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A Golgotha embere.
Kinszenvedések között született 

a megváltás nagy műve.
A mit előbb mondott jézus az ő 

tanítványainak, azt talán elfeledték 
volna, az nem vésődött volna be 
mélyen az emlékezetükbe, ha nem 
pecsételi meg azoknak igazságát 
kínszenvedésével, bőven omló vé
rével.

A vérontás, az élet föláldozása 
olyan nagy dolog, hogy aki erre is 
kész az ő igazságáért, az csakugyan 
hitelt és hitet érdemel. Ez a tanú
ság a legnagyobb, a mi embertől 
kitelik: a vérnek tanúsága.

Itt Jézus Krisztusról mint ember
ről lehet szó, mert az Isten sem 
nem szenvedhet, sem meg nem hal
hat; hiszen az Isten örökké boldog 
életű, halhatatlan. Csak az ember 
szenvedhetett s halhatott meg Krisz
tusban és ekkor egyidőre el kellett 
válnia a benne lakó Istentől.

így érthető világosan, amit akkor 
mondott, midőn az Olajfák hegyén 
a kinszenvedések előestéjén véres 
izzadással imádkozott:

— „Atyám, ha lehetséges, múljék 
el tőlem ez a szenvedések kelyhe, 
de mégis ne úgy legjen, amint én 
akarom, hanem amint te akarod."

Vagy amit a kereszten elkinlódva 
sóhajtott:

— „Én Istenem, én Istenem, mért 
hagytál el engem?"

Ézt még zsidó nyelven is idézi 
az evangélium: „Éli, Éli, lamma 
szabaktáni!“

Ez a mondás mutatja a Megváltó 
emberi elhagyattatását s hogy meny
nyire érezte a kínokat.

De hát igy kellett történnie, hogy 
legyen nekünk egy emberünk, aki
ről példát vegyünk a szenvedések 
óráján. Mert a szenvedések órája

mindenkire bekövetkezik és akkor 
fölemelő tudat ránk nézve, hogy 
nem vagyunk magunkban, mert a 
legnemesebb, a legkiválóbb, a leg
szentebb ember is keresztülment a 
szenvedések tisztitó tüzén, pedig az 
ő lelke a legközvetlenebb kapcso
latban állott az Istennel, még sem 
lehetett kivétel.

A szenvedések árja ugyancsak rá
zúdult földi életének utolsó napján:

Föltámadtak az ellenségei, hogy 
megsemmisítő csapást mérjenek reá 
és arra a nagy műre, amit annyi 
éven át gondosan ápolt és fejlesz
tett a lelkekben, amit ő „Isten or
szágának" szokott nevezni.

Már sokan voltak hívei, akik ma
gasztalták és áldották őt, aki „az 
Ur nevében jön." De most megijedt 
az egész nagy sereg és a hivatalos 
hatalom föllépése elől meghátrált.

Maga az egyik legbensőbb hive: 
az egyik apostol árulta el őt ellen
ségeinek.

S midőn az utolsó éj imájának 
vérizzasztó tusakodása után elhur
colják a papi fejedelmekhez, akkor 
szétszalad a legbensőbb hívek csa
patja is, csak egy-kettő rejtőzködik 
ott ismeretlenül az üldözők között 
s még az is megtagadja őt átokkal 
és esküvéssel, mikor a szolgáló rá
ismer.

Igazságtalan vádak, arculverés, 
lökdösés, leköpés a része annak, 
aki népéért ezernyi jót tett s éveken 
át tanította őket nemesebb életre.

íme igy fordult a világ egy nap 
alatt a legnagyobb magasztalásból 
a legalávalóbb gyalázkodásra s ez 
a legnemesebb ember szivét mély 
fájdalom örvényébe sodorta.

Mi van még hátra? Jöhet-e több?
Halálra akarják őt Ítélni, de erre 

nincs joguk, mert az élet és halál

jogát idegen hóditó: a római csá
szárság tartotta kezében.

Ezért oda mennek az idegen ha
talom képviselőjéhez: Pontius Pilá
tushoz és tőle követelik Jézus ki
végeztetését. Az idegen helytartó 
érdektelenül vizsgálódik s nem talál 
benne büntetni valót, de ők azzal 
félemlitik meg, hogy ez az ember 
királynak hirdeti magát s igy ellen
sége a császárnak. Ez hatott, de 
Pilátus még mindig szeretné őt meg
menteni s azért előhozat egy rablót 
és választást enged a népnek, kit 
bocsásson szabadon: Barabás rab
lót-e vagy Jézust? Az elvakult, fa
natizált nép a rablót választja.

Ekkora hálátlanság micsoda mély 
fájdalom tengerét zúdíthatta a leg
nemesebb jótevő szivére.

Következik a többi gyors egy
másutánban. Ki kellett ürítenie fe
nékig a szenvedés kelyhét.

Jött a megostoroztatás, a tövis
koronázás és az alávaló csőcselék 

( nvilvános gunyolása. Majd elkinzott 
vállaira teszik a nehéz keresztfát, 
hogy saját vállain vigye föl a Gol
gotha ormára.

Nem bírja, összeroskad alatta, 
segítséget kell neki rendelniük.

A Golgothára érve, kezeit-lábait 
odaszögezik a keresztfához s ott föl
állítják két rabló között. A keresztre- 
feszités volt a legmegalázóbb, a leg
gyalázatosabb büntetés, amit abban 
az időben kiszabhattak. Azért vá
lasztották ezt, mert porig kellett 
alázni halálában is a népnek leg
nagyobb jótevőjét, tanitómesterét.

Teste már nem is érez ott a Gol- 
gothán, de a lelke tele van kínnal, 
gyötrelemmel és mégis imádkozik 
azokért, akik gyötrik és gúnyolják 
őt halálában. Csak édesanyja s a 
szerető tanítvány és a megtérő job

bik lator látása nyújt némi vigaszt 
kesergő lelkének.

Kiürült a kínok kelyhe egészen: 
— „Atyám, kezeidbe ajánlom lel- 
kemet! “

S lehajtá fejét és kiadá lelkét, 
így halt meg a legnemesebb ember, 
a Golgotha embere . . .

Ennyi kín után megdicsőülésnek, 
föltámadásnak kellett következnie!

— hz —

Móricz Zsigmond 
és Simonyi Mária 
Rimaszombatban.
Történelmet éltünk Rimaszombat falai 

közt az elmúlt vasárnap és hétfőn. Tör
ténelmi órákat élhettünk együtt Móricz 
Zsigmonddal, a ma élő legnagyobb ma
gyar regényíróval és feleségével Simonyi 
Máriával, a mai drámai művészet büsz
keségével. Ady Endre testi-lelki jóbarátja, 
„programm-sziklájának továbbiaragója* 
tartózkodott körünkben két napon át cs 
ezalatt az idő alatt sikerült úgyszólván 
az egész rimaszombati magyarság ér
deklődését maga felé és a magyar iro
dalom felé fordítani.

Móricz Zsigmond büszke lehet a pá
ratlan lelkesedéstől átitatott két rima- 
szombati napra és Rimaszombat ma
gyarsága is a köteiességteljesités boldog, 
megnyugtató érzésével szürkülhet vissza 
a hétköznapokba: olyan forró, lelkes és 
magyaros vendégszeretettel fogadta és 
zárta szivébe a két nap alatt Móricz 
Zsigmondot és életepárját, amire hamar
jában egyetlen szlovenszkói magyar vá
ros sem tudna példát előkanyaritani.

Történelmet csinált Móricz Zsigmond 
a két rimaszombati nap alatt. S ha ma 
még nem is tekinthetjük át azokat a 
jövőgazdagitó eredményeket, amik e 
két napos látogatás nyomában járnak, 
bízunk benne, hogy az idő távlatából 
jobban regisztrálhatjuk majd e látogatás 
sorsdöntő jelentőségét.

Éjfél a dóm kriptájában.
A dóm tornyában éjfélre kondult.
A Fejedelem rosszat álmodott:
Ébren vagytok-e Bercsényi, Sibrik?
— Három szárkofág zörögve nyílik 
És összenéznek három bús halott?
Hallod-e, Miklós, Mikes hol lehet? 
Odakünn panaszt hord a kósza szél... 
S a jajszó közé nem vegyül ének.
S ha összeülnek a hadvert vének 
Szép, dacos fejük mellükre áléi.
Kuruc világ van pedig odakünn.
De kuckóban ül jó Esze Tamás.
Hej, kivesző faj a Csínom Jankó : 
Nem fog tüzet az asszony-nép jajszó, 
Olt már mindenki egy Kucor Balázs...
Hallgasd csak, mintha Ónodon volnánk, 
Mint vágja bárgyún magyar a magyart. 
Ennyi baj közölt, haj, Miklós, vigyázz, 
Nyakunkra szakad mind a régi gyász
— Pedig mindenik csak egyet akar.
— Kripta falán megkondul egy : „jaj." 
Ott künn fergeteg vas-boronája 
Hasogatja a magyar éjszakát...
S ahol e jajszó vérezve elszáll,
Kínra torzul a magyar föld tája....
A kripta faián megkondul egy: „jaj!" 
Megtörli szemét a Fejedelem :

Miklós, még most sem tanult a magyar. 
Aludjunk, amig elmegy a vihar,
Amig majd eljön az én reggelem....

Telek A. Sándor.

Ó, gyönyörű Húsvét!
Ez a kis locsolóüveg, amely a külső 

kabátzsebbe tökéletesen belefért, volt a 
nagykorúság első jele. Mikor az ember 
kerek tiz éves, egy nappal sem több 
vagy kevesebb : felelősségteljesnek érzi 
az első X-et, mint a tizes számrendszer 
alapját, amely alfája és ómegája egy
szerre annak a bonyolult valaminek, amit 
számolási rendszernek nevezünk. Csodá
latos: ebben az időben inkább több vig- 
ság mint szomorúság jelzi, hogy beér
keztünk az első kikötőbe, nem magunkba 
mélyedést idéz elő, hanem az ellenkező
jével bizonyítjuk azt a rettentő válasz
falat, ami a tízesen innen s túl látszik...

Tehát kis locsolóüveg jár a második 
X felé e pillanatban lépő matrózgalléros 
ifjúnak, ám, ha bepillantunk a szülői el
határozások bonyolult útvesztőibe, a kis 
locsolóüveg nem is annyira idős voltunk 
hangsúlyozása, mint inkább óvó intéz
kedés. Óvó intézkedés túlzott tempera
mentumunk ellen, hiszen az öntözködés 
lázában Laci barátom tavaly is Sárihoz

csapta a literes rózsavizesüveget, amely 
tüllel megfejelve s helyenkint kútvizzel 
szaporítva adta azt a hihetetlen mulat
ságot, ami elé izgatottan néz a tízéves 
ifjú már virágvasárnaptól kezdve. A hús
véti locsolkodás krónikáiban úgyszólván 
évente előfordul a heves öntözködés bal
esete, de a jóakarattal fütött igyekezetért 
nem lehet tartós haraggal felelni: leg
feljebb a cselédnek okoz bosszúságot a 
széttört rózsavizesüveg, illetve cserepei
nek kutatgatása.

A kis parfőmös-üveget nem lehet két- 
kézre markolva lóbálni a fejünk fölött, 
a kis üvegből finom illat permetezik és 
nem szakad ki a tüli, ami a rózsaviz- 
zuhatagok indulását vonná maga után s 
mint mondom, kézből való kicsuszása is 
kevesebb veszéllyel jár, mintha a rózsa
vizespalackot eresztjük ki lucskos tenye
rünkből, egyenesen a megöntözendő roz
maring kontya tetejére. Akkoriban még 
kontyokban irultak-pirultak a húsvéti 
rozmaringok. (Máig sem tudom, mi oka- 
miértje van annak, hogy a Sárikat, Man
cikát és Bözsiket következetesen rozma
ringnak kellett szólítani, kiszáradt roz
maringnak pedig, mielőtt az ember a 
kiszáradást ellensúlyozó heves öntözkö- 
désbe fogott. De rozmaringnak szólí
tottuk éveken át a húsvéti palántákat, 
eszünkbe se jutott mosolyogni, mikor az

izgatottan sivalkodó rozmaringot először 
ékes dikcióval fenyegettük a bekövet
kező veszedelem előtt. S minél idősebb 
volt a megöntözendő rozmaring, annál 
hevesebben tiltakozott a kiszáradt jelző 
ellen. Nem csoda, ha kertészeti ismere
teink annak idején nagyon hiányosak 
voltak s tótágast állottak. Máig sem hi
szem, hogy rozmaringvirág egyáltalában 
női a világon és a rozmaring fogalma 
naranccsal, húsvéti tojással, sikoltozás
sal és lehetetlen parfőmökkel keveredett 
össze bennem.)

