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Eredeti! Bátor! Mulattató!

Herczeg Ferencnél
Gellérí Lajos beszél

Konkoly-Thege Gyuláról 
Odescalchi meg a rendőr

Ernőd Tamás megtalálta

Biró Lajos egyetlen versét
Oszkár bácsi fehér haja  

és Norbert bácsi vörös haja

Kik azok a rágcsálók ?
Á R A :  50 fillér
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Egy rendőrkapitány éneke 
az úri panamistákról

(A „Cyrano* híres „Gascognc-i" 
verse után)

Ezek a gaz honi legények,
— így szól Zsaru, a kapitány — 
Panama s dölyf bennük a lényeg.
Ezek a gaz honi legények!
Nemesek mind, szörnyű szegények.
De én átlátok a szitán.
Ezek a gaz honi legények, — 
így szól Zsaru, a kapitány.

Büszke pasasok, cifra lények.
Illettek középkorba tán.
Szól róluk a hír meg a tények,
Büszke pasasok, cifra lények...
Szavuk édes: „parancsolj, kérlek”.
S az ördöggel is per tu-k, az ám. 
Büszke pasasok, cifra lények.
Illettek középkorba tán.

Mint szimatoló hadikémek,
Úgy járnak a seft piacán 
S nekivágnak a csőd tömegének.
Mint szimatoló hadikémek.
A lesújtott nép szemetének 
Született ez a kis karaván.
Mint szimatoló hadikémek.
Úgy járnak a seft piacán.

íme, a gaz honi legények...
Csaláshoz is értenek ám!
Aggódnak az ifjak, a vének, 
íme, a gaz honi legények.
De miniszter szól az ügyésznek:
Uccu a betyár . . .  ne kíméld . . .  szaporán! 
íme, a gaz honi legények 
„Markócba kerülnek, az ám!

MOLNÁR JENŐ

Ú jabb csokor
az Állatkert vadvirágaiból

A „ Természet” című botanikai és 
zoológiái szaklap júliusi szátnában ezt 
olvassuk :

„Az Állatkert ajándékozói: Szepesy 
Artúr egy egerészölyv; Komanovits Fe
renc egy tarka egér; Tóth György egy 
fehér patkány; Kiss Jánosné egy kis gö
rög teknős; Szabó Klánka egy pettyes 
vízicsibe; Storcz Mátyás egy bakcsó; 
Gerusz Lajos egy zöldlábú vízicsibe; 
Burda Ferenc egy vadnyúl; Eisler Al
bert egy mocsári teknős; AUodiatoris 
Inna egy sündisznó; Funyik Márton egy 
vízisikló; Antal Pál egy vörös vércse; 
Horváth Károly egy macskabagoly; Illés 
Elemér egy szalamandra; Tóth Elemémé 
egy aranyszárnyú papagály; Vaisz Fe
renc egy mókus; Kiss Judit egy angora- 
macska; Hilbert Muci egy fehér nyúl; 
Gáspár József egy meggyvágó, egy nyíri 
zsezse; Márki János egy kecskefejó; 
Francsik Béla egy fiatal gólya; Kohut 
Ferenc egy erdei sikló; Bossányi Ernő 
egy zöld gyík; Huszár Mária egy mezei 
nyúl."

Ez után az érthetetlen felsorolás után 
az Állatkert igazgatósága köszönetéi 
mond az „adományokért” . Csak sejteni 
lehet, hogy a nevek meUé írt állatocskák 
voltak az adományok. De akkor mért 
mint jelzők és mért nem mint tárgy- 
rágós főnevek szerepelnek az ajándék- 
állatok? Humoros bácsik ülhetnek ott az 
Állatkért igazgatóságában.

Rövid tanács panam istáknak
Addig panamázzál, ameddig a bűn- 

palástolod keze ér.

Mit kell mondani Bezegh-Huszágh főkapitánynak, 
ha feleletre vonja Odescalchi Miklós herceget?

A fiatal Odescalchi herceg arculütött, megrúgott és „lebüdösparasztozott” egy 
rendőrt, aki figyelmeztette, hogy ne száguldj on az autóján százkilométeres sebesség
gel a Nagykörúton. Seiffensteiner Salamon bátyánk a felháborító esetet olvasva, ezt 
mondta nekünk:

Móricka sírva megy haza és elpanaszolja, hogy a tanító kikergette az iskolából
— Mit mondott neked? — kérdezte az apja.
— Azt mondta, hogy büdös vagyok.
Az öreg berohan az iskolába és azt mondja a tanítónak:
— Kérem, maga hazaküldte a fiamat, mert büdösnek tartotta. Vegye tudomásul, 

hogy én azért kit Idom a fiamat az iskolába, hogy maga tanítsa, nem pedig azért, 
hogy szagolja.

Asz-pasz: a főkapitány azért állítja ki a rendőrt a posztra, hogy rendet tart
son, nem pedig azért, hogy szagolják.
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H e r c z e g  F e r e n c n é l
Irodalmi terveiről, a beszélőfilmről, 
a művészet és az ipar viszonyáról, 
a francia dráma átmeneti hanyat

lásáról beszél az író
Vadgesztenyefák süni lombjai alatt ve

zet a nyílegyenes Hidegkúti út a magyar 
irodalom és közélet reprezentáns vezérének,
Herczeg Ferencnek előkelőén egyszerű, 
földszintes villájához. A kerítés kapuján 
kis réztábla jelzi a tulajdonos nevét. A hi
valkodó, vagyonokha kerülő úrilakok csak
nem végtelen sorában a nemes ízlés tiszta
ságával hat a nagy író háza, melynek hom
lokzatán H. F. hetük láthatók. Másfél év
vel ezelőtt, amikor utoljára látogattam meg 
Herczeg Ferencet, az előszoba valóságos 
ruhatár volt, de kizárólag kalapokkal és bo
tokkal megrakva, mintha az lenne a gazdá
juk egyetlen szenvedélye, hogy minél több
féle kalapot és botot gyűjtsön. Azóta egé
szen megváltozott az előszoba képe. Hall- 
szerü berendezése van, finom és stílusos, 
nyoma sincs a régi úgynevezett művészi rendetlenségnek. Mióta a Revíziós Liga 
elnöke, rengeteg ember fordul meg a sokáig oly csöndes villában. Az alkotó művész
nek abszolút nyugalomra van szüksége, de Herczeg Ferenc, annyi ragyogó színmű 
és népszerű regény írója, készséggel és boldogan mondott le erről a nyugalomról, 
hogy szuggesztív egyéniségével és azzal a ritka erkölcsi tőkével, melyet mint író 
szerzett, a nemzet mindennél fontosabb ügyét szolgálja.

Pár hónappal ezelőtt jártam odakint. Történelmi stúdiumok közt találtam a 
Mestert. Dolgozószobája, amely egyúttal könyvtár is, dicsőséges színpadi múltról 
regél. Forró premiérek emblémái a falakon: rengeteg nemzetiszínű szalag, egy-két 
nevezetes okmány, köztük a budapesti egyetem díszdoktori diplomája.

— Jogásznak indultam, — mondja mosolyogva Herczeg — de nem mint jogász 
lettem doktor. Ezt mégsem sikerült elérnem. A filozófia doktora vagyok pár év óta.

És így, amikor egészen közelről nézzük az illusztris írót, sehogysem tudjuk 
elhinni, hogy már túl van a hatvanötödik esztendőn. Olyan friss, olyan rugalmas, 
mondhatnám: nyugtalanítóan fiatal, mint egy nyárspolgár a huszas éveiben. A tevé
keny, a mindig engarde-szellem, az alkotólélek örök ifjúsága képes csak így kon
zerválni a másoknál, a közepeseknél oly engedetlen és gyorsan kimerülő fiziku
mot. Az első kérdés, amit az íróhoz intézek, természetesen a jó öreg sablon: min 
dolgozik, milyen irodalmi tervekkel foglalkozik. Ezt feleli:

— Tisztelettel legyen mondva: semmin. Bennem az író és az olvasó ösztönei 
állandó harcban vannak egymással és mostanában az olvasó van fölényben. Mivel 
azonban a magyar példaszó szerint a malac makkal álmodik, ködös távolban egy 
komédia körvonalait sejtem: az özvegy asszony, aki a meghalt mával vív elkeseredett 
ős reménytelen harcot. Lehet, hogy megírom, lehet, hogy nem. Ebben a pillanatban 
olyan dolgok érdekelnek, amelyek fontosabbak és izgatóbbak minden világsikernél.

Az irodalom, a művészet és a színpad forrongó problémáira terelődik a beszél
getés. Hogyan látja Herczeg Ferenc, emlékezetes történelmi drámák, társadalmi 
színművek és vígjátékok diadalmas szerzője, a színház jövőjét?

— Nem hiszek benne, — mondja rövid gondolkodás után — hogy a film vesze
delmes konkurrense lesz a színpadnak, valamint a fotográfia sem tette fölöslegessé 
a portréfestést és a grammofón sem ürítette ki a hangversenytermeket. A film.
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akár néma, akár beszélőfilm, újonnan* keletkezett szórakozási igényeket elégít ki, 
de nem teszi fölöslegessé a művészetet. Gépekkel pótolni lehet a munkást, de nem 
a művészt. Ha a beszélőfilm csakugyan detronizálná a színházat és a helyébe ülne, 
az nem haladás, hanem visszaesés lenne. Igaz azonban, hogy a film ma még nincs 
tisztában a saját lehetőségeivel és csökönyösen azt hiszi magáról, hogy a színpad 
nyomdokaiban kell kullognia. Ennek oka alkalmasint az, hogy a filmüzlet nagy
tőkéjű és kisfantáziájú emberek kezében van. A film drámai ambíciói azonban nem 
jelentenek többet, mint hogy az első vasúti kocsi a postakocsi alakját majmolta és 
hogy az első gőzhajó a vitorláshajó vonalaihoz ragaszkodott. Előbb-utóbb el fog 
jönni a várva várt filmművész, aki nem elégszik meg azzal, hogy olcsó drámai 
tömegáruval árassza el a piacot, hanem olyan dimenziókba emeli majd a filmet, 
ahol a színpadnak semmi keresnivalója nincs.

