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iós ! Szines !
Molnár Jenő:

Svájc pesti szemmel 
Móra Ferenc tárcája

ZAVAROS
TÖRTÉNET EGY FEHÉRVÁRI POLGÁRRÓL

Sarkadi Aladár esetei 
A z O t t ó - ü g y  

Féld Matyi és az antiszemitizmus
SANTORB és egyéb aktuálitás 

A regősök konkurrensei



—

Hol n ya ra ljak ?
(Pesti asszony dilemmája)

Irta: MOLNÁR JENŐ

Mentem fűhöz, mentem fához, 
Doktor specialistához, 
Meghallgattam Farkas Imrét,
Aki bölcs tanácsot hint szét, 
Elolvastam Szász Zoltántúl 
Tárcán innen és tárcán túl 
Öt tanulmányt, ötven cikket, . 
Hogy megtanuljam a sikket. 
Kikérdeztem Porzsolt Kálmánt,
Ki egész nap problémát hánt, 
Hogy megtudjam, merre menjek, 
Férji pénzét hova kenjek.
Hol flörtöljed, hol nyaraljak, 
Hogy a szörnyű unalomtól 
Meg ne haljak.
Voltam tavaly Osztendében,
Sok poggyászom nem volt éppen: 
Hat skatulya, három táska.
Öt nagy és egy kis kosárka.
Egy ketrec meg két kalitka, 
Tetejébe férjem szitka.
De az idén mindez semmi.
Három férfival kell menni:.

Egyik fizeti a cehhet,
Másik nyeli csak a pehhet,
Hogy a harmadiknak tetszem 
S ő is nékem, — ez a hecc, nem? 
Mind a hármat felpakolva, 
így megy jól egy pesti asszony 
Nyári dolga.

Jártam tavaly a Lidón is, 
Odamenni lenne módis 
Egy sikkes repülőgéppel,
Hadd képedjen itt a nép el.
Ez a vágyam, ah, mióta 
Belém blődült egy pilóta.
Aztán: Trou ville, Vichy, Nizza, 
Odavágyik szívem vissza.
De a férjem s ama három 
Kifogástalan barátom,
Mint betéti társaság is,
Pénz dolgában puszta frázis.
Ergo: tudom, hol nyaraljak... 
Siófokra megyek, hol a 
Siók laknak.

LEGITIMISTÁK OTTÓ ELLEN
A legitimisták és a többi pártok közötti nagy és kiküszőbölhetetlennek látszó 

ellentéteket váratlanul megegyezés váltotta fel. öröipmel ragadjuk meg az alkal
mat, hogy minden laptársunkat megelőzve elsőnek jelenthessük, hogy a legitimisták 
megegyeztek a szabadk irályválasztókkal. Sót mivel már benne voltak a dologban, 
egy kalap alatt elintézték a többi pártokkal való megegyezést is és azokkal is meg
egyeztek abban, hogy tarthatatlan az a helyzet, ami a közerkölcsök terén dúl.
A legitimisták ennek alapján minden pártpolitikai szempontot félretéve maguk w 
OOó tüen fordultak és kijelentették, hogy szóbanforgó Ottó Károly iskolaigazgató 
állítólagos zsarolási manőverét a legnagyobb mértékben elítélik. -P
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Salzburgtól a vierw aldstâtti tóig
(N e  tessék megijedni, —  nem útleírás)

írta: Molnár Jenő

S alzburg... Sárgásbarna kulisszák, fekete szuffiták. Kivételesen nem Reinhardt 
a rendező, de nem is tapsolnak neki angolok és reichsdeutschok, amerikaiak 
és magyarok. Bezzeg Reinhardt nem csinálna esőt a főszezonban, amelytől 

a Salzach két partjának lakói egész évi élésüket várják. A Lohr-kávéházban. 
amelynek ablakain keresztül a pittoreszk város életét mikrokozmoszban látni, egy 
szörnyűségesen kifestett idős asszony ül a szomszéd asztalnál egy szörnyűségesen 
kifestett fiatalabb nővel. Ordenáré típus. Féltem, nagyon féltem, hogy hazai nyel
ven, sőt pestiül szólalnak meg. Sejtelmem nem csalt. Azt mondja az idősebb:

—  Na és mikor visszafordult, legalább mosolyogtál?
—  Persze, hogy mosolyogtam. —  feleli a fiatal — de az a vacak nem reagált. 
—  Szép kis erkölcsök, mondhatom —  hápog az öreg. —  Idejön az ember és 

ntég csak egy rendes ismeretséget se tud kötni. És t e . . .  amilyen ügyetlen v a g y ...
—  Ugyan, mama, hagyj békén... Tehetek róla, hogy ilyen rondák a férfiak?^. 

Mit gondolsz, nem szívesebben mennék férjhez, mint ezt végigcsinálni. . .  Egy férj. 
aki csak hozza a pénzt és nem törődik az emberrel.••

—  Na ja. majd ép ezek házasodnak!... Mennyi pénzed van?
A fiatal kotorászgat a retiküljében. A „mama*’ nincs megelégedve a mérleggel. 
—  Látod. —  mondja —  ha nem kerestem volna máma húsz schillinget, most 

jól néznénk k i. . .
Németül beszélek a feleségemmel a zsúfolt helyiségben. Még az hiányzik, hogy 

*zek ismerkedni próbáljanak sub titulo: „önök is magyarok, ugyebár?” . Mikor 
ügyelni kezdenek, franciára fordítjuk a szót. Mire a madia:

—  A fene egye m eg ... milyen jól beszél ez a nő németül is, franciául i s . . .  
I  gy-e, mondtam mindig neked, hogy tanulj franciául. Ez imponál a férfiaknak.

Újságba temetkezem s arra gondolok, mennyire igazuk van azoknak a finnyá-
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soknak, akik külföldön úgy elkerülik a honfi-, de főleg a honleánytársaikat, mint 
a peati ember — a szomszéd partájt. Ezek az utazó „üzleti” nők meg az a másik 
fajta, amelyik harsogva veti bele magát a fegyelmezett és halkszavú Nyugat kultú
rájába, abban az infantilis tudatban, hogy „mindenki őt nézi” , ezek teszik szomo
rúan elviselhetetlenné civilizált magyarok számára a külföldön csavargó magyarok
kal való érintkezést. A mohóságot és a feltűnni vágyást egyedül a teljesen idegen 
környezet lohasztja ie ezekben a rémemberekben. Mihelyt nem tudják magukat 
csordában, ha izolálva vannak, példátlanul ügyefogyottak és az első „palifogó” ide
gen hálójába kerülnek. Majdnem másfél napig volt alkalmam nyomon követni egy 
pesti házaspár külföldi manővrirozását, akik két gyerekkel utaztak. A vonaton tűr
hetetlenül hangosak és kellemetlenek voltak. Bécsben is „rázták még a rongyot” , 
de minél több idegen szállt fel a kocsiba, annál csöndesebbek lettek. Salzburg felé 
már suttogtak. Hogy az a jó Isten tartsa meg Pesten is a suttogásukat.

E ső, eső és megint csak eső ... A Domplatzon, amely olasz architektúrát hirdet, 
munkások ácsolják Reinhardt színpadát. Augusztus elsején kezdődnek a har
minc napig tartó ünnepi játékok. Nézem a programot: tizenháromszor a 

„Jedermann”, egyszer-egyszer Wagner, Mozart, Richard Strauss. Schalk, Walter 
Bruno, Krauss vezényelnek. A hotelierk dörzsölik a kezüket: minden hely foglalt. 
Nyomorúságos kis szobák a külvárosban egy hónapig előkelő vendégeket kapnak. 
Reinhardt szobrot érdemel Salzburgtól. Egyelőre, mint hallom, csak uccát nevez
nek el róla. A Dóm plat zot. ahol a szabad színpad áll. Szemben a Dóm, középütt a 
Szentháromság szobra. Kicsit elszorul a szívem. Nálunk nem lehetne? . . .  A meg
maradt ország valamelyik festői fekvésű városkájában úgy, ahogy Salzburgban, a 
szabad ég alatt, az Opera, a Nemzeti, a Víg és a többi színházak válogatott tagjai
v a l. . .  Hevesi Sándor és Márkus László rendezésében... világhírű énekeseink és 
karmestereink vendégszereplésével... Mért nem lehet? Tizenkét millió szétszórt 
magyar közül talán csak akadna néhány ezer, aki pár száz pengőt tud szánni ilyen 
magasrendü szórakozásra. Ehelyett • ..

Ehelyett a mi Operánk június közepén zár és háromhónapos szünetet tart. 
(Egyetlen világváros sincs, ahol nyáron legalább egy Opera ne tartana előadást.) 
A Nemzeti két hónapig nem játsziké Bezzeg szívesen játszanának a művészei. Buda
pest nyara ki van szolgáltatva a színpadi szatócsoknak, akik makacsul azt hiszik, 
hogy harminc fok melegben a pestiek teljesen meghülyülnek s ilyen állapotukban 
a zengerájokba való produkciókat shawi vagy molnárferenci alkotásoknak nézik. 
Siralmasan invenciómentes a magyar színházi vállalkozás és hiába takaródzik vál
sággal meg pénztelenséggel. Ausztria is nyomorék, Németország is koldus, mégis 
ott állnak a hivatottak a posztjaikon, ök nem a szájukkal mutatják meg, hogy „csak 
azért is” .

T irolon keresztülvágtat a villamosított gyorsvonat. „Már mindenütt motorok 
járnának, —  hallani itt is, ott is az osztrákoktól — ha a vasút volt direktora 
nem lett volna a legnagyobb szénbányarészvényes. Neki az volt az érdeke, 

hogy minél több szenet szállítson a vasutaknak.” Az illető direktor úr nevére nem 
emlékszem. Hercig fiú lehet, az bizonyos. Az osztrák, utazás közben, távolról sem 
olyan merev, mint a magyar a maga hazájában. Mindenki mindenkivel szóbaáll. 
Jókedvüek. jámbor kis vicceket mondanak, nagyokat nevetnek. S ami végtelenül 
jólesik a fülnek: nem politizálnak. Talán mert tudják, hogy az ő politikájuk is 
olyan, mint a miénk: elég egy szó és máris hajbakapnak. Udvariasság dolgában 
példát lehet venni róluk. A nőknek lesegítik a poggyászaikat, kiadogatják a kényel
mes vagy elfoglalt hordároknak az ablakon, nem állják el a többi utas elől a ki
látást, a tisztaságra kínosan ügyelnek és boldogok, ha az idegent a tájék szépségei
vel megismertethetik. A nők nem dohányoznak, a férfiak nem fújják a füstöt a 
nők orra alá. Egymás gyanakodó, kritizálgató vagy pláne gőgös végigmércsiké- 
lése, úgy látszik, errefelé már rég nem divatos.

