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Irta: M O LNÁR JENŐ
Gaudeamus igitur,
Juvenes dum sum us...
Egyetemre míg bejutnánk.
Ifjúságunk — kialudt láng
S — nos habebit humus,

Pécsett is betelt a szám . . .
Mit csináljak mostan?
Debrecenbe kéne menni,
Hja, de jegyet kéne venni, —
8 mindenből kifogytam.

Alma Mater, hasztalan
Vág>om én utánad.
Mindenütt megtelt a létszám.
Hogy segítsek? — nincs egy „écám’\
Elemészt a bánat.

Gyalogolni: régi sors,
Dicső magyar érdem.
Találkozni Debrecennel:
Mily nagy érzés — és ezennel
Itt is vagyok, kérem.

Szörnyű bűnöm ran nekem
S nem bocsátják ezt meg:
Tizennyolc mindössze máma.
Zsenge éveimnek száma. —
Ezt nevezem pechnek!

Két hétig tartott az út,
Megdicsért a dékán.
De felvenni nem tudott mán,
A helyekből nem jutott rám
S én ott álltam némán.

Még egy bűnöm van nekem
S nincsen erre pardon:
Tudni és tanulni vágyom.
Ez a legszebb a világon. —
De tilos a startom.

De még ennyi baj után
Sem csüggedtem én el.
Célt is értem: sportsman lelkek
Mint gyaloglót ünnepeltek —
És mi lettem? — Tréner.

Nem \ettek fel Pesten, hát
Szegedébe mentem.
Itt azt mondták: hja, megkésett.
Próbálja meg talán Pécsett —
S elutaztam menten.

Gaudeamus... íme, így
Hódított a sport el.
Lángész volt, mely kieszelte:
Magyar ifjú, így leszel te
Távgyalog-rekorder.

Szabó László csillagos cikkét olvasták
hosszúnap végefelé a zsidók
(S a já t éhe2Ô asztronómusunktóL) 1930
október 2. (Izr. naptár: 5691 Tisri 10.)
Délelőtt még ment valahogy a koplalás.
De délután már dübörögve kopogtak a
szemek és harsogva korogtak a gyomrok.
A# iszonyatos zajtól megrémült kereszté
nyek táviratilag kérték Scitovszkyt, ho«r>
azonnal léptesse életbe a régi csend
rendeletet.
Délután már minden zsidó szem az
eget kutatta, de az első csillagnak még
nyoma se volt; A zsidók már nem birták
tovább. Csillagot akartak látni minden
áron. És megvették a Pesti X aplót, s fel
lapozták azt az oldalt, ahol Szabó László
csillagos cikke van. Mások, akik nem
akartak pénzt kiadni az ünnepen, egy
másik szabóhoz mentek, a saját szabójuk
hoz és elkérték a fekete listát, amelyen

egy csillaggal vannak megjelölve a kezdő
nemfizetók, két csillaggal a visszaesők,
három csillaggal a notóriusok. A háromcsillagos zsidók, akik nem merték föl
keresni a szabójukat, az amerikai követ
séghez rohantak, ahol ki van téve az
Egyesült Államok csillagos lobogója. So
kan az éTmÁe-sarokra siettek. Ott egy
uccai árus csillagszórókat gyújtott meg,
a mellette álló társa pedig friss libamá
ja t árult.
A hosszúnap krónikájához tartozik,
hogy több gazdag zsidó repülőgépet bé
relt és hajszolták a pilótát, hogy minél
magasabbra repüljön. A zsidók nem a
magassági rekordot akarták megdönteni. A zsidók azért hajszolták fölfelé
a pilótát, hogy hamarább lássák meg az
első csillagot
g. L
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Mit akarnak Dréhr Imrétől?
Hallják, hölgyeim és uraim, választópolgárnők és p o lg á ro k ? ... Dréhr Imré
nek menni kell, mert meghalt a gazdája. Ezt kívánják szélsőjobbról és a szélsőbal
ról. Csodálatos egyhangúsággal. Ha Yass József még húsz évig él, akkor Dréhr
Imre is nyugodtan ülhet húsz évig a népjóléti államtitkári székben. De mennie kell.
— mondják — itt a legjobb alkalom. Ahogy valamikor primitív pogány népek az
elhunyt családfő mellé odatemették a legyilkolt
hozzátartozókat, úgy akarják sietve eltakarítani
Dréhr Imre politikai tetemét. Nos, mi teljes tisz
telettel megkontrázzuk ezt a csökevény kannibaliz
must. Először azért: mert méltóztattak volna
Yass József életében szélsőjobboldali ostromra in
dulni Dréhr Imre ellen ( — ahogy a szelidlelkü és
tudós pap, Griger Miklós nyiltan odavágta W o lff
Károly szemébe — ), ebben lett volna stílus, hogy
igen enyhén fejezzük ki magunkat. A szélsőbal is
bölcsebben tette volna, ha a boldogult nagy mi
niszter életében vontatja fel a nagy ágyút, bár
ezen az oldalon jóval több a támadásbeli rezón.
őszintébb, nyíltabb és elvi állásponttal körülsáncolt. A másik ok, amiért tiltakozunk Dréhr Imre
megrohanása ellen, mélyebben gyökeredzik. Nem
személyes megbecsülésben, sem évekre vissza
nyúló barátságban, hanem a sápkóros magyar
demokrácia féltésében. Dréhr Imre M erítésével
ugyanis az egyetlen olyan fiatal, tetterős és mo
dern tagját veszítené el ez a nyiltszavazással
hosszú időre stabilizált rendszer, aki alulról küz
dötte fel magát s akinek a polgári társadalommal
sokszálú, sokat jelentő kapcsolata van. Dréhr
Imre kiharapásával a polgári karriércsinálás lehe
tőségének egész vigasztalansága dokumentálódna,
elsősorban nem Dréhr Imre. hanem egy kitenyész
tett politikus-rétegtől fumigált. vergődő társada
lom szomorúságára.
Beszéljünk nyíltan. Yolt itt egy ambiciózus,
tehetséges kis banktisztviselő, akit nem raccsolo
grófok és vadászó pajtások emeltek magas ál
lásba, hanem egy sárvári kisiparos pap-fia. aki
halála percéig vajmi kevés respektust érzett a
született politikusok és isten kegyelméből lett
szakemberek iránt. Yass József^ észrevette, hogy
az alig harmincéves képviselő egymaga több
könyvet olvasott, mint a pólózó, golfozó, bárban
művelődő, Riviérán táncoló vagy pláne a rusztikus
elemekből összeválogatott első és második ném
áét gyűlés fele. Szociális érzék, széleskörű tájéko
zottság. szíves modor és munkára való készség:
ez volt Dréhr Imre ajánlólevele Yass József sze
mében. Neki ilyen munkatárs kellett. Akit re&gel
félkilenckor ott talál az íróasztalánál és aki é j
félig mukkanás nélkül dolgozik. \ki épúgv nem
▼eszi igénybe a hat- meg nyolchetes szabadsagokat, mint o maga. aki minden pil
lanatban talpra szökken, ha egy nyomorult állástalan tisztviselő, egy rokkant mun
kás, egy kültelki koldus hívja segítségül, aki a saját személyében igyekezett meg
valósítani minden ügyes-bajos ember álmát: a lélekkel dolgozó, aktagyulolo. gyorskezű adminisztrációt. Az ilyen ember persze hogy útjában áll a politikai sógorok
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nak és komáknak. Micsoda dolog az: tíz ember helyett dolgozni! Micsoda vakmerő
ség: népszerűnek lenni, minden rendű és rangú újságíróval barátkozni (próbálják
meg csak ők, vájjon sikerülne-e nekik?), minden „utolsó emberrer* szóbaállni, pana
szát meghallgatni, lótni-futni, itt egy kis állást, ott egy pár pengő segítséget ki
szorítani . . . Disznóság, hogy ebben a kapitalista-feudális társadalomban megtűrik
az efféle demagógiát. Disznóság, hogy abban a népjóléti minisztériumban olyan elő
zékenyek és szolgálatkészek a tisztviselők . •. még vissza is köszönnek az ügyfelek
n e k !... Ki honosította meg ezt a csőcselék-szellemet?
A „gazda” elköltözött. De itt maradt a famulus. Nosza, neki fűrésszel, fúróval,
fokossal, fustéllyal! Ki kell irtani a jó modort, a kispolgárért dobogó szívet, az élet
aljával törődést, az emberséget, a nagyúri passziózásra fittyet hányó szünetlen
dologtevést ebből a hivatalból is. Vagy más a szándékuk? . . . Lehet. De amit csinál
nak és ahogyan csinálják, a mód, ahogy most duhaj mohósággal akarják lehóhérolni Vass József eszméinek és szívének örökösét, visszataszító és gyanakvásra
késztető. S anélkül, hogy érdekelne bennünket Dréhr Imrének ez vagy az a politikai
ténykedése (amelyért Vass József mindig vállalta a teljes felelősséget), mi az
ember, a ritka magyar tisztviselő mellé állunk, a kis bankhivatalnokból lett állam
titkár mellé, akiből ezennel még néhány példányt kérünk a többi minisztériumba és
egyéb főhivatalokba. Olyant, aki akar is, tud is, sőt elég vakmerő is — dolgozni.
M O LNÁR JENŐ

