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ÜNNEPI LELKIVIZSGáLAT.
I r t a :  MÁ R K U S  LÁ SZLÓ .

Magasztos karácsonyi hangulatban a világ. A munkás hétköz
napok vásári lármája, a lüktető éiet tülekedéses mozgalma elült, 
méltóságos csenddé csillapodott. Öröm hangokat is alig hallató ün
nepi, néma csenddé.

Ebben az ünnepi hangtaianságban elmélyedésbe bocsátkozik a 
karácsonyi ember s ünnepi lelkivizsgálatot tart. A lélek mélyén járó, 
kutató, szigorú vizsgálatot.

Az emberi gyarlóságok tobzódásában, a vadság és kegyetlen
ségek tomboló őrületében, a téboly kínjainak tajtékát verő fájások
ban, szűnni nem akaró, sőt folyton szaporodó szenvedésekben, az 
emberi jogtalanság és igazságtalanság özönvizében, rohamosan nö
vekvő áradatában elfásult és érzéktelenné vált az emberek lelke s 
elposványosodott az élet.

A nemesebb érzésektől már-már üres lelkekben a fájdalom és 
szenvedés hangjai is eltompultak, az öröm érzése pedig ugyan
csak legyengült: nincs miért és minek örülni.

A nagy, az isteni eszme születésének emlékünnepén, a legna
gyobb és legideálisabb Szeretet fenséges ünnepnapján az emberi 
szeretetlenség üli dáridóját. A szereíetlenség, melynek nincs öröme, 
a szeretetlenség, melynek pusztító vihara végigszáguld a földtekén, 
hogy mindazt, amit a szeretet évezredeken át alkotott, magával sö
pörje, sorban, rendre ledöntse.

Az ünnepi magasztos hangulat kevés örömü csendjében mig az 
emberbaráti szeretetlenség nyöszörgő verklijét nyafogtatia az Önsze
retet még ebben is magaíeléhajló, kapzsiságtól reszkető, kiaszott, 
csontos keze, a lelki és testi fájásokban, igazságtalanságokban és 
mérhetetlen szenvedésekben kimerült emberiség szerétéiért, földi 
nyomorúságától megszabadító Messiásért fohászkodik.

A sanyaruságok bús jelenére az önzés nyomta rá bélyegét. Az 
emberiség életének lelketfagyasztó, rideg telében nem borulhat virág
ba a Boldogság fája s a szebb, a jobb jövő reménykedésének zöl- 
delő gallyaira vastagon ráülepedett a kietlenség és közöny jégpáncélt 
növesztő hava.

Az ünnepi lelkivizsgálatnak ezen általános megállapítása után 
lelkünk mélyén kutatva, sok bajra, számos hibára akadunk, melyek 
közül a legszembeötlőbb az egymást-megsegítésben megnyilatkozó 
jószándék és akarat megfogyatkozása, sőt hiánya:

Nem segítünk egymáson! Csak mimmeljük a segedelmi szán
dékot! Csak amolyan tessék-lássék segítségre sietünk, ha éppen már 
kell! Vagy talán éppen csak műkedvelői leszünk a Jótékonyságnak! 
Hány magyar érték, tehetség is sikkad, kallódik el igy megsegítés hi
ányában !

Kemény, súlyos, de igaz szavak és megállapítások ezek, melyeket 
főleg mi, magyarok hozhatunk felszínre lelkűnkből, annak ünnepi 
vizsgálatánál.

De a lelkivizsgálat során ráakadunk az egymástnemsegités után 
a magyar kötelesség-nemteljesitésre is.

Jól tudja mindegyikünk, hogy a magyarság magára és önerejére 
van utalva s éppen ezért, mert sorsának irányítása, létének, fennma
radásának, kulturális és gazdasági vagyonállományának megiartása

az önmaga feladata, fokozott mértékben kell jogait védenie és a ma
gyar kötelességet maradéktalanul teljesíteni kell.

A köztársaságba zárt minden magyarnak meg kell értenie azt, 
minden ittélő, egyébként lojális magyarnak tisztában kell lenni azzal, 
hogy történelmi hivatást, magyar kötelességet teljesítünk és önma
gunkat és vagyonúnkat védelmezzük akkor, amikor fajunkhoz és 
nemzetünkhöz, tehát magyarságunkhoz ragaszkodunk, mikor fenn
maradásunkért küzdünk, mikor a küzdelemben az önhibáján kívül 
bajba, szegénységbe jutott testvérünket megsegítjük, hogy el ne essék, 
hogy a magyar erdőből ki ne dűljön, az élet rögös utján-járásban 
halálra ne fáradjon.

Sajnos, hányán vannak, akik azt hiszik hogy elég, ha csak lel
kűkben él magyarságuk s ölhetett kézzel és öntelt nyugodtsággal 
nézik, hogy a magyarság kisebbik, de kötelességeit ismerő része 
anyagi javakkal, vagyonával, a kényelmes és nyugodt élet, vagy 
éppen talán önhibáján kivül elvesztett állás nélkülözésével, biztos 
jövedelemnélkül, sőt nagyrészben kenyértelenül, minden magyar ügy
ben állandó porondra .kiállásával hoz áldozatot és küzd a magyar 
ság érdekében. Óh, hányán vannak, akik négyszemközön felül is 
magyarnak szeretik magukat vallani, egyébként azonban semmivel 
sem vesznek részt az itteni küzdelmes magyarmunkában.

Ma csak egységes és öntudatos, megalkuvást és felajánlkozást 
nem ismerő, verejíékes, kemény magyarmunka árán érhetünk el 
valamit. Ezért nem lehet százszázalékos jó magyaroknak tartani azo
kat, akik jómagyarságukat hangoztatják ugyan lépten-nyomon, de a 
munka mezején a nehéz dolgot végző szántó-vetők közé keveredve, 
csak a gyümölcsszedésben, a termésbehordásban akarnak nótaszóval 
segíteni, vagy jogfeladó kompromisszumokkal akarnak operálni igaz 
ügyek dűlőre vitelében.

Nem lesz szebb jövőnk, ha nem magunk dolgozzuk azt ki!
Fogjon hát ki-ki ünnepi lelkivizsgálathoz karácsony jöttével s 

igyekezzék az önmagában talált hibákat kiküszöbölve, igaz-magyar 
életet élni, embertestvéreit megbecsülni és krisztusi értelemben iga
zán szeretni.

A Szeretet ünnepén szeretet áradjon a lelkekbe. Szeretettel tel
jenek be a szivek s minden ellenünkvétőnek, vagy tán éppen örök
haragosnak megbocsájtással, testvéri ölelésre hajoljanak a szeretet
lenség világában kivédett ütésektől kisebesedett karok.

Szeretet himnusza zendüljön föl a Messiást várók zsolozsma- 
mormolásban, imádságok suttogásában kifáradt ajakán s a peniten- 
ciáttartók bűnei bocsájtassanak meg a Szeretet kegyelmének feloldo- 
zásával.

Szeretet angyalává fehérszárnyasodjék még az örök Rossz is, a 
a gyilkot markoló Gonoszság keze nyíljon simogatásra s a Békesség 
jóságos nemtője, a Jóság békességes angyala a szeretet virágaival 
szórja tele a vérivásban megrészegedett, kótyagos Földet.

Szeretet, Békesség, Jóság áldáskalásza hajtson szárat a lelkek 
televényében s a karácsonyi boldogság aranyszöttes köntösével ta
kargassa be sziveteket a legnagyobb Szeretet, önmagátoknál ünnepi 
lélkivizsgálatot tartó édes véreink.

December hó 31-én műsoros zártkörű SZILVESZTER-EST az IPÁROSKÖRBEN.
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Karácsony.
A gyermeki, ártatlan örömök

nek szent ünnepe, a mikor a szi
vek mélyén békesség szelid hang
jai rezdülnek és ezek töltik el a 
világot mézzel folyó angyali édes
séggel.

Ma született a Megváltó, a ki 
mindnyájunknak elhozta a testvéri
séget, a békés szeretet és egyet
értés lehetőségét, hogy a durván 
göröngyös és egymásra agyarkodó 
lelkek ráismerjenek egymásra: 
Hiszen te is az Isten fiai közé tar
tozol, te is atyánknak fia vagy, te 
is testvérünk vagy: érted is szü
letett a Krisztus, hogy megvált
son és jobb, tisztább, nemesebb 
életre vezessen.

Csendben jött el, mélységes 
éjjeli csöndben, a mikor csak a 
csillagok ragyogása árasztott a földi 
tájakra méla fénysugarakat. A leg
nagyobb csendben betelt a földi 
lényeknek évezredes sóvárgása az 
Ígért üdvösség után.

Ez az üdvösség nem királyi pa
loták fényes termeiben mutatkozik, 
nem a gazdagok pompás házait 
keresi föl, hanem egy barlangban, 
a mely őrtállóul szolgál, legelő 
állatok alvása közben, szegény 
pásztoremberek álomból ébredő 
tekintete esik az égi fényre, ők 
hallják az angyaliseregek édes- 
hangú énekét.

Nagy örömet hirdetünk nektek: 
eljött a Megváltó, ott született 
Betlehem mellett, a barlang-istálló 
jászolában. Menjetek, ott találjátok 
a kis gyermeket anyjával! Menje
tek, imádjátok őt, a ki a világ 
üdvösségére született,

És a pusztákon szerteszét alvó 
pásztorok fölébrednek, kidörzsölik 
az álmot szemeikből és elindul
nak Betlehem felé, a barlangban 
született, jászolban fekvő kisded
nek üdvözlésére, a ki nekik és az 
egész világnak meghozta az üd
vösséget.

Rabszolga volt akkor a világ 
népeinek nagyrésze, kényurak igá
jában nyögve végezte keserves 
munkáját ingyen, csakhogy az 
életét tengethesse. Nem voltak 
munkanélküliek, de nem is fizettek 
a munkásnak, legfölebb a felügye
lők ostora csattogott a hátán, ha 
nem tetszett a végzett dolga.

Ilyen világ volt akkor: milliók 
pusztulhattak egy ember kedvéért. 
Nem volt jog, nem volt igazság, 
és ha volt törvény, az csak keve
seknek adott igazat, azoknak is 
csak úgy, ha megérdemelték a 
vezetők kegyeit.

Ilyen világban született a Meg
váltó, hogy igazságot, egyenlősé
get, emberi jogot hirdessen a vi
lágnak. Ezt a jogot az Isten fiu- 
ságból származtatta: mindnyájan 
emberek vagytok, mind az Isten 
teremtett benneteket, egyformán 
kell részesülnötök abban, a mit az 
Isten a földön teremtett.

