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Halottak napján.
Az őszi idő lassanként leszedi a 

természet díszeit. Elhervadnak a 
virágok, megsárgulnak a lombok s 
ami öröm és élet volt, az lehullt a 
sárba, porba.

Lassanként halálos dermedtség 
és csupasz disztelenség lép a viru
ló élet örömteli helyébe.

Ekkor, november elején eszébe 
jut az embernek is a múlandóság. 
Á földi lét elmúlása jut eszébe, 
azokra gondol, akik vele együtt él
tek és örültek az életnek, de akik
nek már be kellett tölteniök a nagy 
végzet rendelését, amikor itt hagy
ták a mindennapi kis örömök vál
tozatos világát és eltűnve a föld 
színéről, vissza kellett vonulniok a 
változatlanba, az örökkévalóba.

Ilyenkor eszébe jut, hogy ami a 
föld szinén váltakozik és mosolyog, 
az szép és kedves lehet, de nem 
tart örökké. Azt ott kell hagynia, 
úgy, amint otthagyták azok, akik 
most a temetők lakói.

Ott, a temetőkben a most élő 
nemzedék kegyelettel gondol azok
ra, akik napokkal, hónapokkal ez- i 
előtt vele együtt éltek. Az emléke
zet a gyászos elszakadás friss nap
jaiban vérző, fájó sebeket takar a 
szivek mélyén, de idővel enyhülnek 
a fájó sebek, a múltak fátyola min
dig sűrűbb lepellel takarja be az 
eltávozottak emlékét.

Félszázad, egy század múlva az
tán ha kripták őrzik is a rég el 
halt kedvesek porladozó csontjait, 
már csak a szelíd emlékezet sze- 
retete gondol rájuk, vagy a kegye
let emlegeti az ősöket, akik szép 
harmonikus életet élve, hasznára 
voltak életükben az emberi társa
ságnak.

Lassan a múlté, a történelemé 
lesz az egykor élő ember, de tette
inek, életének emléke megmarad 
az utókor példájára.

Mert az egész emberiséget úgy 
alkotta a Teremtő, hogy az egész 
egy összefüggő, nagy láncolatot al
kot s csak kiválók hagynak erő
sebb nyomot maguk után.

De mégis érzi minden emberi- 
lélek, hogy tetteiért és az eltöltött 
időért felelősséggel tartozik

Érzi, tudja, hogy az idő egy fel
sőbb hatalom ajándéka, amely aján
dékot nem szabad haszontalanul el
pazarolnia, hanem ki kell töltenie 
olyan tettekkel, amelyek lélekből 
fakadnak és lélekrehatók : a mások 
lelkére. Az ember összefüggő tár
sas láncolata fejlődik az egyes em
berek tettei nyomán és mindenki-!

nek kötelessége, hogy jóhatást gya
koroljon annak az emberi társa
ságnak fejlődésére, amelyben élt.

Ezt a felelősséget emlegeti és 
emeli ki a vallásos érzés, amely 
az embertől szerető és jóra irányi
tó tetteket kiván. Lelkiismerete ak
kor lesz nyugodt, ha ennek minél 
tökéletesebben igyekezett megfe
lelni.

Százával, ezrével, sőt milliószám
ra emlegeti a történelem azokat az 
egykor élt embereket, akik jól be
töltötték élelük hivatását és ember
társaik javára éltek s a jó példa 
világitó sugárkévéje villant fel utá
nuk a múltak homályában.

Ezeket a nagy kötelességtudó 
embereket szenteknek nevezi az 
egyház és együttesen ünnepli őket 
az ősz derekán, a novemberi el
múlás napjai közül az elsőben, 
amelyet Mindenszentek együttes ün
nepének nevez. Ezek szentek vol
tak, mert életük iránya égi szere- 
tetbői fakadt és a szeretet fénye 
sugározta be tetteiket. Szerették az 
Istent és sok áldozatot hoztak em
bertársaikért. Leikükben alig ma
radt az önzésnek nyoma, önzetlen 
nemesség emelte őket magasabb 
piedesztálra.

De ezeken kivül sok számtalan 
millió ember élt a földön. Ezeknek 
élete nem volt annyira dicssugár
tól fényes, de azért sok jó és ne
mes tett maradt utánuk az emberi 
környezetben.

Ezeknek az elmúlt, eltávozott 
emberi lelkeknek emlékét is őrzik 
a rokonok, jóbarátok, akik között 
éltek több-kevesebb idővel ezelőtt. 
Most, november elsején és máso
dikén eszükbe juttatja őket a ha
lódó természet elmúlása. Összesze
dik a virágokat és földiszitik azok
kal a sírokat, hogy kedveseik em
léke legalább nehány napon át vi
ruljon a sirhantokon. Gyertyákat 
gyújt a kegyelet ezen a napon és 
imádságban igyekszik az Isten trón
ja előtt egyesülni azokkal, akik 
kedvesek voltak neki valaha, ami
kor itt éltek közöttünk. Hiszi, hogy 
az Isten szivesen fogadja ezt a 
kegyeletes megemlékezést.

Régi szent könyvek buzdítanak 
arra, hogy szent és iidvösséges 
gondolat a halottakért imádkozni, 
hogy bűneiktől föloidoztrssanak.

Ez a gondolat régi, talán egyko
rú az emberiséggel. Az ember lel
ki életének hite tükrözik benne s 
ez a hit, ez a lelkiség ápolja azt 
a kegyeletet, ami a sirokat fölvirá
gozza és kivilágítja. X.

N  épmüvészet.
Holéczy Miklós előadása 

a népművészeti kiállí
tás megnyitásán.

A községi magyar közművelődési bi
zottság részéről azzal a kéréssel tisztel
tek meg, hogy tartsak egy rövid ismer
tetést a népművészeiről.

Szivesen teszek eleget ennek a felhí
vásnak már csak azért is, mert mindig 
érdekelt a népi munka és mindig saj
nálom, fájlalom, hogy ezirányu falusi 
emlékeim, amelyek gyerekkorom óla 
kisérnek, mindig csak hiányos képet 
alkothatnak bennem, mert azok a népi 
szokások, amelyekkel a népművészeti ter
mékek szorosan összefüggenek s ezek azo
kat kiegészítik s amelyeknek mohó látó
ja voltam kiselemista koromban, — nin
csenek meg többé, csupán halvány vissza
emlékezések bágyadt színeit tudom ma
gamban felidézni.

Még emlékszem az elmúló tél hosszú 
karón ülő, ijesztő szalmabábjára, amely- 
lyel fehérszoknyás, feketevizitkés lányok 
hangos énekszó közt, varázsigék elmon
dása mellett megverték ablakunkat ta
vasz kezdetén. Látom viháncolni a vi
dám, hangos pajtásokat vasárnap dél
után az utcahosszat láncbafogódzó, da
loló lánysereg nyomán és rémlenek előt- 
lem az öreg Zsófi nenő kisértetei, ami
ket a szivembe lopott, de az emlékeim 
már csak szakadozott képet mutatnak 
nekem.

Akkor még nem tudtam, hogy ezek a 
szokások régi, szent rituálék játékos 
maradványai s nem tudhattam, hogy 
mire ezt megtudom, ezek is meghaltak 
már azokkal az öreg emberekkel együtt, 
akik férfilétükre fésűt hordottak a ha
jukban s azokkal az öreg anyókkal, akik 
titokzatos mesékkel reszkettették meg 
unokáik szivét.

A népi diszitő munka műveletéről 
ugyan már elég régen megformáltam a 
magam számára a képet, de hát mindig 
akadnak meglepetések, amelyek kissé 
főbekólintanak s csak annál érde
kesebb lesz számomra minden népi 
munka és annak sajátos megnyilatko
zása. Mert akár a karikásostor cifra
nyelét látom vagy a himes tojás rajzára 
esik a pillantásom, foghatom a virágos 
cserépkorsó fiilét, de a lombját épen 
hajtó vaskilincset is, — hallgathatom 
valamelyik nagyanyó meséjét, máskor 
lopva, lugas levelei közül, tavaszvégi 
hajnalokon vidáman hazafelé bandukoló 
kvád vagy gepida utódok ritkás, fekete 
bajsza alól kidünnyögö ősi dalt, amiből 
csak itt-ott hoz felém a hajnali szél 
néhány foszlányt — mindegy az. — 
Mindegy az, mert egy a termő törzse 
mindeniknek — a falu, a mező, a virá
gos rét, az erdő, a violaszin szarkalá
bas tarló — tehát a természet és népei
nek közössége.

Valami ősi ízt érzek, ősi szint Iátok 
mindenikben s nem tudok lelkendező 
csodálat nélkül elmenni mellettük.

