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Otven év.
Ötven éven át daloltam,
Istent, Királyt és Hazát,
S daliáimnak rabja voltam,
Mert őket úgy éltem át. . .
Mint a harmat a virágot,
Mint a virág a harmatot. . .
Minden betűm hit, reményből,
S szeretetből sarjadott.

S mint szivárvány kötte össze 
Földdel mindig az Eget,
De szerzett is nékem mindig 
Szűz szent gyönyört, eleget.
S most néked ajánlom őket 
Drága, édes Jézusom,
Hogy had légyen ez ötven év 
Égi, földi szent jussom.

A Herkó Páter 40 é v e s  szerkesztő i
és 50 éves Írói jubileumát az ő közel félszázados 
barátai fényes keretben, nagy külsőséggel akerták 
megünnepelni, de erről őket maga az ünnepelt 
iparkodott lebeszélni, aki soha se volt a külsőséges 
és zajos jelenetek barátja.

Legfeljebb majd egy szükebb körű, de annál 
bensőségesebb magántársaságban fogjuk ezt a fél
százados ünnepet megülni, remélhetőleg még e hó 
folyamán.

Ezer hálát adunk e félszázadért a mindenható 
Gondviselésnek, aki bennünket idáig vezérelt. És 
remélhetőleg továbbra is vezérelni fog, hogy szent 
kötelmeinket az Isten és Haza dicsőségére, mint 
eddig, gyümölcsözőleg folytathassuk.

A hozzánk érkező számos sok szép és ben
sőséges érzelmekről tanúskodó levelekért e helyütt 
mondunk forró köszönetét.

Majd a kérdéses ünnepnap elkövetkező idejét 
barátainkkal annak idején alkalmilag közölni fogjuk. 
Addig is hálás köszönetét mondunk mindazoknak, 
kik e félszázad éven át úgy baráti, mint irodalmi 
szempontból bennünket oly gyakran megtiszteltek.

Apró igazságok.
Az az igazi szívesség, amit nem szívesen bár, 

de mégis megteszünk.

Vannak olyan mélységes fájdalmak is, hogy 
még a remény is alig vethet benne horgonyt.

A szerénység olyan értékpapír, melynek kamat- 
szelvényeit rendszerint mások élvezik.

Apró szegek .
Az Egységes Pártnak el kell tűnni a föld szí

néről, mondá Széchenyi Aladár a főrendiház egy 
legutóbbi ülésén. Ejnye a száz kis késit ennek a 
nagy proletár mágnás urnák, aki Kun Béla idején 
a legelsők között sietett behódolni a magyar szov- 
jettnek, csak azért, hogy a saját birtoka első proli 
vezetője lehessen.

Nagyon jól emlékszünk még erre a kis mág
nás gixerre. Széchenyi Aladár ur talán már el is 
feledte? Lám lám. Csak nem azért akarja eltörölni 
most is az egységes pártit, hogy minél előbb behó
dolhasson egy második Kun Bélának. Gróf ur szé- 
gyelje magát.

Friedrich, Eckhard, Rassai és Payer urék is 
azért szeretnének mielőbb gyökeres rendszerválto
zást, hogy ők kerülhessenek bele abba a gyűlölt 
miniszteri székbe. W arta piszli drága jó fiuk. Ke
mény az a szék még egy kissé az Önök számára. 
A szájerények ideje még egy kissé túlkorai.

Gömbös jól a fején találta a minap a szeget, 
mikor kijelentette, hogy az orvvadászok körmire 
pedig ő fog vigyázni. Kinek nem inge, ne vegye 
magára. De milyen egyhangú, zord morajjal tilta
koztak azok a jó urak az orvvadász elnevezés 
ellen. Pedig nem is nevezte meg névleg őket senki.

Mióta Gömbös személyesen jár Dunán innen, 
Dunán túl, Tiszán innen, Tiszán túl, azóta ezek a 
drága orvvadászok tényleg nagyon is meglapulnak. 
És az fáj nekik olyan igen nagyon, hogy nem foly
tathatják büntetlenül régi szájerényeiket.