Szabad-e korholni a minisztereket,
mert az ellenkezőjét teszik annak,
amit mondanak ?
Erre a kérdésre a következő hosszúnapi adomával felelt Seiffensteiner Sala
mon bátyánk:
Engesztelés napján a Flecktopf úgy
verdeste a mellét és ütögette a fejét egész
nap a templomban, hogy mindenki bá
multa ezt a nagy áhítatot és megbánást.
Máskor pedig, szombati napon, sonkát

evett és pipálva já rt fel-alá az üzletben.
Maga elé citálta a rabbi és ezt mondta:
— Mit jelentsen e z ? . .. Hosszúnapkor
olyan istenfélő és megalázkodó voltál és
a rákövetkező szombaton már olyan ret
tentően vétkeztél a vallás parancsai ellen !
Mosolyogva felelt a Flecktopf:
— Nem rossz! Hát akkor mire fel kér
jek bocsánatot az Istentől, ha még csak
nem is vétkezek?
Oszposz: Hogy tudjanak majd a vá
lasztók megbocsátani a kormánynak, ha
megtartja minden ígéretét?

Az udvarias végrehajtó

— Foglalni jöttem.
— Sajnálom, de itt nem talál semmi elvinni valót,
hacsak a feleségemet nem . . .
— Pardon, az igaz, hogy udvariasságra vagyunk
kötelezve, de minden udvariasságnak van határa.

fl perselyes ember
Egy
idősebb
ember
persellyel
a
kezében
Grün elé áll és adományt
kér tőle.
— Kinek gyűjt maga?
— kérdezi Grün.
— Szegény árva zsi
dógyerekeknek.
Grün egy tízfillérest
vesz elő, de mielőtt be
dobná, megkérdezi:
— És mennyit kap egyegy árva az összegyűj
tött pénzből?
— Hát úgy háromnégy pengőt havonta.
— Igen ? Akkor itt van
ez a tízfillér, de mert én
is egy szegény árva zsi
dógyerek vagyok, adjon
nekem ide három pengő
kilencven fillért az elsó
hónapra.
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A N E M ZE TI S Z ÍN H Á Z N A K van egy
roppant tudatlan művésznője, akit a kol
légák folyton ugratnak.
A napokban a következő telefonüzenet
várta a portásfülkében:
— Művésznő, tessék felhívni délután
4 és 5 között igen fontos ügyben Molière
urat.
És az üzenet végén oda volt írva a
li pót mezei elmegyógyintézet száma.
A művésznő átvette a cédulát és távo
zott. Este nevetős arccal fordult be a
kiskapun.
— Nem sikerült a beugratás, —
mondta diadalmasan a kollégáknak.
— Miféle beugratás?
— Ne tetessétek magatokat. Tudjátok
meg. hogy én azt a számot fel se hí\ tam,
mert megnéztem a telefonkönyvet és lát
tam, hogy az a Molière nincs is bem.
*
AZ O PE R Á B A N egy fiatal leány je 
lentkezik próbaéneklésre. Fleischer An
tal karmester énekeltet vele valamit és
rögtön konstatálja, hogy a nőnek bot
füle van. Azonnal rá is szól:
— Mi van a hallással?
A nő lesüti a szemét:
— Izraelita.
ELŐADÁS végén, a ruhatári tolongás
ban Rosenstein urat alaposan gyomron
boxolja valaki.
— De bocsánat, uram, — méltatlan

kodik Rosenstein — nem én vagyok a
szerző!
*
H EVESI Sándor, aki az elmúlt hetek
ben a kitűnő Ádám tanár szanatóriumá
ban feküdt, azon töprengett reggeltől
estig, mivel hálálja meg a gondos keze
lést a professzornak. Végül is elhatá
rozta, hogy hálája jeléül fel fo gja lép
tetni Ádámot az Ember tragédiájában.
*

E G Y IK sikerekben nem túl gazdag
pesti színházba egy néző hatalmas fa r
kaskutyával lépett be. A portás rászólt:
— Kutyát behozni tilos!
A z illető ránézett a portásra:
— Mi az, barátom, maga talán tagja
az Állattédő Egyesületnek ?
SEBESTYÉN Dezső, a Fővárosi Ope
rettszínház igazgatója a „Csodabár” pre
mierje után a következő táviratot kapta:
„M iért a Titkos, miért nem inkább a
Wunder-Bársony Rózsi?”
*
A K A M A R A SZÍN H ÁZ „Szélhámos
kerestetik” című újdonságának publiká
lása óta a színház irodájában egyik je
lentkező a másiknak adja a kilincset.
*
A Z ÚJ SZÍN H ÁZ bírói keresetet adott
be hátralékban levő bérlői ellen. V égre
egy színház, amelynek a mai rossz vi
szonyok között is van egy Iris keresete.
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LEGJOBBAN?

Megmondja:a

szinházbközönség
A Borsszem Jankó országos szavazással puhatolja ki az igazságos kritikát
A Borsszem Jankó radikálisan akarja megoldani a színházi kritika kérdését.
Tekintettel arreu, hogj/ a legtöbb ujságbírálat szerint minden színész egyformán
„kitűnő” , „ nagyszerű’ , „ragyogó” , „utolérhetetlen” , stb„ maga az elfogulatlan kö
zönség fogja megmondani: melyik színész vagy színésznő melyik szerepben volt
legjobb az utoljára színrekerült darabokban? A közönség kritikája számára ezennel
megnyitjuk hasábjainkat. Mindenki szavazhat, korra, nemre, fa jra , felekezetre való
tekintet nélkül. A szavazatot egyszerű levelezőlapon kell a Borsszem Jankó szerkesz
tőségébe (V I, Mozsár ucca 9.) küldeni. A szavazásban csak a hivatásos színházi
kritikusok és a fővárosi színházak tagjai nem vehetnek részt.
Az első szavazás a következő új darabokban szereplő színészek és színésznők
játéka felett fog dönteni:
1. Iphigenia Taurisban. — A házi kísértet (Nem zeti Színház). 2. Elga (Kam araszínház). J. A szent láng ( Vígszínház). U. A gyönge nem. — A világ könyvelője
(M agyar Színház). 5. Egy lány, aki mer (Belvárosi Színház). 6. A Dreyfus-ügy
( U j Színház) . 7. Poldi (K irá ly Színház). 8. Csodabár (Fővárosi Operettszínház).
9. Terézkörúti Színpad. 10. Andrássy úti Színház.
A szavazatok eredményének közlését jövő számunkban kezdjük eL Azok között,
akik valamely elmés megjegyzéssel kísérik szavazatukat, az első színdarab-csof>ortban
szereplő színészekre folyó szavazás lezárása után értékes ajándékokat sorsolunk ki.