Változik a vidék, más formákat mutatnak a hegyek, már Svájcban vagyunk, 
de az emberek itt is ép oly közvetlenek, egyszerűek, előzékenyek, talán még foko
zottabban. Csak persze ide több pénzzel kell jönni. Magyar ember úgy tegyen 
számvetést, hogy Ausztriában körülbelül tizenöt-húsz percenttel olcsóbb. Svájcban 
mintegy húsz-huszonöt percenttel drágább az élet. mint Pesten. A borravalótéboly 
azonban sem egyik, sem másik országban nem tombol annyira, mint Budapesten. 
De legalább tisztességesen megköszönik. Feltűnően drága Svájcban a vasúti hor
dár. Az első poggyászért hetven centime, minden továbbiért harminc jár. Ausztriá
ban még a fele sem.



15. szám B O R S S Z E M  J A N K Ó 5. oldal

Zürichben a Bahnhofstrassen végigsétálni: sajgás a szívben. Egyik világhírű 
bank palotája a másik mellett. Betetőzésül a tőzsde, ahol valamikor a mi szegény 
koronánkat olyan alaposan „zürichtolták” . A kirakatok: külön szívfájdalom a 
magyar és az osztrák nőknek. A svájci óra- és fehérneműipar remekei. A sajt
üzletek: extra látványosság. És még pesti viszonylatban is milyen olcsók a leghíre
sebb csemegesajtok! A Paradeplatzon egy virágüzletet látni, „Fleurope” a neve. 
Az egyik kirakatablakot állandóan folyóvíz öntözi. Észak és Dél minden színpompá
ját tükrözi az illatoktól terhes üzlet. Itt van a villamosvasúti forgalom csomó
pontja. Feliratos táblák és nyilak jelzik az útirányt. Az idegennek seholsem kell 
kérdezősködni. Ha bélyegre van szükséged, az uccai automaták szolgálnak vele.

A nagy hotelekben egyre több angol szót hallani. Egyszerre csak azt veszi 
észre az ember, hogy kétféle ember van itt: német és angol. Elvétve francia. Hatal
mas autókon jönnek Nyugat gazdagjai a portalan országutakon, amelyek úgy fény
lenek, mint nálunk az Andrássy út. Az egész Svájc —  egy Andrássy út, a paloták 
fölé nyúló irdatlan havasokkal. És az egész Svájc —  egy idegenforgalmi vállalat. 
Úgy adják kézről-kézre az idegent, mint a postán az árut, amelyre ez van írva: 
„Vigyázat, törékeny !” Nagyon vigyáznak az idegenre. Ez nemzeti sajátság. Hagyo
mány és nevelés. Nagyon szép, végtelenül jóleső. Mintha hájjal kenegetnék az 
embert. Magyarországon ezredrész ennyi idegen sincs, de azért tanuljunk tőlük s 
ha már nem becézhetjük az idegent, legyünk toleránsak és szívesek egymással szem
ben. Akkor is, amikor nem tósztozunk.

A  zürichi tó után a vierwaldstátti tó. Komor hegyek koszorújába foglalt 
vízkereszt. (Nem keresztvíz! A tónak, mint ezt a Baedekerben bölcsen olva
som, elferdült keresztformája van. Csakugyan.) Először látom. Teli Vilmos, 

a Rütli, Küssnacht..., a Rigi hegy, Schiller... „Durch diese hohle Strasse muss er kom- 
men...” és — nem tehetek róla —  a magyar kártya svájci figurái... mindezek tarkán 
rajzanak fel emlékezetemben. És most itt vagyok a történelmi svájci tengeren. Hajónk: 

I „Wilhelm Tell” . A  többi hajó: Helvetia, Germania, Gallia, Italia (csodás harmóniája
a három nagy kultúrnépnek!) aztán: Schiller, Victoria, St. Gálién, Stadt Zürich, Úri, 
Unterwalden (kantonok neve) stb. Mind csupa tisztaság, ragyogás, elegáncia. Semmi 
torlódás, semmi tülekedés. Az éttermek olyanok, mint nálunk a Dunapalotában. Min
den hajón levélszekrény van. (Nemsokára a vonatokon is lesz.) Kisütött a nap. Öt 
perc múlva esik. újabb öt perc és villámlik. mennydörög. Megint változik a szín: 
kettéhasad egy fekete felhőkárpit, kibukkan a napnak egy fénycsíkja és ikerszivár
vány boltozza át a tavat. Pénzért lehetne mutogatni. (Pardon, pénzért is mutogat
ják.) Schiller sohasem járt itt, nem látta azokat a fenségesen zord helyeket, ahol 
Wilhelm Teli futotta pályáját s mégis milyen örökszép legendákban formálta ki 
ennek a tájnak, ennek a népnek a le lk é t... A Természet és a Költő: két ága ugyan
annak a fának, amelyet az Alkotó ültetett a Földbe.

Csöndesen köt ki a hajó a ..kis” Weggis városka partján. Kétezer lakosa van 
ennek a vierwaldstátti üdülőhelynek, de a berendezése, az arculata olyan, mint egy 
világváros villanegyedéé. Palotaszállók és a jobbmódú polgári osztálynak való kel
lemes hotelek, panziók, mind kínosan gondozott, a legkisebb földszintes ház abla
kán is patyolatfüggöny, parkettes padló és tisztaság és előzékenység és semmi erő
szakoskodás, aminthogy semmi lenézés sem, ha a vendég tovább áll. nyíltság a 
szemekben, mosoly az arcokon, noha „a gazdasági válságot mi is érezzük”  — mond
ják. Minden teli van, csak a luxushotelek várnak új vendégeket, akik napi 16— 18 
frankot a kahátujjukból ráznak ki. Az átlagos panzióár: 9— 12 frank, a service tíz 
percent, tehát egy embernek naponként 11— 14 magyar pengő. Az élelem mindenütt 
kifogástalan. Paprikás persze nincs. Salzburg után elmarad a „gullasch” .

A szobalány, telivér svájci, a Rigi hegyről való, azt mondja, amikor feltűnően 
intelligens beszéde után szóba ereszkedünk vele:

—  Az apám fent él a hegyen. Alpese van. (Hogy értsem ezt? —  gondoltam 
magamban.) A környékbeli parasztok tavasz utóján folterelik az állatjaikat az 
Alpesekre. Kosztolni adják őket, akárcsak a vendégeket. (Svájci, illetőleg „schwyz- 
dütschi” zsargonban: Gáschte.)

Nagyot nevet ezen a hasonlaton és folytatja:
—  Az állatok csak éjjel vannak a szabadban, mert nappal nagy' a hőség az 

Alpesek közt. Nyár végén azután hazaterelik őket jól meghízva. Ezért olyan jó a 
tejük, ezért olyan jó a svájci sajt. Az én anyám (—  folytatja, most már kérdezés 
nélkül — )  négy nyelven beszél: németül, franciául, angolul és olaszul. Én csak 
most tanulok franciául, mert kevés iskolát végeztem. Négy elemit és öt középisko
lát. Elvégeztem a könyvelési és a hotel-tanfolyamot. Én vagyok a családban a negye
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dik lány. Három már férjhez ment. velem együtt van még négy. Nekem még nem 
szabad férjhez menni, mert anyám azt mondja, hogy huszonnégy éves koráig nem 
szabad egy lánynak fiúval szóba állani. Ő huszonhét volt. amikor férjhez ment. De 
ma már más világ van. Én huszonegy éves vagyok ( — tizenhétnek látszott — ), de 
nem várok addig, amíg anyám. Csak előbb még franciául és olaszul akarok meg
tanulni. Hochdeutschul már tudok — mondta hamisítatlan svájci dialektusban.

Kedves pesti szobacicusok, így néz ki egy szobalány Svájcban. És ilyen a többi 
száz meg száz. Pirospozsgás, mosolygós paraszti pofikájuk derűt és színt ad min
dennek. Alig hiszem, hogy idegen ember valaha is merészkedett volna •. • Különben 
mi közöm a svájci szobalányok érzelmi világához! Maradjunk meg a pesti szoba
lányok m ellett...

ondain-élet? . . .  Lehet. Nem tudok róla. Ma már sokkal kevesebb azok száma, 
akik részegeskedni, kártyázni és táncolni járnak a nyaralóhelyekre. Ezek 
a birodalmi németek, akik túlsúlyban vannak, más vágású népség. Szőke 

bivalyférfiaik és széles tomporú asszonyaik fó'leg az asztal gyönyöreit élvezik. 
A német konyha után nekik mennyei falatok. A hegyi kirándulásokat komoly tanács
kozások előzik meg és hibátlan turistafölszereléssel vágnak neki az Alpeseknek 
vagy ülnek bele a hatalmas autócarokba. Valamire való autókirándulás nem esik 
meg 25— 40 frank reszkírozása nélkül.

Eddig három magyarral találkoztam. Egy győri asszonnyal, aki Witznauban 
lakik és nagyon szomorú, mert ő az egyetlen magyar. Azután egy szép magyar 
színésznővel, aki nemrég vonult vissza a színpadtól. Utoljára Szegeden volt szerző
désben. Komjáthy Mária. A férjével száguldott az országúton egy gyönyörű autón. 
Hirtelen megállította a kocsit, leszállt. Most Zürichben él, gyárigazgató a férje, 
nagyon boldog volt, hogy régi ismerősökkel találkozott. A viszontlátásra — Zürich
ben, mikor majd hazafelé megyünk.