És nem a lázitás, az utcai iz
gatás fegyvereivel, nem ádáz gyű
lölködő harcokkal akarta célját 
elérni, hanem azt akarta, hogy az 
embert szeretet kapcsolja ember
társaihoz, jóságból, szerétéiből fo
gadja társává szegényebb testvé
rét és adja meg neki is annak 
lehetőségét, a mije neki is van.

És itt sem akarta ravasz okos
kodásokkal kiforgatni, kisemmizni 
a gyöngébbeket, hanem egyszerű, 
mindenre kiterjedő okossága a 
szeretet törvényére hivatkozott:

Fiai vagytok Atyátoknak, a kinek 
napja süt rátok az égből, hát de
rüljön rátok minden jó a szeretet 
nevében.

Nem lehetett ezt egyszerre el
érni, hosszú időbe telt, a mig az 
emberi sziveket átjárta az Isten 
uj tanítása, a mig megértették, 
hogy az igazság a szeretetben van 
és nem abban a sok mindenféle 
tévedésben, amit a ravasz emberi 
elme kitalált arra, hogy gyöngébb 
embertársait rabszolgaságban tart
hassa.

Nagy örömet hirdettek akkor az 
angyalok, mert megszületett a vi
lág Üdvözitője, Betlehem mellett, az 
istállóban.

Azóta csaknem kétezer eszten
dő változó forgásában a világ 
majdnem oda tért vissza, hogy új
ra kell neki hirdetni a szeretet tör
vényét, újra kell arra tanítani, hogy 
minden ember testvér, tekintet 
nélkül születésére, származására: 
mindnyájan egy mennyei Atyának 
gyermekei vagyunk.

Némelyek nem akarják a jogot 
elismerni, mások erőszakkal, fegy
verrel, öldökléssel akarják azt ki
vívni és rabbá tenni azokat, akik 
előbb a hatalmon voltak.

Ezek a felfordult állapotok okoz
zák milliók rettentő szenvedéseit: 
nagyon kiveszett a világból a sze
retet, újra üdvözíteni kell a világot.

És a kétezer év előtti Megváltó 
tud újra születni. Születése nem a 
betlehemi istállóban történik most, 
hanem az emberi lelkekben. Eljön 
onnan a jobb, nemesebb lelkek 
mélyéről és hirdeti az örök igaz
ság szavát:

Megszületett nektek a világ Üd
vözitője, a ki minden emberi jogot 
a szeretet alapjára helyezett. Ezen 
az alapon álljatok, ezen boldogul
hattok állandó sikerrel. Mert fiai 
vagytok a mennyei Atyának, aki 
földeríti napját minden országra, 
minden emberre, aki mind testvér, 
mind ember!

Ez a jelszó, a szeretet jelszava. 
Ebben a jelszóban győzhettek 
mindnyájan.

Horváth Zoltán.

Legenda a fényes csillagról.
Irta: Szombathy Viktor.

A kietlen úton két alak bandukol. Fér
fi, meg asszony. A nő fáradtan vonszolja 
magát, a férfi kezében kampós bot, ju
hásznak való. Kemény, jeges szél fuj, 
megrázza az utmenti fákat. A messzi fa
lu lámpásai csak ritkán hunyorítanak 
egyet, mindent eltakar a hullongó hó.

Illés háza busong az ut szélén, a falu 
első háza ez. Illés veszekedős, nagy em
ber, szereti a földet, rakosgatja a pénzt, 
mondják irigy is, efféle emberekben nagy 
a szaporaság. Most is ott ordít Illés a 
disznóólak körül.

A vándorember Illés házáig ért, fo
hászkodva nyomja meg a kilincset, be
lép az asszonnyal. Illés odapillant, aztán 
néz a kutyákra, miért nem üvöltenek 
azok, de nagy az Illés ámulata, mert a 
kutyák csak vinnyognak a két vándor 
körül, nem harapnak bizony. Ott nyalja 
mindakettő a vándorok kezeit hűségesen.

— Miféle cigánynépség vagytok ? — 
száll le Illés az ámbitus magasságából, 
hogy érdeklődjön a kutyák szelídsége 
felől.

— Nem vagyunk mi cigánynépség. 
Hontalanok vagyunk, se házunk, se ke
nyerünk, — igy a vándor.

— Az én házam nem vendéglő, — fe
leli kevélyen Illés, — magunk is sokan 
vagyunk, nincsen egy dunyhával sem 
többünk.

— Nem bírunk tovább, — mondja az 
idegen, — nincs sok pénzünk, de vala
mi szálláspénzt azért adhatnánk. Nagy 
útra indultunk, a szülőhelyünkre me

gyünk, hivatalos Írás szólított. Ne hagy
jon elpusztulni...

Illés számot vet az ajánlattal és a 
pénzzel.

— Legyen, — ingatja busán fejét, — 
de a házban helyük nincs. Az istálló me
leg, oda bemehetnek. Puha szalma van 
ágynak...

Megindul a két vándor, Illés világit 
nekik az istállólámpával, felbőg egy bor- 
nyu, mocorog néhány apró bárány, de 
áldásos jó meleg van, Illés még pokró
cot is vet oda nékik.

ügy ült le a két fáradt vándor, nagy 
sóhajtással egymás mellé. Illés körülnéz, 
kimén, rájukzárja az ajtót.

— Két vándornak adtam szállást, — 
meséli odabenn, — szálláspénzt fizetnek, 
de vigyázni köll rájuk, hátha tolvajnép...

Aztán nem is gondolt rájuk többet. 
Eltervelte magának a jövő hetet, később 
befeküdt az ágyba, magára húzta a dun
nát, úgy pipázott. A család diót tört, 
meg mákot, a legkisebbik papirláncot 
ragasztott. Csak Erzsók leány fordult ki 
az udvarra, hogy megolvassa Göncöl 
kerekeit: eladó lány, az égre kell néz
nie minden este. Fel is figyelt az égre, 
de a fekete égi mezőn felejtette a sze
mét. Sokáig bámult az öreg Göncöl felé, 
aztán bement megint. Nagysokára szólt:

— A templom felett hatalmas, nagy 
csillag látszik. Gyönyörű szép csillag.

— Háború lesz megint — véli öreg- 
anyó.

Tódulnak ki mind az udvarra. Nagy 
vita támad, mert van, aki látja a csilla
got, van, aki hiába mereszti a szemét. 
Az iskolásgyerek látta, az ártatlan lány 
is ugyancsak, de Bora nenő, a nagyszájú, 
sehogysem.

Erzsók nem tudott aludni azon az éj
jelen. Ö volt az első is, aki fölébredt 
reggel és körülnézett az udvaron. Be
pillant a vándorokhoz is, aztán kiált 
nagyot és szalad be a házba:

— Fia született az asszonynak ez éj
jel, — mondja lelkendezve. Gyönyörű 
szép gyerek, mintha nem is félnapos 
volna. A hangja csengő.

— Megzavarja az állatokat, — dohog 
Illés a havon, — elküldöm őket innen, 
el én !

— Azt nem teszi, ha Istennel van! — 
ijedezik Erzsók.

Illés nem felel, csak kezibe ragad egy 
husángot, úgy nyit be az istálló ajtón. 
Ám itt csodálkozik és megáll bámulatá
ban. Lehet i s : apró gyerek, gügyögő, 
fürtös fejű ül a jászolban és ölelgeti a 
bárányokat. A tinó a kezét nyalja. A 
berzenkedő kakas ott gurgulázik a já
szol fölött kedvesen. A macska is be
jött. A gyerek nem sir, hanem nevet.

— Ez ma született? — bök oda Illés.
Rá se néz a gyerek anyjára. Mosolyog

pedig az asszony, fehér arcán halvány 
pirosság. Ölbeveszi a kicsit, úgy védi.

— El kell menniök 1 — parancsolja 
Illés.

A vándor, az apa megrázza a fejét.
— Ne kisértse az Istent. Inkább két

szeres szálláspénzt adok.
— Lássuk 1
A vándor kutatni kezd a zsebében, 

tarisznyájában, csizmájában, de nincs 
azokban egyetlen rézkrajcár sem.

— Elveszett, — mondja végül.
— No lám, — gúnyolódik Illés,— hát 

csak ki veletek 1
De ekkor az apró gyermek gügyögni 

kezd, mozog, mozog, ide esik, oda esik, 
veri csöpp tenyerével a jászol falát.

— Mit akar ez a gyerek ? — tolja 
oda a képit Illés.

Hát, ahogy az apróság zizegteti a szal
mát, valami megcsörren és felfénylik. 
Kap oda Illés, ragyogó aranypénz, tallér 
esik a markába.

— Varázskeze van a gyereknek, — 
mondja kicsit barátságosabban s legyint, 
hogy maradhatnak még egy ideig, hátha 
talál a gyerek uj aranypénzt.... Aztán 
nem is mer ránézni Illés a gyerek ar
cára, olyan az, mint valami szentkép.

A szél elállott s puha fehérség ül a 
falura.

Nini, a falu felől mennyi nép jön 
most. Ember, asszony, gyerek, munkás, 
hivatalnok. Egyre közelednek. Az egyik
nél bor van, csobolyóban, a másiknál 
kalács, a vén Máté Gergely meleg ka
bátot szorongat a hóna alatt, a segéd
jegyző kis cipőt, Bodor Márkus pedig 
éppen elhalt csecsemője pólyáját kötöt
te bugyorba s azt cipeli. Megállnak Illés 
kapujánál. A vén Lukács Péter kiált:

— Hej, Illés, hallottuk, hogy a házadba 
apróság költözött. Engedj be hozzá.

S hiába nem akarta Illés, beszélhe
tett volna ingyen, mert asszonyokon 
nem győzhet ő sem. Alig veszi észre 
magát Illés, a népség benyomta az ajtót 
s mind ott becézi a szőke gyereket. A 
vénséges Rozáli koronát is lát a gye
rek feje fölött, aranysugárbul.

— Hadd simogassam én is, — emeli 
föl ép balkezét Sós Pál, mert a háború
ban megbénult a jobbik és közelebb 
megy a kicsihez. Kitárja félkarját, az
tán csak ennyit mond : Jaj, — s rémül
ten kalimpál a jobb karjával. — Embe
rek, — hebegi — néz-zé-tek, szolgál a 
jobb karom is !

Úgy borul a jászolra, sírván. Az em
berek döbbenve hátrahuzódnak. Később 
megint közelítenek a gyerekhez. Öblös 
Jánosné borral itatja a gyermek szülő
jét, Máté Gergely ráteriti a kabátot az 
anyára, Bodor Márkusék pólyába csa
varják a gyermeket. Köböl Tamásék 
lánya sirdogál csak. Ő is eljött idáig 
bár, de nem lát, mert hályog van a 
szemén kiskora óta. Vaksi módon jajgat.