A hét színházi műsora

C sodabogár

A világ könyvelője

A k á c fa mint c sa lá d i ok

— A címszerepben: Aristide Briand. —
Statiszták: a kisállatnak. — A darab
ban előforduló fegyvereket, ági/úkat,
repülőgépeket, gázmaszkokat és tankokat
az Állandó Leszerelési Bizottság szál
lította.
Amihez minden asszony ért
vagy: Őszi ruhaszámlák a láthatáron.
A csodabáró
— Podmaniczky Endre báróval a cím
szerepben —
Ezt követi:
,
A csoda váró
— Rothenstein M óriccal a cím
szerepben —
T Á V IR A T
GAÁL FR A N C I
S Z E R E N C S E , H O G Y M A G ÁCS
KA CSAK A K O LD U S O PE R Á B A N
J Á T S Z IK ÉS N E M A M. K IR . O P E 
R Á B A N . O T T T U D N IIL L IK M O S T
É N K E R Ü L Ö K SO RRA ÉS IS M E R 
V E M A G Á C S K Á T, A Z T H IS Z E M ,
NEH EZEN
FÉRNE
M EG K É T
DU DÁS EG Y O PERÁBAN.
K IS Z T IH A N D !
SV A N D A , A DUDÁS

A Zentán megjelenő „Sentai Ú jság”
szeptember 5-iki számának apróhirdeté
sei közt ezt a meglepő és újszerű ajánla
tot olvassuk:
„K IA D Ó , 20 és fél lánc föld ta
nyával a Híressoron. Ugyancsak 60
drb száraz akácfa törzs eladó családi
okok miatt. Bővebbet Horti Györgyei
Cara Urosa (K íg y ó ) ul. 52.”
V ájjon mire használhatták a család
tagjai azokat a száraz akácfákat?

— M A NÉKÁM . H O L N A P N É KÁD ?
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Vidor Ferike őszintén odamondja a fiatal
lányoknak és az öreg színigazgatóknak
„Én állok-e a fejein tetején,
vagy pedig a világ áll tótágast ?“
gy fizikai probléma kínozza nagyon
Vidor Ferikét. A fizikai probléma nyolc
évvel ezelőtt vetődött fel benne és még
ma is keresi rá a választ. Pedig gondolkozott
rajta minden szabad idejében, töprengett a
megoldáson este, amikor lefeküdt, éjjel, ami
kor felébredt — de hiába. Vidor Ferike még
ma sem tudja eldönteni: ő áll-e a fejetetején,
vagy pedig a világ áll tótágast. A zt mondja
a legpestibb komika, Budapest Vidor Feri
kéje:

E

— Nem tudok tájékozódni az életben, zava
ros és érthetetlen minden. Varsányi Irén nem
kapott szerződést a Vígszínházban. Cegléden
betiltották a „Takács AÜsz” -t, azzal a megokolással, hogy „perverz.”
Az
egyik pesti
kabaréban havi hatvan pengővel szerződtettek
színészeket és vannak színésznők, akik luminálti
nyelnek, mert hatvan pengős szerződést sem!
tudnak kapni. Tizenhat éves lányok kínálják
magukat az uccasarkon, tizennyolc éves úri
lányok tüzvörösre festik a szájukat, elő merték
adn i. . . úristen, elő merték adni „ A koldus
operá” -ját.
Udvariatlanok vagyunk és félbeszakítjuk Vidor Ferikét. A rra kérjük, mond
jon magáról valamit.
— Én mellékes vagyok, fontos az ország és a színészet. És én nem értem egyiket
sem, mert tótágast áll a világ. V agy pedig én állok a fejem tetején. És lássa, ez az,
amit nem tudok biztosan. Hátha én vesztettem el a józanságom, talán én zavarod
tam meg. Már próbáltam ezt is megállapítani. Két héttel ezelőtt megfogtam a
Borosát ( Boross Géza, a közismert kabaré komikus) és azt mondtam neki: Borcsám,
te most felelj a kérdéseimre, de őszintén, minden kímélet nélkül.
Feláll Vidor Ferike és lejátsza a dialógust. Amikor ő kérdez: arcán feszült
érdeklődés, amikor Boross felel: szemében ijedt bambaság.
Vidor F e rik *: Én vagyok a Vidor Feri?
Boross Géza: Igen.
• Vidor Ferike: És azelőtt Wexelmannak hívta^?
Boross Géza : I . . . igen.
Vidor F erik e: És a Magyar Színház igazgatója B á rd o s ...
Boross Géza: lg . . . i . . . gén.
Visszaül a székbe és a dialógus konzekvenciájakép megállapítja, hogy ó józan,
tehát az élet van megzavarodva. És szomorúan néz maga elé. Mert ő mellékes.
Fontos az ország. A z ország és a szín észet...
★
assanként magáról is kezd beszélni. De most halk a hangja és egyszerűek
a szavai :

L

— Nem történt semmi. Húsz évig játszottam Pesten és most nem
kaptam szerződést. A Bethlen téri színpadon a múlt szezonban kétszáznegyvenszer
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énekeltem egyetlenegy dalt: „Én vagyok a Gaál Franciska szobalánya...” és
az idén olyan kis gázsit ajánlott fel a Bethlen téri színpad, hogy szégyen lett volna
elfogadnom. A többi ka b a ré?... Én nem járok a kabarédirektorok nyakára, hogy
szerződtessenek, sokkal szemérmesebb vagyok. És a kabarédirektorok se jártak az
en nyakamra, hogy lépjek fel náluk. Talán ők is szemérmesek. . .
A zt mondja: lehet, hogy jobb így, az idén legalább nem kell cselédnótákat
énekelnie. Mert ejég volt már a cselédnótákból. Régen az más volt. Gábor Andor
egy cselédkupiét hozott be Nagy Endréhez és N agy Endre neki adta a kupiét. Ele
mentáris sikere volt vele. Aztán jött a többi cselédszám és lassan műfaj lett a
cselédnóta. ő teremtette meg ezt a műfajt. Senki előtte nem énekelt cselédkupléL
senkit se másolt le, egy sóhajt se vett át senkitől: ő alkotta a kezét, a lábát, a
bámuló szemeit és a szégyenlősségét, azt a gyönyörű, fájdalmas szégyenlősséget,
amellyel a kis cselédke szégyelte az esetlen kezét, a nagycipős lábát s oly nagyon
szégyelte a vágyat, amely felgyú jtja és égeti a kis cselédek testét.
Ma már nincsenek kis cselédek. A z esetlen pesztonkából selyemharisnyás szoba
lány lett és eltűnt a szégyenlősség, épúgy, mint eltűnt a konflis. Ma már repülő
gépen járnak az emberek, a szerelem helyébe mámor lépett, a barát helyébe az
üzletfél, az omnibusz helyébe az automobil. Majd meg fogja kérni Bethlent, mondja
ezt meg a színházdirektoroknak, mert neki nem akarják elhinni és még mindig
ragaszkodnak hozzá, hogy a letűnt világ cselédnótáit énekelje.
★
zt indítványozzuk Vidor Ferikének, hogy ne gyötörje tovább magát a
cselédnóta-kérdéssel és beszéljen valamit életének prózai oldaláról. Szerződé?
nélkül maradt, miből fog élni egy évig?
— ó, engem azért nem kell félteni! Október 11-én hathetes román turnéra
megyek a Mocsány— Lakossal, utána pedig, amikor hazajövök, a budapesti zsidó
nóegyletekben zsidó dalokat fogok énekelni. Én nem ijedek meg a magam árnyékától
és nem ijedek meg az élet árnyékától sem. Voltam én már artista is, lóháton kuplékat énekeltem a Schmidt-cirkuszban. Amikor Solti Hermin meglátta a lovamat a
manézsban, összekulcsolt kezekkel rimánkodott, hogy kérjek egy rövidebb lábú
lovat, mert ha erről a hosszú lábú lóról lebukom, azt se én, se 6 nem élné túl.
Optimista kifelé, pesszimista befelé. Vannak álmai, de nem hisz a megvalósu
lásukban. Andersen- és Paulini Béla-meséket szeretne interpretálni a Rádióban,
tragikomédiában fellépni a nagy színházakban és a kabarékban olyan sanzonokat
énekelni, melyekben a szavakat szomorú csend köti össze.
De nem hiszi és nem bízik benne, hogy egyszer majd eljönnek ezek is. A zt
mondja:
— Eltemették a józanságot, eltemették a szemérmességet és meglássa, lassan
ként eltemetnek engem is.
Gömöri László