A szülői hatalom által engedélyezett 
öntözködési helyek csak arra jók, hogy 
az ember közbe ide-oda is beugorjon 
engedély nélkül s lázasan forgassa kis
üvegjét. Lassankint minden zseb, kalap, 
papirstanicli megtelik a narancsok, cukor
tojások, pirostojások, tortaszeletek, cso
koládék, üvegek, pléhek zavaros, ragadós, 
édes zsákmányával. Kiki a maga hadjá
ratával dicsekszik, délebéd felé átalakul 
az egész öntözködés kalandos hadjárattá: 
locsolóvíz-ágyúzással és minél több ha- 
rácsolással. Az üvegben zavaros kutviz 
locsog, azt, mint diadalmi-jelet szorongat
ni kell előretartott kézben, nyakunkat 
magasan kinyújtva a gallérból, mert a 
gallérra, kabátra, kalapra tűzött virágok 
erdejéből csak pirossá gyúlt arcunk lát
szik ki már, távolról egy mozgó, illatos,
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A Mórlcz-turné előkészületei.
A nyelvi nehézségek mellett lélek és 

idegölő anyagi gondokkal is küzdő 
csehszlovákiai magyar főiskolások hivó 
szavára nyomban felajánlotta segítségét 
Móricz Zsigmond és a Makk-isták agi
litása rövid hetek alatt megszervezte az 
aranyat és diadaltszerző szlovenszkói 
turnét. Rimaszombatban a Polgári Olva
sókör Irodalmi Társasága készséggel vál
lalta a rimaszombati fogadtatás, estély
rendezés és a velejáró technikai felada
tok elvégzését és ha Móricz Zsigmon- 
dék rimaszombati fogadtatása és ünnep
lése, melegség, szív és külső fény te
kintetében túlszárnyalja a többi szlo
venszkói városokét, úgy azért az érdem 
a főiskolások kisded csapatán kivül az 
Irodalmi Társaságé. A Komáromból, Po
zsonyból, Érsekújvárból, Léváról és Lo
soncról jövő hírek hatása alatt az egész 
város érdeklődése Móricz Zsigmondék 
látogatása felé koncentrálódott már a 
megelőző héten és mikor a jegyek elő
vételét megindító plakátok a falakat 
megszállották, egy soha nem látott nép- 
vándorlás indult meg Rábely Miklós 
könyvkereskedéséhez, ahol már szombat 
délre az utolsó helyig elkelt elővételben 
minden jegy. A környék intelligenciája 
részéről is nagy érdeklődés nyilvánult 
meg és az előjelek már szombaton azt 
mutatták, hogy Rimaszombat vasárnapra 
a Blaha-, Hubay- vagy Bartók-napoknál 
is szenzációsabb eseményre fog virradni.

A rendezés szálai Márkus Lászlő fő
rendező kezében összpontosultak és a 
rendezők egész serege napokkal előbb 
már be volt osztva felelősségteljes poszt
jára s az egész gépezet valami határ
talan lelkesedéssel végezte el munkáját. 
A „Tátra" szálló színpadját Miskolczy 
Lajos Ízlésesen díszítette fel ez alka
lomra. A nagy Írót és feleségét pálmák 
és más délszaki növények díszes kerete 
várta a piros drapériákkal dekorált szín
padon. A művész-szoba is kényelmes 
klub-garniturákkal gazdagodott meg hir
telen, a hivatalos fogadtatás itt készült 
lezajlani.

Radó szállodás az első emeleten a 
tizenegyes szobát rendezte be a művész
pár lakásául. A csinos, levegős sarok
szoba a legcsendesebb lakosztálya a 
Tátra szállónak, gondos kezek puha ott
honosságot varázsoltak falai közé és 
megtöltötték pompázó virágcsokrokkal.

A fogadtatás.
Permetező esőben százakra menő tö

meg gyűlt össze az állomáson vasárnap 
a délben érkező vonatnál. A rendezőség 
megbízásából Qyőry Dezső már szom
baton Losoncra utazott és a Makk imp- 
reszáriójával, Somos Elemérrel együtt 
ők kisérték Feledig Móricz Zsigmondot 
és feleségét. A feledi állomáson Benko- 
vits Gyula, Csontos Béla és Mátrai-Ma- 
kovits Jenő fogadták a két művészt. Ri
maszombatba dörgő éljenzés közben fu
tott be a vonat. A turnét rendező Makk 
nevében az elérzékenyedett Szakáll Kor
nél köszöntötte elsőnek az illusztris 
vendégeket, hatalmas szegfűcsokorral 
kedveskedve Simonyi Máriának, a város 
képviseletében pedig Vladár József pol

gármester mondott rövid üdvözlő be
szédet és a csendesen szitáló esőben, a 
nagy iró a közönség viharos éljenzése 
közt kocsiba szállott. — A város fogata 
után, díszesen felvirágozott négyes fogat 
hozta Móricz Zsigmondot és feleségét. 
Az Andrássy-uton nagyszámú közönség 
nézte végig a bevonulást, az ablakok 
mindenütt telve érdeklődőkkel és a Tátra 
szálló kapujánál is több száz főnyi kö
zönség gyűlt egybe, hogy láthassa a híres 
irót.

Az elsőemeleti mfivészszobában ek
korra már elhelyezkedtek a deputációk 
és a terembe lépő vendégeket a Polgári 
Olvasókör és a Rimaszombati Irodalmi 
Társaság nevében főszerkesztőnk Már
kus László köszöntötte, a nap jelentő
ségét kiemelő szónoklattal. Váry János 
a Kath. Olvasóegylet, Dickmann Dezső 
pedig a Kereskedelmi Testület és a ke
belében működő társadalmi kör nevében 
üdvözölték Móriczékat, az ev. leánykör 
megbízásából pedig Gyürky Anna. Mó
ricz Zsigmond meghatottan válaszolt a 
szivből jövő üdvözlésekre. A vendégek 
a hivatalos fogadtatás végeztével vissza
vonultak és szobájukban ebédeltek meg. 
Délután Márkus László kíséretében láto
gatásokat tett Móricz Zsigmond.

A vasárnapi előadás.
Zsúfolt ház előtt, lelkes hangulatban 

kezdődött meg félkilenckor a vasárnapi 
előadás. — A nézőtéren a rimaszombati 
intelligencia szine-java, dr. Törköly Jó
zsef szenátor családjával, Szent-Ivány 
József képviselő fiával és a megye nota- 
bilitásai közül is számosán. Az előadást 
az Irodalmi Társaság ősz elnöke dr Ve
ress Samu meleghangú, remekbe készült 
megnyitó beszéde vezette be.

A színpadra lépő Móricz Zsigmondot 
percekig tartó taps és éljenzés fogadta. 
Európa irodalmi életéből rajzolt markáns 
képeket a hallgatóság elé első felolva
sásában, a fascista Rómát uraló izzó 
politikai állapotot ecsetelve, ahol a po
litika tuitengése elcsittií minden kultur- 
ténykedést; aztán Párisba vitt, a nyu
gati kultúra metropolisába, ahol pezseg 
az irodalmi élet és az Írók a legnagyobb 
szabadságot élvezik. A gloire hazájából 
a lelki depressziókon átnyomuló német 
irodalom berkeibe pillantott be Móricz 
Zsigmond, hogy aztán az olasz, francia 
és német kulturéletben tett megfigyelé
seit párhuzamba állíthassa az agrikultur 
Magyarország kulturviszonyaival. — Az 
egészséges magyar humorral megara- 
nyozott, kiegyensúlyozott és bölcs élet- 
szemléleten felépített, közvetlen, magya
ros egyszerűséggel előadott „csevegését" 
percről-percre harsogó kacagás szakí
totta meg. „Az iró és az irás" címen meg
tartott szabad előadásában a költői al
kotások születésére vonatkozó mester
ségbeli intimitásokat ismertette. Feltárta 
a hallgatóság előtt azokat a psichológiai 
okokat, amik az irót Írásra serkentik s 
amik előidézői egy regény, vagy egy 
vers megszületésének. — Legvégül egy 
rozsnyói vonatkozású, kacagtató novel
láját olvasta fel Móricz Zsigmond, a „Két 
nemes állat" címen. Szavainak csodála
tosan behízelgő, meleg muzsikájára min
den szivnek rezonálnia kellett. Zamatos,

alföldizü, srófos észjárású, tősgyökeresen 
a parasztot visszaadó Írásait az ő köz
vetlen, meleg csengésű hangján életre- 
kelni hallani: felejthetetlen élmény volt. 
Művészetét a „Bánhidy Mária" c. bal
ladájának és „Mint a mezőnek virágai" 
c. versének előadásával hűen interpre
tálta felesége, a budapesti Magyar Szín
ház dédelgetett művésznője: Simonyi 
Mária s különösen „Az elhagyott Psyche" 
c. mesejáték egy részletének előadásá
val aratott zugó tapsokat. Rimaszombat 
kulturéletében kimagasló eseményt je
lent Móricz Zsigmond és Simonyi Mária 
vasárnapesti előadása, de azt hisszük, 
hogy a lelkes ovációktól sűrűn megszakí
tott előadás a nagy Írónak is egyik leg
kedvesebb szlovenszkói emléke marad.

Az előadás végeztével a Tátra szálló 
éttermében bankett volt az illusztris 
vendégek tiszteletére. Az első pohárkö
szöntőt dr. Veress Samu mondotta. Az
után dr. Törköly József szenátor, Somos 
Elemér a Makk szónoka és dr. Mihalik 
Dezső szólaltak még fel. A banketten 
sikerült Móricz Zsigmondot még egy 
előadás megtartására megnyerni. A je
lenlevő főiskolások percek alatt elővé
telben eladták a hétfői előadás félházát 
s igy már vasárnap biztosítva volt a 
hétfői estély anyagi része.

A hétfői előadás.
A második Mőricz-est hire futótűzként 

terjedt el a városban és az érdeklődést 
különös mértékben felcsigázta az a kö
rülmény, hogy Móricz Zsigmond Ady- 
emlékeit is felolvasás tárgyául válasz
totta és Simonyi Mária is Ady-verseket 
készült szavalni. A rendőrség akadályo
kat gördített a második irodalmi estély 
megtartása elé, szerencsére azonban dr. 
Törköly József szenátor személyesen lé
pett közbe a miniszternél és telefon
panasza után a rendőrség hétfőn délben 
akadály nélkül adta meg az engedélyt.

Az engedély uiáni szaladgálás dél
előttjén újságírók voltak Móricz Zsig
mond vendégei, a sajtóatakkal egyidő- 
ben pedig Mátrai-Makovits Jenő port- 
rézta őt. A bohém-kinézésü, délelőtt- 
hangulatu szállodai szobában különös 
látványt nyújtott a festő tábori állványa 
és a kofferek között megbúvó 2—3 
újságíró mámoros, borostás arca. A ri
porterceruzák Móricz Zsigmond szavait 
lesték és jegyezték, az ecset pedig az ő 
érdekes fejének karakteres vonásait vitte 
át az ásitozó fehér vászonra. — Ifjú
koráról mesélt a nagy iró, mezítlábas 
gyermekkoráról, kamaszidejének pana
szairól, ábrándjairól, első szerelméről, 
első Írásáról és arról a titoktörő, sors
döntő pillanatról, amikor először súgta 
meg édes anyjának a régóta hurcolt 
rettenetes gondolatot, hogy iró akar 
lenni. Kész regényként ömlőitek a sza
vak a nagy iró ajkairól, amint bodor 
szivarfüstfelhőket eregetve végigszágul- 
dott velünk ifjúsága változóan napos, 
virágos rétjén. Aztán napi irodalmi pro
blémákhoz is nyúlt, tanácsokat adott, 
céhbeli fogásokat árult el és szeretettel 
hallgatta meg Győry Dezső referádáját 
a szlovenszkói „uj munka" indulásáról. 
Lehetetlen e lap szűk hasábjain egyet
len lélekzetre visszaadni ennek a dél-

előttnek minden mozzanatát: egy életre 
szóló testvéri beszélgetés volt ez. Ce
ruza jegyzett bőszükén. Ecset rohant a 
vásznon sietve, bennünk pedig a szív 
körül pillanatról-pillanatra jobban kiala
kult Móricz Zsigmond Írói portréja, 
Makovits vásznán pedig az iró emberi 
arcának mása. A Rimaszombatban dúló 
irodalmi sajtópolémiára is szó került, a 
„Gömör" cikkeiről már Losoncon tájé
kozódást szerzett Móricz Zsigmond szom
baton este és teljes rokonszenvvel for
dult az ifjúság irói felé. Kemény moz
dulattal húzta alá ceruzája a „Gömör" 
egyik sorát, erélyesen tiltakozott a cikk
írónak a züllött Adyt aposztrofáló durva 
megjegyzése ellen és kijelentette, hogy 
Ady minden cinizmusa és boros volta 
dacára is mindvégig gavallér magyar ur 
volt és tájékozatlan félreértés illetheti 
csak őt a „züllött életű" megbélyegzés
sel. Ady soha sem élt züllött életet, 
mondotta Móricz Zsigmond, aki sokalta 
jobban ismerte a legnagyobb magyar 
lírikust a „Gömör" cikkírójánál.

