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Választ a főváros

Scitovszky belügyminiszter: Ha nem
biztosítottam volna előre a többséget, 
még magam is izgulnék a választások 
miatt.

A Dohányjövedék szives figyelmébe
Ha jó üzletet akarnak csinálni, ren

deljék el, kérem, Iwgy gyártsanak új 
cigarettákat „Terv” néven. Évek óta 
ugyanis azt látjuk, hogy nálunk minden 
terv —  füstbe megy.

A tihanyi visszhangnál
Én: Mit gondol az ember a postadrá

gításról, ha kész van a levele?
A visszhang: . . . l e  vele!

Én : Hát ez mi ? . . .  Ezek a bősz vá
lasztási plakátok?

A visszhang: . . .á to k !

Igenis,
ügynök kell nekünk. . .

Bethlen vezér, István vezér 
A gyorsvonatra ül.
Hadd hallja ünneplésemet 
—  Úgymond —  a pesti fül.

Hadd lássa minden pesti szem,
Hogy nő az alakom,
Mihelyt körükből elmegyek 
S nem fönt Budán lakom.

Környülveszik riporterek 
És fotográfusok.
Rőfszámra intervjú terem 
S a képek száma sok.

Nagy, szép szavak elhangzanak, 
Pohár cseng, zene szól 
S mi föltekintünk boldogan 
Roskadt tetőnk alól.

Rozsdás szívünkben új remény 
Ujjongva kalapál:
Oh. hátha fölfelé megyen 
A búza-alapár.

Mit ér a búza, hogyha nincs 
Belőle kenyerünk 
S bolettán kívül nincs egyéb,
Mit télen lenyelünk!?...

Csak zengjen Bethlen gróf felé 
A „hoch” s a „csókjasa“.
Ha közben megtelik belé 
A Sanyarúk hasa.

Hurrá, vivát és evviva,
Mind, mind kevés neki,
S nevét a hon a Pantheon 
Falába véseti, —

Ha magtárban rekedt búzánk 
Utat nyer általa 
S leomlik végérvényesen 
Az export zárt fala.

Ő lesz a honnak legkülönb 
Gabona-ügynöke, —
S e cím nagyobb, mint Hunnia 
Miniszterelnöke. M. J.

Bankárok Pöstvénben
—  Azt hiszem, legközelebb nagyon sok 

francia bankár megy Pöstyénbe.
—  Honnét veszed ezt?
—  Olvastam, hogy a francia bankok

ban feltűnően sok a mankó.
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P a li  b á c s i b e s zé l
K övetkezik: Sándor Pál kép

viselő úr interpellációja . . .
A képviselőház ülésterme, 

amely rendszerint egy konzorcium 
előtt álló színház nézőterének szo
morú képét mutatja, hirtelen meg
telik. Ami annyit jelent, hogy a 
Trianon előtti méretekre szabott 
hatalmas teremben „ jó  félház ” 
van. Ezek tudniillik a fizető látoga
tók. (Szép csomó pénzükbe került, 
míg idejutottak.) A karzaton ingye
nes publikum szorong. Ennek tilos a 
tetszés vagy nemtetszés nyilvánítása.
Ami érthető is. Aki potyajegyet kap, 
az ne kritizáljon. (A színházakban 
pont fordítva van: a potyázok tépik 
legjobban a szájukat.) A hivatásos 
kritikusok két páholya: a parlamenti 
újságírók karzatai nem olyan tömöt
tek, mint hajdani nagy szenzációk 
idején. A publicisták fajtája kezd ki- 
maradozni. Illetve egy részük vala
mivel jobb helyre: a képviselői sorokba került. A főrendező, aki itt közönségesen 
elnöknek neveztetik, megrázza a csengőt. Kéjes izgalom a hallgatóság közt. Sándor 
Pál —  népszerűén: Pali bácsi —  a baloldali mező első padsorának sarokülésén maga 
elé teszi a zsebkendőjét, megigazítja a csíptetőjét és feláll. A hetvenegyéves hon
atya jellegzetes profilja élesen hasít bele a parlament átfült levegőjébe. Tartása 
délceg (persze a szónak nem gömbösgyulai értelmében), látszik rajta, hogy viha
ros ifjúságában sokat forgolódott vívó- és báltermekben, hangja kissé fátyolos, 
határozottan ünnepélyes. Nagy, szinte kísérteties csend fekszi meg a csillogó ter
met. Ez a csend a baloldal egy kis szigetén a jóindulatú várakozásé, odébb balra, 
a szocialisták padjain a figyelemé, a jobbközépen, ahol a keresztény gazdasági párt 
emberei és állítólagos antiszemiták ülnek, ez a csend a bizalmatlanságé, tovább 
jobbra az egységespárt széles sávján, ahol már valóságos antiszemiták is ülnek, 
azé a türelmetlenségé, amely csupán a parlamenti illendőség kedvéért rak féket 
magára. Semmiképpen sem kellemes miliő Pali bácsinak, noha egyénileg közbecsü- 
lésnek örvend. (Szimpátiának és antipátiának a t. Házban is jelentős szerepe van.)

Ennek a „rossz publikumnak** beszél Pali bácsi. Téma: a honvédelmi miniszter 
úr kecskeméti beszéde, amelyben a világháború zsidóhitü hőseit kitessékelte a 
magyarság soraiból. (Nem a „Magyarság” hirdetői sorából!) Pali bácsi nem rétor. 
Szép jelzők, trofeumok. metaforák, meglepő szóképek és fordulatok: nem az ő 
kenyere. A realitások emberétől, az ízig-vérig gyakorlati kereskedőtől nem is várja 
senki. De „svádája** van és van lendülete. Jól oda tud mondani és mindig azt mondja, 
ami először jut az eszébe. Innét van, hogy olykor elszólja magát, de nyomban kor
rigálja is magát. Megérzik rajta, hogy azon frissiben tolul Id belőle a szó, ahogy 
a gondolat serpenyőjén hirtelen kisütötte. Nem cifrázza, nem komédiázik, nem 
rágja meg. Mint tűzhányó a lávát, úgy veti ki magából. Ha piktor volna, impresszio
nista lenne. Ha író, lírikus. Ha színész, kedélyes apa. Csupa őszinteség. Hinni kell 
neki. Tehát: nem hisznek neki. Felmordul a többség, amikor hitfeleinek „sanyargat- 
tatásairól*’ beszél. De mikor megmagyarázza, hogy mit ért alatta, az előbb még 
bőszen tiltakozók elnémulnak. Úgy látszik, meggyőzte őket. (Pardon, nem vagyok 
gondolatolvasó.) Most azt mondja:

—  Egy önöknek nem szimpatikus nevet fognak most hallani: Katz nyitrai 
rabbiét, aki kiátkozta a híveit, mert a cionistákhoz csatlakoztak.

Ez még Jánossy Gábor bátyánknak is tetszik, pedig az előbb tág szemeket 
meresztett az igazlátója mögül, amikor Sándor Pál úgy disztingvált, hogy az utód-



4. oldal B O R S S Z E M  J A N K Ó 23. szám

államokban vannak magyarok és zsidók, de az utóbbiak alatt csak a cionisták 
értendó'k, mint külön nemzetiség. Ellenben Gál Jenőnek nem tetszik a Katz rabbi 
átkára való hivatkozás, idegesen feláll a helyéről és az ujságírókarzat felé fordulva 
mondja:

—  Nagy á t o k ? ! . . . .  Micsoda beszéd ez! Már Reb Menachem Ciceszbeiszer is 
bevonul a parlamentbe?

A kolléga urak nem felelnek, el vannak foglalva a jegyzeteikkel. Gál Jenő mér
gesen távozni akar, de körülnéz s miután megállapítja, hogy mindenki a helyén 
maradt, meggondolja magát és a kijárathoz közel, a legszélső helyek egyikére ül. 
Egyáltalán: Gál Jenőt nagyon bosszantja, hogy Pali bácsi a Vitézi Szék és a zsidó 
frontharcosok dolgáról beszél. A többi demokraták szótlanul hallgatják az interpel
láló Rassay-pártbelit. Maga Rassay Károly néhányszor keményen közbeszól, ami
nek rendszerint az a következménye, hogy az egységespárti hurrogók elnémulnak. 
Baracs Marcell csöndesen ül. A szociáldemokraták közül olykor Peyer Károly és 
Várnai Dániel kiált át a túloldalra. Gömbös Gyula hangtalanul üli meg a honvé
delmi széket. Olykor mosoly suhan át arcán. Bethlen István, szemközt a szónokkal, 
élesen figyel és hébe-korba jegyzetet csinál. Dési Géza a jobbközép egyik hátsó 
sorában, liberális érzelmű egységesek közt hallgatja Sándor Pált. Egyszer valaki 
megjegyzést tesz rá a szociálista padokról. Dési dallamos baritonja szól rá:

—  Ugyan kérem, ne csináljon rossz vicceket!
Pali bácsi azt kezdi bizonyítani (bár nem értem, mért van erre szükség a husza

dik században, háromezerötszáz évvel Mózes egyistenvallása után), hogy a zsidók 
ugyanazt az Istent dicsőítik, mint a keresztények. Csakhogy megbicsaklik a nyelve 
és így mondja:

—  Mi, zsidók, más Istent imádunk, de ugyanúgy, mint a keresztények.
Wolff Károly, igenis: Wolff Károly, siet lojálisán megkorrigálni:
—  Ugyanazt az Istent, de másképpen.
—  Persze, hogy azt akarom mondani —  feleli Pali bácsi és megtörli a homlo

kát meg a fejebúbját.
És dicséretére kell mondanom ennek a Háznak, hogy nem akadt egyetlen ízlés

telen ember, aki ebből a nyelvbotlásból kázust csinált volna. Bezzeg a nemzetgyű
lé se n !... Mégis: feladat volt a kényes kérdésről úgy beszélni, hogy komolyabb 
viharok nem támadtak. Itt-ott viliódzott ugyan, de ma még Bethlennek hívják a vil
lámhárítót, aki vészterhesebb mennyköveket is elterelt s bizonyára most is tarto
gat olyan erdélyi kacskaringókat, amelyektől Magyarország valamennyi kecskéje 
jóllakik és minden éléskamrában megmarad a besavanyított káposzta . . .

Jó félóráig beszélt már Pali bácsi, mikor a végére ért. Akik jóindulatúan attól 
tartottak, hogy a nyaktörően sima parketten megcsúszik és akik rosszmájúan szá
mítottak erre, egyaránt csalódtak. Minden baj nélkül vezette szirtek és zátonyok 
között az interpelláció törékeny csónakját. Sőt: a befejező mondatok egyenesc-n 
szárnyalok és igen hatásosak voltak. A többség idegenkedő csöndessége mintha a 
megértés csöndjévé szelídült volna. De taps nem volt. Még csak egy hang helyes
lés sem. Pali bácsi leült ohne Sang und Klang. Hitsorsos képviselőtársai nyilván 
befelé tapsoltak neki, liberális elvtársai meg voltak elégedve vele és —  magukkal is, 
hogy ilyen remekül tudják belediszciplinálni magukat a merev hallgatásba.

MOLNÁR JENŐ

Rövid berlini intervjú
Újságíró: Ismeri kegyelmes úr Galli- 

Curcit ?
Bethlen István: Igen. Hallottam. 
Újságíró: És tetszett?
Bethlen: Úgy félig-metldig.
Újságíró: A Galli vagy a Curci? 
Bethlen: Inkább a Curtius, mint a 

Gall.

jelszó.

—  Mondd kérlek, hogy hívják a 
zöld házikó tündérét?

—  Bűzről pattant menyecske.

Kedves W olff K ároly!
A magunk részéről egyáltalán nem 

tartjuk szerencsés választási kortesfogás
nak, hogy tökre és gerslire való hivat
kozással akarják visszariasztani a pol
gárságot a szociáldemokratákra való sza
vazástól. Szerény, de alapos véleményünk 
szerint nagyon sok polgártársunk boldog 
lenne, ha a kamrájában legalább tök és 
gersli volna. Talán inkább azzal riasszák 
vissza a választókat, hogy önök is meg
hozzák az olcsó közlekedést, gázt és vil
lanyt. Higyjék meg, ez sokkal hatáso-
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Majd csődbe kergetném faj védő* boltodat! 
Gömbös: Vészi, ha nem nézném vitézi voltomat, 

Majd fajodhoz vágnám vezéri botomat!

Falvédők harca a demokraták ellen
(Saját tudósítónk ujjúból.) A demokrata pártok súlyos sérelmet jelentettek be 

a községi választások vezetőinél. Panaszukban előadták, hogy a falvédók brutális és 
kíméletlen harcot indítottak ellenük. A harc eszközei példátlanok még a legizgal
masabb választások történetében is. Forró viszel próbálják terrorizálni a demokratá
kat. Alig ragasztják ki plakátjaikat a házak falára, nyomban megjelennek a fal- 

védő házmesterek és forró i'ízzel lemossák azokat. A példátlan eljárás ügyében meg
indult az eljárás, de az illetékesek nem tehetnek semmit, mert a falvédő házmesterek 
továbbra is harciason azt hangoztatják, hogy „mit rákentek a plakátosoky lemossuk 
a gyalázatostLapzártakor a házmestemék katlanaiban javában forr a víz.



6. oldal B O R S S Z E M  J A N K Ó 23. szám

BORSSZEM JANKÓ A SZÍNHÁZBAN

A FIRHANG M ÖGÖTT
ROBOZ IMRÉTŐL, Zukor Adolf ma- 

gyarországi megbízottjától megkérdezte 
a múltkor valaki a Fészekben:

—  Mikor csináltok megint egy olyan 
magyar hangosfilmet, mint „Az orvos 
titka” ?

—- Soha! —  felelte bosszúsan Koboz.
—  A! —  legyintett kétkedőén az il

lető —  ezt te csak ígéred!
*

BÁRDOS ARTÚR örömmel újságolta 
a héten, hogy a színház „Napos olda
lon” című újdonsága minimálisan 80 szá
zalékos házat csinál minden este.

—  Jó, jó, napos oldalon, —  jegyezte 
meg egy konkurens színigazgató —  de 
mennyi árnyékban?

♦
BARTÓK BÉLA elkészült az új ora

tóriumával. Művészi körökben a hír nem 
keltett megnyugvást, mert ott nem ora
tóriumra, hanem moratóriumra volna 
szükség.

♦
A BELVÁROSI nagy sikerrel adta 

elő Góth Sándor és Bús Fekete László 
„Ferike mint vendég” című vígjátékát. A 
főpróbán megjelent Vidor Ferike, az is-

Háziszerzők alkonya

Hevesi Sándor: A „Pannónia'-asztal
társasággal nincs szerencsém az utóbbi 
időben . . .  Corvin-lánc ide, Corvin-koszo- 
rú oda, —  jöjjön egész Hungária!

mert karakterszínésznő és mindenáron 
Heltai Jenő igazgatóval akart beszélni.

—  Azért jöttem, hogy játsszam —  
mondta a direktornak.

—  Nem értem —  csodálkozott Heltai.
—  Akkor mért hirdetik olyan nagy • 

betűkkel a vendégjátékomat? —  kérdez
te Vidor Ferike.

♦
A NEMZETI SZÍNHÁZ tájékán élén

ken kommentálják, hogy végre baloldali 
szerző is szóhoz jut. Lengyel Menyhért 
ugyanis visszatér a Nemzetibe egy új 
darabjával.

—  Vájjon hogy tudta áttörni a kínai 
falat? —  kérdezte egy kritikus.

—  Hallod, nem volt nehéz, —  felelte 
a másik —  mikor egy „Kínai lány” segí
tett neki.

*
SZENES BÉLA, a mi drága kollégánk 

emléke minden évben visszajár. Most a 
Király Színház öltöztette operett-forma
ruhába egy kedves meséjét, „Az okos 
mama” címen. A fiatalon elköltözött ki
tűnő író hagyatékában bizonyára fog
nak még néhány pompás vázlatot talál
ni. Mire pedig elfogy az örökség, Szenes 
Béla kisfiából, Szenes Gyuriból akkora 
legény lesz, hogy már ő jegyezheti az 
édesapja színpadi cégét.

F O X , C S A L Ó D N I F O X ,
mert a gyárad keleteurópai igazgatóját, 
Mister Gell-t a következő szavakkal fo
gadták Pestre érkezése alkalmával a 
mozisok :

—  Minek ide Gell? Ide Geld kell!

Festők egymás közt
—  Most adtam el az utolsó értékes 

vásznamat.
—  Tudom. A lepedődet.

Abbazia-Kávéház
(Oktogon)

Tulajdonos: Steuer Marcell
Cégalapítás: 1869
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Alaposan körülnéztem 
a budapesti Zeileis-intézetben

r j  laládán ott kezdem el, hogy ez év augiisz- 
t usában Salzburgba utaztam egy 
un okanövérémmé l, hogy megnézzük 

a hÍ7'es Reinhardt-elöadásokat. Bécsben két 
hölgy jött be a kupénkba. Az egyik karos, 
eröscsontú, szőke, a tnásik valamivel fia
talabb, pirosarcú, feketehajú. Az idősebb 
szőke asszonnyal túlhangosan társalgóit 
a barátnője s így minden szavukat hallót- 
tűk. A szőke nő gyerekkora óta majdnem 
teljes süketségben szenvedett, de néhány 
hónapja lassanként kezdi visszanyerni a 
hallását. A gyógyíthatatlannak tartott 
betegség gyógyulását Zeileisnek köszön- 
heti, akihez most nyolcadszor megy Gall- 
spachba. A hangos beszélgetésből megtud
tuk azt is, hogy a feketehajú hölgy is Zeileis 
páciense. Bár ő csak negyedízben megy 

a csodadoktorhoz, betegsége erősen javult. Az úgynevezett „változás" ideje óta 
vérhullámok tódultak a fejébe; gyakran, amikor a szobában volt, ki kellett tépnie 
az ablakokat, mert úgy érezte, különben megfullad. A harmadik gyógykezelés óta 
erősen csökkentek a légzési nehézségei és lényegesen javult a közérzete.