Ezután arról a sajátságos jelenségről indult meg a beszélgetés, amelyet néhány 
esztendő óta világszerte lehet tapasztalni a színpadokon: a francia géniusz termé
keinek visszaszorítása, illetve az angol és amerikai színdarabok fokozatos térhódí
tása. Míg csak egy évtizeddel ezelőtt is több mint ötven százalékát adták a francia 
írók az európai színházakban bemutatott vagy már műsoron volt daraboknak, addig 
most csaknem az utolsó helyre került a francia színpadi termelés, ami persze nem 
a kvalitás, hanem az előadott művek számát jelenti. A francia szerzők évről évre 
megismétlik panaszaikat, de saját hazájukban sem tudják elérni, hogy az angol, az 
amerikai, sőt újabban a német, északgermán és magyar szerzőkkel szemben túl
súlyt biztosítsanak maguknak a párizsi színpadokon szereplő szerzők közt. Herczeg 
Ferenc ezt mondja:

— A francia színmüirodalom pangása szerintem azt jelenti, hogy a franciák, 
akik a politikában a leghaladóbb, a művészetben pedig a legkonzervatívabb nem
zet, még nem találták meg az utakat, amelyek az új emberiség új művészetéhez 
vezetnek. Más népek sem találták meg, de keresik. A franciák nem keresnek, hanem 
pihennek és várnak. A tétlenségnek és a látszólagos hanyatlásnak ilyen korszakait 
meg lehet találni minden más nemzet irodalmában is. Meg vagyok róla győződve, 
hogy' a francia irodalom a fajt jellemző elánnal csakhamar megint rá fogja magát 
vetni a színpadra és a francia művészeti géniusz legsajátabb birodalmában ismét 
elfoglalja majd az őt megillető helyet. Azt azonban már nem hiszem, hogy vissza 
fogja hódítani a régi világmonopóliumát és pedig azért nem hiszem, mert a fran
cia szellem és a francia vérmérséklet, amely valamikor világszerte ideál és divat 
volt, a világháborúban keletkezett kultúrális partikulárizmus következtében ma 
már nem az, ami volt.

Ezután napi aktuálitásokra fordult a szó. Herczeg Ferencnek nemcsak a szel
lemvilág mozzanataiból, hanem a magyar közélet és a külvilág minden nevezetes 
eseményéről is megvan a maga horizontális véleménye és emelkedett szempontok
hoz igazodó kritikája. Ebben az előkelő elmében emberek és dolgok, helyzetek és 
jelenségek összefüggően revelálódnak és a hallgatónak külön élvezet, amint Her
czeg Ferenc bonyolultnak tetsző problémákat elemeire bont és tágabb nemzeti vagy 
emberi perspektívába állít. Az író szelleme diadalmaskodott az élet apró és nagy 
megnyilvánulásaiban, ez az elfogulatlan, de annál áthatóbb objektív lencse nemcsak 
összegyűjti hanem atomjaira is bontja az elébe kerülő jelenségeket. Azzal az érzés
sel távoztam Herczeg Ferenc hajlékából, hogy most talán egyideig nem nyúl toll
hoz, de olyan zsúfoltan élnek benne a művészt követelő témák, hogy egy szép 
napon fogja magát, eltűnik a kavargó tömkelegből és hetekig, talán hónapokig is 
csak a múzsájával fog csöndben társalogni.

MOLNÁR JENŐ

Az életm entés hum ora
Grünstein a Dunában fürdik. Egy

szerre csak felkiált:
— Jaj, rosszul vagyok, segítség !... 

Száz pengőt adnék annak, aki kimtnt.
Hallja ezt egy csónakos a közelben, 

odasiet, kihúzza a didergő embert és mi
kor partra ér vele, kéri a jutalmat. Griin- 
stein méltatlankodva mondja:

— Hogyan, hát már igémi sem szabad?

A Dob uccában

— Ismered a Pinkászt? %
— Azt a nyurgát?... Hogyne!
— Tudod, hogy annak egy hazug 

szó se jön ki a száján?
— Perszef hogy nem . . .  hiszen az 

orrán keresztül beszél.
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Nagy produkció a debreceni piacon

Cívis: Aztán mondja kérem, nem fél ez a szelídítő, hogy kitörnek a fene
vadak ? . . .

Jánossy Gábor (a kikiáltó): Már mért félne?... Hiszen ha kitörnének, akkor 
is ő falná fel őket.

Dalnoki Viktor és a tűzijáték
Pár évvel ezelőtt a Balaton partján 

nagy tűzijátékot rendeztek. A partról 
sok ezren nézték végig a felszökkenó és 
szétrepkedó színes petárdákat. Az egyik 
csoportban Vas8 József miniszter, Dréhr 
Imre államtitkár, több politikus, újság
író és Dalnoki Viktor dr.f a népszerű 
művész és fogorvos gyönyörködött a lát
ványban. Egyszer csak megjegyezte Vass 
József :

— Milyen szép ez a tűzijáték és mi
lyen különös, hogy mégsem jönnek a kül
földiek, de még csak a jómódú magya
rok sem ‘a Balaton mellé.

Erre Dalnoki így felelt:
— Nem tűzijáték kell itt a parton, ke

gyelmes uram, hanem vízi játék a W. 
C.-ékben.

D eb recen i nóta
ELÖL MEGY A BETHLEN ,
UTÁNA MEG HETVEN
KÉPVISELŐ-FORMA . . .

Amerikai aranyköpés
Az arany megfojtja mz Egyesült Á l

lamokat, — mondta az amerikai keres
kedelmi miniszter. Bár már bennünket is 
fojtogatna egy jncurkát!

A boletta és Pöstyén
— Csodálom, hogy Bethlen nem ment 

a múlt héten egy kis pöstyéni kúrára.
— Miért?
— Mert hallom, hogy mikor a boletta- 

javaslat elfogadására került a sor, na
gyon húzódoztak a tagjai.

A FRANCIAK KIVONULTAK A RAJNA-VIDÉKRŐL. VÉGRE! DE 
MEDDIG AKARNAK MÉG OTTMARADNI A SAAR-BAN?
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M aga csak tudja, Salamon bácsi...

Szeretheti-e vájjon a kormány a népet, 
mikor állandóan drágításokkal sújtja?

— Hogyne tudnám. Olyan ez éppen, 
mint a Spitzer Móricka esete. Mórickát 
alaposan el rakj a a mamája.

—  Te rajtad se ismerem ki magam, — 
pityergi a gyerek.

— Miért? — kérdi megütközve a ma
mája.

— Mert az egyik pillanatban azt mon

dod: édes kis szivem, a másikban meg 
versz.

— Tudod, mein Kind, — vigasztalja 
őt a mamája — egy szív verés nélkül 
nem ér semmit.

— Hát azt tudja-e, Salamon bácsi, 
hogy a sors akarata-e, hogy fur ton-fúrt 
Bethlen legyen a miniszterelnök?

— Erre a Blau esetével felelek. Blau- 
nak meghalt a felesége. A temetés után 
találkozik az uccán a Gelbbel.

— Ne búsulj, Blau, — vigasztalhatta 
ót a Gelb — ez volt a sors akarata.

— Aber, — legyintett a Blau — a 
sorsnak ehhez semmi köze, itt csak mázli
ról lehet beszélni.

— iVa és mit gondol, Salamon bácsi, 
az ellenzék, akit a kormány állandóan 
felszólít, hogy adja elő a kifogásait, hogy 
tudná ezeket a kifogásokat röviden össze
foglalni?

— Ez olyan egyszerű, mint a Rothbart 
házassága. Rothbart azt mondta egy al
kalommal a Schmalczfettnek :

— Nekem húszévi házasságom alatt 
összevissza egy nagy bánatom volt.

—  És mi volt az a bánat? — kérdezte 
a Schmalczfett.

A Rothbart nagyot sóhajtott:
— Az, hogy megházasodtam !

A legú jabb tánc
Két művelt kereskedő beszélget.
—  Ismeri a legújabb táncot?
— Melyik az?
— Pas de crédit.
(Franciául nem tudók kedvéért: A 

„pas de crédit”  azt jelenti, hogy nincs 
hitel, de azt is, hogy hitel-lépés, vagy 
hitel-tánc, a „pas de quatre” mintájára.)

„ És küldjél nekem sürgősen tiz 
sólet ta-je gyet, nehogy eltréflizzem ma
gam . .

Miniszter és fogorvos
Dalnoki Viktor: Kegyelmes uram kö

zelről ismeri azokat a rágcsálókat, 
akikről Debrecenben beszélt?

Vasa József: Persze hogy ismerem!
Dalnoki Viktor: Akkor arra kérném, 

figyelmeztesse őket, hogy a rágcsálás 
közben elkoptatott fogaikat fájdalom 
nélkül kezelem.

Vass József: De én azt akarom, hogy 
fájjon nekik!

Dalnoki Viktor: Úgy is lehet. Méltóz- 
tassék beutalni őket a Társadalombizto
sítóba.

Nyári étlap politikusoknak
Paradicsomi leves nagybirtokosoknak. 
Hal-asi-ette vayban és bajban. 
Felsült, hamarjában kirántott zöldsé

gekkel és javaslatokkal.
Hírlapi kacsa, eleje és hátulja nélküL 
Bólé-ta.
Hátra van még a fekete leves.
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Biró Lajos egyetlen verse
Ernőd Tamás találta meg 

nyári „nagytakarítás1' közben
— Csemegét hozok neked, — mondta egy kánikulás délután Ernőd Tamás a 

„Fészek” művészklub hús udvarán és a belső zsebébe nyúlt, a szive fölé. Aztán ki
húzta az irattárcáját (szándékosan kerülöm a pénztárca szót) és egy szelet papírt 
vett ki belőle. Lapkivágás volt ráragasztva.

