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Kezdődik !
— Pesti szezondal

Készülődnek. csomagolnak 
Már a gólyák és a fecskék, 
Karlsbadból a Lipótváros,
Siófokról a menyecskék.

Abbázia néptelen lesz,
Bealkonyul Nagymarosnak,
Ágnes nénik gőzmosóban
Nyári szennyest mosnak, mosnak.

Száll illatja a szobából , 
Naftalinnak és dohánjfnak,
Szülők epét s a gyerekek 
Cigánykerekeket hánynak.

Önagysága az urával 
Őszi témán kap már hajba,
S újabb kiadási gondok 
Vonulnak fel'hosszú rajba.

Itt-o tt ni/üik egy-egy színház,
S pesti itolgár tétovázva 
Fordul be —  a színház mellett 
A megszokott zálogházba.

Megnyílnak a kaszinók is,
S mint ezt tudja minden gyermek: 
Senki sincs az Olvasódban,
S megtelnek a játéktermek.

E'g\fik kézzel bakkozgatnak,
Másik kézzel sikkaszt gatnak,

Szóval jól megy itt minálunk 
A közgazdasági kasztnak.

Most csinálják lóhalálban 
Azt a sláger-operettet,
Melytől izgul a direktor 
S melytől a publikum retteg. •

Most írja meg Herczeg Ferenc 
Azt a remek mai drámát,
Amelynek a címe megvan,
Csák a drámát reklamálják.

Most kvarcoltatja az arcát 
É j barnára a sok dandy.
Hogy Itáliában nyaralt —
Az arcszíne ezt jelenti.

Mostan zengi be a kormány 
S a főváros utoljára:
Az idei nyári rúunka 
Elmarad —  a jövő nyárra.

Most készül a rengeteg sok 
Őszi, téli munkaprogram,
Melyekből a jövő évre 
Sajt/fapír lesz száz kilogram.

S végül ne felejtsük kérem - 
A nótának az utolját:
Bankokban a tenger váltót 
Ilyen tájban óvatolják.

MOLNÁR JENŐ

Stílszerű jubileum

—  Jubilál a telefon?.,. Akkor már 
értem . . .  Most emlékeznek vissza áhítat
tal arra az időre, amikor órákig nem 
felelt a központ.

A magyar cigaretta 
meg az osztrák cigaretta

Kedves Borsszem Jankó!
Szentgotthárdon, a nyugati magyar 

határon két ismerős találkozik. Az egyik 
Ausztriából jön, a másik Magyarország
ból.

—  Van egy jó cigarettád? —  kérdezi 
a Magyarországból érkező.

A másik osztrák ” Khedivé” -veJ kínálja, 
aztán megszólal:

—  Hát neked van valami finom ciga
rettád ?

Most az első csattintja fel a tárcáját 
és magyar „Khedivé” -vel kínálja meg.

És az, aki Ausztriából jön, szidja az 
osztrák Khedivét és el van ragadtatva 
a magyar Khedivétől és az, aki Magyar- 
országból jön, szidja a magyar Khedivét 
és d  van ragadtatva az osztráktól.

Füst. . .  fü st. . .
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vagy: Hogy maradtunk le a tiroli kabaréról?
Hazafelé készültem Svájcból. Mikor a zü

richi pályaudvaron a párizsi gyorsra vártam, 
amelyhez közvetlen bécsi és budapesti kocsit 
kapcsolnak, ismerős rekedt hang rivall felém: 
Szerkesztő úr! — s utána kitárul két kar: a 
Radó Sándor kurta karjai. Örömmel üdvözöl
tem a népszerű magyar komikust, jeles hazánk
fiát,.

— London, Brüsszel, Amszterdam, Párizs, 
Berlin, Genf, —  mondja, mint egy pályaudvari 
portás. — És szerkesztő úr?

A magam részéről is bemondom a bemond
hat ókat.

—  ön az első ember, — folytatja Radó —
aki nem csodálkozik . . .  tudniillik azon, ha pesti
vel találkozik a külföldön__ Igaza van. Min
denütt találni i>estit. Azon mulattak a legjob
ban, hogy Párizsban úgy üdvözöltem a színész- 
kollégákat és az újságírókat, mint idehaza a 
színházban vagy a „Fészek”-ben. Londonban 
is természetesnek találták a pestiek, amikor

nem azt harsogtam feléjük: „Sini. te is itt vagy!” — hanem: „szervusz, hova 
nié8Z?” Tehát hova megy, szerkesztő úr?

— Haza, még pedig egyhuzamban.
— Ezt rosszul teszi. Látta már Innsbruckot?
—  Még nem. Majd jövőre__
—  Ki ne hagyja! Báhóczi Dezső mondta nekem még Pesten, ö pedig mindent 

tud, hogy remek tiroli kabaré van Innsbnickban, az egyik nagy hotelben. Sálam
van a címe. Jöjjön ve lem ... nem fogja megbánni... nagyszerű téma__Cím:
„Radó Sándorral a tiroli kabaréban.” Mondjuk: kéthasábos cím, háromhasábos 
közlemény.

—  Xna, erről lehet beszélni, >— vidám ítottam fel a kedves és kitűnő Radót.
Elhelyezkedtünk egy kényelmes harmadosztályban, ahol mindössze —  négyen

voltak rajtunk kívül. Egy birodalmi német, aki —  oh, a boldogtalan! —  Svájc, 
Vorarlberg és Tirol isteni panorámája helyett a Baedeker térképeit böngészte és 
hcgyröl-hegí/re kihirdette az eredményt : ez meg ez a neve, ennyi meg ennyi magas. 
Közben Radó németül kezdett társalogni egy idősebb nővel. Radó megértette a nőt, 
a nő is megértette Radót, mert én szorgalmasan tolmácsoltam a Radó németségét. 
Pedig kitünően beszél németül ez a mi Radó barátunk. Sőt. Pesti viszonyokhoz 
mérten klasszikusan. Például egy-két mondatka radósándori németséggel (a magyar 
ha n g sül y t hozzá m uzsikáln i )  :

— Schönes Bergen diese s íru l... mein Augen das wundem  das ganze Tag
ich Bergen sehen geme können . . .  Xicht waJir?. . .  Ja, ja. Sie glauben Ihnen kőn
kén dürfen das.

Mindamellett észrevettem, hogy a németek sokkal nagyobb figyelemmel hallgat
ják Radót, mint engemet. Tudniillik: szegények mindenáron meg akarták érteni.

— Mondja, Radókám —  kérdeztem —  és hogy beszélt maga Párizsban és 
Londonban ?

— Szigorúan németül, —  jelentette ki komoly arccal. .— Azt igazán nem kíván
hatja senki egy magyar színésztől, hogy franciául és angolul is tudjon.

— Na és boldogult?
— Úgy ment minden, mint a karikacsapás. Párizsban egy pesti újságíró.
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Londonban egy pesti kereskedő volt a jxirtnerem. Hát mondja, doktor úr, érdemes 
évekig vesződni két ilyen nehéz idegen nyelvvel? . . .  Nekem mindenütt van ismerő
söm, dolgozzanak helyettem! Na nem?

. . .  Miközben Innsbruckba érkeztünk. É jje l féltizenegy volt, —  nagyszerű, még 
láthatjuk a híres kabarét. Én a poggyászaim letétbe helyezésével voltam elfoglalva, 
Radó pedig ellepett a hotelemberek sorfala előtt, olyan kedélyesen szólítgatva meg 
őket, mintha mind személyes imeröse lenne. Gondoltam, rendbehozta a dolgot, hát 
rábíztam magam. Amikor kész vagyok a poggyász-dologgal, jókedvűen mondja Radó:

— Rendben van minden, abba a hotelbe megyünk, amit Bánóczi Dezső ajált. 
Itt az autóbusz, beszállunk. Csak harminc garas.

Beszálltunk. De mielőtt elindult volna a kocsi, Radó titkos jeleket váltott egy 
emberrel, aki az állomás előtt a gyönyörű szökőkút mellett állt. Azután izgatottan 
leszállt, engem türelemre intve és mosolygott, mint aki azt mondja: lalami jobb 
megoldás akadt. Pár pillanat rfiuha visszatért.

—  Szálljon le, szerkesztő úr, —  mondta. — It t  van ez az autó. Ing\fen bei'isz. 
Nyugodt lehet, én már kicsináltam. Csak borravalót adunk a sofőrnek. Valami 
urasági autó lehet, a gazdája nem jö tt yneg, fekete fuvart akar csinálni. Gyerünk . . .

És már meg is ragadja egy alacsony, gyorsbeszédü, sunyiszemű tiroli a kézi
táskámat meg a Radó nagy bőröndjét és lódítja az autóra. Közben az autóbusz 
elindult.

—  Na, rajta, ö re g .. .  —  biztatta Radó a sofőrt.
—  Mingy árt, uraim, —  felelte flegmával — csak bevárom a másik vonatot.
—  Mikor jön az? —  tudakolom.
— Nincs késése. Tizenegykor itt lesz.
Nem rossz. Az autóbusz elment, egy szabad kocsi sincs a téren s mi itt ülünk 

a veszteglő autóban. M i lesz a tiroli kabaréval?. . .  Radó azt mondja: rendes kabaré
ban félegyig játszanak, van id ő .. .  Tizenegykor egyetlen utas sem száll ki, az autó 
elindul. Kéjesen szívjuk a friss levegőt, jobbra-balra nézdelődünk. . .  el vagyunk 
ragadtatva. Innsbruck, te csodálatosan édes kis város . . .  Milyen szépek, tiszták 
az uccák. . .  és nini, milyen tündéri fényben úszik ez a széles ucca . . .  minden máso
dik ház kivilágítva . . .  ez nyilván a város közepe . . .  nagy kávéházak . . .  hote
lek . . .  sétáló emberek . . .  Szólunk a sofőrnek, aki nyugodtan felel:

—  Ahogy mondtam az úrnak (Radóra célzott), a legjobb hotelbe viszem önöket. 
Sehol nem kapnak olyan kosztot. Az én feleségem a szakácsnő. . .  Majd meglátják 
az urak, hogy tud halat főzn i. . .