Amikor például a süvetei fazekas 
előttem növesztette fel korongján a 
puha agyagból azt a kicsi korsót, amit 
kis gyerek szájához szánt, hogy az majd 
nyári meleg napon belőle oltsa szomját, 
— még a lélekzetem is megakadt vagy 
két pillantásnyi időre. Olyannak tűnt 
fel előttem az egész halk, gyors műve
let, mint egy mesejáték, mint a lassan 
filmezett növekvő csiperkegomba rendes 
ütemben pergetett képe. Valami titok

zatosság, valami varázslat tudójává let
tem, sejtője a gomba növési mozgásá
nak s ugyanez a csodálatos érzés töltött 
el a cserépkorsó növésénél is.

Az Erős János meséje épen úgy meg
fog, mint valami ősi népdal. — A nép
mesében ugyanazokat a színeket látom, 
mint a szőttesben, a ködmönön, szűrön, 
subán, ugyanazt a bájt, amit a dalban, 
csak a kifejezés módja más, de az ér
zés, az elgondolás egy tőből fakadt.

A kérdést, hogy művészet-e a népmű
vészet vagy sem, döntsék el hivatottak, 
— ha ugyan sor kerül valaha is a vég
leges döntésre, de természeténél fogva 
birizgál a kérdés és ha közelebbről 
vizsgáljuk, rájövünk, hogy az a bizo
nyos nép, amikor ruhára, fára, vasra 
vagy bármilyen alkalmas anyagra tűvel, 
bicskával, kalapáccsal rávarázsolja lelke 
álmait, ezt olyan magától értetődő mó
don követi el, mint az úgynevezett isten
áldotta képességgel megvert ember, te
hát alkot s épen ezért csak alapos meg
gondolással lenne szabad bírálatot mon
danunk a műveletről, fitymálás vagy akár 
feltétel nélküli hódolás helyett.

Ha érdekel bennünket a népművé
szeti tárgyak származása, úgy érthető 
okokból csak a mai, legföljebb a közel
múlt idők tárgyainak szerzőiről kapha
tunk felvilágosítást s valószínűleg némi 
csalódásban is lesz részünk, mert ugyan
olyan természetű tárgyaknál legtöbb
ször egyetlen, esetleg kevés szerző ne
vébe botlunk.

Nem is kell nagyon messzire kalan
doznunk e miatt, mert Rimaszombat 
környéke elég alkalmat ad az eféle em
lékek felkutatására.

A kisgömöri-i temető szép, de már 
erősen korhadt fakeresztjeit ugyanaz a 
Fejes János faragta, akinek a sirját nem 
jelöli többé faragott kereszt, mert azok 
alkotója elmulasztotta a maga emlékét 
fába faragni s az égimezők útjaira térő 
kisgömörieknek be kell érniök ezentúl 
a sokkal drágább de silány gyári kő
emlékekkel.

Másfelé pillantva, megtudhatjuk, hogy 
a női kézimunkák iróasszonyainak hire 
messzi vidékre száll. Ök tervezik, azaz 
írják azt a sok gyönyörűséget, amit mi 
a népies hímzés gyűjtőneve alatt ve
szünk tudomásul, de nagy a gyanúm, 
hogy az üzleti érdek is az ő segítsé
gükkel teszi tönkre azok eredetiségét, 
primitív báját, meleg közvetlenségét, 
amikor az egyszerű falusi asszony, leány 
vagy akár barkácsoló férfi munkáját 
gyári üzemmé alakítja, kihasználja s 
ezzel épugy halálos csapást mér reá, 
mint az iparművészek beavatkozásával 
az ősi formákba, amikor azokat meg 
akarják javítani.

A húsvéti tojásra a hímet forró vi- 
aszkba mártott pálcikával, vagy szalma
szállal ugyanaz a nenő bűvészkedj ott, 
ahol ez a szép régi szokás, mint az 
uj élet, uj tavasz hirdetője még divat
ban van.

Szomorú a dologban csupán az, hogy 
a falu ezeket a népművészeti terméke
ket nem becsüli meg olyan mértékben, 
ahogy ezt azok fennmaradása megkí
vánná.

A háború alatt egyszer szabadságon 
voltam az én istenhátamögötti kisfalum
ban. Tudomásomra jutott, hogy itt-ott 
még penészedik a dohos kamrákban 
egy-egy százesztendős vertcsipke vagy 
varrott holmi. Vasárnap délután elindul
tam csipkét keresni a faluba. — Szép,
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nagyon szép dolgokat találtam, de csak 
nagyon keveset s ezért a kevésért is 
oiyan potom pénzt kívántak az asszo
nyok, hogy megdöbbentem. És ha nem 
tartottam volna attól, hogy gyanússá 
teszem magamat előttük, szívesen meg
adtam volna az 5 szörös, 10-szeres 
pénzt is egy-egy darabért, csak lett vol
na több. Azonban a kevés anyag feletti 
bánatomban azzal vigasztaltak : „Ha
tudtuk volna, hogy ennek a rongynak 
még keletje lesz, nem eregettük volna 
le a patakon !“ — „Hogy, hogy a pata
kon ?“ — kérdem. „Hát úgy, hogy ron
gyos volt, mállott volt, az egér is ki- 
kezdegette, a boltban meg szebbet is, 
újabbat is lehetett vásárolni — a régit, 
mállottat — mosogató rongynak hasz
náltuk el s elvitte a patak."

Nálunk egy időben minden asszony 
vert csipkével mosogatta le a kormot a 
fazekairól a falun végig futó patak kö
vei között, pedig az ugyancsak gyorsan 
tud futni. Ha megárad, még a paróchiát 
is a hátára veszi, mint most 100 esz
tendeje.

A gyújtóst nem egyszer a faragott 
szék törött háta szolgáltatja, pedig en
nek az árán, még igy törötten is vagy 
két hétig lehetne babot főzni, ha be
hoznák a múzeumba.

A szépművű kovácsolt kilincs, ajtózár, 
sarokpánt visszakerül a kovácsműhely
be, amelyből talán elindult még a ko
vács szépapjától és ott rozsdásodik, 
mig csak el nem viszi az ócskás, hogy 
az olvasztó semmisítse meg még az 
emlékét is a régi, tengelyen mozgó ká- 
tyús világnak, amikor az emberek rá
értek cifra kilincseket formálgatni.

Csak néhány napja találkoztam egy 
bárok ablaktáblával az egyik helyi la
katosműhelyben, amelynek a párját már 
csak vázlatos romjaiban vehettem szem
ügyre.

Ahogy tünedeznek a régi népművé
szeti termékek utolsó mohikánjai, úgy 
vesznek a semmibe az ősi természet
imádó rítusra emlékeztető népi szoká
sok is, mint ahogy előbb is említettem.

Az én fülembe még visszakivánkoz- 
nak a gyerekkoromban hallott meny
asszony kisérő melódiák, amelyek ösz- 
szefonódtak a csak ilyen kivételes al
kalmakkor használt csengők messzire 
sikoltó hangjával, mert a menyasszonyi 
ládát és ágyat csengős lovak húzta 
szekéren mutatta be a falunak az ősi 
szokás.

Látom a legfrissebb menyecskék tün- 
dérivé varázsolt mosolygó arcát, amit a 
főkötőcsináló asszony boszorkányos ke
ze keretezett be rózsaszínű vagy kék 
felhővel, s amit semmilyen mai kozme
tikával, sminkeléssel utolérni nem lehet.

Seregesen tűnnek fel előttem s tűn
nek el előlem férfiak, asszonyok, gyere
kek ködösen illanó képei, most már 
exotikusnak látszó szokásaikkal s hogy 
mit szánok jobban — ezek elmúlását 
vagy a magam gyerekkorát, — mindenki 
kedve szerint gondolhatja el, — de azt 
hiszem, kóstolónak ebben a pillanatban 
érdekesebb az ősi természeti világ ide
hozott eredeti vagy másolt sok szép 
szimbóluma, amelybe férfiak erős, bü- 
tyős-asszonyok, leányok finom vagy ki
dolgozott, de mindenképen áldott kézzel 
vésték, öltötték, varrták, szőtték lelkűk 
melegét, szeretetét, ha másért nem, 
azért, hogy megszabaduljanak a min
dennapi robot lenyűgöző, lelket bénító 
terhétől s szebbé varázsolják életük ki
tartó egyhangúsággal múló napjait.

Rövid beszámoló
a hágai parlament hagyom á

nyos évi megnyitásáról.
Egy Gömörből elszármazott 

fiatal magyar asszony irta eze
ket a sorokat s küldte be nekünk. 
A fiatalasszony ma egy hollan
diai város polgármesterének bol
dog felesége, de szíve vissza
húz Gömörbe.