Imrédy pénzügyminiszternek van a mai válsá
gos helyzetben a legnehezebb pozíciója, hogy min
den 'm agyar garas a legilletékesebb helyre kerüljön. 
Hogy a ravasz valutasiberek körmire idejekorán rá 
tudjon koppintani. Tessék csak igy folytatni, mint 
eddig, bizonyosan diadalt tog aratni nemcsak a 
magyar pénz, hanem Ő is.

Homan kultuszminiszter még be sem került a 
Házba, máris fényes diadalt aratott. Egy lélekzettel 
sikerült elfujni neki a nagyszáj lovagok egész se
regét. Reméljük, hogy a magyar kultúra terén is 
hasonló lendülettel fog előtörni.

A gyék jegyet.
— Hova ?
— A Fiam hol mék.
— Hol lakik a fia?
*— No ha az ur még asse tudja, akkor elmék 

hozzá gyalog.
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Hatezeréves magyar ősnyomok.
Barátaink több ízben megnyilvánult érdeklő

désére e helyütt az arab-magyar nyelvrokonsággal 
óhajtunk röviden foglalkozni. Mert hogy az arab 
nép sem nyelvi sem vérségi rokonságban nem állott 
soha a magyarral, az már régen köztudomású do
log, mert az arab nyelv határozottan sémi nyelv 
mindenképen. És csodák-csodája, szinte megma
gyarázhatatlan, hogy mégis miért és honnan került 
beléje anyi magyar szógyök és gyökszó, melyeket 
alább fogunk bemutatni.

Köztudomású dolog, hogy özönvízig egy nép 
és egy nyelv van, amint azt Mózes szentirási hite
lességgel meg is állapítja.

Csak Bábel után (Kr. e. 2222 évvel) zavarod
nak össze a népek nyelvei. De valamennyi uj nyelv 
a régi Barszkyta nyelvből fúrja faragja ki szavait, 
mely Bárszkyta nyelv a mai magyar nyelvnek hat 
ezer éves ősapja vala. Az arab szavak is így ke
rültek át a régi bárszkytából.

De hát hadd beszéljenek maguk a példák.
A magyar Vezér (vezető férfi) az arabban már 

Wizare, ránéz, meglát =  nazár, fukar, kufár — fakr, 
példáz, mesél=matsal, olcsó, kisár=rákis, keserű, 
maró=maor, betük=kütáb (könyv), gyár=dár, Szent
ség, (zászló)=Szandzsák, Felső egek, Felég^Felek, 
Ad, Adni=Ato (jati), Apa=Abu, Aba, Éjjel=Leili, 
(Lél), Isten, Élő=Allah, Halál=Öle, Tőzsér==Tadzsir, 
Hős, bátor=Batul, Itt, itthon=Hona, Hőség, sok hő 
=Sakhane. Kert=Kirt, Tárháza, Magszine=Mahzer, 
Por=Barud, Nyugvópont=Nukte, nukat. Eső esik= 
Esitij, Beszéd, szólam=Kalam, Szabla=Szebel, szeif- 
Lakat, zár, kizáró=Kazr, Tanuló=Talnids, Sikat= 
Sukut, Szappan^Szabun, Sétál, járdái, jár^Dár. 
jedur. Por=Gabar, Csizma=Dsizme, Körszék=Kará- 
szi. KevéIy=Kefan, nafke. Tánc, lábrakás=Rakas. 
Zseb =  Dzseib, Tábla =  Tawala. Hű, igaz =  Zadig, 
Részeg=Riszik, Szikir. Szám, adat=Adad.

A jászkunok Kr. e. 1500—2000 évvel előbb 
bírták Palesztinát mint a zsidók. De az arab szom
szédság úgyszólván alig jöhet számba, ellenben a 
zsidók egyiptomba való betelepülése után a héber 
nyelv valósággal megtellik szittya szógyökökkel, 
amelyekre több megelőző számunkban már rámu
tattunk. S miután az arab is sémi nyelv, ami szittya 
gyöke van, azt nem közvetlen, hanem a zsidó nyel
ven át szedte magába.

Egyelőre ennyit. Folytatni fogjuk.

Cigányfurfang.
Lopott a cigány és elkezdik ütlegelni. Az eléje 

futó közönség felé igy orditt.
— Félre az útból. Fogadásból futok.

Repülő-gépen.
— A Balatoni Tündérregékből. —

Átrepültem a Balatont Kanosától Kenéséig, 
Gyönyörű szép tündérlátvány volt az nékem véges

[végig.