— Csak látnám én is !
Akkor ér oda a jászolhoz. Beleütődik 

a kisgyermek tenyerébe, a pici ujjak 
végigsimitják a vak szemet s Köböl 
Maris felsikolt... Felsikolt és kirohan, 
apja-anyja utána s úgy simák ők is az 
örömtfll, mert látott Maris attól a szent 
pillanattól fogva.

Az úton most fényes kocsi állt meg. 
Magasságos urak szállottak ki belőle, 
talán külországi népek jelesei. — Az 
egyiknek az arca fehér volt, a másiké 
halványbarna, a harmadiké, mint a sze
mesen. Kérdezék pedig Illéstől?

— Nemde itt van egy híres ember?
Illés büszkén kérdi:
— Engem keresnek ?
Türelmetlenül intenek azok :
— Nem tégedet. Valakit aki most 

érkezett.
— Ilyenről nem tudok, — rázza Illés 

a fejét.
De Sós Pálné felfigyel és kérdi:
— Nem a kisdedet keresik-e?
A jeles urak bólintanak s már men

nek is a jászol felé. Földig hajolnak. 
Az egyik illatos üveget tesz le, a másik 
finom gyümölcsöket, a harmadik ragyo
gó szőtteseket. Csupa káprázat minden. 
Sokáig álldogálnak a jeles urak, idegen 
nyelven szólnak a gyermek apjához, 
fontos dolgokról lehet szó. És amerre a 
gyermek pillant, felderül a lélek.

Nagysokára az idegen urak elmen
nek. Mint három külországi király, 
olyanok. Csikós Márton látta is az 
egyiket képen, festve. És amikor a fé
nyes uraságok elmentek, az idegen 
vándor ökrösszekeret kér. Hárman is 
ajánlkoznak. Késvágó Ábris a nyertes, 
csakhamar bedöcög a szekerével. Nosza, 
ami pokróc, ruha, meleg holmi akad, 
kibélelik a szalmásszekérágyat. Befek
tetik a szenvedő anyát, melléül az apa 
is a gyermeknek, — valaki hallotta, 
Józsefnek hívják, — a kis gyermek két 
kézzel integet. Mindenki körülállja a 
szekeret és búcsút mond kedvesen. Ám, 
ekkor Illés előlép és tartja a tenyerét.

— Nem fizettetek még eddig szállás
pénzt 1

A gyermek apja aranypénzt vesz elő, 
amit az egyik gazdag ur adott neki az 
előbb. Odaadja Illésnek:

— Légy boldog vele, — szól, — de bi
zony mondom, hogy meg sem érdemied.

De Illés nem figyel a szavakra. Szive 
dobog, méregeti a kincset s megy vele 
a sublóthoz. Mondják, hogy az arany
pénz egyre fogyott azután, nem tűnt 
bele sok idő, elenyészett egészen. Va
lami apró kő maradt meg csak belőle.

... Lassan halad az ökrösszekér. Megy 
a család. Mennyi nép mögötte 1 A kis
ded integet, nevetgél, mindenkinek me
legen bizsereg a szive. Aznap nem ve
rekszik senki sem a faluban, nem pör- 
lekednek a kapuk előtt, nem volt senki 
sem részeg, a templom küszöbét soha 
annyi nép nem tapodta még, mint 
mostan.

így lett Karácsony.
Erzsók künn állott a kapu előtt s a 

nagy fényes csillagot kereste. Messze, 
messze hunyorgott az égi fényesség. 
Mintha valaki dalolt volna a magas
ságban.

Máté Gergő ténfergett az utcán s a 
kisdedre gondolt. Sokáig tömködte a 
pipáját, aztán csak ennyit mondott, ma
gának inkább:

— Bizony, mintha a kis Krisztus vót 
vóna...
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Prohászka és Ravasz.
Irta: Szilveszter.

Mennél közelebb áll az ember 
az igazsághoz, annál türelme
sebb és viszont. Tolsztoj.

Ez év április 2-án volt Prohászka Ot
tokár halálának tizedik évfordulója. 
„Székesfehérvár nagy püspöke tiz év 
óta halott — Írja róla Rády Elemér — 
óm szelleme tovább él s huszonöt kö
retbe összegyűjtött tanulmányai, cikkei, 
beszédei ma is tízezreket irányítanak."

Szelleme valóban tovább él s örök
becsű műveiben a halálozási decennium 
alkalmából mintha a szokottnál is na
gyobb s maradandóbb hatást gyakorolna 
olvasóinak s tisztelőinek tízezreire. Mint
ha az ő — minden emberi elfogultság
ból, kicsinyességtől, gyűlölettől mentes
— krisztusi lelkülete ihlette volna meg 
a keresztény egyházak vezető férfiait, 
amikor épp az évforduló esztendejében 
hitvallást tettek a keresztény vallásfele
kezetek összefogásának szükségessége 
mellett. — A sort Vásárhelyi János, Er
dély uj, református püspöke nyitja meg, 
székfoglalójában hangoztatva, hogy: 
„Keresni kell a többi egyházakkal a 
békés és harmonikus együttműködés 
útjait és lehetőségeit." Ugyanily érte
lemben nyilatkozik Kapi Béla dunán
túli evangélikus püspök s Darányi Kál
mán ...mint református egyházgondnok. 
Sík Sándor, a nagy papköltő, a szegedi 
fogadalmi templom felszentelésének év
fordulóján ezt hirdeti: „S ott van a 
többi keresztény vallásfelekezet. Mind
annyiunknak Krisztus a királyunk. Szé
les öleléssel mehetünk együtt s az igaz
ságosság és szeretet harcában együtt 
kel! mindnyájunknak elindulnunk." Egy 
református presbiteri küldöttség Balogh 
Jenő főgondnokkal az élén Pannonhal
mát látogatja meg, ugyanakkor Ravasz 
László a zirczi főapát vendége.

Ezekre — az egyetemes keresztény
ség szempontjából kétségtelenül örven
detes — jelenségekre nálunk is szám
talan újságcikk reagál. A Prágai Magyar 
Hírlap hasábjain Mondy Miklós görög
katolikus esperes mélyenszántó tanul
mányát olvashattuk, a Gömör szeptem
ber 26-iki számában a pannonhalmi 
látogatással foglalkozva igyir: „A pan
nonhalmi találkozón bizonnyal ott volt 
Krisztus s beleegyező mosollyal nézte 
híveit, Isten fehérruhás szolgáit, mikor 
az ő nevében szeretet-jobbot nyújtanak 
egymásnak. Remélnünk kell, hogy a ke
zek nem válnak szét, hanem szorosan 
összekapcsolódnak s az egymás iránti 
szeretet szava nem foszlik el üres han
gokká s a türelem rózsái megteremnek."

Mindezeken túl a legnagyobb vissz
hangot azonban Bangha Bélának a bu
dapesti „Magyar Szemlében" megjelent 
cikkel s Ravasz Lászlónak az ezekre 
adott viszontválasza keltette. Bangha 
Béla a „Magyar Szemle" februári, majd 
decemberi számában egyenesen a ke
resztény unió eszméjét veti fel s jólle
het látja a keresztény egyházak egyesí
tése elé gördülő, szinte leküzdhetetlen 
akadályokat (A gyakorlati keresztülvitel 
tehézségeire egyik igen találó észrevé
tele : „Még ha valamelyik vallásfeleke
zetnek összes papjai s vezetői kimon
danák is az uniót, nagyon könnyen le
het, hogy híveik egyszerűen cserben
hagynák őket. S valószínű, hogy a leg
kiválóbbak egyesülése nem jelentené még 
a tömegek egyesülését“) annak a törté
nelmi idők folyamán történő megvalósu
lását nem látja reménytelennek. „Mert 
a reunió gondolata ott szunnyad a lel
kekben s ennek meg is kell történnie, 
hogy véget vessenek az istentagadó moz
galmaknak."

Ravasz László — mint a protestan
tizmus ma erre leghivatotlabb szószólója
— válaszában kiemeli annak jelentősé
gét, hogy a keresztény unió gondolatát 
katolikus részről épp Bangha Béla, a 
harcos katolicizmus képviselője vetette 
tel s Sik Sándorhoz hasonlóan hangoz
tatja az egyetemes kereszténység közös, 
nagy gondolatait, melyekkel a keresz
ténység áll, vagy bukik s melyek grá
nitszilárd alapját, közös platformját kell 
hogy képezzék minden egyesítési moz
galomnak : Isten... Szentháromság...
Krisztus királysága.

*

Amikor e sorok Írója az 1937-ik év 
alkonyán szerény csokorba köti a külön
böző vallásfelekezetek reprezentánsainak

ezen, bizonyára krisztusi sugallattól irt 
s (ismételjük) az egyetemes keresztény
ség szempontjából oly nagyjelentőségű 
nyilatkozatait, nem célja az, hogy a sa
ját egyéni nézeteit s felfogását per lon- 
gum et latum papirra vesse a keresz
tény unió, vagy — ha ez egyelőre utó
pia is — a keresztény együttműködés 
és felekezeti megbékülés kérdéséről. 
Megtették ezt az elmúlt év folyamán 
nálánál hivatottabbak. S valljuk be 
gyengeségünket, nem is könnyű e ké
nyes kérdéshez szerencsés kézzel nyúlni. 
Rámutatva a felekezeti megbékülés aka
dályaira úgy a katolikus, mint a protes
táns oldalon, éppen közös nagy ünne
pünkön, Krisztus királyságának ünnepén, 
a békesség és szeretet napján valami 
olyat találnék írni, mely visszahatást s 
ellenkezést szülne akár protestáns hit- 
testvéreim, akár katolikus testvéreink 
körében. Ez pedig semmikép sem célunk.

Hogy írásunk címeként Prohászka és 
Ravasz nevét választottuk, tettük azért, 
mert az 1937-ik év folyamán elhangzott s 
itt idézett megnyilatkozásokban a mai 
kereszténység eme két, mondhatjuk leg
nagyobb egyéniségének, a magyar kato
licizmus s magyar protestantizmus, de 
egyben a magyar tudományos és iro
dalmi élet ezen két ritka ékkövének 
gondolatait, lelkiségét, hatását látjuk. S 
tettük azért is, mert megemlékezünk a 
cikkiró egy személyes élményéről, a két 
nagy püspökkel vonatkozásban, mely 
irodalomtörténeti vonatkozású esemény
re bizonyára számosán fognak vissza
emlékezni az olvasók közül s mely ese
mény nem kisebb mértékben mozdította 
elő az egyetemes kereszténység nagy 
ügyét, a keresztény egyházak együtt
működésének s megbékülésének kérdé
sét, mint a már ismertetett tanulmányok 
s nyilatkozatok a katolikus és protes
táns vallásfelekezetek vezetői részéről.