Nagy nap ez itt Hollandiában, de fő
leg Hágában, ahol a királyné a trónörö
kösnővel vonul fel aranyhintaján. S ez 
évben még nagyobbszabásu, mint más 
években, mert a „Prinsesin Julianna" 
menyasszony és mindenki kiváncsi a 
boldog kiválasztottra, Prinz Bernhard 
von Lippe-Biestenfeld-re. Igaz, az idén 
még ő nem vesz részt a parlament meg
nyitásán, igy ő, a legjobban érdekelt nem 
ül még az arany hintóbán, de a délután 
folyamán kikocsizik Juliannával Sche- 
weningenbe, ahol minden kiváncsi meg
láthatja, ha idejekorán helyet kap. így 
kerültünk mi is Hágába kora hajnalban, 
kellemes társasággal indulva Zwolléból, 
kényelmes, jóképű autón. Kicsit ködös, 
de azért szép a reggel. Óriási forgalom 
az egész útvonalon, ijesztően nagy autó
buszokat mellőzünk.

Csodás utak. A vidék elragadó, a sok 
szélmalommal. Utrechtről, Leidenröl nem 
is szólva, ami magában véve egy-egy 
élményt jelent. A nagy forgalom dacára 
még idejében érünk Hágába, reggel 9 
körül. Idejében ? Hisz végeredményben 
1 órakor vonul csak fel a királyné a 
Prinsesinnel — de már az uccák zsúfo
lásig telve vannak ; ki-ki a maga va
dászszékén kényelmesen elhelyezkedve 
és felpakkolva élelemmel. Kedélyesen 
és türelmesen várják a nagy pillanatot.

Mi is hasonlóan cselekedve, kis szé

kekkel ellátva indultunk a Van Heul 
strasséba, ahol szintén keresztül kell 
haladnia az arany kocsinak. Megjegyzem, 
előzőleg mindent megmozgattunk Hágá
ban, hogy valami tisztességes helyet 
kapjunk, de már késő volt, igy a saját 
ügyességünkre voltunk bízva. Nagy ke
servesen végre eljutunk a Van Heul 
strasséba, ahol még elég tűrhető helyet 
találunk.

Másfélórai üldögélés után egyszerre 
csak megjelennek a rendőrök és szó 
nélkül kisöprik a tömeget ebből az uc- 
cából. Szörnyű elégedetlenség, zúgás, jó 
magam tán a legdühösebb voltam, mert 
ezt a nemzetet nehezen lehet kihozni a 
sodrából, de a rendőrségnek nem volt 
mégsem könnyű dolga. Hogy mért kel
lett azt a szerencsétlen uccát kiüríteni, 
az ördög tudja. Már a lovas csendőrök 
is megjelennek és sodorják a rengeteg 
embert. Leírhatatlan a tumultus: itt most 
már nincs idő gondolkodni és választa
ni, hogy hol is lehet majd a legjobban 
látni, rohanni kell az emberáradattal. 
Mérges, lehangolt ábrázattal nyomnak 
mindenfelől. Most már mindegy volt, 
hogy látni fogjuk az állítólag mesébe 
illő látványt, vagy nem, mert saját ma
gunkkal kellett törődni, hogy el ne ta
possanak. Csak ki — ki ebből az egész
ségtelen tömegből, de ez nem olyan 
könnyű ! Végre egy kis lélekzethez ju
tunk és a Park strasse sarkán megpil
lantunk üresen egy kis primitív, fából 
tákolt emelvényt. Nagy loholva odaérünk 
és fel mindnyájan a legtetejére. Pompás 
kis helyecske, innen aztán el nem me
gyünk, ha csak erőszakkal nem kény
szerítenek rá. Pár pillanat múlva meg
jelenik azonban egy élelmes suhanc és 
pénzt követel a remek kilátásért. Szó 
nélkül fizetjük ki a kért 75 centet, hogy 
nyugtunk legyen végre.

A tömeg állandóan nő, a rendőrök 
erősen igénybe vannak véve, mert ez a 
nép fegyelmet nem ösmer. A rendet 
azonban mégsem lehetett fenntartani. 
Az idő lassan telik, az 1 órát már azt 
hiszem, mindenki kimerültén várta, köz
ben az egyedüli szórakozásunk az volt, 
hogy a csodás gépkocsikban gyönyör
ködtünk, amelyek a minisztereket és a 
kamara tagjait szállították a parlamentbe. 
Még egy pár perc és itt a várva-várt 
1 óra !

Csakugyan, a tömeg már mozgolódik. 
Elől a diszszázad tűnik fel, utána kato
nazene, szép cifra egyenruhában. A mo
torbiciklis rendőrök még rohanva körül
futják a fenntartott útvonalat. Végre fel
bukkannak a finom csukott, fekete hin- 
tók. Kilenc darab. Az udvar, a kiséret. 
Már látni messze a három pár feldíszí
tett lovat, amelyek a csodás arany hin-

tót húzzák. Szép, nagyon szép látvány! 
A királyné méltóságteljesen ül a hintó 
jobbján. Büszkén, hidegen, előkelőén int 
a kezével. Sötét toalettben, prémbe bur
kolva. A Prinsessin kedvesen, barátsá
gosan mosolygós arccal integet, mintha 
nem is a trónörökösnő lenne, oly köz
vetlen. Finom türkis ruha van rajta.

Közben a tömeg fékezhetetlenül tör 
előre, keresztül a kordonon és átszelle- 
mülten, véget nem érő éljenzéssel kö
szönti az ország uralkodónőjét. Milyen 
boldog is lehet ez az ország!

Sajnos, pillanatok alatt eltűnik sze
münk elől, de még mindenki a helyén 
marad, már akit el nem löknek, mert 
rövid idő múlva ugyancsak ezen az út
szakaszon kell vissza is haladniok.

Ezalatt a királyné bevonul a parla
mentbe, elmondja trónbeszédét. Mi meg 
izzadunk és holt fáradtak vagyunk a 
sok álldogálástól. De várunk nyugodtan, 
mert megéri a fáradságot. Már karddal 
is dolgozik a rendőrség. A menet rö
vid idő múlva újra látható, de csak 
rövid ideig.

A nap második, tán még nagyobb 
szenzációja hátra van. T. i. a fiatal pár 
jelenik meg délután Hága és Schewe- 
ning uccáin. Erre mi is gyors tempóban 
felugrunk az autókra és kifutunk Sche- 
weningbe, ami egy pár kilométer Hágá
tól. Ott aztán kényelembe helyezhetjük 
magunkat és nyugodtan várhatjuk a má
sodik nagy látványt.

Egyszerű kis fogaton jelenik meg a 
Prinsessin a Prinssel. Végtelen boldog
ság és megelégedettség sugárzik az ar
cukról. A tömeg oda van a Prinsért. 
Röviden csak Bennónak hívják és szün
telenül ordítja is a tömeg. A második 
fogatban a királyné, Prinses Armgard- 
dal, a vőlegény édesanyjával és Prins 
Aschwinnal, aki öccse Prins Bernhard- 
nak. Utánuk az udvarhölgyek.

Talán még nagyobb az ujjongás, mint 
délben volt, de teljesen érthető. Én örül
tem, hogy mindezt végig élvezhettem, 
nem sajnáltam egy pillanatig sem a fá
radtságot, de a végén mégis kicsit szo
morú lettem, irigyeltem ezt a boldog, 
nyugodt országot.

Brandstnáné-KIekner Kató.

A helybeli Magyar Dalegylet folyó hó 
25-én, délután negyed 4 órakor tartotta 
meg tisztújító rendes közgyűlését a Pol
gárikörben, Sicherí Károly elnök, ügy
vezető igazgató elnöklete alatt.

Bolyongás a Szőlőhegyen.
Az elmúlt hét szombatján a meleg, 

derűs, őszi napfény kicsalt a szőlőhegyre.
Egy percig sem tétováztam. Hátizsá

komat elemózsiával gyorsan megtöm
tem, vállamra csaptam s félóra múlva 
már a szőlőhegy tövében jártam.

Az ikertestvér „hármas halom": a Ki- 
kirics, a Szarvas és Nagyhegy az őszi 
világ ezer színében pompázott... A zöld, 
barna, bíborvörös és sárga színeknek 
minden árnyalata ragyogott, csillogott a 
napfényben.

Én pedig a szarvashegyi völgyön át 
mentem-mendegéltem. Nesztelen lépés
sel igyekeztem célom felé: kicsi házi
kómhoz. Ott aztán bekukkantani, körül
néztem, hátizsákomat egy székre tettem 
s rövid pihenés után, egy pokrócot hó
nom alá kapva, tovább meneteltem.