Zeileisről és gyógymódjáról akkor már sokat hallottunk és oli'astunk s bizo
nyos kétkedéssel fogadtuk a két hölgy szavait. Autószug gesztióra gondoltunk, habár 
nehezen hihető, hogy az önszuggerálás a süketséget képes lenne gyógyítani. Vannak 
emberek, fanatikus hívők, akik azt konstatálják, amiben hisznek. Mi, reális, hideg- 
fejű emberek azt hisszük, amit konstatálunk. Akkor nem volt időm elmenni Gall- 
spachba, de most, hogy dr. Tóth Pál főorvos, a szarvasi kenilet egységespárti kép
viselője Budapesten Zeileis-rendszerü gyógyintézetet rendezett be, éltem az alkalom
mal és mint beteg, fölkerestem a József körút 35. szám alatt levő rendelőjében.

írileU
WÊÊÊÊ ’I**-.

A z első percek a csalódás percei voltak. Valami misztikus fogadótermet vártain, 
/A  varázsos fényhatásokkal, fantasztikus berendezéssel. Fantasztikumok és misz- 

tikumek helyett egy tágas, világos várószobát találtam, katonás sorrendben 
húzódó, 20— 25 egyszerű faszékkel és kerek asztalkával, amelyen szépirodalmi és 
tudományos hetilapok, folyóiratok feküdtek. Pontosan az a stílus, amivel minden 
jobb és Ízlésesebb orvosi váróterem szolgál. És mégis van egy kis különbség. Az  
egyik fehérre lakkozott ajtón fekete üvegtábla van kiszögezve, ezzel a felírással:

Original
Dr. F. G. Zeileis-rendszerü 

magas frekvenciájú 
sugárzó apparátus.

Kissé korán érkeztem-, dr. Tóth Pál főorvos még nem kezdte meg a rendelést. 
Rajtam kívül már négy beteg üldögél a szobában. Felállók helyemről, sétálgatni 
kezdek, majd leülök melléjük. A betegek itt nem szótlanok. Halkan diskurálnak egy
mással. Persze, mindenki a maga baját panaszolja. Az egyiktől megtudjuk, hogy 
évtizedek óta nehezen lélegzik. Most nyolcadik kezelésre jön és annyira javult már 
az állapota, hogy a második emeletig fel tud menni anélkül, hogy közben pihennie 
kellene. Mellette egy ötven év körüli asszony ül. Elmondja, hegy tavaly agybénulása 
volt. Hónapokig járni sem tudott. Most ötödször van itt, ide már a maga lábán jött
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el, igaz, botra támaszkodva. A mellette ülő hölgy rádupláz: ő bot nélkül jött ide, 
pedig a reumatikus lábát három hét előtt, amikor ezt a pesti Zeileis-rendszerű inté
zetet megnyitották, még mozgatni sem tudta.

Megérkezik Tóth főorvos. Magas, vállas úr, jellegzetes magyar koponya, dom
ború, széles homlok, tömött, barna bajusz, állandó mosoly a nagycsontú arcon. Azt 
írták róla a lapok, hogy ő a pesti csodadoktor. Hála istennek: a pesti bajokon, a. 
krónikus munkanélküliségen, az idült nimolépfenén már úgyis csak egy csodadoktor 
tud segíteni. (Vájjon erre is érvényes ez a Zeileis?)

Y~^jlsőnek a reumatikuslábú hölgy megy be \a remielőszobába. Amíg rámkerül a 
f i .  sor, a folyóiratokban lapozgatok. A Münchenben megjelenő „Arztliche Rund-  

schauyy-ban egy kitűnő nevű orvosi tekintély, Dr. Kari Grandauer ismertetését 
olvasom a Zeileis-féle magasfrekvenciájú árammal való kezelésről. Megállapít ja, 
hogy ez a gyógykezelés a vérnyomást tartósan csökkenti és ezért igen jó hatással 
van az érelmeszesedésre és a vele összefüggő betegségekre. Bevált gyógyeszköz to
vábbá az idegbetegségek, különösen a szervi idegbajok ellen, úgymint: általános neu
raszténia, bél-, szív-, gyomor-, epe-neurózis, migrén, ideges álmatlanság, továbbá 
basedow-kór, köszvény, reuma, nőknél klimaktériás panaszok, máj, vese, petefészek, 
gyomorfekély, krónikus bélrenyheség, bronchiális asztma, skrofulózis, krónikus bőr- 
eccema etc. gyógyítására.

Imponáló névsor. Grandauer doktor talán mégsem adja oda a nevét holmi 
„kuruzsláshozyy, —  így magamban és kételkedésem grafikonja lefelé irányuló tenden
ciát kezd mutatni. Most egy másik orvosi nagyságnak, a német HüJbner professzor
nak a cikkét olvasgatom. A frankfurti „Die Umschauyy-ban tárgyalja a Zeileis-mód- 
szert. Megállapítja, hogy a gyakorlati orvostudomány nem méltatta kellő figyelemre 
a magas frekvenciájú árammal elért eredményeket, holott pont negi/ven esztendővel 
ezelőtt a világhírű francia dyArsonval már igen jelentős eredményeket produkált. 
Most Zeileis zseniális meglátással fedezte föl ennek a gyógymódnak páratlan hatá
sát. Tagadhatatlan, —  úgymond —  hogy Zeileis komoly, sőt bámulatos eredménye
ket ért el. Legföljebb azt szokás felhozni ellene, hogy a gyógyulás szuggesztió követ
keztében jött létre. Hiibner professzor frappánsan cáfol rá erre a föltevésre. Azt 
mondja, hogy a kukoricát és a napraforgót talán még sem lehet szuggerálni. Nos, 
kísérleteket végeztek ezekkel a növényekkel \olyképpen, hogy egy sorozat kukorica
illetve napraforgó-magot magasfrekvenciájú besugárzásnak vetettek alá és úgy ül
tették el. Velük egyidőben egy másik sorozat kukorica- és napraforgó-magot ültet
tek el, amelyeket nem tettek ki ilyen besugárzásnak. Az eredmény már tizennégy nap 
múlva szembetűnő volt. A besugárzásban részesült magokból jóval dúsabb növény 
hajtott ki, mint az érintetlenül hagyott magokból. Hübner professzor megállapítja, 
hogy ennél tudományosabb cáfolat nem szükséges a szuggesztió gyanújának el
oszlatására. Hübner szerint ez a dolog hübnere.

Harmadiknak dr. Stefan Jellinek professzor, a híres elektropatológusnak a 
Bécsi Orvosegyesületban tartott nagy előadását olvasom. Ebben már a Zeileis- 
gyógymód tudományos alátámasztását találom meg. Most aztán végleg fel
szívódott bennem a szkepszis. Végre is én, a tudatlan, nem akarhatok tudósabb lenni, 
mint ez a három jeles német professzor.

1\ 08t ra)tam a sor• Eeltárul előttem a rendelőszoba ajtaja. Két hatalmas,
/ l / í  komplikált apparátust jnllantok meg. A főorvos úr kikérdez. Légzési fie kéz

ségekről jmnaszkodom, amelyek időnként kínoznak. Most véletlen nem 
érzem. (Azért mondom be így ezt a betegséget, mert nem lehet hirtelen 
kontrollálni.) Még azt is hozzáfüllentem, hogy hosszabb ideig kezeltek, de 
különösebb eredmény nélkül. A főorvos úr lecsavarja a villanyt. Koromsötét támad. 
A következő pillanatban a villamosgépekből áradó jellegzetes zúgás tölti be a szo
bát, lila szikrák cikkáznak. Furcsa, kellemes bizsergést érzek. De alig pár pillanat, 
elhallgat a gép és újból tvilágosság lesz. Vége az első kezelésnek. Megkérdezem Tóth 
főorvost, hogy most már gyógyultunk tekinthetem-e magamat. Mosolyog. Ö nem 
csodadoktor, abban az értelemben, hogy egy perc alatt egészségessé teszi a beteget. 
Bizony többször és rendszeresen el kell járni, csak úgy biztos a gyógyulás.