Délután látogatókat fogadtak Móriczék 
szállásukon és nyolc óra tájban érkez
tek meg a Polgári Olvasókörbe, ahol 
már zsúfolt nézőtér gyűlt össze a nagy 
iró Ady-emlékezéseinek meghallgatására.

Rimaszombat közönsége egykor még 
büszkén fog hivatkozni arra az estre, 
amikor Móricz Zsigmondot hallotta Ady 
Endréről beszélni. Megrázó percek vol
tak azok.

Megelevenedett előttünk Ady Endre 
tragikus, nagy élete és Móricz Zsigmond 
meleg baráti szivén át elénk tárult Ady 
embervolta, a feketeleples magyar sors 
őrjitő képei elől a narkózis, a mámor 
karjaiba, az örvénybe rohanó iró tragé- 
diás sorsa. Az elfogulatlan barát, az 
objektív kortárs és a zsenit elismerő 
iró-kolléga monumentális alkotása Mó
ricz Zsigmondnak ez az Ady-irása. Ezt 
elfelejteni nekünk már többé nem lehet. 
A papírra vetett visszaemlékezések döb
benetes erővel keltek újra életre Móricz 
Zsigmond elérzékenyedett hangon el
mondott előadásában s ő maga is any- 
nyira élte az előadás alatt a Meteor
beli találkozást, a Három hollót, Ady 
első- vizitjét az üllői-uti régi Móricz- 
portán és a Fasor-szanatóriumbeli finá
lét, hogy e súlyos emlékek egészen fel
zaklatták a nagy iró lelkét. A feldübörgő 
tapsra ki sem jött a színpadra, lerohant 
az előcsarnokba s perceken át ott sétált 
föl-le, felzaklatott idegekkel. Ezt elfelej
teni nekünk már többé nem lehet.

M. Simonyi Mária Ady-versei a zseni 
szárnyalását érző komor hangulatot csak 
fokozták. Megrázó drámai feszültséget 
vitt előadásába, az Adyt jellemző lefoj
tott keserűség, biblikus pátosz valami 
fönséges értelmet és muzsikát kapott az 
ő szivigszántó, hű interpretálásában.

A műsor két Ady-számának oly lélek
bemarkoló hatása volt, hogy a magyar 
költői irányokról szóló előadása alatt 
sem tudott a közönség felszabadulni az 
Ady köré koncentrálódott szuggesztiv 
hatások alól. Babits néhány nehézveretü, 
mély zenéjű versére, Kosztolányi muzsi
kájára Gellért finom művészetére és Szép

Folytatása az 5-ik oldalon.

nedves, lucskos, édességekkel megrakott 
virágerdőt mutatunk, hordozunk, imbo- 
lyogva az utcán s be-betérve újabb roz
maringok száradó kertjébe.

— Köszönöm — mondom pirulva — 
pénzt nem szabad elfogadni.

Az aljas destrukció környékez. A ki
fogyott narancshalmokat, tojásrakomá
nyokat hitvány pénzzel gondolja pótolni 
a rozmárig nevelő kertésze.

— Ejnye, ejnye, akkor talán egy pici 
likőrt — tölt a rozmaring papája ka
jánul.

Vadul kalimpálva a lábunkkal, ülünk 
meg az asztal körül. A rozmaring most 
vesz ötödik száraz blúzt s boldogan si- 
valkodik. Kisebb-nagyobb rozmaringok 
sürögnek-forognak, mi pedig a likőrt 
próbáljuk szopogatni óvatosan. Érdekes, 
finom ize van. Mért, hogy otthon nem 
adnak soha ! A szemünk kicsillan, Laci 
rákönyököl az asztalra s mosolyog. Az
tán hirtelen tartja oda a kis poharat, 
szinte parancsolóan :

— Kérek még!
— Nekem i s ! — mondom szigorúan.
— Még eggyel, fiúcskák, de többet 

nem kaptok.
Lekászmálódunk a székekről. Finom 

érzés, gyönyörű. Az utca is mintha nap
fényesebb lenne. Megnyaljuk a szájunk 
szélét.

— Nagyon jó ! — állapítjuk meg.
Csak az a sajnálatos, hogy előbb meg

nem próbáltuk. Nem baj, még benézünk 
nehány rozmaringhoz.

— Likőrt kérünk 1 — mondjuk hatá
rozottan a sivalkodás után ott is.

Valaki nevet. Nem baj, hadd nevessen.
— Ez diórium, szabad nektek ezt 

inni ? — aggódott egy sötét és felette 
elszáradt rozmaring.

Félrehúztam az ajkam.
— Persze, hogy szabad, már nagy fiuk 

vagyunk !
Laci ismét kitette az üres poharat.
— Kérek még !
Kipróbáltuk a husvétot. Hátunk mö

gött nevettek, nem törődtünk vele.
— Te, — mondta az utcán Laci és 

ugrálva, fütyülve sétált — mintha lég
hajó emelgetne.

— Neked nem fáj a fejed ? — kér
deztem és leültem egy kapukőre. Né
hány pillanatig nem láttam tisztán, apró 
fényfoltok cikkáztak előttem.

Laci kivett zsebéből egy szép piros 
tojást:

— Gyere, dobjunk célba 1 — s már 
zuhant is a palánkon a tojás. Újabb, 
még egy—  Aztán leült a kerítés tövébe 
s minden ok nélkül nevetni kezdett. 
Hangosan kacagott s egy nagy naran
csot próbált héjastól megenni.

— Fáj a fejem, — mondtam s meg
indultam az utón. Valaki nevetett mö
göttem, emberek jöttek-mentek, de mint 
a lázkép : suhantak el az utón, ködösek 
és furcsák voltak. Dülöngőztek.

Hirtelen kihúztam magam, egyenesre. 
De egy oszlopba kellett fogóznom s még 
hallottam, hogy barátom és osztályosom 
hangosan énekel.

Újból megindultam. Szellő lopakodott 
a hegyekről s végigcirógatott. Kiemel
tem a fejem a virágerdőből s dacosan 
csapkodtam a lábam. Zsongtak, zúgtak, 
czikáztak a gondolatok. Csendesen ne
vetgéltem. Hirtelen meglepett valami 
nagyszerű érzés. Könnyűnek, vígnak 
éreztem magam.
. Aztán leültem a kapunk tövébe. Ül
tem szótlanul, szemem rámeresztettem 
a szomszéd ház kéményére, az füstöl
gőit. Valahol harang szólt délre. Egy 
támogató, jóságos kéz felemelt.

— Beteg! — sápadt el édesanyám s 
ijedten fektetett le a díványra.

Apám az arcomhoz hajolt. Hosszú 
vizsgálódás kellett a pontos észlelethez 
a parfőmök, virágok és narancsok ren
getegei között.

— Dehogy! — mondta végül — be- 
csipett a huncut!

De ezt nem hallottam. Álmok zsong
tak körülöttem, narancsok, cukortojások

görögtek, virágot gázoltam, hordóból ön- 
tözgettem komplikált locsolószerszámok
kal s egy nagy sötét rozmaring jajgatott, 
hogy rögtön kiszárad.

Kábult fejjel néztem körül. Megpró
báltam mosolyogni Anyámra, aki helyet
tem szenvedett. Apám komolyan nézett 
rám. Nem mertem szólni. Csak éreztem, 
hogy büszke vagyok, önérzetesen tekin
tettem magamra : különös, felemelő tu
dat szállt hirtelen belém : férfi vagyok, 
becsiptem!

Az első X terhével vállamon neki
indultam az élettel szembe s rögtön 
botlottam egyet, amint utána sokat kel
lett még botlanom az életnek, a férfias
ságnak a konvencióknak ama rengeteg 
helytelen magyarázata között, amelyik a 
botladozásokat tekinti helyeseknek és 
követésre méltónak.

Azt pedig, hogy legyünk hűek önma
gunk jobbik énjéhez : kineveti, csúfolja 
a Magyarázat s vájjon hány apró bot
lást kell tennünk, hány X-et vállainkra 
vennünk, mig kiérünk a Tiszta Rétre, 
ahol nem önáltatás, nem hazug magya
rázat, hanem Igazság van?

*
T íz éves voltam s a hamis konven

ciók máris követ gurítottak elém, ami
ben botlanom kellett.

Szombalhy Viktor.
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A megváltás ünnepén,
Szürke, cafatos rongyokba, vagy 

boldogságot hazudó bársonyba bur- 
kolódzott emberek lehorgadt fejjel 
rójják a Golgotha útját. Szemükön 
a fájdalom döbbeneté: talán a vég- 
itélet közeleg. A Mester elrongyolt 
teste kiszögezve lóg, mint egy cél
tábla: a gúny maró nyilainak célul. 
A bamba tömeg ajkán odafagy egy 
sikoltó ja j: a Mester meghalt...  Az 
ég elsötétült, a föld megingott. . .  
s az emberek igy szólnak: valóban 
Isten fia volt!. . .

. . .  Majdnem kétezer éve és még 
mindig nem tanult az ember. Az 
isteni kinyilatkozások, az Igazság, 
aki forradalmat gyújtott az elnyomó 
hatalommal szemben; a Jóság, aki 
minden élőnek a saját testét adta 
mindennapi eledelül; a Szeretet, aki 
keblére ölelte az egész világot az 
összes bűneivel, mind hiába volt. 
Hiába halt meg a Mester! A „mü
veit" ember a mamuth-korbeli em
ber lelkivilágába sülyedt, az ököljog 
lett szeníesitett töryény, az erősebb 
eltiporja a gyengébbet, mint a földi 
férget a reáhágó patkós paraszt
csizma; kannibál vagy növényevő 
haramiává sülyedt a teremtés koro
nája, csak éppen az áldozat elejté
séhez szükséges kőfejsze és kova
dárda nőtt meg félelmetes tankká, 
zeppelinné, hogy mérhetetlen távol
ból és elérhetetlen magasból csap
jon le emberáldozatára, mint a szirti 
sas a földön lapuló prédájára...

Hiába halt meg a Mester! . . . 
Európa még nem takarította el a 
hamut a felpörkölt városok és fal
vak helyéről; még nem építette fel a 
kiszámíthatatlan kincseket ért szét
lőtt világot; még nem nyitották ki 
a börtön ajtaját a rabigába döntött 
népek előtt; még nem itatta át a 
lelkeket az istenember jóságos sze- 
retete: már újra uj tárnákat nyitnak 
a pokol bányájában, ahová a nagy 
Moloch, a háború véres karmokkal 
taszít be eleveneket és holtakat. . .

Keleten vörös foltok ütnek ki az 
égbolt testén. A világ legnépesebb 
nemzete vívja ujjászületési harcát 
az európai bűn és az európai szem
forgató jóság ellen. A tűz lopva ter
jed a föld felett és a föld alatt. . .  
A láncravert milliók még nincsenek 
kibékítve, az örök nagypénteket élő 
szegénységet nem ölelte keblére a 
krisztusi szeretet; a nincstelenség 
mind a Golgothát járja és kiszáradt 
szemekkel mered a keresztre feszí
tett megváltó Béke elrongyolt tes
tére és elröppen ajkukról egy szó: 
valóban Isten fia volt.. .