Közben átrobog az autó a rohanó Inn folyó hídján. Sötétebbek lesznek az uccák, 
meg keskenyebbek. Egymásra nézünk. Hova visz ez bennünket?... Most fölfelé 
megy a hegynek. Még szűkebb, még sötétebb uccák . . .  A sofőr, mintegy megérezve 
dermedt hangulatunkat, könnyedén hátraszól:

—  Mingyárt ott vagyunk, csak még egy forduló.
Végre megáll. Kiszállunk. Kertek közt vagyunk, előttünk egy ódon ház, a sofőr 

leugrik, becsönget, egy idősebb nő jelenik meg, szívesen fogad, bevezet, a sofőr 
lekapja a táskákat. . .  Széles, dísztelen folyosókon át egy szobába érünk. Öt ágy 
egymás m elle tt... a szomszéd szobába nyíló ajtónak nincs szárnya... ide is be
m együnk... hét ágy egymás m ellett.. Egymásra nézünk. Azt mondom:

— No, Radókám. most beszéljen németül.
—  Talán a szerkesztő ú r . . .  Tessék megmondani, h o gy ... ,
M ár mondom is, hogy ez a „hotel' nagyon messzi van neküfik, hogy a városban

sürgős dolgunk van, fontos ügyben jöttünk tárgyalni és korán reggel utazunk... 
Nem tartóztatnak bennünket, az asszony sajnálkozik, dicséri a konyhát, a sofőr 
arcokat vág. Azt hiszem, mondja, az egész városban nincs egyetlenegy szoba... 
mindent elfoglaltak a turisták. A poggyászokat visszadirigáljuk az autóra és meg
parancsoljuk a ravasz öregnek, hajtson a tiroli kabaréhoz. Tíz perc múlva meg
érkezünk. Rado leugrik, rohan a kabaréba. . .  de fancsali ábrázóttál jön leissza. 
Vége az előadásnak!

—  Most aztán nézzünk szoba után, — mondom (miután a sofőr öt schillinget 
vasalt ki belőlünk)  és a hotelből, ahol a kabaré játszott, mindenfelé telefonáltatunk. 
Válasz: a féltizenegyes gyors utasai mindent lefoglaltak. (Azok tudniillik Radó 
Sándor nélkül utaztak.) A hotelszolga ügyességéből végre egy harmadrendű hotelben 
kaptunk szobát. Ez is az Inn túlsó partján volt. Becsöngetünk. Mocskos legény nyit 
kaput. Ez az első szava:
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—  Először fizessenek fejenként tíz garas kapupénzt.
Na, ezt jó l kifogtuk! . . .  Megnézzük a szobát. Főlépcsőkön botorkálunk, második 

emelet, udvari fron t, óriási szoba, nyirkos ágy . . .  Mindegy: szoba, tető alatt 
vagyunk.

Tizenkettőkor lefekszünk, a sötétben egy órahosszat beszélgetünk. Aztán jó 
éjszakát kívánunk, de Radó hozzáteszi:

—  És mi lesz azzal a humoros cikkel, amit szerkesztő úr megígért?
—  Miféle cikkel? . . .  —  kérdezem álmosan.
—  Azzal, aminek az a címe: Radó Sándorral a tiroli kabaréban. . .  Két hasábos 

cím, háromhasábos közlemény. •.
—  Megírom, okvetlen megírom . . .
—  Nem lesz nehéz, —  feleli. —  Elég jó témát szállítottam hozzá Nem igaz? 
. . .  Igaza volt. Sőt. Azt hiszem, sokkal mozgalmasabb volt ez az innsbrucki éj

úgy, ahogyan azt Radó Sándor mint valami globetrotterbe ojtott Reinhardt meg
rendezte, mintha a tiroli kabaréban lettem volna. MOLNÁR JENŐ

Nagy túra-versenyek Budapesten
(Saját sporttudósítónk ujjábóL) Szeptember elején nagyszabású túra versenyek 

kezdődnek a magyar fővárosban. A társadalom minden rendű és rangú tagjai külön
féle túrára indulnak és pedig: a kereskedők és a tőzsdések konjunk-túrára, az 
operettlibrettisták parti-túrára, a rajzolók karika-túrára, Klebelsberg és társai kul
túrára, az őszi ruháért harcoló feleségek szeka-tűrára és a nagyzási mániában szen
vedő fajvédők dikta-túrára.

—  Nú . . .  hogy ütött be a Szent István- 
hét?

—  A lakásom minden ablakát kiadtam
a vidékieknek.

—  A Dob uccában?... És mit láttak?
—  Engem az egész ünnep alatt nem.
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BORSSZEM JANKÓ A SZÍNHÁZBAN
— — i ► ■ -

FIRHANG MÖGÖTT
HÁROMGARASOS opera, —  ez a cí

me a Vígszínház első újdonságának.
—  Mit gondolsz, —  kérdezi Roboz Imre 

igazgató Jób Dánieltől —  tele lesz a 
színház?

—  Mért ne? Ha nemcsak az opera, 
hanem a nézőtér is háromgarasos lesz...

★
FÖLDES Imre állítólag ezt a kuruc- 

kodó verset küldte Harmath Imrének: 
Librettók Harmathját,
Tantiémek nyomát 
Hóval födte be —  ADÉL.

(Gyöngébbek kedvéért: Adél, a Mar- 
ton-féle színházi ügynökség Adél kis
asszonya kezeli a szerzők tantiémjeit.)

*
A N IT A  LOOS (von dér Literatur!) 

„Paprika” címen magyartárgyú darabot 
írt. A szegedi paprikatermelók tiltako
zására a Magyar Színpadi Szerzők Egye
sülete paprikahamisítás miatt lépéseket 
tett az amerikai írónő ellen.

★
SEBESTYÉN Gézának azt mondta a 

héten egy barátja:
—  Szerencsés ember vagy t e . . .  Cio

nista létedre is olyan nagy kegyben állsz 
a fővárosnál.

—  Én cionista?
—  Hát persze: szubvencionista.

♦
ZÁGON István, a „Fruska” fordítója, 

panaszkodik a művészasztalnál:
—  Az új szezonban mostohán bánik a 

Belvárosi Színház a Fruská-val.
—  Hogy-hogy? —  kérdezik.
—  Daykaskgba, adja.

*
H E LTA I Jenőhöz, a Belvárosi Színház 

igazgatójához így szólt a héten egy szín
igazgató-kollégája :

—  Na, János, ti már nem panaszkod
hattok. Hallom, új vasfüggönyötök van 
az új szezonban.

—  Na és?
—  Na és most aztán igazán nem mond

hatjátok, hogy nem láttok egy vasat sem.

Nyári műsor
* Egy varietében két sovány leány tán
col. Az egyik néző megszólal:

—  Az igazgató, úgylátszik* azelőtt mé
száros volt. Több csontot ad, mint húst*

Dainoky Viktor meséli :
A magyar Opera egyik baritonistája 

az egyik szezonban igen jelentékeny 
pluszt vágott zsebre az úgynevezett túl- 
fellépések után. Színházi nyelven rövi
den túli az ilyen fellépti díj neve. A  
többi baritonista meglehetős irigységgel 
nézte ezt a vidám „tulizást” , de tehetet
len volt, mert a direktor kegyeibe alapo
san befészkelte magát a kolléga, sőt oly
kor egy kis terrortól sem riadt vissza. 
Szó ami szó, mikor szezon végén a fa 
vorizált énekes mérleget csinált, kiderült, 
hogy csinos kis tokét gyűjtött össze.

Szünet alatt a Balaton partján talál
kozott az Opera néhány tagja. Egy nap 
megérkezett a direktor is. Este, vacsora 
közben, mindenféle mókás dolgokon mu
lattak a pihenő mesterdalnokok. Egyszer 
csak megszólal az egyik, a konkurrens 
bariton:

—  Hallotta, direktor ú r?. . .  X. (és itt 
megnevezte a „tulizó”  baritonistát) vil
lát épít a Balaton partján.

—  Igazán?... És miből?
—  Hát abból a sok túliból.
—  Na és milyen nevet ad a villának?
Most én szóltam közbe, mint szintén

jelenlévő:
—  Hát itt két névről lehet szó. Tekin

tettel arra, hogy a túlikból épült, Túli- 
pintyónak kellene nevezni, de tekintettel 
arra, hogy a direktor úrral szemben való 
energikus fellépésnek a gyümölcse ez a 
villa, még jobban illene rá ez a név: 
Zsaroltalak.

Még egy ilyen győzelem .. .
Harmath Imre, az ismert színpadi író, 

aki egyelőre reménytelenül keresi a 
„Viktória” című operett után járó kül
földi tantiémjeit, így sóhajt fel:

—  Még egy ilyen Viktória és nincs 
egy vasam s e !. . «

Kedves Borsszem Jankó!
Radó Sándor salzburgi nyaralásából 

hazatérve, találkozik a Körúton Saiamon 
Bélával. Radó azt kérdezi Salamontól:

—  Mit szólsz hozzá, Bélám, milyen sö
tétbarnára sültem? *

—  Na. ami azt illeti, eiég sötét alak 
voltál te már akkor is, mikor elmentél, —  
feleli Salamon.
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VIrIBUSZ unltis

Cook: Kukk. . .  itt vagyok. Van már hely? 
Búd: Ex omnIBUSz aliquid . . .  Valamicske...

Heti rekordok
* Távúszás. Első lett dr. Latéin Ernő, 

aki kézzel-lábbal kapálódzott az ellen, 
hogy az ár elvigye.

#  Ugrás. Első lett Vidéky Pali, aki 
beugrott egy pesti színházvállalatba.

=  Hátúszás. Első lett Dêmony Lia, 
aki legtovább tartotta magát hanyatt 
fekve.

X  Vívás. Első lett dr. Ádátn Lajos, aki 
^égre kivívta magának a katedrát.