Elbúcsúzom a főorvos úrtól és elbúcsúzom a gyógyító magasfrekvenciájú 
áramtól, amely ennek az elektromos korszaknak egész Európát, de Ázsiát, Ameri-
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kát, sőt Afrikát is izgalombaejtö találmánya. (Úgy tudom, az amerikaiakon kívül 
Ázsiából és Afrikából is felkeresik Gallspacht)

Kint a váróteremben tíz-tizenkét beteg üldögél már. Arcukon remény, szemük- 
ben bizakodás. Betegek, akik nem respektálják a Zeileis ellen nyilatkozó orvosokat 
•és egész egyszerűen gyógyulni kezdenek a negyedik-ötödik besugárzás után. Kolléga 
ül a sarokban. Lapjában a múlt héten támadás jelent meg a magas frekvenciájú 
elektromos gyógykezelés ellen. Odalépek hozzá és megkérdezem :

—  Újabb riport?
—  Nem.
—  Hát akkor? . . .
—  A reumám megint gyötörni kezd, gyógyíttatni jöttem magam —  mondja 

kissé szégyenlős mosollyal.
Megnyugtatom . . .  Én már egy orvosról is tudok, aki délelőtt támadja Tóth 

főorvost, délután meg kezelésre jár hozzá.
Én előrelátóbb vagyok. Jelen soraimban nem foglaltam állást a magas frekven

ciájú árammal való gyógykezelés ellen. Mert ki tudja? —  Az ördög nem alszik. 
Hátha egyszer nem mint álbeteg jövök ide a szimpatikus Tóth Pál doktorhoz.. 
Hogu akkor• ne kelljen röstelkednem.

G. L.

Kecsegtető üzlet
Gelb azt mond

ja  Grünnek:
—  Van egy ki

tűnő ideám.
—  Na?
—  Postagalamb- 

farmot fogok léte
síteni.

—  Bist du me- 
süge? Ez egy üz
let?

—  Na hallod, a 
mai drága posta
tarifa mellett!

R eggel
I. Budapesten
Férj (reggel,

ásítva, a feleségé
hez) : Fiam, nézz 
csak ki az abla
kon, nem esik-e az 
eső ? . . .

II. Madridban
Férj (reggel,

ásítva, a feleségé
hez): Fiam, nézz 
csak ki az ablakon, 
nincsen-e zendü
lés ? . . .

A szívesen látott vendég

Fizetőpineér: Na végre valaki, aki nem angolosan fog 
innen távozni, hanem angol fontokkal jön ide.

K ecskem éti rigmus
Hires város az Alföldön Kecskemét, 
Megtalálja ott Gömbös az elemét. 
Lehet bármi a sándorfráli nézet,
De a zsidók mégse lesznek „vitézek*'.

Teljes siker
—  Mit szólsz?__ Milyen népszerű lett

a posta, amióta megdrágult!
—  Ugyan ne mondd!
—  Igazán. Mindenki szidja.
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Választási plakátok A h o l a párto k  egye süln e k
—  Tanulságos politikai versezet —

A parlamentben pártok ülnek 
És mindenik párt mást kíván; 
Különböző elvért hevülnek 
És összecsapnak száz vitán.

Ott jobbra a Bethlen-rajongók 
Fejbólintó, tömött sora,
Mellettük a Wolffért zajongók 
Ál-ellenzéki tábora.

Az ellenzékit, a valódit,
Akin nyílt választás tiport:
Pakotsot, Friedrichet meg Bródyt, 
Gaált, Rassayt, Farkas Tibort —

A balközépen látod. Ott van 
A t. Ház „Pali bácsi” -ja,
S aztán a szélsőbal sarokban 
A szoci-demokrácia.

így állnak ök egymással szembe’ . .  • 
De ha a sereg elvonul 
A parlamenti étterembe:
A kép nem fest ily zordonul.

Megszűnik itt pártok viszálya,
(Oh, effelöl nincs kételyem)
Síért szájuk ízét eltalálja 
A Gönczi-féle étterem.

DZSIN

J a jjj!
—  Mit csinál a cigány, amikor hal

doklik?
—  Bagonizál.

GÓLYA-
ÁRÚHÁZ

R ák ó c z i  út 38 
Király ucca 52 
Vámház körút 16

F É R F I  G A M Á S N I
2 PENGŐ
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A Borsszem  Jankó postája

Méltóságos Segélyezési ügyosztály!
Olvastam az ujsághirlapokban, hogy ki tet

szenek fizetni az olyan egyén lakbérét, aki hi
báján kívül nem képes megfizetni.

Énnekem az a foglalkozásom, hogy amikor 
napfogyatkozás van, kormozott üvegeket áru
lok. Azonban, teljesen a hibámon kívül, itt 
Pesten már évek óta nem fogyatkozott a nap, 
miért is fillér nélkül állván, a szobaasszonyom 
ki akar rúgni.

Alásan kérem, mentsenek meg ettől és fizes
sék meg a lakbérem. Amikor legközelebb nap- 
fogyatkozás lesz, visszaszolgálom.

Korom Péter
Köröm ucca 5

LEVELEZŐLAP

T. C.

A fölemelt 
tarifát 

nem tudom 
fizetni !

Városháza
Segélyezési ügyosztály

Budapest

Illusztrált plakát

„Polgár, védd magad!”

Egy hang a közönségből
A képviselő beszámolót tart. Nagy emfázissal mondja:
—  Aki azért enged, mert belátja, hogy nincs igaza, 

az egy bölcs ember. . .  de aki enged, bár tudja, hogy 
neki van igaza . . .

Egy elkeseredett hang a hallgatóságból:
—  Az egy férj.

A Bo rs szem Jankó 
panaszleveles ládájából
Kedves Szerkesztő úr!

Megütközéssel olvas
tam Teleszky János fel
sőházi beszédét, amely
ben az összes erők ösz- 
szefogását sürgette. Ho
gyan, hát még mindig 
nem volt elég az urak
nak? Hiszen a rendőr
ség már a legjobb erőin
ket összefogta. Mit akar
nak még?

Tisztelettel

Schrenker Péter
községi zsebmetsző 

és orgazdálkodó

—  Gömbös Gyula 
azzal védekezett, hogy 
Kecskeméten mint 
magánember beszélt, 
nem pedig mint hon
védelmi miniszter.

—  Szóval ő hun 
védelmi, hun nem vé
delmi miniszter.

Sűrített szociálizmus
A munkaadó: Ezer embernek adok 

kenyeret.
A munkás: Ezer ember ad önnek 
jyecsenyét.

A nagykörúton
—  Látod a túloldalon azt a barnaka

bátos embert? Hentesüzlete van és nem
rég született a tizennegyedik gyereke.

—  És mikor van az üzletben?
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Krízis az egész vonalon

—  Na és hogy megy neked, Pirii
—  Nem lenne ba j ______csak tudod, kevés a közmunka.
—  Hja, kérlek, ez félvilágjelenség.

TÁVIRAT
GÖMBÖS GYULA

BUDAPEST 
KEGYELMES URAM, ÖRÖM

MEL OLVASTAM KIJELENTÉSÉT, 
MELY SZERINT CSAK AZOK NEM 
VEHETŐK FEL A VITÉZEK KÖZÉ, 
AKIK CSUPÁN POLGÁRILAG 
VANNAK MEGESKÜDVE. TE
KINTVE, HOGY ÉN TEMPLOM
BAN ESKÜDTEM, KÉREM AZON
NALI FELVÉTELEMET. CSATOL
TAN KÜLDÖM A ROMBACHUCCAI 
TEMPLOM RABBIJÁNAK ERRE 
VONATKOZÓ HÁZASSÁGI LEVE- 
LÉT

KOHN MÓR

"A z  orvos és a kisgazda
Egyik híres és előkelő sebészprof ész

szerűnk klinikájára a héten beszállítot
tak egy jómódú vidéki kisgazdát. A pro
fesszor megvizsgálta és láttay hogy sür
gősen meg kell operálni.

—  Műtét előtt el fogjuk altatnif —  
mondta a páciensnek, mikor az operáló 
asztalra fektették.

Az atyafi most a zsebébe nyúlt és elő
kotorta dagadozó bukszáját.

—  Ráér azután is fizetni, —  figyel
meztette a professzor.

—  Nem is azért, méltóságos doktor ür, 
—  felelte a gazda —  hanem csak meg
nézem, mielőtt elaltatna, hogy mennyi 
pénz is van nálam.
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Városatya-jelöltek kiállításán

A cigaretta mint program
Arról is rá lehet ismerni az ember jel

lemére, felfogására, vagy céljaira^ hogy 
milyen cigarettát szív. Néhány adat, 
amelyeket erre nézve beszereztünk, eléggé 
bizonyít. Megtudtuk például, hogy

Ottó főherceg kedvenc cigarettája a 
Coronas,

Bethlen István kedvenc cigarettája a 
Szfinksz,

Sigray Antal gróf kedvenc cigarettája 
a Királyf

Bartók Béla kedvenc cigarettája a 
Szimfónia,

Mussolini kedvenc cigarettája a Tri
umph,

Albrecht főherceg kedvenc cigarettája 
a Princessas,

Gömbös Gyula kedvenc cigaiettája a 
Levente,

Magyary cigányprímás kedvenc ciga
rettája a Fáraó,

Kemál pasa kedvenc dohánya a Finom 
Török,

Pesti Állásnélküli kedvenc cigarettája 
pedig a —  Duna.