Es mi szlovenszkói magyarok? 
Mi hangtalanul cipeljük a váliunkra 
vett súlyos keresztet, mint az az 
egy, aki a bámész tömeg közül 
segített az Üdvözitőnek továbbvon
szolni a keresztet. Mi szótalan me
gyünk a Kálvária utján és bár a 
lábunkból ki-kiserked a vér, a hi
tünk csak annál inkább feléled, mert 
a világot megváltó Igazság után me
gyünk és bár a poroszlók keresztre 
is feszitik, fel fog támadni és elhen- 
geriti sziklasirjáról az elzáró köve
ket. . .

Szürke, cafatos rongyokba bur- 
kolódzva rójjuk az utat, lelkűnkön 
nagypéntek szomorúsága borong... 
Meghalt a Mester: az Igazság, de 
mi hiszünk a megváltásban. Mi 
magyarok vagyunk.

Telek A. Sándor.

Régi kastély.
Ugyan meddig, kire vár 
E rokkant, züllött régi kastély? 
— Benne mennyi drága rejtély... 
Bús öröm és vig halál.
Hány nyara volt, hány úrnője, 
Kik színes szobákba laktak ; 
Titkos ajtón kit fogadtak,
Ha leszállt a titkok éje?...
Ablak-szemén kire hullott 
Úrnőjének kacagása?...
S a büszke ur szive melyik 
Szegény lánynál volt elásva?...
A meddő park talán néha 
Egy kis parasztlányra érez,
Ki fehér csont barna földben 
S kinek szive most is vérez.

Kishonthy Samu.

Naftalin János szerencséje és vége.
Hát úgy történt, mert egyformák va

gyunk mi emberek a Kaukázusban a 
Szajna mentén — olyan egyformák...

Akkor este zsúfoltak voltak a kávé
házak, a nagy körútra fény ömlött, tün
dén fény ... csak a messzi külvárosi 
csendes utcák maradtak bánatosan va
lami tompa félhomályban : — az élet itt 
féitőn takarta elnyűtt szennyesét.

Hogy vannak hiszékeny emberek ?
Hisz épen arról akarok beszélni. Mert, 

Istenem, az emberre néha, nagyritkán 
rásüt az az áldott jó napocska, amit 
szerencsének hívnak.

És mi történik most?
Ép itt kezdődik a mi kis történetünk: 

a szerencsénél, amely örömhírt hoz — 
mert különös szerencse — egy gazdag 
amerikai nagybácsi, ha meghal! S itt a 
legfontosabb hogy meghaljon. — Igaz? 
Mondjuk nekem vagy neked, de fő, 
hogy meghaljon! — Szegény!

Naftalin János hatkor letette a tollat; 
a daxli-lábu széket, amelyen napestig 
görnyedt, kirúgta maga alul.

Még egy futó pillantást vetett a tü
körbe és kábult fejjel indult lefelé az 
ötödik emeletről.

Lenn az utcán megállóit, valami má
mor fogta el, s szerette volna magába 
szívni mind-mind a fényt, ezt a ragyo
gást — az életet.

Igen az életet, a csodás nőket, a vi
lágot, amely eddig nem lehetett az övé 
melyből eddig még mitsem é l t !

Dehát élhetett-e?
Hiszen huszonötödikétől vacsorára már 

arra a félcipóra sem tellett,' amit más
kor egy külvárosi péküzletben vásárolt, 
s amit mig hazaért, a hóna alatt simo
gatta, babusgatta, hogy el ne vesszen a 
drága, egyetlen legnagyobb öröm: a 
Kenyér!

Aztán az utcát járta, mert vonzották 
azok a különösen ragyogó kirakatok, s 
clyan jó volt elvegyülni a bámuló tö
megben észrevétlenül, valami balga kéj
jel lesni, inni a ragyogást, a fényt...

Nők?— Neki az árnyékuk sem esett 
a szemébe!

Szerelem ? Valamikor egyszer kérdez
ték felőle. De lehet-e helye ilyesminek 
az ő lelkében, hol vészesen dörömböl a 
Holnap : — Kenyér, kenyér! ...

S mégis egy nap, fejelágyára esik a 
világ, kivirul számára az élet, — olyan 
lesz minden, mint egy nagy álom, külö
nös, illatos mese....

Mosolygó arccal jönnek felé emberek, 
akiket eddig csak hírükből ismert. S a 
világ szive, melyet eddig hideg kopor
sónak vélt, megnyílik előtte s megindul 
kúszva a csillogó folyam : az Arany !

Igen : az arany a pénz, mert ez volt 
a világ szive: anno 1927.

A Riviérán villát vásárol, a hangula
tos Bretagneban vadászkastélyt. S amit 
a lelke kívánt, övé lett minden : kiraka
tok kincse, tündéri nők : ez az egész 
szerelmes, sirvakacagó élet!

Szólt a szaxafón és zengett a banjó. 
És, és....

... Ebben a vig világban talán az 
amerikai nagybácsi is meggondolta a 
dolgot, s kitolta halálának terminusát.... 
De lehet, hogy a posta volt a hibás s 
a sürgönybe tévedésből került a címzett 
neve....

Mindegy: Naftalin János becsületes 
ember volt, s egy holdvilágos éjjel főbe
lőtte magát.

Mert igy volt ez megírva, s neki a 
szerencsében sem volt szerencséje.

Kishonthy Samu.

Apróhirdetés.
Kedves Szerkesztő Ur!
„A moziban egymás mellett ültünk" 

jelige alatt szíveskedjék a következő so 
rókát közzétenni az apróhirdetésekben :

— Kérdem attól a nemes arcélfi, bubi- 
frizurás kislánytól, akinek bársonyos, 
puha kezét a magaméban szorongattam 
az „Aranyláz" mind a tiz felvonása alatt 
(én is lázat kaptam, csakhogy nem az 
aranytól, hanem bájos szomszédnőmtől) 
sikerült-e elcsennem csipkésszélü batiszt- 
zsebkendőjével együtt a szivecskéjét is, 
és megtarthatom-e mindakettőt a hato
dik zsöllyesorban egymás mellett eltöl
tött kedves órák emlékére.

Ha igen, úgy holnap este hat órakor 
találka a Tompa-szobor mellett. Ismer
tetőjelek : A babkaró végére kötött ba- 
tisztzsebkendőt jövendő boldogságunk 
színhelye, az egyik ligeti pad mellett 
lengeti a tavaszi szellő. Én ugyanott a 
költő pózában, azzal a kis különbség
gel, hogy a virágcsokrot jobbkezemben 
tartom, balkezem pedig a szív fölött. Az 
imádott lény megjelenésekor Tompa leg
szebb virágregéjét kezdem szavalni. — 
Bubifrizurás hölgyeim szives elnézését 
kérem, kogy a modern költők helyett 
Tompa divatjukat múlta virágregéire 
esett választásom, a jóigyekezet, tessék 
elhinni, megvolt bennem, napokon át 
böngésztem a modern költők verses kö
teteit, de minden eredmény nélkül. Tanul
mányozás közben arra a szomorú meg
győződésre jutottam, hogy szivem sze
relme velem együtt egy mukkot sem fog 
érteni a kiválasztott alkalmi költemény
ből, már pedig én éppen azt akarom 
elérni, hogy nagyon is jól megértsük 
egymást. Meg helyzetünkhöz és a vá- 
választott időponthoz valahogy egyik 
sem illik. Éjjeli találka esetén például 
igy kezdhetném :

„Ha szeretsz, ha nem szeretsz még
Be gyönyörű tavasz éjjel
Én szeretni úgy szeretnék
Valakit
Ha szeretsz, ha nem szeretsz meg."

Vagy ha randevú Pesten egy villamos 
megállónál lenne, akkor igy:

„Egy rosszvérü villamos gubbaszt 
az éj sötétkék tengerén."

Ennél is nagyobb hatást érhetnék el 
a „vért röhögő holddal."

Igen ám, csakhogy a Tompa-téren 
nincsen villamos megálló, ennek követ
keztében rosszvérü villamos sem gub
baszt rajta, a hold pedig áprilisban este 
hat órakor még a modern költők fantá
ziája mellett sem röhög vért. Le kell 
hát mondanom fájó szívvel mind a ket
tőről, a gubbasztó villamosról a nagy
városi publikum, a vért röhögő holdról 
pedig a Mondscheinpartie-t rendező sze
relmesek javára.

Érzelmeim hü kifejezője lenne a kö
vetkező verssor:

„Szivem melegéből glóriásan villog
nak ki a fényeshegyü kések."

Itt megint az a malőr érhet, hogy a 
kislány meg talál ijedni a villogó kések
től és nem borul a keblemre.... Ez sem 
felel meg.

Legjobb lesz Tompa virágregéi mel
lett megmaradni, hiszen már a miliő, a 
póz és a virágcsokor is igy hozza ma
gával....

Ha pedig bájos moziszomszédnőm szi
vecskéjét már előzőleg más valaki lopta 
volna el, úgy csak azt a kegyet kérem, 
hadd sirhassam bele a csalódásnak ke
serű könnyeit a batisztzsebkendőbe. Az
után megcsókolom még egyszer, utol
jára a drága emléket, összecsomózom 
azt a nyakamon, egy hosszú, kampós 
szöget verek a falba és ráakasztom ma
gam. Amilyen peches alak vagyok, 95 
kilómmal (már maga a 95 kilo is elég 
nagy pech, ugyebár) még ki találom 
huzni a kampós szöget legényszobám 
falából. Ebben az esetben Francziaor- 
szágba szóló útlevelet váltok és kiuta
zom Nancy városába. — Mindnyájunk 
élénk emlékezetében van még a napi
lapok három hét előtti tudósítása.

„Párisi lapjelentések különös táncz- 
mulatságról számolnak be, melyet Nancy 
város legelőkelőbb társadalma rendezett 
a múlt vasárnap a város legelőkelőbb 
szállodájában. A táncmulatság résztve- 
vevőin valóságos charlestonőrület vett 
erőt és a táncmulatság, amely este 10 
órakor kezdődött, hétfőn délután ért vé
get rendőrségi beavatkozással. A tánc
őrület a mulatság résztvevőin kívül a

szálloda alkalmazottaira is átterjedt s 
a portástól a szobaasszonyon keresztül 
a pikolóig vasárnap éjszaka a szállodában 
minden charlestonozoit. Több asszonyt 
és lányt a mentőknek kellett elszállíta
niuk, minthogy talpukat és térdüket (?) 
véresre táncolták. A strapát a szálloda 
szobaasszonya bírta legtovább, partne
rével, a pikkolóval, ez a párocska csak 
hétfőn a késő esti órákban esett össze 
és szállíttatott el a mentők által. A 
párisi iapok hasábos tudósításokban 
számolnak be a táncmulatságról, amelyet 
a sajtó egy része középkori orgiákkal, 
másik része pedig az üvöltő dervisek 
táncával hasonlít össze." (Nesze neked 
charleston.)

Nos hát én a szálló szobaasszonyát 
hívom fel egy tour charlestonra és ha
lálra táncolom magam a delnő oldalán. 
Ha Francziaországban is úgy néznek ki 
a szobaasszonyok, mint erre mifelénk 
egynémely vidéki városkában, úgy már 
maga a puszta látás és közelség is 
nagyban elő fogja segíteni az általános 
rosszullétet. De azért megint csak meg
történhet, hogy táncosnőm adja majd be 
helyettem a kulcsot (az úgyis akad min
dig egy szobaasszonynál), én pedig 95 
kilómból adok le mindössze egynéhá
nyat... Igazán nem csodálkoznék rajta, 
ha a sors az élet könyvébe a „megful
ladt" és „a charleston ölte meg" kité
telek helyett nevemnél az utolsó sorba 
ezt irta volna be fekete tussal: „a hu
szadik század költészete vitte őt a sírba."

Ha az első két kísérlettel kudarcot 
vallanék, úgy a francia fogyókúra, illetve 
a modern táncok után a modern költé
szet kerül sorra. Olyan fegyverre teszek 
szert, amely egész biztosan nem mond 
csütörtököt, megvásárlóm Kassák Lajos 
összes költeményeit és két napi böjtölés 
után együltömben elolvasom elsőtől az 
utolsóig. A csattanót a végére hagyom, 
az alábbi soroknál fogok utolsókat vo- 
naglani:

„Az ember elhagyja a csikófogait és 
néz a semmibe, ahol az élet beleha
rap a saját farkába 
a semmibe, 
ó dzsiramári 
ó lébli
ó Bum, Bumm."

Micsoda prófétai meglátások ! Direkt 
az én számomra irta ezt a versikét 
Kassák Lajos. Revolver sem kell hozzá, 
mégis meglesz a bumm.......