— Nézd csak., — mutatta és csillogott a szeme — Biró Lajos verse. Biró Lajos 
egyetlen verse. Ez volt az első és az utolsó. Harmincegy évvel ezelőtt írta Párizsban. 
Onnét küldte be a „Nagyváradi Napló' -nak. Finom, hangulatos líra, olyan, amilyen 
akkortájt járta. Olvasd . . .

És én ahast am:
D A L  L IZ E T T H E Z

Lizett, Lizett, úgy rohan itt az élet, 
Lizett, Lizett, ránk annyi bánat vár, 
Csókolj, Lizett, ég csókraszomjas ajkam. 
Csók nélkül töltött minden percért kár!

. . . Ha nemsokára meghalok, Lizettem, 
Ha csókraszomjas ajkam jéghideg.
Ha mozdulatlan, megdermedten fekszem 
S nem érez bennem egyetlen ideg;

Ha majd siratnak rokonok, barátok.
És látsz szemükben egy két csepp vizet, 
A síromnál, ha búsul majd mindenki.
Te meg ne sirass engemet, Lizett!

Te meg ne sirass engemet, Lizettem! 
Nézd: zöld az erdő, dalol a madár. 
Csókolj, Lizett, hisz úgy rohan az élet, 
Csók nélkül töltött minden perce kár!

Csókolj, Lizett~ én nem bánom, akárkit.
Ha engem egyszer elfedett a sír:
Míg csók, szerelem, dal van a világon —
Bolond az, aki halott után sír!

Páris, 1899. BÍRÓ LAJOS

Nagyon meg voltam hatódva. A múlt század aB:onyán Szegeden és Váradon 
sokat emlegettük mi, húsz éven aluliak, a pár esztendővel idősebb Biró Lajos nevét. 
Éreztük, tudtuk, esküdtünk rá, hogy „lesz belőle valami”. És most itt ez a verse . . .  
Ki hitte volna, hogy a novellista, jrublicista Biró Lajos olyan mondatosán is gon
dolkozik, amelyek nem jutnak a sor végéig és itt-ott rímben csendülnek össze . . .

— Torait/, mikor itt járt Biró Lajos, — folytatja Ernőd Tamás — figyelmez
tettem rá, hogy megvan a verse, ügy el volt érzékenyedre, mint egy kis gimnazista. 
Megígértem neki, hogy előkaparom az irataim közül órákig turkáltam a fiókjaim
ban s ahogy ilyenkor történni szokott, nem találtam meg. Most aztán, hogy nyári 
nagytakarítást csináltam, egy kéziratcsomóból előbukkant. Hallatlan megörültem 
neki. Pozitíve tudom, — ezt maga Biró Lajos is megerősítette — hogy ennél az 
egynél több verset életében nem irt. Valami sajátságos párizsi impresszió ragad
hatta meg, amit nem lehet kielemezni, csak érzi az ember, hogy valami megmozdul 
benne, amiről eddig nem tudott, amit nem érzett és az ismeretlen nyugtalanság vers
írásra hajtja. Olyan ez, mint a ki nem élt szerelem, amely kielégülésre vágyik.

Elmondta még Ernőd Tamás, hogy Biró Lajos előbb ment ki Párizsba, mint drága 
barátja, Ady Endre. Mikor hazajött, a nagyváradi Szabadság" szerkesztője lett. 
Ady Endre és Nagg Endre voltak a főmunkatársai. Váradról Pestre, Pestről —  
diadalmas színdarabok szárnyán — Berlinbe, Londonba, Neu'yorkba repült. Aztán 
a huszadik század új művészete, a filmdráma hódította meg magának és a világ 
€gyik legsikeresebb filmírója lett. Nemhogy verset és vezércikket, de már regényt 
*em ír. Azt mondom Ernőd Tamásnak :

— Arról beszéltem Biróval két évvel ezelőtt, hogy nem szabad hátat fordítania 
a regénynek. Azt felelte: a film neki nagystílű ke re set forrás, addig csinálja, amíg
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teljes anyagi függetlenségre tesz szert, aztán otthagyja és visszatér egyetlen, 
őszinte nagy szerelméhez : a regényhez. Mióta a nagyvilágot járja, új és hatalmas 
összefüggésekben ismerte meg az életet. Ebből a jyerspektivából akarja megírni 
nagy regény témáit.

Biró Lajos ezt az önmagával szemben vállalt művészi kötelezettséget tehát csak 
okkert' rójja le, ha a film mindent megadott neki, amit remél és megérdemel tőle. 
A nyugati orientációjú magyar szellem világ érdekében misem kívánatosabb, mint, 
hogy minél előbb hozza meg a film Bii'ó Lajosnak azt a lehetőséget, hogy — abba
hagyja a filmírást. M. J.

Molnár Ferenc és a néger portás
Molnár Ferenc világjáró darabjai 

tudvalevőleg nem a Nemzeti Színházban 
kerülnek színre. A Nemzetinek nem, kell 
a zseniális szerző. Nemrég erői beszél
gettek egy művésztársaságban, ahol Mol
nár Ferenc is jelen volt. Az illusztris 
költő ezt mondta:

— Amerikában a szállodákba és a 
színházakba nemcsak feketéket nem en
gednek be, hanem mulattokat, terceró- 
nokat és kvarterónokat se. Mivel pedig

az ilyen harmad-ne gyedízig leni négert a 
fehér ember nem igen tudja felismerni, 
néger } aortásokat alkalmaznak, akik 
messziről felismerik a saját fajtájukbelit 
és nem engedik be őket. . .  Nos, Hevesi 
Sándor egy ilyen négex portás.

— Ml lenne Páneurópából, ha 
nem Briand, hanem Bethlen pro
pagálná?

— Főispáneurópa.

— Na és mit ír a fiad arról a nagy panamáról?
— Azt, hogy az ó pénze jó  helyen van és pukkadhatnak a 
károsultak, ő a Markóba’ nevet.

Nyilt lev él  
Vass Józsefh ez
Olvasom, hogy az or

szágban sok a rágcsáló. 
Tekintet nélkül arra, 
hogy Excel lenciád ha
ragszik a rágcsálókra, 
én is közéjük szeretnék 
tartozni. Méltóztassék 
velem közölni, hol kell 
jelentkeznem azért a kis 
rágcsálni valóért. 

Alázatos szolgája 
SANYARó VENDEL

K edves
Borsszem  Jankó!

Parvenüek estélyt ad
nak. A házigazda, vastag 
ídaeles-szel a fogai közt, 
büszkén mutogatja a la
kását. A hálószobában 
levő medvebőr előtt így 
szól:

—- Látják, kérem, ez a 
bestia majdnem nyomo
rékká tett.

— Hogyan, — kérdez
ték a vendégek — ezt sa
játkezűig lőtte?

— Fenét, — felelte 
Parvenű úr — de egyszer 
elcsúsztam rajta és majd
nem kitörtem a lábamat.



14. szAm B O R S S Z E M  J A N K Ó 9. oldal

M esemondó O szkár bácsi ősz haja
és N orbert bácsi vörös haja

Rövid mese — felnőtteknek
P

Oszkár bácsi, polgári ne vén : S  zalai Oszkár, két dologról nevezetes Budapesten. 
Az egyik az, hogy tud beszélni a kicsinyek nyelvén, akik kitágult pupillákkal, nyitva 
felejtett szájaeskával hallgatják meséit, a másik az, hogy rengeteg ősz hajat hord 
a fején. Oszkár bácsihoz kegyes volt a sors: korán kiszívta hajszálaiból a fekete 
festőanyagot, hogy külsőre is minél tekintélyesebbet, bácsi-szerűbbet mutasson a 
gyermekek birodalmában. Bozontos fehér fejével, örökös mosolyával úgy jár-kel 
Szalai Oszkár a felnőttek társadalmában, mint egy gyerekszívű, gyerekesen riadt- 
szemű, gyerekesen csodálkozó és eltnruló ember, nem zavwr vizet, nem vitatkozik, 
nem politizál, csak éli a maga furcsa világát, benépesítve a gyermeki fantázia tarka 
mesealakjaival.

A napokban, ahogy az Abbazia-kávéház ablakában ülök, odatelepszik mellém 
Oszkár bácsi. Ahogy megszólal, mintha eltűnt volna előlem a márványasztal, az 
egész kávéház, az ucca, a város, mintha pillanatnyi szédület fogott volna e l__el
varázsoljak éreztem magam. Az előbb még a boletta-törvény árdrágító következ
ményein, a király puccs-legendán, Briand gazdasági Páneurópáján, a közpénzekkel 

a űzött panamázáson, a hangosfilm jövöjén, a szépségkirálynő kolumnákon feltálalt
életfilozófiáján, irodalmi és művészeti kritikáján s mit tudom én mi mindenen 
tűnődtem. . .  és hipp-hopp, ez a boszorkányos Oszkár bácsi egészen más térségekre 
nyargaltatta a képzeletemet. Úgy néztem rá, mint egy indiai bűvölőre.

— Nem látta a plakátot, szerkesztő úr? — mondta. — Kiutasítottak az Állat- 
kertből . . .

— Mit keresett maga az Állatkertben? — kérdeztem álmatagon.
— Hogy m it? ... Ezt sem tetszik tudni?... Meséltem a gyerekeknek.
— Pardon, én úgy tudtam, a gyerekek nem tnagáért mennek az Állatkertbe, 

hanem az állatokért.
— És azért, mert én meséltem nekik legtöbbször az állatok világából. De mesél

tem én a Zeneakadémia nagytermében, a Rádió mikrofonja előtt is. És sohase volt 
velem baj tizenöt esztendő óta. Most aztán tilos az Állatkertben mesélnem . . .