A

Egy csendes őszi séta szomorú következményei
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Hogy akarnak felelősséget vállalni
jó magyar hangosfilmekért - szakértők nélkül?
Valami átok ül a magyar filmgyártás kérdésén. Hatodfélesztendeje vajúdik a
filmgyártás ügye. négyszer akart megszületni az a poronty, amelyből fölnevelődhe
tett volna a magyar film, de mindig akadtak olyan bábák, akik vissza tudták szorí
tani ezt a szerencsétlen magzatot a titokzatosság méhébe.
Mikor arról volt szó, hogy a Filmipari Alap néven megteremtett valami fogja
majd irányítani a külföldi filmbehozatal révén szedett óriási összegből a magyar
filmgyártást, babonás félelem vett erőt az illetékeseken. Azzal, hogy a Filmipari
Alap téves elgondolása alapján is lehessen talán filmet gyártani, minden olyan te r
het és tanácsot, amit ebben a kérdésben meg lehetett volna hallgatni, elhessegettek
maguktól. Mire ráeszméltek, hogy minden rossz volt, amit eddig rendeletekben, ter
vekben, tényekben elkövettek, talán örökre elnémult a némafilm s ma mindent
elölről kell kezdeni.
Itt áll a remek Hunnia film gyár épülete, berendezése, felszerelése, amely a
lefolyt öt év alatt, mint valami rejtelmes fragmentum meredt a kétségbeesett
magyar filmszakemberek elé; miért nem lehetett ezt a költséges objektumot %
némafilmgyártás céljaira kihasználni? S ma, mikor már valóban nem lehet (ez
talán nem is egészen bizonyos) némafilmekkel piacot találni, a hangosfilmgyártás
útjába helyeződnek el a meg nem értések, a meg nem hallgatások szomorú
tapasztalatai.
.
A nacionalizmus jegyébén él tíz esztendő óta az egész magyar kormányzati
szellem, a nacionalizmus szent igéje volt a jelszó, mikor a filmszakmát egyszerű
gesztussal kitépték azok kezéből, akik a filmnek Magyarországon kultúrát terem
tettek. A z egész világon mindenütt bevezették már azt a rendszert, hogy az importfilmek mellett a honi filmipar is megkeresi a maga fillérjeit, csak nálunk, az
orthodox és a neonacionalizmus jelszavak dicsőségére tombolhat két esztendeje az
ilyen mozifelirat: „Száz százalékosan németül beszélő, éneklő film ” .
Szigorú, meg nem alkuvó belügyi álláspont irtja a színházak előadásainál azt
a törekvést, hogy egyetlen egy estével is több idegennyelvü előadást tartsanak, mint
amennyit a rendelet megenged s a nacionalizmus dicsőségére két év óta minden
mozi szünet nélkül idegennyelvű hangosfilmszínházi előadásokat tart s évente közel
háromszáz idegennyelvü, németül, angolul, amerikai angolsággal beszélő éneklőfilm
vonzza a magyar közönséget.
Diadallal könyvelik el, hogy egy film egyhuzamban érte el az ötszázadik elő
adást. Kilencvenkét mozija van Budapestnek s mind a kilencvenkét színház idegen
film révén tölti meg úgy ahogy nézőterét s él valahogyan a mérhetetlen terhek vise
lése ellenére.
Micsoda babona az, hogy magyarul beszélő, magyar gyártású film nem fogja
érdekelni azt az embertömeget, amely értelmetlenül bámul az angolul tölcsérező s
baritonáló hangzavarra, de mert film, mégis csak bemegy a színházba? Abban igaza
van minden ellenkező felfogásnak, hogy a magyar film jó legyen. Ezt hirdeti min
denki, aki a magyar filmgyártásért évek óta elkeseredetten harcol, de ezek a har
cosok azt is követelik, hogy a külföldi film is érték legyen. Ne csak technikai, ipari,
díszítőművészeti, arcfestési, szabómüvészéti és artista tehetségű tákolmányok legye
nek, hanem írói munkát, eszmei tartalmú, ízlésesen mulattató vagy’ művészi groteszkséggel kacagtató íróművészetet is adjanak. A film ne csak a rendező meg a
sztár nevét hirdesse öles betűkkel, a film viselje az író nevét is.
A magyar filmgyártás útján egyelőre csak az a magyar írói gárda áll elindu
lásra készen, amely a világ minden színpadán győzelmes versenytársa a világ min
den írójának. Minden más eszköz, minden más segítő tényező hiányzik mellőle. Ezek
nélkül pedig alul marad a névtelenül megjelenő, csak a rendező machéját mutató
legsilányabb filmipartermékkel szemben is.
Azt mondják, hogy a Hunnia filmgyárban most fogják szerelni a hangos
gépet s Budapesten ezentúl lehet majd hangosfilmet gyártani. Bizonyos,
hogy ha idegen tőke idegen filmet akar nálunk ezen a gépen készíteni,
jó üzletet csinál, mert talán feleannyiért kapja meg a legtökéletesebb szel
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lemi és fizikai erőt vállalkozásához, mintha otthon gyártana, de ez a gép arra is
hivatott, hogy magyar film is készüljön rajta.
Itt van a kérdés súlypontja.
Tűnjön el végre az a balga babonás vélemény a magyar filmről, amely mármár beleidegződött a magyar filmgyártást ellenző minden érdekelt leikébe, az tudni
illik, hogy nem lehet, nem érdemes magyar filmet gyártani; ez azonban csak akkor
történhetik meg, ha irgalmatlan kézzel tartják távol ettől a hangos géptől a hívat
lanokat, a műkedvelőket, a tehetségteleneket, a pénzéhes, de rosszul számító
vabankőröket, ha nemcsak nem segítik, de megakadályozzák a kétségbeesetten
ostobaszövegű filmpróhálkozásokat még akkor is, ha azt teljes összegben a vállal
kozó fizeti.
Mérhetetlen felelősség terheli a kormányt a hangos gép felállításával.
Legutóbbi rendeletével ugyanis azt a hihetetlen feladatot vállalja, hogy jó, üzleti
leg is értékes filmek fognak kikerülni a hangos gép lencséje elől. Nos, ez nem jós
lat, hanem megdönthetien igazság: a most lefektetett alapon nem fog ered
ményt elérni. Még van idő, még segíthet a dolgon. Ossza meg a felelősséget a film
magyar szakértőivel, akik vállalják a munkát, akik hatodfélesztendeje ostromolják
a hivatalos felfogást, hogy bocsássák oda a munkához.
BOROSS M IH Á L Y

MÉRT NEM H AJTJÁK VÉGRE A CSEND R ENDELETET ?
Megszólalt a kereskedelmi miniszter szíve
Évek óta sürgeti Budapest boldogtalan népe, hogj^az agyontülkölt uccák és a
tönkrerádiózott, zongorázott házak csendjét rendelettel biztosítsák. A rendelet már
el is készült, de nem hajtják végre. Senkisem tudta, mi ennek az oka? Most végre
Búd János kereskedelmi miniszter elárulta nekünk a nagy titkot. Ö vetette közbe
magát ugyanis, még pedig a szívéhez oly közel álló pesti kereskedők érdekében,
hogy a csendrendeletet ne léptessék életbe. Mert ha végrehajtanák, több ezer keres
kedőt kellene elítélni, alak vétenek a csendrendelet ellen. Tudniillik állandóan
recseg-ropog az üzletük.

Nem eszik olyan fo rró n a levest..*

Ripka Ferenc: Mi a z ? . . . Mit nézzél olyan riadtan?
Sipőez Jenő: A zt hiszem, baj van. Kint a W olff, bent pedig a helyzet — Emst.

. ..
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H osszunapkor

— Mit mondott volna
a kormány Doleschallnak, a kemény beszéddel
búcsúzó Rector Magnificusnak, ha véletlenül zsi
dó lenne?
— Mit?
—
Rektor
Magnifikuss!
Kedves Borsszem Jankó!
Gelb
azt
mondja
Grünnek a zsidó újév má
sodik napján:
— Na, ez az év jobban
indul, mint a tavalyi.
— Hogy-hogy?
— Holnap önállósítom
magam.
— Ne mondd!
— De igen, vaj gyárat
alapítok.
— Bist du mesüge?
Honnan van hozzá pém
zed?
— Pénzem nincs, de
vajam már van.
— Honnan?
— Tudod, a feleségem
annyira verte a mellét a
templomban, hogy egy
egész
tekintélyes
vajmennyiség gyűlt össze.

— Na, reb Rassay, mikor jön fel már a mi csil
lagunk?
— Csak semmi türelmetlenség . . . Böjtöljetek tovább.
— De fneddig, rebelében ? . . .
— A m íg ki nem böjtölitek őket.

