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Az ember tragédiájá nak
világnézete.
Irta: Császár Elemér.

Közéletünk betegségéről, bajai-!
Nem gondolnak arra, hogy poli
ró! írni lehet hálátlan feladat, de tikai erőszakoskodással ideig-óráig
mindenesetre olyan kötelesség, amit lehet csak sikereket elérni. Nem
a közélet pulzusán kezét tartó saj gondolnak arra, hogy a hatalom
tónak minden körülmények között kegyében sütkérezésért az igazsá
teljesítenie kell, legyenek bár ezek got keresztre feszíteni nem lehet
a bajok kezdetlegesek vagy pedig anélkül, hogy az egyszer csak
az orvoslás reményét is kizáróan mégis fel ne támadna. Nem gon
akútak és gyógyíthatatlanoknak dolnak arra, hogy csűrés-csavarástetszők.
sal, apró mesterkedésekkel nem
Ha városunk közéletét nyitott lehet az igazság érvényesülését
szemmel nézve kritikai bonczkés megakadályozni, mert az Igazság
aiá vesszük, meg kell állapítanunk, öröktől fogva való és — mint a
hogy a közélet megdermedtségé- köztársaság címerének jelmondata
nek egyik legfőbb oka a mai hely is hirdeti — az Igazság győz. Min
zet, amely mindenre ráütötte bé dig győz. Éppen ezért van a gyen
lyegét nálunk is épp úgy, mint az gébbeknek az Igazságban erős hi
egész világon mindenütt.
tük, éppen ezért hiszünk mi is a
Emellett az általános jelenség türelmetlenkedő meg nem értők és
mellett azonban vannak speciáli akarnokok félrevonulásával a beteg
san helyi bajok is, melyeknek gyö gé vált városi közéletünk meggyó
kere a megnemértés talajából táp gyulásában.
lálkozik.
Ez a türelmetlenkedő meg nem
Hogy a nagy változás okozta értés az oka társadalmi életünk
helyzet szükségszerű velejárója-e teljes pangásának és általában egész
ez a lehetetlen állapot, azon lehet városi életünk fejlődéstelenségbe
vitatkozni, de hogy nem helyes és merülésének.
a közéletre nem egészséges, az
Ennek a félreértő, meg nem értő,
eivitathatat'an. Egészségtelen és
minden jószándéku munkásságot
káros, mert megöl minden jóra- elgáncsolni igyekvő mentalitásnak
türekvést, útját állja nemcsak a
kell eltűnnie, ennek a mindinkább
város, de általában az emberi ha
halálossá váló betegségnek kell
t á s n a k . Rugója a bajnak az el- eltávolodnia városunk közéletének
f 'gultság szülte legszélsőségesebb testéből, hogy erőre kaphassa a
■inzés, mely merészen magasra törő fejlődést, haladást, szebb emberi
vastag válaszfalakat emel nemcsak életet biztositó megértés csoda
társadalmi osztályok, de ember pálmája.
ember közé is és ezzel okozó-1
u'á válik annak a már-már gyüA szegények megsegítése végett
letté fajult idegenkedésnek, amely
csaknem lehetetlenné teszi a tár megindult és a mai viszonyok mellett
éta1mi együttmunkálkodást, a vá- megfelelő eredménnyel kecsegtető se
és annak lakossága érdekében\ gélyezési akció során, — mint már je
aló, eredményeket produkáló, ál lentettük, — f. hó 11-én, vasárnap vá
dásos együttdolgozást, a nyugodt rosunkban szegénynapot rendeznek, ami
. iödést és haladást biztositó za kor is d. e. 11 órai kezdettel a „Tátra„
szálló emeleti nagytermében matiné d. u.
vartalan együttélést.
Mert vannak, akadnak egye 5 órakor ped g teadélután lesz. A ma
sek, akik nem tudnak felemel tiné pontos műsorát csak a jövő szá
kedni az emberiességnek arra a munkban lesz alkalmunk leközölni, most
szintjére, ahonnét jogban, törvény- erre nézve csak annyit Írhatunk, hogy
n és igazságban egyik ember a műsor minden tekintetben nívós és
-gyeplőnek látja a másikat és meg szórakoztató lesz. Az 5 órai teán ugyan
értik, hogy embertestvérek nem csak peregnek le müsorszámok s igy a
néznek soha gyűlölködéssel egy közönség szórakoztatásáról itt is gon
másra. Vannak, akadnak emberek, doskodás történt.
A teadélután büffévei lesz egybekötve,
akik a megértő szeretet istápolása
helyett az ellentétek kiélesitésében, amelyet a nagyjelentőségű akcióba bele
a gyűlölet szitásában lelik kedvü kapcsolódott nemesszivü hölgyek hoznak
ket s nem gondolnak arra, hogy össze, az általuk erre a célra adomá
ezzel rosszat követnek el és vét nyozott süteményekkel, szendvicsekkel
keznek önmaguk és embertársaik gyümö'ccsel stb. Az adományozásra való
ellen. Nem gondolnak arra, hogy felkérés az e célból kibocsájtott ivek
mindnyájan egyenlőjogu és egyenlő kel történik. Kéri a rendezőbizottság,
kötelességü, Istentől szabadnak te hogy a nagyonis aktuális jótékonysági
remtett, szabadakaratu emberek va akció sikerének előmozdítása végett a
gyunk, akik között különbséget büffére minél 'többen adakozni szíves
gyülöletszitással sem szabad tenni. kedjenek.
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ötven éve, hogy a budapesti
Nemzeti Színház bemutatta Madách
remekművét s azt január hó 19-én
díszelőadásban és rendezésben mu
tatta be a jubileumon a budapesti
Nemzeti Színház.

— Uram, nincs igaza ! — szakította
félbe előadásomat ezelőtt épen negyven
évvel Gyulai Pál, mikor a budapesti
egyetemen egy szemináriumi órán ugyan
azt a kérdést fejtegettem, amelyet most
cikkem fölé Írtam, az „Ember tragédiájá"nak világnézetét. Fiatalos hévvel, a meg
győződés erejével bizonyítgattam, hogy
a tragédia cselekvényéből az a sötét,
lesújtó tanítás szűrődik le, hogy az em
beri törekvések hiúk, az eszmék, ame
lyekért lelkesedünk, értéktelenek : az
emberiség élete céltalan, végzete az,
hogy a bukások szakadatlan során át
egyre mélyebbre sülyedjen. Madách te
hát müvében a pesszimizmus evangéliu
mát nyújtja. Ennél a pontnál csapott le
reám Gyulai. Majd folytatta az ő kedves,
pattogó hangján :
— Hogyan volna pesszimizmus az a
munka, amely igy végződik : „Ember
küzdj és bízva bízzál !“ Aki küzd, an
nak van célja, aki bizik, annak van
hite, a pesszimizmus pedig mindkettőt
tagadja.
Öreg tanárunkat nagyon szerettük és
tiszteltük — én akkor már megérezfem,
amit ma tudok, hogy a legértékesebb
egyéniség, akivel jó sorsom az életben
összehozott — de azt is tudtuk, hogy
eltűri, sőt szereti, ha tanítványai más
ként vélekednek, mint ő : tehát habozás
nélkül kivédtem a támadást:
— A biztató szót Isten mondja, az
ember azonban a „bizonytalanság pok
ládban vergődve rémülettel gondol jö
vőjének előrevetett képeire !
Nem tudtuk egymást meggyőzni Me
lyikünknek volt igaza? Négy évtized
után, újra meg újra áttanulmányozva
közben a drámát, behatolva szavain ke
resztül a szellemébe, megállapíthatom,
hogy — egyikünknek sem, vagy ami egyre
megy : mindkettőnknek.
Az „Ember tragédiájáét, irodalmunk
nak ezt a kincsszekrényét, két kulcs
nyitja, de csak együtt, külön-külön pró
bálkozva velük, nem pattan föl a zára !