+  Lótápverseny. Első lett Lühnsdorff 
Ferenc. Utána még sokan következnek.

§§ Kuglizás. Első lett Seiffensteiner 
Salamon, aki égyültében tizenkét kuglit 
«▼ett a „Neiger” -ben.

O  Automobilizmus. Elsőosztályú baj
nok: Faludi Sári, másodosztályú bajnok: 
Péchy Erzsi.

Nőmén est omen
X Banda Marci lett a Cigány zenészek 

Szövetségének elnöke.
#Q  Bura Károlyt e szavakkal buktat

ták Id a cigány zenészek: Eb ura fakó!

Pöstyéni mozaik
i .

—  Olt'astad? Varsányi Irén Post y én
ben van.

—  Ugyan! Pedig nem is színigazgató.
—  Na és?
— És mégis baja van a tagjaival.

I I .
—  Molnár Jenő újra Pöstyénben van.
—  Lehetetlen . * . Csak most olvastam 

tőle néhány szenzációs cikket Svájcból
—  Na, igen, —  jegyezte meg a fő

orvos. —  A cikkíró egy kis helyreigazí
tásra szarul.

I I I .
Egy hírhedt közgazdasági lapszerkesz

tő és „nagyvégf érkezett a héten Pös- 
tyénbe. Elragadtatással szemlélte a gyö
nyörű vidéket. A folyó partján sétálva 
megkérdezte kísérőjétől:

—  Milyen folyó ezt
—  A Vág.
—  Ez igen —  —  bólintott elismerően 

a ,szerkesztő úr” . —  I t t  még a folyó is 
Vág.
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Sokorópátkai levele
Patacsi Déneshez

Kedves komám, Dénes,
itt  nyugtázom néked 

Legutóbb eszközölt méltányos zengésed.
Megvót az István-nap, ott vöt egész Pátka,
Én meg a nép: akár vőlegény és mátka.
Egy kis mérgem is vöt, melyről referálok: 
Foxtrottyot táncoltak a fiatal párok.
Közbe is szólottám népjóléti nyelven,
S rögvest megértették politikus elvem.
No, de az ünnepről nem szavalok többet,
Hisz az ország gondja úgy izgat, majd fölvet. 
Olvasom, hogy István gazda, a nagy Bethlen,
Afép se szándékozik nyaralni szünetlen,
Hanem hogy Genfbe mén egyenest iránnyal, 
Megküzdeni ama francija Briand-nal.
Mondok: segíteni Sokoró se restel,
Föl is ajáLkoztam illő tisztelettel.
Vagyok én francija nyelven is járatos,
Tudom, áopy a „tó” ; riz mep hogy a zseb: „lapos**. 
Tudom, hogy a díván ottan is kanapé,
J/ep f,tessékf9 helyett aszongyák: „szilváié".
Fe l is készülődtem akkurátus glanccal,
Alim &ŐÜ a versenyt a párizsi flánccal;
U j csizmát szereztem, de vigyáztam rája. —
Jól beparfímoztam f  ranciják módjára.
De az történt, komám, hogy a cserkész-népség 
Rezesbandát csinált, ami nem csekélség;
Szépszavú kérvénybe tudatták énvélem,
Hogy a banda fellép fényes ünnepélen.
Ezen jeles napon köll, hogy én beszéljek,
Személtem szemelték ki legfőbb személlnek.
Belügy és külügy közt választanom kellett, 
Leszavaltam hát a rezesbanda mellett.
Elsőbb a kerület, tessék vagy ne tessék,
Osztón gyű hét az a zsidó Népszövetség.
No , de majd kettesbe elmegyünk jövőre.
Megbeszélni, hogy lesz a kisüst jövője.
Addig is sarkantyúid a szilaj Pegázust,
A búza árábul ne csinálj nagy kázust.
Hisz venné a zsidó nagyobb áron aztat,
De a fene egye . . .  másutt is van osztag.
Hogyha tanálkozol Bethlen nagy gazdával.
Mentsél ki Genf miatt a rezesbandával.
Bár, hogy ott nélkülem mi történik eztán:
Nagy gond az országnak.

Szervusz!
Szabó Esvány

Csodabogár

Életbiztosítás
lakodalommal

„Amerikai stí
lus! Gyermekeiket 
kihÁzasító szülök 
figyelmébe ajánl
ható a következő 
valóban amerikai 
méreteket öltó 
szenzációs újítás. 
A kővetkezőkről 
van szó: aki pél
dául egy 2000 dol
lárról szóló élet- 
biztosítást köt, an
nak egy 30— 40 
személyes elsőran
gú lakodalmi terí
ték (hal, többféle 
pecsenye körítés
sel, kétféle tészta 
és kalács) lesz el
sőrangú orthodox 
kóser vendéglőben, 
akár Budapesten, 
mint nagyobb vi
déki városban egé
szen díjmentesen 
kiszolgáltatva. Ha 
a biztosítás össze
gé nagyobb, úgy 
azzal arányosan 
nagyobb lakodalmi 
teríték igényelhe
tő.”

(A  „Zsidó Ú j
ság”  május 16. 
számából. )

Ezek után már 
csak az hiányzik, 
hogy az életbizto
sítást — rituális 
fürdővel kössék 
össze.

Valószínű
Az Erzsébet sugárútról beszélget két 

városatya.
—  M it gondolsz, ki nyerte volna el 

Árkay Aladár helyett a pályázatot, ha 
ezt is Vay Kázmér adta volna ki?

—  Vájjon ki?
—  Zárkay Aladár.

Schwartzer után lesz az esküvőnk...
Blaunak azt mondja a felesége:
—  Olvastad, Samu? Watzdorff bárót 

közvetlenül az esküvője után beszállí
tották a Schwartzerba.

—  Velem is ezt kellett volna tenni, —  
sóhajtja Blau —  de persze az esküvőm 
előtt.
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Szeptemberi hangulat ..

Mit látott Weigl Géza Athénben?
Nem érdemes könyvből újgörögöt tanulni —  Csúnya 
angol nők a világszép görög istennők szoborreme
kei előtt —  Csak a föpostán tégy bélyeget!— Ma
gyar táncosnők szórakoztatják az athéni arany

ifjúságot —  Bableves a „Folies d'Êtéu-ben
A világháború kellős közepén egy daliás tüzérfőhadnagy állított be hozzám, a 

Borsszem Jankónak akkor még a Károly körúton volt szerkesztőségébe. Marcona 
külsejére nyomban rácáfolt a szinte diákosan mosolyba szelídülő arca. komolykodni 
akaró, de mindig nevető szeme és lágy ritmusodban lejtő hangja. Bemutatkozott és 
kiderült, hogy a lap egyik legműveltebb fejű külmunkatirsával állok szemben. 
A minden filológiai tudományok félelmetes mesterével, aki kapásból lövi le az 
újságírói ..lejterjakabokat*’, egy sokrétű, érdekes egyéniséggel, aki professzor, de 
amellett tudós is, író is. katona is, férfinak pedig — mint ábránkon látható —  
legény a talpán. D o k t o r  W e i g l  G é z a  —  mondta —  jelenleg rövid szabadságon. 
Nagyon örültünk a szerencsének (ezúttal mélyebb értelme volt a kifejezésnek, mint 
holmi façon de parler-nak) és barátságunk mindmáig eleven, benső és őszinte maradt. 
Ezzel a kis vallomással kell kezdenem, mikor erről a nagyon kitűnő, nagyon sze
rény, végtelenül kedtes úriemberről írok. akit én részletekben fedeztem föl magam
nak. Először csak az élesszemű kritikust, a pedáns, de minden vaskalaposságtól 
irtózó és világ relációban gondolkodó tanárt ismertem meg benne. Csak lassanként 
bontakozott ki előttem az a rugalmas talentum, amely Weigl Gézát máról-holnapra 
újságíróvá foszforeszkálta, újságíróvá, a szónak legjobb hagyományokkal ékes 
értelmében. Kevés kollégát láttam ilyen kész és csillogó fegyverzettel beugratni a 
*ajtó vadonjába, ahol átlag-tanárok esztendőkön át gyökértelenü! és az érvényesülni 
akarás szörnyű kínjai közt imbolyognak egyik bozóttól a m ásikig...

Nos, erre a Weigl Gézára az idén mosolygott talán az első hivatalos kegysugár. 
Belekerült abba a tizes tanárcsoportba, amely a Haris-féle alapítvány kamataiból 
Görögországban a helyszínén tanulmányozhatja: hogyan ápolja hosszú szakálát az 
Giympnszon öreg Jupiter apánk s vájjon szabályosan mondja-e fel az athéni kis
diák a rendhagyó klasszikus igéket... Közben meggyőződhetik róla. mi lett volna 
Athénből és környékéből, ha történetesen a svájciak építettek volna ott utakat, 
vasutakat, hotelekét... A  Haris-alapból fejenként ezerszáz pengő jutott a követ
e z ő  szerencsés férfiaknak: K e r é n y i Károly dr. egyetemi magántanár, a klasszika 
filológia legizmosabb tehetségű magyar művflője (aki nem egyszer járta keresztül- 
basul. a tudós aszkézisével. koplalva és lerongyolódva Görögország kopár hegyeit), 
Y é r t e s Zoárd pápai bencéstanár. M e z e  y Sándor dr„ a mezőtúri református kol
légium. M é s z á r o s  M e  dr„ a félegyházai katholikus gimnázium. K u n  Sándor 
dr., a debreceni református kollégium. F r a y  Jenő dr., a kőbanyai gimnázium 
^nára. egyben a ..Juventus” című egyetlen latinnyelvű magyar jfjúsági lap szer
kesztője, W a g n e r  Károly dr. kegyesrendi tanár. T e m e s i Győző, az I. kerületi 
gimnázium történelemtanára és R u h m a n Jenő dr„ a soproni evangélikus liceum
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tanára. Július 15-én indultak el a tíz tanárok. Vezetőjük, Kerényi doktor, magával 
vitte a feleségét is, aki szintén tanárnő. Négy hétig tartott a görögországi séjour, 
amelyről visszatérve, a pesti Abbázia-kávéházban öntötte ki azon frissiben a kiasz- 
szikus földön szerzett impresszióit Weigl Géza barátom. Tele van még mindenféle 
görög pénzekkel és magyarázza a rájuk nyomott új görög ákom-bákomokat, aztán 
görög cigarettával kínál (komiszság dolgában vetekszik a franciával) a miután így 
kellemes orientális hangulatba zsongított, azt mondja:

—  Nagyon furcsák vagy inkább rendkívül ellentétesek a görögországi benyo
mások olyan embernél, aki klasszikus nyelveket tanult. Azt hiszi: tudok görögül, 
sőt — mint jómagam — új görögül is, hát itt nekem áll a világ. S egyszerre csak 
megüti a fülemet egy idegenszerű argot, egy más kiejtés. A könyvből tanult új görög 
nyelvvel nem lehet boldogulni. Görögországban más görögséggel beszél a nép és 
mással vannak írva az újságok. Nem marad más hátra: a közvetítő francia vagy 
angol (bizonyos vidékeken német vagy román) nyelv segítségéhez kell folyamodni. 
Az'újgörög népnyelvben rengeteg levantei és francia elem van. Aki csak egy keve
set foglalkozott az ókori Hellasz kultúrájával, annak bizonyosan alaposan át kell 
magát lelkileg hangolnia, hogy a harmadfélezer esztendős távolságot áthidalja. 
Az impressziókba folyton belejátszik a Balkán. Tökéletes impressziót leginkább ott 
kapni, ahol egyedül bolyong az ember. Öreg angol nők és német férfiak minden 
romot, múzeumot elözönlenek. A klasszikus világ remek istennő-srobrai előtt, ame
lyek a női szépség utolérhetetlen formáit hirdetik, csúnya angol nők, kezükben 
töltőtollal és notesszel jegyeznek. Ugyan minek? A szépség titkát már úgysem 
tanulhatják el.

—  Szeretnék tőled valami görög különlegességet hallani — mondom.
—  Van, hogyne volna. Például: trafikban, aminek ott kioszk a neve, csak tíz- 

százalékos felárral lehet kapni bélyeget. Az állam kizárólag a főpostán árusítja a 
bélyeget —  saját árban. Továbbá: minden idegen tizenöt százalék adót fizet a 
hotelszámlája után. Borravaló nincs, ellenben a számlához külön tizenöt százalékot 
csapnak a serviceért. Egyébként nem túlságosan drága az élet, pesti nívón mozog.

—  Persze, ott is sok volt az esp. . ,
—  M icsoda?... Egy szem esőt se láttunk. Négy hétig 40— 13 fok Celziusban 

izzadtunk. Ennyi volt tudniillik árnyékban. Víz helyett, amelyet vegyileg tisztíta
nak, mert erősen mésztartalmú, ásványvizet ittunk. Ez nagyon drága. Két pengő
egy üveg.

—  Milyen a görög race?
—  Túlnyomóan fekete. Éjszínű szemöldök, éles orr. villogó szem. A nők kar

csúbbak, mint nálunk. Sokan hordanak pápaszemet és erősen pirosítják a szájukat. 
Általán csinosak és kellemesek. Sokkal kevesebbet járnak nyilvános helyekre, mint 
nálunk vagy tőlünk nyugatra. Inkább otthonülők.

—  M agyarok?... Vannak-e Athénben?
—  Két kitűnő és nagyon szeretetreméltó magyarral ismerkedtünk meg. Az 

egyik: E g é s z  József, a „F ix ’* sörgyár igazgatója, a másik S z á n t ó  Andor, a 
„Chinoin” vegyészeti gyár vezérképviselője. Önfeláldozóan kalauzoltak bennünket 
a pokoli hőségben. Nagyszerű két ember. Athénben él Szini Gyula írótársunk unoka
nővére is, aki Bronner belga könyvkereskedő, volt lapszerkesztő felesége. Még min
dig kitünően beszél magyarul. Akik rajtuk kívül magyarok, azok Athén mulatóvilá
gában találhatók. Lehetnek vagy heten-nyolcan. A „Folies d’Été“ -ben, amely kicsi
ben olyan, mint a pesti „Jardin” , találkoztam velük. Ez a látogatott mulató a „Zap- 
pion‘* nevű ligetben van. Gondozott hely, elegánsan berendezve, kedves páholysor
ral. Itt táncol a tizennyolc éves szőke Juhász Irén, aid a mamájával tölti itt a nya
rat. A „Hoffmann meséi”  Barkarolájára lejtett igen ügyes táncot, amikor ott vol
tunk. Magyar lány a másik szólótáncosnő is, bár a színlapon Baklanoff néven szere
pel és magyar fiú a partnerük. Athénben még mindig szeretik a nálunk már lejára
tott apacs-táncot. Viharosan tapsoltuk Juhász Irént meg a partnerét. Maguk közt 
magyarul beszélnek. Amennyire Pesten nem törődik vele az ember, mit mondanak 
egymásnak a táncosok munka közben, annyira jólesett abban a vadidegen, nemzet
közi miliőben. Mikor például egy athéni arszlán az első sorból „viccesen” kinyúj
totta a lábát, hogy Juhász Irénke megbotoljon benne, a táncosa odaszólt: „Te, 
v ig yá zz !... Csípd meg azt a pasast!” A lány visszaszólt: „Csípje meg a hóhér!” 
Mi, tíz magyarok, persze nem tudtunk ellentállni, hogy föl ne kacagjunk. A „Folies 
d‘Été” hallétjében négy-öt magyar lány dolgozik. Juhász Irén mamájának is van 
egy különlegessége. Hajnaltájban bablevest főz —  pesti erdélyi borozói módra. Igen 
nagy híre van a főztjének. Az athéniek is megkedvelték. A mulatóba szolid családok
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is eljárnak, a tónus nagyon tisztességes. A magyar táncosnők előadás után görög 
ifjakkal, a helybeli és vidéki jeunesse d'orée-val táncolnak. Ez külön drachmákat 
hoz a konyhára. Szegénykék, igazán sajnálatraméltók. •. abban a rekkenő kániku
lában óraszám táncolni. . .

—  Halottam valamit arról, hogy ezeket a lányokat Hungaráknak mondták . « .
—  Hungara újgörögül: Hungarida —  magyarázza Weigl tanár. —  Az athéni 

sajtó nagyon fel volt háborodva, mert valamelyik budapesti lap azt irta, hogy a 
görögök magyar lányokat exportálnak bizonyos célokra. Energikusan tiltakoztak a 
vád ellen s nekünk, magyaroknak jólesett ez az éles, önérzetes visszautasítás. Végre 
is a magyar név becsületéről van szó . . .

—  Most pedig valamit Venizeloszról. . .  Mit mondanak róla a saját honfitársai?
—  Úgy vannak vele, mint idehaza mi Bethlennel. Mindenki kritizálja, de azt 

mondják, hogy ha tíz évig marad, rendbehozza az országot.
...É jfé lre  jár az idő, lasankint kiürül a kávéház.
— A „Jankó” részére —  mondja Weigl —  egy külön megfigyelést csináltam. 

A görög pénzegység neve: drachma, a drachma századrésze: „lepton4*. De a lep
ton percet is jelent. Azt a mondást tehát, hogy „az idő pénz**, a görög fejezi ki a 
legtökéletesebben.

—  És az amerikai valósítja meg a legtökéletesebben — teszem hozzá. —  Ők 
az igazi görögpótlók . . .

Ebben maradünk és jóéjszakát kívánunk egymásnak.
MOLNÁR JENŐ

Albrecht hívei
Két szabadkirály válasz tó beszélget. K i

csit le vannak törve.
— M it szólsz ehhez a marganatikus 

házassághoz? —  kérdezi az egyik.
—  Még ha az lennel
—  Hát nem az?
—  Persze, hogy nem. Azt nevezem 

morganatikus házasságnak, ha egy ilyen 
főherceg egy Morgan-lányt vesz el.

Kaposvári párbeszéd
—  Olvastad? őrizetbe vették a Futura 

itteni képviselőjét a MIR-malom ügyé
ben.

—  És miért?
—  Biztosan mert az volt az elve: MIR 

ailes, dir nix.

Bethlen-imádók dala
É nek li: az Egységes kórus

Van, aki bevallja,
Van, aki tagadj a,
De az is im ádja . . .  sőt!

Csontos 6á* aszondta :
Imádja havonta^
Imádja naponta... sőt!

Én is ezt csinálom már tíz éve, 
Maga is rájön még az izére.

(M e r t ) :  Van, aki bevallja,
Van, aki tagadja,
De az is im ád ja ... sőt!

Kép a Jövőből Szöveg nélkül
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Ellen-felvonulás szeptember elsején

Sokorópátkai: Hogy mertek lármázni? . . .  Mink jóval régebben vagyunk munka- 
nélküliek, mint ti!

Pesti kereskedők
—  Vas8 József tíz év óta miniszter. 

Sag y dolog!
—  Én fizetésképes vagyok tíz év óta. 

Az még nagyobb!

Párbeszéd a névmagyarosításról
Kraus znak azt mondja valaki:
—  Hallotta, Krausz úr? Az újságok 

híradása szerint a névmagyarosításhoz 
jó magyar szív kell.

—  Érdekes, —  tűnődik Krausz —  én 
mindig azt hittem, hogy egy idegen hang
zású név kell. amit meg lehet magya
rosítani.

Régi, de ma különösen jó
Schwartz feihivat a lakására egy sza

bót és ruhát rendel nála részletre. A  sza
bó kétszázhúsz pengőt kér a ruháért, 
amiből Schwartz hosszas veszekedés után 
negyven pengőt lealkuszik. Amikor a 
szabó elmegy, Róth, aki jelen volt az al
kudozásnál, megkérdezi Schwartzot:

—  Mondd, miből fogod te megfizetni 
a részleteket, hiszen neked nincsen sem
mi jövedelmed?