S anyaró Vendel
iidvözlötávirataa magyarzsidósághoz
Hoower amerikai elnök példáján föl
lelkesedve, Sanyaró Vendel a következő
táviratot intézi lapunk útján az engesz
telő-napot ünneplő magyar zsidósághoz:
Ezen a szent napon lehull minden gyo
morfal, amely elválaszt bennünket. K ö
zös korgásban találkozva, érzelmeink is
egymás felé kordulnak. Biztosíthatom
önöket, hogy lélekben és — sajnos —
testben is együtt vagyok önökkel. Ezzel
szemben kívánom, hogy önök az év min
den napján együtt erezzenek velem.
Önök, akik annyi kiváló Írót és művészt
adtak a világnak, remélem, hogy az én
művészetemet, a koplaló-művészetet, is
magukévá teszik. M ikor még ünnepélye
sen meghívom magamat a böjtölést kö
thető vacsorára, vagyok viszontszolgálat
ra mindenkor képtelen hívük: S. V.

Ki milyen cigarettát szi ?
Ádám tanár — „É vá” -t,
Bethlen István — „Szfinksz” -et,
Dohnányi Ernő — „Szíhifóniá” -t,
Fedők Sári — „Faraó” -t,
Gömbös Gyula — „M irjam ” -ot,
Lelbach Irén — „Princessas” -t,
Pékár Gyula — „Drám á” -t,
Ürmössy Anikó — „Gellért” -et,
Walko Lajos — „Sztambul” -t.
Zichy János — „K irá ly ” -t.

Hosszúnapi közm ondások
Nem messze esik a birsalma a Kohnék
családfájától.
*
A d j a kitértnek állást, kititr a póti maházból.
*
Ahol legnagyobb a gyomorkorgás, ott
legközelebb a tré fli étterem.
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Veszélyes k irán d u lás

— Hová megy, Mademoiselle?
— E gy kis dolgom van Genfben . . .
— óvatosságból mindenesetre vigye magával ezt a gázmaszkot.

A tihanyi visszhangnál
É n : Megszűnik Magyarországon
pénzhajsza már?
A visszhang : . . . szamár!

a

Az adókivető bizottságból
— Uraim, bemutatom önöknek Weisz
Fülöp felsőházi tag III. osztályú kereseti
adóját, kivetendő példa gyanánt.
Két fé r j találkozik a Körúton.
— Hova sietsz? — kérdezi az első.
— \f egitek haza. Tudod, a szobalányunk váratlanul elment és a fele
ségem egyedül van otthon. Ezt nem
szeretem.
— Jó, hogy szólsz, — feleli a má
sik. — Sálam viszont az a helyzet,
hogy a feleségem ment el és a szoba
lány egyedül ran otthon. Ezt szeretem.

Vájjon tényleg csak Ernszt Sándor
lehet Vass József örököse ?
Erre a kérdésünkre Seiffensteiner bá
tyánk, lapunk bölcs Salamonja, a követ
kezőkben válaszolt:
A bíró így szólt Feinschmeckerhez:
— Tehát maga azt állítja, hogy sem
miféle bűn nem terheli a lelkét?
— Wass soil ich machen? — felelte
Feinschmecker. — A védőmnek ez a má
niája.
Oszposz: Bethlennek ez a mániája.

Mindent lehet fokozni
— Hogy nekem micsoda pehhem van!
Minden vagyonomat hadikölcsönbe tet
tem, az állásomat elvesztettem, a lányo
mat elcsábították, a feleségem megszö
kött. Ennél több baj már nem is érheti
az embert.
— Micsoda beszéd! Most képzeld, hogy
a feleséged visszajön ! . . .
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A Betlilen-cirkiiKz erőim! vészé
aki játszva kezeli a minisz
terelnökség, a kultusztárca
és a népjóléti súlyos pro
blémáit. (Könnyű neki: a
népjólétiből hiányzik a tö
mör Vass.)
A

A mukedvelonö
Aradon a „Fehér ke
reszt” szállóban rende
zett egyik jótékonycélú
estén történt. E gy úrinö
műdalokat
adott
elő.
Éneklés közben mindig
lehunyta a szemét. Vala
ki megkérdezte a hölgy
«g y ik ismerősétől:
— Mondja kérem, mért
hunyja le a kedves ba
rátnője a szemét, amikor
énekel ?
#— Nagyon érzékeny
lélek — hangzott a vá
lasz.
—
Nem szeret
szenvedő arcokat látni.

Az öreg gazda
meg a levél
János gazda nem ta
nult betűvetést, de igye
kezett eltitkolni tudat
lanságát idegenek előtt.
Éppen vendégek voltak
nála, mikor egy szolga
levelet hozott neki a
szomszéd faluból. A z volt
benne, hogy a tegnap
megvásárolt marhát ad
ja át a béresnek. János
gazda úgy tett, mintha
végigolvasta volna a le
velet, aztán odaszólt a
küldöncnek :

kl-EÖ ELSB E

A porció

)

—
Rendben van . ..
Kend csak menjen min
dig elő re. . . én is mingyárt gyövök kend után.

— Pincér, micsoda do
log ez? Én mindig két
szelet sültet kapok . . .
— Bocsánat. . . Új sza
kácsunk van és még nem
tudja, hogy ketté kell
vágni az adagot.

A rabbi meg a kántor
A nagy ünnepek elmúltával a kántor
megkérdezi a rabbit, hogy volt vele meg
elégedve.
— Tavaly jobb volt, — véli a rabbi.
— De hiszen tavaly még nem is voltam
itt!
— Éppen azért!

Ernszt és a zsidó újév
Ernszt Sándor a zsidó újév alkalmá
val a következő távirati üdvözletét kapta:
Sollen Sie sich ailes Gute ausgebethlen
habén!

Egy magkereskedtt noteszébe
Szeresd
ma godatt

felebarátodat,

mint

ten-
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A m agyar hitleristáknak

ADOLF*

Bárány István dr.: Milyen jó, hogy
nem világhírű magyar író, hanem csak
úszó vagyok . . . Hogy juthattam volna
ilyen kitüntetéshez?
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HITLER

ezennel bemutatjuk
H itler
Hadd ismerjék meg legalább
Dől f i t !

A dolfota híres

Maga csak tudja Salamon b á c s i...
M i a véleményük az irodalmi emberek
nek Sékám tanár ú r irodalmi szemyontjódról?
— Hogyne tudnám. Olyan ez, mint
mikor a kis falusi szatócs felesége lel
kendezve újságolta
a szomszédnőjé
nek:
— Holnap utazom az urammal Pestre.
— Szórakozni? — kérdezte a szom
szédasszony?
— Részben. — felelte Kohnné. — A z
uramat tudniillik megharapta egy ve
szett kutya.
Hát arról mi a véleménye, mi szüksé
ge van a jtarlamentnek olyan díszes uni
formisba öltöztetett teremörségre?
— Erről a következő anekdota ju t az
eszembe: A kormányfő tanácsosék Móric
fiának irodalmi ambíciói voltak. A méltóságos papa egyízben estélyt rendezett,
amelyre meghívott többek között egy
híres kritikust is. Vacsora után félre
húzta a kritikust és megkérdezte tőle:
— Mondja mester, mi a véleménye a
fiam regényeiről?

— Rosszak, — felelte a szókimondó
kritikus.
— De a novellái csak szépek?
— Azok direkt rémesek.
— És a versei?
— Hajmeresztők, — legyintett a kri
tikus.
A kormányfőtanácsos úr elkomorodott.
Aztán kidüllesztette a mellét .és így
szólt:
— De látná a dolgozószobáját!
És mit gondol, lehet valami eredmé
nye W olffék kormányellenes akciójá
nak?
— Miért ne lehetne? Egyébként erre
is van egy anekdotám:
A kis vidéki
faluban nagy szárazság dúl. A rabbi
összehívja a híveket, hogy esőért imád
kozzanak. A hitetlen Grün azonban vona
kodik.
— A z én imámra úgysem ad az Isten
semmit, — mondja.
— Dehogy nem, — nyugtatja meg a
rabbi. Ilyen emberek miatt, mint te, az
U r már özönvizet is küldött a világra,
nemcsak egy vacak kis esőt.
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REB MENACHEM
CICESZBEISZER
SZÖRNYŰ ÁTKOZÓDÁSAI
— O Nékátn pro
fesszor oreság mond
jon terülöd irodajlomi véleményt!
— V lő foglalko
zást űzzél te olejan
„Sitzfleisch"-sel>
mint o miijen a gráf
Bethlen ore súgnak
von!
— Vidéki pali odvaroljon o te haja
don láng yódnak 9 le
hetőleg Somogyi!
— F ogadásbul ugorját he o Dunába
és a Somogyi Pá l Károly nevű fiatal
ember pénze heljett kopjál edj kis váltólázt!
— 0 Rotschild-szalón női alkalmazott
ja ledjél te és naponként kiüljön neked
tiihh számlát prezentálni o Somogyi Pál
Károly nevű fiatalembernek!
— O rendőrségi le.rikon-szerkesztűk
törjék magukat o te életrajzi adataidért!