*
Madách drámájának szellemi tenge
lye az a nagy kérdés, mi az ember
rendeltetése a földön. Bizonyára a legizgatóbb kérdés, amelyet az ember ma
gára vonatkozólag fölvethet, s a reá
adott felelet meghatározza világnézetét,
filozófiáját, erkölcsi fölfogását — egész
valóját. Maga a kérdés alapjában két
ágú : a cél és az érték kérdése. Magá
bán foglalja ugyanis egyfelől azt a kér
dést, miért élünk, mi az emberiség célja,
másfelől azt, halad-e az emberiség idők
folyamán a célja felé, mi tehát az em
beri élet értéke. A dráma megnyitása,
az első három bibliai szin, fölveti a
kérdést, a tizenegy történeti szin, az
emberiség sorsának alakulása, adja a
bizonyítás anyagát, a befejező újra a
biblia világában játszó szin, nyújtja a
feleletet.
Milyen tanulságok szűrődnek le a
tragédiából, abból a tizenegy képből,
melyekben a költő az emberiség életét
objektiválja? A felelet mélyen lesújtó:
az ember sorsa küzdeni, de nemcsak ő
maga bukik el, anélkül, hogy saját cél

ját megvalósította volna, hanem meg
bukik az eszme is. amelyért küzdött,
mert nem volt életrevaló, nem volt az
igazi, nem állott az ember rendeltetésé
nek szolgálatában. De van-e igazi esz
me, van-e igazi célja az emberiségnek?
A tragikus képek azt hirdetik : nincs,
az emberiség élete valójában céltalan.
S még zordabb a felelet a másik kér
désre. Az emberiség fejlődésében nincs
irány, még kevésbbé haladás, évezredes
élete nem is fejlődés, az egymásra kö
vetkező korszakokban az ember nem
különb, mint az előbbiben volt, eszméi
téveszmék, mert nem viszik őt előre
egy nemesebb, szebb jövő felé. Sőt a
múltból a jelenen át a jövőig az embe
riség visszafejlődött. A múltban is foly
tonos bukás volt az emberiség sorsa,
de legalább nagy eszmékért bukott el,
a jelenben már nincsenek eszméi, csak
céljai és elvei. A történelem sorsát ha
talmas emberek, nemesre, nagyratörő
egyének intézték, a legújabb kor már
nem ismer hősöket, még egyéneket sem,
csak színtelen, egyforma, értéktelen em
bereket, akikből kihalt minden nemes
érzés, az idealizmus, a lelkesedés, a
kegyelet. S a jövő? — az még a jelen
nél is sivárabb. Az embernek már elvei
sincsenek, csak célja, s az is csak egy,
a leghitványabb, a leganyagiasabb : nyo
morult létének keserves föntartása.
Korunkban még törekvő, vágyakkal
biró lény az ember, a jövőben már
puszta szám, puszta gép, eszköz a tu
domány kezében, s örökre elhervadtak
az emberiség legszebb virágai, a költé
szet, a szerelem, a család. S a vég, az
utolsó mozzanat az emberiség életében,
mikor az ember testi alakjában elsatnyulva, lelki élet nélkül valóságos állat
ként él — ez a vég rémiiletesen két
ségbeejtő.
Az emberiség sorsa megadta a vá
laszt a kettős kérdésre, s ez a válasz
határozott, szörnyen határozott. Taga
dása minden célnak, minden fejlődés
nek, vigasztalan pesszimizmus szól be
lőle. Egy sugár mégis behatol ebbe a
zord világba, az a vigasztaló tudat, hogy
bármilyen sivár is az emberiség sorsa,
Ádám, az ember, csak áldozata végze
tének, de nem oka, bűnhődik, de nem
a maga bűnéért. Szánjuk Ádámot, mert
sorsa újra meg újra bukás, s a bukás
magával rántja az eszmét is, amelyért
küzdött, de csodáljuk is, hogy n.inden
katasztrófából kiemelkedve ujult erővel
uj eszméért indul küzdelembe. Szána
lom és csodálat tragikus érzések, nemes,
fölemelő érzések — de Madách erede
tileg nem igy, nem ezzel az érzéstarta
lommal gondolta el tragédiáját. Mikor
eszméje fölvillant lelkében, 1857-ben,
abban a gondolatban öltött testet, hogy
„Ádám a teremtés óta folyvást csak
más és más alakban jelent meg, de
alapjában mindig ugyanazon gyarló fé
reg marad a még gyarlóbb Éva olda
lán.1' A kész tragédiában, 1860 bán, az
ember már nem gyarló féreg. A múlt
tanúsága szerint az emberiség életében
vannak nagy lelkek — az ő megszemé
lyesítőjük Ádám — tele lelkesedéssel,
erővel hatalmas akarattal, akik eszmék
ért küzdenek, s ha elhullnak is, törek
vésük nagy és szép volt, eszmék meg
hiúsultak, de mindegyik egy-egy nagy
eszme volt. amelyért érdemes volt élni,
küzdeni és elbukni. S Éva nem még a
férfinál is gyarlóbb lény, hanem sorsá
nak hü osztályosa, méltó párja, leg
többször még egy fokkal nemesebb
mása. Sötét, szinte vigasztalan az a kép
is, de nem a kétségbeesésében elfásult
ember látomása. Aki ilyennek látja az
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azonban hozzátartozik az egész dráma,
fölfogása objektiválódik nemcsak a tör
téneti színekben, hanem a bibliai keret
ben is, sőt még inkább: amit ő, az
ember, velünk mint a maga világnéze
tét el akar fogadtatni, azt épen a befe
jező színben tárta föl, s onnan az opti
mizmus biztató szava hangzik ki.
A dráma pesszimizmusa igy föloldó
dik a költő optimizmusában. Meg is tud
juk adni ennek a továbbfejlődésnek
magyarázatát. A dráma abban a keserű
hangulatban kelt életre, amely Madách
lelkére, családi boídogságának összeom
lása következtében reáfeküdt. A maga
gyötrődéséért az emberiségre támadt, a
maga kicsiny tragédiáját, a gyarló em
berek okozta fájdalmát kivetítve az em
beriseg életébe, gondolatban egy nagy
tragédiává fejlesztette. Amint hozzáfo
gott a mű megírásához, megkezdődött
a képzelet küzdelme a nyers anyaggal ;
amint az eszme mindjobban a maga ké
pére formálta a cselekményt: az alko
tás kínos gyönyörűségében enyhült a
költő leiki feszültsége s amint időben
távozott a családi katasztrófától, felesége
emléke is egyre jobban halványodott,
fájdalma tompult. E kettős hatás alatt
sötét világfelfogása egy kissé kiderült,
s a dráma némileg elhajolt attól a kép
tői, amely életre kellette. Ez a tisztulási
folyamat ugyan rohamos volt, de még
sem fejeződött be teljesen addigra,
mikor a dráma elkészült. A költő kiemel
kedett sötét gondolataiból, világfelfogása
megnemesedett, de lelke nem tudóit még
Karod erős, szived emelkedett:
végleg elszakadni a múlttól, neon tudta
Végeíien a tér, mely munkára hív,
legyőzni annak emlékeit. Madách még
S ha jól ügyelsz, egy szózat zeng feléd forrongott és küzdött magával, s ennek
Szüntelenül, mely visszaint, s eme!,
következménye a drámában a világné