Regös versike

Nem lesz már homlokunk redős, 
Megvigasztal majd a regős. 
Arról fog nekünk regélni, 
Hogy miből fogunk megélni.

Gyászjelentés
Álmosságtól megtört szemekkel 

jelentjük, hogy viharosan szeretett 
gyermekünk,

Parlamenti Szezonka
július hó 11-én, hosszú és keserves 
viták után bole ttamísziz ben ki
szenvedett.

Temetése ugyanaznap volt álta
lános részvétlenség mellett.

Nincs a teremtésit vesztes, csak 
mi, mert hol fogjuk most olyan jó l 
kialudni magunkat, mint a nyu
galmas, jó ülésteremben.

Legyen neki könnyű a föld
reform és a bolet ta.

Az örök klotürlámiía fényesked- 
jék neki.

Polgárok, választók, ne örülje
tek :

Feltámadunk!
Valószínűleg még ez év októbe

rében. Hagymakoszorúk mellőzése 
kéretik!

A gyászoló család nevében 
A l máss y László, 

gyászházelnök
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Z A V A R O S  T Ö R T É N E T
EGY SZÉKESFEHÉRVÁRI POLGÁRRÓL

székesfehérvári polgár dühösen 
csapta le az újságot törzskávéhá
zában.

— Hallatlan, —  mormogta bosszúsan 
—  állandóan ez a Zavaros ügy! Mást se 
talál az ember a lapban.

Hívta a fizetőt, fizetett és hazament.
Otthon a felesége csak nagy sokára 

nyitott ajtót.
—  M i az, te már hazajöttél? —  kér

dezte az asszony és nagyon zavarosan 
viselkedett.

A fé r j zavaros szemekkel nézett végig 
az asszonyon és szó nélkül bement a szo
bába. Az ablak nyitva volt és azt a be
nyomást keltette, mintha pár perccel 
előbb ugrott volna ki rajta valaki.

Szegény székesfehérvóuri polgár agya

már ekkor olyan zavaros volt, mint egy 
székesfehérvári közmunka s így nem igen 
firta tta  az ügyet, hanem komoran leült 
a rádió mellé, hogy kissé elfelejtse bajait.

Füléhez tette a hallgatót, de a következő 
pillanatban dühösen vágta földhöz a ké
szüléket.

A rádió, szokásához híven, légköri za
varos volt.

A polgár felugrott és elrohant.
-jr^f gyenesen a pályaudvarra ment és 

f j j  váltott egy jegyet Pestig.
Semmi különösebb célja nem 

volt ezzel az utazással, csak menekülni 
akart ebből a zavaros székesféhén'ári 
atmoszférából.

A vonaton egyedül ült a kupéban. Az 
egyik állomáson beszállt egy utas. Be
mutatkozott és beszélgetni kezdtek. A 
pasas a bolettáról kezdett beszélni.

— Őszintén szólva, nem értem ezt az 
ügyet, —  jegyezte meg a székesfehérvári 
polgár.

Az illető ekkor elkezdte magyarázni. 
A székesfehérvári polgár egyszerre csak 
felugrott és kirohant a folyosóra. Nem 
bírta tovább hallgatni ezt a bolettát, rém 
zavarosnak találta.

P estre érve bement a vasúti restau
rantba és fnegebédelt. A pincér 
megkérdezte :

—  Ita lt parancsol?
—  Vizet kérek, — mondta a fehérvári 

jyolgár.
A pincér hozta a vizet és letette az 

asztalra. A fehérvári polgár a szájához 
emelte,, de pillantása a vízre esett és a 
következő percben lefordult a székről. 

Megütötte a guta.
Ugyanis a víz, — a hírhedt pesti víz 

—  szintén zavaros volt. Hesz Ferenc

S T R A N D - I D I L L
Néha egy kabin is kiváncsi, 
Feszül idegei húrja 
S oldalát, ha nő van benne, 
Valaki rendszerint fúrja.

N Ő I  D IVA T -E LÉ G IA
B U D A PE S T  A S  SO  1930

A szép pesti hölgyeken.
Minden csupa műselyem,
Mü a blúz és a házi.
Csak a dalesz valódi.

—  Milyen szép ez a zebra.*
—  Ez nem zebra, ez ló.
—  Ló? Akkor miért vannak csíkok a 

hátán?
— Biztosan benne volt a lótáp-panamá- 

ban és most fegyencruhát kapott.
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Szempontok

— Tudja, Jucika én addig nem nősülök, mig nem leszek harminc éves. 
Én meg addig nem leszek harminc éves, mig férjhez nem megyek.

INTERJÚ SANTORB-BAL,
a hazánkba érkezett e lőkelő apam énnel

—  Saját tudósítónk ujjúból kiszopva —

A pályaudvaron nyüzsgő tömeg izga
tottan moraj lőtt. Végre befutott a vonat.

Keresztül furakodtunk a fogadáson 
megjelent notabilitások és fehérruhás 
kancák sorfala között és hozzá léptünk.

—  Lónapot, —  köszöntöttük.
Barátságosan felénk nyújtotta jól

ápolt, pedikűrözött patáját:
—  Hogy utazott?
—  Na! —  felelte. —  Kicsit kényelmet

lenül, mindössze egyetlen luxusvagón állt 
rendelkezésemre, de hát egy ilyen szegény 
kis országban le kell fokozni az igénye
ket. Ezen most már nem búsulok. Nagy 
a feje, búsuljon a konflisló.

—  Mik az impressziói hazánkban?
—  Különösen az tetszik nekem, hogy 

olyan előzékenyen viseltetnek a lótársa
dalom iránt. Sokat olvastam a lótápügy- 
ról és meghat, hogy milyen gondot for
dítanak itt a lovak táplálására.

—  Mi az itt tartózkodásának célja?
Santorb elpirult.
—  Kérem, ez kissé kényes kérdés__

Hogy is mondjam csak . . .  A lótársada
lom körében divatozó egyke ellen vagyok 
hivatva propagandát kifejteni. . .

—  Kisbéren?
— Nem is olyan kis béren. Meglehe

tős nagy béren. Háromszázötvenezer 
pengőt adtak értem.

—  A magyar irodalmat ismeri?
—  Sót igen nagyratartom. Fábián re

génye, a „6 ló, negyven ember” a világ- 
irodalomnak valóságos remeke. Sok szé
pet hallottam Móricz Zsigmond Légy ló 
mindhalálig című darabjáról is.

—  Mi a kedvenc parfómje?
— A szénaillat.
—  Kedvenc mondása?
—  Széna, szalma, zabasztag, értem 

sok pénzt megadtak.
Búcsúzóul megkérdeztük:
—  Mi a véleménye a zavaros közer- 

kölcsökról ?
Ebben a percben serény szolgák ug

rottak elő és finom selyemseprőkkel 
szorgoskodtak Santorb tömör, de őszin
te véleménye körü l... (HESZ)
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Vándorszínész korában Sarkadi...
A Fészek-müvészklubban, a nagy szalon egyik meghitt sarkában üldögélek 

jlM Sarkadi Aladárral, ezzel a telivér, örökké jókedvű, eredeti humorú színésszel, 
aki csöndes társalgás közben époly szeretetreméltó és mulattató, mint akár a 

fehér asztalnál, akár istenadta talentumának széleshatárú birodalmában, a színpadon. 
Még a férfikor delelöjén áll, de azok közül az egyre ritkuló magyar színészek közül 
való, akik egészen alulról kezdték, a ripacsvilág szellos falusi színjeiben, kocsmák 
udvarán összerótt deszkákon, garasos közönség előtt, I&y indultak el ragyogó 
pályájukra Thália híres papjai. Vidám nélkülözések, végetnemérő kóborlások közt 
estek át a tűzkeresztségen, nem ismerve más címet és rangot, mint azt az egyetlent, 
amit a tehetség ad. Egészen fiatal fe jje l csapott fe l Sarkadi Aladár komédiásnak 
és végig csinálta a vándorszínész múló dicsőségektől és szerencsésen elmúlt viszon
tagságoktól tarkított életét. A múlt század vegére esik Sarkadi Aladár színjxidi 
ifjúságának első viharos korszaka. Ebből az időből mesél most a kiváló művész, 
belesüppedve a gyönyörű brokátkarosszékbe, komoly, nagy szivarból eregetve a 
tömör, fehér füstöt. Micsoda nagy út Isten háta mögötti falvak füstös kis kocsmájá
tól Budapest legfényesebb klubjáig!

És én hallgatom, íme, három rijtacstöriénet, amelyet a drága visszaemlékezés
köt csokorba,

1. A sásdi hajadon

—  Somogy és Baranya falvait jártuk
—  kezdi elbeszélését Sarkadi. —  Győry 
József volt a kis társulat direktora, a 
Pápaszemes Győry, mert mindenki így 
hívta. Lukácsy Sándor „Fenelányok” cí
mű énekes életképét akartuk bemutatni 
új állomáshelyünkön, Sásdon. A darab
ban öt fenelány volt, a legidősebbet a 
primadonna játszotta, aki Amerikából 
hazajön és sorra férjhezadja a nővéreit. 
Természetesen Budapesten játszották így 
a darabot. Sásdon a mi társulatunknak 
csak két nötagja volt, illetve három, de 
ez a harmadik a kellékes felesége volt, 
hat gyermek anyja. A primadonna
szerepet saját primadonnánknak, a naiva- 
szerepet drámai szendénknek osztották 
ki, a többi öt fenelányból egy kollektív 
fenelány lett és ezt a szerepet a hosszú 
és bizony elnyűtt kellékesné kapta. Hogy 
mekkora volt a siker, erre már nem em
lékszem, csak azt tudom, hogy az előadás
— színházi nyelven szólva — lement. 
Szép bevétel volt, ami a meleg vacsora 
lehetőségét csillogtatta meg sóvár sze
meink előtt. . .  A vendéglő udvaráról, 
ahol a szín állott, a kocsmába mentünk. 
Jól emlékszem: én egy rég nem látott 
rostélyost rendeltem. Míg elkészült, kis 
időt vett igénybe, ügy negyedóra múlva, 
ugyanabban a pillanatban, mikor a pin
cér a párolgó ételt elémbe tette, berohant 
az ajtón a kellékes és örömtől sugárzó 
arccal kiáltotta: „Gyerekek, fiú lett!”