Pogányvárnál láttam a Bár láthatatlan égi trónját, 
Amint azt villány-sövények bűvvarázzsal körülfonják.

A sövénybőt már kiálló kész villámok várakoztak- 
Melyeket csak dobni kellett . . S unalmukban ási-

jtoztak.

Én meg addig rá ja  kaptam egy szép kis rózsafelhőre, 
Szellők szárnyán gyors iramva vágtán, vágtattam

[előre.

S rózsafelhők hintáján át, mint lenéztem egy kis résen, 
Felmosolygott a Balaton tünde arca rám —- mesésen.

Oly igéző szűz fenséggel, hogy egészen elkáprázott, 
Tudtam is én mit gondolok? Szivem vert, lelkem

[cikázott.

Majd Badacsony Szigligetnekborostyános ormát láttam, 
A Balaton tünde mélyén visszatükröző pompában.

Jobbról Fonyód, büszke Boglár rögtön amint észre-
[vettek,

Lelle, Szemes, túl Révfülöp Istenhoztat integettek.

Majd Csobáncról át Tihanyba. Vissza Földvár, át
[Füredre,

Lelkem édes mámorában, száz gyönyör volt át-
[fürödve.

Majd Füredről Siófokon várt tündéri panoráma, 
Almádin ót Kenesére, Kenésén át Aligára.

Pompás egy gép, benzin nélkül alig került négy-öt
[percbe.

Ezt a drága tündérutat az én repülőm megtette.

Meg ne tudja hadititkom a Kis Antánt — mert saj
nálnám ,

Ha többé nem repülhetnék lelkem színes, tünde
[szárnyán.

Emlékkönyvbe.
Egy lenge kis lánykát ismertem 
Virágot szedett a kiskertben.
Nem tudta, uem tudta a baba,
Hogy legszebb virág ő maga.

Egy évre rá ott a kiskertben,
Kislányra már alig ismertem,
Mert tudta — már tudta a baba,
Hogy legszebb virág ott ő maga.

Gy. B.
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E nyelgés a Lidón.

— Nem értem édes, hogy odahaza kéthetes köd 
és fagy volt még, és ma itt a Lidón 7 órai gyors
vonat ut után, valósággal nyári meleg van,

— Ezt kérdezd meg édes a Napsugártól, ami 
minden másodpercben 300 ezer kilométert fut be.

— Te azt tudod mint tudós, de az a kérdés, 
hogy tudja-e ezt a Nap is?

Apró igazságok.
Sokat megtör a szerencse — kiket a balsors 

meg sem ingathatott. —
Sok jó dolgot elrontottunk már azáltal, hogy 

ujrakezdtük. —
A tekintély csak úgy marad hozzánk hű, ha 

kitartóan őrizni tudjuk, különben hamar megszökik.

A szépség a természet ajánló levele.

Az izgága ember olyan mint a tengeri hajós, 
gyakran kiköt.

Gimnáziumban.
— Nevezzen meg nekem egy görög Istent.
— Heraklesz.
— Az csak félisten.
— Prometeusz.
— Az is csak félisten.
— Tanár úr kérem, hát két félisten az talán mé

gis egy Isten.
i i i i i i i t x i i i i i i i m i i m H i i  ■ ■ ■ ■ • ............................ .................................................................... ....................................................

H arapósán.
— Örülj, hogy pénz nélkül is elvettelek.
— Csak nem hiszed, hogy ha pénzem lett volna, 

hogy akkor is hozzád mentem volna.

Fráter V eridikus köppenlyüs röppentyűi.
A revízió olyan mint a megérkezett tengeri 

hajó, biztosan a révbe jut.

Az emlékezés olyan mint a kender, szálai vannak.

Az adó olyan mint a kalap, emelik.

A szégyen olyan mint a nyári nap, pirít.

A rosszul őrzött titok olyan mint a bika, bömböl.

Gömbös olyan, mint a szerencsés hajóskapitány 
minden zátonyok dacára is partra juttatja hajóját. 
De olyan is mint a jó cirkusz virtuóz, aki a legve
szedelmesebb ponton is biztosan áll a helyzet magas
latán. —

Titelescu olyan mint Friedrich István, Benessel 
trafikál.