*
1931. januárjában rokonaim látogatá

sára a magyar fővárosba utaztam. Mi 
más vágya lenne a négy-öt napra a 
nagyváros forgatagába szakadt magunk
fajta vidéki nyárspolgárnak, mint végig
élvezni egy Tőkés Anna-Kiss Ferencz- 
Táray-együttest az Ember tragédiájá
ban, a Pillangó kisasszonyt Sándor Er
zsivel, esetleg a Rigolettot a vendég
szereplő milánói Skála-szinház tagjainak 
előadásában. S könnyebb fajsulyban 
egy szellemes, finom muzsikáju operet
tet, filmujdonságot, cigányzenés kávé
házat, halpaprikás vacsorát, valamely 
budai kiskorcsmábán.

Van családunknak egy Pesten élő 
rokona, hetven s néhány esztendős öreg 
matróna, ennek ellenére testben s lélek
ben csupa egészség, erő és energia, 
egy minden szép és nemes iránt fogé
kony, univerzális-műveltségű lélek, aki
nél jobb cicerone-t még a hivatásos 
idegenvezetők között is nehezen találsz. 
Évtizedeken át a rozsnyói leánypolgári 
igazgatónője, ma odaát éli nyugdíjévéit, 
a lehiggadt, békés öregség példaadó 
bölcsességével, minden idejét a kultúra, 
irodalom, művészei k szépségeinek szen
telve, minden örömét ezekben találva, 
A Pestre érkező vidéki rokont ő veszi 
védőszárnyai alá s könyörtelenül végig
hurcolja (tekintet nélkül korra és nemre, 
tekintet nélkül arra, érdekli-e az illetőt, 
vagy nem érdekli) a Nemzeti Muzeum 
régiségtárán, történelmi, ásvány s állat
tani gyűjteményein, a Szépművészeti 
muzeum régi és uj képtárán, az újon
nan átrendezett s uj szerzeményekkel 
gyarapodott Munkácsy-termeken. — Az 
iparművészet hajlékában megcsodáltatja 
vele a Habán kerámiát, Bécs, Meissen, 
Holics, Sévres, Herend minden porcel
lán remekét, a finomra cizellált olasz s 
magyar ötvösmunkákat.... Csak ezen 
„kötelező gyakorlat* után kerülhet sor 
a „szabadon választottakra." Az operá
tól kezdve a budai kiskorcsmáig.

Adél néném jóvoltából s kalauzolása 
mellett jutottam el pesti látogatásom 
vasárnap délelőttjén az uj városháza 
dísztermébe, ahol a Kisfaludy-társaság 
ülésének keretében Ravasz László tar
totta emlékbeszédét Prohászka Ottokár 
felett. A karzat középrészén egy leány- 
gimnázium növendékei tolongtak, de a 
kisérő tanárnő nénikémet felismerve, 
nekünk is szoritott helyet s jobbról 
Adél tante, balról egy bájos profilú 
diákleány közé kerültem. Ám úgy vol
tam vele mint Dante Alighieri a firen
zei polgárháború zűrzavarában. Mialatt 
ő Isteni szinjátékát irta, kint az utcán 
javában dühöngött a harc a nagy költő

munkájába elmerülve azonban a fegy
verzajból s harci lármából semmit sem 
hallott. Számomra is elveszett a bájos 
profil, elveszett kedves nénikém, nem
különben a fényes terem s előkelő kö
zönség, amikor odalent kezdetüket vet
ték az események.

A pódiumon, a zöld asztal körül fog
lal helyet az elnökség. Ciceronem ma
gyarázatára sincs szükség, a lapok és 
folyóiratok számtalanszor látott fény
képei után könnyű felismernem egy-egy 
nagy név viselőjét. Középen a Kisfaludy- 
társaság akkori elnöke, ma már Isten
ben boldogult Berzeviczy Albert. Mel
lette a titkárok, Kéky Lajos, magyaros 
ruhában Kozma Andor. Amott Csathó 
Kálmán, okos, magas homlokával, a 
másik oldalon az előkelő megjelenésű 
Herczeg Ferenc. A tagok padsoraiban 
is feltűnik néhány ismert, markáns fej. 
Papp Viktor, a zeneesztétikus, a ke
mény kálvinistanyaku s hatalmas kopo- 
nyáju Hegedűs Lóránt. Általában kon
statálom, hogy a nagy koponya, nagy 
agyvelő s a nagy szellem között sok 
esetben tényleg fennáll az egyenes 
arány.... Most lép be maga az ünnepi 
szónok: Dr. Ravasz László. A két jó
barát, Hegedűs Lóránt s ifj. Hegedűs 
Sándor maga közé ülteti s gyengéd fi
gyelemmel (s látható büszkeséggel) úgy 
bánik vele, mint valami himes tojással.

Berzeviczy nyitja meg az ülést, hosz- 
szabb beszéd kíséretében. Utána Kozma 
Andor olvassa fel újabb költeményeit, 
Arany János-izü, pompás rímekben 
összecsengő, muzsikáló verseit (Kiss 
József—Várady Antal—Kozma Andor, 
korombeli diákszavalók kedvenc költői.) 
A közönség hosszasan ünnepli az ősz 
elnököt, udvariasan megtapsolja a köl
tőt, de valamennyien úgy érezzük, hogy 
mindez csak egy elkövetkezendő nagyobb 
esemény előjátéka.

Ravasz László, feketében, állig gom
bolt papi mellényben, okos, meleg 
tekintetét szarukeretes pápaszem mögé 
rejtve, a zöld asztal mellé lép s meg
kezdi előadását. Mint minden beszédét, 
ezt is kissé rekedten s halkan kezdi, a 
hang azután kitisztul, megerősödik, ám 
erre nincs is szükség, a hatalmas te
remre a megfeszített figyelem, a néma 
önfeledség csendje ül rá. S beszélt a 
tudós püspök — akinek minden gon
dolata örök érték, minden mondata 
egy stilisztikai remekmű — a szláv 
származású atyától, németajkú anyától 
született, magyarrá lett másik püspök
ről, a szentéletü férfiúról, a krisztusi 
lemondást az élet örömeivel s szép
ségeivel tökéletes harmóniába hangoló 
csodálatos varázslóról, a második Assisi 
Sz. Ferencről, a pap, az Író, a művész, 
a szegények pártjára szegődött szociál
politikus Prohászkáról, több mint öt
négyed órán keresztül, mely ötnegyed 
órára megszűnt a hallgatóság számára 
tér és idő. Beszélt oly szépen, mint 
senki előtte s utána ... Szép volt Rády 
Elemér tanulmánya az „Örök Prohász- 
káról", szép Koudela Géza rádió-meg
emlékezése az utolsó napról, az 1927 
április 2-án az Egyetemi templom ba
rokk szószékéről elhangzott hattyúdal
ról, de Ravasz László emlékbeszédéhez 
egyik sem mérhető, sem nagyságban, 
sem szépségben, sem mélységben. A 
beszédet különben később Kéky Lajos, 
a Kisfaludy társaság titkára a stúdió 
mikrofonja előtt is felolvasta, csakhogy 
a monotonhangu előadás az eredetinek 
csak halvány visszfénye volt.

Nem célunk a beszéd ismertetése, 
inkább annak hatásáról s arról a pá
ratlanul nagy s mély benyomásról aka
runk beszámolni, melyet Prohászka 
apoteozisa a Kisfaludy társaság eme 
emlékezetes ülésén a hallgatóságra tett. 
(Mindössze egyik — talán legszebb — 
mondását idézzük Ravasznak : „Számá
ra bizonyára drágább volt egy kankalin
virág, mint püspöki domíniumainak min
den gazdagsága és jövedelme.“) Amikor 
kijelentette, hogy Prohászkát nem lehet 
a felekezetiség mesgyéjével körülhatá
rolni, mert Prohászka, mint örök érték 
az egyetemes kereszténységé, a hallga
tóság protestáns része tapsolt a leglel
kesebben. És, hogy egy református püs
pök mint hajt fejet Prohászka aszkéta
sága előtt, mily lelkesedéssel beszél 
Assisi szülöttéről, Krisztus és a mada
rak nagy barátjáról, ezt katolikus olda
lon méltányolták s ünnepelték legjobban.

Az emlékbeszéd végeztével a tapsor
kán percekig tartott, úgyhogy az ülést 
és programmot alig lehetett tovább

folytatni. Csathó Kálmán olvasta fel egy 
kedves novelláját, de a közönség még 
ekkor is teljesen Ravasz beszédének a 
hatása alatt állt s ki halkan, ki hango
sabban ezt tárgyalta. Ily hangfoszlányok 
ütötték meg fülemet: „Szebb volt, mint 
egy Beethoven szimfónia 1 Szebb mint 
egy Rafael kép, vagy Hubay hangver
seny 1“ Kissé szokatlannak találtam a 
lelkes hallgató jelzőit s mégis igazat 
kellett neki adnom. A művészi szépség 
legtisztább s legtökéletesebb kiteljesülé
se valóban, amikor a nagy szellem ke
zet nyújt az előadó művészetnek s a 
kettőt egy és ugyanazon személy inter
pretálja. Magam is megcsodáltam egy- 
egy monumentális épületet, egy Canova 
szobrot, megélveztem egy művészi zon
gorajátékot, komoly drámát, vagy közép
kori freskót, de szerény kulturéletemnek 
három legkiemelkedőbb eseménye: Ami
kor Apponyi Albertét hallottam beszélni 
1921-ben, Ravasz László Prohászka em
lékbeszéde 1931-ben s egy Mécs László 
est 1936-ban.

A tudós pap — hol csodálatos mély
ségekben, hol megmérhetetlen magas
ságokban járó — hatalmas beszéde ki
hozott valamennyiünk leikéből valami 
ott szunnyadó szépet s nemeset. A lel
kes hallgató eredeti s mégis találó jel
zőit, nálam Maeterlinck finomhangu mü
vének, a „Szegények kincsének" egy, 
már-már elfelejtett fejezetét, melyben a 
még most is élő nagy belga költő oly 
szépen ir a „Lelkek találkozásáról". A 
Kisfaludy társaság ülése 1931. januárjá
ban ily lélek találkozó volt.