—  Hja, ilyenek voltak akkor az erköl
csök! Akkor nem volt egyke, sőt ez eset
ben már hétke volt. A kötelességtudás

nem ismert határt, mint ez kolléganőm, 
a kellékesné esetéből látható, ö  bizony 
lelkiismeretesen lejátszotta a hajadon- 
leány szerepét, aztán sietve hazament, 
hogy új magyar honpolgárnak adjon 
életet.

2. A trinitási tehenek

* —  Ennek a kis történetnek egy bara- 
nyamegyei majorság, bizonyos nevezetű 
Tritinás volt a színhelye. Most már nem 
emlékszem, melyik faluból kellett átmen
nünk Harkányba. Egy kocsi fuvardíja 
két forint volt. A direktor ideadta a 
pénzt és mi, fiatalok, öten, elindultunk. 
Mikor láttunk utoljára ennyi pénzt! 
Gondoltuk: megtakarítjuk és gyalogszer
rel tesszük meg az utat. Délután öt óra
kor vágtunk neki a hosszú útnak. Csil- 
lagtalan, koromfekete éjszaka volt, mi
kor Tritinásba értünk. Nagyon el voltunk 
csigázva, egy hosszú épület előtt szét
szórva szalmát találtunk, boldogan lehe- 
veredtünk. Csak az volt a félő, hogy túl
sókéig tart a pihenő és nem jutunk ide
jében új állomáshelyünkre. Elsütöttünk 
még néhány viccet, az ébresztést meg a 
jóistenre bíztuk. Aztán mély álomba zu
hantunk. Egyszer csak borzasztó dübör
gésre ébredtünk föl. Megdörgöljük a sze
münket, hát azt látjuk, hogy csordaszám 
vonulnak végig rajtunk keresJtül a ma
jorság hatalmas tehenei. Valamennyien 
városi gyerekek voltunk s bizony a hideg 
rázta a tagjainkat, míg ez a nagyszabású 
elvonulás tartott. Mikor az utolsó tehén 
is nagy méltósággal ellépett fölöttünk, 
világos reggel lett. Lám, mégis fölébresz-
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tett bennünket a jóisten. Be is értünk 
idejében.

3. Az én egyetlen ruhám

—  Somogyszilben — folytatta Sarkadi 
a visszaemlékezést — úgynevezett nagy 
szezonunk volt. Mikor már se a direktor
nak, se a közönségnek nem volt színházra 
való pénze, nekidurálta magát a titkár 
és elment Baranyaszentlőrincre „bérlet- 
eszközlés” céljából. Másnap visszajött, 
harminckét bérlettel a zsebében, de egyet
len garas nélkül. A tisztelt bérlő urasá- 
gok csak akkor fizetnek, ha a színtársu
lat ott lesz. A direktor úgy oldotta meg 
a dolgot, hogy mindenki hagyja a holmi
ja it Somogy szil ben és a legjobb ruhájá
ban menjen Szentlórincre. Ha majd ott 
leszünk, fölveszi a bérletpénzeket és el
hozatja a poggyászainkat. Fekete nad
rágban, fekete zsakettben, fehér nyak
kendővel, lakkcipőben mentem — óh én

tapasztalatlan! —  Lőrincre. Hogy a 
poggyászt a direktor nem váltotta ki, azt 
ma már természetesnek találom. Szép 
időben olyan fehér voltam a portól, mint 
egy pék, rossz időben nyakig sáros. És 
ebben a ruhában és abban az egy ingben 
nyolc és fél hónapig kellett gyötrődnöm. 
(Megjegyzem: az inget gyakran mostam 
ki este és ráfeküdve öntestem melegével 
szárítottam meg, mert a tiszta fehér
neműre már akkor is sokat adtam.) Hó
napok óta más társulatnál voltam már,* 
Fekete Miksánál Erdélyben, amikor 
Székelyudvarhelyre vendégül vártuk a 
kolozsvári színház dédelgetett naiváját, 
K. Gerő Linát, aki később a budapesti 
Nemzeti Színház tagja lett. Négy szere
pet kellett játszanom vele, így hát végre 
kizsarolhattam a direktortól azt a három 
forint ötven krajcárt, amivel kiválthat
tam a somogyszili zálogból a poggyászo
mat. MOLNÁR JENŐ

S zékesfehérvári szólás-m ondás

Varga, maradj a zsarunál...

Mint a Paradicsomban
—  Na, hogy vagytok?
—  Köszönöm. Úgy é- 

lünk, mint a Paradicsom
ban.

—  Igazán?
—  Ha mondom . . . 

Tudniillik nincs mit fö l
venni magunkra és min
den nap reszketünk, hogy 
a háziúr kikerget ben
nünket.

Legyen
neki is öröme

— Olvastad ? Ró
bert bácsi, az in
gyenleves apostol 
Oberammergauba 
ment, hogy meg
nézze a passiójá
tékokat.

—  Nem csodá
lom. Pesten nem 
sok passzióban volt 
része.

Figyelmeztetőtábla a közeljövőben egyes hivatalokban:

A KÖZÉLETI TISZTASÁGR A ÜGYELJEN ÉS PAN A MÁZ ATÁT TÁVOZÁS
ELŐTT HOZZA RENDBE!
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MAGA CSAK TUDJA SALAMON B Á C S I . . .
■■...... -- ' ■■ "

Hogy van az, hogy egyes •kisgazdák 
még mindig nem értik a bolet tát?

—  Hogyne tudnám. Olyan ez éppen, 
mint az az eset, mikor a régi, jó béke
időkben a káplár azt mondta gyakorlato
zás közben a zsidó újoncnak:

—  Szoktál templomba járni?
—  Káplár úrnak alássan jelentem, 

igen.
—  Aztán hová?
—  Káplár úrnak alássan jelentem a 

dohányuccai zsidótemplomba.
—  No, akkor mondd meg nékem, hány 

lépés innen a kaszárnyától a dohányuccai 
zs i dótem p 1 omi g ?

— Káplár úrnak alássan jelentem, 
még sohasem számoltam meg.

A káplár dühbe jött.
— Hej, hogy a Mózes akárhova te

gyen, hát hol a mennydörgös ménkűbe 
jár a te eszed, mikor a templomba mész?

M it gondolnak magukban azok a 
destruktív kereskedők Búd János opti
mista beszédeit hallva?

Schwarczot már hosszabb ideje kezeli 
az orvos és már sok pénzében van a be
tegsége. Egy napon így szól az orvoshoz:

—  Doktor úr, férfiak vagyunk, mondja 
meg nekem őszintén, ugy-e, én nagyon 
súlyos beteg vagyok?

—  No, no, —  mondja az orvos, — nem 
kell nyugtalankodni, a kezelés ugyan még 
sokáig el fog tartani, de ez önt ne ag
gassza, mert ezzel a betegséggel százhúsz 
évig is elélhet.

Schwarcz erre fogja a kalapját és így
szól:

—  Na, akkor Isten áldja meg doktor 
úr, én megyek.

—  Mi az, be se várja a kezelést?
— Mbach, —  mondja Schwarcz —  

majd bolond vagyok drága pénzért gyó- 
gyíttatni magamat, mikor ezzel a beteg
séggel ilyen sokáig élhetek.

Nem lesz-e sok a honatyáknak az a 
hosszú vakáció?

Krausz megnősült és mivel apósától 
apanázst kapott, nem dolgozik semmit, 
hanem egész nap a kávéházban ül.

Egy alkalommal megkérdi tőle egy 
barátja:

—  Mondd, Samu, nem fáraszt téged 
ez a semmittevés?

— Mi az, hogy nem? — mondja 
Krausz. — Annyira kimerít, hogy ezen
kívül mást nem is tudok csinálni.

Helyes dolog-e az, hogy ha kipattan 
t^alami panama, min gyárt felfüggeszte
nek állásából néhány magasállású tiszt- 
viselőt?

Luft, a kis rőfös, beadja a fiát a szak
ma elsajátítása végett a nagy Pacauer 
et Co. textiîcéghez.

Egy napon azt mondja neki a kávé
házban Grün:

—  Adolf, vedd ki a fiadat attól a Pa
cauer et Co.-tól.

—  Miért?
—  Hallom, hogy fizetésképtelen lett.
—  Mbach, — legyint Luft — a fiú 

már két hónapja mást se csinált ott, 
csak söpört, majd bolond leszek pont 
most kivenni, mikor végre tanulhat va
lamit.

Fontos volt-e, hogy a bolettajavaslat
ból törvény legyen?

Gelb elmegy az orvosprofesszorhoz. 
Vizsgálat után megkérdi:

—  Mivel tartozom?
—  Ötven pengő.
Gelb keserves arccal guberálja ki a 

pénzt. Már menni készül, mikor a tanár 
utána szól:

— Ja, várjon, még felírom magának 
azt az izzasztószert, amit mondtam.

—  Fölösleges, —  sóhajtja Gelb —  az 
előbb, mikor tetszett kérni a honoráriu
mot, egészen beleizzadtam.
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Hulló falevél, Oszkár bácsi Herbert bá- A pesti polgár rémregéje.
Suttogva regé!. csiról regé!, ha már me

sélnie nem szabad.