— Oszkár bácsi, maga képes volt és destmálta az állatokat. . .  Nyilván alaposan 
megbögette az oroszlánt.

— Viccelni tetszik ... Az én gyerekhadam minden nyáron ellepte a barlang 
környékét, ahol meséltem nekik. Mióta Nádler Norbert az Állatkert igazgatója, 
megváltozott a helyzet

— Értem már. . .  Most Norbert bácsi mesél a gyerekeknek.
-, Oszkár bácsi angyali türelemmel oktat ki:

— Nem, kérem . . .  Nádler Norbert nem szokott mesélni, illetve, hogy nem gye
rekeknek mesél, hanem a városházán a felnőtteknek. . .  Azt mesélte nekik, hogy én 
nem vagyok „megbízható elem” , tehát nincs keresnivalóm az Állatkertben.

A ran y végű „Coronas” -t nyújtok át Oszkár bácsinak, míg magam gyönge 
,M Írjam”-ra gyújtok. A dohány füstje kissé magamhoz térít.

— Szóval maga a gyerekeket destruálta, Oszkár bácsi. Nyilván olyanokat me
sélt nekik, hogy szegénykék egész éjjel hánykolódtak az ágyukban . . . Hát bizony 
csínyján kell bánni azokkal a vasorrú bábákkal meg hét fejű sárkányokkal. . .

— Ettől még nem volnék megbízhatatlan elem. Hanem a vallásom m ia tt...
— M ért? ... Talán a gyerekek ebben az irányban érdeklődni kezdtek?
— Törődnek is a gyerekek ... Hanem a Nádler Norbert érdeklődött. Régi 

kiváncsi természet. Már Bögötén is kiváncsi v o l t ...  És az ő véleménye alapján 
kaptam Berczell alpolgármester úrtól ezt az elutasító végzést.

Kiveszi a zsebéből és megmutatja. ^Vem tartom engedélyezhetnek” — mondja 
p a végzés.
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— Szóval az Állatkertbe ezentúl csak mint magánember mehet. Vagy már így
sem?

— Mit lehet tudni!... Talán a papagájokat meg a sasokat is leigazoltatja 
Nádler igazgató úr.

— És most nem mesél nyáron a gyerekeknek?
— Dehogy is nem! Legutóbb a Mii jég-moziban tartottam mesedélutánt. Tessék 

meghallgatni, mit meséltem.
És most hangot változtatott, mintha gye

rekek hallgatnák:
„Tudjátok-e, gyermekek, miért nem mesé

lek már az Állatkertben? (Nem tudjuk! —  
kiabálják karnisban a kicsinyek.) Hát majd én 
elmondom nektek. Az Áüatkertbe egy új igaz
gató bácsi jött, aki azt akarta, hogy festessem 
be feketére az én ezüstös fehér hajamat, mert 
most ez a szín a divatos. Én nem akartam be
festetni a hajamaty mert nagyon meg vagyok 
elégedve az ősz hajammal. De az új állatkerti 
igazgató bácsinak be kellett festetni a hajátf 
mert 6 azelőtt — vörös volt. Nekem nincs szük
ségem rá, hogy a színeket cserélgessem, én már 
megmaradok az ezüstös fehérhajú mesemondó
nak. Hát ezért nem mesélhetek én többé nektek 
az Állatkertben.”

— A gyerekek nagyon jól mulattak ezen 
a histórián, — fejezte be Oszkár bácsi. — Én 

^ is nevetnék rajta, ha nem lenne olyan csúnyán 
komoly a dolog . . .

4 Ezzel  fölkelt és tovább ment. Ahogy utána
néztem, különös gondolatok támadtak bennem... 
Papiba vessem? Minek? Az olvasóban is 

különös gondolatok támadnak, anélkül, hogy följegyeznémbiztosan ugyanezek 
őket.

Az ártatlan, szelid Oszkár bácsi alakját közben elnyelte a kávéház füstje —  
MOLNÁR JENŐ

A borjúfej

— Pincér, meddig várjak még arra a 
borjúfejre?

— Bocsánat, azt hittem, nagyságos úr
nak már rég megvan a borjúfeje.

Ellesett megjegyzések 
a Krone-cirkusz nézőteréről

Mégis csak inkább vagyok ezek közt a 
tigrisek közt, mint az anyósommal. . .

Ezek az elefántok bizony Isten inteIli-' 
gensebbek, mint a személyzetem . . .

Mi ez a vadállat ahhoz képest, amilyen 
az uram, mikor új 'ruhát kérek tőle? . . .

Mama, ugy-e, mostanában több autó 
születik, mint ló? . . .

És ez a sok görl, ezek mind egy Krone?

Szerzők háza
A színpadi szerzők telket kaptak a 

Hüvörrölgyben és az a tervük, hogy 
munkaházat építenek rajta. Mint értesü
lünk, a zeneszerzők számára külön be
törésmentes szobák épülnek, amelyek 
olyan biztonsági zárakkal lesznek ellát
va, hogy lopásról szó se lehet.
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M IK O R  T Ö M Ö R K É N Y  IST V Á N  
RÉBU SJZO KAT K Ü L D Ö T T  
A  B O R S S Z E M  JA N K Ó N A K

Régi levelek közt kutatok. Valami do
kumentumra van szükségem egy kis ta
nulmányhoz. Egyszerre csak ismerős 
vonalak, meghitt betűk tűnnek a szemem
be. Tömörkény István levele. Megnézem: 
1915 november 26. a dátum. A szegedi 
nép nagy írómestere minden apropos 
nélkül, a maga mulattatására írta, — 
ahogy ő szokta mondani: idő-múlatásból. 
(Merthogy ebből származik a mulatás 
szó.) így szól a levél:

Kedves Jenő,
küldök pár rébuszt. Például:

/ ,
Ideg Ideg Ideg

Ideg Ideg Ideg Ideg Ideg 
Ideg Ideg Ideg

Megfejtése: Idegsokk.
II.

Rajzoljatok egy mulató zsidót. Ez: 
Kohyi züll. Húzzátok ki a Kohnból a h-U 
az ii-ből a két pontot s hátid egy l-et.

Megfejtése : Konzul.
III.

Rajzoljatok egy dámát, akinek a nyaf
káról a boát lefújja a szél.

Megfejtése : Veszprém.
Üdv! Tömörkény
Látod-e, hogy milyen okosak vagyunk? 

Pedig nincs is „ki" a családi tanács egé
szen. A fiú ugyanis most egészen más
fajta rébuszokat csinál Szerbiában.

Üdv! Zubogom. Pista
ügy emlékszem, az első rébusz meg is

Amin a héten Pest nevetett
Az „Újság” vasárnapi keresztrejtvény

rovatában az egyik megfejtendő négy
betűs szó magyarázata így hangzott: 

„A szerelem kis nyílása.”
Egész nap szólt a telefonunk és izga

tott hangok sürgettek, hogy fejtsük 
meg. Hát bizony nem volt gyerekjáték... 
Sőt egyáltalán nem gyerekeknek való 
játék. Lapunk illetékes alosztálya, nevé
hez méltó buzgalommal feküdt neki a 
dolognak és meg is fejtette, de kiderült, 
hogy egészen más irányban tapogatód- 
zott. A négybetűs rébusz magyarázatába 
ugyanis sajtóhiba csúszott. Nem „nyílá
sa” , hanem „nyilasa", vagyis: Ámor. 
Érdekes. . .  pont ilyen helyre csúszik be 
egy vessző!

jelent a Jankóban. A másodikat túlköny- 
nyűnek találtuk, a harmadiknak más for
mát adtunk. Ez az ártatlan szórakozás 
nagy örömöt szerzett Tömörkénynek. A 
Borsszem Jankó régebbi évfolyamai, fő
leg a századelejiek, teli vannak Tömör
kény István ízes, liumortól duzzadó írá
saival. Volt egy állandó alakja: „Gátugró 
Menyhért szervezett parti ember darva- 
dozásai” . Garay Ákos rajzolt hozzá ké
pet, amelyen két alföldi magyar látható, 
amint a Tisza vizébe lógatják a lábukat 
s az egyiknek hosszú horgászó bot van a 
kezében. Nem tudunk ellentállni, hogy 
Gátugró Menyhért kiszólásaiból legalább 
egyet ne elevenítsünk fel. Ezt mondatta 
vele Tömörkény István 1907 tavaszán: 

„Miháj bácsif ezöntúl ne pipadohánt 
adj ék kendt hanem inkább pakli masinát, 
mert amúgy éghetetlen jó dohánya van 
kennek, verje el az isten a tüvit ytrul- 
útra* Én tennap odabe nyilván fölhatal- 
masitottam a szervezetöt, Kogy lépje 
érintközésbe a nagyságos kiráíkórmánt 
abba a tekintetbef hogy a gyufái viszony 
lögyön ezöntul a kegyedáruságt a dohánt 
mög szabaditsa ki a tisztességtelen ver- 
senbe, mer már annyira letört az elhor 
gyatottságba a sanyarú nemzet, hogy 
még pipálni se lőhet, hanem csak szár
szó ix) g a fással idő t lenködünk. ’ *

Drága emlékezetű Tömörkény Pista 
bátyánk ha ma élne, akkor se írhatna 
találóbb akasztófahumorral a tiszaparti 
„szögény embörrül” . —r —ő

— HÁT MÉG EGYÁLTALÁN VAN 
RÁGCSÁLNI VALÓ EBBEN AZ OR
SZÁGBAN ?
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Briand és az ő két gyermeke
(Arany János „Toldi”-ja után)

TESTÉV EL FEDEZI FAX-OT ÉS ÚGY VÉDI,
PEDIG NEM IS PAX-OT, HANEM FRANCE-OT FÉLTI.