Jól kivágta magát.
— Elvárom Bélucim, hogy az esküvőnk után 

nekem azonnal fogatot veszel.
— Fölösleges lesz teljesen édesem, mert én 

téged örökkön a tenyeremen foglak hordani.

Nem volt szeren cséje .

— Én uraságodat már valahol láttam.
— Ameunyire én emlékszem, énnekem legalább 

nem volt szerencsém.
— Hát a tihanyi barátoknál ki nyerte el minden 

garasát a ferbliben?
— No igen! Hiszen azért mondtam, hogy akkor 

nem volt — szerencsém.
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Friedrich István szűz öndala.
Morva országban születtem, 
Csehországban nevelkedtem.
Hogy ne lennék hát jó magyar!
Rájöhet mindenki hamar.

Benes volt a játszótársam,
A prágai iskolában,
Epén ezért minden héten,
Felkeresem titkon, szépen.

Megsúgom neki suttyomban,
Hogy mi újság Magyarhonban.
S Benes ezt mosolyogva hallja,
Hogy érdekli, meg is vallja!

Sok mindenről elbeszélünk,
Ami csak kedves minékünk.
De az egyet ne add Isten,
Hogy Trianont is említsem.

No de nem is említem ám,
En ránézek, ő meg reám.
Két jó szivünk összedobban,
S összenevetünk titokban.

Mily jó cseh ott, itt oly magyar,
S ebben senki meg nem zavar.
Mert rögtön sarkamra állok,
S mindent túl- s fel licitálok.

Pesti Naplót fel-felkapom,
Minden áldott vasárnapon,
S oly szikrázó cikket irok,
Magammal is alig bírok.

S mikor ez már jól sikerült,
S minden fejtetőre került,
Rohanok újra Prágába,
Benes röhög a markába.

Hát nem vagyok én jó magyar?
Kiben dupláz a cseh agyar!
Ha fütyölt is rám Fehérvár,
Benes tudja, rám hogy mér vár.

Feri Derik.

És . . . igaza  van.
Nő: És én mégis csak. azt állítom, hogy a föld 

legbátrabb teremtése a . . . nő.
Férj: Micsoda ? Ugyan hogy lehet már ilyen 

abszurdumot Állítani, hiszen minden asszony megijed 
egy csöpp egértől is.

Nő : No és . . Hát azok a hires férfiak nem 
ijednek meg, sőt nem félnek még ugyanazon félénk 
asszonytól is.

Süge m esüge.

— Mit te szólsz a Gömböshő!
— Semmit! Ő a mi Kemálunk!
—  T íz évvel előbb is köllött vón menálunk.

Jól felelt.
— Hogy fogadnék én fel könyvelőnek olyan 

embert, akinek igy szét áll a két füle. Hiszen maga 
nem is tudja a ceruzát a füle mögé tenni.

— Nem is érek én arra rá, mert én folyton 
dolgozni szoktam.

— Főnök: fel van véve.

Átlát a szitán.
— Nessze Mózsi! Megadom a kölcsönvett öt 

pengődet.
— A két pengő 50 fillér kamatokkal együtt?
— Akár úgy is, ha írást adsz róla.
— Csak nem vagyok olyan bolond, hogy becsu- 

kassam magamat uzsorakamatokért.

N éző szem pont.

— Hja kedves biró uram, a seft az lehet pisz
kos! Csak a nyereség az legyen mindig tiszta.



6 MAGYAR HERKÓ PÁTER

M egfelelt neki.

— Mit szól a koma az újabb elviselhetetlen 
adókhoz?

— Hát az adók mindig elviselhetetlenek vol
tak, de azért csak kibírtuk valahogyan.

— Hasze mi csak kibírjuk, de az a sok sze
gény városi nép, kinek se krumplija, se búzája 
nincsen, hogy bírja ki?

— Mit kérdezi azt én tőlem? Azt kérdezze 
Kigyelmed meg azoktul.

A malom alól.
[_• — Szerbusz Pali!

— Szerbusz Peti! Olvastad már a Fridrik István 
mai remek vezércikkét?

— Annyira még nem sülyedtem édes Petim !

K ivágta magát.
— Igaz hogy Ön Borkü barátját vén szamár

nak nevezte ?
— Igaz, Biró uram.
— És mit hoz fel mentségére t

— Ugyan Biró uram ! Hiszen olyan régen is
merem őt mór, mintha csak édes testvérek volnánk.