— Nézd, neked megmondom őszintén. 
Én a részleteket nem fogom megfizetni.

—  Nem értem. Hát akkor miért alku
doztál itt vele egy fél óráig?

—  Tudod kérlek, nem akartam, hogy 
olyan nagy vesztesége legyen szegénynek.

Ha a munkanélküliek felvonulnak, több dolguk van a rendőröknek. Ebben a 
sanyarú világban pedig örülni kell, ha munka akad. Nem értjük: mért akarja el
ütni a kormány a rendőrséget a kínálkozó munkaalkalomtól?
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Ki írta az Em ber tragédiája-1 ?
írta : MÓRA FERENC

Ez a kérdés azok közül az irodalomtörténeti té
telek közül való, amelyek senkinek se okoznak fe j
fájást az érettségin. Azonban amikor Madách müvé
nek első kiadása megjelent, a hatvanas években, na
gyon sok fejtörésnek volt az oka ez a kérdés a 
nógrádi kúriákon.

A nemes urak és úrasszonyok sehogy se tudtak 
belegyőződni abba, hogy a sztregovai földesúrtól ki
telt volna az a könyv, aminek a híre telefutotta az 
országot. Jóravaló, rendes embernek ismerték a me
gyebeliek a sztregovai uraságot, különösen mióta 
Fráter Erzsinek kiadta az utat. Azóta úgy élt, ahogy 
ötezerholdas magyar úrhoz illett. Gazdálkodott rosz- 
szul, vadászgatott jól, szerette a vendéget, bejárt a 
megyegyülésekre Gyarmatra s mióta követnek meg
választották, Pesten is megfordult, sőt egyszer már 
fel is szólalt az országházban. Tisztelet, becsület 

neki, de egy színdarabra való talentum mégse néz ki belőle.
Azonban a könyv megvolt, rajta a Madách Imre neve, azt valakinek mégis írni 

kellett. Ki lehetett most már az, ha nem Madách volt?
Hát ki lehetett volna más, mint a részeges Bory Laci, a gyarmati ügyvéd. Az 

>alamikor nevelője volt, aztán mindennapos tetu-pajtása, asztaltársa, vadászcimbo
rája. Nagy korhely volt. Isten nyugtassa szegényt, de mindenki tudja róla, hogy 
nagyeszű ember is volt, tán éppen azért zavarodott meg. Ö írhatta a híres darabot, 
az valahogy Madáchhoz kerülhetett s az a barátja halála után kiadta a maga neve 
alatt.

Ezt a naiv nógrádi pletykát, hogy az Ember tragédiáját talán nem is Madách 
Imre írta, hanem Bory László, a nyolcvanas évek elején Mikszáth Kálmán az iro
dalomban is forgalomba hozta, ha nem ő találta is ki, sőt azt se mondta, hogy el
hiszi. Nem is mondhatta, hiszen a pletykát ebben a formájában egy percre se lehe
tett komolyan venni. Palágyi Menyhért Madách-monografiája el is intézte a Mik
száth cikkét, mint ahogy a humorista megérdemli, ha komoly ügybe keveri magát. 
Palágyi szerint Bory László klapancia-csináló ügyvéd volt, egy kéziratos verses 
müvét csakugyan ismerte is Madách, de ez nem igen inspirálhatta az Ember tra
gédiáját. Az volt a címe: A bolhák eredete, mitológiai hősköltemény.

Hát ez csakugyan nem olyan kovász, amiből kalácsot lehetett volna sütni az 
örökkévalóság számára. Hanem azért ezzel nincs elintézve a kérdés. Az a tenger, 
amit nagy költőnek nevezünk, a legkülönbözőbb folyamokból, erekből, búvó-patakok- 
ból, mindenféle kitanulhatatlan forrásokból folyik össze az istenkézvágta mederbe. 
A Madách-tengernek lehetett egy parányi folyókája a nógrádi züllött zseni.

Mert Bory László, aki Madáchék öreg tiszttartójának a fia volt, mégis csak 
lobb lehetett disznótoros rigmusfaragónál. Egy „költői beszély” -e dicséretet nyert 
*gy akadémiai pályázaton. A hagyatékban maradt egy Herakles című dráma, fel
séges részletekkel. S talán nemcsak torzók maradtak volna utána, ha őrajta még 
előbb és tökéletesebben be nem telik Ádám tragédiája, mint Madáchon.

A fiatal Borynak megyeszerte voltak afféle vidéki irodalmi sikerei, mielőtt 
Madáchról csak sejtette volna is a nógrádi közvélemény, hogy milyen csodája az 
Istennek. Amúgy is társaságkedvelő ember volt a fiskális, elmés, olvasott, min
denki becéje. Madách maga is a bámulói közé tartozott, ahogy Mikszáth állítja s 
többször mondta, hogy többre tartja magánál. Nyilván ez a nagy népszerűség 
*apatta aztán el a nagyramenendő fiatalembert. Elkönnyelmüsödött, elrendetlene- 
dett s már mint gy armati ügy védnek cigány útra szaladt az élete. Hivatalos pénzek 
elszámolása körül támadtak kellemetlenségei s bár Madách soha vissza nem fizetett



14. oldal B O R S S Z E M  J A N K Ó 17. szám

baráti kölcsönnel megmentette a katasztrófától, —  a kötelezvény még most is meg
van róla a sztregovai levéltárban — az erkölcsi himlőhelyek megmaradtak a Bory 
lelkén. Töröttszárnyú madár lett belőle, magasbavágyó, porban vergődő züllött 
bohém.

Már akkor Madáchot is átvetette a vállán az élet s a világgal meghasonlott két 
ember egymást itatta a lelke keserűségével. A letört zseni nagyon beleillett a filo- 
zóf földesúr sztregovai udvarába, a veszett humorral összeválogatott dickensi ala
kok közé, a két hóbortos pap, a mindig repülő gesztusokkal járó Srétter Miklós, a 
Vojtinaszerü poéta s a deliriumos János hajdú mellé. Ebben a környezetben Madách- 
hoz mégis csak egykori nesztora állhatott legközelebb. Azt is el lehet képzelni, hogy 
a Bory va 1 való eszmecserék során hasadt ki Madáchnak önmagával sokat vívódó 
leikéből a nagy dráma kristálymagja. De annak, amit Mikszáth mond, hogy Bory 
volt az első, akinek Madách megmutatta a kész művet, ellentmond magának a drá
mának a kézirata. A címlapjára ez van feljegyezve: „kezdtem 1854 febr. 17-én. . . ** 
Bory László pedig már 1858 nyarán meghalt.

A két barát többedmagával átkocsizott Szliácsra s azon mulattak az úton, hogy 
témákat adtak fel egymásnak, amikről verset kellett rögtönözni. Amint megérkez
tek a fürdőtelepre, a társaság sétálni ment, Boryt magára hagyták. Amint vissza
tértek. sikoltozást hallanak a szobájából. Be akarnak menni, az ajtó zárva. Döröm- 
bölésükre eléjük ugrik Bory feldúlt arccal, kúszált hajjal, töltött puskával, az asz
tal mellett pedig halálsápadtan reszket egy — finánc.

—  Mi történt itt, Laci? — kérdezte Madách ijedten.
— Megesküdtettem az alkotmányra ezt a bitangot —  mondta Bory rekedten s 

többet az egész társasággal nem törődve leült írni.
—  Hát most mit csinálsz, Laci? —  hajolt hozzá Madách.
— Levelet írok a császárnak, —  felelte Bory dühösen —  fogadom, hogy nem 

teszi az ablakába.
Azzal átnyújtotta a papírt, amin nem betűk voltak, csak gyerekes kriksz-krak- 

szok s az asztalra borulva elaludt. Álmában megkötözték, felszállították a Lipót- 
mezőre, ott is halt meg, úgyhogy fejét összezúzta a zárkája vasrácsán.

A Ligetben

Pannika így szól Lacikához:
—  A kisasszonyunk mindennap talál

kozik ezzel az emberrel. Mondjuk meg 
anyukának, mert ha valami baj lesz, 
megint minket fognak okolni . . .

REB MENÁCHEM 
CICESZBEISZER 

SZÖRNYŰ ÁTKOZÓDÁSAI
—  Senkinek se

led jen eng edélje
szeptember elsején 
este oz úccán sétálni 
fü l s olá, saksopán 
o te lángyodnak!

—  0 Búd János 
oreság közm u nka- 
programjávol ébredj 
és o Bethlen oreság 
közmunka-program
jával aludjál el!

— Két lehetűség 
kuzt kelljen teneked választani: vadj le
hetsz kávé ház-tola jdonos, vadj lehetsz 
szinház-tola jdonos !

—  Oz egész lótáppanamábul terád 
csak edj kis rész jusson, —  az se o 
táppanamábul!

—  0  Vay Kázmér oreság szakértői 
építsenek le tégedet!

—  0  Szent István-napi nadj idegen- 
forgalom körül szerzett érdemekért kap
jon kólón dicséretet o te feleséged!



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

Látogatás Bogár Gizinél, 
a perifériák primadonnájánál

Berky Lili, Nádor Jenő, Pilinszky Zsigmond voltak hajdani ligeti 
partnerei —  „Primadonna-ideálom : Fedák Sári“

Kis, kétemeletes házban lakik. Akárcsak a többi primadonna. A különbség mind
össze az, hagy ez a kis kétemeletes ház nem a sajátja, nem hívják villának és nem 
a Svábhegyen vanê sem a Rózsadombon, hanem —  amint Heltai Jenő mondja — 
„ott, ahol a Józsefváros hinti báját szerteszét. . . ” A Józsefváros kellős közepén, a 
girbe-görbe kis Futó uccában lakik B o g á r  G i z i ,  a perifériák primadonnája, a 
Müszinkör és a hajdani Sziklai-féle Kis ■ Színkör ünnepelt sztárja. Szerény, szoba- 
konyhás lakásban, az édesanyjával és kilencéves kislányával. Férje, G ö n d ö r  
József (valamikor szintén bonviván a Kis Színkörben), a háborúban megrokkant. 
Jelenleg zenész Csehszlovákiában. Körülnézek a művésznő igénytelen otthonában s 
valahogy úgy érzem, hogy ez a környezet illik a nép primadonnájához. A Futó ucca 
kis földszintes házai, meg a többi szobakonyha.