ÉTTEREM

A „K IS  PANAMISTÁDHOZ

MENÜ

HAMISLEVES 
ZAVAROSBAN HALÁSZLÉ 
FELSÜLT
VASTAGBÖRÖS SERTÉSKARAJ 
MESEVELŐ
BECSINÁLT Á LA PANAM ISTA 
TÖLTÖTT CELLA 
LBORKACSALÁTA 
MÁGLYARAKÁS 

(L IN K  AKTÁKBÓL) 
LINKZER-TÉSZTA 
TÚRÓS CSALAFINTA 
SAJTó-FE LF l JT 
ÖSSZEOMLETT 
PERESNYÉS RÉTES 
VAYASPOGÁCSA 
TORTÁK

AZ A l  GLSZT C l KRÁSZDÁBÓL 
BONBON 
FEKETELEVES

BOROK. SÖRÖK. PÖRÖK 
KITŰNŐ MARKÓJÚ LITTKE-

PEZSGÖ

KITŰNŐ KISZOLGÁLÁS — ASZ- 
TAL-ÉS PRICCSRENDELÊS EGÉSZ 

NAP

SPirZER, A DZSENTRI
Blau azt mondja Grünnek:
—  Ennek a Spitzemek olyan allűrjét 

vannak, mint valami dzsentrinek.
—  M iért?
—  Láttad volna, hogy sirt az anyósa

temetésén.
—  Na hallod és ezért dzsentri?
— Persze, hát nem tudod, hogy sírva 

ingod a magyar?

A szerencsés Bethlen
Blau azt mondja Grünnek:
—  Szerencséje van Bethlennek, hogy 

nem most van Londonban.
—  Miért?
—  Mert ott most biztosan ferde szem

mel néznének rá.
—  Hogy-hogy?
— Olvasom, hogy mostanában érkezett 

oda a japán trónörökös pár.

Egy kis nyári blődség
A meteorológus elmélyedve hajol mű

szerei és tabellái fölé, mikor egyszerre 
csak beront a felesége és így szól:

—  Lajos, kérlek, a Pistike megint 
olyan rossz, hogy azt hiszem, nem ártana 
neki egy kis verés.

A  meteorológus szórakozottan felnéz, 
aztán így szól:

—  Igen, szívem, mingyárt csinálok egy 
kis jégverést.
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A pesti kávés régi dicső
ségéről regél.

Magyar regényíró: Tud
nék én sokat regélni, de 
ebből nem lehet megélni.

Santorb Kisbéren a ga
vallér magyar kormány

ról regél csodákat.

Jaj de szép! • • •
— N yári csendélet —

I t t  l'an újra augusztusnak elseje. 
Reszket tőle az embernek belseje.
A partájok idehaza ugarainak,
Háziurak a külföldön aratnak.
Jaj de szép, ja j de szép,
Ez a társadalmi kép!

Gazdák, malmok rágódnak a bolet tán, 
(W . C.-adó se lesz végül „ölet"  tán)
A termelőt a sok teker rogy oszt ja.
A fogyasztó már önmagát fogyasztja.
Jaj de szép, ja j de szép.
Ez a gazdasági kép!

A parlatnent ott fekszik az ugaron. . .  
Pihenésre jó l esik a nyugalom.
Ha négy évig tűrte a közvélemény,
M it bánja, hogy négy hónaj>ra félremén! 
Jaj de szép, ja j de szép,
Ez a parlamenti kép!

Nemzetiben mélyen alszik Thália, 
Operában nincsen őszig ária.
Pesti ember ha színházra vágyik ma, 
Amit kap: a bretlin néhány lábikra. 
Jdj de szép, ja j de szép.
Ez a művészeti kép!

F érjuramék izzadnak és gürcölnek, 
Asszonyaik a stramiokon flörtölnek. 
Távirat jön : ,.kueldjpénzt" és küldik is, 
f f  a mind nyakig adósságban fürdik i*. 
J *j de szép, ja j de szép,

Ez a kis családi kép! Molnár Jenő

A P A N A M A  K Ö N Y V T Á R  
SZENZÁCIÓS ÚJDONSÁGAI

Z ILA H Y: A KÉT FOGOLY. (KÖ T
VE.)

HERCZEG: A SÁP VIRÁGA. (LÁNC- 
R A FŰZVE.)

ZOLA: A LINK PÉNZ. (ZSEBRE- 
VÁGVA.)

REMARQUE: NYUGTÁKON A
HELYZET ZAVAROS. (L IN K  
AUTOGRAMMAL.)

BALS AU: SZÉP KIS ÉPÍTŐK TÜN
DÖKLÉSE ÉS BUKÁSA.

FÖLDI M IHÁLY: A HALASI- 
HIRSUH FIÚ. (ÉPÍTŐ-PERGA- 
MIN KÖTÉSBEN.)

K1JÁ RÓBERT: A POFA. (VASTAG 
BŐRBEN.)

L1TTKERVANTESZ: DON KU-
JONTE.

ÉPÍTIG RILLI: A BŐN.
RODA-RODA: CSÁKÓ ÉS P A N A 

M AKALAP.
JÓKAI: AKI A ZSEBÉT A HOMLO

KÁN HORDJA.
KASSÁK: EGY ÉPÍTŐ EMBER

ÉLETE.
MÓRICZ ZS.: LÉGY LINK MIND

HALÁLIG.
SZOMORY: LEVELEK EGY ÉPÍ

TÉSZ BARÁTO M H O Z. (A Z  
ÜGYÉSZSÉGEN LEVŐ EREDETI 
LEVELEK KLISÉIVEL.)
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Végre egy ártatlan Bárány, aki a mai 
világban nem grand priccset, hanem 
Grand Prixet kap.

REB MENÁCHEM 
CICESZBEISZER 

SZÖRNYŰ ÁTKOZÓDÁSAI
— Oz Ottó igazga

tó oreság igazgassa 
el tanítói kinevezése
det!

— Lednél te edj
magasállású funk
cionárius és találja
nak téged oz orvosok 
kissé „sáp”-kóros
nak!

—  Te ledjél az 
építendő kispesti kre
matóriumban oz elsű

kundschaft!
— Zavaros leveleket irkáljál te o tiszt

viselő. társadnak!
—  Tolatják o te aktáidat a székes

fehérvári polgármesteri hivatalban éget- 
nivalónak !

—  Meleg hangon irjónak ter ólad le
tartóztatásod alkalmából a lapok!

—  Foletonosan L it tke-pezsgőt idjál te 
o vágás pogácsára oz Auguszt cukrász
dában!

—  Led jé  l te edj meteorológus és edj 
hordás nyári vendé glósnének csapjad 
o szelet!

—  O Kozarek ítéletvégrehajtó oreság 
függesszen fü l téged oz állásodban

A Z Ö L D V E N D É G L Ő K  
STAM M GASTJA

(N yári portré)

It t  a nyáry itt a nyár,
A pesti a zöldbe já ry 
Elbocsátva kis cselédjét,
I t t  fogyasztja estebédjét,
Amely nem kaviár,
Mert az evés tutegál.

Zöld lugas, lampion . . .  %
A menü nem sampion,
Csupán körözött és k ifli,
No, de az evés, az sifli,
Nem fontos a kaja,
Fö a dzsesszbend ricsaja.

Szmókingba öltözött,
De a menü körözött.
Fő, hogy felvághasson másnap, 
Hogy hát Budán vacsoráztak, 
Osztrigát, rizottót,
És a Fedák is ott vÓL

Olykor, ha kedve szép,
Hát egy liba elejét 
Hozat, de itt bús az ének,
Mert a liba elejének 
A vége szomorú,
Nagy a számla, nagy a bú.

De legyint: üsse kő!
És ha jön a táncidő,
Táncra perdül a párjával 
S görbe kedvvel, görbe lábbal• 
Cserlsztonoz veszettül.
Jó kedve van cefetül.

Hogyha oszt a vén hold 
És a csillagos égbolt 
Ragyogni kezd öfelette,
Duhajkodik módfelette 
S felkiá lt: Csillagok,
Van szerencsém. Stem \Higyok.

( —eszfer— )

J A J !
Egyik tózsdésünk lógó orral mászkál

a tőzsdén.
—  Rémes, micsoda pechem van, — 

mondogatja.
—  Miért? —  kérdi tóle egy tózsdés- 

barátja.
—  Képzeld, pont ebben a kánikulában 

romlott el a fürdőszobámban a zuhany.
—  Ugyan kérlek, — legyint a barát 

— tartsál egy Bauxit részvényt a fejed 
fölé, az is zuhan.

*

í .

«5
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Szent Kummernusz 
i az üveg alatt

Irta: L

Móra Ferenc

Szent Kummernusz egy másfél arasztos bronz 
feszület, bearanyozva, a keresztfa fej végén és két 
karvégén hegyi kristályból való diókkal. Lehet vagy 
tizenöt esztendeje, mikor egy vándor esernyőcsináló 
behozta hozzánk a múzeumba.

— Adnak-e valamit ezért a leleményért?
Már hogyne adnánk, persze, hogy adunk. Min

den különösebb szakértelem nélkül is látnivaló \olt, 
hogy az aranyozott keresztfa múzeumba való darab. 
A feszület sarjadzó fát ábrázol, a Jézuska lábai nem 
egymásra vannak téve, hanem szépen egymás mellé 
helyezve, az egész kidolgozása tiszta román stíl. 
A feszület alsó vége éles és ellapított, valaha rúdba 
szolgált, azon hordozták. Nagyon régi búcsúsok jár
hattak vele, akiket hat-, hétszáz éve megevett már 
a fű- és fagyökér.

—  Adunk érte tíz koronát —  mondtuk az eser
nyőéi: álónak. — Látja, nagyon le van már rajta kopva az aranyozás, meg nagyon 
morddul is néz rajta a Jézuska. Megijednek tőle a népek, ha kitesszük az üveg alá.

Isten bocsássa meg, nem való így lecsökkenteni a feszületet, de hát alkudni 
meg kötelesség. Szerencsére hamar véget ért az alkú. Az esemyőcsinálók mind 
gyakorlati emberek s egy vándor esemyőcsinálónak több a filozófiája, mint a hét 
görög bölcsnek. Mennyi foltot kell vetni tíz koronáért és hány tanyai kutyának híze
legni, aki esemyőcsináló húst akar enni.

— Hát legyen a kegyeteké —  mondta a mester és nyújtotta a markát a tíz 
koronákért.

Csakhogy minálunk nem úgy, mint szegény helyen. Le kell ülni, föltenni a 
pápaszemet és megírni a nyugtát vagy legalább a nevét aláírni az üzletfélnek. Az is 
nagyon szép teljesítmény egy vándor esemyőcsinálótól. Igaz, hogy mire készen van 
vele, akkorra csupa tinta mind a két ökle, továbbá az orra hegye és a jobb füle am 
pája. Tudniillik ipszilon is volt a nevében az esemyőcsinálónak és ez a huncut betű 
sehogy se akart sikerülni. Hol pé-t játszott, hol gé-t formázott s csak a fülnek a 
tintás ujjakkal való megvakarása után jött létre.