Szánjon hát meg szép kislány, ne 
kergessen a halálba egy mindenre el
szánt embert, hanem jöjjön el holnap a 
Tompa kertbe. A szerelmi vallomás vé
geztével Ígéretet teszek, hogy életünk 
boldogságát senki és semmi sem fogja 
zavarni, legkevésbbé a modern költők. 
Ott a ligeti pad előtt térdepelve ünne
pélyesen megesküszöm a következőkre:
1. Soha ebben az életben nem verek 
kampós szöget a falba. 2. Soha ebben 
az életben nem táncolok charlestont.
3. Soha ebben az életben nem veszem 
a kezembe a Kassák Lajos verses kö
tetét.

A jelzett időben a jelzett helyen tü
relmetlenül várja

Tóni bácsi unokaöccse.

Föld és v íz .
Kezembe veszek egy marék földet 
S beletemetem barnára sült arcom. 
Fölszivok belőle száz parasztverejtéket, 
Száz káromkodást, vércseppet, mocskot, 
Búzaáldást, jajkiáltást,
Öregasszony utolsó jajszavát, 
Selyemruhák bóditó illatát 
S felszívom belőle az ükapák porát. 
Aztán ledobom a földre a földet 
S összekeveredik a többi jó-rosszal.

A tenyerembe veszek egy korty vizet 
S saját szemem láthatom benne.
Nézem a képmást
De minden hajamszála az égnek

[meredezik
Mert a tiszta viz vérré változott.
Friss, meleg, most kicsordult vérré. 
Beszélni kezd.
Én vagyok az ősapád vére,
Én vagyok a nagyapád vére,
A rokonaidé, a testvéreidé.
Én húlltam bele a Volga vizébe,
Én húlltam bele a Dnyeszter vizébe, 
Belém ontotta egyik ősöd vérét 
A Lech mezején, — ott pocsolya voltam. 
Belémfolyt Lajos király vére,
Akkor Csele patak voltam,
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Tisza vizében minden tesívérvér én
[voltam,

S az Isonzónál, Dnyepernél, Verdunnél
A friss magyar vértől hogy megpiro-

[sodtam.
Jaj ha te láttad volna már a magyar

[vérek malmát,
A magyar vér folyóját, — mik mindhiába

[patakzottak,
Mik mindennap pottyannak, de hiába,

[hiába...
Szólt... s kicsöppent kezemből, —
Le az anyaföldre.

Magyarddy Zoltán.

A mai kor tánca.
Szegény huszadik század emberei Te 

bizonytalanságtól, idegfeszültségtől resz
kető huszadik századbeli, ki felveszed 
magadra lárvás arcodat s elkezdel kia
bálni : Azért sem ! Megtiltom a char- 
lestoní! irtóhadjáratot indítok a négerek 
vad tánca ellen! Gyerünk vissza a ma- 
zurkához, a keringőhöz! — Itten aztán 
megálisz. Eltáncolod a keringőt és észre- 
veszed, hogy ez nem az már, mi neked 
kell, hogy a te megtépázott, felboncolt 
idegeid nem elégszenek meg egy letem
perált, lágy, melancholikus keringövel, 
hegy benned lüktet valami, amit magad 
sem tudsz, hogy mi, de a korod magá
val hozta és beléd oltotta ! És a végén 
neked is x-be görbül lábad lábad oda
haza, ahol senki sem látja s te is el
kezdel reszketni, reszketni te szeren
csétlen, mert te is huszadik századbeli 
vagy, mert neked is jólesik kirugdaini, 
kireszketni magadból őrült századodnak 
még őrültebb lelki dilemmáját! Mert 
ha undorral is utasítod el a négerek 
kölcsönkért táncát magadtól s annak 
minden reszkető vadságát, bensődben 
— ne tagadd — még is úgy reszketsz, 
remegsz sorsod örökös feszültsége és 
bizonytalansága alatt, mint az a parkett
táncos, kinek ez a tánc csak közlési 
forma az ő lelki élményeiről, épp úgy, 
mint a költőnek a költészete, a festőnek 
a festménye, Hát akkor mért idegen
kedsz tőle? Nem lesz-e jobb, ha lelki 
reszketésedet harmóniába hozod egy 
megfelelő testivel s igy kirázo! magadból 
minden fölösleget!

Aáert ne gondold, hogy merő véletlen, 
egy Párisból hozott divat az, hogy te 
máma charlestont táncolsz ! Nem error 
purus az, hogy te reszketsz a jaznek 
vadul ritmusos melódiában zenéje mel
lett I Nem! Amit te táncolsz, az vagy 
te magad, amit te hallasz a jazben, az 
a vadságig ritmusos őrült üvöltés, bé- 
getés, sípolás, hörgés, az vagy te magad 1 
Ott látod saját magad chaotikus életét 
a parketten reszketni, kifordított lábak
kal, kezekkel, élvezetre gyűlt, de egy
úttal iesápadt arccal! Huszadik század
beli ott van a te életednek az összes 
pólusa a charlestonban a black-bottom- 
ban, a jazz-bandban s ezek az őrült
ségig, vadságig temperált groteszkségek 
és disharmóniák jellemzik a mi életün
ket, a huszadik század emberének nyo
morúságos tépett életét, mert hisz mind a 
kettőből, mint az életből, épp úgy a tánc
ból, kiliheg a bizonytalanság, a zaklatott
ság, a mai élet ezer ráncu fizimiskája, 
a nagy tömegekben váltakozó élmény
tömegek száma. No és te mai ember, ki 
úgy élsz mint talán eddig soha sem él
tek, kinek a sors Damokles kardja sok
kal közelebbről és sokkal élesebben lóg 
a feje felett, kinek az életed millió, meg 
millió sejtéssel van fülig telítve, kit a 
kornak a bizonytalanságai annyi helyen 
megsebeztek,, kinek az élete merő zak
latottság, bizonytalanság; — reszketés, 
hát mond, nem úgy akarsz-e egyfelől 
szabadulni a belőled kiömlő nyugtalan
ságtól, hogy ezeknek az irtózatoknak a 
komplexumát kirázod magadból s tánc 
közben reszketsz, nagyon reszketsz kéz- 
zel-lábbal, egész testtel; — lelkeddel, 
mert érzed a rád zuhanó események, 
életed egész nagy idegfeszültségét. Hát 
nem-e külső jele a mai tánckorunknak! 
Ne az ellen harcoljunk, hogy hogyan 
táncoljunk, hanem változtassuk meg 
korunk képét s vele együtt változni fog 
minden, vele együtt eltűnik a charleston 
is meg a többi!

Minden időnek, minden nemzetnek, 
fajnak meg van a maga tánca, mely leg
inkább magában rejti azokat a jellemző 
erőket, melyek főkarakter orgánumai 
vagy az egyikn-k, vagy a másiknak. 
Nemzetünk jellege nem-e legjobban ki
világlik a csárdásban ! A hetvenes évek

álmos szentimentalizmusát nem-e az ab
ban a korban divatos keringőben látjuk 
leginkább ! S azután mihelyt megcsör- 
renek a fegyverek, mikor az idegek fe
szültsége az érzékiség felé hajlik a há
ború miatt, az erkölcsök lezüllése követ
keztében, megjelenik a parketten az 
érzéki tangó, a shymi 1 No és ezek után 
mi jöhet más! Nem-e következése a 
korfejlődésnek, hogy ma charlestont 
táncolnak 1 És ha jámbor papák és ma
mák megengedtétek, hogy lányaitok ez
előtt még csak egy esztendővel is a 
testhez álló tangót, meg fox-trott-ot tán
colják, mely táncokat frivolság tekinte
tében még egy tánc sem pipált le, hát 
mért nem lehet a szegény négerek kissé 
ütemdusabb táncát a charlestont tán
colni? Vagy talán azért, mert a négerek
től jött hozzánk ! Ez téged ne aggasszon ! 
A haj viseletedet is hamarább hordták 
a havai néger lányok, a fülbevalót is 
hamarább hordták a papua négerek, sőt 
mi több ők sokkal hamarább kezdték 
festeni magukat, mint ti jámbor euró
paiak ! Akkor ezt sem !?

Törődjünk bele ebbe is, hogy most 
ezt táncolnak 1 Azt hiszem azonban nem 
sokáig, mert, ha korunk ily hatalmas 
lépésekkel halad, akkor jöhetnek még 
cifrább néger alkotások is forgalomba. 
Korunk átmeneti! Korunk egy átfejlődés 
egy nagy, uj, minden korokat betetéző 
uj kor felé ! Magyarddy Zoltán.
o o o o o o o o o o o c ^ o o o

Húsvétkor.
Rügyet élesztgető 
Tavasz ünnepnapján 
Öltözzön telketek 
Áhitat selymébe;
Keresztfán szenvedő 
Krisztus képe előtt 
Bünbánatos szívvel 
Boruljatok térdre.

Golgotds sorstanyán 
Keservek poharát 
Szürcsölgető szátok 
Halk zsolozsmát zengjen: 
Kegyelem Istene,
Irgalmazz mi nékünk, 
Büntető szent kezed 
Tovább már ne verjen.

Megbünhödtük szörnyen 
A múltat s jövendőt,
Húsvéti lélekkel 
ígéreted várjuk;
A feltámadásnak 
Fényes körmenetét 
Húsvéti nagy hittel 
Bizakodva járjuk.

Márkus László.

Örvendezzünk!
Elmúlt az éj, a lélek éjszakája. Az 

emberiség milliárdja ünnepet ül. „Fel
támadott !“ dalolja, zúgja a mindenség; 
örömre hiv a tavasz, a lélek tavasza, 
újjászületése. Mindenfelől a megujhodott 
élet kiált felénk— csak bent, a lelkünk 
mélyén halódik bennünk a remény....

Múlnak az évek. Őrületes gyorsaság
gal pereg le az élet hol egyhangú, hol 
nagyon is változatos tragikomédiája. — 
Mindig várunk s ha teljesedtek remé
nyeink — újra várunk. Az örök-vágya
kozás, az örök-várás, az örök-remény, 
az emberi lélek édes, dédelgetett gyer
meke. És ha hiába várunk, lassan, mint 
a hervadó virág elpusztul a lélek.

Esztendők után esztendők telnek s a 
mi szegény megkinzott magyar szivünk 
csak egyre járja a Golgotát. Szeretet, 
fény, melegség után vágyunk s gyűlölet, 
sötétség leskelődik reánk. Megaláznak, 
legszentebb érzelmeinket lábbal tiporják, 
s mi némán hordjuk a keresztet és föl
támadást várunk. Nincs Grenei Simon, 
ki könnyítse a kereszt terhét, Veronika 
puha gyolcs kendője nem törüli meg 
verejtékező homlokunkat, könnyező sze
münket.

A nagy várakozásban, a nagy gyötrő
désben elfásul a lelkünk. Már-már min 
dennapi iga a kereszt s elapadnak köny- 
nyeink. — Érzéketlen szívvel bámuljuk 
testvéreink keserveit, elfeledjük, hogy 
összetartozók, hogy testvérek, hogy ma
gyarok vagyunk. A Golgotát járjuk, de 
nem Krisztus szellemében. — Hiányzik 
szivünkből a türelem, a bizalom s a 
mindent megértő, mindent átölelő mély
séges szeretet! Nem törüljük le a mások

könnyeit, azért oly keserűek a mieink, 
nem vesszük észre a szenvedő fájdalmát, 
azért — töri meg lelkünket a szenvedés. 
Gőgösen járjuk a Kálváriát, azért botlik 
meg sebzett lábunk s azért nem látjuk 
meg Grenei Simon segítő karját s Ve
ronika önzetlen szeretetének fehér ken
dőjét.

... És ezért késik a húsvét, ezért ké
sik a föltámadás I...

„örvendezzünk !“ zúgják a templomok 
orgonái. Oh hajtsuk meg fejünket, tér
deinket : száljon a lelkűnkbe ismét ta
vasz, a szeretet tavasza és ünnepeljük 
őszinte, örvendező szívvel...

... Akkor megáld minket ö, aki lel
kűnkbe oltotta a feltámadásban való 
hitet... —te.

Kedves olvasóinknak és munka
társainknak kellemes húsvéti ünne
peket kíván

a szerkesztőség és kiadóhivatal.

Kérelem. Tisztelettel felkérjük 
mindazon t. előfizetőinket, kik elő
fizetési dijaikkal hátralékban van
nak, hogy a „Gömöru előfizetési 
diját haladéktalanul küldjék be.