Csak azt kövesd. S ha tettdús életed zetnek látszólagos ingadozása, amely
Zajában elnémul ez égi szó,
bennünket egykor megtévesztett.
F. gyönge nő tisztább lelkülete,
Az érdekek mocskától távolabb,
Meghallja azt és sziverén keresztül
Költészetté fog és dallá szűrődni,
E két eszközzel álland oldaladnál,
Most, amikor kályháinkat megrakjuk
Baisors s szerencse közt mind- egyaránt
a
fekete kővel és vígan ég a tűz, majd
Vigasztaló, mosolygó géniusz.
izzó zsarátnok pirosodik a fekete kőda
Vannak tehát az emberben értékek : rabok helyén, kellemes meleget árasztva
erős kar, hatalmas tettvágy, emelkedett a szoba levegőjébe : most dehogy gon
s z ív , de vannak az ember életében is : dolunk arra,
hogy lehet ez még más
a munka, melynek tere végtelen, az égi képen is. Hogy ezek a fekete kődara
szó, amely feléje zeng s a tiszta női bok nem lesznek mindig a bányákban.
lelkűiét költészete. Ez már nem a taga
Most még dehogy gondolunk spóro
dás szelleme, ez már nem a pesszimiz lásra, még akkor sem, ha a vasúti lomus evangéliuma, ez a hit szava, mely komolivok tüzelőjében megpillantjuk
bennünket életre hi. A dráma az Ur néha a kicsapó lángot, mikor a fütő la
biztató szózatában hangzik ki, s ha a pátjával uj szenet dob a tűzre. Vagy
cél, melyet benne az Ur megjelöl, nem mikor a gyárak kazánjai alá tüzelnek a
elégiti is ki a nagyratörő ember merész szénnel. Vagy ha a vas- és acélkohók,
ábrándjait, fellengős vágyait, a tanítás, vagy az üveghuták kemencéiben lobog
ameiyet a földi ember leszűrhet belőle, va bőg a pokoli láng, amely megöl
mégis az, hogy érdemes élni. S Éva vasztja a legkeményebb földi anyagot.
azzal a fölkiáltással végezhetné, antelyMost még nem gondolunk arra, hogy
lyel a II. szint kezdi : „Ah élni, élni!"
takarékoskodni kellene a tiizzei. Hogy
Egy kérdés fenyegető rémétől azon azt a bőgve lángoló iszonyú tűzhelyet
ban nem tud bennünket megszabadítani nem kellene tán annyira tömni a fekete
a költő. Híven tükrözik-e Lucifer álom szénnel.
képei az emberi nem életét? A költő
tiltakozott azon magyarázat ellen, rnely | Most még van szén a bányákban,
a történeti színeket hazugoknak s Luci jut is, marad is. Még győzi táplálni a
fert csalónak tekintette. A képek célza gyáripar munkáját, még győzi a sok
tosan vannak kiszemelve, de igazak ; ezernyi vasút lokomotivjait és a gőz
ám ha azok, lehet e haladásról, fejlő hajókat, amelyek az óceánok vizein szá
désről beszélni, s a helyett, hogy egyre guldoznak. Most még alig kell figye
emelkednénk, nem estünk-e mi, emberek, lembe venni azt a keveset, amit a há
a süllyedésbe, az eialjasodásba ? A fe- j zakban télen elfütenek az emberek a
leletet az Ur megadja : a véges emberi j kályhákban. Most még van szén, szállí
értelem elől el van födözve a jövő. | tanak eleget a bányákból.
De már tudjuk azt, kiszámítottuk,
Ádám csak le van győzve, de nincs
meggyőzve, utolsó szava is a z : „Csak hogy elfogy a szén a föld belsejében.
Legfölebb pár száz esztendeig tart ez a
az a vég, csak azt tudnám feledni!“
Ádám e rezignált felkiáltásában mély becses fekete kő, mert a növekvő gyár
fájdalom és sötét kétség izzik : tagad ipar, a növekvő vasúti és gőzhajóforga
hatatlanul van némi ellenmondás közte lom gyorsan növekedő batványos arány
és az Ur biztató kijelentése között, s ban fölemészti majd azt a sok millió
az az érzésünk, hegy a tragédia végső tonna szenet, ami a bányák telepeiben
akkordjai nem csengenek ki teijes har még van.
Számíthatunk még arra, hogy egyes
móniában. A nagy mű befejezését va
helyeken
újabb szénbányákat fedeznek
lami zavaró hangulat rontja : mintha a
még
föl.
Az
ismert földeken már nem
misztikus keretből más világnézet csen
dülne ki, mint a történeti színekből, azaz sokat várhatunk ugyan, de a sarkvidé
mintha a költőnek más volna a világ ken, a Spitzbergák szigetein, talán a
nézete, mint a drámájának. A költő az Ferenc József földön is vannak még
Ur szavaiból szól hozzánk és hisz az kitűnő kőszéntelepek. Oda kell az em
emberiség jövőjében. Ádám a dráma bernek fordulnia, hogy azokon a terü
tanúságait vonja le és kételkedik benne. leteken bányássza a szenet, ahol száz
Itt van az a kettőség, amelyre föntebb és egynéhány évvel ezelőtt még a ha
utaltam. Az emberiség tragédiája a költő lálra Ítéltek sem akartak letelepedni
beállításában Egyiptom földjén indul avval a föltétellel, hogy megkegyelmez
meg és az eszkimók között ér véget : nek nekik. Most a növekvő civilizáció
ez a fele a műnek, a történeti színek lehetővé teszi ott is a megélhetést a jő
(IV—XVI), a tulajdonképeni dráma, a kőszén kedvéért.
Valamikor letűnt százezer évekkel
dráma világnézetét tehát innen kell le
szűrnünk, s az, láttuk, kétségkívül a ezelőtt meleg világ volt ott is a ma
pesszimizmus. Madách lelki valójához | jégbefagyott földeken, ahol 100 méter
emberiség sorsát, az ha bízni nem tud
is, de tud lelkesedni, hisz az ember
nagyságában, ismer nagy emberi érté
keket.
Nem az ember gyarló tehát, hanem a
tömeg. Ezen a résen át látunk be leg
mélyebben a nagy műbe, igy értjük
meg az ember, az emberiség tragédiá
ját. Az emberi nem tragikuma az, hogy
a gyarló tömeg mindig, újra meg újra
szembehelyezkedik a kiváló szellemek
kel, nem érti meg azokat a nagy esz
méket, melyeknek szolgálnak, s a maga
nyers erejével megbuktatja a hősöket,
megbuktatja az eszméket s megbuktatja
önmagát. Pesszimizmus ez is, de nem
a teljes, nihiiisztikus pesszimizmus kö
zömbössége, — ez a nagyért, nemesért
hevülő lélek fájdalmas, de küzdő peszszimizmusa.
Ennek ellenére sem tagadhatjuk azt,
hogyha a költő az utolsó történeti szín
nel, az eszkimó-jelenettel lezárná drá
máját, az igen lehangoló utórezgést
keltene az olvasó szivében és mindenre
inkább volna alkalmas, mint arra, hogy
bennünk a reményt, az élet vágyát föl
keltse. De a költő az álomkép után
még egy XV. szint is irt. Ezt megnyug
tató akkorddal, a szállóigévé lett „Em
ber küzdj és bízva bízzál"-lal végzi s
igy kiemeli művét a pesszimizmusból.
Meghalljuk a megnyugtató feleletet a
nagy kérdésre: az ember sorsa, célja
küzdeni és bízni az Urban, aki őt e!
nem hagyja.