A nagypolitika — alu lról nézve
Két háborúviselt öreg magyar beszél

get.
— Olvasta kend? . . .  Az osztrákkal 

megint barátságba kerültünk.
— Csakhogy ez már nem a régi barát

ság , komám.
— Ősz tán mért?
— Mert akkor volna igazi a barátság, 

ha úgy szidhatnánk egymást, mint a régi 
jó békevilágban.

Kik azok a rágcsálók?
Borsszem Jankó: Magyarázd meg, 

kérlek, Imre. . .  Mit ért Vass József 
„rágcsálók” alatt? Kik azok?

Dréhr Imre: Akik elől hízelegnek és 
hátul rágcsálnak.

Borsszem Jankó: Na és olyan jó az?

Gazdasági dráma,
daleszban elbeszélve

— Miilen idők . . .  miilen idők! . . .  Ha 
a tanyán a gazdának megdöglik egy mar
hája, fizetésképtelen lesz a Klein a vá
rosban.
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Konkoly-Thege Gyula
Gellért Lajos elmondja, hogy a boldogtalan 

Dorothy Árents férje színész akart lenni, 
de ő lebeszélte

A szépséges Dorothy Arents, a multimilliomos amerikai gyáros leánya, huszonöt 
szublimátpasztillából gyilkos folyadékot kevert a Dunapalota-szállóban, aztán le
feküdt és szörnyű kínok közt meghalt. Az egész társadalom szíve egyetlen vonag- 
lásba szorult a tragédia hallatára. Láttam fiatal pesti nőket, akik nem ismerték a 
huszonhárom éves amerikai asszonykát, akik most hallottak róla először, hogy a 
törvényszéki orvostani intézet zord asztalára tették le a kihűlt testet, láttam őket 
kisírt szemmel, rémülettől eltorzult arccal. Beszéltem pesti urakkal, akik közeli 
ismerősei a kitűnő Konkoly-Thege-családnak és döbbent fájdalommal taglalták a 
szállóbeli borzalmat. S a titok — titok marad. Véletlonség, gyógyszercsere, Öngyil
kosság? Mi oka lehetett a dúsgazdag és boldog asszonynak, hogy eldobja magától 
ifjú életét? Ez a nyomozás dolga, nem szólunk hozzá. De itt áll előttünk egy szo
morú profil, a huszonhat éves Konkoly-Thege Gyuláé, akiről vajmi keveset tudott 
eddig a közönség. A nagykultúrájú, európai látókörű felvidéki Konkoly-Thege-család 
egyik daliás sarja, becsvágyó fiatalember, aki súlyos életharcokra készült fel, tudva, 
hogy a legjobb név sem jelent ma gondtalan elhelyezkedést és karriért. . .  Olvas
suk, hogy mérnökember, hogy a Jeremiás Smith-féle ösztöndíjjal utazott ki Ame
rikába, ahol Dorothy Arents édesapjának gyárába került és itt szövődött a két 
szív regénye . . .  És a gondolatvilága, a lelkialkata, a Sturm und Drang-korszak fel- 
lobbanásai, kirobbanásai? . . .

Egy szivettépő esemény a nyilvánosság Jupiterlámpa-fényébe állította Kon
koly-Thege Gyulát. Gellért Lajos, a kiváló színművész és író, a Konkoly-Thege- 
család meghitt barátja beszéli nekünk:

— Vagy hat esztendeje, hogy a feleségem, Ürmössy Anikó révén, aki kör- 
möczbányai származású, összekerültem több felvidéki magyar úricsaláddal. Kon
koly-Thege Gyula akkor húsz éves lehetett. A műegyetemre járt, ambiciózus fiú 
volt, de érdeklődési köre felölelte a szellemi kultúrát, főleg a színpaddal kapcso
latos irodalmat. Nagy örömmel járt el izokra a vacsorázóhelyekre, ahol velünk s 
még néhány művészemberrel találkozott. Többször fölkért bennünket, hogy mond
junk el egy-két verset és látni lehetett az arcán a tiszta műélvezet kifejezését. 
A múlt év tavaszán azzal a kijelentéssel lepett meg, hogy színész akar lenni. Én 
azt mondtam neki: nem baj, de a világért se hagyja abba a tanulást, fogózkodjék 
bele legalább félkézzel a reálisabb mérnöki hivatásba. Előbb verseket szavalt el 
nekem, határozott előadói készséggel, sok intelligenciával, aztán arra kért, jelöljek 
ki neki klasszikus színmüvekből egyes részleteket, hogy betanulja és eljátssza. 
Nagy kedvvel feküdt neki és meg voltam elégedve a stílussal, ahogyan előadta a drá
mai monológokat. De újólag figyelmeztettem: „Gyula, neked könnyebb lenne 
ugyan bejutni a Nemzetibe, mint — teszem azt — nekem, akinél az anyakönyvi ki
vonat körül némi bajok vannak, de azért most is azt mondom neked, maradj a 
pályádon és semmi művészi becsvágyért ne kockáztasd a diplomádat. Fő a mérnöki 
diploma, aztán lehetsz színész is, ha olyan nagyon akarod”.

— Igazán örömmel hallottam, — folytatja Gellért az érdekes, színes közlést — 
hogy nemsokára ösztöndíjjal Amerikába utazott. Most tavasszal levélben értesítet
tek bennünket Gyula szülei, hogy odakint eljegyezte magát egy dúsgazdag gyáros 
leányával és mi siettünk gratulálni neki. Az utóbbi hetekben nem kerültünk össze 
a családdal s így sejtelmünk sem volt róla, hogy a fiatal pár óceánjárón tölti már 
a násznapokat. Most kedden éjjel, mielőtt hazamentem, „Esti Kurir” -t vettem az 
uccán és otthon olvasgatni kezdtem. Egyszer csak fennakad a szemem Konkoly- 
Thege Gyula és Dorothy Arents nevén . . .  Hideglelősen toltam az újságot feleségem 
elé. Olvasd — mondom. — Borzasztó!... Anikó olvassa, de már a második perc
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ben rosszul lesz, vizes ruhával dörgölöm a homlokát . . .  Egész éjjel nem tudtunk 
aludni. Szegény, szerencsétlen kicsi amerikai asszony!... Boldogtalan Gyula bará
tunk... Hát így is lehet? A paradicsomi boldogságból így, váratlanul, szó nélkül 
a pokolba zuhanni... Szörnyűség! Mi lesz azokkal a szegény dúsgazdag amerikai 
szülőkkel? . . .  Mi lesz Gyulával? Istenem, Istenem ...

Ezeket mondja Gellért Lajos és befejezésül még ennyit:
— Hogy bíztam ebben a fiúban! Az édesapjának azt mondtam a házassága 

után: Meglássa, Gyulát nem puhítja el az a rengeteg p én z... haza fog egyszer 
jönni és valami olyant csinál, ami százaknak és ezreknek ad kenyeret. És tessék... 
Hát szabad beszélni, jósolni, reménykedni? . . .

Elhallgat. Hosszú csend. Néma ti 
előtt. . .

Kedves Borsszem Jankó!
A világháború második vagy harma

dik évében németbirodalmi csapatok vo
nultak át az egyik nagy alföldi városom 
és pár órás pihenőt tartottak. A tudni- 
vágyó tisztek, egy tábornokkal az élükön, 
szétnéztek a városban és a többi közt azt 
tudakolták, micsoda nevezetesebb üzleti 
vállalatok találhatók. Egy kereskedő fel
világosította őket, hogy a város főleg 
a baromfi-exportjáról ismert.

— Meg lehet nézni egy ilyen baromfi
tenyészetet (németül: Geflügel-Zucht)? 
—  kérdezte a tábornok.

A kereskedő készséggel kalauzolta el a 
német tiszteket a legnagyobb baromfi- 
telepre, amelxynek tulajdonosa rendkívüli

es a halott Dorothy es az elok fajdalma

M. J.

kitüntetésnek vette a látogatást. A főnök 
mellett ott állt a fia is, nem kis zavarban. 
A generális elsőnek az adjutánsát mu
tatta be:

— Herr X ., mein F lüg eladj utáni.
A nagykereskedő viszont a fiát mu

tatta be, így:
— Mein Gef lüg elad jutant.

Pest k örnyékén
— Még csak arra kell figyelmeztet

nem, — mondja a nyaraló tulajdonosa a 
pesti úrnak — hogy ebben a lakásban 
nincs fürdőszoba.

— Nem tesz semmit, hiszen csak két 
hónapig maradunk itt.

Mit csinál a nyáron?

Harsányi Zsolt: Pes
ten maradok, mert nyá
ron ez az egyetlen nagy
város, ahol nincs szín
ház.

Fodor László: Kül
földre megyek, mert Pes
ten minden második em
ber a társszerzőm akar 
lenni.