Csönd honolt mindenütt. A nyári há
zikók és villák bezárt ablakai, ajtói, le
szerelt antennái a téli álom közelségét 
jelezték.

A Kárpátegyesület „kicsi fészkét" is 
cserben hagyták lovagjai. Még az „öreg 
vándor" sem tanyázott benne. Most a 
„fészek" nyugszik, álmodozik a múltról, 
azokról a benne lezajlott régi szüretek
ről, amelyek hangos vigságga! töltötték 
be a Szarvas völgyét. Avagy talán tün
dén álmot sző a jövőről, újabb lovag
jaiért, a közeledő téli sportról s várja 
tárt karokkal, szeretettel a síelők vidám, 
zajos hadát. — Isten segitse hozzá.

Ezt a házikót is elhagyva, tapostam 
tovább — sok elárvult, mohás, koravén 
fák között — a jól ösmert gyalogös
vényt az András-szögön át a Nagyhegy 
felé.

Fönt a tetőn a Nagyhegy ünnepi 
csöndben fogadott. Egy teremtett lélek 
sem mutatkozott.

Oly jól esett, hogy senkivel sem ta
lálkoztam.

Körülnéztem... A ragyogó, végtelen 
égbolton egyetlen felhő sem volt. Nap 
fényben sugárzott, tündökölt minden. A 
színeknek e sokféle tobzódásában csak 
egyetlen egy szin, egy nagy-nagy fehér
ség volt mélán lehangoló.

Ott messze-messze, túl a bérceken a 
Királyhegy széles kalapján szikrázott, 
csillogott — a hó... Jelentette, hogy 
„oda van a virágos nyár", hogy késő 
ősz van, hogy ez a sok ragyogó, hideg 
szépség a feje búbján az elmúlást jel
képezi,hogy a fa, fű, világ, az erdő pi
henni tért s már szendereg.

De erre mifelénk a föld, a mező, a 
rét még nem kopár. Sok volt az eső az 
idén. A nap tüze nem perzselhette ki a 
füvet. Itt-ott még látható az őszi kiki- 
rics, meg a lóherevirág, s egy-egy el
árvult lepke is bágyadtan röpködve ke
resi helyét. Szövődik az ökörnyál is s 
szálldos a szellő utján.

Pokrócom leteritem s három fiatal 
cseresznyefa tövében leheveredek.

Szeretem, nagyon szeretem ezt a he
lyet. Itt járhatok, kóborolhatok minden
felé. Itt nincs kerítés, nincs határ, nincs 
akadály. Lomb sem takarja el a kilátást.

Tekintetemmel végig nézhetem és 
mérhetem az egész határt, a kéklő 
messzeséget, a Tátrától le a Mátráig, a 
Bucsonytól a Pozsállóig és Bükkösig... 
Egy magasabbrendü gyönyörűség ez.

Nézem, nézem az elragadó, csodás 
panorámát. A nagy gyönyörűségben 
megbékél a lelkem is és elfelejtem a 
világ csúfságát.

Az akácos sövényre egy madársereg 
repül. Tehát már nem vagyok egyedül. 
Rögtön észreveszik megmozdulásomat, 
szárnyra kapnak s nagy lendülettel to
vább iramlanak.

Nem messze tőlem uj vendég érke
zik. Egy szarka röppent a diófára. Ha
marosan ez is fölszáll és suhan a Kis
erdő felé. Valami megriasztotta. Csak
ugyan. Fölnézek, látom, hogy madár 
kering a kékségben. Héja vagy valami 
vérengző karvaly lehet. Ügy repül, mint
ha meg se rezdülne a szárnya. Szélesen 
körözik s a napfény meg-megcsillogtatja 
szárnya alját. Egyszerre, hirtelen össze
kapja szárnyát s nekicsapódik a mély
ségnek és eltűnik a szemem elől.

Fönt, messze valahol az élet rohan. 
Még nem látom, de ösmerős zúgását 
már hallom. Repülőgép száguld, szeli a 
levegőt távoli célja felé. Meg se láttam. 
De nem is kerestem. Féltem, hogy ki
zökkent hangulatomból.

Ott lent a völgy ölén egy embert Iá
tok, tarisznyával az oldalán. Öreg csont 
lehet, mert lassan, fáradtan tapisgál. A 
kukoricás közé lép, hajlong, keres va
lamit. Figyelem, de csak rövid ideig. 
Hamarosan rájövök, hogy az öreg inva- 
lid — mezgerel.

Fölállok, egy jó darabon lefelé me
gyek s rákiáltok. Észrevesz. Sapkámmal 
integetek s hivom őt... Jön.

Egy félóra múlva már viskóm aszta
lánál uzsonnázunk. Egy ráncos, törődött 
falusi cigány volt az istenadta. És fes
teni való pofa. Jólakattam paprikás sza
lonnával, rozskenyérrel.

Aztán elbúcsúztunk. Á maradék hol
mit tarisznyájába gyömöszöli, miköz
ben kiesik egy irás a tarisznyából. Kér
dezem, mi az? Átadja s azt feleli, hogy

a városban találta. Nézem, olvasom. Ez 
volt a cim rajta : „Rimaszombat városa 
választó lakosainak névsora az 1861. 
évben." A nyomtatvány 75 éves. Zsebre- 
vágtam.

A vén cigány megköszönte a vendég
látást s tovább ballagott.

Én pedig az írást elővettem, a diván- 
ra feküdtem s olvasgattam. Elmélázgat- 
tam fölötte. — A lelkem visszaszáll a 
múltba. Megforrósodott. A szivem kicsit 
összeszorult.

„Egyszer volt, hol nem volt."...
Igen.... Volt! 75 évvel ezelőtt mennyi 

jóhangzásu kálvinista magyar. íme a 
sok köziii : Abonyi, Bolyky, Bikky, Czeg- 
lédy, Endrédy, Ecseghy, Ethey, Gyön- 
gyösy, Hennyey, Győry, Korponay, Lé- 
vay, Lipcsey, Majomy, Perjésy, Rima- 
szery, Fogtövy, Patay, Komjáthy, Szil- 
vásy, Szőllősy, Szénássy, Szentistványi, 
Szentpétery, Kálnay, Széplaky, Samar- 
jay, Turóczy, Ujfalusy, Urházy, Vécsey 
és Zehery.

És még a többi: Szabó, Kovács, Pe- 
recz, Borsos, Káposztás, László, Borbély, 
Simon, Soós, Varga, Benyó, Csapó, Czu- 
pok, Farkas, Kálmán, Török, Tóthy, 
Tóth, Gaskó és a többi kálvinista ma
gyar családok százai.

Hová lettek? Kihaltak, elpusztultak 
házaikkal, bortermelő szőlőjükkel, búza
termő földjeikkel. — És ez nem mese! 
Ez döbbenetes valóság.

♦* *
Esteledik. Pirosodik nyugaton a szem

határ.
Szellő támad, a levegő hüvösödik. Aj

tót, ablakot bezárom, hazaindulok.
A tulsóparton, az András-szög mögül 

most indul felséges útjára a hold is.
Szarvashegy, — jóéjszakát. R. M-
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Sichert Károly elnök a közgyűlés 
megnyitása után, napirend előtt melegen 
üdvözölte a magas kora dacára a köz
gyűlésen megjelent Váry Jánosi, a dal
egylet disztagját, majd a tárgysorozat 
letárgyalására került a sor.

Marosi Mihály titkár, az elnök felhí
vására felolvasta az 1934. évi rendkívüli 
közgyűlés jegyzőkönyvét, melyet tudo
másul véve, hitelesítettek.

Ugyancsak Marosi Mihály olvasta fel 
az elnökség 1934. és 1935. évekre szóló 
üzleti és működési jelentését. A leg
precízebben összeállított üzleti és min
denre kiterjedő működési jelentést a 
közgyűlés egyhangúlag elfogadta s a 
felmentvényt úgy az elnökségnek, mint 
a pénztárnoknak megadta. Ennek kap
csán Sichert Károly elnök javaslatára 
elhatározta a közgyűlés, hogy a János 
vitéz" színdarab többszöri bemutatása 
alkalmából résztvett összes szereplők
nek s mindazoknak, akik az előadások 
sikerének előmozdításában közreműköd
tek, egy— Makovits Jenő helybeli festő
művész által tervezett s a Rábely- 
nyotnda Ízléses kiállításában készült — 
díszesebb emléklapon fogja a dalegylet 
köszönetét tudtul adni.