Nem hisszük, hogy kérelmünknek 
nem lesz eredménye, mert meg
vagyunk győződve arról, hogy min
den lapolvasónk megbecsüli nehéz, 
küzdésteljes munkánkat és ezt a lap 
ára erejéig honorálja is.

Eljegyzés. Dr. Mészáros Ferencz bu
dapesti orvos eljegyezte Lengyel Mal
vinkát, Lengyel Iván volt gömörvárme- 
gyei árvaszéki ülnök és neje Mészáros 
Malvin leányát.

Eljegyzés. Dr. Molnár Ferencz rima- 
szécsi körorvos leányát Kamillát elje
gyezte Zsuffa László Rimaszombatból.

Házasság. Dr. Werner Gyula, a nyus- 
tyai Blasberg vegyészeti gyár r. t. tiszt
viselője husvét hétfőn d. u. 5 órakor 
tartja esküvőjét Tóth Bellával, Tóth Béla 
rimaszombati városi mérnök és neje 
Schulek Vilma leányával a rimaszom
bati ev. templomban.

Ritka magas kort élt meg Mester 
Antal bakii pusztai földmivelő, ki Tarna- 
bodon (Hevesm.) 1822-ben született s 
folyó hó 9-én halt meg. A 105 éves 
ember holttestét folyó április hó 10-én 
temették.

Halálozások. Brünner Emánuel vá
szonkereskedő 62 éves korában f. hó 
8-án városunkban meghalt.

Szabó Júlia f. hó 9-én életének 73-ik 
évében elhalálozott. Az elhunyt Ferenczy 
Istvánnak, a városunkban született s itt 
is nyugvó első magyar szobrásznak volt 
egyik rokona s halálával a régi rima- 
szombati, erényekben gazdag polgárnők 
egyike dűlt sirba.

Ákosfalvi Szilágyi Lajos ny. kir. tör
vényszéki biró, a nagybecskereki refor
mátus egyház volt főgondnoka életének 
66-ik évében Budapesten meghalt. Az 
elhunytban dr. Csernay Dánielné szül. 
Szilágyi Erzsébet fivérét gyászolja.

Husvét a postán. Április hó 16-án, 
nagyszombaton csak 13 óráig lesz nyit
va a posta, a levélhordók is csak 13 
óráig kézbesítenek. — Április 17. és 
18-án a posta zárva marad, szolgálat 
mint vasárnap, a telefon és távirda 19 
óráig lesz nyitva. — Április 18-án a 
telefon és távirda-tarifák mint köznapon,

A helybeli ref. Leánykör és Kálvin
kor virágvasárnap meleghangú, szépen 
sikerült délutánnal készilgette elő husvét- 
ra a lelkeket. A műsor a következő volt: 
1. Gyülekezeti ének : „Mennyben lakó 
én Istenem." — 2. Imádkozott és alkal
mi beszédet mondott Simon Mihály ref. 
lelkész. — 3. Karének : „Elődbe ma zász
lók lobognak." — 4. Pál Lászlótól „Vi
rágvasárnapja", szavalta : Csordás Icza. 
— 5. „Őszike vétke" K. né Huszár Jo
lántól. Szavalta Csontos Marcsu. — 6. 
„Jehova Ur.“ Karének, melyben a szóló
részt énekelte Matolcsy Magda. — 7. 
Sajó Sándor : „Magyar kereszt," szavalta 
Leeső Aranka. — 8. Gyülekezeti ének : 
„Ki jársz a fénylő...".

„Jefte fogadalma." 5 felvonásos tra
gédia április hó 23. és 24-én este fél 9 
órakor kerül színre a Polgár Olvasókör 
dísztermében az Evang. Leánykör és a 
Luther-kör rendezésében. — Á tragédia

tárgya az ókorból a zsidó nemzet hős
korából van merítve. A leányáért önma
gával meghasonlott vezér mély és meg
döbbentő tragikuma gyönyörűen kifeje
zésre jut id. Endreffy Jánosnak e mes
ter-művében, amelyet már számos helyen 
nagy sikerrel adtak elő. — A szép és 
nemes iránt érdeklődőket ez utón hívja 
meg a rendezőség. — Jegyek előre vált
hatók Rábely Miklós könyv- és papir- 
kereskedésében. — Bővebbet falraga
szokon. ^

Elutasították a rimaszombati járási 
általános ipartársulati választás ellen 
beadott felebbezést. A Daxner-párt által 
a múlt hónapban lezajlott ipartársulati 
választások ellen benyújtott felebbezést 
a rimaszombati járásfőnök elutasította. 
A petíciót igy a zólyomi zsupanátus 
fogja másodfokon elbírálni, ügy értesü
lünk, hogy a felebbezést másodfokon is 
elfogják utasítani, mert a választás tör
vényességét lehetetlen kétségbe vonni.

Megoldás felé közeledik a Rima
szabályozás problémája. A rimaparti 
községek lakosságát, de különösen a 
rimaszombati Rimasor lakóit évről-évre 
óramű pontossággal meglátogatja az ár
víz réme. — Az évtizedes veszedelem 
leküzdésre eddig jámbor iratgyártásnál 
egyéb nem történt s éppen a legszege- 
nyebb sorsú lakosság évente rettenetes 
anyagi károkat szenvedett, amit a ha
tóságok kenyérmorzsa segélyei nem tud
tak soha megenyhiteni. A Magyar Nem
zeti Párt régóta folytatott már tárgyalá
sokat, hogy a Rimaszabályozás tervének 
a kormányt megnyerje. Szent-Ivány József 
képviselő és dr. Törköly József szenátor 
nemrégen el is jártak a prágai föidmive- 
lésügyi minisztériumban ez ügyben s a 
miniszter arra az álláspontra helyezke
dett, hogy a megindítandó szabályozási 
tárgyalások eredményességének biztosí
tása érdekében helyénvaló lenne egy 
érdekeltség alakítása, amelyben a Rima
szabályozásban érintett összes községek 
képviseletet nyernének. Most e hó elején 
dr. Törköly József szenátort levélben 
értesítette a miniszter, hogy a Rimasza
bályozás ügyében szükséges előkészítő 
intézkedések megtételével a pozsonyi 
földmivelésügyi expositurát bízta meg s 
elrendelte, hogy a fejleményekről az 
expositura mielőbb tegyen neki jelentést. 
Az árterületbe eső községeknek tehát 
most már szervezkedniük kellene és lét
rehozni a Rimaszabályozási Társulatot, 
amely a múlt évben lefolytatott állami 
felmérések eredménye alapján kidolgoz
tatna egy szabályozási tervet és felvenné 
a tárgyalásokat a kormánnyal az állami 
hozzájárulás arányának megállapítása 
és a munka sürgős megkezdése tekin
tetében. — Az érintett községek anyagi 
ereje egy ily szabályozási munka financi- 
rozására csak jelentéktelen mértékben 
képes s inkább csak közmunka kiren
delésről lehet szó, ellenben a megyei 
alapokat a lehetetlenségig igénybe kell 
venni és a többit az államkasszának 
kell fedezni, amely végeredményben kö
teles az állampolgárok vagyoni és sze
mélyi biztonságáról minden tekintetben 
gondoskodni. Reméljük, hogy a Rima
szabályozás problémájának kedvező 
irányban történt terelődése megnyugta
tásul fog szolgálni a közönség körében 
és a kérdés megoldására hivatott ténye
zők most már nem fogják hagyni elaludni 
ezt a nagyhorderejű ügyet.

Rimaszombati fotballisták kacagtató 
estje. Az agilis RPOS sportklub fotbali- 
osztály húsvéthétfőn a Polgári Olvasó
kör színháztermében, saját alapja javára 
8 órai kezdettel kacagtató estet rendez, 
amelynek pompás műsorán a legkacag- 
tatóbb három egyfelvonásos magyar vig- 
játékujdouság szerepel. A RPOS műked
velő gárdájának előadása iránt város
szerte nagy érdeklődés mutatkozik.

Műkedvelői előadás. A me^őtelkesi 
ifjúság húsvéthétfőn az iskolai felszere
lés és a községi könyvtár javára tánc- 
mulatsággal egybekötött szinielőadást 
rendez, mikor is a „Sárga csikó" nép
színművet adják eíö.

A prágai miníavásárról. A vágvöl- 
gyi „SYENIT" aszbesztpalagyár R. tár
saság Púchov-Koékovcén a prágai minta
vásáron eszközölt hatásos kiállításának 
üzleti eredményeivel igen meglehet elé
gedve. A „Syeni t "  számtalan előnyere 
vezethető vissza azon tény, hogy jelen
tős számú rendelés a bel- és külföldiöl 
eszközöltetett.— „Syeni t "  kétségtele
nül a vezető márka, minden hasonló 
gyártmányt nagyban felülmúl s minden
kor a legelőnyösebben bevált.
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Ernő felderítő kis poémájára volt szük
ség, hogy a lelkek és szivek feloldód
janak és vissza térjenek Móricz Zsig- 
mondhoz. „Egy szegény ember élete" 
címen adott is olyan átjáró hidat Móricz 
Zsigmond a huncutul tőrülmetszetí ma
gyar humor tündérországába, hogy a 
hallgatóság egyszerre felvillanyozódva 
egyik kacagásból a másikba gurult. — 
Harsogó nevetés fogadott minden paraszt 
kiszólást, dübörgő taps, kacagásra göm- 
bölyödött arcok sírták, nevették végig 
ezt a remekbe szabott magyar paraszt 
életrajzot.

A függöny az előadás végét jelezte, 
de a közönség nem mozdult helyéről és 
egymás után újabb és újabb tapsorkán 
hívta lámpák elé a nagy irót és felesé
gét. Ilyen ünneplésben Rimaszombatban 
Blaha Lujza óta senkinek nem volt része.

Előadás után az Irodalmi Társaság 
látta vendégül a Móricz-párt. A fehér 
asztalnál megjelent Szent-Ivány József 
képviselő is Margit leányával, dr. Tör- 
kölyjózsef szenátor családjával, Simándy 
Pál a jeles szlovenszkói iró és Qyőry 
Dezső, aki általános éljenzés közben 
jelentette ki, hogy a rimaszombati ifjú
ság a két napos Móricz látogatás tanul- 
ságaképen magáévá teszi Móricz Zsig
mond egész programmját és a Polgári 
Kör égisze alatt megalakiija a rimaszom 
bati ifjúsággal a Móricz Zsigmond Tár
saságot.

A nagy iró és felesége tiszteletére 
adott teaestélyen a Kör hatszázéves ze
nekara szolgáltatta a muzsikát Mihalik 
Dezső dr. vezetésével. A tempós magyar 
zenére rövidesen táncraperdült az ifjú
ság, bizony Simonyi Máriát is megfor
gatták egy-két csárdásban a híres gö- 
möri táncosok. — Háromnegyed egykor 
előállottak az autók, hogy az illusztris 
vendégeket a Szent-Ivány kastélyba vi
gyék Bejébe. A felejthetetlenül szép két 
nap fináléját jelentette ez. A búcsút. A 
nagy iró sorra búcsúzott az ismerősök
től, aztán felharsant a Rákóczi induló 
és Móricz Zsigmond és Simonyi Mária 
elhagyták az előcsarnokot. A lépcsőktől 
a kiskapuig a rimaszombati főiskolások 
fáklyás-csapata üdvrivalgással fogadta 
őket. A balkonon könnyeztek a nők és 
a nagy iró szemében is megjelent a drága 
könnycsepp. A főiskolások szónoka pár 
rövid búcsúszót mondott még. Móricz 
Zsigmond meghatottan állta ezt az ün
neplést, aminél stilszerübb, impozánsabb 
befejezője nem is lehetett már a két 
napos£rimaszombati tartózkodásnak. Re
megett a hangja, amikor kezet szorított 
a diákszónokkal és az egyetemisták felé 
fordulva, igy búcsúzott:

— Legyetek fiuk kulturmagyarok !
Az autótülkök felbugó lármáját elverte 

az éljenzés, a két autó lomhán elindult 
a Koháry-utcán s mi Móricz Zsigmond- 
dal és Simonyi Máriával szegényebben, 
de művészetükkel átitatva, egy soha 
többé ki nem szakítható élménnyel és 
soha többé el nem felejthető emlékkel 
gazdagabban ott maradtunk a két autó 
keréknyomában ...