Bogár Gizi mintha kitalálná a gondolataiméit, mikor olyan hangsúllyal, amelyből 
nehéz megállapítani, hogy mi több benne: a rézig náció vagy a büszkeség, ezt mondja:

—  A n é p  p r i m a d o n n á j a  v a g y o k .
A „nép primadonnája” őszinte, mint ahogy a nép is az. Ha elképzelem, hogy 

egy más primadonna már mennyit pózolt, nagyképűsködött, hazudó zott volna az 
interjú első öt j^ercében, mialatt Bogár Gizi a legőszintébben elmondja, hogy színi- 
iskolát egyáltalában nem végzett. A Népszínház balettkarából emelte ki 1908-ban 
néhai jó  Sziklai Kornél. A következő évben már a Kis Színkör primadonnája volt. 
Az is maradt egészen Sziklai haláláig. Az alatt a sikerekben gazdag tíz év alatt, 
amelyet a Kis Színkörben töltött, rengeteget dolgozott. Hiszen a ligeti színkörökben 
naponta két-három előadást is tartottak, sőt vasárnaponként négyet is és a sztár 
Bogár Gizi volt. Neki minden előadáson fe l kellett lépni. Ezt a ligeti közönség egye
nesen megkövetelte.

—  Mik voltak a főbb szerepei? —  kérdem.
—  Oh, nagyon sok. A darabok persze nem voltak akkoriban valami nagy iro

dalmi művek, mint ma. M ert ma már a ligetben is irodalmat adunk: a pesti kő- 
szinházak műsoráról lekerült darabokat mutatjuk be. Akkoriban javarészt a házi- 
szerzők, Fáik Richárd, meg a többiek, köztük Sziklai Kornél írták. Egyik legnagyobb 
sikerem Sziklay „MimC'-jében volt. Hébe-hóba már akkor is hozzájutottam nagy 
kőszínházi szerepekhez is. Játszottuk például a ,^JánCy-t, az „Orfeusz a pokol
ban”-t és a „Szép Heléná”-t. Ebben Pilinszky Zsiga, az Operaház tagja volt a part
nerem. Pilinszky akkor még nem volt operaházi tag, hanem csak a Kis Színkör tagja.

—  És kielégítették azok a szerepek, amiket a ligetben játszott?
—  M it tehettem volna? Ott csak azokat lehetett játszani. Elmenni meg sohasem 

tudtam Sziklai életében. Bálint Dezső, a Royal Orfeum akkori igazgatója, sőt 
Beöthy László is szerződtetni akart, de Sziklai sohasem engedett. Ilyen esetekben 
mindig SO— SO koronával emelte a gázsimat és én maradtam.

Sóhajt. Pillanatnyi csend. Hogy elűzzem az elkomolyodó hangulatot, megkérem, 
beszéljen valamit a ligeti közönségről. Elmosolyodik.

—  Egy kőszínházi primadonna nem is sejti, hogy mi mindent kell megszokni 
egy primadonnának —  kint a ligetben. Ott még a közönség hódolata és lelkesedése 
is más. Nem egyszer történt meg velem, hogy este a rendőr szólított meg az uccán, 
hogy miért csinálok csoportosulást. Pedig mindössze az történi, hogy a lelkes közön
ség nem akart tágítani mellőlem. Leveleket is gyakran kaptam a „közönség körébőr. 
például ilyen tartalommal:

„Művésznő, abban a kis kékpettyes ruhában csudára tetszik nekem. Holnap
is azt vegye fel, mert ha nem az lesz magán, lelövöm. Kézcsókk&l : A  fekete kéz.”
—  No, de az ilyesmit is megszokja az ember kint a ligetben —  teszi hozzá nevetve.
Régi, kisszinkörbcli „beérkezett” partnerekről kérdezem.
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—  Berki L ili is onnan került ki, meg Bállá Mariska, Nádor Jenő, Pilinszky 
Zsigmond, Gyárfás Dezső. . .  —  mondja elgondolkozva.

—  K i a prirnadonnaAdeáXja?
—  Fedák Sári. ö t  tartom a legnagyobbnak minden primadonnák között.
— Is me A személyesen?
— Annak idején a Kis Színkörben ismerkedtem meg vele, mikor ott vendég

szerepeit.
Mostani szerepei iránt érdeklődöm.
—  Legutóbb a „Meluziná"-ban és a „Szupécsárdás"-ban játszottam a Műszin- 

körben. Tudniillik mi az összes pesti slágereket játsszuk. Persze ma már anyaszere
peket is játszom, —  mondja mosolyogva, minden rezignáció nélkül.

Az ú j hívek, akik az anyaszerepeket játszó Bogár Gizinek tapsolnak, talán 
nem is tudják, mit jelentett az előttük élő generációnak Bogár Gizi. Régi közönségé
ből valószínűleg csak a szó proletári értelmében vett „nép" megy el tapsolni neki. 
A régi habitüék, a lelkes diákok ma már komoly orvosok, ügyvédek, tanárok, keres
kedők, akik — oh, hálátlan közönség! —  azóta már a Nemzetibe járnak és Bogár 
Gizi helyett Bajor Gizinek tapsolnak. HESZ FERENC

Sanyaró Vendel 
szeptemberi nyögései

— Nem is olyan nagyon 
félek attól a kardlaptól.. 
M i történhet? Végre hoz
zájutok egy hurkához, — 
ha mingyárt a hátamon is.

—  Munka nélkül még el 
lennek valahogy. . .  de ke-

I . reset nélkül? . . .
\ —  i/a van álláshalmozó,

_ [TTTj akkor én vagyok az állás- 
talansághalmozás rekorde

re. Tegnap csúsztam le a századik ál
lásról.

—  A munkások nem hagynak maguk
kal kukoricázni. Én bizony hagynék. 
Mert mostanában már napi menümre, a 
pattogatott kukoricára se telik.

—  Azt mondják rólam : nagy Don Juan 
vagyok, mert olyan éhes pillantásokat 
vetek kövér nőkre. Pedig csak „gyermek 
vagyok, gyermek lettem újra". Azért is 
szoktam mondani minden olyan napon, 
amikor nem találkozom molett nővel: 
diem perdfdi!

— MÉG MINDIG A LB R E C H T?... 
VAGY MAR HALBRECHTS?

Török-perzsa háború
Egy perzsa nő a hazája 
Ellen nagyot vétett:
E lbújt otthon és megevett 
Ötért törökmézet.

Vizsga-történet 
a nagy bankvezér kisfiáról

A pesti nagybank vezérének kisfia pót
vizsgát tett a héten egyik pesti gimná
ziumban azokból a tárgyakból, melyekből 
az évvégi vizsgán megbukott. A nyári 
vakáció alatt azonban nem nagyon eről
tethette meg magát a tanulással, mert a 
feltett kérdésekre ép olyan nagyokat hall
gatott a pótvizsgán, mint két hónappal 
ezelőtt. A tanárok mindent elkövettek, 
hogy elfogadható feleletet húzzanak ki 
belőle. Például a %'izsgáztató biztos meg
kérdezte a bankárcsemetétől:

—  Mondja meg nekem, melyik hely az, 
ahol a régi Nagy-Magyarország idején 
az ércpénzeket verték?

A gyerek hallgatott. A földrajztanár 
élesen ránézett a gyerekre és hogy ráve
zesse, jelentőségteljesen egymáshoz ütő- 
gette a körmeit.

—  Körmöcbánya, —  kapott észbe a 
gyerek.

—  Helyes, ynost mondja meg nekem, 
ki írta a „Told ï'-t?

A gyerek nem szólt egy kukkot se.
Most a magyar irodalom tanára, a föld- 

rajztanár szisztémáját követve, kétségbe
esetten kezdte csörgetni az aranyláncát. 
A bankárcsemete ránézett és diadalma
san vágta k i:

—  Lánc:y Leó.
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Az árnyoldal
A nyolcéves Lilikének 

etonra vágják a haját. 
Azt mondja az öccsének:

—  Jaj, de jó nexem. 
Ezután nem kell minden 
reggel fésülködni.

—  De meg kell mosni 
a nyakad, —  jegyzi meg 
kárörvendő hangon &Z 
öcsike.

Ternrészetrajzi órán
—  Melyik az az állat, 

Pista, amelyik lehetővé 
teszi, hogy az édesanyád 
selyemharisnyát hordjon?

—  A papám, tanító úr.

Újabb vakmerő puccskísérlet!
Mit keresett a tizennyolcéves ifjú és 
a gyászruhás nő az Egyetem -téren?

Azt az állítólagos riadalmat, amit Szent István napján ama bizonyos gyász
ruhás hölgy és tizennyolc év körüli i f jú megjelenése, illetve meg nem jelenése oko
zott, messze felülmúlta az az újabb puccskísérlet, amelyet egy ugyancsak tizennyolc 
év körüli i f jú és egy ugyancsak gyászruhás nő követett e l

Hiteles ujjból szopta ki informátorunk az eset részleteit.
Aznapokban a budapesti Tudományegyetem előtt reggel nyolckor megállt egy 

titokzatos külsejű, messziről jö tt villamos, amelyről rugalmas léptekkel ugrott le 
egy fiatalember és egyenesen az aulába tartott. I t t  udvariasan igazoltatni akarták, 
de a fiatalember kíséretében lévő feketeruhás hölgy energikusan hivatkozott az i f jú 
külföldi származására, amit «a kis fajvédöcsapat respektussal vett tudomásul. A  
fiatalember most a dékáni hivatalba ment kísérőjével és itt hihetetlen hidegvérrel 
akarta végrehajtani tettét.