—  No kész, hála Istennek.
Dehogy kész, dehogy! A nyugtára bélyeg is kell, még pedig tizennégy filléres. 

Az állam adja a tíz koronát kultúrára és abból visszakíván tizennégy fillért adóra.
—  Olyan nincs —  hördült föl az esemyőcsináló. —  Erre az aranyos Jézuskára 

mondom, hogy nem engedem magam megnyúzni. Inkább belehajítom a Jézuskát a 
Tiszába.

Rendkívül félelmes látvány egy haragos esernyőcsináló és a múzeumi emberek 
rendesen ijedős emberek. Sietnek a békítéssel.

—  Nem kell hörcsögösködni, bácsi. Majd mi fizetjük a bélyeget is, mert annak 
lenni kell, az ország támasza és talpköve. írjon egy másik nyugtát tíz korona és 
tizennégy fillérről.

Ha époszíró volnék, itt most külön ének következnék arról, hogy hogy vált az 
esemyőcsináló vulkánná. Mit, hogy ő még a másik fülét is betintázza? Olyant 
káromkodott, hogy a Jézuska lejjebb hajtotta a fejét a feszületen és bevágta maga 
után az ajtót. Ha él még a mester, bizonyosan ma úgy gondol a múzeumra, mint 
olyan helyre, ahol azért tartanak fizetett embereket, hogy válogatott kinzásokat 
találjanak ki vándor esemyőcsinálók gyötrésére.

A lehajtottfejü Jézuska pedig ott maradt, bekerült a leltárba és bekerült az 
ü\eg alá, anélkül hogy megjelenése valami különösebb feltűnést okozott volna a 
népek közt. Egyszer hallottam csak. vasárnapi tolongásban, hogy egy szüle megkér
dezte az apókáját, hogy hát ez miféle bánatos Jézus?
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— Ez? Úgy nézőm, hogy ez lössz az a valóságos fancsali feszület.
Hát ebből körülbelül el lehet gondolni, hogy hogy néz ki a mi feszületünk.

Történik azonban a napokban, hogy egyik kollégám keres valamit egy régi 
műtörténeti folyóiratban. Mittheilungen von K. K. Central-Commission. . .  Annak 
a bizottságnak a közleményei, amit a Bach-körszak szervezett az összhirodalom 
területén található műemlékek felkutatására és védelmére.

Mert bizony a Bach-korszak ilyen különös kitalálásokkal is sanyargatta a népe
ket, az Isten meg ne bocsássa neki.

—  Nini, — mutat a kolléga egy régi fametszetet —  ez meg olyan, mint a mi 
fancsali feszületünk. Ohó, csakhogy ez alá nem az van ám írva, hogy J e s u s  
C h r i s t  us, hanem az, hogy S a n c t u s  K u m m e r n u s z .  Hát ez meg már mi 
lehet?

Nézzük a szöveget s kiderül belőle, hogy a fametszetű Szent Kummernusz a 
brixeni Münster nagybecsű ereklyéje, amelyet ott már a 14. század óta őriznek. Első 
tekintetre a fölfeszített Jézusnak gondolná az ember, de ha jobban megnézi, akkor 
kiderül, hogy nem az Úr Krisztus az, hanem egy szakállas bajuszosasszony. Nem 
is töviskorona van a fején, hanem királyi korona, de a csípőin nem a szokott kendő
lepel van, hanem valóságos térdigérő szoknya. Szóval nem a Krisztust ábrázolja, 
hanem Szent Kummernuszt.

Elővesszük aztán a feszületet az üveg alól, összevetjük a képpel meg a leírás
sal s észreveszünk rajta mindent, amit eddig azok az elsőrendű szakértők se lát
tak meg, akiknek a kezén megfordult. Semmi kétség benne, hogy ez Szent Kummer
nusz, csak most már azt kellene tudni, hol lehet ennek a sose hallott nevű szentnek 
a nyomára akadni?

Nézem a magyar legendáriumokat, nem tudnak róla se a régiek, se az újak. 
Kutatok egy kocsiderékra való német szentek életében s az egyikben találok annyit, 
hogy Szent Kummernuszt máskép W i 1 g e f  o r t i s-nak is mondják s a Romanum 
marti roló giutn szerint július 20-án van a napja.

Ezen a nyomon aztán már könnyű célra találni. Kinyalábolom a helyéről a Bol- 
landisták A c t  a S a n c t o r u  m-ának júliusi kötetei közül az ötödiket, hát az 
éppen húsz nagy ívrétnyi oldalt tud a szakállas, bajuszos szent asszonyról. Ameny- 
nyíre a latin tudományommal ki bírom venni sebtében. Szent Kummernusz egyik 
legnépszerűbb szentje volt a középkornak, akinek a legendájával azonban az egy
háztörténelem máig se tudott boldogulni. Tiroltól nyugatra magáénaic vallotta 
Európa minden országa, hol Wilgefortis (talán v i r g o  fo r t is -b ó l :  e r ő s  s z ű z ) ,  
hol O n t c o m m e r a ,  hol L i b e r a t a  név alatt, van a nevének vagy tíz változata. 
Legendái is variálódnak országok, sőt országrészek szerint, de a lényeg azonos s 
a hajnalodó középkor harmatát ringatja magán. A  szent egy pogány király leánya 
volt, bájos és kedves, akinek száz kérője volt, de ő csak egy vőlegényt ismert: a 
Krisztust. S hogy hozzá hű maradhasson, azt kérte tőle, hogy vegye el a szépségét, 
akkor nem kívánja meg senki. Az Isten csodát tett a kedvéért, a királyleánynak 
b a j u s z a  és  s z a k á l l a  nő t t ,  mire a kegyetlen apa keresztre feszíttette. A tiroli 
legenda még azt is tudja, hogy rőfnyi hosszú volt a szakálla, hogy az apja sokáig 
bebörtönözve tartotta egy toronyban, ahol nagyon gyötörte a bánat, v e r k ü m -  
me r t e ,  innen a tiroli neve: K ü m m e r n u s s .

Hogy a szakállas szűznek magyar földön is lett kultusza, annak sehol semmi 
nyoma s hogy az esernyőcsináló hogy jutott a nálunk levő feszülethez, azt csak ő 
tudná megmondani, de valószínűleg attól se lennénk okosabbak. Szerezhette valahol 
a tanyák közt, ahol sublótdísz volt vagy elvehette játszó gyerekektől vagy lelhette 
falusi templomok lomoskamrájában. Az is lehet, hogy a Tiszából fogták ki vala
mikor. —  úgy rémlik, mintha a szentesi múzeumnak is volna egy Krisztusnak nézett 
Kummemusza, amit a Kőrösből fogtak ki —  a vizek fenekére pedig talán még a 
keresztes háborúk idején kerülhetett, amikor nyugati zarándokokot vezérelhetett a 
Szentföld felé a barbár szittyák búzamezőin keresztül, akik meg. me gugratták a 
jámbor processziókat.

Az bizonyos, hogy most már kincsesházunk legnagyobb értékei közé tartozik az 
esemyőcsináló hagyatéka s ezentúl külön üvegkoporsóban fogjuk mutogatni, alá
írván a történetét is. Hátha asszonyaink megszívlelik a példáját és kedvet kapnak
— a haj viselésre.
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SZÉKESFEHÉRVÁRI OPERA 
A POLGARMESTERDALNOKOK 

ZAVAROS DALMC

MIT SZÓLNAK EHHEZ A GRÓF 
HOYOS ÉS A SZEMERE DE 
GENERE HUBA CSALÁDOK?

Fatális hiba egy Hymen-hirben
A Színházi Élet 31. számában a követ

kező házasságkötési hírt olvastuk:
Özv. szemerei Szemere Gáspárné de 

genere Huba, született guttensteini 
Hoyos Róza birodalmi grófnő, stüchsen- 
steini bámö fia, Miklós, július 19-én ve
zette oltárhoz a sátoraljaújhelyi refor
mátus templomban néhai gortvai Gortvay 
Aladár és neje, néhai deteki és tergefalvi 
Meezner Mária leányát, Máriát.

NYILTTÊR

ROSSZMODORÚ EMBEREK 
FIGYELMÉBE!

Ezúton értesítek mindenkit, hogy 
egy hézagpótló és a maga nemé
ben páratlan illemiskolát nyitottam, 
melyben a jó modor összes elemi, il
letve illemi szabályai elsajátíthatók. 
Haladók részére direkt megvesztege
tő modorra való oktatás.

Jelentkezőket szívesen vár
OTTÓ KÁROLY 

iskolaigazgató

Füstbe ment székesfehérvári terv

— Hiába, itt Pesten rögtön látja az 
ember, hogy a városházán nem sok mun
ka folyik.

—  Miért?
— Mert a villanyórák után ítélve, a 

város rengeteg üres órával rendelkezik.

Egy kis p letykát, ah Jankó, 
ne legyen  o ly  fa jan kó !
— Na és a pletyka?
—  Már mondom. Tehát: a kis mű

vésznőtől a múltkoriban megkérdezte a 
barátnője:

—  Hogy állsz szerelem dolgában?
—  Rosszul —  legyintett sóhajtva a 

drága — a barátom veszedelmesen öreg
szik.

— Ha csak ez a baj, ezen lehet segí
teni.

— Hogyan?
— Mondd meg neki, menjen el a pa

tikába, vegyen egy kis üveg füzfaolajat 
és lefekvés előtt azzal dörzsölje be ma
gát. Garantálom, olyan fiatal lesz tőle. 
mint a pinty.

A kis művésznő nem győzött eleget 
hálálkodni a barátnőnek a jó tippért. A 
héten aztán újra összetalálkoztak:

—  Na, használt az orvosság? —  kér
dezte a barátnő.