A tárgysorozat letárgyalása után meg
ejtették a tisztujitást is. — A tisztujitás 
előtt egy jelölőbizottság iá. Halász Jó
zsef karnagy elnöklete alatt, a vezető
ség tudta és irányítása nélkül, a saját 
belátása és a működő tagok hozzájáru
lásával egy jelölőlisztát állított össze, 
amelyet a közgyűlés id. Halász József 
referátuma alapján egyhangú közfel
kiáltással el is fogadott. — Ennek alap
ján újabb három évre megválasztattak : 
elnöknek és ügyvezető igazgatónak: 
Sichert Károly, alelnököknek : Mitske 
Gusztáv és Dr. Weinberger Rezső, kar
nagynak : id. Halász József, helyettes 
karnagynak : Marosi Mihály, titkárnak : 
Fejes János, jegyzőnek : ifj. Halász Jó
zsef, pénztárnoknak : Marosi József, el
lenőröknek : Kerekes István és Lászka 
Sándor, kottatárosnak : Szabó Ambrus. 
Választmányi tagokul megválasztattak : 
Csordás János, id. Durda János, Gulyás 
Gusztáv, Halasy Gyula, Jávorszky László, 
Káposztás istván, Kerekes István, Dr. 
Kovács László, Nagy Sándor, Pecsők j 
Lajos, Rábely Károly és Vozáry Samu.

Ezután Nagy Miklós indítványára a 
közgyűlés a volt tisztikarnak önfelál- 
áldozó munkásságáért és tevékenysé
géért jegyzőkönyvi köszönetét szavazott,: 
ugyancsak jegyzőkönyvi köszönetét mon
dottak elnök javaslatára a lelépő Pe
csők Lajosnak és Marosi Mihálynak.

Az indítványok során Sichert Károly 
elnök indítványára Perecz Samut, a 
dalegylet volt érdemdús elnökét és Ta
kács László volt választmányi tagot a 
közgyűlés a dalegylet örökös tisztelet
beli tagjául egyhangulag nagy lelkese
déssel megválasztotta.

A zárszó jogán Sichert Károly elnök, 
— amidőn újólag köszönetét mond úgy 
a maga, mint tiszttársai nevében a ve
lük szemben megnyilvánult egyhangú 
bizalomért,— lelkes szavakkal hívja fel a 
dalegylet tagjait arra, hogy a munkába a 
iegnagyobb lelkesedéssel és ambícióval 
feküdjenek bele, szerezzenek uj működő 
tagokat az egyesületnek s mindenképen 
azon legyenek, hogy a Rimaszombati 
Magyar Dalegylet újabb babérokkal 
gazdagítsa eddigi sikerekben gazdag 
életét. Az Isten áldását kérve a dalegy
let munkásságára, a közgyűlést bere
kesztette. hg.

H Í R E K
A kegyelet

áhitat-csendes ünnepnapján a lélektemplo- 
mokban érzésharangok szava csendül s az 
étetet-szenvedők gyászbaöltözött, szomorú 
serege sírokhoz zarándokot.

Fényszemek gyulnak a virágok tarka le
pedőjével takart apró dombok bogárturta 
hátán s a könnyáztatta arcokon feketén sö- 
tétlik a temetői bánat.

Erős és gyenge, szegénnyé rongyosodott 
és gazdaggá finomodott kezét egyaránt imá
ra kulcsolja a Szeretet bölcsőjében felnevel
kedett Kegyelet s a fölzokogó sírásokban 
ott rezonál a temető egyenlősége, igazsága 
és a feltámadás vigasza.

Az elmúlás gondolata újra kicsirázik az 
élők lelkében, a feledésben elhamvadt em
lékek felelevenednek, átélődik a múlt, a meg
nyugvás hamuja alatt felszitódik az érzések 
parazsa: beszélnek a sírok.

A lét kérdésének megoldása itt, az Élet 
országából elköltözöttek nagy találkozó he
lyén nem probléma többé, aminthogy nem 
enged kétkedést a Hit más, szebb, jobb vi
lággal biztatása, a diadalmas féléledés Ígé
ret olajával, remény balzsamával földi fáj
dalmakat, sajgó sebeket gyógyitgató isteni 
szeretet sem.

M o d e r n
kézimunkák,
kötőfonalak

KERCSIK-nél
Lapelkobzás. Lapunk folyó hó 25-iki 

számát, a vezércikk egyik ötsoros kérdő- 
mondata miatt az itteni államügyészség 
elkoboztatta. Kiadóhivatalunk második 
kiadásban jelenítette meg a lapot.

Eljegyzés. Szabó Icát eljegyezte Rá
bely József, 1936. X. 25-én. (M. k. é. h.)

Az államiinnepet városunkban ezév- 
ben is az előzőévi ünnepélyekhez ha
sonló módon ünnepelték meg. Október 
27-én este 8 órai kezdettel a járási 
székház nagytermében ünnepi akadé
miát tartottak, amelynek műsorán a 
hymnusz eléneklése után szlovák és 
magyar ünnepi beszédek, zongorakisé- 
rettel énekszámok, karének, magyar és 
szlovák szavalatok, melodráma, zongora- 
kisérettel keringőfantázia-tánc, hegedű és 
zongoraszám és élőkép szerepeltek. Ezt 
a város főútvonalain keresztül haladó 
Iampionos felvonulás előzte meg a já
rási székházhoz, hol az erkélyről szlo
vák és magyar beszédeket tartottak. — 
Október 28 án valamennyi templomban 
istenitisztelet volt, amin a katonaság és 
polgári hivatalok, testületek, egyesüle
tek és a diákság vettek részt. — A dél
előttre tervezett katonai ünnepély a 
Piactéren, a rosszidőjárás miatt, elma
radt. — Az iskolák növendékei előtt az 
október 27-én délelőtt tartott iskolai 
ünnepélyeken fejtegették az ünnep je
lentőségét.

Dr. Mihalik Dezső szerzői szerep
lése a rádióban. Dr. Mihalik Dezső, a 
szlovenszkószerte ismert rimaszombati 
magyar dalköltő szerzeményeit folyó hó
31-én, szombaton este 5'40—6'00 perc
kor mutatja be a kassai rádió uiján 
Mihalik Alice, a nótamester széphangu 
leánya, rimaszombati Oláh Kálmán és 
cigányzenekarának kísérete melleit.

Megerősített főispánok. A magyar- 
országi kormányváltozás alkalmával le
mondott főispánok közül Borbély-Macz- 
ky Emilt, Borsod- és a magyarországi 
Gömörmegye, Lukács Bélát, Miskolcz 
város és Dr. Sóldos Bélát a magyaror
szági Nógrád- és Hontmegye főispánját 
a magyar belügyminiszter megerősítette.

Győry Dezső sikere. Pozsony város 
— mint ismeretes — az államünnep al
kalmából hét, egyenként 2500 koronás 
irodalmi, művészeti és tudományos di
jat irt ki, amelyből öt dijat szlovák, 
egy-egy dijat pedig német és magyar 
kisebbségi irók, művészek és tudomá
nyos munkások kaphatnak. Pozsony vá
rosa, a bíráló bizottság egyhangú javas
lata alapján, az 1936. évi dijat a váro
sunkból származó Győry Dezsőnek, az 
ismert szlovenszkói költőnek, a Magyar 
Újság felelős szerkesztőjének „A hegyek 
árnyékában" cimü verses könyvéért, — 
mint a bírálóbizottság jelentése szerint 
az elmúlt évben megjelent legkiválóbb 
szlovenszkói magyarnyelvű irodalmi al
kotásért — ítélte oda.

Halálozások. Kovács Andor, a nyu- 
galombavonulás napjait városunkban élő 
rimabányai volt áliamvasuti főnök 59 
éves korában folyó hó 25-én városunk
ban hirtelen meghalt. Temetése őszinte 
részvétmegnyilvánulás mellett folyó hó 
27-én ment végbe. Halálát özvegye szül. 
Farkas Anna és gyermekei gyászolják.

Boái István iparos polgártársunkat és 
családját súlyos veszteség érte, neje, a 
gondos családanya, szül. Darmo Rozá
lia, életének 61-ik évében folyó hó 26- 
án hosszas és nehéz betegség után el 
hunyt. A munkáséletü, derék polgárasz- 
szony holttestét nagy részvét mellett f. 
hó 28-án temették. A haláleset az el
halt férjén kívül gyermekeit, közöttük 
Bódi István helybeli kereskedőt döntötte 
mély gyászba.

Oláh Lajos, városunk régi kutyape- 
cérje 54 éves korában folyó hó 26 án 
elhalálozott.