A szén alkonya.

nél mélyebben megfagyott a föld a ret
tentő hidegtől. De akkor a kőszén ta
núsága szerint hatalmas fák alkottak ott
a mainál sokkal nagyobb erdőket. Ezek
nek az ősi növényeknek megszenesedett, a föld forrongásaitól mélybe került
törzseiből és ágaiból lett a kőszén ; ott
raktározta el a természet régi világok
melegét a jövő korok emberének.
Jókaink gyönyörűen Írja le a „Fekete
gyémántokéban az ősi évezredek életét
az ember születése előtt. Volt több
ilyen kőszénképző korszak s a legjobb
kőszén a legrégibb, amikor még a nö
vények uralkodtak a földön.
Az újabb korokban már az állatvilág
fejlődött túlsúlyra. Azután jött el az
ember, aki tüzet gyújt és kultúráját
tűzzel táplálja.
Pár száz év múlva véget ér a szén.
A szén alkonyát már előre látjuk. De
máris törjük a fejünket, hogy mivel pó
toljuk, ha elfogy? Lesznek villamos és
más erők, van a napnak melege. És
iiiteíünk majd sok fát, hogy legyen lü
zelőnk.
Váth.

Nagy emberek apró bogarai.
író- és művészembereknek, olykor
nagy államférfiaknak is, vannak vala
mely különös szokásaik. Bízvást mond
hatjuk : apró bogaraik. Bizonyos meg
szokások, melyek úgy hozzáragadtak az
egyéniségükhöz, hogy el sem lehetnek
nélküiök. Különösen nagy Íróknál fordul
elő, hogy furcsa, néha igazán groteszk
megszokások rabjaivá válnak és szinte
munkaképtelenek, ha a megszokott va
lami hiányzik nekik. Ezt a jelenséget
minden íol'forgaíó ember megérti, mert
minden írónak, vagy publicistának van
nak valamelyes ilyen szokásai ; ha
egyéb nem, hát az, hogy cigarettázás
nélkül nem tud Írni. (Nekem néhány
hónappal ezelőtt egészségi okokból le
kelleti mondanom a cigarettázásról. Az
első két héten egyáltalán nem tudtam
Írni, s bizony még most is nehezen megy
a munkám megkezdése.)
Az id. Dumas kaukázusi utazásairól
irt könyvében egy helyen azt írja, hogy
két hétre abba keil hagynia az Írást,
mert elfogyott a kék papirosa, várni kell,
amig kap Párzsból, mert fehér papirosra
nem tud Írni.
Jókai Mórról tudvalevő, hogy csak liiaszinü tintával tudott írni. Mikor még
rendesen bejárt volt az „A Hon" szer
kesztőségébe, ott soha egy sort se irt,
mert minden tintatartóban fekete tinta
volt.
A legkülönösebb ilyen irói bogara
György Endrének volt. György Endre,
mint híres publicista szerepelt s a Fehérváry-kabinetinek pár hónapig földmű
velésügyi minisztere volt. Mi egymás
közt úgy barátságosan csak Gyuri Ban
dinak neveztük. Egyszer meglátogattam
Gyuri Bandit a lakásán. Éppen a dől
gozószobájában íilt az Íróasztala mellett
és irt. Mikor benyitottam hozzá, valamit
rágcsált, aztán minden tartózkodás nél
kül kiköpte. Ösztönösen oda néztem,
hogy mit köpött ki. Akkor vettem észre,
hogy a padió az Íróasztal körül bizonyos
távolságig tele van apró papirgalacsinok
ka!. Gyuri Bandi, mikor észrevette, hogy
mit nézegetek, elmondta, hogy ő csak
ugy tud irni, ha állandóan pnpir-gaiacsinokat rágcsál s azokat kiköpködi.
— Máskép nem megy az Írás, — mon
dotta mosolyogva.
Tóth Béla, mikor irt, vagy később az
írógépet koprgtaíta, mindig ott állott
mellette az asztalon a konyakos üveg,
meg a pohár. Gyakran töltögetett ma
gának egy-egy keveset és ivott. Szük
sége volt arra, hogy az ital izgassa az
elméjét.
Saüsbury, a hires angol államférfi, aki
többször voit Anglia miniszterelnöke,
mikor a parlamentben szónokolt, bal
karját mindig ráfektette az asztalon lévő
könyvcsomóra, nteiy mindig bizonyos
magasságot ért el, Salisbury ugy meg
szokta ezt, hogy mikor valaki, minden
különös szándékosság nélkül elvett a
könyvcsomójából egy kötetet, s ő be
szélni kezdve, mint rendesen szokta, bal
karját a könyvcsomóra fektette, egy
szerre csak elhallgatott s nem tudta be
szédét folytatni mindaddig, • mig szom
szédja egy megfelelő vastagságú kötetet
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nem tett oda a könyvcsornóra. Salisbury
ezután nyugodtan és okosan beszéit to
vább.
Egyik magyar államférfiunk is volt
hasonló bogara. Dr. Bánfíy Dezső miniszterernök korában a piros bársony
széke előtt lévő asztalkán folyton papiros-katonafigurákat csinált, s azokat
sorba álütgaíta. Eközben gondosan fi
gyelte a szónokokat. Mikor aztán ráke
rült a sor, hogy felszólaljon, mialatt be
szélt, folyton rakosgatta giédákba a pa
piros-katonáit. Ebben nem volt szabad
megzavarni, mert Bánffy csak a katonái
rendezése mellett tudott beszélni.
Ibsenről, a nagy norvég drámaíróról
irta meg egy svéd hölgy, aki megláto
gatta, hogy Ibsen dolgozószobájában a
nagy Íróasztalán egész sereg apró, fino
man kidolgozott állatalakot látott. Volt
ott mindenféle fajta négylábú az orosz
lántól a nyulacskáig. Faragva, vésve,
öntve, fából, márványból, bronzból. Ezek
nek a kis állatfiguráknak társasága,
mintha csak inspirálta volna Ibsent, mi
kor dolgozott. O maga mondta el láto
gatójának, hogy munka közben feltétle
nül szüksége van apró, néma barátjainak társaságára, mégpedig ugy, hogy
hiánytalanul ott legyenek az asztalán,
mert ha csak egyetlen egy is hiányzik
néha, (éltévé a takarításnál) nem tud
addig dolgozni, mig elő nem kerül. Egész
komolyan mondta, hogy ha valaki el
lopná a kis állatkáit, szelleme nem tudna
funkcionálni.
Dickens, a nagy angol regényíró is
apró, pompásan kidolgozott bronz-figurácskákaí tartott az Íróasztalán, s munkaközben azokat nézegette, ugy ragasz
kodott ezekhez a szobrokhoz, mint va
lami fétisekhez. És rnindeniknek ponto
san a maga helyén kellett lennie, mert
különben Dickens irásközben zavarba
jött. De emellett volt Dickensnek még
egy más Írói bogara is. Csak kék tin
tával tudott irnh Elhitette magával, hogy
fekete tinta melleit egyetlen jóra való
gondolat sem támadna elméjében.
Michelet a nagy francia történetiró
is érdekes bogaras ember volt. Valami
csodálatos előszeretettel ragaszkodott a
nagy ládákhoz és nagy szekrényekhez.
Dolgozószobája tele voit ilyen ídomtalan bútordarabokkal, amikben a maga
Írásait és papírjait tartogatta. Negyven
esztendeig voltak ugyanazok a ládák és
szekrények a szobájában. Persze, meg
rágta őke? az idő. Rozogák, piszkosak,
repedezettek voltak, de Michelet ragasz
kodott hozzájuk, s rá se gondolt arra,
hogy újakkal, vagy éppenséggel csinosabbakkal cserélje fel az öreg darabo
kat. Azt tartotta és hitte is, hogy az
öreg ládák látása termékenyíti meg agyát
és ösztönzi újabb munkára ; hiszen M i
chelet egész életén át szorgaimasan dol
gozott. Előkelő dámák, a nagy történet
iró tisztelői, akik olykor-olykor meg is
látogatták, megbotránkoztak az idomtalan nagy ládákon és a rozoga, roppant
szekrényeken. Kedveskedni akartak Micheletnek s ajándékba küldöttek neki
szebboél-szebb, művészi kivitelű szekré
nyeket és ládácskáka?. Nagyon szépek
voltak, de Michelet nem tűrte dolgozószobájában a cifra szépségeket. Neki
csak az ő nagy ládái kellettek, mert
ezek meilett tudott csak becsületesen
dolgozni. Vissza is küldte az ajándéko
kat, amiből nem egyszer amolyan finom
aprehenziók is támadtak. De /Michelet
ezzel nem törődött. Híven ragaszkodott
romlott ládáihoz ép ugy, mint az öreg,
lyukakkal és tintafoltokkal teli íróasz
talához.
A nagy zenekölíő, Haydn Józsefnek
meg éppenséggel talizmánja voit, amely
hez hitével és szeretetéve! ragaszkodott.
Egy gyűrű, melyet állandóan jobbkeze
ujján viselt. Ugy hitt abban, hogy ez a
gyűrű adja meg neki az alkotó tehetsé
get, hogy ha véletlenül letette valahol
gyűrűjét s nem találta meg, a legjobb
akarattal se tudott semmi muzsikát irni.
Többször mondotta barátjainak, hogy a
gyűrű nélkül egyszerűen tudatlannak,
ostobának tartja magát, s hogy tulajdon
képpen minden müve a gyiitünek kö
szönhető, mert, anélkül semmit se tu
dott volna alkotni.
Hát persze ezekre a dolgokra igen
sok ember egyszerűen csak azt mondja,
hogy bolondság. De már kérem, azokról
az emberekről, akikről itt szó volt, még
sem lehet egyszerűen azt mondani, hogy
bolondok voltak.
Sz. M.
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Sorozatos házkutatások ás letartáztatások tör'
téntek Tornaiján.
Mint ismeretes, Tornallyay István tor
naijai földbirtokos ellen december hó
közepén eljárás indult egy nagyarányú
cs’ nipészkedésben való részessége miatt
és a hivatalos eijárás során megtartott
há kutatás alkalmával tényleg nagyobb
szeszkészletet találtak meg lakásán a
házkutatást foganatosító közegek. — A
tornaijai jövedéki ellenőrző hivatal a
házkutatás eredménye alapján házi őri
zetbe veite a földbirtokost és intézke
désére két fegyveres pénzügyőr, akik
égisz éjjel a Tornallyay féle kastélyban
tartózkodtak, reggel a besztercebányai
périzügyigazgatósághoz készültek beki
sémi Tornallyay Istvánt. Reggel a földbir
tokos arra kérte őrizőit, hogy vonat he
lyet autón utazzanak Besztercebányára,
amibe a két pénzügyőr nemcsak kész
séggel beleegyezett, hanem ahoz is szí
vesen adott hozzájárulást, hogy Tornal'yay a lakás másik szárnyán lakó
edes anyjától elbúcsúzzék. Tornallyay
gy nyert időt arra használta föl,
hogy háromcsövű vadászfegyverét ma
gához véve, a hátsó kijáraton kiosont
s az ott várakozó autóba ugorva, a ma
gyar határvonal felé robogott és akad y nélkül átszökött magyar területre
A szökés felfedezése után a csendőrség