Könnyű neki.
— Hát kedves Tanító ur, hogy tanul a Peti 

kis fiam ?
— Hát a  puskaport bizonyosan nem fogja fel

találni.
— Hát a magáé talán fel fogja találni?
— Az se, de az legalább nemcsak olvasni tud 

már, de számolni is.
— Könnyű nek i! Hiszen üneki sokkal is oko

sabb apja van, mint az én fiamnak. Nem igaz?

Költői honorárium.
— Terka: Hallottad? A Biri verset irt és 10 

pengőt kapott érte ?
— Ne mond! Kitől?
— A saját papájától, de csak olyan feltétellel, 

hogy verset többé soha nem ir.

Jól felelt.
— No Piroska! Láttól-e már növényt.
— Igenis tanító ur, láttam már.
— Hol?
— A tükörbe ! Mert én is növény vagyok, hi

szen növök.

Angol flegma.
Egy szűk newyorki utcában két kocsi találko

zik, de mivel egymást az utca keskeny volta miatt 
kikerülni nem tudták, mindegyik a másiktól várta, 
hogy vissza fog menni.

Jó ideig farkasszemet néznek, azután az egyik 
kiveszi zsebéből a Newyork Harald karácsonyi szá
mát (200 oldal) és olvasni kezd.

— A másik átszól neki. Dir Sir! Kedves ba
rátom ! Ha elolvasta szíveskedjék nekem is átadni.

Megokolta.
— No Mózsi te igazán hálát adhatsz a Jeho- 

vának, hogy nem teremtett téged birkának.
— Miért birkának ?
— Mert ha birka volnál, hát a nagy orrodtól 

nem tudnál legelni se.

V isszavág.

— Én velem ugyan hasztalan nyelveskedel, 
mert én úgyis tudom, hogy minden nő csak egy 
asszonyi állat.

— Asszonyi állat? Tisztán igazad van, hiszen 
a te oldalbordád vagyok! Vagy nem ?



Ma g y a r  h e r k ó  p á t e r 7

Zarathustra.
Az én dalom, nagy Isten, te Valód teljéből 
Mint lágy vizerecske, csergedez buzogva,
Hogy mint harmat, pára, jóságod lehéből,
Ahonnan fakadt ki, oda szálljon vissza.
Karjaimat feléd lángolón kitárva,
Mind mi bennem lüktet, Téged keres áldva!

Ő szinte válasz.
Edward királynak a legőszintébb barátja lord 

Suffield volt.
Edward sürgönyöz neki, hívja egy vadászatra 

őt. De mert Suffield nem akart ott találkozni vala
kivel, visszasürgönyzött.

— Sajnálom felség, nem jöhetek! Hazugság 
megy levélben.

Isteni.
Csak azt nem értem, miért,  született Krisztus 

Urunk zsidó nemzetségből? töpreng egy busmagyar.
— Elég rövid az eszed, ha azt fel nem éred 

vele- Csupán azért, mert jobban már senki sem 
alázhatja le magát, mint az, aki ilyen náció fiának 
születik. A Messiás mindenben a legrosszabbat 
választotta, hogy azt legjobbá tehesse.

— Isteni még gondolatnak is. Most már értem.

Igaza van.

— Tekintetes biró uram! Miért fizessek én 
vigalmiadót ?

Mikor a szomorúságtól csaknem meggerbed 
a lelkem, hogy nincs senki aki huzatni szeretne.

— Ha ma még nincsen is! Holnap már több 
is lehet.

— Bár adná azs Isten! De hát akkor azsok 
fizsessék is a vigalmi adót, azsok a nagyságos ura- 
ságok, akik vigadnak.

Szavánfogta.
— Nem és ezerszer nem! Hogy te már nem 

szeretsz engem, azt én már régen látom.
— Vagy úgy? Te azt látod? Akkor te benned 

sincs már egy szikra szerelem sem, mert Írva van, 
hogy: Az igazi szerelem pedig — vak.

KÖZGAZDASÁG.
A Magyar Nemzeti Bank február 6-án tartja 

ez évi rendes közgyűlését, amelyen be fog számolni 
a múlt évi eredményes dotgairól, melyek a nehéz 
viszonyok dacára sikerrel végződtek. Ezt megelőző
leg a kamatleszállítást már végre is hajtotta.