Emlékünnepély. A rimaszombati re
formátus egyház gyülekezeti szerveinek 
közreműködésével 1936. október 31-én 
délután 6 órai kezdettel a ref. templom
ban reformációi emlékünnepélyt ren
dez a következő műsorral: 1. Prelú
dium. Orgonán játsza: Szűcs György 
kántor. — 2. Gyülekezeti ének. 186. dics.
1. verse : Térj magadhoz, drága Sión.—
3. Imádkozik és bibliát olvas : Bodon 
Aladár s. lelkész. — 4. Esti ima Braun 
A.-tói. Szoprán szóló. Énekli: Tanhau- 
ser Rezsőné. — 5. Ünnepi beszédet 
mond : Varga Imre lelkész. — 6. Szügyi 
József: Bajnokai szent hitünknek. Énekli 
a Ref. férfikar. — 7. Varga Gyuláné: 
Krisztus egyháza. Szavalja : Szabó Sári.
— 8. Térj be hozzám Uram. Tenor szóló. 
Énekli : Borsos József.— 9. Kádár Géza: 
Bethlen Gábor. Szavalja: Dobránszky 
Ili. — 10. Keresztények ébredjünk fel. 
Kádár Gézától, énekli: a Ref. énekkar.
— 11. Gyülekezeti ének. 185. dics. 1. v. 
„Erős várunk nekünk az Isten.— Aszó
ló énekeket orgonán kiséri és az ének
karokat vezényli: Szűcs György kántor.
— Az önkéntes adományokat a felépí
tendő „Ref. Szeretet-otthon" alapjára 
fordítják.

ELEGÁNS, szép és olcsó levélpapír kapha
tó a Literatura könyv- és papirkereskedés- 
ben Jánosi utca 6.

A pozsonyi EUGEN PRAGER könyv
kiadó vállalat valóban szenzációs pro
dukcióval jelentkezik a karácsonyi 
könyvpiacon. Egyszerre hat kötet köny
vet jelentet meg, amelyek mindegyike 
említésre méltó. — Kell, hogy néhány 
megjegyzést fűzzünk e szép teljesít
ményhez, amellyel ez a lelkes kiadó a 
belföldi magyar könyvkiadás terén úttörő 
és maradandó munkát végez. Gondos 
kiállításban és zengzetes magyar nyel
ven szólaltatja meg az itt következő ki
tűnő műveket, amelyeket olvasóink fi
gyelmébe ajánlunk : Az orosz Ilja Ehren- 
burg „Tizenhárom pipa" cimü könyvé
ben mint a pipa füstje, úgy gomolyog 
a cselekmény a Tuilieriák kertjében 
agyonlőtt kommünard-tól a Brazília felé 
hajózó tengerészkapitányig, az orosz 
diplomatától a bulgár ószeresig orszá
gokon, évtizedeken á t ; emberek, váro
sok, korok történetét sűrítette Ehrenburg 
ebbe a könyvbe. — A csehszlovák Egon 
Eiwin Kisch „Ázsia újjászületett" cimü 
riportsorozata a teljesen megváltozott 
földrészről ad hatalmas beszámolót. Eb
ben a könyvben már nem száguld, ha
nem repül a riporter. Végtelennek tet
sző messzeségeket repül be az ősi kon
tinensen, hogy eténk hozza Ázsiát, ezt 
az újjászületett világot. — Révész Béla 
„És lehullunk az őszi avaron" c. köny
vében az Ady-Léda szerelem tragédiás 
titkait tárja fel. — Ady-relikviák név 
alatt Ady Endrének Lédához intézett le
velei és számos egyéb Ady-kézirat fak
szimile kiadásban kerül nyilvánosságra. 
E két mű az idei magyar könyvpiac 
legnagyobb szenzációja. — Az olasz 
Ignazio Silone „Bor és kenyér" c. ha
talmas kétköteles regényében az olasz 
nép leikébe világit... Ha bepillantást 
akar nyerni a mai Olaszország életébe, 
ha hallani akarja az olaszok millióinak 
szívverését, úgy el kell olvasnia ezt a 
könyvet — Így nyilatkozik a világsajtó.

T é l ik a b á t -n j  d o n s á g o k , 
P u l l o v e r e k ,  S w e t t e r e k ,  

D I V A T Á R U K
ÍV 'n a g y  választékban l|IC|

F  Ü  Z  Y -  divatáruházban S  B  O  R -  lerakat.
Rimavská Sobota, Masaryk-tér 13. sz.

Kinő A P O L L O  m o z g ó
Szombaton és vasárnap, okt. 31-én nov. 1- 
én kiváló amerikai nagyfilm, amely min

denütt óriási sikert aratott:

A fehér apáca
Helen Hayes, Clark Gabié, Lewis Stone.

Szerdán, november 4-én életből merített 
társadalmi film:

Asszony a tilosban
Joan Crawíord, Géné Raymond, Franchot 

Tone.

Csütörtökön, nov. 5-én kettős szenzációs, 
amerikai műsor, országos premier :

A játék barlang 
A vadlovak királya

Rónáid Colman, Warner Oland, Lorette 
Young.

Disznótoros vacsora táncmulatság
gal. A rimaszombati Kath. Olvasóegy
letben november 7-én este 8 órakor 
disznótorral egybekötött táncestély lesz. 
A vacsora ára 6 korona. Előjegyzési 
ivek a Hizsnyan- és Gémes-cégeknél, 
valamint az egylet udvarnokánál vannak 
letéve.

A Rimaszombati Bank, előbb Rimaszom
bati Takarékpénztár, vármegyénk legrégibb 
pénzintézete BETÉTEKET kedvező kamato
zásra fogad el és azokból visszafizetéseket 
mindenkor azonnal teljesit.
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Szlovák, német, francia, latin nyelvet
eredményesen tanít; korrepetál, érett
ségi és államvizsgákra mérsékelt dí
jazásért előkészít K Bródy Lii,y>

oki középisk. tanárnő, Maaaryk-tér 2g.
Társasvacsora. A helybeli Polgárikör 

disznótoros társasvacsorája folyó hó 
24-én este nagy érdeklődés mellett, ke
délyes hangulatban folyt le.

I Szőrmeáru. Bundák.
♦ Nagy választék. Olcsó árak.

Elsőrangú szücsmunka. Fővárosi sza
bászat F SCHMIDL S2ÜCS

Rózsa-utca (Tátra szálló).
SCHWARCZ és SCHMIDL-cég

szűcs- és szőrmeáruháza Losoncz. 
Bundák, francia és bécsi model

lek után készíttetnek. 
♦♦♦«♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

Kazinczy Könyvbarátok tagilletmé
nyei. A Kazinczy Könyvbarátok társa
ságának 1935-ről elmaradt tagilletmé
nyei végre keresztülmentek a cenzúra 
rostáján s igy a helybeli előfizetők, ha 
késedelmesen bár, a jövő hét folyamán 
már kézhez kapják a múlt évi négy 
könyvilletményüket és a folyó évi négy 
könyvből is egyet. A tökéletes nyomdai 
technikával kiállított öt kötet könyv kö
zül négyet a budapesti Franklin társu
lat s az ötödiket a pozsonyi Concordia 
nyomda készítette, az utóbbihoz Ková- 
csik András rajzolt szép fejléceket. Az 
öt tagilletmény a következő: Szombathy 
Viktor : Zöld hegyek balladája c. regé
nye, Darkó István: Lángoló csipkebokor 
c. regénye, Reményi József: Szerelmesek 
voltak c. regénye és egy novelláókötet 
a legjobb szlooenszkói magyar elbeszé
lőktől, Szvatkó Pál értékes bevezető ta
nulmányával. — A folyó évre járó ötö
dik kötet Branecky József: Fráter Jo- 
hannes c. történeti regénye, amelyet dr. 
Marék Antal fordított szlovákból. — A 
Kazinczy Könyvbarátok Társasága a 
Magyar írás c. folyóiraton kivül négy 
könyvilletményt ad tagjainak és pedig 
120 korona évi tagsági díj ellenében 
fűzött, 150 korona tagdij ellenében pe
dig egész vászonkötésben. — Beirat
kozni Benkovits Gyula helyi megbízott
nál (Domov és Slovákía biztositó iro
dája) lehet.

Uj gyümölcstermelési szövetkezet 
Gömörben. Pelsőcön az elmúlt napok
ban alakult meg a Gyümölcstermelők 
pelsőci fiókja. Elnökké ifj. Pap Pulen 
Lajost, alelnökké Pápezsík Istvánt, titkár
rá Székely Edét, pénztárosnak pedig 
Lőrincz Sándort választották meg.