Farkas Imre: Nem
merek elmenni Pestről. 
Operettzenét írok. Vi
gyáznom kell — a kollé
gáimra.
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NÓTÁS JULIS
Irta: MÉCS LÁSZLÓ

Arca pirospozsgás, hí mes mézeskalács, nem démoni varázs. 
Dereka jódarab tavaszi földdarab, dereka nem darázs. 
Oszloptartó szűz ő: élő faderékből baltával kivágva, 
őrajta ragyogón, biztonságban nyugszik a ház Tisztasága.
A párolgó trágyát vidáman kaparja a sertések alól 
s dalol, ő szapulja szennyesünket s dalol, padlót súrol s dalol, 
akár vidám kútból, akár szomorúból hord vizet: énekel, 
mindegy neki napfény, zápor vagy zimankó, hajnal vagy éj-lepel.
Mindegy az, hogy: szent vagy világi a nóta, nótázik, nótázik, 
hogy a tekenőben templomi gyolcs, avagy fehérnemű ázik, 
mindegy neki: csalánt szedni a kacsának, vagy virágot szedni, 
mindegy neki: krumplit kapálni vagy piros tulipánt ültetni.
Nem bántja a világ. Újságot nem olvas. Falujába gondol, 
eped egy hír után egy-egy temetésből vagy lakodalomból. 
Minden vágya ennyi: egy bálban ott lenni, a búcsún ott lenni, 
gyónni, búcsút nyerni, kis húgának mézeskalács-szívet venni.
Szeretője nincs még. Ezer rügyen kotló almafának látszik.
Melle tej-gyümölcse jövendő anyaság reményével játszik. 
Tavasszal kinyílik, ősszel lombot hullat s anyai fájásból 
Új szegény születik. Nem esik az alma messze a fájától.
Lábujj hegyen lépked a gazdája körül. [Költő a gazdája, 
mint a rádió-rúd: ővele társalog a világ négy tája, 
négy égtájjal beszél, termékenyít, szépít, szívekbe lopózva 
— s magános, magtalan, akár a rügytelen nagy rádió-pózna.]
Kisbúcsúra készült, három egész éjjel nem aludt miatta, 
mikor nem mehetett: három napon, három éjjelen siratta.
S mikor mégis kapott mézeskalács-szívet valami vitéztül: 
dalba kezdett menten s megint ábrándozik, nagybúcsúra készül.

t

A le g u d v a ria sa b b  m in isztern él

Wekerle Sándor: Én mindig szívesen meghallga
tom a kereskedelem és az ipán- panaszait. Sem is kelly 
hagy személyesen fáradjanak ide az urak. Elég, ha 
annyit írnak, amennyi egy jyénzesutalvány szelvé
nyére ráfér.

K edv es
Borsszem  Jankó !

Szegény diákkorában 
Auspitz egyszer s min
denkorra meg volt híva 
ünnepnapi étkezésre egy 
oankárhoz. Idő során any- 
nyira otthonos lett a jó
tevője házában, hogy 
gyakran hétköznap is 
megjelent ebédre. A ban
kár nem állhatta meg és 
ezért a tapintatlan eljá
rásért szemrehányást tett 
neki.

—  Nézze csak, ez még
sem szép magától. . .  hi
szen a meghívás csak ün
nepnapra szól.

— Tessék nekem meg
bocsátani, de nekem min
den nap ünnep, amikor 
az ön házában lehetek.
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Hol nyaralnak a honatyák
Bethlen idén nyáron 
Szép Növi Bazárra 
Utazik, de lehet,
Hogy csak Baltazárra.
Wekerle felmászik 
Idén az Etnára,
Ellenzék meg rá mész'
A kis Bolett(n)ára.

Eláruljuk azt is,
Mivel nem közömbös: 
Lótápiósülyre 
Utazik a Gömbös.

Mayer lödözgeti 
Lillafüred vadát 
S a melegforrásban 
Hűsíti le magát.

Podmaniczky Endre 
Sankt Mőriczba távoz9.
Bezzeg Rot hens teinnek 
Nem telik, csak Dávosz.

Scitovszky messze megy,
Messze szép Haragra,
Hogy minél messzebbről 
Gondoljon csak Vayra.

Kereskedelemhez,
Hogy stílszerű legyen:
Búd János, mint halljuk. 
Dalesztlandba megyen.

Klebi ellátogat 
Ismét a lappokhoz,
De ezúttal persze 
Csak Az Est-lappokhoz.

És, hogy a szép nyarat 
Ne töltse hiába,
Több honatya elmegy 
Szubvenéciába.

HESZ FERENC

Borsszem ek
Villamos és asszony iránt sose érdek

lődj. Két perc múlta jön egy másik.
*

A férfi a tudását, a nö a tudatlansá
gát kamatoztatja a szerelemben.

A d eb recen i b eszéd  után
KÉT VÁLASZTÓPOLGÁR BESZÉLGET.
— MOST MAR CSAK ELHISZED, HOGY BETHLEN EGY KONZEK

VENS EMBER. „ AMIT ő  ÍGÉR, AZ HUSZONNYOLC HÓNAP MÚLVA IS 
ÍGÉRET MARAD.
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A k ék sza lago s ku tyu sk a, 
a P ráter uccai urinö, 

a „F riss U jság“  o lvasója  
és — H arsány! Zsolt

A kékszalagos kutyuska, aki ennek a 
históriának legfőbb szereplője, a Práter 
uccán baktatott úrnője mellett. Egyszer 
csak eszébe jutott valami és ezt a gon
dolatot ősi kutyaszokás szerint a Prater 
ucca és Kemény Zsigmond ucca sarkán 
juttatta kifejezésre. Eddig nincs semmi 
különös a dologban. A különösség ott 
kezdődik, hogy az úrinő kinyitotta a reti- 
küljét, selyempapirost vett ki belőle és... 
a kutyái gondolatnak — hogy úgy mond
juk — emberi befejezést adott. Látta pe
dig ezt a szokatlan műveletet egy idősebb 
úr, megcsóválta a fejét (amit a kékszala
gos kutyuska barátságos farkcsóválással 
viszonzott), egy szót sem szólt, hanem 
hazament, levelezőlapot tett maga elé és 
arra tintaceruzával a következő sorokat 
írta a „Friss Újság” szerkesztőségének :

„ Tekintetes Szerkesztőség! Kérném 
az alant ii ott esetet, ha lehetséges, fel
dolgozni és az újságban közzétenni. Ked
den délután 5—6 ára között, a Kemény 
Zsigmond és a Práter ucca sarkán egy 
úrinő kis fehér kutyát sétáltatott, akinek 
kék szalag volt a nyakán. Egyszer csak 
odaszalad a kutyuska a sarokhoz é s . . .  
miután elvégezte, az úrinő kis selyem- 
papírt vett efő a retiküljéből és . . .  Meg
álltam, bámultam. Negyven éve vagyok 
Buda]yesten, de ilyesmit még sohasem volt 
szerencsém látni. Nem volna jobb, ha egy 
szerencsétlen kis árvának törölné ki a 
— könnyeket a szeméből?! Kérem, szíves
kedjenek ezt az esetet közölhető formá
ban, finoman megírni. Üdvözlettel a 
ftEriss Újság” egy húsz éves olvasója!\

Ezt a levelezőlapot, amelynek egy s 
más passzusát kihagytuk, megkapta a 
„Friss Újság” . Lányi Zsigmond, a lap 
főszerkesztője, a redakcióba érkező fur
csaságokat Harsányi Zsolttal, a kitűnő 
íróval szokta közölni. A Práter uccai 
kutyahistória így került Harsányi Zsolt 
író asztalára — feldolgozás végett. A 
napokban a rendes délutáni kávénál azt 
mondja Zsolt a Borsszem Jankó szer
kesztőjének :

—  Hallgass ide, kérlek . . .  ilyet még 
nem pipáltál.

Ezzel elmondja az esetet, átnyújtja a 
Friss Újság olvasójának írását és azt 
nnmdja:

— Én már napok óta töröm a fejemet, 
hogyan kellene megírni ezt a dolgot. . .

Nem tudok rá formát találni. A Bors
szem Jankó specialista abban a műfaj
ban, hogyan lehet egy kényes dolgot vi
dáman és ötletesen körülírni. Próbáld 
meg hát t e . . .  De „finoman” !

Megpróbáltuk, de be kell, hogy valljuk: 
a Friss Újság olvasójának segítsége nél
kül nem sikerült volna. Az a morális kér
dés, amelyet az eset leírása után vet föl, 
pótol minden írói leleményt.

Ez is hazafisúg
Egy drogista csak külföldi portékát 

rakott ki a kirakatába. Bemegy hozzá egy 
vidéki úr és rászól:

— Uram, önnek, mint jó  magyarnak, 
kötelessége volna magyar árut tartani.

— Hiszen éppen hazafiságból tartok 
külföldi árut!

— Ezt nem értem. Magyarázza meg!
— Hogy ne a hazai gyárosok károsod

janak, ha tönkremegyek.

É rzékeny búcsú

B. Podmaniczky Endre: Na, Móric
kám, négy hónapig nem látjuk egymást.

Rothenstein Mór: Kár. Több sánszom 
van a nőknél, ha együtt látnak bennün
ket.
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— Amióta a ma
mám hosszúruhát 
hord, nekem kell 
viselni a régi ru
háit és egészen ki 
van belőlük a tér
dem.

A táviró-kisasszony mint ideál
Egy berlini úriemberrel történt, akinek egyszer 

dolga akadt az egyik kerület központi postahivatalá
ban. Táviratot kellett feladnia és mikor meglátta a 
fülkében ülő postáskisasszonyt, hirtelen lángra lob
bant a szíve. De a férfi meglehetős ügyetlen és sze
relmi dolgokban nagyon járatlan volt. Megelégedett 
azzal, hogy mindennap egyszer-kétszer elment a pos
tára és hogy az imádott hölggyel minél többször áll
hasson szóba, koholt táviratokat adott fel. Ilyenkor 
rendszerint megkérdezte: „Mibe kerül?” — aztán 
fizetett és boldog mosollyal távozott.

Végül is döntő lépésre szánta el magát. Egy este 
a következő szövegű telegramot nyújtotta át a mit- 
sem sejtő ideálnak:

— Szeretem önt.
A postáskisasszony átvette, elolvasta, aztán a 

férfi föltette a sablonos kérdést:
— Mibe kerül, kérem?
— ötven márkába, — hangzott a váratlan, de 

annál őszintébb felelet.

A meggyőződés áldozata
A bártön udvarán séta közben két rab beszélget
— Engem csak a meggyőződésem juttatott ide, — 

mondja az egyik.
— A meggyőződésed? — csodálkozik a másik.
— Igen. Meg voltam tudniillik győződve arrólf hogy 

az a betörés abszolúte nem derülhet ki.

REB MENÁCHEM 
CICESZBEISZER 

SZÖRNYŰ ÁTKOZÓDÁSAI
— Köhögjél te és

o herceg Odescalchi 
Miklós ore ságiul
kapjál te edj mell
port!