—  Szeretnék beiratkozni az egyetemre, —  mondta ártatlan arccal.
A dékán gyanútlanul nézte meg a fiatalember születési bizonyítványát és der- 

medten olvasta: ,Jíohn M ór, izr. vallású, született 1912 november 17-én Ungváron.”  
Azonnal felhívta telefonon a kultuszminisztériumot és izgalomtól remegő hangon 
jelentette be a példátlan merényletet. A kultuszminiszter nyomban mozgósította az 
egyetemi tanári karhatalmat, amelynek sikerült csirájában elfojtani Kohn M ór 
tudomány szomjas puccskísérletét. Udvariasan, de energikusan felszólították, távoz
zék az egyetemről, sőt az ország területéről is.

A fiatalember szomorú szívvel vette tudomásul a határozatot és kísérőjével, 
özv. Kohn lgnácnéval vonatra ült, hogy egy vacak berlini, genfi vagy páduai egye
temen próbálja megvalósítani puccstervéU

Még a bot is . . .

— Vigyázzon, Micike . . .  mingyárt lelövöm.
—  Nem fé lek . . .  Gumi van a végén.

Az asszony temetése után vigasztal
ják a rokonok az özvegyet:

—  Nyugodj meg, szegény Bertának 
már jobb.

—  Na, —  mondja a betyár csettint- 
ve —  nem hinném, hogy sokkal jobb 
neki, mint nekem.

A  házasságközvetítönél
— Na, azt éppen magam sem mondom, 

hogy a lány tökéletes szépség lenne, de 
tessék figyelembe venni szép hozomá
nyát, valamint azt is, hogy éjjel minden 
tehén fekete.

—  Ez rámnézve gyönge vigasz. Nekem 
ugyanis éjjeli foglalkozásom van.
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Keep smiling! — Mosolyogj!
Az amerikaiak fölfedezték, hogy sok

kal bölcsebben cselekszünk, ha bosszan- 
kodás helyett mosolygunk az élet ezer 
kellemetlenségén. A fölfedezést propa
ganda követte és ma már milliószám osz
togatnak röpcédulákat, a nyilvános helyi
ségek százezreiben tábla lóg, amelyek 

Tnind azt hirdetik:
Keep smiling! . . .

Mosolyogj !

Bolettás hazánkban ugyan nem éri 
annyi baj, bosszúság, kellemetlenség az 
embereket, mint az Egyesült Államok
ban, de azért nem tartanánk károsnak, 
ha különböző formában nálunk is meg
indulna az agitáció a mosolygás mellett.

Például helyesnek tartanánk, ha a 
BESzKÁRt megállóknál, amikor már fél 
órája nem jön villamos, röpcédulákat osz
togatnának: Mosolyogj!

Ha az adóhivatalokban, az árverési 
csarnokban, a tőzsdeteremben, a Markó
ban a cellák ajtaján tábla lógna: Mo
solyogj !

Ha a kabarékban az egyes tréfák után 
vetítenék: Mosolyogj !

Ha a rádióban a Schercz bácsi fran
cia konferansza után a Hincz bemonda
ná : Mosolyogj !

Ha az autók, autóbuszok és villamos 
kocsik kerekeire ráfestenék: Mosolyogj!

Ha az akasztófakötélre ráhímeznék: 
Mosolyogj !

Ha az újságok is az egyes cikkek és 
hirek között propagálnák a mosolygást. 
Ilyenformán:

A mai minisztertanácsról kiadott 
kommüniké szerint a közmunkák rövide
sen megindulnak.

Mosolyogj !
Meskó Zoltán tegnap kijelentette, 

hogy ő a titkos választójog híve. •
Mosolyogj!

Mayer János ma oda nyilatkozott, 
hogy a boletta megoldja az agrárkrízist.

Mosolyogj !
A Külpolitikai Társaság tegnapi ülé

sén Bogy a János nagy külpolitikai elő
adást tartott.

Mosolyogj !
Vay Kázmér minisztertanácsos azt 

vallotta az ügyészségen, hogy barátság
ból kapott pár tízezer pengőt Littkétől.

Mosolyogj !
S végül ha ez alá a humoreszk alá ezt 

a táblát függesztené ki a Borsszem Jan
kó: Mosolyogj ! g. j.

Kedves Borsszem Jankó!
Sziklai József, a közkedvelt komikus, 

telefonon felhívja az egyik barátját.
—  Halló! Dr. Erényi?
—  Nem, kérem, az ügyvéd úr még 

nincs itthon.
—  Akkor kérem a helyettesét.
—  Az sincs itt még.
—  Ki van hát a telefonnál?
—  Az ügyvéd úr egyik fele.
—  Akkor legyen szíves a másik felét 

is ide küldeni, —  kedélyeskedett Sziklai.

Az Andrássy úti divatüzletben
—  Komlós úr se megy ki az uccára

szeptember elsején? —  kérdezi egy vevő 
a közismert Andrássy úti kereskedőtől.

—  Valószínűleg kimegyek, —  feleli 
Komlós Sándor.

—  Hogyan? Ilyen nagy szocialista?
—  Nem. De úgy teli van az üzletem

vevőkkel, hogy sokszor nem férek el 
benne. „

Az első gondolat

—  Felháborító ez a sok panama... 
felháborító ! . . .  És én sohasem vagyok 
benne..•

Koholmány
Több magyar arisztokrata a rendőr

ség szeptember elseji mozgósítása miatt 
is nyílt levelet intézett Bethlenhez.
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Egy humorista naplójából
Délután 4 ára 

Sürgősen meg kellene írnom az új hu
moreszkemet. A  szerkesztőm nem hajlan
dó tovább várni. Mit csináljak? Itt ülök 
az íróasztalnál, egyik cigarettáról a má
sikra gyújtok, az önkínzásig sanyarga
tom az agyamat. . .  nem jut eszembe 
semmi, de semmi. Pedig most kedvem 
volna az íráshoz. Az ördög vigye el, mért 
nem róttam le ezt a penzumot a múlt hét 
végén? Akkor akadt néhány ötletem, vi
szont hangulatom nem volt a megírás
hoz. Vájjon miket is ötöltem ki? . . .  Nem 
jut eszembe. Ez rendszerint így van: a 
tulajdon édes ötlet-szülötteim abban a 
pillanatban halnak meg, amikor a világ
ra jönnek. Ha nem vetem rögtön papír
ra őket, egy óra múlva már azt se tu
dom, milyen volt a formájuk: szőke, sze
líd ötletcsecsemők voltak-e, vagy barna, 
szilaj ötletfickók . . .  Nem marad más 
hátra, elmegyek a klubba. Hátha ott, a 
társaságban hallok valami jót, vagy ha 
ostobaságot mondanak is, nem baj* azt 
ki tudom fejleszteni egy még nagyobb 
ostobasággá, amin mulatni lehet. Dühö
sen oda vágom a tollat. Gyerünk a klubba !

Délután 6 ára 
Négytől hatig a klubban ültem. Ami

lyen pehhem van, borzasztóan 9avanyúak 
voltak az emberek. Az egyik a rossz üz 
létéi miatt panaszkodott, a másik a fele
sége nagy igényei miatt sopánkodott, a 
harmadik a gyomorsavairól, a negyedik 
az epeköveiről tartott szakszerű előadást. 
Csak én nem jajgattam. Persze, mond
ták, könnyű neki. Humorista. Ha jól 
akarja magát érezni, csak gondol egyet 
kitalál magának valamit és rendben van. 
Egy ilyen humoristának nem kell se 
színház, se zene, se tánc, se nő, aki han
gulatba hozza. Amikor hangulat kell ne
ki, egyszerűen megcsiklandozza magát. 
Ilyeneket mondtak a törzsasztalnál, mi
közben én idegesen rágcsáltam a sziva
rom végét. Annyit legalább megtehetné», 
—  mondta egyik klubtársam — hogy 
minket is fölvidíts egy kicsit. Nem tudsz 
valami jó viccet? Elmondtam egy régi 
viccet. Mindenki nevetett. Éreztem, hogy

megjön a kedvem. A negyedik vicc után 
már ők is kedvet kaptak. Egyetlen olyan 
viccet se mondtak ugyan, ami nekem új 
iett volna, de az a buzgó ügyefogyottság, 
ahogyan előadták, mosolyt csalt az ar
comra. Mikor ezt megállapítottam, hirte
len otthagytam őket, nehogy munka nél
kül múljon el a jó hangulatom. Haza
siettem.

Este 7 óra
Megint itt ülök az íróasztalnál. Ahogy 

témát kutatva elrévedeztem, hívatlanul 
megjelent előttem a klub törzsasztala. És 
szépen körém telepedtek és tágra kere
kült szemekkel figyelték, mit fogok leírni 
a papírra. Hess, hess, menjetek . . .  nem 
tudok tanuk előtt írni, nem tudok nyila- 
zó tekintetek pergőtüzében gondolkodni... 
De ők makacsul ott maradtak, egyik a 
székem támlájára, másik az asztalom pe
remére könyökölt, a harmadik meg — az 
a vörös Bienenfeld —  sunyi arccal a tin
tatartómból kukucskált rám. Mindig tud
tam, hogy kellemetlen fráter . . .  Ha most 
nekrológot kellene írnom, milyen pompás 
kísérteties hangulatom volna hozzá! De 
nálam humort rendeltek . . .  Verejték 
lepte el a homlokomat, nem tudtam meg 
mozdulni a helyemen, csak annyi ideg- 
erőm volt, hogy cigarettára gyújtsak. 
Mikor kifújtam az első füstfelhót és kö
rülnéztem, senkit sem láttam. Mégis csak 
rendes fiúk ezek az én klubtársaim ! .. 
Tudják, hogy sürgős dolgom van, hát 
nem lábatlankodnak. Még egyet szippan
tottam a cigarettából és ahogy a kék 
füstgomoly szétterült, egy-egy szeszélyes 
kacskaringójából furcsa, eddig soha nem 
látott emberfejek bukkantak elő. Hol 
összetömörültek, hol meg szétváltak, mo
solyogtak egymásra, jeleket adtak egy
másnak . . .  és minél több füstöt fújtam 
rájuk, annál élénkebbek lettek az én ér
dekes fantómvendégeim . . .  Nikotin őfel
sége tündérbirodalmának alattvalói. Va
lami anyagtalant éreztem magamban.. 
mintha elszakadt volna valami a testem
től és ez a valami boldogan, újjongva 
barátkozott, játszadozott a Füst fantasz
tikus gyermekeivel. Tisztán láttam az
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alakjaikat, tisztán hallottam a beszédű' 
két. És gépiesen papírra vetettem, amit 
egymásnak mondtak . . .