Az egyetemes kereszténység közös 
nagy gondolataiban, a krisztusi szeretet 
szellemében mily közel jutott itt egy
máshoz két lélek, egy ref. püspök s egy 
kát. püspök lelke. S eme két nagy férfiú
nak a krisztusi szeretet lángjában minden 
földi salaktól, kicsinyességtől, kákán cso
mókereséstől megtisztult lelke mily közel 
jutott a Krisztus leikéhez. De örvendetes 
közelségbe hozta a katolikus, evangéli
kus és református vallásfelekezethez tar
tozó hallgatók lelkeit is egymáshoz s 
megmozdította bennük azt a szunnyadó 
érzést, melynek hat évvel később a ka
tolicizmus egy másik nagy embere is ki
fejezést adott: „Mert a keresztény unió 
gondolata ott szunnyad a lelkekben."

Megemlékezvén mindezekről, bizonyá
ra nem járunk tévutakon, amikor meg
győződéssel valljuk s hirdetjük, hogy az 
1937-ik évben a keresztény egyházak 
vezetőinek részéről elhangzott oly szá
mos megnyilatkozás nem kis mértékben 
Ravasz és Prohászka szónoki és irói 
munkásságának, az ő ezreket és tízez
reket vonzó s irányitó egyéniségüknek a
gyümölcse. *

*  *

A legfőbb, sőt kizárólagos érdem azon
ban Krisztusé, akinek Királyságát most 
ünnepeljük s aki évről-évre megismétli 
hozzánk szózatát:

Békesség a földön a jóakaratu embe
reknek.

Hajrá! Tovább! Indul a v o n a t.,.
Ülök ... ülök az Élet-vonaton... 
Mozdonyát nem fekete szén, 
de forró, szilaj, piros vérem füti, 
kigondolt, merész 
álom fizi
új tájak, kínok, küzdelmek felé.
Jön sok kis falu, 
csöndes állomás, 
vén napraforgók 
zsindelyes tetők,
fölszántott, barna, barázdás mezők 
gémeskút... gulya 
majd sötét hegyek
... és én ... nem tudom, hogy hová is me- 
Mennyit utaztam? Egy napot? [gyek?! 
Éveket?
Már nem tudom ...Már nem emlékszem 
hányszor fordult éjjelbe a nap, 
hányszor feküdtem, hányszor keltem, 
hányszor csillantak fények az éjbe 
s jöttek uj városok ... 
új remények...
Kiszállni mégse mertem ... féltem :
ez sem a tanyám,
ez poros, sáros, ez még nem
a megálmodott város 1
Hajrá 1 Tovább 1 Indul a vonat
nappalba, éjbe
zakatolva rohan,
visz engemet...viszi az álmaim
elhagyva minden biztos állomást
egy fájó, könnyes
életen át...!

Péterné-Komáromy Iréné.
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Indiai levelek.
Európaiak sorsa Indiában.

India, ipari fejlődése küszöbén álló 
birodalom, a képzett szakértők közremű
ködését nem nélkülözheti. Amint egy-egy 
újabb iparágat akarnak meghonosítani, 
az öreg Európából kell valakit kihozni, 
hogy az ittenieket ezirányban kiképezze. 
A kiképzés többnyire nem megy simán, 
mert az indiaiak dolgozni és tanulni nem 
szeretnek. Egypár fogást ugyan ellesnek 
az európaitól, de önálló vezetéskor tu
dásuk majdnem mindig csődöt mond. 
Ilyenkor az európait vagy visszahívják, 
vagy mást szerződtetnek.

De milyen az Indiába került európai 
sorsa? Mig fiatal, vígan éli világát, fi
zetése tízszerese az indiaiak fizetésének, 
de ha több lenne, az is elfogyna ha
vonta. Lassan elérkezik a nősülés ideje. 
Van aki otthonról emlékszik még ifjú
kori szerelmére, ír neki, az kijön és 
minden a legjobb mederben folyik to
vább. De sokszor az „ifjúkori szerelem" 
megunja a várást és férjhez megy — 
nem jöhet ki többet. Ez a szomorúbb 
eset.

Az Indiába került szakember ritkán 
kerül népes városba, rendesen bánya, 
vagy ipartelep az, ahol munkáját igénybe 
veszik. Itt pedig csak indiaiak vannak 
a közelében. A szokások itt annyira el
lentétesek a mieinkkel, hogy az indiai 
családba bejutni nőtlen embernek lehe
tetlen. így habár szép és gazdag hindu, 
vagy mohamedán leányok élnek is a 
közelében, arról aligha van tudomása, 
de biztosan sohasem látta őket, tehát 
szerelem sem fejlődhet ki közöttük. Lát 
azonban sok szegény napszámosnőt, 
van közöttük olykor csinos arcú is, 
ezekkel még szóba is lehet állni, sőt 
föl is emelheti magához...

A dolog vége házasság lesz, egy szí
nes, legalacsonyabb kasztbeli, teljesen 
műveletlen nővel. A gyerekek angol 
szellemben nevelkednek, de bőrük színe 
átok rajtuk egész életükben. Apjuk gaz
dag ember volt mig dolgozott, de 25—30 
éves szolgálat után itt mindenkinek visz- 
sza kell vonulni, hogy helyet adjon fia
tal fehéreknek. Nyugdijat csak állami 
alkalmazottak kapnak. Az apa tehát 
nagyranőtt színes fiaival kezd elszegé
nyedni. A fiuk vérbeli angoloknak te
kintik magukat, őket azonban mindenki 
lenézi, mert keverékek. Sem angolok, 
sem indiaiak társaságukba nem veszik 
be. Ambíciójuk nagyratörő, műveltségük 
jó, de végül mégiscsak silány, indiaiak 
részére is rossz állással kell megelé
gedniük.

A félvérek mindig meghasonlanak szü
leikkel, a Világgal, önmagukkal. Fojtott 
gyűlölet él bennük a fehérek és a szí
nesek iránt egyaránt.

A napokban olvastam az újságban 
egy halálhírt. Mr. Popovits fia házában, 
Assansolban meghalt. A híradás felkéri 
a magyarországi Hermanstadt (!) város 
lapját, hogy a hirt közölje. Utánajártam 
a dolognak. A fiatal Popovits erősen 
színes és a vasút egyik kisfizetésű al
kalmazottja.

Az angol és indiai szülők leszárma
zottak: „angloindian“-nak nevezik. A 
fiatal Popovits : Hungaroindian.

Gedeon Tihamér.

Akinek szive van,
az kénytelen néha azokra is gondolni, 
akik nélkülöznek, akiket fojtogat a nyo
mor, a nincsteienség. A legelfásuitabb 
embernek is fájó részvéttel kell észre- 
vennie az utcasarkokon ténfergő 
munkanélküliek, a kereset nélkül ten
gődök szívfacsaró szenvedéseit. Meg kell 
ezt látni, különösen most, amikor a téli 
időszakban vagyunk és a nyomor mind 
erősebben fojtogatja az embertársainkat, 
akiknek csak nagy ritkán jut fűtőanyag
ra, meleg ételre.

A tél, ez az ősi ellenség rémitgeti, 
gyötri a sínylődök óriási hadseregét. 
Ezt tudja, látja mindenki és mindenütt, 
ahol kultúremberek élnek összeállnak 
azok, akik meglátják a nyomort és se
gíteni akarnak a szükölködőkön. Az 
emberi részvét utat keres és talál a 
szenvedés és nyomor enyhítésére. Ke
nyeret, meleg étéit juttat az éhezőknek, 
téli ruhákat a didergő gyermekeknek, 
segítséget nyújt azoknak az embertár
sainak, akik talán önhibájukon kívül 
nem tudnak megbirkózni a téli évszak

kal, rájuk szakadt bajokkal és nélkülö
zésekkel.

Nálunk is akcióba léptek az ember
baráti egyesületek, enyhítik a nyomort, 
amennyire erejük azt lehetővé teszi, 
támogatják a kétségbeesetteket és ipar
kodnak annyi nyomorsajtolta könnyet 
letörülni, amennyit anyagi erejük ré
vén letörülhetnek. Akadnak talán egye
sek is, akiknek érző szive feljajdul a 
szenvedések, gyötrődések láttán, talán 
nyújtanak is pillanatnyi segítséget, de 
a tehetősek nagyobb tömege érzéketlen 
marad és közönyösen szemléli a nincs
telenek kinos-keserves életét.

A munkanélküliek, a kenyértelenek 
ott állanak az utcasarkon és szemükből 
néma könyörgés árad felénk. Ezekbe a 
szemekbe kell belenézni és ezeket a 
néma könyörgéseket kell megérteni, 
hogy felébredjen bennünk a segíteni 
akarás ösztöne. Hogy úgy segítsünk, 
hogy annak látható ás érezhető ered
ményei is legyenek. A társadalom ve
zető tagjainak kellene egy minden erőt 
összefogó, az Ínségeseken rendszeres 
támogatással segítő megszervezett ak
ciót kezdeményezni és megszervezni. 
Olyat, amely a munkanélkül és kereset- 
nélkül tengődőket átsegítené a téli idő
szak veszedelmein, addig, amig az idő
járás lehetővé teszi, hogy ismét mun
kához, kenyérhez jussanak.

A jótékonyság magában hordja jutal
mát és aki közömbös tud maradni ak
kor, amikor embertársát szenvedni látja, 
az nem méltó arra a piedesztálra, mely
re az Isten az embert emelte.

A  háborús őrület
teljes meztelenségében mutatja be ma
gát úgy nyugaton, mint a távol keleten 
az eszeveszett őrület prédájakép kisze
melt halandó ember előtt. Olvassuk 
haditudósitásokban, hírlapi jelentések
ben, hogy a spanyol harctéren épugy, 
mint a kinai-japán fronton valóságos 
pánik és rémület szádja meg az ártat
lan gyermekeket, védtelen nőket s ma
gukkal tehetetlen aggokat, mihelyt fel
tűnik előttük-felettük a modern háború 
réme: a repülőgép. Az uj háborús tak
tika, ez az uj támadóeszköz nem kiméi 
ugyanis se életet, se vagyont s pusz
tító ereje feléget, szétrombol és meg
semmisít minden élőt és értéket, ami 
csak útjába esik. Meglepetés és rajta
ütésszerűen jő, alig van idő a menekü
lésre is, ha ugyan egyáltalán van előle 
menekülés, különben útja nyomát vér, 
füst és romok halmaza, a hullák töme
ge jelzi és mutatja. — A legborzasztóbb 
benne az, hogy nyilt városok s védte
len tömegek vannak esztelen őrületének 
kiszolgáltatva, szinte menekvés nélkül.