átkutatta az egész Tornallay-kastélyt s
mivel az újabb házkutatás alkalmával
olyan adatokra bukkantak, amelyekből
arra lehetett következtetni, hogy a fegy
veres őrök kezéből kisiklotl földbirto
kos a rendszeres csempészkedésen fölül
államellenes bűncselekményeket is kö
vetett el, az eljárást ilyen irányban is
kiterjesztették.
Kedden dr. Vágási' Béla rimaszombati
államügyész vezetésével sorozatos ház
kutatásokat foganatosítottak Tornaiján a
rimaszombati államrendőrség és járási
nyomozó csendőrállomás közegei a Tor
nallyay ügyben megindult vizsgálattal
kapcsolatban s a kora reggeltől késő éj
jeli órákig tartó házkutatások befejezté
vel letartóztatták és a rimaszombati ke
rületi biróság fogházába szállították a
megszökött földbirtokos feleségét Tor
nallyay Istvánnét, dr. Gamauf István ügy
védet, Balázs Andor bankigazgatót, dr.
Gaál Gusztáv járási főorvost, Trailing
György tornaijai állami kataszteri mér
nök feleségét, Fejes Mihály soffőrt és
Marmorstein Mór terménykereskedőt, va
lamennyien tornaijai lakosokat. A sororozatos házkutatások és letartóztatások
hire az egész környéken érthető izgal
mat és megdöbbenést váltott ki.

B á li tudósítás.

ifj. Gede Istvánná (Baba), Steiner Sze
rén (Tiroli), Tokár Juiia (Csikós), Urbányi Edith és Baithazár Magda (Ma
gyar lányok), Kovács Ica (Pojáca), Jurász Manya (Kowboy), Hokky Piri
(Szmokingos), Wanovits Edith (Zsakettes), Keresik Lászlóné (Táncosnő), Ujj
Mária (Francia katona), Neischl Lajosné
és sógornője (Pierettek), Sövényházy
Margit (Cigányleány), Kengyel Nelli
(Zsoké), Klein Lili (Pierett), Skulán Já
nos (Bohóc), Kardos Bözsi (Divatfi), Rajner Éva (Pierett), Székely Imréné (Is
kolás leány), Kosiner Imréné (Frakkos), Dr. Zeidner Gyözőné (Hollandus),
Dr. Ganczfried Ernőné (Holland), Epstein Edith (Pierett), Schechter Aranka
(Pillangó), Veres Pista (Bohóc), Zurik
Jolán (Ámor), Grosinger Imre (Bohóc),
Közben megejtik a tombolát s a sze
rencsés nyerők ugyancsak ujjonganak.
A tombolajáték végeztével kezdetét
veszi a szünóra, majd annak leteltével
parázs kedvben folytatják a táncot s
járják reggelig farsangi örömmel, kurjangató vigsággal.
És a riporter is haza ballag. Fárad
tan, álmosan, miközben arra gondol :
vájjon hányán gabolyodtak be és fogódtak meg Ámor kifeszitett pókhálójában?
Mert hogy megfogódtak : bizonyos.
Hogy kik : arról a hymen hirek kö
zött tudósítok majd annak idején.
y

A rimaszombati kereske
delmi testület és kereskedel
mi alkalmazottak álarcos jel
mezbálja 1934. január 27-én.

Vigyázva lépegetek a síkos járdán,
miközben azon gondolkodom, hogy ma
talán stilusos is az álarcos bál, mikor
úgyis begombolkozva s álarcot öltve
i r-kel a losszkorszületett, gondterhes
Ember.
A komor, zuzmarás téli est csendjé
ben riasztólag hat a toronyóra nyikor
gás ütése. Bizony, elkellene már az a
villanyóra, — gondolom s lassan, kins-:rten haladok a „Tátra" Gömöri-utcai
bejárata felé. Szinte meghökkenek. A
máskor csoportokban verődő kiváncsi
bámészkodóknak nyoma sincs. Üres a
h járat. Csak Klein főportás mosolyog
k szűk kalitkájából. A jelmezesek jövee'ét lesi. A lépcsőház még kevésobé
m ozgalmas. Radó mester szőnyegdiszbe
töztette a h;deg kőlépcsőket. Az elő
csarnokban D ckmann Dezsőt, a keresk-.délmi testület elnökét s Maros Miklós
árt pillantom meg a rendezőgárda
gyűrűjében. A vezérkar utolsó „Besprechung" ját tartja.
De íme, lassan lassan szállingóznak
<z álarcos jelmezesek. Egyik a másik
án. Jön egy kínai, majd egy iiftboy,
.ukta, denevér sorban-sorban mind sü
ibben a többi, közöttük a rokokó
parókás, aranydiszes, ízléses fekete ruháju táncosnő. Csupa sikk, merő finom
ig, elegancia. Ez a bál legszebb, 1eg
eivesebb jelmeze, — állapítja meg a
-k-sok jelmezbál zsűrijében résztvett
riporter.
A leigazoltatás után felsorakozik a
jelmezesek serege és 10 óra után pár
; érccé! bevonul a jelmezes had s velük
gyütt bevonul egyidejűleg a Vigság és
Elevenség is.
A terem díszítése meglepő. Egy haTmas pókhálóvá varázsolta a Philipscég iigyeskezü mestere. Csupa fény és
szinkeverék a nagy pókháló, középen
az áldozatra leső, kiterpeszkedett, hatal
mas pókkal.
Rázörrent a dzsessz. Folyik a tánc.
Majd összeül az alkalmi zsűri s nagy
hirtelen már mégis hozza határozatát.
Dijat kaptak : Pargács Károlyné (Roko
kó), Ujj Lajorné (Töröknő), Fráter Imréné (Japánhölgy) Sabucha Lászlóné
(Zenebohóc), Nagy Ilona és Kató (Miki
egér).
Lekerülnek az áiarcok, folyik a tánc
s a riporternek alkalma nyílik a jelme
zesek összeírására. A dijat nyerteken kí
vül jelmezben jelentek meg : Sugár Jo
lán (Kínai), Neumann Margit (Liftboy),
Friedmann András (Kukta), Keresik
László (Denevér), Payer Ervin (Rendőr),
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Gömör

H ÍR E K
Gyertyaszentelőkor
teherkönnyebb üléssel gondolunk a Tél vo
natának végállomásba futására s mig
anunkat olvadt hó hideg levével pirosít
juk, didergő lelkünket a kikeleirevágyás
langyos balzsamába fürösztjük.
Gyertyaszentelőkor farsangi vigság
hangulatában ringatózunk, szemünk ró
zsaszín üvegen nézi az Élet játékát s
érzésünk minden húrján az élniakards
litkos, nagy muzsikusa játszik csodás
halk zenét.
A napok később borulnak alkonyaira,
a Világosság ruhája hosszabbra nő, az
árnyak uszálya kurtább lesz s esteliden
a kandallók füzénél, vagy a hangulatos
szentély sarkokban el elhallgat a mese
mondók pefyegö szája.
Gyertyaszentelőkor feledjük életünk
péntekjeit, csupa vasárnapnak tetszik
minden napunk, lelkünk tavaszra gondo
lással lelik meg s a szinesruháju, illaios
leheletü, kedves vendégre varassal a meg
unt Tél elnyűtt cókmókjdnak csomagolá
sába kezdünk.
Örömös szívvel, nótás kedvvel kötözgetjük batyuba a sok rongyot s vad
gaiamb jöttével, fecskecsicsergéssel bol
dogan indítjuk útnak a megkopott öreget.

Tobzódó kedvvel
járjuk a táncot,
rikolt a Vigság,
harsog a kacaj;
muzsikás szivünk
szerelemre nyílt,
bánatok fészkén
fölcsendül a dal.