—  Megette a fene, — legyintett bá
natosan az édes — szomorúbb kondíció
ban van az öreg, mint valaha. Pedig én 
magam vettem meg neki a fűzfaolajat. 
Itt van ép a retikülömben. ha nem hi
szed. tessék.

A barátnő megnézte az üveget és fel
kiáltott:

—  Hát persze, te szerencsétlen, hiszen 
ez szomorúfüzfaolaj!
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—  Jól mehet mostanában ennek a Se
bestyén Gézának.

—  Miért?
—  Hallom, hogy nagyon felmondaine 

életet él.

Operisták a Dunán
Az Operaház tagjai minden nyáron 

vidám dunai hajókirándulást rendeznek 
a szezon befejezésének és a vakáció meg
kezdésének örömére. Az idén is kibérel
ték a M. F. T. R. „Leányfalu” gőzösét 
és kedélyes murit rendeztek a hajón. 
Persze bőven volt nótázás is. A „Leány
falu” charmeur parancsnoka, a népszerű 
Lázár kapitány, mosolyogva fordult 
Radnai Miklóshoz:

—  Gratulálok, direktor úr, az öft tag
jai mind valóságos J/e/fer-dalnokok.

A XX. SZÁZAD GYERMEKE
A  kormányfótanácsosék Mórickája, 

mint afféle mai gyerek, az abc-ét még 
nem ismeri tökéletesen, de az autómár
kákat kívülről tudja. Egy alkalommal 
vendégek vannak náluk és az egyik bácsi 
megkérdi tőle:

—  Aztán tudsz-e valami szép verset, 
Móricka?

—  Tudok.
—  Na halljuk, melyik az a vers?
—  Csak az elejét tudom, — mondja 

Móricka —  így kezdődik: „Kennst du 
das Land, wo die Citroen bíühn?...

Amin a héten Pest nevet
Egy vidéki atyafi álldogál éjszaka a 

Népszínház uccában. Elveszíthetett vala
mit, mert kutatva nézi a járdát.

—  Mit keres, apám? — kérdi tőle egy 
józsefvárosi aranyifjú.

—  Egy ötpengőst keresek — motyog
ja az atyafi.

— Ajjé, — legyint a pasas —  egy 
ilyen sóher uccában hiába keres olyat. 
Itt maximum egy- és kétpengősöket le
het találni. . .

*
A papucsférj egy reggel dörmögve 

szól oda a cselédnek:
—  Rémes wirtschaft, nem vagyok ké

pes semmit megtalálni a saját lakásom
ban.

Ebben a percben belép a szobába a fe
lesége és rátámad szegény férjre:

—  Micsoda flancolás ez, hogy a saját 
lakásomban? Talán a saját lakásunk
ban.

Kínos csend, melyet az asszony tör 
meg, haragosan förmedve az urára:

— És mit keresel tulajdonképpen?
—  A hózentrágerünket — feleli meg

szeppenve a férj.

A BOLETTA-KONC ÉRT IRODA 
HANGVERSENYE 

LISZTemelési RAPSZÓDIA

Ahol pananiáznak

Fonók: Mit nyaggat ezekkel az akták
kal, olyan égetően sürgősek ezek?

Tisztviselő: Nem annyira égetően sür
gősek, mint inkább sürgősen égetendők.
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A F I R H A N G  M Ö G Ö T T
A FÉSZEK kertjében három illusztris 

zeneakadémiai tanár ül az egyik asztal
nál: Molnár Antal, Molnár Imre dr. és 
Molnár Géza.

Arra megy egy zenekritikus és tréfá
san rájuk szól:

—  Szégyelhetitek magatokat.
—  Miért?
A kritikus legyint:
—  Három Molnár és együttvéve nem 

tudtok összehozni egy kis Lisztet.
*

BARABÁS LÓRÁND, az Andrássy úti 
Színház kitűnő igazgatója, találkozik egy 
nyári operettszerzőnkkel:

—  Na, hogy megy a darabja?
— Hogy hogy megy? Mit mondjak? 

A direktor minden este mosolyogva nézi 
a pénztári jelentést.

—  Na ja, —  feleli Barabás — ha már 
így bebóvlizta magát, legalább jó képet 
vág hozzá.

*
SEBESTYÉN GÉZÁNAK aggodal

maskodva mondta egyik este a nyári 
operett egyik szerzője:

—  Ma, azt hiszem, nagyon meleg lesz 
a nézőtér.

—  Csak addig lesz meleg, míg meg
kezdjük az előadást.

—  És aztán?
— Aztán végignézünk a —  nézőtéren 

és lehűlünk.
*

A ZENESZERZŐK ÉS SZÖVEGÍRÓK 
legutóbbi összejövetelén mondta el valaki 
ezt a kis históriát:

A  rakamazi izraelita nóegylet kultúr- 
délutánján egy gordonkaművész is fel

Féld Matyi és az antiszemitizmus
éld Mattinak, vicces verziók sze

rin t, egy rokona érkezett a héten 
Pestre. A ligeti direktor este ter

mészetesen elvitte a vidéki rokont szín
házába a Nehéz zsidónak lenni előadá
sára. A rokon csodálkozva nézett szét a 
nézőtéren és odasúgta Feldnek:

—  M i azy hogy olyan kevesen vannak?
—  Tudja, Samu bácsi, —  felelte Féld 

—  itt a esik ág 6 környékén igen sok az 
antiszemita.

A rokon, mit volt mit tenni, belenyu
godott a magyarázatba.

lép. A hallgatóság nagy áhítattal hall
gatja. A nagy csendben Kohnnéhoz egy
szerre csak odaszól a kis Adolf fia:

—  Mama, ha az a bácsi elfűrészeli azt 
a ládát, akkor hazamehetünk?

*
ÁBRAHÁM PÁLRÓL, a jeles zene

szerzőről folyt a szó a törzsasztalnál.
—  Kiváncsi vagyok, fog-e még dirigál

ni valaha ez a fiú.
—  Miért ne dirigálna?
—  Hallom, kérlek, hogy megnősült.

★
EGYIK N YÁR I SZÍNHÁZUNK pre

mierjén odaszól egy zenekritikus a szom
szédjához:

—  Ezek a zenészek nagyon jellemes, 
megbízható emberek.

—  Miért?
—  A világ minden kincséért nem ját

szanának össze.
★

A M AGYAR SZÍNHÁZ kapui már 
alaposan berozsdásodhattak, —  mondta 
valaki a héten a Fészekben.

—  Miért?
—  Mert hallom, hogy Bárdos egy La

katost szerződtetett le dramaturgnak.
*

EG YIK  ÍRÓNK a múlt hét végén a 
Balaton mellé utazott, de a héten már 
vissza is jött.

—  Mi az, — kérdezte tőle a Fészekben 
Földes Imre —  miért jöttél már haza?

—  Egy betű miatt.
—  Hogy-hogy?
—  A szállodatulajdonos nyugalmat és 

békét Ígért s a nyugalom és békéből nyu
galom és béka lett.

Másnap este, péntek lévén, a környék
beli imaházba vitte Matyi a vidéki nagy
bácsit.

Az öreg körülnézett a gyér látogatott- 
ságú imaház félig üres padsorain és meg
csóválta a fe jé t:

—  Ejnye, ejnye, hát ezen a vidéken 
már a zsinagóga is az antiszemitáké ?

Püstyéni népdal
Szép is vagyok, jó  is vagyok,
Csak egy kicsit csúzos vagyok,
De Pöstyénben kikúrálnak 
S lábaim nem sántikálnak.
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Csakugyan különbek az állatok?
Irta M olnár Jenő

Egy vadászati szaklap került a múlt
kor a kezembe. Ahogy forgatom az il
lusztrált oldalakat, egy érdekes címmel 
ellátott cikkecskén akadt meg a szemem. 
Azt mondja, hogy aszongya: „Az állatok 
tisztelete a régi népeknél.” No, ezt vé
gi gélvezem. A kisded tanulmányból sok 
mindent tudtam meg, amiről eddig alig 
volt fogalmam. Például, hogy „az ember 
egészen kicsi teremtmény a lóhoz, a 
szarvasmarhához, a tevéhez, a zsiráfhoz, 
vagy az elefánthoz képest” . Nagyon há
lás voltam a cikkírónak, hogy erre az 
igazságra rávezetett. Aminthogy rend
kívüli mód meglepett az a másik meg
állapítása is, hogy „az ember a medvével, 
párduccal, jaguárral, tigrissel, oroszlán
nal, vagy egy farkascsordával szemben 
nem állja meg a helyét, ha nincs nála 
fegyver” .

Gondolkodóba ejtett a vadászati szak
lap cikkezőjének éleselméjű tanulmánya. 
És mert tanulékony embernek tartom 
magam, sok mindent, amit eddig mond
tam és csináltam, alapos revízió alá vet
tem. Például: rossz szokásom, hogy ha 
egy fűzfapoéta vagy titkos drámaíró 
müvét olvasom, önkéntelenül felkiáltok: 
»,oh, ez a marha!” Nos, ez helytelen volt 
részemről, mert ha az illetőt egy „nálá
nál jóval nagyobb teremtménnyel” hason
lítom össze, akkor tulajdonképpen nagy 
megtiszteltetés, ha lemarházom. Megfor
dítva kell cselekednem. A marháknak 
fogom mondani: „oh, te fűzfapoéta!”  — 
bár attól tartok, hogy' ezt súlyos becsü
letsértésnek minősítik a szóbanforgó 
teremtmények.