Az első gondolat
—  Azt hallom, Bélus, több külföldi 

nagyvárosban már női rendőrök is van
nak, —  mondja Mancika.

—  No és akkor mit értenek ott hatóság 
elleni erőszak alatt? —  kérdezi Béla.
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Mit kívánnak a n ém et an tiszem iták ?
A Borsszem Jankó riportere megszerezte a Hitler— Starhemberg-párt titkos 

programját, amely az alábbi követeléseket foglalja magában :

1. Tekintettel arra, hogy zsidó kapita
listák zsákmányolták ki a népeket, kímé
letlen irtóharcot kell folytatni ellenük.

2. Tekintettel arra, hogy zsidó kom
munisták rombolták le a magánvagyont, 
kíméletlen irtóharcot kell folytatni elle
nük.

3. Minthogy minden megcsonkított or
szág a zsidók miatt vesztette el a hábo
rút. kim. irtóh. kell folyt, ellenük.

4. Minthogy minden olyan országban, 
amely a háború után megnövelte terüle
tét, zsidók szítják az elégületlenséget, 
k. i. h. k. f. e.

5. Minden fővárosban újra kell szer
vezni az antiszemita sajtót. Zsidó hir
detőkkel szemben elveink fölfüggeszten-
dők.

6. Mozgalom indítandó mindenütt, 
hogy a zsidók az általuk elfogyasztandó 
libák hátulját tartoznak az antiszemita 
párt népjóléti központjába beszolgáltatni.

7. Minthogy a keresztény fogyasztási

szövetkezetek nem váltak be mindenütt, 
zsidófogyasztási szövetkezetét kell léte
síteni. A zsidófogyasztásról minden szö
vetkezet a saját bölcs belátása szerint 
gondoskodik,

8. Az „Erger-Berger’, az antiszemiták 
himnuszának nyilváníttatik, amit min
denki köteles végighallgatni, kivéve azon 
elvbarátainkat, akik bankalapítási és 
egyéb kalamitások miatt egyelőre ülni 
kényszerülnek.

9. Propaganda céljaira alap létesíten
dő. Az alapot elsikkasztani tilos. Bizton
ság okáért az alapot zsidó banknál he
lyezzük el, ö. m. a. f.

10. Hogy híveink közé zsidók ne fura- 
kodhassanak, időnként vizsgá’at alá vet
jük tagjainkat. Ha egyéb jel nem árulja 
el a gyanús származást, a Méhely Lajos- 
féle vérvizsgálat útján állapítandó meg 
a fajiság. A vérvizsgálathoz szükséges 
műszereket: gumibot, fokos, ekrazit, stb. 
a Stahlhelm és a Heimwehr csbport szol
gáltatja.

Ügyvédi vizsgán
—  Jelölt úr, mit ért ön karbantartási 

költség alatt?
—  A pásztoróra díját, méltóságos 

uram.

A sajtó köréből

Friedrich István a köztiszt ogatás terén 
szerzett érdemei elismeréséül Miklós An
dor a yyPesti Napló" szócsövezetöjévé lép
tette elő.

ízletes fegyházi koszt 
A1 Capone népkonyhájában
A1 Capone, a csikágói banditakirályy 

a napilapok híradása szerint, Csikágó- 
ban népkonyhát nyitott. A népkonyha 
elsőrangú fegyházi kosztja révén igen 
nagy látogatottságnak örvend. Főleg de
tektívek és más középosztálybeliek láto
gatják. Hogy a konyhája milyen jó, arra 
legjobb bizonyíték az alábbi menü
kártya :

Hamisleves
Sósperec
Karjterec à la hekus 
F o goi y jtecse n ye 
Sólet ricsajjal 
Könnyű testi sertéscomb 
Súlyos testi sertéscomb 
Csalmás rétes 
Mellbe-toló fánk 
Száj rét es 
Zsarolni habbal 
Zseb-metélt 
Al Cajtove iciszky 
Detektív visz be
Rendőri riporter-sör s egiféb bo

rok, sörök és ftörök



23. szám B O R S S Z E M  J A N K Ó 15. oldaf

Vitaest a férfigyűlölő nőről
Ahogy a férfiak tudják és 

ahogy a nők érzik
Meghívót kaptam. A Magyar Indivi- 

dualpszichológiai Egyesület a Közgazda
ságtudományi Kar 1. sz. tantermében 
rendezi 19. vitaestjét, melyen dr. Kul
csár István „A férfigyülölö nő” címen 
tart előadást. Vendégeket szívesen lát
nak.

Férfigyülölö nő. Nő, aki minden férfit 
gyűlölj kivétel nélkül. Nem mondomf 
vannak férfiak, akiket lehet gyűlölni. 
Vannak! Például a végrehajtó. Vagy a 
villany- és gázszámlainkasszáns. De vi
szont: hány olyan férfi van, akit csak 
szeretni lehet. Akiknek képtelen ellent- 
állni a nő. Hogy mást ne említsek, itt 
van például Friedrich István, vagy Radó 
Sándor, a komikus, avagy Raman No- 
varrOj Adolphe Menjou. Szeretném én 
azt a nőt látni, aki ezeket gyűlöli.

Bizonyos félelemmel nyitottam be az I. 
sz. tanterembe. A házasságközvetítötől, 
a lók álpincért oly a színházi öltöztetönötöl 
tudom ugyanf hogy a férfigyülölö nö nem 
világjelenség, mint például a gazdasági 
válság és a munkanélküliség, de azért mit 
lehet tudni, van belőlük néhány száz, akik 
eljöttek ide és én, egy szál férfi, most 
bemegyek száz és száz férfigyülölö nö 
közé. Rémes!

A terem zsúfolásig teli. És milyen ked
ves látvány: kacér öltözetű lányok, vil
logó selyemJiansiiyák, rúzsos szájacskák. 
Nagy baj itt már nem lehet. E gy fekete
hajúy fehérbőrű szépség keresztberakott 
lábakkal ül a nyolcadik sor szélén% Göm
bölyű térde kikandikál a szoknyája alól, 
térdszépségversenyen biztos győztes len
ne. Félelem nélkül ülök le mellé: akinek 
ilyen térdei vannak, az nem gyűlölheti a 
férfiakat.

Dr. Máday, a Magyar Individuálpszi- 
chológiai társaság elnöke nyitja meg az 
ülést. Azt mondják, régebben állatorvos 
volty lópszichológus. Bejelenti, hogy Lak- 
ner bácsi jövő vasárnap délelőtt játé
kon y célú előadást fog tartani, amikor is 
a rendes számokon kívül a Szent é l 
csoport fog táncolni és még több ilyen 
»dolog" lesz. Nála is van néhány jegy , 
lehet vásárolni. Az elnöki megnyitó után 
dr. Kulcsár lép a dobogóra. A csinos 
hölgyek és a velük jött gavallérok léleg

zetfojtva várják az előadást a nőről, aki 
gyűlöli a férfiakat.

Az előadót, aki nöorvos, felkereste a 
rendelőjében egy huszonkét éves lány. 
Bizonyos heves és görcsös fájdalmakról 
panaszkodott . . .  Kulcsár doktor, az in- 
dii'iduálpszichológusok módszerét alkal
mazva, kikérdezte a lányt gyermekkorára 
vonatkozólag. A lány elmondta, hogy az 
apjának hegyes bajusza volt és amikor 
megcsókolta öt, a bajusz mindig szúrta 
az arcocskáját. Emiatt antipátiát érzett 
az apja iránt. Kétéves korában egyszer 
magához ölelte az apja és törkölyszag 
áradt a szájából. A kislány az apja iránt 
érzett antipátiát lassanként kiterjesz
tette az egész férfinemre. Ma már kerüli 
a férfiakat, megveti és gyűlöli őket, több- 
ízben hányingert is kapott egy-egy férfi 
közelében.

Amikor Kulcsár doktor befejezi elő
adását, az elnök felszólítja a publiku
mot, hogy szóljon hozzá a kérdéshez. Kí
nos csend. A hatodik sorban egy lány 
megböki a barátnőjét:

—  Na, Manci, most beszélj!
A hatodik sor környékén, a nagy csend- 

ben sokan meghallják a biztatást. Jóízű 
nevetés oldja fel a nétna feszültséget. 
Mancika vérvörös arccal sziszegi:

—  Mindig leblamálsz!
Végre feláll egy kerekfejű, pápasze

mes úr. Nagyon izgatott. A könnyezésig
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dühös (lángon beszél. Megköszöni a dok
tor úrnak a tudós előadást. De azt már 
ne mondja néki senki, hogy egy lány
gyerek azért gyűlöli az apját, mert egy
szer húsz év előtt törkölyt ivott, ö  is 
ivott törkölyt, meg szilvóriumot is, azért 
a lánya mégis szereti öt és azt mondja 
neki: apuka. Ne haragudjanak meg, de 
ö megmondja őszintén, hogy az illető 
lány miért gyűlöli a férfiakat. Biztosan 
azért, mert ronda és a kutyának se kell.