Kinő APOLLO mozgó
Szombaton és vasárnap febr. 3-án és 4 én a filmjátszás nagy ünnepi eseménye: a magyar film
gyártás klasszikus szépségű remeke — Fejős Pál
fenséges szép müve, amelyről már mindenki hal
lott, olvasott, beszélt:

A tavaszi zápor
Megkapóan szép és gazdag költői jelenetekben,
finomabb és művészibb az összes eddigi Német
országban készült magyar filmeknél. Zenéjét sze
rezte : Angyal Pál. Rendezte Fejős Pál, aki a ma
gyar falu képét tökéletes művészettel és hűen
örökítette meg ebben a filmjében. A főszerepet
Annabella játsza, aki a kis magyar leányt mélyen
átérzett, bensőséges, könnyeket fakasztó művé
szettel alakítja. Gózon Gyula, Dajbukát Ilona,
Pethes, Simon M., Gárdony, Gyergyai.

Testek parfömje
izgatja orrunk,
sugdosó szánkon
Ámor szava cseng;
pdlmds sarkokban
csókok cuppannak:
farsangi ember
gyönyörért eseng.
Skí, ródli nagy
választékban

Szerdán, február 7-én megható angol hangos film,
mely egy katona tiszt és felesége sorsát ecseteli :

f

és legolcsóbban

„Ninon"
Csütörtökön, február 8-án nagy kalandor film, a
hires Rin-Tin-Tin farkaskutya utolsó filmje:

Farkasember

KERCSIK-nél.
Első szentmise. Kovács István rozsnyói végzett theológus folyó hó 11-én
tartja első szentmiséjét a rimaszombati
plébánia templomban. A manuduktori
tisztet Dr. Sándor János c. kanonok-plé
bános látja el. Az ünnepi magyar be
szédet Dr. Szvejkovszky János papneve
lőintézeti alkormányzó mondja, szlová
kul pedig Dr. Bányay József reálgimn.
tanár beszél.
Ruffinyi főmérnök Dobsina város
polgármestere marad. Ruffinyi Aladár
főmérnök, Dobsina város polgármestere,
mint annak idején hirül adtuk, saját
pártjának a tanácsban helyet foglaló
tagjaival szemben felmerült nézeteltéré
sei miatt lemondott tisztségéről. A le
mondás nagy konsternációt idézett elő
a dobsinai városi életben s több oldal
ról akció indult, hogy Ruffinyit elhatá
rozásának megmásitására rábirják. Több
eredménytelen kisérlet után végül is a
városházán közel száz főnyi közönség
előtt megtartott értekezleten sikerült a
nézeteltérések tisztázása, amennyiben
megállapítást nyert, hogy a konfliktus
tisztán félreértésen alapszik. Miután Ruf
finyi kellő garanciát kapóit pártja ré
széről az eredményes kooperációra, a
képviselőtestületben helyetfoglaló pártok
egyhangú bizalomnyilatkozatát elégtéte
lül elfogadta és lemondását visszavonta.
A polgármestert a gyűlés utáni napon
harmineztagú küldöttség üdvözölte hi
vatalában.
Halálozás. Január hó 20-án hunyt el
Klosterneuburgban 79-ik életévében özv.
Gross Frigyesné szül. Muray Henrietté.
A megboldogultban Gross Jenő polgár
társunk édes anyját gyászolja. Az elha
lálozott mintaképe volt a példás édes
anyának, aki egész életét családjának
szentelte. — Temetése január hó 23 án
d. u. 3 órakor a Klosterneuburgi Stiftkápolnából ment végbe a város és a
környék nagy részvéte mellett.
Németh Pált szabadlábra helyezők.
Mint rozsnyói laptársunk a „Sajóvidék" közli, a Bazovszky-üggyel kapcso
latban hónapokkal ezelőtt letartóztatott
Németh Pál rozsnyói áll. reálgimnázi
um! hittanárt a vizsgálóbiró rendeletére
a főtárgyalás napjáig szabadlábra helyez
ték.
Kiss Manyi fellép az R. P. S. far
sangi estjén. Lapzártakor vesszük a
hirt, hogy Kiss Manyi, a jelenleg Lo
soncon idéző Iván szintársulat Rima
szombatban is közkedveltségnek örvendő
táncos szubrettje, a rendezőség kérelmé
nek engedve, résztvesz az R. P. S. far
sangi estjén és a megnyíló „Tátra“-bar
műsorában is közreműködik. A szintár
sulat ittléte alkalmával városunk közön
ségének egy csapásra a kedvence lett
Kiss Manyi s biztosan örömmel veszik
a hirt mindnyájan, akik a farsangi es
ten megjelennek.

ték egy jótékonycélu műsoros teaestély
megrendezését s erre a célra Weismann
Aranka vezetése mellett husztagú vigalmi
bizottságot választottak.
Halálozás Életének 23-ik évében el
hunyt Emödy Anna Jolánia, a páli szent
Vincéről nevezett tdő nővérek rozsnyói
zárdájának beöltözött nővére.
Lapzárta után vesszük a megrendítő
hirt, hogy V e r e s Ignác helybeli tekin
télyes vaskereskedő szombatra virradó
éjjel fél 11 órakor elhunyt. Temetése
vasárnap 3 órakor fog végbemenni.
Szombaton, febr. 3-án este 8 óra
kor kezdődik az R. P. S. farsangi estje,
változatos kabaré programmal. A jegyek
úgyszólván már mind elkeltek, úgy, hogy
az est sikere minden tekintetben bizto
sítva van, annál is inkább, mert a rende
zőség mindent megtett, hogy a közön
ség csakugyan meleg, bensőséges far
sangi est részese legyen. Az est legna
gyobb attrakciója kétségen kívül a
„Tátra“-bar lesz, mely már művészi be
rendezésével is vonzani fogja a közön
séget. Nem is szólva arról, hogy a bárbán lepergő külön műsor minden igényt
kielégít. Ma este bizonyára mindanynyian találkozunk sportolóink farsangi
mulatságán.
Az iparoscserkészek műsoros estje.
A január 28 iki Iparoscserkész raj által
rendezett, tánccal egybekötött műsoros
est a közmegelégedés jegyében a kö
vetkező összeállításban folyt le. 1. Ta
kács István prológja, elmondta Kocsis j.
— 2. Cserkészinduló : Játszotta az ipa
roscserkész raj zenekara, vezette Forgách B. — 3. „Kilenc óra." 1 felvoná
sós vígjáték, előadták : Szabó Sárika,
Sinka A., Bálint Pál, Csók Gy. és Audrásik L. — 4. Régi magyar nóták: cim
balmon előadta Gyurán B. — 5. „Hacsek és a népszámlálás". Párbeszéd,
előadták Havas Gy. és Kocsis J. — 6.
Magyar nóták, játszotta az iparoscserkészraj zenekara, vezette Forgách B. —
7. „A hamis tanú" Arany Jánostól, sza
valta Havas Gy.— 8. „Á furfangos ci
gány." vidám játék 1 felv. szerepeltek :
a cigány Antal J., a jegyző Forgách B.,
a kurátor Dien M., a kántor Straus Gy.,
az ügyvéd Bornbik Gy. Ezen vígjáték
nak volt a legnagyobb sikere. — 9. Imi
tált tábortűz. Egyes számokat konferálta
és az előadást reudezte Vadady F. Zol
tán rajvezető. Előadás után a fiatalság
Jazz és a cserkész zenekar mellett igen
jól mulatott.

Rádidvásárlók vigyázat!
Az összes világmárkás készülé
kek kaphatók kedvező részletfizetésre és

1 fl°L-al olcsóbban készpénzért
°
T E C HN I KA
V ám ossy Béla

Masaryk-tér

A Rimaszombati Bank előbb Rimaszom
Felépül a tresztyei turista menház.
bati Takarékpénztár, vármegyénk legrégibb
pénzintézete BETÉTEKET kedvező kamato A fejlődésnek indult gömöri turisztika
zásra fogad el és azokból visszafizetéseket hívei bizonnyal örömmel fogják fogadni
mindenkor azonnal teljesít.
azt a hirt, hogy a Tresztye tetőn tervbe

A dobsinai Izr. Nőegylet közgyű
lése. A teljesen reorganizált dobsinai
izr. nőegylet Lederer Zsigmondné elnöklésével az elmúlt vasárnap tartotta meg
évi rendes közgyűlését a tagok nagy
érdeklődése mellett. A tárgysorozat min
den egyes pontját egyhangúlag fogadta
el a közgyűlés és ugyancsak nagy meg
elégedéssel vették tudomásul Lévai Jenő
titkár részletes évi jelentését is az egye
sület múlt évi működéséről. Tervbevet

vett turistamenház építkezése a meg
valósulás útjára jutott, amennyiben a
csehszlovák turistaklub tiszolezi és ri
maszombati osztálya 8000 koronát már
megszavazott az építkezés költségeire s
az akcióban ugyancsak résztvevő Karpathenverein rimavölgyi osztálya is hoz
zájárult az építkezéshez 5000 korona
megszavazásával. A menház kőből fog
épülni s egyelőre 20 turista részére fog
kényelmes szállóhelyet biztosítani.