T Á V IR A T
V A Y K Á ZM É R ÉS T Á R S A I
M ARKÓ
M A G U K N A K JÓ, M ER T L E G 
A L Á B B M AR V A N Ü LÉ SÜ K A
NAGY
ÜNNEPEKRE.
I)E
M IT
C S IN Á L J Á K ÉN?
K O H N MÓR
KER ESKED Ő

— Ugyan mi a macskáért megy Beth
len Angoráha?

JANKÓ

15. oldal

A m in Pest n evet
i.
Zsiga bácsi meg akarja magya
rázni a négyéves kis Samukának,
hogy mit jelent ez a szó: védangyal.
— Tudod, fiacskám, ki áll ott az
ágyadnál minden este, ha lefekszel?
— Igen. Először a kisasszony áll
o t t . . . Azután, amikor azt hiszik,
hogy már alszom, odajön a papa is.
— Nem így gondolom, Samuka . . .
Valaki más is ott áll a te ágyacskádnál.
— P e r s z e ... most már tudom.
Néha anyuka is odajön. De ilyenkor
mindig egy új kisasszonyt kapok.
II.
A gazdag és nagyon molett X-nénél megjelenik az új házitanító.
Önagysága elmondatja vele az élete
történetét. A filozopter hosszú histó
riát mond el és végül így sóhajt fel:
— Szóval hét szűk esztendő van
mögöttem. Mintha csak én lettem
volna a bibliai Fáraó, aki a hét so
vány tehénről álmodott.
Önagysága mosolyogva megvere
geti a fiatalember vállát:
— Most majd máskép lesz. Itt kö
vér tehénről is álmodhat.
III.
Kormányfőtanácsoséknál nagy es
tély van. A háziúr, aki csak annyit
tud. hogy sok hadviselt urat is meg
hívott a felesége, figyelemből egy
másután megszólítja őket és azt kér
dezi:
— Hát ön meddig volt fogságban?
Mikor Spitzmaulhoz ér, megismétli
a kérdést és ezt a választ kapja:
— Nyolc évig és öt hónapig.
— Hogyan? — csodálkozik a házi
úr. — Hiszen csak négy évig tartott
a háború.
— Ki beszél itt háborúról? — fe 
leli kérdés formájában Spitzmaul.
A m. kir. Osztálysorsjáték résztvevői
közül sokan, akik eddig semmi vagy csak
jelentéktelen eredményeket tudtak el
érni, a régi sorsjegy számaikkal akarnak
tovább játszani, mert a szerencse forgandó és az állandó folytatólagos játék,
mely aránylag csekély költséggel fenn
tartható, gyakran legszerencsésebb ered
ményekhez vezet. A hivatalos elárusítóhelyek utasítva vannak az ilyen kérése
ket lehetőleg figyelembe venni.

16. oldal
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Fontos-e, hogy mi van nagyobb
válságban :
az ipar vagy a mezőgazdaság ?
A bankár nagybetegen fekszik. Jön a
háziorvos és mellhártyagyulladást kon
statál. Mikor elmegy, azt mondja a ban
kár a feleségének:
— Azt hiszem, jó lenne, ha egy pro
fesszort hívatnál.
Jön a professzor és megállapítja, hogy
a betegnek tífusza van. Félrevonja az
asszonyt és azt mondja neki:
— Kérem, legyen erős. Ez nem mellhártyagyulladás, hanem hastífusz. Sze
gény férje menthetetlen.

— Sanyaró úr, nézze . . . Egy szivar
van a levegőben.
— Hagyjon békében !... Többet érne
egy szivarcsutka a földön.

Móra Ferenc ásatásaiból
A Borsszem Jankó múlt számában kö
zölt „ókori lelet” megfejtése: „A sejtrendszerről a rendőrség mindent sejt.”

Néhány óra múlva visszajön a házi
orvos. Az asszony sírva közli vele a
professzor diagnózisát, de a háziorvos
megnyugtatja:
— Asszonyom, amit én mondtam, az
szentírás. Nyugodt lehet, akit én mellhártyagyulladás ellen kezelek, az abban
is fog meghalni.
. . . Hát nem mindegy, hogy iparinak
vagy mezőgazdaságinak hívják azt a
súlyos válságot? . . .

Mielőtt oltár elé vezeti szíve hölgyét,
követeljen reverzálist őnagyságától,
amelyben beleegyezését adja a váláshoz
W olff Károly, mint a keresztény köz
ségi párt vezére, üzemigazgatósági tag
nak delegálta Tabódy Ferencet, a keresz
tény községi párt oszlopos tagját.
W o lff Károly a delegálást egy felté
telhez fűzte. A zt követelte Tabódytól,
hogy bianco reverzálist adjon, melyben
a dátumot kitöltetlenül hagyva, lemond
az üzem igazgatósági tagságról.
W o lff
célja az volt ezzel a reverzálissal, hogy
Tabódy ne vihesse magával az üzem
igazgatósági tagságot, ha egyszer kilépne
a keresztény pártból.
Mit mondjunk? W o iff ötlete zseniá
lis. Mit mondjunk? W o iff ötletét szaba
dalmaztatni kellene. Szabadalmaztatni és
kiterjeszteni az élet egyéb területeire.
Például:
1.
Mielőtt önagyságát oltár elé vezet
jük, bianco reverzálist követeljünk tóle,
amelyben beleegyezését adja a váláshoz.
Ugyancsak bianco reverzálist követel
jünk ónagysága minden egyes lovagjá

tól, hogy nyolc napon belül feleségül veszi
ónagyságát. íg y roppant egyszerűvé
válik a dolog. Ha önagyságát rajta
kapjuk valamelyik lovagjával, csak be
kell írni a dátumot a reverzálisba és
már el is van intézve az egész dolog.
2. Építészekkel, szövetkezeti igazgatók
kal, stb. olyan szövegű bianco reverzálist
írassanak alá a hatóságok, hogy az illető
urak visszaélés esetén nyomban bevonul
nak a Markóba. A nyitvahagyott dátu
mot, valamint az évek számát a bíróság
pillanatok alatt beírhatná és így meg
szűnnének a hosszadalmas és bonyolúlt
tárgyalások.
3. A bianco reverzális alkalmazása
rendkívül praktikus volna az országgyű
lési választásoknál. A képviselőjelöltek
kel bianco reverzálist kellene aláíratni,
hogy lemondanak a mandátumukról. A
bianco reverzális a választók birtokában
lenne.
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Rolhenstein
plagizált Briandtól

JANKÓ
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„A jó tündér"

Briand beszédet tartott
Genfben a nemzetközi
sajtó előtt. A többi között
ezt mondta:
— Ha fáradt vagyok a
sok munkától, ha kime
rült vagyok, ha elkedvtelenedem, Stresemann ar
cát idézem magam elé és
ez m egvigasztal. . .
Rothenstein
Móric
Briand beszédének ezt a
részét bizonyos változta
tásokkal elplagizálta. A
Népszava
munkatársai
előtt ugyanis ezt mondta
Rothenstein :
— Ha azt hallom sut
togni, hogy milyen csú
nya vagyok, ha azt mond
ják a hátam mögött, hogy
milyen görbe a lábam.
Podmaniczky Endre bá
rót idézem magam elé és
ez megvigasztal.

B e t h le n ,
a m i k in c s ü n k
Kedves Borsszem Jan
kó! Olvasom, hogy Equadorban megtalálták az
Inkák kincsét. Hát ez is
valami? Minálunk na
gyobb kincs van: az Ínke
kincse. És ezt nem kell
keresni, mert nem vész el
soha.

— De hiszen magának ott van az a másik — az
amerikai Miss.
Molnár Ferenc: Az csak érdekházasság. A szívem
magához húz. Legyen a jó tündérem.