Robbanó sikere van a kijelentésnek. A 
manikűrözött kacsók csattogva tapsol
nak. A szónok most már kiereszti a hang
ját. Vannak férfigyűlölő nők, de ezek 
mind asszonyok, a házasság teszi őket 
ilyenekké. A nők lelkesen éljeneznek. 
Szónok diadalmasan folytatja. A nő ma, 
mondjuk meg csak őszintén, közönséges 
élvezeti cikk. . .

—  Igen! —  kiáltja az utolsó sorokból 
egy női hang.

Az egész terem hátrafordul. A hang 
tulajdonosa, egy negyvenöt-ötven éves nő, 
zavartan lesüti a szemét.

A szónok még megállapítja, hogy a 
lányokban, amíg férjhez meyinek, nincs 
erotika. Egy fiatalember, aki aa egész 
előadás alatt a mellette ülő lány kezét 
(satöbbit) szorongatta, jó pesti fölény- 

nyél odakiáltja a szónoknak:
—  Ezt kézből megkontrázom!
Kulcsár doktor okosan, érdekesen vá

laszol. Minthogy tudom, hogy úgyis neki 
van igaza, a válasz közben feltűnés nél
kül, lábujjhegyen elhagyom a termet.

A kapu alatt egy fiú és lány állnak, 
szorosan egymással szemben. Amikor 
közelükbe érek a xoksotét folyosón, ez a 
szaggatott párbeszéd üti meg a fülemet:

—  Jaj, Gizi. . .
—  M i az, Sanyi?
—  Megharaptad a számat.
A Giziké megharapta a Sanyit. Úgy- 

látszik, a Giziké is egy férfigyűlölö nő.
L

És mégis mozog a földGömbös?

Az új házitanító

A gazdag X.-nénál megjelenik az új 
házi tanító. Önagysága elmondatja vele az 
élete történetét. A filozopter hosszú his
tóriát mesél és végül így sóhajt fel:

—  Szóval hét szűk esztendő van mögöt
tem, mintha csak én lettem volna a bib
liai Fáraó, aki a hét sovány tehénről 
álmodott.

önagysága kegyesen megveregeti a 
fiatalember vállát.

—  Most majd máskép lesz. Itt kövér 
tehénről is álmodhat.

1 ró tár saságban Gömbös beszédéből 
idézi valaki: fyMint Gömbös Gyula 
fenntartom, amit Kecskeméten mond
tam, mint honvédelmi miniszter alkal
mazkodom a miniszterelnök úrhoz!*

Az egyik író azt kérdezi a Bors
szem Jankó szerkesztőjétől:

—  Na, mit szólsz ehhez a kijelen
téshez?

Szerkesztőnk így válaszol:
—  Mint Molnár Jenő kissé gyöngé

nek tartom, mmt humorista kitűnőnek.

Tempóra mutaniur . . .
1920-ban

Demokratapárti listavezetők a teréz
városi választáson:

1. Vázsonyi
2. Bródy 

1930-ban
Demokratapárti listavezetők a teréz

városi választáson:
1. Bródy
2. Vázsonyi.

VÁROSPOLITIKAI GYERMEK- 
SZÍNHÁZ

Kéthly Annuska meg a Wolff
vagy:

Ez kell a nagy gyerekeknek!
A belépőjegyek árát csak előadás 

után tudja meg a közönség
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J Ó K A I MÓR P APU C SA
É S  E G Y É B  V I D Á M  E P I Z Ó D O K

— A Borsszem Jankónak elmondta: HEGEDŰS LÓRÁNT —
A Sárga Házban, amely a Baross 

ucca és Koszorú ucca sarkán állt és Jókai 
tulajdona volt, a „Mire megvénülünk” 
című regénnyel egyidöben láttam napvilá
got. A regény hőse után neveztek el en
gem is Lórántnak. Ez a sárga Ház sok
szor forgott veszélyben az uccai tünteté
sek idején, amelyeket Tisza Kálmán ellen 
rendeztek. Nagybátyám lelkes híve volt 
Tiszának, a tömeg viszont annál ke
vésbé volt lelkes híve az ép ablakoknak. 
A Sárga Ház még ma is betört ablakok
kal elevenedik meg előttem.

Állandóan bejárogattam Jókai szo
bájába, ahol két szekrény volt. Az egyik
ben saját regényeit tartogatta, a másik
ban tengeri kagylókat. Engem persze a 
kagylók érdekeltek. A regények csak jó
val később.

A Sárga Háznak előkelő vendégei 
voltak. Legtöbbször az öreg Friedrich bácsi, Friedrich Tivadar édesapja keresett 
föl minket. Ő volt a család Mikulása és Jézuskája egy személyben. Mi gyerekek 
ugyanis mindig neki súgtuk meg, milyen ajándékok lepnének meg bennünket leg
jobban. (Bár most is hallgatna rám a Mikulás!)

Liszt Ferenc is sűrűn látogatta házunkat. Ebben az időben sajátságos magyar- 
morvát barátság fejlődött ki Budapesten. Liszt és Jókai hangversenyt rendeztek, 
melynek tiszta jövedelmét a zágrábi szegények javára fordították. Itt adták elő a 
»HoIt költő szerelme” című melodrámájukat. Jókai szavalta és Liszt Ferenc kísérte 
zongorán. Engem nem vittek el a hangversenyre, de a próbákon jelen voltam. Itt 
találkozott gyakran Liszt és Jókainé Laborfalvy Róza egy kis traccsra. Mivel azon
ban Jókainé németül, Liszt pedig magyarul egy szót sem tudott, ezek a diskurzusok 
nagyon furcsák voltak. Például ha Jókainé kinézett az ablakon és azt látta, hogy 
esik az eső, megjegyezte:

—  Man regnet.
Ilyenkor Liszt megelégelte a társalgást, fogta magát és hazament.
Gyakran fordult meg a Sárga Házban az öreg Lenhossék bácsi, a jeles profesz- 

szor apja. Az öreg úr táskája állandóan koponyákkal volt tele, amelyek borzalmas 
benyomást tettek rám, hogy éjszakánként föl-fölriadtam az álmomból. Ekkor tet
tem föl magamban, hogy éjjel csillagász leszek, nappal pedig cukrász. Amiből ki
tűnik, hogy mindig a pénzügyi pályára készültem.

Jókait egyik születésnapjára édesanyám hímzett papuccsal akarta meglepni. 
A papucsot nekem adta át, hogy én hímezzem. Amihez én persze nem értettem, de 
azért nagy ambícióval fogtam hozzá és oyan csomókat hímeztem belé, hogy sze
gény nagybátyámnak bizony feltörte a lábát. Napokig ott volt a kezem nyoma a 
lábán. Elmondhattam: minden lépésnél rám gondolt.

Jókai asztalát gyakran ülték körül öreg színésznők, akikkel szívesen disku- 
rúlgatott el. A színésznők érdekes, eseményekben gazdag életéből sok regény témát 
merített és Thália rokkant papnői őszintén tárták föl múltjukat, élményeiket, szerel
meiket. Az egyik színésznő, Bodorffyné, mikor egyszer a Svábhegyre rándult ki, egy 
uborkásüveget vitt magával, mint később megtudtuk, azért, hogy visszajöhet valódi 
®vábhegyi levegőt hozzon magával. Ez a Bodorffyné szenvedélyes zongorista volt, 
űe nem lévén hangszere, billentyűket rajzolt az asztalára és azokon kopogott.
, másik színésznőt, Ujfalussynét, az egész ház vén bolondnak titulálta. Én, mint 
Komisz gyerek, a vén bolondot megrövidítve, vénbó-nak neveztem, amit ő bimbó-nak 
^riett és egészen boldog volt, hogy van a földön valaki, aki őt bimbónak hívja. 
Byenkor a nyakamba borult és akkora csókot cuppantott rá, hogy még most is bor



18. oldal B O R S S Z E M  J A N K Ó 23. szám

sódzik tőle a hátam. Viszonzásul én a szódásüveget nyomtam meg és nyakon 
spricceltem.