Ily hatás mellett nem is oly meglepő, 
hogy a japán hadvezetőség, — mely 
1905-ben az orosz-japán háborúban 
mutatta be először a mozgó-rendszerű 
és részekre bontott lövészárokra épített 
modern háború uj taktikai alkalmazást 
— ismét uj háborús taktikát vezet be 
a modern harcászatba. Repülőgéptömeg
gel támadja meg naponta egymásután 
a nagyobb kinai városokat, bombazáport 
zudit rájuk s mikor már jól helyben
hagyta az illető várost, pihenőt hagynak 
neki 24 órára, egy újabb támadás kez
detéig. A cél nyilvánvaló : megrémíteni 
a front mögött élő védtelen tömegeket, 
hogy a kétségbeesett lélek elementáris 
erővel követelje a vérengzés azonnali 
beszüntetését. Ezért forszírozza ezt az 
ujabbfajta támadási módszert a japán, 
mert meg van róla győződve, hogy ez 
hozza meg számára a véres frontharcok 
helyett a mielőbbi biztos győzelmet.

Csak egy éjszakára küldjétek ki oda 
őket: a kávéházi hősöket, a nagyszájú 
hencegőket — mondotta a világháború 
vérzivatarában a nagy magyar költő: 
Gyóni Géza; — ily repülőtámadás 
színhelyére, csak egyetlenegy alkalomra 
kellene elcipelni azokat, akik még ma 
is bűnös könnyelműséggel játszanak 
népek, nemzetek életével, vagyonával 
és sorsával. Propaganda-filmet kellene 
felvenni és készíteni itt is, ott is, kele
ten és nyugaton egyaránt az emberek 
észbontó pánikjáról, a gáz és tüzbom- 
bák pokoli pusztításairól, a hullákkal 
borított üszkös és füstölgő, tegnap még 
virágzó, emberi kultúrát és tökéletessé
get hirdető városrészekről, utcákról s 
ily filmeket kellene bemutatni minde
nütt a világon, ahol még gondolni mer
nek az emberi vadság szimbólumára : a

háborúra, úgy bizonyára leforrázná őket 
a szemük elé kerülő pokoli őrületek 
borzalmas egymásutánja; akkor bizo
nyos, hogy áhitatos lélekkel imádkozná 
le mindenki az isteni bölcsességtől a 
halálsugarak mielőbbi feltalálását, mert 
az emberiség csak ettől várná és re
mélné megmenekülését a jövő irtó gáz
tűz-bomba háborújától.

A Szeretet.
Keblek ékes kincse, 
lelkek vigasza, 
sziveket sorvasztó 
bánat orvosa.
Kezében trincs korbács, 
szemében nincs harag, 
ajkán sincs durva szó; 
szelíd a nézése, 
a keze simogat, 
orcája mosolygó. 
Nagyszivében jóság, 
megbocsájtás, béke, 
ölelésre hajlít 
öklelő kezet; 
ünnepre készülő 
karácsonyi ember, 
ez a Szeretet.

Karácsonyi köszöntés.
Karácsony hangulata sarja ázik szivünk 

érzéseket termő televényében s lelkünk 
kertjében a Jóság és Szeretet illatos virá
gának bimbója pattan.

A biblia szent könyvében megirt nagy 
eseményt ujéletre kelti az emlékezés és a 
betlehemi Kisded jászolybölcsöjéhez za
rándokolunk hitet acélozni.

A Jóság és Szeretet annyi megpróbál
tatásban megtépett, megrendült, kivesző 
hitét, tövisek szúrásától sajgó, bánatos 
szivünket gyógyításra visszük Hozzá, a 
bűnök Megváltójához, a sebek Orvosához, 
a jóság Eszményéhez, a szeretet Hirde
tőjéhez.

Köszöntjük karácsony ünnepének annyi 
szomorú hétköznap után ránk virradó 
örömös napját s kívánunk boldog ünne
peket a jóságban jóknak, a szeretetben 
szeretőknek, mindannyiotoknak, ti bána- 
tosarcu, szenvedölelkii emberekv

si/^rgus.

Társadalmi naptár.
December 25. A „Mirjam" izr. leány

egylet műsoros teaestje a „Tátra" 
szálló nagytermében.

December 26. Karácsony másodnapján 
„Kis madaram" népszínmű, utána 
tánc az Iparoskörben.

December 31. Műsoros Szilveszter-estély 
a Polgárikörben.

December 31-én programos Szilveszter 
est az Iparoskörben.

December 31. Szilveszter-est a Katolikus 
Olvasóegyletben.

1938. január 4. A magyar közművelő
dési bizottság rendezésében Szántó 
György előadása, este 8 órai kez
dettel.

1938. január 8. Az Iparoskör kulturális 
bizottságának rendezésében Gy ó n i  
G é za-em!ékest.

1938. január 16. Reformátusok rendezése. 
1938. január 22. Izraelita Nőegylet mulat

sága a Tátra szállóban.
1938. január 29-30. A „Blaha Lujza 

Műkedvelő Társaság" előadásai a 
Polgárikörben.

1938. Február 5. kz  Iparoskör repre
zentációs bálja.

1938. február 6. kz  evang. biblia kör 
teaestélye az iparoskörben.

1938. Február 12 én. A „Mirjam" izr. 
leányegylet bálja.

1938. április 9. és 10. Reformátusok ren
dezése. _

Több közleményünk anyagtorlódás 
miatt jövő számunkra maradt.

Házasság. Ziak Anikó (Pozsony) és 
Tóth Vilmos mérnök (Rimaszombat) há
zasságot kötöttek Brünnben.

Áthelyezés. Ing. Fenyő Marcel tech
nikai biztost Rimaszombatból Turócz- 
szentmártonba helyezték át, helyét pe
dig Ing. Búrger József pozsonyi techni
kai biztossal töltötték be.

Makovits Jenő képkiállitása a helyi 
magyar közművelődési bizottság rende
zésében, a Rimaszombati Társaskör 
nagytermében a múlt vasárnap délelőtt 
nyílott meg. Az ünnepélyes megnyitón 
a város és vidéke közönsége nagy 
számban jelent meg s a kiállítást Ha
vas Vilmos, a közművelődési bizottság 
elnöke nivós beszéddel nyitotta meg. A 
negyven, szebbnél-szebb képet felölelő 
kiállítás december 31-éig naponta d. e.
9—12 és délután 3—5 órák között meg
tekinthető s arról részletesen következő 
lapunkban számolunk be.

Telek A. Sándor hangjátéka a po
zsonyi rádióban. A pozsonyi rádió 
igazgatósága most értesítette Telek A. 
Sándort, a kitűnő rimaszombati irót, 
hogy „Mézeskalács" c. hangjátékát elő
adásra elfogadta és bemutatását január 
22 én délután 6 órára tűzte ki. Telek A. 
Sándor a pásztoréletből merítette hang
játékának témáját s azt a pásztor-nyelv
járás és a pásztor-agyafúrtság alapos is
meretével, igazi művészi eszközökkel 
dolgozza föl irodalommá.

Rimaszombat város és Vidéke szín
házi közönségének ez utón is kellemes 
karácsonyi ünnepeket és boldog újévet 
kíván Sereghy Andor színigazgató 

és társulata.
Farkas Márta a pozsonyi rádióban.

A Hubay-emlékesten Rimaszombatban 
nov. 6 án nagysikerrel szerepelt Farkas 
Márta hegedüművésznő, Hubay egyik 
legkedvesebb és legtehetségesebb voit 
tanítványa 1938. január 4-én este 6 óra 
10 p. kezdettel a pozsonyi rádióban 
hangversenyezik, a következő műsorral: 
1. Mozart: „Andante Cantábile" a D dur 
hegedűversenyből.— 2. Francoeur-Kreis- 
ler: Sicilien és Rigaudon. — 3. Zsolt: 
„Őszi levelek". — 4. Hubay : „A lepke".

Halálozások. Klekner Benő nyug. posta- 
és távirdafőtiszt, aki évtizedekkel ezelőtt 
a rimaszombati posta- és távirdahiva- 
talnál is működött, 86 éves korában 
folyó hó 18 án Rimabrézón elhalálozott. 
Az egykor a költészet terén 'is szép si
kerrel működött elhunyt férfiú holttes
tét szerettei Dernöre szállították s a 
családi sírboltban hétfőn helyezték örök 
nyugalomra.

Goldberger Jenő volt vendéglős 41 éves 
korában folyó hó 20-án Rimaszombatban 
a pusztitókór áldozata lett. Temetése 
őszinte részvét mellett folyó hó 21-én 
ment végbe. Elmúlását özvegye szül. 
Neumann Olga, fia, édesanyja és roko
nai gyászolják.

Engedélyezték a hősök emlékmű
vének felállítását. A világháborúban 
elesett rimaszombati hősök Makovits 
Jenő itteni festőművész által tervezett 
emlékművének felállítását az országos 
hivatal hosszas tárgyalások után végre 
engedélyezte. Az engedély már le is ér
kezett s igy az emlékmű a jövő év ta
vaszán felállittatik és ünnepélyes lelep
lezése is megtörténik.

Az orsz. ügyvédszövetség rima- 
szombati csoportja, mely a helybeli 
kerületi bíróság területén működő ügy
védekből tevődik, a múlt vasárnap dél
után 3 órakor tartotta idei tisztújító köz
gyűlését, a tagok élénk érdeklődése mel
lett. A közgyűlés, miután az eddigi el
nök, dr. Weinberger Rezső elnöki tisz
téről lemondott s illetve ebbeli tisztsé
gét tovább viselni nem volt hajlandó, az 
uj tisztikart a következőleg választotta 
meg. Elnök dr. Gyurkovics János rima- 
szombati ügyvéd, alelnökök : Dr. Lang- 
hoffer László rozsnyói- és dr. Fenyő 
Adolf tornaijai ügyvédek, titkár: dr. Rá- 
rósy Gyula rimaszombati ügyvéd. Este a 
Rimaszombati Társaskörben — ahol a 
közgyűlés is lefolyt — ötven terítékes 
vacsora volt, amelyen részt vett Breáfan 
Antal kerületi bírósági elnök is nejével.

A közművelődési bizottság estje. A 
rimaszombati helyi magyar közművelő
dési bizottság a jövőévi január 4-én este 
8 órai kezdettel a Rimaszombati Tár
saskör nagytermében előadást rendez, 
amelyen Szántó György az utóbbi évti
zedek zenéjével, főleg az impresszioniz
mussal foglalkozik.