A turné vége
Móriczék kedden Szentiványi József 

képviselő vendégei voltak, délután pe
dig autón Rozsnyóra utaztak, ahol este 
zsúfolt ház előtt tartották meg a város
háza nagytermében előadásukat. Az es- 
téiy végeztével a „Fekete sas“-ban ban
kett volt az illusztris vendégek tisztele
tére, amelyen a rozsnyói magyar társa
dalom számos reprezentánsa jelent meg. 
Szerdán a losonci Ymca meghívására 
még egy estélyt adtak az Ady-program- 
mal. A diadalokban gazdag szlovenszkói

turnénak ez a losonci este volt a be- 
rekesztője. Csütörtökön pedig a Szlo- 
venszkót meghódító két művész haza
utazott Budapestre. Gömör földjén Mó
ricz Zsigmondot a rendezőség megbízá
sából Győry Dezső kisérte. Márkus 
László mellett ő volt a Móricz-esték 
főpropagátora. akinek főképpen az elő
készületekben jutott jelentős szerep.

Felhívás a rimavölgyi akadémiku
sokhoz. Fiuk! Folyó hó 19-én (husvét 
utáni kedden) este fél 9 órakor a Pol
gári Olvasókörben közgyűlést tartunk, 
ahol a tisztikart is megválasztjuk. Min
den magyar akadémikusnak ott a helye ! 
Az intéző bizottság nevében :

Csontos Béla.
A moziban husvét vasárnapján a 

„Maharadzsa kedvence" fél 4. fél 6 és 
fél 8 órai kezdettel ünnepi előadásokon 
kerül bemutatóra. A gyönyörű filmalko
tás egy indiai szerelmi regényből me
ríti tárgyát s a keleti pompa csillogó 
fényét sugározza elénk. Hétfőn uj ünnepi 
műsor.

W * Minden jó háziasszony “V J
a fehérneműjét otthon varrja s hozzá a híres 
Schroll-féle siffon, vászon, batiszt, damaszt, 
paplanlepedő- és ágylepedővásznát

a Kovács-Áruházban
Rím. Sobota, Masaryk-tér 5. szám, vásárolja.

Egyben ajánlok szőnyegeket.
Vidékre mintákat küldök. Előnyös árak!

Megalakult a rimaszombati házépí
tő szövetkezet. Szombaton délután a 
városháza tanácstermében tartotta meg 
a rimaszombati házépítő szövetkezet 
alakuló gyűlését. A gyűlésen 63 rész
jegytulajdonos jelent meg. Az alapsza
bályok letárgyalása után az alapítók a 
kereskedelmi törvény 183. §-ban bizto
sított jog alapján kinevezték az első 
igazgatóságot, melynek tagjai lettek : 
Kopeczky Antal igazgató, Vladár József 
helyettes igazgató, Hreblay János titkár, 
Dósa József pénztárnok, Csorbái Endre 
és Janda Jenő igazgatósági rendes tagok 
és Volkó Viktor, Benkovits Gyula és 
Holéczy Miklós póttagok. A választ
mányba a közgyűlés következőket vá
lasztotta be : dr. Törköly József elnök, 
Chudy Vacláv, Manica Vladimír, Par- 
gács István, Fráter Mór és Bulla József 
rendes tagok, Dickmann László, Pitlik 
József és Braun Jenő póttagok. A köz
gyűlésen köszönetét szavaztak dr. Tör
köly József szenátornak, aki a szövet
kezetnek a minisztériumnál két millió 
koronáig terjedő állami garancia hozzá
járulást eszközölt ki. A szövetkezet a 
legrövidebb időn belül kiírja az építke
zésekre vonatkozó árlejtést s még ez év 
nyarán hozzáfog a kis lakások építé
séhez.

A Roykó-féle világhirű
Tiszaujlaki bajuszpedrő

mindenütt kapható!

Kitiltották a Gyermek Újságot Szlo- 
venszkóról. A Benedek Elek szerkesz
tésében Bécsben megjelenő „Gyermek 
Újság" cimü ifjúsági lapot, amelyet a 
legfiatalabb generáció rövid pár hónap 
alatt annyira megszeretett, a teljhatalmú 
minisztérium rendeletére Szlovenszkó 
területéről kitiltották. A helybeli rendőr
ség értesítette a könyvkereskedőket a 
minisztérium rendeletéről. — A kitiltás 
okáról a rendőrség nem tud felvilágosí
tást adni.

Mátrai-Makovics Jenő bépkiáltitása 
Tornaiján. Mátrai-Makovics Jenő, a jó- 
nevü rimaszombati festőművész husvét- 
vasárnap délelőtt nyitja meg 8 napra 
tervezett képkiállitását a tornaijai régi 
Urikaszinó helyiségében. A kiállítás er
kölcsi sikerét a Magyar Nemzeti Párt 
kulturreferátusa és a tornaijai kulturális 
és társadalmi egyesületek támogatása 
biztosítja. A nagy érdeklődéssel várt 
kiállításon Mátrai-Makovics legfrissebb 
alkotásaiból állít ki és pedig portrékat, 
csendéleteket és tájképeket.

Sakkverseny. A helybeli sakk-kör, 
amely fennállásának rövid ideje alatt a 
város kulturéletének jelentős tényezője 
lett, a nagy érdeklődés mellett, számos 
résztvevővel megtartott téli sakkverseny 
befejeztével, uj versenyt irt ki, amelyhez 
a sorsolást f. hó 22-én este 8 órakor 
fogják a kereskedelmi testület helyisé
gében megejteni. Felhivatnak a már ed
dig jelentkezett játékosok és a többi 
érdeklődők, hogy a sorsolás megejtése 
és a közelebbiek megbeszélése céljából 
a fentjelzett időben és helyen megje
lenni szíveskedjenek.

A járási ipartársulat közleményei.
1. A Turóczszentmártonban székelő áll. 
iparfejlesztő hivatal értesítése szerint a 
lábbelihez való fonott bőr előállításának 
elsajátítására 14 napos tanfolyam volna 
rendezendő. A mennyiben az ipartársu
lathoz tartozó összes helybeli és vidéki 
lábbelikészitők az ilyen tanfolyam meg
szervezését a társulat székhelyén óhaj
tanák, úgy ebbeli kívánságukat április 
30-ig a társulat elnökségével közöljék.

2. A járási ipartársulat elnöksége ér
tesíti összes helybeli és vidéki tagjait, 
hogy a hivatalos órák további intéz
kedésig a következőképpen állapíttattak 
meg:

Vidéki ipartársulati tagok részére:
Hétfőn, szerdán és szombaton délelőtt 
9—12 óráig.

Helybeli ipartársulati tagok részére:
Hétfőn, szerdán és szombaton délután
5—7 óráig.

A rimaszombati kereskedelmi testű 
let közleményei. A budapesti nemzet
közi mintavásárra (április 30—május 9.) 
szóló igazolványok a testület titkári hi
vatalában már kaphatók. A vásár láto
gatói az oda és visszautazásnál a vásári 
igazolvány felmutatása ellenében a cseh
szlovák vasúton 25%-os, a magyar áll. 
vasutakon pedig 50%-os kedvezmény
ben részesülnek. A vásári igazolvány 
tulajdonosai a magyar vízumot utólag, a 
vásár területén féláron kapják. Felvilá
gosítást a testület titkári hivatala ad. 
ooooooooooooooo

S P O R T .
m eghívó .

A Rimaszombati Polgári Olvasókör 
Sportszakosztálya f. hó 22-én, pénteken 
este pont fél 9 órakor tartja ezidei ren
des közgyűlését a következő tárgysoro
zattal :

1. Elnöki megnyitó.
2. Titkári jelentés.
3. Pénztárnoki jelentés.
4. Intézők jelentése.
5. Esetleges indítványok.
Felkérnek a t. tagok, hogy a közgyű

lésen lehetőleg teljes számban megje
lenni szíveskedjenek. Elnökség.

A RPOS Tennisz Osztálya választ
mányának f. hő 12-én megtartott ülésé-

Kinő ÁPOLLO mozgó
Vasárnap, április hó 17-én fél 4, fél 6 és 8 órakor 

gyönyörű filmalkotás, indiai szerelmi regény

MAHARADZSA KEDVENCE
Főszereplők Karinna Bell és Ounar Tolnaes, a vi

lág közkedvelt művésze.
Hétfőn, április 18-én egy amerikai milliomos ra

koncátlan leány kalandor tragédiája

A vakmerő játék
(Szeleburdi leány). Főszereplők Priscilla Dean és 

John Bouers.
Szerdán, április hó 20-án nagyszabású szenzációs 

vasúti melodráma

A zúgó vágány
Főszereplő Harry Carey, a legügyesebb cowboy.
Csütörtökön, április hó 12-án kalandor regény az 

alaszkai lakosok nehéz életéből

Alaszka ördöge
Főszereplők Novák Év , Vallace Berry és a köz

ismert farkaskutya Rin-Tin-Tin.

J e g y e k  e l ő v é t e l b e n !

nek határozata alapján közöljük, hogy 
a tennisz groundok teljesen üzemképe
sek és várják a játékosokat. — Állandó 
kedvező idő esetén a játék husvét ün
nepén már folyhat. A játék és pályarend 
a tavaly bevált rendszeren nyugszik. A 
rendes tagsági jegyek az egész idényre 
160 K, a kizárólag középiskolai tanulók 
részére fenntartott diákjegyek az egész 
idényre 100 K-ba kerülnek és mindenkor 
Veres István pénztárnoknál (vaskeres
kedésében) válthatók. Elhatározta a vá
lasztmány, hogy a tavaly bevezetett 50 
koronás kedvezményes jegyekből ez év
ben is maximálisan 10 (tiz) ki fog adatni 
kevésbé tehetős játékosok részére, a vo
natkozó kérvényeket e miatt az elnök
séghez kell benyújtani. Örömmel vette 
tudomásul, hogy az idei szlovenszkói 
bajnokság Rimaszombatban fog lezajlani, 
ez csak jele annak, hogy illetékes körök 
méltányolni tudják az itteni fejlődést és 
rátermettséget a tennisz terén.

Uj vonatpár Pelsőcz—Dobsina kö
zött. Mint értesülünk, május hó 15-től 
a pozsonyi vasúti igazgatóság Dobsina 
város kérelmére uj személyvonatpárt 
állít be a menetrendbe 3130. szám alatt. 
Az uj személyvonat 10 óra 46 perckor 
indul Pelsőcről és Dobsinára érkezik
12 óra 45 perckor. Dobsináról viszont
13 óra 40 perckor indul és 15 óra 41 
perczkor érkezik Pelsőcre.

A szerkesztő üzenetei.
Sz. M. A vita végleg lezáratott s cik

kének helyet igy nem adhattunk.
Múzsa. Miért nem keresel fel, a jel

zett ügyben én is szeretnék veled be
szélni.

Figulus. ígérete szerint, hozzám cím
zett levélben kérem a közlést.

Béla. Hisszük, hogy hirt ad magáról 
és mielőbb fölkeres bennünket. Kellemes 
ünnepeket.

„Irodalmár." M. Zs. 1879 ben szüle
tett. Kálvinista. Levélben iria meg s úgy 
küldje el. Ez helyesebb.

Vidéki iparos. Mai számunk hírrova
tában megtalálja a szükséges tudni
valókat.

Gerlice. Nincs azon semmi csodál
kozni való. így van az rendszerint. Félre 
a búval. Föl a fejjel. Gombház.

Jövedék. Cheque-lapra fizessen be.
r. gy. Nem váltak be.

A szerkesztésért és kiadásért felelős:
Rábely K ároly laptulajdonos.
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NYILTTÉR*)
Felhívom

Győry Dezső álnév alatt a Parnas- 
susra besurrant irodalmi öntökély és orv
vadász figyelmét arra, hogy amennyiben 
a „Gömör" legutóbbi számában atyám
tól öröklött becsületes nevemmel kap
csolatban — melyet nem szoktam és nem 
is szándékozom kéthetenként változtatni 
az egész Parnassusért sem — közzétett 
alaptalan, oktalan, meggondolatlan és 
kvalifikálhatatlan förmedvényét a nekem 
tökéletes elégtételt szolgáltató módon és 
formában vissza nem vonja, az előttem 
legcélszerűbbnek látszó utón és módon 
fogok magamnak elégtételt szerezni.

______  Papp József.

Nyilatkozat.
Több napi távollétem után hazaérve, 

barátaim figyelmeztettek, hogy egyes 
körök érveikből kifogyva, vak tehetet
lenségükben verekedéssel készülnek ér
velni s engem tettleg inzultálni, illetőleg 
bérencekkel inzultáltatni akarnak.