Egy napon kanyaróba estem. Jókai svábhegyi villájába zártak, míg bajom el
múlik. Unalmamban „Kánikula” címen litografált újságot csináltam, amelyet a 
család tagjai közt osztottam szét, de nem ingyen, hanem természetbeni ellenszol
gáltatásért. így például Jókaitól barackot kaptam —  a fejemre. Kaptam azonban 
marcipánt is, savanyú bon bont is, sőt még valódi barackot is küldtek be a litografáló 
műhelybe. Amikor betegségemből kigyógyultam, Jókai szállított be a városba 
kocsin, melyet egy finánc a határon megállított és átkutatott. Ekkor hallottam elő
ször és utoljára káromkodni Jókait, de akkor is a maga módján, úgyhogy:

—  Az Isten pofozza meg mind a két tenyerével!
Hiába hozta kapcsolatba Jókai a fináncot az Isten tenyerével, én mégis finánc 

lettem. Ilyen meggondolatlan az ember, amíg fiatal.

E gyetem einken —

Jókról-fokra javul a tanszabadság. (Mint 
<ez képünkön is látható.)

Amin a L ipótváros nevet
Van a Lipótvárosban egy termetes, 

erősen férfihangú méltóságos asszony, 
aki így télen sűrűn ad estélyeket és fő
képpen azzal szórakoztatja vendégeit, 
hogy vacsora után leül a zongorához és 
a saját kísérete mellett énekek A múlt 
héten egy ismert zenekritikust is meg
hívott a háziasszony, aki végigszenved- 
vén a produkciót, megállapította, hogy 
a magyar énekesnők száma eggyel sza- 
l>orodott és mindjárt művészi nevet is 
adott övié 11 ósá gctn a k. Az új énekmű
vésznő neve: N y érit za Mária.

Papucs úr kifakad
A férj dühösen rászól a szobalányra:
—  Ez már mégis csak sok, amit maga 

művel! Félmeztelenül szaladgál a lakás
ban, mindig lompos és piszkos, bele
dugja az ujját az ételekbe, olyan gorom
ba, mint a pokróc, folyton fecseg és 
pletykál. . .  Mit gondol tulajdonkép
pen ? . . .  maga itt a nagyságos asz- 
szony ?

A DÉSI-MOZI 
hangos filmattrakciója 

KOHN ÉS N EM  K E L L Y  
FEJBESLÁGERBURLESZK  

12 VITÉZKÖPÉSBEN  
UTÁNA

A  SÁNDOR PÁL UCCAI FIUK

K edves Borsszem  Jan kó!
Egyik színházunk társigazgatói vasár

nap a délutáni és esti előadás közt be
mentek a közeli kávéházba, de az úgy 
zsúfolva volt, hogy nem kaptak már he
lyet. Az egyik direktor erre a társához 
fordulva panaszosan így szól:

—  Kellett ez nekünk? Maradtunk vol
na szépen a színházban.
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Maga csak tudja Salamon bácsi...
Van-e valami ment

ség arra, ha egy poli
tikus anyagi érdekek
ből elhagyja a párt
ját és az ellenpártba 
lép?
Seiffensteiner Sala

mon bácsi egy jól 
szelelő Britannikára 
gyújtott és így vála
szolt :

;— Élt Munkácson egy szegény öreg 
zsidó, a Hosenglanz, akinek tizenhat gye
reke volt. A városban lakott egy misszio
nárius, aki száz forintot ígért az öreg 
zsidónak, ha családjával együtt kikeresz
telkedik. Az öreg zsidó, bármily szegény 
volt is, az ajánlatot visszautasította. A  
misszionárus egyre nagyobb összegeket, 
sőt a végén már tízezer forintot ajánlott 
fel a Hosenglanznak, de ez hajthatatlan
m aradt.

Pár nap múlva Hosenglanz fölkereste 
a misszionárust és kijelentette, hogy meg
gondolta a dolgot, tízezer forintért haj
landó kikeresztelkedni a családjával 
együtt. A misszionárus alkudni kez
dett:

—  Nézd, megmondom őszintén, már 
^em ér meg nekem tízezer forintot ez a 
dolog.

—  Rendben van, —  felelte Hosen
glanz, —  Tessék adni csak ötezret.

—  Nézd, most már annyit se ér 
meg.

-— Jól van, megelégszem ezer forint
tal is.

—  Sajnálom, de már ennyit sem ér.
—  Rendben van, legyen száz forint.
— Nekem annyit se él*, de tudod 

fltit? . . .  Adok neked tíz forintot.
A zsidó belemegy az üzletbe és átveszi 

a tíz forintot. Amikor már távozni ké
szül, a misszionárius visszahívja:

—  Nem értelek téged, Két hónap előtt 
tízezer forintot visszautasítottál, most 
meg tíz forintért kikeresztelkedel. Ma
gyarázd meg ezt a rejtélyt.

Hosenglanz végigsimította ősz sza- 
kállát:

—  A dolog igen egyszerű. Holnap lesz 
a mi húsvétunk és nem volt pénzem 
máceszre !

Vájjon miért lépett vissza Éber Antal 
a Községi Polgári Pártba?

Grün megkéri az özvegységre jutott 
Blauné kezét.

—  Te szerencsétlen, —  mondják neki 
a barátai —  nem félsz ettől a nőtől?

—  Miért félnék?
—  Hát nem tudod, hogy ez már a har

madik urát temette el?
—  Tudom, —  mondja Grün —  de bí

zom benne, hogy most én jövök egy jó 
passzba.

Miért hagyott annyi időt a i'árosházi 
pártoknak a korteskedésre Scitovszky?

A kis vidéki handlé egy sötét erdőn 
megy keresztül, mikor elibe ugrik egy 
útonálló és rákiált:

—  Pénzt vagy életet!
—- Pardon, uram, —  mondja a kis 

zsidó —  várjon egy percig, míg előve
szem a papírt meg a ceruzát és egy kis 
kalkulációt csinálok.

Miért veszik a zsidók csak most rossz 
néven, hogy Gömbös nem gönnolja nekik 
a vitézi kitüntetést?

Móricka rosszalkodik az iskolában, mi
re a tanító kiállítja a sarokba, arccal a 
fal felé fordulva és rákiált:

—  Nem is akarlak látni, te csirkefogó!
—  Nagy kunct a hátam mögött sérte

getni! —  morogja Móricka. —  Próbálja 
ezt a szemembe mondani!

Az Andrássy-úti divatüzletben
—- Mit szól, Komlós úr, ahhoz a finom 

disztinkcióhoz, amit ’ a Vitézi Szék kér
désében tett Gömbös Gyula? —  kérdezte 
eSy jobboldali politikus az ismert 
Andrássy úti kereskedőtől.

Kérem, én teljesen meg vagyok 
elégedve, ha Gömbös Gyula mint ma
gánember a kuncsaftom, mert unifor- 
jnis-készítésre nem vagyok berendez
kedve.

Aranyköpések
Az irodalom emlőin nem lehet meg

hízni s hogy mégis annyian csüngnek 
rajta, az a szopás hatalma.

*

Az óra csak üt, a pásztoróra vissza 
is üt.

*
A házasság olyan, mint a futball: az 

ember rugdalódzik, végül mégis csak be
lekerül a hálóba. Karádi Emil



—  Mit hallok? . . .  Szünet alatt cigaret
táztál? Tudod, hogy ez már egy kicsit 
erős. . .

—  Dehogy, tanár úr . . .  Csak egy gyön
ge Mirjamot szívtam.

PESTI ESETEK
E gy inasgyerek nehéz ládával bajló- 

dik. Aligy hogy felemeli, le is teszi, nem 
bír a súlyos podgy ásszal. Meglátja egy 
járókelő, eldobja a félig elszívott Média- 
szivarját, odamegy hozzá és miközben 
segít neki, megjegyzi:

—  Kegyetlen gazdád lehet, hogy egy 
ilyen nagy ládát cipeltet veled.

—  ó , dehogy, —  felelte az inas —  
hiszen éppen a gazdám mondta, hogy 
majd akad az úton valami hülye, aki 
segíteni fog . . .

*

A tanár úr megkérdezi Mórickától:
—  Ki volt a gabona istennője?
—  Córesz, —  feleli a gyerek.
—  Ceresz, te szamár, —  javítja ki a 

tanár úr.
—  Ja, pardon, —  mondja Móricka —  

összetévesztettem. A Córesz, az a gabona
bizományos neve.

Hiába van jxilotád Budán,
Pestre jársz a szavazók után.
Hiába a pomjKi és a fény,
Én kellek most neked, ó, csak én.
Rád szavazok-e vagy nem-e rád,
Ez izgat most, ugy-e, kamerád?

*
Som, Sári, rosszul lett,
Mert az orrom hosszú lett,
Nem jelöltek egyik listán sem.

*
Engem még nem szeretett senki,
Énrám még nem szavaztak szívből igazán, 
Nekem nem szabad biz. tagnak lenni, 
Nem szavaz senki, senki se rám.

*
Nem történt semmi, csak fölléptem

[csendben,
Gud na-ajt, gud na-ajt, gud na-ajt. .  
Bejutok én a közgyülésterembe 
Tán rna-ajd, tán ma-ajd, tán ma-ajd. .