Köszönetnyilvánítás. Az áll. leány
iskola igazgatósága köszönettel nyug
tázza a helybeli Vöröskereszt egyesü
letnek 200 Kő. és a helybeli „Mirjam" 
zsidó leányegyesületnek és a „Zsivena" 
nőegyletnek 50 —50 Kí-t kitevő adomá
nyait, mely összegeket a szegény tanu
lók karácsonyi felsegéiyezésére fordí
tották.
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Az Izraelita Nőegylet folyó hó 18-án 
m egrendezett jótékonycélu teaestje a 
leg teljesebb  siker jegyében, hatalmas 
érdeklődés mellett folyt le a Tátra-szálló 
nagytermében. A jól összeállított műso
ron Kosiner Hédiké szőlótánccal, Bloch 
Oszkárné és Bokor Éva páros táncjele
nettel, Hoffmann Jenőné, Reinitz Korné- 
; a, Hoffmann Sándor, Altmann Ferenc 
és Reinitz László pedig egyfelvonásos 
vígjátékkal szerepeltek, elismerésreméltó 
tehetséggel. A táncokat Kramer Márta 
tan íto tta  be, az egyfelvonásost Gancz- 

ied Ernő dr. rendezte, a konferanszier 
rtehéz szerepét pedig a bájos kis Herz 
Ibolya töltötte be. A szép, jóhangulatu 
est megrendezésének nehéz munkáját a 
nőegylet vigalmibizottságának agilis tag
jai végezték, élükön Szalvendy Gyulá
déval, a nőegylet ügybuzgó elnökasszo- 
nyával.

Ha olcsón és nagyszerűen akar szó
rakozni Szilveszter-estén, akkor jöjjön 
el a Polgárikörbe, ahol tarka műsor, 
kitűnő konyha, pompás, zamatos tiszta 
szőlőbor és elsőrendű zene fogja szóra
koztatni a közönséget.

Az Iparosok és Kereskedők H itelintézete
Rim. Sobota, amerikai rendszerű hetibetét akció
jával a kisembernek is alkalmat nyújt arra, hogy 
heti csekély befizetéssel tőkét gyűjtsön magának. 
A betétesek 25-ös csoportokban lesznek beosztva 
és minden csoport 80 drb. külömböző számú ál
lami építkezési sorsjeggyel játszik. — Bővebb 

felvilágosítással az intézet szívesen szolgál.

A kórház halottas kamrájáról f. évi
dec. 12-iki számunkban megjelent köz
leményünkre a helybeli orsz. kórház 
igazgatósága a következőkről értesített: 

„A kórház igazgatósága uj és szertar
tási helyiséggel biró halottas ház fel
építése ügyében még az 1932. év fo
lyamán megtette szükséges előterjesz
tését az országos hivatalnak Bratisla- 
vába s a halottas kamra felépítését 
azóta is évente többször kérte. — A 
kórház igazgatósága a városi tanács
hoz is fordult, hogy építsen a város a 
temetőben ravatalozó és boncoló helyi
ségekkel biró rendes halottas házat, 
ahová a kórház a kórházban elhalta
kat is kiszállítaná s a temetőben tör
ténnék a temetés is, ezáltal úgy a 
többi kórházi ápoltak, mint a Vasút 
ucca lakói és járókelői megvolnának 
óva a temetések látása által gyakorolt 
legtöbbször kellemetlen hatásoktól. — 
Egyébként az országos hivataltól nyert 
értesülésünk szerint a jövő év tava
szán a kórházi halottas kamra és bon
colóhelyiség felépítése megtörténik, 
megfelelő ravatalozó azonban nem fér 
el s igy a város kötelessége egy ren
des boncoló és ravatalozó helyiségek
kel biró halottas ház mielőbbi felépí
tése, hisz ilyen halottas ház a legtöbb 
városban, sőt kisközségekben is van. 
— Amint a fentiekből látszik a kór
ház igazgatóságát egyáltalában nem 
terheli semmiféle mulasztás ebben az 
ügyben, mert a maga részéről meg
tette idejében a szükséges előterjesz
téseket.”

Örömmel vesszük mindezt tudomásul s 
most már elvárjuk, hogy a város sem 
fcg a ravatalozó felállításával tovább 
késlekedni.

Szegény gyermekek téli segélye
zése. A járási ifjusággondozó egyesület 
a gyermekek téli élelmezési és felru- 
házási akciója keretében 15.000— ko
rona segélyt osztott szét a járásunkban 
tevékenykedő gyermeksegélyezési bi
zottságoknak. Ezen két akció keretében 
mintegy 1200 szegény gyermek részesül 
segélyben. Városunk elemi és polgári 
iskoláiban naponta 145 gyermek kapja 
meg napi melegtej adagját november 
15-től április 15-ig. Ezen kívül f. év 
december havában rendkívüli segélyben 
részesült 48 gyermek, akiknek 38 pár 
cipő, 4 téli öltöny, 5 szvetter s 1 téli 
kabát lett kiosztva. Ugyancsak dec. hó 
folyamán beteg gyermekek kezelésére 
mint segély 561'— koronát fizettek ki. 
Ezenkívül az anyák és csecsemők or
vosi tanácsadója (városháza, földszint) 
is támogatja gyógyszerekkel a legsze
gényebb családok csecsemőit. — Ezen 
nagymérvű segélyezés lehetőségeit vá
rosunk közönségének megértése s ál
dozatkészsége is nagyban elősegítette. A 
gyermeknapi gyűjtési akcióban jelenté
kenyebb adományokat küldtek : izraelita 
lelkészi hivatala 309'—, a polgári isk. 
magyar tagozata a szülői értekezlettel 
együtt 49235, Rimaszombat és vidéke 
jótékony nőegylet 100'—, Elemi leány

iskola és szülői értekezlete 117'—, Elemi 
fiúiskola és szülői értekezlete 217'50, 
R. katolikus lelkészi hivatal 200'—, Ka
tolikus kör 50'— s több kisebb ado
mány. Az összes jószivü adományozók
nak a segélyezett gyermekek nevében 
ez utón is hálás köszönetünket fejez
zük ki.

Járási ifjúságot gondozó egyesület.
A rimaszombati áll. magyar ellem! 

leányiskola szülői bizottsága most 
tartotta meg decemberi közgyűlését Ma- 
kovits Jenőné elnöklése mellett, a folyó
ügyek és a karácsonyi segélyakció el
intézése céljából. A látogatott közgyűlé
sen dr. Lusztig Sándor orvos tartott 
nagy figyelemmel hallgatott előadást a 
közismert gyermekbetegségekről, azok 
felismeréséről, a betegek észszerű táp
lálásáról s a hygienikus gyermekápolás
ról. Az elnök indítványára jegyzőkönyvi 
köszönetét szavazott a közgyűlés a ta
nulságos előadásért dr. Lusztig orvosnak.

A Rimaszombati Izraelita Nőegylet 
folyó hó 18 án megtartott jótékonycélu 
teaestjén a következő felülfizetések tör
téntek : Ing. Grosz Andor 40 korona, Ing. 
Deutsch István, Dr. Fuchs Izsó, Hahn 
Géza, Markovits Imre, Radó Tibor, Sa- 
bucha László, Schreiber József, Somogyi 
Kálmán, Szalvendy Gyuláné 20-20 koro
na, Bokor Ferenc, Enyedi Artúr, Dr. 
Eszenyi Gyula, Dr. Ganczfried Ernő, Dr. 
Haas Andor, Hegedűs Ernő, Konyha Gé
za, Lemberger Manóné, Dr. Lusztig Sán
dor, Lusztig László, Sándor József, Seid- 
ner Márton, Dr. Stern Jakab, Szántó 
Emil, Székely Imre, Dr. Weinberger Ti
bor, N. N. 10-10 korona, Mandel Ignác, 
N. N. 5 5 korona.— A nemes jótékony
ságért ezúttal mond a felülfizetőknek 
hálás köszönetét a nőegylet elnöksége.

Részvétköszönet.
Ezúton mondok hálás köszönetét mind

azoknak, akik felejthetetlen férjem elhuny
ta alkalmából bármily módon nyilvánított 
részvétükkel fájdalmamat enyhítették.

Rimaszombat, 1937. december hó.
özv. Forster Dénesné 
szül. Farkas Elvira.

Köszönetnyilvánítás. A rimaszombati 
áll. magyar reálgimnázium segítő egye
sülete hálás köszönetét fejezi ki alapitó, 
rendes és pártoló tagjainak, karácsonyi 
segélyt adó testületek és egyleteknek, 
az iskolaügyi minisztériumnak, a hely
beli magyar reálgimnázium szülői bi
zottságának, Rimaszombat városának, a 
rimaszombati, feledi és rőczei járási hi
vataloknak, a vöröskereszt helybeli el
nökségének nemes, jószivü adományai
kért és befizetett tagdijaikért. Kéri 
mindazokat, akik tagdijhátrálékban van
nak, hogy ezt még ezen évben fizessék 
be. Közli az egyesület összes jóttevői- 
vel, hogy az 1937—38. iskolai évben 
a közel 10000 koronát érő tankönyv
készletet ezévi vásárlással. Ke 3258'— 
egészítette ki, s hogy javítás
és bekötésekre...................K5 1300'—
lett fordítva. A karácsonyi 
segélyezés áldásában 43 
szegénysorsu növendék ré
szesült. Részükre cipő, ruha 
és kabát szereztetett be . Ke 4500.— 
értékben, s igy a jelen is
kolai évben összesen . . Kö 9058'— 
lett felhasználva a növendékek megse
gítésére.— Tankönyveket 152 növendék, 
tehát a magyar gimnazisták 55%-a vesz 
igénybe, az egyesület ezen százalékot 
is fokozni fogja, hogy minél kevesebb 
diáknak legyenek tankönyv beszerzési 
gondjai. — Az egyesület kéri mindazo
kat, akik még nem tagjai egyesületünk
nek, lépjenek be akár rendes, akár pár
toló tagként. A rendes tagdíj év 20 ko
rona, pártoló tagdíj tetszés szerint, mert 
a segítésnek ki kellene terjednie a tan
szer beszerzésére, élelmezési segélye
zésre, sőt rendkívüli esetekben ösztön
díjak folyósítására is. Kétszer ad, aki 
gyorsan ad. Adományokat folyószámlára 
elfogad a Rimaszombati Bank és Tátra 
Bank helybeli fiókja. Az egyesület éven
ként május hóban tartott közgyűlésén 
minden bevételt és kiadást pontosan 
elszámol az Elnökség.