Szülői egyesületi közgyűlés. A hely
beli csehszlovák állami elemi magyar 
fiúiskola szülői egyesülete f. hó 19-én 
tartotta meg évi közgyűlését, melyen 
Pataky Gyula távozó elnök beszámolt a 
szülői egyesület elmúlt tanévi működé
séről és úgy a maga, mint a tisztikar
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nevében meleg hangon köszönte meg az 
egyesületnek és a város közönségének 
azt a támogatást, mellyel lehetővé tették 
a múlt tanév alatt a szegénysorsu gyer
mekek hathatós támogatását. A közgyű
lés ezután megválasztotta az uj tiszti
kart, melybe elnöknek Schreiber József
et, alelnöknek Szabó János szabóiparost, 
pénztárnoknak Korányi Zoltánnéí, ellen
őrnek Szurek Mihályt, jegyzőnek Magyar 
Andort választották meg s egy 34 tagú 
választmányt alakítottak.— A közgyűlés 
után az újonnan megválasztott választ
mány ülést tartott és megbeszélve a 
szükséges teendőket, elhatározta, hogy 
mulatságot egyelőre nem rendez, mert 
ezzel egyrészt a gyermekek előmenete
lét hátráltatni nem akarja, másrészt, te
kintettel a magyar elemi fiúiskola tanu
lóinak, illetve azok szüleinek nagyobbá- 
ra szegény sorsára, ily mulatságokkal 
járó kiadásokkal azokat terhelni nem kí
vánja, tekintettel azonban arra, hogy 
épen ezen iskolában van a támogatásra 
a legnagyobb szükség, felhivás utján ké
ri a város közönségét, hogy az egyesü
letet anyagi erejükhöz mérten támogas
sák és ezzel tegyék lehetővé, hogy a 
nagyszámban szegénysorsu gyermekek 
karácsonyi támogatásban részesülhes
senek.

Filmszínház. F. hó 31-én és novem
ber 1-én az „A fehér apáca" c. ameri
kai film kerül bemutatásra. Főszereplők 
Helen Hayes, Clark Gabié, Lewis Stone. 
Augelát atyja Franerschez akarja nőül 
adni, de ő Giovanni olasz tiszthez von
zódik. Váratlan megrendítő esemény foly
tán Augela zárdába vonul, ahol a holt
nak hitt Giovanival találkozik újból s 
most a fogadalma s szerelme közötti 
mély viaskodás között kell döntenie.

November 4-én „Asszony a tilosban" 
c. társadalmi film kerül színre. Sadie, 
egy szakács leánya, különös körülmé
nyek között egy mulatóba kerül s már- 
már elmerül az őt körülvevő bűnök hí
nárjába, de Tommy kitart mellette, mig 
Michael, akinek kedvéért mindent fel
áldozott, megfeledkezik róla. Főszerep
lők : Joan Crawford, Gene Raymond és 
Franchot Toré.

Nov. 5-én kettős műsor kerül leper- 
gésre. I. „A játékbarlang" cimii film, 
mely San Francisco alapítási idején ját
szódik le. — II, „A vadiovak királya" c. 
film, melyben lélekzet visszafojtva kö
veti a szerző a két mén harcát „Lady" 
kegyeiért.

Szigorítják a jogosulatlan 
iparűzés üldözését.

A kereskedelmi minisztérium az 
országos hivatalokhoz rendeletet in
tézett, amelyben utasította azokat, 
hogy az iparelőirások szigorú be
tartását, különösen pedig az ipar 
jogosulatlan gyakorlását az eddigi
nél fokozottabb mértékben ellen
őrizzék. A rendelet felszólitja a 
szövetkezetek vezetőségeit és ma
gukat a kisiparosokat, hogy min
den jogosulatlan ipargyakorlást ha
ladéktalanul jelentsék be az adó
hatóságnak is az adókivetések cél
jából, valamint a szociális biztosí
tási intézeteknek az illetékek elő
írása céljából. A kereskedelmi mi
nisztérium rendelete szerint külön 
figyelmet kell szentelni az olyan 
eseteknek, amikor a gyáripari üze
met a képesítési igazolás megke
rülése céljából jelentik be. Ilyen 
esetekben az iparengedélyt min
denkorra meg kell vonni.

A rendelet értelmében a gyárak 
eladóhelyein szigorúan üldözni kell 
az ipari munkák végzését. Ha va
laki iparjogosultsága által valami
lyen harmadik személy jogosulat- 
latlan iparűzését fedezi, úgy ezt is 
szigorúan meg kell büntetni. Külö
nösen szigorú büntetéssel kell súj
tani azokat a személyeket, akik az 
utcákon vagy nyilvános helyiségek
ben adnak el árukat anélkül, hogy 
erre a házalótörvény értelmében

jogosultságot szereztek volna. Az 
iparhatóságokat újból utasítani kell, 
hogy az ilyen meg nem engedett 
tevékenységet üldözzék és ne en
gedjék meg a házalást az állami 
és egyéb hivatalokban.

Az léi
sohasem volt olyan aktuális, mint nap
jainkban. Az öregség fogalma tudniillik 
alaposan átértékelődött. Azelőtt öreg
nek lenni tisztes nyugalmat, egy élet 
eredményét jelentette ; ma az öregség
től mindenki fél, aki öreg, nem birja a 
tempót, a versenyt, hanem kidől a sor
ból. Ma azt tapasztalhatjuk, hogy a 
világháború után, a rossz gazdasági vi
szonyok közöit az emberi élet korhatá
ra 10—15 évvel kitolódott. Világjelen
ség ez, a statisztika ezt mutatja, az élet 
erre rendezkedett be, az irodalomban 
Welssnél, Sinclair Lewisnál polgárjogot 
nyert a férfi, aki ötven éves korában 
érkezett el teljesítőképességének csúcs
pontjára.

Mi lehet ennek az oka? kérdezzük 
önkéntelenül. A legilletékesebb e kér
désben, az emberi szervezet ismerője, 
avatott gyógyítója, az orvos igy nyilat
kozott :

Nehéz arra felelni, hogy mikor kez
dődik az öregség, mikor lép valaki az 
öregkorba. Jellemző sajátságok elárulják 
az öregkort, kezdetét azonban nem álla
pihatjuk meg olyan egyszerűen.

Öregség ott van, ahol az öregségi 
elváltozások megtalálhatók. Ezek az el
változások alaki és működésbeli visz- 
szafejlődésből állnak. Külseje elárulja 
már az öregembert ; bőre petyhüdt és 
ráncos, izmai elernyedtek, ezért szerve
zete összeesett, magassága megcsökkenf, 
csontjai megvékonyodnaV, törékenyek 
lesznek, haja megritkul, kihull stb. stb. 
Ezekben a külalaki változásokhoz belső 
szervi elváltozások csatlakoznak, ame
lyek szintén a visszafejlődés képét mu
tatják. Megkisebbedik az életfontos szer
vek működő állománya, csökken az 
agyvelő, máj, vese súlya és ennek foly
tán működőképessége is. Az öreg em
ber mozgékonysága kisebb, nagyon fá
radékony, érzékszerveik működése csök
ken, szellemi képességei megfogynak, 
feledékeny, ítélőképessége gyengül. Igen 
fontos az öregségi jelenségek között az 
erek elváltozása, az arteriosclerosis. So
kan az erek elváltozásában keresték az 
öregedés okát. Mások viszont a miri
gyek kimerülésére vezették azt vissza. 
Habár ezek tagadhatatlanul nagy befo
lyással vannak a fejlődésre, arra semmi 
bizonyítékunk nincs, hogy elváltozásuk 
az elsődleges jelenség és nem csupán 
következménye már a jelentkező örege
désnek. Természetesen, ezek a jelensé
gek nagyon különböző mértékben je
lentkezhetnek, sokszor csak kis fokban 
vannak meg, máskor pedig jóformán 
lehetetlenné teszik az egyén társadalmi 
életét is.

Az öregség e visszafejlődési jelensé
gek felléptekor kezdődik. Egyes vissza
fejlődési jelenségek már korán beáll
nak ; általában igen nagyok az egyéni 
különbségek az öregségi jelenség bekö
vetkezésében. Például a szemlencse ru
galmassága már korán csökkenhet és 
igy a szem alkalmazkodási képessége 
fogyatékossá válik. Az agyvelő a har
madik évtizedben éri el legnagyobb su 
lyát, azután már kisebbedik, tehát meg
indul visszafejlődése. Általában egyes 
jelek nem elégségesek arra, hogy vala
kit öregnek mondjunk, hanem több jel
nek előfordulása szükséges és a visz- 
szafejlődésnek már bizonyos fokot is el 
kell érnie. Rendszerint akkor szoktunk 
öregedésről beszélni, ha már az ember 
életrevalóságát csökkentik a fent leirt 
jelenségek.