Nem kis dolog volt annyi nehéz körülmények 
között az ország pénzügyi helyzetét ily szép sikerre 
vezetni. Hogy a valutasibereket idejekorán siker ült 
lefülelni, az is csak a Nemzeti Bank éber körül
tekintésére vall. Rajta tehát. Da capo.

A Magyar Nemzeti Bank 1933-ik évi közgyű
lése február 6-án volt. Részvényenkint 9 pengő osz
talékot fizetett.

Magyar Földhitelintézet Orsz. Szövetsége ez 
évi közgyűlését január 21-én tartotta.

Hermes Magyar Általános Váltóüzleti r. t. 1932 
december 31-én megtartott közgyűlése az 1931—32. 
üzletévi nyereségét 128,847 pengőben állapította meg.

Hazai Fésüsfonó és Szövőgyár Rt. Budapest, 
f. hó 31-re hirdette meg közgyűlését, amelyen a 
részvénytőke felemelését határozták el.

A Krausz Moskovich idei mérlege öt pengő 
osztalékot fizet részvényenként.

A Brassói Celulose ez évi mérlege dec. 31-én 
sikerrel zárult.

'M einl-kávé
Nemcsak Arábiába,
M indenü tt is a legjobb. H iába,
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A  Brázay sásborszesznek
Élvezői mindig lesznek.
Mert címen is meglátszik,
Hogy valóban világ-cikk.

A Szent István cikória
Világ titka, tudjátok mi a ?
Mert izes, pom pás, táperős!
S ez m ár régen közismerős

„Hangya11 Szövetkezet
Ezzel fogjon kezet 
Város, falu! Minden község!
Üzletüket ezzel kössék !
Nyolcz millió pengő, 100 miliiárd korona 
Ez a forgó vagyona.

A csepeli ke rékp ár
Világhírű e'rrég már.
Meri ez olyan bicikli,
Külföldre is viszik ki.

Szent István Porter-sörének
Zamatjáról zeng sor-ének.
Frank, Portugál vagy Ital!
Tudja: Ez a legjobb ital.

Palm a kaucsuk cipősarok
E z  az amit én akarok.

Lukács-fürdő kristály vize
Üdít, hüsit annak  ize.
Próbáld csak  meg, talán nyáron 
Bele szeretsz m indenáron.

Ovom altin
Az ideget neveli,
Jól jár , aki kedveli! 
A jó kedvet okozza, 
Egészséged fokozza.

A W áncza levesek

Dr. Oetker-féle sütőpor,
Ez a legjobb mindenkor, 
Világhírű eredménye,
Csuda pompás süteménye.

A Hág kávé pom pás étel
Ehhez nem fér semmi kétely. 
Mint táperő jó sziget,
Mert megóvja a szivet!

Végy Schm oll pasztát,
Csali ezt használdJ 
Látod hasznát.

Gazdák Biztosító Szövetkezete
Ennek a dicsére szövetkezzél te,
Magad látod majd a hasznát !
Mennyi, s milyen áldást hoz rád

Budapest, Üllői-ut 1

S p o la n c h  kéve  zamatja,
Egész tenged áthatja. O d a n e  n hiába fá 
radsz, Másutt itget ne in pipiílhn tsz. M in t  
egg szép tiindérhert át ma. A n n y i ott a 
soh szép patina. Kozák M aréi muzsikálja

A Gschwindt likőr világhíre,
Azért terjedt oly messzire,
Mert oly pom pás szűz zam atja, 
Minden kortynak van kam atja.

Ezüst, arany, vaka rák ,
Ezüst, arany maradék,
Ez a legjobb takarék.
Scheid G. A. cég olvasztója, 
Gazdag sikert mond az róla.

Dréher-féle Bak-sört igyál,
Mert a világ jól csak igy áll.

A Schell kőolaj és benzinkút
Az mindig sikerre juh 
Mert kitűnő anyagát,

ízletesek, kedvesek.
Csak egy kocka! Ne nevess/
S kész már a legjobb leves.

X ., Kopornai-u. 4.
Nyomatott az .Alpha” könyvnyomdában, tulajdonos: Weisz Lajos Budapest, IV., Molnár-utca 3.