Oömör
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A Magyar Dalegylet
mai február 4-iki

h an g v ersen y én ek m űsora
a Polgári Körben este 8 órakor:
1. Váry János : Jelige.
Dr. Sik—Dr. Koudela : Babilonnak
vizei mellett. (A 136. zsoltár.) Énekli a
férfikar.
2. Horváth Ákos : „Temető volt a ker
tünk". — Lampérth Géza : „Csak azért".
Versek. Szavalja: Kosko Lenke.
3. Gounod : „Faust", Valentin imája.
R. Strauss : „Morgen."
E. Hildach : „Tavasz". Énekli Tanka
Jenő, zongorán kiséri : Tanka Jenőné.
4. Gyulai — Kapi: „Vidd el fecske".
Énekli a férfikar.
5. Magyar nóták. Zongorán előadja:
Dr. Halász István.
6. Révffy : „Édes anyám ne haragudj".
Énekli a férfikar.
7. Telek A. Sándor: „Az élet mi?"
Farkas Imre: „A kis kadét." Ver
sek. Szavalja : Szabó Sári.
8. F. Schubert : „Ébresztő."
R. Schuhmann : „A két gránátos."
Énekli : Tanka Jenő. Zongorán kiséri :
Tanka Jenőné.
9. R. Wagner: „Tavaszi dal". Op. 59.
Énekli: a férfikar.

Hálaadó ünnep.
A Rimaszombat—tamásfali ev. leány
kor megalakulásának 10-ik évfordulója
alkalmából
hálaadó ünnepet
tart 1934. évi február hó 4-én délután
fél 5 órakor az Ipartársulat székházában.
Erre az ünnepélyre szeretettel meghívja
volt tagjait, a szeretet munka pártolóit
és minden jóakaratu érdeklődőt.
Az ünnepély műsora :
1. Közének : 271.
2. Irásmagyarázat. Tartja Baráth Ká
roly lelkész.
3. Szavalat. Győzelem. Irta Varga
Gyuláné, elmondja Waskó Lenke.
4. 10 évi szeretet munka. Felolvassa
Gyürky Anna.
5. A fehér ruha. Alkalmi színdarab.
Szereplők :
Kálnoky Jolán polgármester leánya . . . Szent-Istvány I.
Kálnoky polgármester Durda Dezső
Kálnoky polgármester
n e j e .................................Varga Lenke
Söpkéné kormányfő
tanácsos neje . . . Waskó Ilma
Márta, Söpkéné leánya Karhut Piroska
Eszti, Jolán barátnője Csók Aranka
Sziklay, lelkész . . . Gyulay István
Vica, igazgatóék leánya Waskó Lenke
É v a ................ Melczer
Vilma
S á r i ................. Paveila
Gizi
A l i z .................................Stolcz Vali
E d i t ............................ Czelder Vali
Szobaleány . . . .
** *
6. Közének : 432.
Belépődíj nincs. Önkéntes adományo
kat jótékonycélra, köszönettel fogadunk.
Ev. Leánykör.
Tüzoltóegyesületi közgyűlés Dobsinán. Az elmúlt vasárnap tartotta meg
ünnepélyes keretek között és nagy ér
deklődés mellet 59. évi rendes közgyű
lését a dobsinai önkéntes tüzoltóegyesület Benedicty Károly elnöklésével. A
közgyűlésen az országos szövetséget
Szutorisz Kálmán országos alparancsnok
képviselte, a város részéről pedig Ruffinyi Aladár polgármester jelent meg.
Nehrer János főparancsnok évi jelenté
sét nagy figyelemmel hallgatta meg a
közgyűlés és az elnök indítványára, jegy
zőkönyvi köszönetét szavazott érte. Az
elnök beszámolója után Sárkány Boldi
zsár és Krausz András a pénztári, ille
tőleg szertári jelentést terjesztették elő,
amelyet Kracsun János indítványára a
közgyűlés egyhangúlag tudomásul vett
és a szokásos felmentvényt az elnökség
nek megadta. A közgyűlés ezután Kra
usz Andrást alparancsnokká, a 38. évi
működés után nyugalombavonuió Nechrer József szakaszparancsnokot pedig
tiszteletbeli parancsnokká választották.
Befejezésül a szolgálati kitüntetések ki
osztása következett soron, harminczéves
szolgálatért
kitüntetésben
részesült
Lerch Jakab, mig a húsz éves tözoltói
szolgálatot elismerő érmet hárman kap
ták m og: Spissák Samu, Hooz Lajos és
Krausz János.

Filmszínház. Folyó hó 3., 4. és 5-én
a magyar filmgyártás egyik legsikerül
tebb alkotása kerül előadásra „A tava
szi zápor" cim alatt, melynek női fősze
replője a legújabb filmsztár Annabella.
Rajta kívül szerepel a legjobb együttes
u. m. Kürthy 1, Simon Marcsa, Makláry
Z., Dajbukát Iiona, Bársony Erzsi, Gózon, Gárdonyi, Pethes, Várnay. Vándory
Mari, a kis vidéki cseléd, munkaadójá
val szerelmi viszonyba jutott s emiatt
el kellett hagynia helyét. E viszonynak
következménye is volt s innen kezdő
dik a szegény Mari viszontagságos, kálváriás élete. A film egyébként derűs
jeleneteket is tartalmaz s végig leköti
a néző és hailgató figyelmét.
Folyó hó 8-án a „Farkasember" cimü
kalandos film kerül színre, melyben
Rin-tin-tin utoljára szerepelt. A vadnyu
gatban letelepült fehérek tanyáját ál
landóan két veszély fenyegeti és pedig
az indiánok s egy úgynevezett Farkas
ember részéről. A biztonságukért állan
dó küzdelem folyik, melyben főleg Caster telepes s ennek fia és leánya veszik
ki részüket. A gyorsan lepergő esemé
nyek izgalmasak és érdekfeszitők.
Egy évet kapott Dorka János. Dor
ka János 19 éves többszörösen bünte
tett rimaszombati fiatal ember fölött,
aki mint ismeretes, múlt év novemberé
ben özv. Kosiner Vilmosné kárára na
gyobb szabású betörést követett el, e
héten ítélkezett a kerületi bíróság és a
hivatásos betörővé züllött ifjút egy évi,
cinkostársát Szoyka Barnát pedig két
hónapi fogházra Ítélte nem feltétele
sen. Dorka János felebbezést jelentett
be az Ítélet ellen, Szoyka pedig három
napi meggondolási időt vett igénybe,
hogy állást foglalhasson az ítélettel
szemben.
Lefürészelte a saját kezét. Radnóti
János a Rimamurány-Salgótarjáni vas
művek vashegyi telepének alkalmazott
ját múlt pénteken deszkafürészelés köz
ben borzalmas baleset érte. Amint a
sebesen forgó körfűrész acélkorongja
elé rakosgatta a deszkákat, jobb keze
beszélgetés közben a korong útjába ke
rült s a fűrészlap egy szempillantás alatt
lekapta a szerencsétlen ember kezefejét.
Súlyos sérülésével a rimaszombati kór
házba szállították. A megejtett vizsgálat
megállapította, hogy a körfűrész szabály
szerű védőkészülékkel volt ellátva s en
nélfogva a balesetet a szerencsétlenül
járt alkalmazott vigyázatlansága idézte
elő.
Öngyilkosságot követett el, mert
fájt a feje. Cibulják Pál, tiszolci városi
hajdú feleségét a múlt hét péntekén
gyötrő fejgörcsök támadták meg s fáj
dalmai oly erősek voltak, hogy teljesen
elvesztve önuralmát, felszaladt a város
házára férje után és kétségbeesve kö
zölte vele, hogy végez magával, ha nem
szűnnek meg görcsei. Idegrohamában
valóban kést ragadott a szerencsétlen
asszony és a s z ív tájékán három szúrást
ejtett magán. Mikor férje, rosszat sejtve,
a városházáról haza sietett, nejét hatal
mas vértócsában, eszméletlenül találta
a konyhában. — Beszállították a rimaszombati közkórházba. Sérülései nem
életveszélyesek.
Nem találtak hullát a domicai bar
langnál. Az elmúlt hét folyamán a „Kas
sai'újság" azt a hirt kolportálta, hogy
a Gömörhosszúszó határában lévő Domica-barlang közelében, csehszlovák te
rületen egy formálisan magskalpolt és
valóságai szitává lőtt férfi — állítólag
vaiutacsempész — hullájára bukkantak
a falubeliek. Miután a hullaleletről sem
az ügyészségnek, sem a csendőrségnek
nem tettek jelentést, a rimaszombati
nyomozócsendőrállomás közegei kiszáll
tak a helyszínre és a községbeliek, va
lamint a magyar határőr ég kiküldöt
teinek bevonásával végigkutatták az új
ságban megjelölt terepet, hullát azonban
nem találtak. A nevezett lap hire ennél
fogva teljesen valótlannak bizonyult. A
hatóságok most a hir eredete után ku
tatnak s nincs kizárva, hogy a lap el
len, hamis hírek terjesztése címén el
járás is indul.
Megbüntetett vásári kártyacsaló. A
múlt évi júliusi nagyvásár alkalmával
a rendőrök előállították Griinwald Ferdinánd 23 éves losonci illetőségű mun
kanélküli téglamestert, aki ügyes trük
kel teremtett magának jövedelmi forrást,
elvesztett állásának pótlására. Sorrajárta
a városokat és a hiszékeny vásáros