*
Ez az éjszaka tanunk,
Hogy csak áltatjuk magunk,
Maga játszik csak velem,
W olff hoz köti szerelem.
Míg demokratát aj ál,
Arra majd módot talál,
Hogyha szavaz n i me g yen,
Keresztet Wolffra tegyen.
Magának mindig más kell 
S nékem műidig ugyanaz,
Engem aj ál, de közben 
Mindig más pártra szavaz.
Ez az éjszaka tanunk,
Hogy csak áltatjuk magunk,
Maga játszik csal: velem 
S Wolffhoz köti szerelem.

*
Te vagy az én bajom,
Te vagy a fájdalom,
Te vagy a voksom és halálom énnekem. 

*
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KORTESNÓTÁK 
A KÖZSÉGI VÁLASZTÁSOKRA

DONNA M I A
Két asszony beszélget a Városház uc

cuban :
—  És mi a kedves lányának a vőlegé

nye? —  kérdi az egyik.
—  Üzemi igazgató a fővárosnál.
—  Na és mennyi fizetése van egy hó

napban?
—  Kap vagy ezerötszáz pengőt, de per

sze ehhez jönnek még a túlkapások is.

Oh voksom édes, légy enyém,
Oh, csak teérted élek én,
Bús kétely égeti szívem 
Mondd már, jó szavazóm: igen.
Szép kicsi voksom, gyere hát,
Úgy könyörög e szerenád,
Ha engem senki se ajál,
Holnapra várhat rám a halál

(H ESZ)
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A  BORSSZEM JANKÓ rébu szai

Megfejtése : a Borsszem Jankó jövő 
számában. A helyes megfejtők a követ
kező jutalmakban részesülnek:

1.

6.
K9y darab 13x18 méretű művészi kivitelű kép

H. Kemény Rózsi és Újvári Margó
fényképészeti műterméből 

I. MÉSZÁROS UCCA 4, ni. EM. 1

7.
lllllllU!lillllillliiilll!lliiilllllllllllillll E gy ju m p e r-b lu z

F E N Y V E S  divatáruházából
NMMNMNMRUKí  CALVIN-TÉR 7

8.

12. Lovász y Károly „Budapest” című 
humoros könyve Galántai Gyula könyves
boltjából (Andrássy út 54.).

13. Molnár Jenő humoros könyve: 
„Ilyenek vagyunk.”

14. „Mokány Berci zaftos históriái” 
(Humoros gyűjtemény.)

15. Seiffensteiner Salamon anekdótái. 
(Gyűjtemény.)

A Borsszem Jankó múlt számában kö
zölt rébuszok megfejtése: 1. Minden fa
lusi liba tudja. 2. Toalett-kérdés. A meg
fejtők közűi Barna Erzsi (Budapest) 
egy doboz Kotányi-paprikát, Tóth An
tal (Kecskemét) egy asztali órát. Len
gyel Margit (Budapest) ingyenes női 
fodrász-utalványt, Kertész Irma (Buda
pest) egy fényképkeretet, Deutsch Klára 
(Budapest) Molnár Jenő humoros köny
vét, Bársony Erzsiké (Budapest) Ma- 
kány Berci zaftos históriáit, Krausz 
Aladár (Budapest) Seiffensteiner Sala
mon anekdotáit nyerte.
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- Tanár: Nehezen ment ugyan, de azért 
mégis sikerült embert faragni az unoka- 

;öccséből.
Salamon Béla: Hálásan köszönöm.. 

Meg vagyok róla győződve, hogyha ön 
nem volna, akkor az a gyerek lenne a 
legnagyobb marha a világon.

Magyar Királyi Állami Vasgyárak 
Kereskedelmi Képviselete Rt.

Budapest, V., Vilmos császár út 28.
Telefon : Automata 273-28, 273-29

Kéziratokat és rajzokat nem adunk
vissza. —  F. M. Kettő jó, kettő régi és 
jó. —  Merénylő. 1. Mint mindig, ezúttal 
is akadt közte. 2. Bizony most már nem 
tudjuk, ki volt az a Cs— s, aki régi B. J. 
évfolyamokat kívánt. Lehet, hogy ez üze
netünk alapján újra jelentkezik. —  P. S. 
Kapunk mi onnét csattanóbbat is, —  
persze csak képletesen értve. —  Hódié 
mihi. Csak az első vált be. —  W. K. Ne 
szívja úgy a mellére, amiért volt kurzus
társa leleplezte, hogy 1918-ban minden
ki így fogadta a politika porondján való 
megjelenését: „Ki ez az ú r?” Vigasz
talódjon azzal, hogy ugyanakkor Ein
steint így aposztrofálták a Sorház uc- 
cában: „Ki ez a zsidó?” —  M— r F— c. 
(Berlin.) Olvastuk, hogy hivatalos volt 
a berlini magyar követ nagy estéjére. 
Gratulálunk. Nem is tudtuk, hogy a 
Corvin-lánc és a Corvin-koszorú mellett 
Corvin-meghívó is van. —  F. M. (Mis
kolc.) Magunk is ott voltunk Boross Mi
hály kollégánk nagyhatású és drámai 
erővel megkonstruált színművének, „A  
költő”-nek szegedi premierjén, amely 
egy forró siker szikráival volt telítve. 
A közismerten hideg szegedi közönség 
annyit tapsolt, amennyiből három bemu
tatóra való szokott kitelni a Tisza part
ján. —  Több levélről a jövő számban.

A Borsszem Jankó távírdája

Sándor Pál

Parlament
Ön téved stop Zsidó is lehet vitéz 

stop Én vagyok az élő bizonyíték 
stop

Vitéz Miklós

PESTI P Á R B E S Z É D
—  Furcsa, hogy folyton állástalanság- 

ról beszélnek, mikor pedig az országban 
olyan sok állás van.

—  Mi féle állás ?
—  Stagnálás.
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0 szokás hatalma avagy : a hatalom szokása
" A

A színházi kritikus szabad óráiban állattenyésztéssel foglalkozik egy Pest
környéki faluban. Vele esett meg, hogy mikor az egyik hízóját fogyasztásra 
^em elte ki, a következő nekrológot intézte hozzá:

—  Hiába mosolyogsz rám olyan édesen, mint szerző a premiér előtt, —  
mégis leváglak.

B oldog Budapest
—  Radó úr, kérem, a főnököm nagyon 

szépen kéreti, legyen szíves megmon- 
dani, mikor fizeti ki az adósságát?

—  Mondja meg, kedvesem, a főnöké
nek, hogy ha jósoltatni akar magának, 
akkor ne hozzám küldjön, hanem egy
jósnőhöz.

63. évfolyam, 23. (3165.) szám
Felelős szerkesztő és kiadó: Szerkesztőség és kiadóhivatal:

MOLNÁR JENŐ dr. Budapest, Mozsár u. 9. Tel.: A.233— 24
Laptulajdonos:

Művészeti fómunkatárs: Borsszem Jankó Lapkiadó rt.
GÁSPÁR ANTAL Igazgató: MOLNÁR EMIL

A BORSSZEM JANKÓ előfizetési árai:
Egész é v r e .......................
Félévre ............................
N e e y e d é v r e .......................

Biró Miklós nyomdai müintézet rt. nyomása, VII, Rózsa ucca 25.
Felelős: Sándor Zsigmond igazgató
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Olvassa a

f f l R f f i i L .
a magyar értel
miség legkitű
nőbb napilapját

AZ ERNST-MUZEUM 
AUKCIÓI XLV.

Budapest VI, Nagymező ucca 8

KIÁLLÍTÁS: AUKCIÓ:
Nov. 30—dec. 8-ig 

délelőtt 9-től 
délután 5-ig

December 9-től 
naponként 

délután : 4-től

GRÓF ZICHY BÉLA
hagyatékából

valamint főúri és más magánbirtok
ból származó festmények, műtárgyak, 

szőnyegek és bútorok

I • és ütőérbajból ,  
rheum ából és szexuális 
gySugeség-ből

gyógyulást keresők kérje
nek ingyenes tájékoztatót az

Elektromágneses
Gyógyintézettől.

Bpest VII,Vilma királynő út 11B

HIRDESSEN AZ

ARADI KÖZLÖNY-ben!
EGÉSZ ERDÉLY OLVASSA

C I N K O C R A F I A
VII.THÖKÖLY-ÚT8 TEL J  : M2Ő-96

VÁRADI
K É P K E R E T E I
ÍZL É SE SE K  é s  o l c s ó k  

V I ,  N A G Y M E Z Ő  r .  13.

Ol vassa 
m i n d e n  

hétfőn a

R e g g e l i  Ú j s á g  .t
az egyetlen 
nagy illusz
trált hétfői  
lapot

a liberális polgárság 
lapja
Mindenki olvassa

P*