Mennyire igaza van a cikkíró vadász
nak, amikor arra a nagy különbségre 
mutat rá, ami — teszem azt —  az em- 

és a zsiráf között van. Engem pél
dául mindig bosszant, ha a színházban 
nagy. tokfejű ember ül előttem, akitől
semmit sem látok. Mennyivel jobb dolga 
van a zsiráfnak, aki kénye-kedve szerint 
nyújtogathatja a nyakát. Viszont nem 
1 ügyiem a zsiráfot akkor, amikor a pu- 
<*rájostól számlát hoznak neki a kitisz
tított gallérjairól. Hogy mit fizethet 
8*egény! A tevére is nagy tisztelettel 
tekintek fel a cikk elolvasása óta, pláne, 
ha arra gondolok, hogy ó a kényelmesen 
elraktározott vizet röhögve fogyasztja, 

én majd megpukkadok, amiért a 
vízvezeték csapjából ihatatlan szurkos

víz folyik. No és az elefánt! . . .  ö  nem
csak a legnagyobb teremtmény, de a leg
nagyobb ormánypárti is, ami egy körül
tekintő elefánt-családapának esetleg biz
tos jó állást jelent, teszem azt, a fővá
rosnál, az Állatkertben. Próbálna csak 
egy magamfajta „kicsiny teremtmény*”  
az Állatkertben megüresedő állásra pá
lyázni! Pedig nem egyszer tettem ele
fánt-szolgálatokat szerelmes városatyák
nak . . .

És hogy a fenevadakkal szemben te
hetetlen az ember! Még ezer szerencse, 
hogy azt a szaktanulmányt elolvastam, 
mert éppen most szántam rá magam, 
hogy belekötök egy farkascsordába. 
Csak így, puszta kézzel. Na, szépen néz
nék ki, ha ez a cikk nem kerül a kezem
be. Cikkíró úr, ön megmentette egy’ köny- 
nyelmű ember életét, aki ezért örökké 
hálás lesz önnek.

De ez még nem minden. Azt is állítja 
a tudós vadász, hogy az ember a maj
mokhoz hasonlítva „kontár a kapaszko
dásban” . Ezt a véleményt illő tisztelettel 
megkontrázom. Azt hiszem, sokan fognak 
tanúságot tenni mellettem, mikor azt 
mondom, hogy vannak emberek, különö
sen a közélet terén és a hivatali életben, 
akiknél ügyesebben kapaszkodni nem le
het. Abban sem adhatok igazat a cikk
írónak, hogy vannak állatok, akik job
ban tudnak szaladni az embernél. A 
múltkor egy úgynevezett „összehozott” 
parthienál például azt láttam, hogy mi
kor a fiatalember megpillantotta a 
leányt, úgy elfutott, hogy még máig is 
bottal üïî a nyomát a házasságközvetítő.

Nagyon érdekesen írja le a kitűnő 
vadász, hogyan kell szállítani az elefán
tot. A  két mellső lábára kötelet vetnek 
és húsz-húsz ember fogja a kötél két 
végét Emberben ritkán látni ilyen erőset. 
Csak egy esetre emlékszem. Egy kép
viselőválasztáson láttam, hogy egy atya
fit legalább ötven kortes akart kihúzni 
a korcsmából a szavazóhelyiségbe és nem 
bírtak vele. Akkor cselhez folyamodtak. 
Egy zacskó pénzt kötöztek a lábára és 
az ember megindult Nem válna be ez a 
módszer az elefántnál is? Igaz is, majd 
elfelejtettem, állatokkal szemben nem 
lehet. Az állatokat tisztelni kell.
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Megfejtése a Borsszem Jankó jövő szá
mában. A helyes megfejtők a következő 
jutalmakban részesülnek: 1. Molnár Jenő 
humoros könyve: „Ilyenek vagyunk” . 2. 
Mokány Berci zaftos históriái. 3. Seiffen- 
steiner Salamon anekdotái. 4. Egy asz
tali óra.

A Borsszem Jankó múlt számában kö
zölt rébuszok megfejtése: I. Legény a 
talpán, II. Az nevet legjobban, aki utol

jára nevet. A megfejtők közül Kristóf 
Anna (Székesfehérvár) egy pár selyem
harisnyát, Lövész Mihály (Budapest) 
egy evezős felszerelést, Merényi Dezsőné 
(Budapest) Molnár Jenő humoros köny
vét, Király Imre (Budapest) Mokány 
Berci zaftos históriáit, Mészáros Tamás 
(Budapest) Seiffensteiner Salamon 
anekdotáit nyerte. A jutalmakat postán 
küldi a kiadóhivatal.

F. M. Egy flapper nőtől mást várunk. 
Modernebbet, frissebbet s főleg —  job
bat. A régi ötletesség hol késel az éji 
homályban? --- Ca. L. (Budapest.) Fő- 
szerkesztőnk jelenleg szabadságon van. 
Hazaérkezésekor levelét átadjuk neki. 
Üdv! — Varga. Székesfehérvár. Ne su- 
tor ultra crepidam! — Eu genius. További 
kellemes nyaralást. Sok üdvözlet. A 
Jungfraunak kézcsók. — S. H. (A rad .) 
Amint látja, legnagyobb részüket vi
szontlátja. Üdv. — Hódié mihi. Csak egy 
volt közöttük jó, amint látja, megfelelő 
átdolgozásban fel is használtuk. Ennek 
az egynek kitűnő alapötlete kárpótolt 
bennünket a többi gyengéért. Ilyeneket, 
mint ez az egy, bármikor nagyon szíve
sen látunk. Üdv.

I G É N Y E K
Féder úr bemegy a terézvárosi étte

rembe és megkérdi a pincértől:
—  Mondja, van bárányhusuk?
—  Van, kérem.
— Mennyibe kerül egy adag?
—  Egynyolcvan.
—  Na és mit ad hozzá?
—  Burgonyát vagy rizsát.
—  És savanyut?
—  Az nem jár, kérem.
— Mi az, hogy nem jár? Egynyolc- 

vanért igazán adhatnak hozzá azt is.
—  Majd megkérdezem a fóúrtól, — 

mondja a pincér és elmegy. Pár perc 
múlva visszajön.

— Na, mit mondott a főúr? — kérdi 
a vendég.

—  Azt mondta, kremássan, hogy jó, 
hogy nem kíván uraságod ahhoz a bá
rányhoz mingyárt egy Grand Prixet is 
azért az egynyolcvanért.

Littke-pezsgö . . .  Halasy-tó . . .  Tej- 
jel-Vay-jal folyó Kánaán . . .  Zavaros, 
nagyon Zavaros.
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Egy humorista noteszéből
Egy félvilági nő mondta egyszer ne

kem abból az alkalomból, hogy barátja 
elhagyta egy jó parti kedvéért:

—  Ilyenek a férfiak. Először kidobják 
a pénzt a nőért. Aztán kidobják a nőt 
a pénzért.

*
Egy tudós megállapította, hogy töké

letes házaséletet csak a, madaraknál ta
pasztalhatunk. Hja, könnyű a madarak
nak! Nekik nem okoz gondot, ha a fé r j
madár röpül az állásából.

*

A kafferek, ha nősülnek, a felesé
gükért egy ökröt adnak ajándékba. Sok
szor eladják a lányt kisebb marháért is. 
Nálunk Európában fordítva van. It t  a 
fé rfi kap. De azért vannak, akik utánoz
zák a koffereket és nem kémek semmit, 
ha nősülnek. Ez az eset az, amikor az 
európai hajadon éppen úgy já r, mint a 
kafferlány. Ökröt kap.

A Béni—Mzab törzseknél 4 évi szám
űzetéssel sújtják azokat, akik az uccán 
férjes nőt megszólítanak. It t  Európában 
sokkal nagyobb büntetés vár rájuk. A 
megszólított nő édes mosolya.

*

A jó  szónoki képesség az agyban lévő 
Sylvius-féle árok és a Reil-féle sziget ki
fejlődésétől függ. Ezek az agy baloldalán 
vannak. Az orvosi tanács tehát az, hogy 
a szónokok óvják fejük baloldalát. Nem  
hiszem, hogy ez a bonc tani megállapítás 
tökéletes volna. M ert, teszem fe l, Beth
len csak elég jó szónok és lám, mégse 
fontos neki a baloldal. DYMI

Szekszárdi népdal
ÊRY A ÉRY A
BÚZAKALÁSZ,
SZEKSZÁRDI BANKBA’ TE 
CSŐDÖT TA LÁ ’S Z ...

ZAVAROS IDŐKET ÉLÜNK?

A Szent Im re  év  e lső  v ic ce
A tanár úr felszólítja a kis Mórickát:
—  Beszélj nekem valamit Szent 

Imréről.
—  Szent Imrének köszönhetjük, hogy 

a tatám féláron utazhat majd a vonaton, 
— feleli Móricka.

A KISBÉRI ZENEMÜKERESKEDÊS 
KOTTA U J DO N SÁG A

ANYÁM , ÉN NEM ILYE N  drága 
LOVAT A K A R T A M ... 

Santorb eredeti dedikációjával 

Nem az ELSŐ KIADÁS, de nem is 
az utolsó

Beszélgetés
az Andrássy-úti divatüzletben

—  Magának mi az álláspontja az ing
ujj vitában, Komlós úr: kabátban já r
junk, vagy kabát nélkül?

— Szerintem egy elegáns ember kabát 
nélkül még csak járhat, de Komlós-kabát 
nélkül semmiesetre sem.
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Olvassa a

f f l R K P . *
a magyar értel
miség legkitű
nőbb napilapját

„ A Z  ÜZLET*-re előfi 
„ A Z  Ü Z L E T -b e n  hirdetni 

igen jó  üzlet 
szerkeszti: Dr. Radványi László 
Budapest VI, A ndrássy út 29

Ideg-, rheumáS', Qtőérbaj 
setualis gyengeség-bői

gyógyulást keresők, kérje
nek ingyenes tájékoztat )t az

Elektrom ágneses
Gyógyintézettől,

Bpest V II,V ilm a  k irá lyn ő út 1 1B

HIRDESSEN AZ 1
ARADI KÖZLÖNY-ben!
EGÉSZ ERDÉLY OLVASSA

BUDAI SZÍNKÖR

flz első tavasz
A ndai-Brodszky
nagy operettje

HONTHY HANNA 
a főszerepben

Az

a liberális polgárság 
lapja
Mindenki olvassa

»BECIVA« B E K E T O W
CI RKUSZ
műsorának

minden száma elsőrendű !

Megújította már
lejárt előfizetését?

Zavartalan kézbesítés érdeké
ben kérjük t. előfizetőinket az 
előfizetési összeg mielőbbi be
küldésére

ORSSZEM JANKÓ
KIADÓHIVATALA