Ha igy van, úgy saját érdekében figyel
meztetek mindenkit, akit illet, hogy tett
leges megtámadtatás esetén nem én le
szek felelős a következményekért.

Mindig helytállók magamért ahol kell 
s úgy ahogy erre kényszerítenek, s ,ki 
mit keres, megtalálja".

Rimaszombat, 1927 április 13.
__ Győry Dezső.

*) E rovat alatt közlőitekért nem vállal felelősséget
a Szerkesztő.

3 esetleg  é szoba és
fényképészeti műterem
bérbeadó, Vasut-utca 1. sz. házban az 

emeleten.

Eladó egy hálós, fiókos angol 
gyermekágy. 

Pokorágyi-utcza 31. sz. alatt.

Ingyen
és teljes garancia mellett, mérték után 
készítem a harmadik pár cipőt, ha nálam

3 pár cipőt
rendel.

Szedlák György cipész
Rimaszombat, Tompa-tér 1.

Ííslo  jed. E. 72/27. 4.
Licitaény óznám.

Podpúan^ vysiany súdny exekútor 
tjmto na známcsf dáva, le násiedkom 
v^roku feltdského okresného súdu éís. 
E. 72/27. k dobru exekventa Schreiber 
a Seidner zastupovaného skrze pravotára 
Dr. Andor Haas oproti exekvovanému 
násiedkom uhradzovacej exekúcie, naria- 
denej do vySky 359 Ke poíiadavky na 
kapitále a prísi., na movitosti obíalova- 
nému zhabané a na 800 Ke odhadnuté 
vyrokom feledského okresného súdu c. 
E. 72/27. licitácia sa nariadila. Táto aj 
do v^áky pohfadávky predoátych, alebo 
supersekves.rujúcich — nakofko by tieto 
zákonneho záloíného práva boli obsiahli 
— na byte obfalovaného v Coma s leho- 
tou o 4 hód. odpol. dna 20 aprila 1927. 
sa bude odbavovaf kedie súdobne zha
bané 1 téla, 10 q slama, 8 q sena, 1 voz 
a iné movitosti najviac sfubujúcemu pri 
platení hotov^mi, v pádé potreby aj pod 
odnadnou cenou budú vypredané.

Vyz^vajú sa v§etci, ktorí z kúpnej ceny 
draíobnych movitosti nároky májú na za- 
spokojenie pred pohfadávkou exekventa, 
le -  nakofko by sa pre nich exekvovanie 
prv bolo stalo a to z exekúénej zápisnice 
nevysvitá, — aby zahlásenie svojej pred- 
nosti do zaéiatku draíby u podpísaného 
exekútora vybavif nezameskali.

Zákonná lehota sa odo dna po vyve- 
sení oznamu na tabule súdu poéíta.

Vo Felede, dna 19. marca 1927.
Barta, súdny exekútor.

2600 O ö l  szántóföld
Rimaszombat határában, a várostól nem 
messze, eladó. Cím a kiadóhivatalban.

A legújabb a n g o l divat
gyapjúszövetek férfiruhákra
nagy választékban kaphatók méterenkint 

80-—, 100'- , 120'— Ké
Gémes Béla cégnél Rimaszombat.

S? E g y  boglya 35
körülbelül 55 mázsa

szőlőhegyi széna
eladó. Bővebbet Valaszkay Rezső 

Rimaszombat.

179/27.

Versenytárgyalási hirdetmény.
Siaő község elöljárósága siaéi újonnan 

építendő községházára (körorvosi lakkal 
egy tető alatt) a község ideiglenes bizott
sága avagy esetleg már a képviselőtes
tület utólagos jóváhagyásának fenntartá
sával, versenytárgyalást hirdet.

Az ajánlatokhoz szükséges nyomtat
ványt önköltségi áron a siaci körjegyzői 
hivatalban lehet kapni. Ugyanott meg
tekinthetők a tervek és az építkezési és 
ipari munkálatokra vonatkozó külön fel
tételek is.

Az építkezés kulcsátadásig egy vállal
kozónak adatik át.

Rendesen felbélyegzett és lepecsételt 
ajánlatok, ellátva a következő felírással: 
„A siaci újonnan építendő községházára 
ajánlat" folyó hó 26-án délelőtt 11 óráig 
adandók be a siaci körjegyzői hivatalnál.

Az ajánlatok felbontása ugyanezen nap 
délelőtt fél 12 órájára tűzetik ki, mely 
aktusnál az ajánlattevők is jelen lehetnek.

Azon ajánlatok, melyek az 1920. évi 
667. sz. kormányrendeletben foglaltaknak 
nem felelnek meg, a versenytárgyalásból 
ki fognak záratni.

Az ajánlattevő az építkezés kiadásáig 
van kötve.

Az ajánlattevő, vagyis az építkezéssel 
megbízott vállalkozó felhívásra 5 % -o s  
bánatpénzt tartozik letenni.

A község ideiglenes bizottsága és eset
leg már a képviselőtestület feníartja azon 
jogát, hogy az ajánlatok közül szabadon 
választ. Esetleg választhatja azt is, amely 
nem éppen a legolcsóbb.

Siac, 1927 április 11 én.
A község elöljárósága.

Císlo jed. E. 51/27. 2.
Licitaén^ óznám.

Pcdpísany vysiany súdny exekútor 
tymto na známosf dáva, íe násiedkom 
v^roku feledského okr. súdu c. E. 51/27. 
k dobru exekventa Tatra Banka zastupo
vaného skrze pravotára dr. Alexander 
Vágó oproti exekvovanému násiedkom 
uhradzovacej exekúcie, nariadenej do 
§ky 1990'— Ké poíiadavky na kapitále 
a prís!., na movitosti obíalovanému zha
bané a na 4000 Ke odhadnuté vyrokom 
feledského okresného súdu c. E. 51/27. 
licitácia sa nariadila. Táto aj do v^áky 
pohfadávky predoáiych, alebo supersek- 
vestrujúcich — nakofko by tieto zákon- 
rého záloíného práva boli obsiahli — na 
byte obíalovaného v Ivanfala pri Feledu 
s lehotou Vj10 h. dopol. dna 28. aprila 
1927. sa bude odbavovaf, kecfíe súdobne 
zhabané 2 koné a iné movitosti najviac 
sfubujúcemu pri platení hotov;/mi, v pádé 
potreby aj pod odhadnou cenou budú 
vypredané.

Vyz^vajú sa vgetci, ktorí z kúpnej ceny 
draíobn^ch movitosti nároky májú ná za- 
spokojenie pred pohfadávkou exekventa, 
le — nakofko by sa pre nich exekvo
vanie prv bolo stalo a to z exekúcnej 
zápisnice nevysvitá, — aby zahlásenie 
svojej prednosti do zaéiatku draíby u 
podpísaného exekútora vybavif nezame- 
Ékali.

Zákonná lehota sa odo dna po vyve- 
sení oznamu na tabule súdu poéíta.

Vo Felede, dna 31. marca 1927.
Barta, súdny exekútor.

VENDÉGLŐ ÉS SZÁLLODA
Rimaszombat, Tompa Mihály-utca 18. szám.

Teljesen megújított vendéglőmben olcsó és 
ízletes m agyaros ételek, jó valódi magyar 
borok, elsőrangú sör, tiszta, féregm entes 
hálószobák minden időben kaphatók.

Társasebédek és vacsorák készítését lehető 
jutányos árakon vállalom.

KOMLÓSY ISTVÁN
nyug. tisztviselő, vendéglő- és szállodatulajdonos.

Gyermekkocsi alig használt, 
jutányosán eladó. 
Ferenczy-utca 16.

Eladó gyümölcsös
a Nagyhegyen, 754 D-öl, szabadkézből 
eladó. Értekezhetni Noga Sándor borkély- 

és fodrásznál, Gömöri-utca 18.

Císlo jed. E. 77—27. 3.
Licitaőny óznám.

Podpísan^ vysiany súdny exekútor 
tymto na známosf dáva, le násiedkom 
v^roku feledského okr. súdu é. E. 77/27. 
k dobru exekventa Schreiber a Seidner 
zastupovaného skrze pravotára Dr. A. 
Haas oproti exekvovanému násiedkom 
uhradzovacej exekúcie, nariadenej do v£- 
§ky 165'— Ké poíiadavky na kapitále 
a prísi., na movitosti obíalovanému zha
bané a na 1000'— Ke odhadnuté vyrokom 
feledského okresného súdu é. E. 77/27. 
licitácia sa nariadila. Táto aj do v^Sky 
pohfadávky predoSiych, alebo supersek- 
vestrujúcich — nakofko by tieto zákon- 
ného záloíného práva boli obsiahli — na 
byte obíalovaného v Siregu s lehotou 
o 3 hodine odpol. dfia 20. aprila 1927. 
sa bude odbavovaf, kecfie súdobne zha
bané 2 téla a iné movitosti najviac slubu- 
júcemu pri platení hotov^mi, v pádé po
treby aj pod odhadnou cenou budú vy
predané.

Vyz^vajú sa vgetci, ktoríz kúpnej ceny 
draiobn^ch movitosti nároky májú na 
zaspokojenie pred pohíadávkou exek
venta, íe — nakofko by sa pre nich exek
vovanie prv bolo stalo a to z exekúénej 
zápisnice nevysvitá, — aby zahlásenie 
svojej prednosti do zaéiatku draiby u 
podpísaného exekútora vybavif nezame- 
gkali.

Zákonná lehota sa odo dfia po vyve- 
senf oznamu na tabule súdu poéíta.

Vo Felede, dfia 19. marca 1927.
Barta, súdny exekútor.

Zománcedény porcellán- és üvegáru 
bámulatos olcsó áron 
kapható Róth László

nál Rimaszombat, 
Masaryk-tér 26. szám.

Alkalmi és nászajándékok — Teljes konyhafelszerelések 
a legegyszerűbbtől a legfinomabb kivitelig. Zsirbödönök, 

vizvedrek, ruhafőző fazekak nagy raktára.

VOZÁRY SÁMUEL
első gömörmegyei gőzerőre berendezett 
kelmefestő- és vegytisztító intézete 
Rimaszombat, Tompa Mihály-utca 28.

Elvállal minden éle férfi-, női-, gyer
mek- és egyenruhík, színházi öltözetek, 
egyházi ruhák, bútorszövetek, hímzések, 
csipkefüggönyök, nyakkendők, keztyűk, 
szőr- és szőrmegalUiok, továbbá ingek, 
inggallérok, kézelők, női fehérnemüek 
stb. tisztítását és festését a legszebb 
kivitelben. Gyászruhák 24 óra alatt 
festetnek feketére.

A legmegbizhatóbb, legtartósabb 
és legolcsóbb; minden versenyben 

felülmúlhatatlan!

Sürgönyi megrendelések 
„Lefkovits" Rimavská Sobota.

RIMASZOMBATI BANK, RIMASZOMBAT.
Állagkimutatás 1927. március hó 31-én.

A k t í v á k :
Készpénz és azonnal esedékes követelések
V áltó k ..................
Értékpapírok 
Részesedések
Adósok ..................
Egyéb aktívák ...

Ké 176,711-52 
1.806,759 27 

866.34072 
700.000 — 

3.644,442 38 
1.369 753'23

Részvénytőke ...........
Nyugdíjalap..................
Betétek könyvecskékre
Hitelezők ..................
Egyéb passzívák...........

Visszleszámitolt váltó Ké 3.049,501'— 
Rimaszombat, 1927. április hó 14.

Az aktivák összege Ké 
P a s s z í v á k :

Ké

8.564,007 12

1.200,000 —  
249 131'67 

3.371,173 14 
3.371 238 92 

37246339
A passzívák összege Ké 8.564,007'12 

Az igazgatóság.

RÁBELY KÁROLY
könyvnyomdája és könyvkötészete, 

a „Gömör" kiadóhivatala 
Rimaszombat, Masaryk-tér 9. szám

I f i
Alapittatott

1872-ben

zléses kivitelben és jutányos áron készit 
mindenféle nyomdai és könyvkötészeti 
munkát. Műveket, táblázatokat, keresk. 
és ügyvédi nyomtatványokat, esküvői 
és mulatsági meghívókat, gyászjelenté
seket, koszoruszalagok nyomását stb.

Rimaszombat, 1927. Nyomatott K áb e ly  K ároly könyvnyomdájában.