Ady>utánzók

A ra n y k ö p é s e k

írók társaságában azokról a poétákról
esett szó, akikből a háború előbb hadi
rokkantat formált és csak azután írót.
A szóba került nevek között akadt olyan
is, akinek költészete erősen Ady hatását
érezteti. Ennél a névnél valaki m egjegyzi:
— Ez direkt büszke rá, hogy a versei
olvasása közben mindenki Adyra gondol.
— Igaza van, — szólt közbe Boross
Mihály — hiszen ó is adirokkant.

A nők tanulásának nem sok értelme
van: ők úgyis mindent jobban tudyiak.
♦
Ha egy no szeret, azt még valahogy
ki leket bírni, de ha kelleténél jobban
szeret, az kibírhatatlan^
★

Egy kis földrajz
Tanító: A Zagyva a Tisza jobboldali
mellékfolyója.
M óricka: Jobboldali?... Hát akkor
azért Zagyva!

A nő szeretni való rossz.
Karadi Emil
A ZSIDÓ K O TTA P IA C ŐSZI
SLÁG ERE
RO SH ASO N Y BOY
Kitért izraelitáknak és egyéb kor
mányfőtanácsosoknak 20 százalék en
gedmény
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Pesti nők JJ parancsolata
A kaliforniai nóegyestiletek kilenc pa
rancsolatban foglalták össze azokat a
szabályokat, amelyeket egy asszonynak
szem előtt kell tartani, ha rá akar szol
gálni a jó feleség címére. Munkatársunk,
kezében a kilenc parancsolattal, felkere
sett egy lipótvárosi asszonyt és megkér
dezte tőle, hogy ő mennyiben tartja be
ezeket a szabályokat. Az egyes parancso
latokat és a rájuk kapott válaszokat itt
adjuk:
Első parancsolat : Már a reggelihez is
csinos öltözékben jelenj meg.
Első válasz: Crêpe de chine hálóing
ben szoktam öltözni reggelihez. Ennél
csinosabb öltözék nem létezik — az ágy
ban.
Második parancsolat: Legföljebb he
tenként kétszer kérd meg a férjed, hogy
este vigyen el szórakozni.
Második válasz: Én egyszer se kérem
erre. Magam szoktam esténkint el
menni.
Harmadik parancsolat: A háztartás
előbbrevaló, mint a te ruháid.
Harmadik válasz: A lányt már kora
reggel kiküldőm a piacra, én pedig csak
késó délután járok a szabónőkhöz.
Negyedik parancsolat : N e kívánd, hogy
a férjed is foglalkozzék a háztartás
gondjaival.
Negyedik válasz: Negyedikén, ötödikén
be szoktam jelenteni a férjemnek, hogy
elfogyott a havi kosztpénz. Ilyenkor ő
megkérdezi, hogyan lehet négy napi
kosztra nyolcszáz pengőt elkölteni? K ér
dését egyszerűen válasz nélkül hagyom,
mert nem akarom, hogy a háztartás
gondjaival foglalkozzék.
Ötödik parancsolat: Ne engedd meg,
hogy az anyós vasárnap délután meg
látogasson benneteket.
Ötödik válasz: Ami az én mamámat
illeti, ő nem látogat meg bennünket sem
vasárnap, sem hétköznap, sem délután,
sem délelőtt. A z én mamám, az nálunk
lakik. A férjem mamája p ed ig. . . hát
mer a férjem mamája odajönni, ahol
együtt vagyunk én és a mamuskám?
Hatodik parancsolat: Hallgasd figye
lemmel, ha az urad elmond valamit.
Hatodik válasz: A férjem esténkint
beszámol nekem, hogy aznap mennyit
keresett. Én a legnagyobb figyelemmel
szoktam meghallgatni.
Hetedik parancsolat : Légy gyengéd a
férjedhez, de azért ne vidd túlzásba a
dolgot.
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Hetedik válasz: Sohasem viszem túl
zásba a gyengédséget. Tegnap is azt
mondtam neki: Te girhes ló!
Nyolcadik ^parancsolat : Kérd ki min
denben a férjed tanácsát.
Nyolcadik válasz: Én még azt is tőle
szoktam megkérdezni, hogy egy ilyen
fiatalasszony mit kezdjen egy ilyen vén
emberrel?!
Kilencedik parancsolat: Hitesd el a
férjeddel, hogy okos és erős, mint egy
oroszlán, bátor és hős, mint Napoleon.
Kilencedik válasz: Már régen elhitet
tem a férjemmel, hogy okos és erős, mint
egy döglött oroszlán, bátor és hős, mint
III. Napoleon.
g. 1.

Az Andrássy úti divatiizletben
— Hallom, hogy nagyon szereti a ver
seket, Komlós úr — mondja a közismert
Andrássy úti divatárukereskedőnek egy
művész-vevője.
— Igen, de csak a klasszikusokat.
Ilyenkor ősszel például mindig Arany
János jut az eszem be. . . az a verse,
amely így kezdődik: „A ragláni sötét
erdőben..

Miért tanácsos most
osztály sors je g y et
v e n n i va g y r e n d e l n i ?
ki p m !
most még lehet számoIrl C F I
kát
választani,
sőt
több helyen lehet kiválasztott
szerencseszámokat
rendelni;
most még Vi és V* sorsjegyek
is vannak raktáron. A készlet
azonban napról napra fogy, te
hát sürgős a „kívánt” válasz
tott sorsjegyek megrendelése,
mert a húzás előtt már nagyon
kicsiny a szám választék.
De legfontosabb ok az, hogy a
sorsjegyeknek egy későbbi osz
tályhoz való vásárlásánál az
előbbi lejátszott osztályok be
tétjeit is meg kell fizetni. Te
hát nagyon tanácsos a sors
jegyeket már az első osztály
húzása előtt megvenni, hogy a
nyerési esélyeket teljes mér
tékben kihasználhassa és hogy
egyetlenegy osztály nyeremé
nyeire való jogát se veszítse el!
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Sikoly a genfi éjszakában

Pax kisasszony: S e g íts é g !... Mingyárt elsül!

Z S ID Ó K

ELŐNYBEN

W o lffé k k é tsé g b e e sv e nézik a zsidók
fö lé n y e s elő re tö ré sé t

(Sa já t tudósítónk ujjábái kiszopva.)
W olffékkal nem szoktunk mindenben
egyetérteni, de ahol igazuk van, ott iga
zuk van. Abban például, mikor azt mon
dogatják folyton, hogy a zsidóság egyre
kíméletlenebből törtet előre, a legtelje
sebb mértékben igazuk van. A zsidók
háttérbe szorításáról szóló demokrata
mesék nem egyebek tendenciózus és rossz
indulatú frázisoknál. Háttérbe szorítás
ról itt szó sincs. Sót. Egyenesen zsidó
előrenyomulásról számolhatunk be ezeken
az elhagyott fajvédőkért lángoló hasábo
kon. Az a destruktív mozgékonyság, az a
fa ji fürgeség, ami a zsidóságot annyira
jellemzi, ismét megmutatta, mire képes.
Minden fajvédő olvasónk fogózkodjon
most jól meg, midőn eláruljuk, hogy nem
kisebb dologról van szó, mint arról, hogy
a zsidóság idei újesztendeje alkalmával
az 5691-ik évbe lépve kerek 3761, írd és
mondd már: háromezerhétszázhatvanegy
évvel előzte meg az 1930-nál tartó sze
gény W olffékat.
Ez a szám mindenmél többet mond.
Ehhez képest szánalmas kis dolgok azok,

(Gáspár rajza)

amiket a fajvédők úgynevezett előre
törésével
kapcsolatban
hangoztatnak,
mert sag schon, hogy W olffék tényleg
valami kis előnyben vannak a zsidókkal
szemben a politikában, a Társadalombiz
tosítóban, a BESzKÁRT-nál, vagy az
egyetemeken például.
Nem csoda aztán, ha W olffék csügged
ten néztek maguk elé a zsidóünnepek
alatt, mondván:
— Na, ez a zsidó újév is jól kezdődik.
(H E S Z )
— Hallom, hogy a Népszövetség
várost akar alapítani Svájcban.
— Ne m ondja!. . . És hogyan ve
tődött fel ez a gondolat?
— Genfben már nem fé r el az a
rengeteg bizottság.

A villam os perronján
— Mit szólsz az új villamos-menet rend
hez?
— Rossz. Kevés járatot szüntettek be.
— Hogy-hogy?
— A feleségem szája tovább is egész
nap jár, pedig ezt a járatot már régen
be kellett volna szüntetni.
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Egy kis pletykát, ah Jankó,
ne legyen oly fajankó !