— Edj mágnás 
autóján száguldoz
zon o te lángyod és 
Írják fül gyorshaj
tás miatt!

— Ne led jen ne
ked más élvezeted, 
mint o miniszter ore-

s ág ok túl o vesét rágcsálni!
— Edjedül oz oz ambíciód ledjen, hoaj 

nyári vendéglük pincérei megküszünjék 
neked o nadj borravalókat!

— Nyári konzorciumot alakiLiánok o 
te lakásodon o poloskák!

— Saksojtán ingujjban járhassál te, 
de sohase új ingben!

— Oz Odescalchi herceg oreság autó
jának o hágcsóján csináljál te kéjotasást !

Fényes A dolf és a m űpártoló
Fényes Adolf műtermébe felment a 

múltkor egy kormányfótanácsosné. Az 
egyik kép előtt megállt és megkérdezte:

—  Hogy ez a Muzsikus cigány?
— Ezer pengő — felelte a művész.
—  Hallatlanul drága.
— Drága?
— De mennyire! Egyik barátnőm a 

múltkoriban háromszázért egy egész jazz- 
bandet kapott.

Az Andrássy-úti divatüzletben
Komlós Sándornak, a közkedvelt 

Andrássy úti úridivatkereskedónek, azt 
mondta a héten egyik vevője:

— Amint látom, Komlós úr, maga is 
szenved ebben a nagy kánikulában.

—  Miért?
—  Mert maga is levetette a kabátját 

és ingujjban van.
— Ennek nem a kánikula az oka.
—  Hanem? . . .
—  Hanem az, hogy a héten olyan nagy 

forgalmam volt, hogy az utolsó kabáto
mat is eladtam.
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Berzétey, a dúsgazdag gyáros, vasár
nap délután vendégül látta Tódort, a di
vatos írót. Impozáns, stukkós, beépített 
könyvtárteremben kavargatták a feketé
jüket, közben egy-egy pohárka francia 
likőrrel színesítve a párolgó kávéU Tódor 
kicsit tartózkodó volt. Ismert, sőt félelme
tes szellemességével ugyancsak fukarko
dott, pedig hangulatilag jól érezte magát. 
Nem tudta ugyanis hova tenni Berzétey 
feltűnő szívélyességét, amivel erre az 
ebédutáni csevegésre meginvitálta és 
szántszándékkal fékezte sziporkázó ked
vét, ezt a sajátosan érdekes tehetségét, 
amelynek nagy sikereit köszönhette. 
Mit akarhat tőle ez a minden földi javak
ban dúslakodó Berzétey? . . .  Ahogy a 
széles pamlagon hátradőlve, lábait ke
resztbe vetve, havannáját füstölve ült 
előtte, mintha még nyugtalanítóbb hatást 
tett volna rá. Borzasztó reális gondolko
dásúnak, hidegnek és számítónak ismerte 
mindig ezt a jóllakott embert, de most 
határozottan bosszantotta, amint egész
ségtől kicsattanó arcán az abszolút biz
tonság és önteltség dagadozott. Tódor az 
író szerűével nézte az embereket és talán 
azért húzódozott Berzéteytől, mert sablon
figurának tartotta^ akiből nem néz ki 
semmi téma. Berzétey viszont egy-két 
olyan pillantást vetett a szeme szögleté
ből Tódorra, mint akinek határozott célja 
van ezzel a bizalmas együttlétteL

— Mit szól Alfiuszhoz? — kérdezte a 
gyáros, akiről széliében tudták, hogy 
Alfiús znak, a pénzpiac fejedelmének ha
lálos ellensége.

— Miért? — tért ki Tódor a válasz 
elől.

— Hát nem olvasta? . . .  Értem, ér
tem . . .  Maga híres a jóizlésérőL

— Mért, mit kellett volna olvasnom 
róla?

— Azt a regényt. . .  Ejnye, mi is a 
címe? ,̂ A boldog város.” Ki is írta? . . .  
Várjon csak . . .  Valami Zsor . . .  vagy 
S o r .. .

— Hja, tudom már, — kacagott fel 
Tódor. — Zsoórfy Balázs, a pamfletista

— és fitymálva tette hozzá: Ettől a frá
tertől egy árva betűt se olvasok.

— Tehetségtelen embernek tartja?^
— Azt nem mondhatnánu De tetőtől 

talpig korrupt. Azt hiszem, belebeteged
ne, ha egyetlen morális dolog jutna az 
eszébe.

A gyáros összehúzta a szemöldökét —  
a csiptető lecsúszott az orráróL

— Én azt hiszem, — mondta — ez a 
Zsoórfy megrendelésre ír.

— Ez volna a legkevesebb, — mosoly
gott Tódor. — A legtöbb író megrende
lésre ír. Dickenstől is, Zolától is, Jókaitól 
is a kiadói rendeltek regényt. Szerintem 
igazi író nem is tud írni manapság meg
rendelés nélkülL A megrendelés előleget 
jelent, az előleg nyugalmat jelent, a nyu
galom munkát jelent.

—  Nem így gondoltam, — szólt a gyá
ros. — Az, hogy a kiadó rendel könyvet, 
tökéletesen rendben ran. Csakhogy 
Zsoórfy a jelen esetben Alfiusz rendele
tért írt.

— Igazán? — érdeklődött Tódor. —  
És ez bizonyos?

— No hallja, k érem ... Ez a regény 
végig nem egyéb, mint Alfiusz célzatosan 
kiszínezett életrajza. A név persze más, 
a vállalatok nevei is mások, amelyek a 
hatalmas pénzember kezében i'annak, de 
aki csak egy kicsit ismeri a piacot, nyom
ban ráismer A Ifiuszra. A regényben 
Máriusz a neve, — igaz, csak a kereszt
neve, azért, hogy a laikusok könnyebben 
ráismerjenek. A regény szerint Máriusz 
a legbecsületesebb, legragyogóbb jellemű, 
páratlanul jószívű, nagystílű, önzetlen 
ember, akit a nagy vagyon nem szédített 
meg, aki akkor boldog igazán, ha a szen
vedők arcáról letörölheti a könnycseppe
ket, akinek pénzügyi zsenialitásánál, rit
ka szervező tehetségénél és üzleti éleslá
tásánál csak a szive különb... satöbbi, 
satöbbi.

Az író egy pillanatig elgondolkodott.
— És tulajdonképpen milyen ember ez 

az Alfiusz? — kérdezte azután.
Berzétey hirtelen mozdulattal fölkelt 

és egy oktávval magasabb hangon felelt:
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— Azt csak én tudom! . . .  Én ismerem 
a dolgait. . .  Az egész múltját. . .  De 
hagyjuk! Mit bánom én, hogy a jfénzéért 
mit firkáltat össze magáról. Nevetséges 
fráter! . . .

Aztán visszaült és halkabban mondta:
— Ilyen könyvet én is irathatnék ma

gamról, ugy-e . . .D e  lássa, belőlem hiány
zik minden hiúság. Alfiusz a megteste
sült hiúság. Rosszabb, mint egy film- 
primadonna, rosszabb, mint egy házmes
terlány, akit egy amerikai milliárdos vett 
el feleségül. . .  Példátlanul hiú . . .  Ka- 
cagtatóan hiú . . .  Borzasztóan hiú . . .

—  És például. . .  miben nyilvánul ez a 
hiúsága? — tudakolta az író, anélkül, 
hogy különösebb kíváncsiságot éreztettek 
volna szavai.

— Hogy m iben?... Hát ebben a re
gényben __ „A boldog város” -ban. Azért
boldog a város, mert ó tette boldoggá. 
Haha, A lfiusz!. . .  Vagy nézzen bele bár
melyik nap az újságokba. Alfiusz itt, 
Alfiusz o t t . . .  Most ót ünneplik, aztán 
ő ünnepel másokat. . .  Cikket ír, nyilat
kozik, sportol, utazik, művészeket és író
kat támogat, ala/díványokat létesít. . .

Tódor egy pillantást vetett Berzéteyre, 
aki elfogta azt és megértette.

— Persze mindezt hiúságból, — sietett 
gyorsan hozzáfűzni. — Mániákusan ra
gaszkodik hozzá, hogy mindenki róla be
széljen, szüntelenül foglalkoztatni akarja 
a közvéleményt, a misera plebs fantá
ziáját.

— És ez csinos kis pénzébe kerül, 
ugyebár? — vetette közbe az író.

—  Mindent a hiúságért! —  ez a jel
szava. Pénzzel tömi az újságokat, az író
kat, a művészeket, a színházakat, a jóté
kony egyesületeket. Csujhl hiúságból. A 
múlt évben húsz szegény diákot küldött 
ki a saját pénzén az oxfordi egyetemre. 
Csupa hiúságból... hogy a lapok hastí-* 
bős cikkeket írjanak róla. Egy tüdőbeteg- 
szanatóriumot nem tudott tető alá hozni 
egy társadalmi egyesület. Több, mint két
százezer pengő hiányzott. . .  Alfiusz két
százezer pengőt adott. . .

— Csupa hiúságból, — tette hozzá 
Tódor ugyanabban a hangnemben.

— A kültelken sínylődő szegények vis
kóit a nyáron elöntötte a víz. Alfiusz új 
házakat építtetett nekik.

— Csupa hiúságból, — magyarázta az 
író a megértés hangján.

—  De hallgassa csak meg, ez a leg- 
cifrább eset. . .  A múlt héten egy hat- 
gyermekes családapa öngyilkos lett, mert 
hónapok óta nem kapott munkát. Alfiusz 
rögtön elhelyezte a hat gyermeket egy

nevelőintézetben és a beteg anyjukat egy 
külföldi szanatóriumba küldte . . .

— Csupa hiúságból, — ismételte Tódor.
— Kizárólag, — helyeselt Berzétey. —  

Hogy mindig csak őt csodálják és ünne
peljék.