Este 9 óra
Mind a három hamutartó, ami az író

asztalomon fekszik, tele van cigaretta- 
végekkel. Bágyadtan nézek rájuk, mint 
egy csata kihűlt tetemű áldozataira. De

a küzdelem diadallal végződött: megírtam 
a humoreszket!

Este 10 óra
Kezembe veszem a friss írást. Hogy 

milyen hálátlan az ember! Most látom, 
hogy a dohányzás ellen írtam. No, de 
annyi baj legyen ! A  honoráriumból, amit 
kapok érte, száz finom cigarettát veszek.

Jubilál a csend-rendelet

Egy esztendővel a csend-akció után
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OSZKÁR BÁCSI VISSZA VÁG.. .  
VÁLASZ NADLER HERBERT ÚRNAK,

az Állat- és Növénykert Igazgatójának
Mélyen tisztelt Igazgató U r l
A Borsszem Jankó augusztus 15-iki számában megjelent nyilatkozatát elolvas

tam és szívből kacagtam rajta. Hálás vagyok a rámvonatkozó kijelentésekért. Tizen
négy esztendőn keresztül tartottam az Állatkertben mesedélutánokpt és vájjon ki 
hiszi el Önnek, ideiglenesen megbízott Igazgató U r , hogy ha nem lett volna állandó 
közönségem, úgy a főváros állandósította volna ezeket a mesedélutánokat. Vegye 
tudomásul, kérem, hogy minden héten többszáz g itermek hallgatott végig szülei 
kíséretében. Természetes, hogy az állatkerti altisztek és szolgák gyermekei is ott 
voltak; szívesen láttam őket hallgatóim soraiban. Azt sem tagadom, hogy ezeknek 
a szegény gyermekeknek gyakran adtam csokoládét, mesekönyveket, játékokat és 
labdákat. Nem ismerek gyermek és gyermek között különbséget. Minden gyermeket 
egyformán szeretek, akár cifra palotában, akár pedig az Állatkertben látta meg a 
napvilágot.

Egy tiszteletteljes kérdést mégis bátorkodom önhöz intézni. Azt szeretném 
ugyanis tudni, miért nézi le a szegény állatkerti szolgák gyermekeit, hiszen valamikor 
egészen más, sokkal demokratikusabb tanokat hirdettek Vasmegyében. Ha talán 
elfelejtette volna mélyen tisztelt Igazgató U r a régi szép emlékeket, úgy készséggel 
állok rendelkezésére és saját i r o d a l m i  a l k o t á s a i b ó l  fölfrissíthetem az 
emlékezetét. De jobb, ha feledjük a m últat. . .  Ne beszéljünk róla.

Záradékul még csak pár szót. Homérosz halála után tudvalevőleg hét város 
kajyott hajba, mindegyik a magáénak vindikálva a nagy költő születési helyét. 
Igazgató Ur, Önnel —  attól tartok — a homéroszi eset fordítottja fog megtörténni. 
Nem vagyok próféta, de a Borsszem Jankó hasábjain megjósolom, hogyha százhúsz 
éves korában le találja húnyni a szemét, hét város azért fog összeveszni, hogy — 
egymásra tukmálják majd az Ön születési helyét.

Egyébként, miután úgy is rövid az élet, azt ajánlom, hogy szeressük egymást!
B u d a p e s t ,  1930 augusztus 28.

(Nadler Herbert igazgató úr számára a Szalai Oszkár
viszontnyilatkozás jogát készséggel biztosít- (a mesemondó Oszkár bácsi)
ja — a Borsszem Jankó.)

Borsszem Ex cathedra
Sok újság a fordítottját csinálja an

nak, amit a }>apírgyár csináld A papír
gyár rongyból csinál jxipírt, sok újság 
papírból rongyot.

Ki az uccára!
— Illusztrált jelszó —

— ...Következik a „jxinama" megha
tározása. A panama egy oly önmagába 
visszatérő görbe vonal, melynek minden 
pontja egyformán óriási távolságban ion  
a közmoráltól
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RÉBUSZOK
I.

Megfejtése egy közismert angol szór 
amely két magyar szónak felel meg és 
amelyet kérdés formájában'intéz az asz- 
szón y az urához.

II.

Megfejtése a Borsszem Jankó jövö 
számában. A helyes megfejtők a követ
kező jutalmakban részesülnek: 1. Molnár 
Jenő humoros könyve: „Ilyenek va
gyunk” . 2. Mokány Berci zaftos histó
riái. 3. Seiffensteiner Salamon anek
dotái. 4. Egy asztali óra.

A Borsszem Jankó múlt számában kö
zölt rébuszok megfejtése: I. Pártütök. 
IL  Adonis. A megfejtők közül Nagy 
Géza (Győr) Molnár Jenő humoros köny
vét, Bíró Károly (Székesfehérvár) Mo
kány Berci zaftos históriáit, Barna Jó
zsef né (Budapest) Seiffensteiner Sala
mon anekdotáit, Kertész Ede (Budapest) 
egy asztali órát nyert. A jutalmakat 
postán küldi a kiadóhivatal.

Hódié mihi. A mostani küldemény 
után a „eras nobis” álláspontra helyez
kedünk. Mi már ilyen önzők vagyunk: 
kívánjuk a jobbat s bizonyára nem is 
csalódunk. — Három adoma. Amilyen za
matosak, annyira régiek. Az efféle köz
ismert anekdoták közlését csak a töké
letes applikáció mentheti. Ezzel pedig 
adós maradt. — F. M. Az apróságok si
kerültek. —  S. H. (A rad.) Majdnem va
lamennyi bevált. Üdv! — P. S. Nem, ezt 
nem lehet, drága kollégám. Az idézett 
négy sor annyira közhely-jellegü, hogy 
bántó túlzás lenne a kiszerkesztésnek ez 
a formája. Valami vidámságot kérünk. 
— Reumás. Menjen Pöstyénbe. Egy hét 
múlva megjön a humora is. — Álláshal
mozó. A munkanélküliek tüntetésén 
résztvesz, ugyebár? Önt elvhű ember
nek ismerjük, aki szolidáris a többi 
munkanélkülivel. —  Cs. L. Ilyen zsá
nerű írásoknak bőviben vagyunk. Hatá
rozottan elmés a tendenciájuk, de nél
külözzük bennük a különösebb egyéni 
színt és zamatot. Két apróságot fe1h~?-- 
nálunk. Máskor is szívesen látjuk. A 
kéziratot félretettük. — Merénylő. Több 
mint a fele ismert. — S. S. Köszönjük a 
szíves figyelmet. Most három heti Pös- 
tyén következik. Kritikáját közölje a 
Rádióval is, — szívesen veszik. Az ötle
tekből kettő-három bevált. — Több le
vélről a jövő számban.

Borsszem
A jóbarát olyan, mint az eső: ha so

káig nem jelentkezik, nagyon kívánják, 
ha meg sűrűn jelentkezik, a pokolba 
kívánják.

A fogyasztóhoz vezető biztos utat mu
tatja meg a hirdetőnek az az ötletesen 
összeállított ujságkatalógus, amelyet 
most adott ki Erdős József kitűnő hír
nevű hirdető irodája. Élvezetes tanul
mány ez a reklámfüzet, amelyet kíván
ságra bárkinek ingyen küld meg Erdős 
József hirdetési irodája (Budapest VI, 
Teréz körút 35.).
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Megválfozott a jelszó

Régente így hangzott: Ki az uccára! Most: Be az uccáról!

Egy kis tévedés 
a vezérigazgató úr körül
A napilapok megírták, hogy D'Elle 

Vaux Olga följelentést tett a budapesti 
főkapitányságon volt férje, Gergely V il
mos, a Vasutforgalmi Rt. vezérigazgató
ja ellen, aki őt állítólag tévedésben hagy
ta az iránt, hogy nem is olyan régen zsi- 
dóvallású volt és hogy nem Gergelynek 
hívták, hanem Goldsteinnek, meg hogy 
az apja nem földbirtokos volt, hanem 
keztyüs. A csalódott osztrák hölgy albu
mába az eset után egy ismerőse ezt a 
vigasztaló sort írta: „Mindenkit érhet 
vasutforgalmi baleset.”

Albrecht albumába
KI KORÁN KEL, A R A N YA T  

LELBACH.

Dob uccai párbeszéd
— Hallottad? A ligetben talaj fúráso

kat végeznek, új artézi kutakat akarnak 
találni.

—  Jó, hogy nem a Sörház uccában 
fúrják a talajt.

—  Miért?
—  Mert a Sörház uccának ma már 

sehol sincs talaja.
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Olvassa a

I l I g X A P .

k

Ot,
a magyar érte l
miség legkitű
nőbb napilapját

A Z  Ü Z L E T
FIZETÉSKÉPTELENSÉGEk 

NEVŰ ROVATA 
TANULSÁGOS OLVASMÁNY

Ingyenes mutatványszámot 
küld a kiadóhivatal : 

Budapest VI, Andrássy út 29

Ideg- és ütőérbajból, 
rheumából és szexuális 
gySngeség-ből

gyógyulást keresők kérje
nek ingyenes tájékoztatót az

Elektromágneses 
Gyógyintézet tői.
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