— MIKOR LÁ TO G A T EL BETH LEN
IS TV Á N MÁR EGYSZER B U D APEST.
RE IS?

I szilva mint szerencsejáték
Harsányi Zsolt meséli a „Fészekében:
Két magyar utazott a külföldön. Bor
zasztóan unatkoztak, de nem volt kártya
náluk, amivel az időt agyoncsaphatták
volna. A z egyikük valamelyik állomáson
egy zacskó szilvát vásárolt.
— Ezzel fogunk játszani, — indítvá
nyozta a másik. — A játék az, hogy a ke
zünkbe veszünk egy szem szilvát és azt
kell kitalálni, hogy össze van-e nyomva,
vagy sem.
— Nagyszerű! — mondta a társa.
A z indítványozó a kezébe vett egy szem
szilvát.
— Na, találd k i!
— Nincs összenyomva!
Kinyitja a kezét és mutatja, hogy öszsze van nyomva. És a második, az ötö
dik, a tizedik szilvánál is mindig a társa
vesztett.
Látta ezt egy idősebb úr a kupé sarká
ból és nem tudta megállni szó nélkül.
— Uram, — fordult a vésztőhöz —
de hiszen önt lóvá teszik. Hát nem látja,
hogy a partnere összenyomja a szilvát
a markában, ha ön azt mondja, hogy
nincs összenyomva és szelíden kinyitja a
markát, ha ön arra tippel, hogy össze
van nyomva?
Elkeseredve válaszolt az így aposztro
fá lt játékos:
— Már hogyne látnám! Csakhogy én
a pénzem után megyek!

Az írók klubjában
— Na, hogy tetszett Nékám profeszszor megnyitó beszéde?
— ízlés dolga. Nékám például nem
tetszett.

— Halljuk a pletykát!
— Már mondom. Tehát: a színházi
kiskapunál találós kérdésekkel szóra
koztak a napokban. A kis művésznőnek
is volt egy kérdése. A következő kérdést
adta fel az egyik színházi habitüének:
— Melyik az a darab, amelyben hat
tyúk szerepel?
— Melyik?
— Az új darab, amit tegnap mutat
tunk be«
— H ogyh ogy?
— Mert a diri azt mondta róla a premiér után, hogy: hatjuk!
— Mit jelentsen ez? — kérdezte meg
ütközve a habitué.
— Azt, hogy műsoron hagyhatjuk —
felelte kacagva a drága.

Baleset után
A z úrvezető elgázol egy földművest az
országúton. Nincs nagyobb baj, mind
össze egy kis horzsolás és egy szétszakí
tott kabát. A z autós megáll, odamegy a
paraszthoz, aki keserves ábrázattal nézi
a ruháját, aztán így szól:
— Itt van, barátom, ötven p en gő ...
A többit majd Pestről küldöm. H ogy
hívják?
Most felfortyan az atyafi :
— Mit gondol az ú r ? . . . Majd részle
tekben hagyom el gázolta tni magamat?!...

Az útlevél-osztályon
Tisztviselő: Most veszem észre, nagysád, hogy az útlevelében egy kis hibát
követtem el. A zt írtam bele: haja szőke,
pedig úgy látom, hogy barna.
őnagysága: Na és maga javítja-e ki
a hibát, vagy — csináltassam-e meg én?

Egy kis régiségtan
Tanár: Már a régi Görögországban is
voltak tudósok, akik a természet csodáit
tárták fel az emberek előtt. Ki tud erre
egy példát mondani?
M óricka:
Én, tanár úr. Például
Achilles.
Tanár: Achilles? . . . Halljuk, mit tudsz
róla?
M óricka: Achilles híres sarkkutató
volt.
Tanár: Hát ezt honnan veszed?
Móricka : Tanár úr a múltkor magya
rázta, mennyi baja volt mindig Achillesnek a sarkok körül.
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Megfejtése a Borsszem Jankó jövő
számában. A helyes megfejtők a követ
kező jutalmakban részesülnek: 1. M olnár
Jenő humoros könyve: „Ilyenek va
gyunk.” 2. Mokány Berci zaftos históriái.
3. Seiffensteiner Salamon anekdotái. 4.
Egy asztali óra.
A Borsszem Jankó múlt számában kö
zölt rébusz megfejtése: „Munkanélküli
munkás.” A megfejtők közül Bemáth
Ede (Budapest) Molnár Jenő humoros
könyvét, Zala Györgyné (Rákospalota)
Seiffensteiner Salamon anekdotáit, Káldor Miklós (Budapest) Mokány Berci
zaftos históriáit, Schreiber S. (N y íreg y
háza) egy asztali órát nyert. A ju tal
makat postán küldi a kiadóhivatal.

Megfejelt idézet
A : Jaj u hátam, ja j a hátam
Odavan!
B: Pöstyénben majd kikúrálják
Gondosan.

Idegorvosnál
— Kérem, doktor úr, nekem nagyon
különös bajom van. Roppant könnyen
pirulok. Ha például egy padra ülök a
ligetben, vagy egy székre a korzón és
gondolkozom, mindjárt elpirulok. Tessék
nekem tanácsot adni.
— Gondoljon valami másra, kisaszszony.

S. H. (A ra d .) Mint rendesen, most is
bevált a nagyobbik fele. — Rayon. Meg
várjuk, amíg mulatságosabb akad. —
Á. Gy. (Munkács-) Levél ment. — Me
rénylő. Az a kedves katonai adoma, amit
ön a francia lapban olvasott, nem K. F.
ötlete (nem is hinnők, hogy a magáé
gyanánt írta volna m eg), hanem egy
régi-régi magyar tréfa, ötletek, viccek
és anekdoták eredete dolgában egyéb
ként bajos eligazodni. A hónap első felé
ben beküldött kéziratának már csak a
romjait találtuk. A friss küldeményről
legközelebb. — S. S. Sie sollen sich... —
Dr. L. I. No, még csak ez hiányzik! . . .
Majd megpuhítanák a törvénybíró urak.
— T. S. Minden hónap tizedékéig és hú
szadikáig. — Expr. V igyázat! Másolva!
— N y— s. Van benne valami. A napila
pok annyi ú. n. humort adnak, hogy ma
holnap egészen a vicclapokba szorul a
komoly publicisztika. — Hü olvasó.
Gratulálunk a jó memóriához, de a
szemrehányást nem vesszük túlkomolyan, hiszen szereplő emberekhez mindig
visszatér a krónika. A z újság becsuk
hatná a boltját, ha csak egyszer volna
-zabad egy témát feldolgozni. Köszön
jük a szíves figyelm et és higyje meg,
nincs oka puskaporos hangulatban gon
dolni a cikkre vagy az írójára. — Hódié
mihi. Kapuzárás után érkezett. A jövő
számban visszatérünk rá. — K — r. Szí
veskedjék interveniálni: egy kis türelmet
kérünk.

Budapest — füstváros
A főváros tiszti főor-vosa megállapí
totta, hogy Budapesten az utőbbi időben
határozottan jobb lett a levegő. M ióta
anni/i „ B u d a ié t” cigarettát szívnak az
emberek. . .

A bankok és az építkezés
Két banktisztviselő beszélget:
— Olvastad? A nagybankok egy rakás
tisztviselőházat fognak felépíteni.
— Végre, — feleli a másik — csak
hogy már ók is felépítenek egy kicsit,
nemcsak mindig leépítenek.
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(Gáspár A ntal rajza)

Itt látható a Titokzatos Kéz, amely a lillafüredi játékkaszinó tervét

mozgatja

Hány ügyvéd van Pesten ?

Egy kis nyelvészet

A zt kérdezi dr. Havas Károlytól, az
ismert fővárosi büntetőjogásztól egyik
Csehszlovákiából jött kollégája:

— Hogy mondják magyarul ezt a szót:
„Stuhlrichter.”
— Szolgabíró.
— Dehogy! „Hunyadi János.”

— Mondja, kartárs úr, tulajdonképpen
hány ügyvéd van Budapesten?
— Ha jól tudom,
hundertundzwanzig.

négyezer

—

bis

— Mért mondja, hogy bis hundert
undzwanzig?
— Mert az lenne jó, ha a négyezer
százhúszra fogyna le.
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