Tódor felállt. A gyáros azt hitte, már 
búcsúzni akar. Nem kerülhette tovább a 
forró kását. . .  Az író vállára tette a 
kezét és nagyon közvetlen hangon 
mondta :

— Nézze csak, kedves mester, én vala
mit tenni szeretnék ez ellen az undorító 
Alfiusz-járvány e llen ... Az ön tanácsa 
nagyon értékes nekem. Mit gondol, nem 
kellene egy regényt írni, amel\tnek ugyan
csak Alfiusz, illetve Máriusz lenne a hő
se, de persze egészen más megvilágítás
ban, mint ahogy „A boldog város” című 
regényben . . .  Szóval egy eüenregényt. . .

— És mi a célja ezzel? — kérdezte 
Tódor.

— Meg akarom bosszantani, gúny tár
gyává akarom tenni ezt a hiú embert.

— Ú gy?. . .  Akkor van egy jótanácsom. 
Adjon kétszer annyit kulturális és jóté
kony célokra, mint Alfiusz.

Ezzel távozott. Berzétey keserű szájjal 
nézett utána . . .

Mi kell egy han gversenyh ez?
—  Még mindig nem vagy kész azzal a 

toalettel? — idegeskedik a férj, akit a 
felesége minden héten elcipel valamelyik 
hangversenyre.

—  Ugyan, légy egy kis türelemmel. . .
— Nem értelek, mi tart ilyen sokáig 

nálatok, asszonyoknál. Egy ilyen hang
verseny m iatt... Nézz ide: én vattát 
tettem mind a két fülembe és máris kész 
vagyok.

— Vájjon én is kijuthattam volna a 
magyar határon, ha felpofozok és hasba 
rúgok egy kötelességtudó rendőrt?
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Mégis csak jobb elh inn i. . .
A Krone-cirkusz állatseregletében az 

egyik tigris-ketrecen ez a felírás volt 
olvasható: „Felnőtt bengáliai tigris, 4 
méter hosszú, 190 kilogramm súlyú.”

Egy budai polgár nézi az állatot és azt 
mondja az állatszelidítőnek:

— Én pedig azt mondom, hogy ez a 
tigris nincs négy méter hosszú és nem 
nyom százkilencven kilót.

— Azt hiszi? — felel mosolyogva a 
szelídítő. — Itt van a centiméter, bent a 
ketrecben van egy mázsa, itt a ketrec 
kulcsa, — győződjön meg róla személye
sen.

Új bolt a Váci uccában
(Gaál Gaszton ötlete nyomán)

Nagy címkiánisitás !
Itt a jó alkalom!

Uraságoktól megvetett címek jutá
nyos áron kaphatók. Izraelitáknak és 
egyéb bankároknak 50% felár.

Uborkafák nagy tételekben! 
(Rutinos felkapaszkodóknak 25% en

gedmény.)
Magasan hordott orrokban 

bő választék!

Tisztel? Méltóság! i 
Nagyméltóságú 

beszállni !
Cím, tessék

BOIÆTTA UTÁN —

édes ax egységespárti nyugalom

RÉBUSZOK
l#

Megfejtése a Borsszem Jankó jövő 
számában. A helyes megfejtők a követ
kező jutalmakban részesülnek: 1. Egy 
pár elsőrendű selyemharisnya. 2. Egy 
férfi evezős felszerelés (trikó és nadrág). 
Mind a két nyeremény a Nemzeti Rek- 
látnáínházból (VI, Király ucca 94.). 3. 
Molnár Jenő humoros könyve: „Ilyenek 
vagyunk.” 4. Mokány Berci zaftos his
tóriái. 5. Seiffensteiner Salamon anek
dotái.

A Borsszem Jankó múlt számában kö
zölt rébuszok megfejtése: I. Szemlesüt re, 
II. Zsidókérdés. A megfejtők közül 
Nagy Irma (Szentes) egy pár selyem
harisnyát, Schreiber S. (Nyíregyháza) 
egy evezős felszerelést, Márton István 
(Mohács) Molnár Jenő humoros könyvét, 
Bemáth Ernő (Debrecen) Mokány Berci 
zaftos históriáit, Keresztessy Károly 
(Budapest) Seiffensteiner Salamon anek
dotáit nyerte. A jutalmakat postán küldi 
el a kiadóhivatal.

Hatásos fenyegetés
Azt mondja az ügy'véd a kliensének: 
— Beszéltem az elvált feleségével. Ha 

nem küldi neki pontosan a tartásdíjat, 
visszamegy magához.
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A szerkesztő  
‘ t szabadságon

— Na, én már kint va
gyok a viccből ! . . .

Házi hangverseny
Linkováczék nagy estélyt adnak. Néhány gazdag 

barátjukon kívül meghívtak egy ismert zenekritikust 
is. Vacsora után a házikisasszony a zongorához ül és 
a vendégek kényszeredett tapsai mellett mindenféle 
zenedarabokat játszik. A fülsértő hangverseny közben 
Linkováczné édeskés mosollyal odafordul a szomszéd
ságában ülő zenekritikushoz és azt mondja:

— Mit szól hozzá, mester?. . .  Az én lányom azt 
csinálja a zongorával, amit akar.

— Igazán?. . .  — kap a szón a kritikus. — Akkor 
csukja be a zongorát!

FUletlen gom b
— Mi a különbség a legnagyobb olasz karmester 

és Jeritza Mária közt?
— Na?
— A legnagyobb olasz karmester Toscanini, ha 

pedig Jeritzát halljuk énekelni, azt mondjuk: 
nini, Tosca!

Igaza van
— Mit szólsz ehhez a 

szerencsétlen Schwartz- 
hoz? Tegnap két olyan 
pofont kapott, hogy meg- 
süketült.

— Mit szólhatok hozzá, 
ha egyszei süket?

A csarnokban
— Mondja, kedves se

géd űr, hitkor ad már ne
kem egy darab csontnél
küli húst?

— Akkor, drágáin, ha 
majd a feleségem lesz.

Borsszem Jankó üzenetei
Szerkesztőnk négy heti szabadságra 

Svájcba utazott. Onnét küldi írásait a
Jankónak. — S. S. (Nyíregyháza.) 
Néhány elmésséget felhasználtunk. A 
nyereménytárgyat postára tette a kiadó- 
hivatal. Ami a rádiót illeti, ősszel lesz a 
folytatás. Kellçmes nyaralást! — Me
rénylő. A Városligetben megint csak az 
alteregot látták. Kezd a dolog mulatsá
gos lenni. Szíves üdvözlet! — F. M. A 
flapperek dialógusa inkább merész, 
mint elmés, bár ötletességre is törekszik. 
Pedig szeretnénk folytatni. A többiek 
közt akadt megfelelő. — Stopp. Abból 
az alkalomból, hogy egy elkapatott her
ceg, aki magát törvényen kívül állónak 
tekinti, inzultált egy derék rendőrt, 
eszünk ágában sincs Mihaszna András 
alakját feleleveníteni. A társadalomnak 
egészen más területén kell keresni a Mi- 
hasznákat. Nyissa ki egyszer az ön 
exkluzív klubjának az ablakát és néz

zen körül: nagyon megváltozott az élet. 
Az az „átkozott demokrácia" kezdi 
meghódítani a magyar szigetet is. — 
Nyaraló. Márkus Aladár „Csörgőkígyó" 
című operettje az óbudai színházban for
ró sikert aratott. A hőmérő is 33 fokra 
emelkedett. — Népjóléti. Itt közöljük: 
„Hallottad? Vass József beteg.”  — 
„Ugyan, kérlek. . .  Az előbb láttam. 
Majd kicsattan az egészségtől." — „De 
ha mondom . . .  Irtó fájdalmai vannak.” 
(T. i. a „rágcsálókat" akarja kiirtani.) 
— S. H. (Arad.) A t  p.-t útnak indítot
tuk. A helyi igényeket ügyesen és 
viccesen elégíti ki a lapkolléga. — 
Hoddie mihi. A kezdet bíztató. A start
hoz méltó folytatást kérünk. — Rendőr. 
(Luzern.) Csak ne féljen! Odescalchi 
Miklós herceg csak Budapesten mer 
rendőrt inzultálni. Svájcban már ó is 
tudja, mi az európai tempó. Ott nem ga- 
loppírozza el magát, bármilyen jó úr- 
iovas is. Hamar leszállítanák arról a 
magas lóhátról.
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Önagysága enyhe flörtje

— Most már igazán nem mondhatja a férjem, hogy egész nap a nyakán ülök.

Mért utazgat folyton  Bethlen 
és m ért van itthon m indig szegény Vass J ó z s e f?

Ezzel a kérdéssel fordultunk Seiffensteiner Salamon bátyánkhoz, aki finom 
magyar dohányt tömködött a pipájába, aztán így válaszolt;

Pinkásszal találkozik egy ismerőse a Tátrában és azt kérdezi:
— Hát maga mit csinál itt?
— Hogy én mit csinálok? . . .  Nászúton vagyok.
— Na és hol van a kedves felesége?
— A feleségem? . . .  Az otthon maradt Pesten.
— Ezt nem értem . . .  A felesége . . .
— Na, de kérem, valakinek csak kell lenni az üzletben!

63. évfolyam. 14. (3156.) szám
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O lv a s s a  a
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m iség legkitü- 

i nöbb  nap ilap ját
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BUDAI SZÍNKÖR

H z első ta va sz
A ndai-Brodsz
nagy op erettje

HONTHY HANNA 
a főszerepben

_

E lektrom ágneses
gyógyintézet

M odem  fiz ik a i g yógym ód ok , k itűnő  
g yógy  e red m én yek : Ideg-, rheunias-, ütő
ér-, lschias- ab. bajoknál, vérszegény
ség, álmatlanság, ab. eseteinél.
Olcsó kúradijak. Kér\e az új prospektust

Bpest VII.Vilma királynő út 1 1
T elefon : J ózsef 32S—24
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