Tagadhatatlan, hogy az öregemberek 
száma megszaporodott. Az is látható, 
hogy ezek az öregek sokkal nagyobb 
aktivitást fejtenek ki, mint — mondjuk 
— a háború előttiek ; ma is élénk részt 
vesznek még az életben és nem egy
könnyen engedik át pozíciójukat. Az öreg 
emberek számának emelkedését főleg az 
egészségügyi viszonyok változásában ke
reshetjük. Az egészségügyi viszonyok ja
vulása okozta azt, hogy az átlagos emberi 
életkor a régebbi 30 évről 40 év fölé 
emelkedett és ezzel kapcsolatban ter
mészetesen több az öreg emberek szá

ma. Egy tényezőre ezt visszavezetni 
nem lehet. A táplálkozás célszerűbbé 
tétele, a testgyakorlás térhódítása, a 
különböző fertőzőbetegségek leküzdése, 
az életszínvonal emelése tették lehető
vé, hogy az öregek száma megnöveked
jék. De ezek a tényezők működtek köz
re abban is, hogy a mai öregek jobb 
kondícióban, különb testi és szellemi 
állapotban érték meg az öregkort, mint 
a régiek. Munkaképességük megmaradt 
úgy, hogy ugyanolyan tevékenységet 
tudnak kifejteni, mint megöregedésilk 
előtt.

Egyéb okok is szerepelnek abban, hogy 
a mai öregek tovább dolgoznak. Régeb
ben megengedhették az emberek maguk
nak azt, hogy öreg korukat a munkától 
visszavonulva töltsék el. Ma sokakat 
rávitt a kényszerűség a munkára. Akik 
szükség nélkül folytatták tevékenységü
ket, azok is észlelhették ennek nagy 
előnyeit. A rendszeres munka a szelle
met frissen tartja, a szellemi munka az 
agyvelö jobb vérellátását, az anyagcse
retermékek tökéletes eltávolítását bizto
sítja, azért az ilyen dolgozó öregeknél 
ritkábban lépnek fel súlyosabb öregkori 
zavarok. A dolgozó öregek halálozása 
kisebb, mint a tétleneké.

A munka szeretete vagy a munka- 
kényszerüsége a szellem uralma folytán 
képesíti az elöregedő testet is a mun
kára és kompenzálja az akarat megfe
szítése révén azokat a hiányosságokat, 
amik az öregedés folytán már beállottak.

S P O R T .
A CsAF—MLSz Középkerületének
VI. számú hivatalos közleménye.
A Direktórium folyó hó 26-án meg

tartott ülésének határozatai : A losonc 
kisfalusi Vasas SC óvását a Ragyolci 
TC elleni mérkőzés eredménye ellen, a 
Direktórium elutasította, mivel a szövet
ségi I. B. egyik régebbi határozata értel
mében tagsági béiyeghiány miatt mér
kőzést megsemmisíteni nem lehet és a 
Ragyolci TC különben is bebizonyította, 
hogy a szövetségi tartozásnak eleget tett.

Fegyelmi ügyekben a Direktórium a 
következő határozatokat hozta : Lőkös 
István (rimaszombati Törekvés SE) és 
Plaucha János (losonckisfalusi Vasas SC) 
játékosok 2—2 heti játékjog felfüggesz
téssel sújtva. Büntetésük tart: 1936. X. 
26-tól, november 9-ig.

Fridrich Ferenc (losonckisfalusi Vasas 
SC) 4 heti játékjog felfüggesztéssel sújt
va. Büntetése tart: 1936. X. 26 tói, no
vember 23-ig.

Varga Géza (Füleki TC) és Csvikota 
János (Apátfalusi SC) játékosok 3 hóna
pi játékjog felfüggesztéssel sújtva. Bün
tetésük tart: 1936. X. 26-tól, 1937.1. 
26-ig.

A felfüggesztett játékosok igazolvá
nyait az egyesületek büntetés terhe mel
lett azonnal küldjék be a kerülethez.

Rimaszombat, 1936. X. 27
Bokor Dezső s. k. Brünner Sándor s. k. 

társelnök. előadó.

F O O T B A L L .
Törekvés—Pelsőci SC 9:1 (4:1). —

Biró : Klein.
Törekvés : Áron — Ács, Lőkös — Ríz, 

Katz, Ofcsárik II. — Szmrekács, Éliás, 
Árvay, Kerekes, Tromka.

A Törekvés nagy fölénnyel megnyerte 
utolsó mérkőzését is a bajnoki mezőny 
leggyengébb csapata ellen s igy pont
veszteség nélkül fejezte be az őszi idényt. 
A mérkőzés teljesen egyoldalú volt, mi
vel a vendégcsapat — mely játékosainak 
bevonulása folytán teljesen legyengült — 
egy pillanatig sem volt méltó ellenfele 
a nem is kielégítő formát kijátszó Tö
rekvésnek. A pelsőciek már eleve meg
adták magukat sorsuknak, nem is vették 
tulkomolyan a játékot s egy góljuk is a 
Törekvés védők bosszantó könnyelmű
ségének az eredménye. Az eredmény 
kétszámjegyű is lehetett volna, azonban 
a második félidőben úgyszólván az egész 
pelsőci csapat a kapuját védte s a lövé
sek mindig emberbe akadtak. A II. fél
idő 16. percében kis izgalom is támadt 
a pályán : a pelsőciek egy ellenük meg
ítélt 11-es előtt — talán megunták a 
meddő küzdelmet — erővel le akartak 
vonulni a pályáról s csak hosszas hu
zavona után folytatták a játékot, tíz em
berrel.

A Törekvés, mint emlitettük, nem elé
gített ki s a nagy eredményt csakis az 
ellenfél gyengeségének köszönheti. Leg
jobbja Ríz volt, rajta kívül kiváltak Ár
vay, Kerekes, Éliás. A gólokat Árvay (5), 
Kerekes (3) és Tromka rúgták.

TMSC—RTC 2:2. — A tamásfalai 
csapat Ragyolcon tisztességes eredményt 
harcolt ki. Az első félidőben Kresnye 
két góljával vezetett a csapat s bizo
nyára meg is nyerte volna a mérkőzést, 
ha Földi a II. félidő elején meg nem sé
rül. A tíz emberre olvadt TMSC ellen a 
hazai csapatnak sikerűit kiegyenlítenie. 
Jók voltak : Ternák, Kresnye, Oláh.

Tornaijai SC-Füleki TC XI. 1:1. — 
Tornaiján.

ASC—Kisfalusi Vasas 0:0. — Apát
falán.

Feledi TC—ASC XI. 3:0. — II. oszt. 
bajnoki Feleden.

LAFC X I—Füleki VSC 2:0. — II.
oszt. bajnoki Füleken.

A Slovan őszi szereplése elismerésre- 
méltó eredménnyel végződött: az erős 
mezőnyben sikerült a harmadik helyre 
feldolgoznia magát s igy az egyformán 
11 poníszámmal rendelkező losonci Slá- 
via és Besztercebányai SK mögött 6 
ponttal — jobb gólaránya révén — áll 
az ugyancsak hat ponttal, de rosszabb 
gólaránnyal rendelkező Körmöcbányái, 
handiovai, breznoi, utekáci csapatok 
előtt.

Felelős szerk esztő : Rábely Károly.

. jlcsfák léli p é o z m I öz I
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és egyéb kellékek 1 
legolcsóban beszerezhetők: I

,B0 M O R -drogériában. J
Eladó egy nagy

f l ló f a - ir ó a s z t a l .
Cim: e lap kiadóhivaialában.

Vételkötelezettség
TlPlkiil °̂ vê enü' lá-llCllUll. fogassa meg 
rádióüzletünket, ahol 

Philips rádió a legmodernabb háló
zati és telepes készülékeket találja 
raktáron.

Szolid árak!
Előnyös rész
letfizetés!

Mura és Társa

E la d ó  h á z .
T om pa u tc a  19. sz. a la t t  ma
gányos udvar 3 szoba mellékhelyi

ségekkel eladó.
Értekezni: Sövényházy Mihály 

Ferenczy-utca 6. sz. alatti lakásán.

Rimaszombat város Tanácsától.
9768.-1936. sz.

Hirdetmény.
Rimaszombat városa bérbe adja 1936. 

évi november hó 15-16! kezdődőleg 
3 évre nyilvános árverés utján a vá
rosháza épületében levő 3. számú

ü z le t h e ly is é g e t ,
mely jelenleg Bokor Ferencz bérletében 
van. — A nyilvános árverés 1936 évi 
november hó 7-én délelőtt 9 órakor 
lesz megtartva a városháza 3. számú 
hivatalos helyiségében. — A részletes 
feltételek ugyanitt megtekinthetők a hi
vatalos órák alatt.

Rimaszombat, 1936. évi október 26.
Harsány!, s. k. Dr. Eszenyl, s. k.

jzői főtitkár, v. jegyző. városbiró.

Rimaszombat, 1936. Nyomatott R á b e ly  K á r o ly  könyvnyomdájában (Masaryk-tér 9. szám.)