1934. február hó 4.

publikumot fosztogatta saját találmányu
„itt a piros-ott a piros" jeligéjű kártya
játékával. A harminckétlapos kártyacso
magot tiz részre osztotta szét és a nyerni
szándékozó nagyközönségnek joga volt
csekély öt koronás tét ellenében egy
szer megemelni a kártyát, amely ha tör
ténetesen piros lapot mutatott alul, a
bank megduplázva fizette vissza a meg
kockáztatott betétet, ha azonban más
szinti kártyát emelt a „pasas", akkor
tétje szőrén-szálán elveszett az ügyes
bankos javára. Grünwald tisztességes
megélhetésre tett szert uj üzlete révén,
a rendőrség közbelépése azonban egy
csapásra tönkre tette az egész vállala
tot s a baj annál nagyobb lett, mert
tiltott szerencsejáték iparszerül folyta
tása cimén eljárást is indítottak a „tu
lajdonos ellen, amely most 80 Ke. pénz
büntetéssel be is fejeződött.

SPORT.
A R. M. E. közgyűlése.
Vasárnap, január hó 28 án tartotta a
R. M. E. a SPORT kávéház emeleti
helyiségében lévő klubtermében 10-ik
évi rendes közgyűlését. A nagyszámban
megjelent tagokat Krén Ágoston elnök
üdvözölte, majd a pénztári beszámoló
után Cséman István főtitkár olvasta fel
gondosan összeállított titkári beszámo
lóját, ismertetve benne az egyesület el
múlt évi működését. A régi vezetőség
felmentvénye után a következő uj tisz
tikar válaszatott meg.
Diszelnökök : Hanes Emil járásfőnök,
Dr. Hruska Emil főorvos, Dr. Hudiczius
István orvos, Dr. Porubszky Pál rend
őrprefektus, Lipihay László, Sabucha
László, Konyha Géza, Klein József, Harsányi Aurél főjegyző, Faluba János gimn.j
igazgató, Uram János, Rohn József tan
felügyelők, Weszely Lajos polg. isk. igaz
gató.
Elnök : Krén Ágoston.
Társelnök :Vasko Andor.
Ügyv. elnök : Lepies P. Pál.
Alelnökök ; Adler Sas Ernő, Dusek
Károly, Éliás István, Lóska Gyula, Ká
posztás László, Vaskó Károly.
Főtitkár: Geró Dezső.
Titkár: Strompf Károly.

Intéző : Cséman István.
Jegyző: Kubinec András.
Föpénztárnok : id. Humay János.
Pénztári ellenőrök : Mihalik Gyula,
Szlovencsák János, Balcar József
Pályapénztárnokok : Drazsgyik János
Gecse Sándor, Filip Václav, Éliás János
Utassi József.
__ Pályaigazgatók : Éliás István, Mihalik
Gyula.
Oktató és testnevelő szak. vezető
Adler Sas Ernő.
Bicikli szak. vezető: Berger Oszkár,
Vaskó Károly.
Birkózó szak. vezető: Éliás János,
Hrivnyák Pál.
Asztaltenisz szak. vezető : Szlovencsák
János.
Hokki szak. vezető: Höffer Sándor,
Posejpal Károly.
Választmány : Sommerlingjózsef, Hampel József, Siebert Gyula, Ceman And
rás, Klein Lajos, Beran Jaroslav, Findra
Mihály, Barták József, Hornyák Dezső,
Magyar Andor, Habanek Ferencz, Kresnye András, Csehan György, Szöllőssy
József, Szuharda Oszkár, Újvári József,
Rappaport Tibor, Mester József, Dubovszky László, Varga Nándor, Weisz Ernő,
Bődy Béla, Friedmann Dezső. Szilacky
József, Szapári Gyula, Komét Samu, Gu
lyás János.
Az uj tisztikar megválasztása után is
mét Krén Ágoston emelkedett szólásra
lelkes beszéd keretében kérte a tagogat az egyesület további pártfogására és
a gyűlést meleg hangulat keretében be
zárta.
A szerkesztésér! és kiadásért felelős:

Rá b e l y Károl y íapíulajdonos.
wmmaammmmmwGammmmammmmm

N YILT T É R.)
Figyelmeztetés.
Ismételve figyelmeztetek mindenkit,
hogy Králiki bérgazdaságomban csak
azon kötelezettségek teljesítését vállalom,
amelyeket személyesen vagy sajátkezűlég irt rendelkezéssel teszek.
Rimaszombat, 1934. február hó 1.
______
Szabó Elemér.
*)E rovat alatt közlöttekért nem vállal fele
lősséget
a Szerkesztőség és a kiadó.

Új füszerüzlet.

Felhívás!
Értesítjük a n. é. közönséget, hogy
szándékunkban van Scháchter Mór ur
fakereskedését Rim. Sobotán átvenni.
Felhívjuk mindazokat, kiknek SchSchter Mór úrral szemben bármiféle köve
telésük van, hogy azt nálunk 8 nap
alatt jelentsék be, mert ezen határ
időn túl a be nem jelentett követelé
sekért semmiféle felelősséget nem
vállalunk.
V. Lovaá a E. Pauker Luőenec.

M óiiyi tanácsaüö iroda
hatós. eng,

FLAMM
volt adóügyi biztos Rim. Sobota.

Értesítem a nagyérdemű közönséget
hogy Rimaszombatban Stefanik-utca
Rakottyay-féle házban

fűszer- és vegyeskereskeűést
nyitottam. — A nagyérdemű közönség
jóakaratu pártfogását kérve, maradtam
kiváló tisztelettel :
1VANICS KÁLMÁN.

Eladó

1 ruhaszekrény. . . . Ke 75'—
APhönix Biztosító Társaság főügynöksége 1 tölgyfa kihuzós ebédlőasztal ......................... „ 1 5 0 A n. b. hölgyközönség szives tu
1 konyhaasztal . . . .
„ 35domására hozom, hogy :
1 cselédágy matrácokkal „ 100'—
Olcsóbbak lettek
1 konyhai stelázs . . . „ 3 5 1 konyhai vizespad . . „ 30‘
kozmetikai készítményei a
Cim: e lap kiadóhivatalában.

ELISABETH ARDEN
B OK OR-drogeriában.
1933. évi

Divatos öltönyöket 350 koronától
kezdve készít

saját termésű boraim kimérését
m egkezdtem :

H A N K ANDOR

1 liter üzleten kívül K5 6 —
1 liter az üzletben . Kő 8'—
PF"* Az árak nappal értendőit. *<P |

uriszabó, Rimaszombat Szijjártó-u. 75. sz.
Elfogadok javításokat, fordításokat és
minden e szakmába vágó munkát.

BOZÓKY GYÖRGY,

Szőlőit
és
SzörmeMésel[
épület

„Sport" étterem.

Kétszobás

eladó jutányos áron Újváros-utca 23
szám alatt.

n a g y v á laszték b an

Kovács-Áruházban.

Rimaszombat, 1934 Nyomatott R á b e ly K á ro ly könyvnyomdájában. (Mas?;yk-tér 9. szám.)