Vigyázzunk a váltóknál. Lapunk már 
régebben rámutatott ama kellemetlensé
gekre, melyet a kitöltetlen, de aláirt 
váltó okozhat. Igen sok és súlyos bün
tetést vetettek ki már azokra, akiknél a 
lejárati időpont tekintetében kitöltetlen 
váltót találtak. A váltót a törvény értel
mében nemcsak összeg, hanem időpont

tekintetében is ki kell tölteni. Rendes 
körülmények között a váltó csak egy 
negyedévig érvényes és akkor uj váltó
val cserélendő ki. Ha tehát valaki idő
pont kitöltése nélkül váltót ád, azzal a 
kincstárt károsítja. Ha pedig az össze
get nem Írja be, akkor a pénzügyi ha
tóság— amennyiben ilyen váltó kezébe 
kerül — azt százezer korona összegre 
állítja ki és horribilis büntetést szab ki 
utána. A váltókihágásokkal kapcsolatos 
illeték, illetve büntetési összegért úgy a 
váltót kibocsájtó, mint az elfogadó egye
temlegesen felelős.

KÖLCSÖNKÖNYVTÁR ! Pengős és fél-pen
gős regényeket olcsón olvashat a LITERA- 
TURA könyv- és papírkereskedésben.

A helybeli Vöröskereszt-egyesület
választmánya az elmúlt csütörtökön tar
totta ülését a városháza tanácstermében. 
Az ülés főtárgyát képezte a karácsonyi 
ajándékozás, melynek során 16 helybeli 
szegény nyomorgót és elaggottat része
sített a választmány karácsonyi segély
ben. Azonkívül a helybeli hét iskola 
szegény tanulóinak segélyezésére egyen
ként 200—200 koronát juttatott az illető 
iskolák szülői egyesületeihez. Elhatá
rozta a választmány, hogy a többi hely
beli szociális tevékenységet kifejtő egye
sülettel karöltve erőteljes akciót indít a 
szociális ház felépítése érdekében, mely
nek céljaira a Járási bizottság 100.000 
korona szubvenciót helyez kilátásba. 
Végül elhatározta, hogy a jövő év fo
lyamán hathatós taggyüjtési akciót fog 
bevezetni, hogy a lakosság nagy hánya
dát nyerhesse meg ezen értékes szociá
lis tevékenységet kifejtő egyesület tag
jaiul.

Részvétköszönet.
Mindazoknak, akik megboldogult Édes

apánk temetésén megjelentek, részvétüket 
szóban vagy írásban kifejezni szívesek 
voltak, ezúton mondunk hálás köszönetét 

Rimaszombat, 1937. decemcer hó.
Braun Gyula gyermekei.

Belefult a községi kútba — vád alá 
helyezték a bírót és helyettesét.
Drábszkó község egyetlen közkutjának 
rendbehozását már többizben rendelte 
el a járási hivatal, sőt e célra megfelelő 
segélyt is megszavazott, azonban mind
ennek dacára az elöljáróság nem gon
doskodott a kút bekerítéséről s ez év 
októberében egy két és féléves fiúcska 
áldozata lett az elöljárók mulasztásá
nak. A lefolytatott hivatalos eljárás két
ségtelenül megállapította Chovanecz Pál 
községi biró és Svincsák Márton he
lyettes gondatlanságát, minek folytán a 
rimaszombati kerületi biróság vádtaná
csa mindkettőjüket vád alá helyezte, 
rajtuk kívül azonban vád alá helyezte a 
kutbafult kisgyermek édesanyját, Kun- 
stár Katalint is.

A Rimaszombati Bank, előbb Rimaszom
bati Takarékpénztár, vármegyénk legrégibb 
pénzintézete BETÉTEKET kedvező kamatot 
zásra fogad el és azokból vlsszafizetéseke- 
mindenkor azonnal teljesít.

Okmányt hamisított, hogy segély
hez jusson. Pálinkás László gömör- 
panyiti munkás nyomora fölötti elkese
redésében javításokat eszközölt munka-, 
könyvében, mert másképpen nem tu
dott munkanélküli segélyhez jutni. Az 
önkéntes bejegyzésről most szerzett tu
domást a hatóság és a hamisító ellen 
közokirathamisitás címén eljárást in
dított.

Hét hónapra Ítélték lázitásért. La
kos András többszörösen büntetett kom
munista párttitkár a múlt évi május 
elsejei népgyülésen arra biztatta többek 
között az egybegyült rozsnyókörnyéki 
munkásságot, hogy úgy segítsenek ma
gukon, amint azt 1917-ben az orosz 
munkások tették. A hatósági kiküldött 
feljelentése folytán lázitás cimén eljárás 
indult a kommunista agitátor ellen és a 
rimaszombati kerületi bíróságon most 
megtartott főtárgyaláson jogerősen hét 
hónapi börtönre el is Ítélték.

Halálosvégü legénytréfa. Két hacsói 
fiatalkorú legény szombaton este együt
tesen indult el az egyik falubeli leányos
házhoz szokásos beszélgetésre, az ud
vari ablak alá érve azonban szomorúan 
konstatáltak, hogy két riválisuk, a 17 
éves Sztrezsovszky Gyula és a 24 éves 
Messziár Pál már megelőzték őket. Hogy 
a vetélytársakat megtréfálják, az egyik 
fiatalkorú a villanyvezetéket bekapcsolta
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Kinő APOLLO mozgó
Szombaton, december 25-én érdekfeszitő 

háborús kalandok:
Torpedóhajó parancsnoka

J. Crawford, Q. Cooper, R. Young, F. Tone.

Vasárnap, december 26-án Tolstoj híres 
regények filmváltozata:
Kreutzer sonáta

Lil Dagover, A. Schoenhals, Vlet Harlan.

Szerdán, december 29-én szenzációs bé
csi variette film:

Truxa titokzatos esete
Csütörtökön, december 30-án szenzációs |  

amerikai detektív film:
99. sz. rendőrkocsi

Pénteken, dec. 31-én nagy szilveszteri ka
cagtató est. Nevetés kacagás! Kettős nagy

szerű vig m űsor:
Szeleburdi ötlet. Botrány az operában
P. Hörbiger, T. Marlen, H. Moser, Marx 
testvérek. — Az előadás kezdete este 9 ó.

az ajtókilincsbe, a másik pedig csalo
gatta kifelé a cimborákat. Sztrezsovskyt, 
amikor kijött az udvarra, alaposan meg
rázta az áram, a hirtelen meglepetés 
dacára is volt annyi lélekjelenléte, hogy 
a nyomába jövő Messziart figyelmez
tesse a veszélyre, az azonban nem so
kat törődött a figyelmeztetéssel, erélyes 
mozdulattal fogta meg a kilincset s az 
áram abban a szempillantásban agyon- 
sujtotta. A haláloskimenetelü tréfa szer
zői ellen megindult az eljárás.

Süket embert gázolt az autó. Bútor 
Mihály rimakokovai sofför S. 40.104. sz. 
taxijával Rimaszombat felé igyekezve 
Rimóca községnél elgázolta Szlanyinák 
János kokovai lakost, aki az autó tülkö
lését süketsége miatt nem hallotta és 
az őt kitérni akaró soffőr kocsija elé 
került és súlyosan megsebesült. Az el
gázolt süket embert Bútor azonnal be
hozta kocsiján a rimaszombati országos 
kórházba, ahol nyomban ápolás alá vet
ték. Az eljárás megindult.

Vád alá helyezték a sziklai véres 
búcsú főrendezőit. Az idei Kisasszony
napi búcsú alkalmával nagyszabású egy
házi ünnepélyek és előadások voltak a 
gömörmegyei Szikla községben, melyet 
három beborozott falubeli legény véres 
verekedéssel fejezett be. A verekedés a 
korcsma előtt kezdődött ártatlan hecce- 
lődéssel és nemsokára a zólyombrézói 
gyári kórházban végződött, ahol a le- 
gényháboru három főrésztvevője közül 
kettőt és pedig Svantner Jánost és Pan- 
csik Antal életveszélyes sérülésekkel 
beszállították, a harmadik hősnek, Kli- 
ment Andrásnak (tutula) még volt any- 
nyi ereje, hogy bezúzott fejjel, véresen, 
személyesen jelentkezzék a csendőrsé
gen, azonban ő is heteken át élet és 
halál között lebegett, borzalmas sérülé
sei folytán. A halál torkábói megmen
tett három legény ellen az ügyészség 
intézkedésére büntető eljárás indult s a 
rimaszombati kerületi biróság vádtaná
csa vád alá is helyezte most mindhár
mukat.

K isp ást-u tca  6. sz. a la tt

hízott sertések eladók.
Emelkednek a nyomdai árak is. A

nyomdák és grafikai intézetek grémiu
ma a következő közleményt adta k i : 
A nyomdák ezidén kénytelenek voltak 
igen súlyos terheket magukra vállalni, 
így elsősorban a papírárak drágultak 
meg. Ezenkívül jelentősen megdrágul
tak a festékanyagok, kartonok, ólom, 
ragasztószerek stb. Október elsején a 
béreket is emelni kellett. A nyomdákra 
nehezedő súlyos terhek arra kényszeri- 
tették a vállalatokat, hogy áraikat emel
jék. Mindaddig, amig a raktáron lévő 
régi készletek tartottak, a nyomdák 
igyekeztek régi árakon kiszolgálni ren
delőiket. Ma már az anyagok árának 
folytonos emelkedése következtében ez 
lehetetlenné válik. A nyomdaipart pusz
tulás fenyegetné, ha régi árai mellett 
dolgozna. A kényszerítő körülmények 
folytán a nyomdák tehát képtelenek 
voltak tovább viselni a súlyos terheket 
és kénytelenek voltak áraikat mérsé
kelten emelni.



6. G ö m ö r 1937. december hó 26.

Filmszínház. Folyó hó 25-én a „Tor- 
pédóhajó parancsnoka" című amerikai 
film kerül szinre, mely a világháború 
jellegzetes harci eipizódjait tárja elénk 
reális színekben. A tengeri és légi har
cok, hadihajók megtorpédózása ipari 
központok bombardirozása és három 
bajtárs küzdelme egy asszonyért, mind 
lenyűgöző jelenetek. Főszereplők : Joan 
Crawford, Gary Cooper, Róbert Young.

Folyó hó 26-án Tolstoj halhatatlan 
regénye nyomán készült „Kreutzer szo
náta" c. film kerül előadásra, meiyben a 
főszerepeket Lil Dagover, Peter Peter- 
son és Albert Schönhals alakítják. Jelai- 
ne csak a zenének él, amihez férje nem 
értett s nem is tudja a felesége zenei 
életét értékelni. A sors összehozta Jelai- 
nát Gregor hegedűművésszel s első kö
zös hangversenyük Jelaine férjét őrjön
gésig teszi féltékennyé.

Folyó hő 29-én „Fruxa titokzatos 
esete" cimü bécsi vig film kerül leper- 
gésre. Truxa a híres kötéltáncos, aki a 
newyorki varieté fővonzóereje volt, hir
telen eltűnt s helyét egy másik artista 
foglalta el ugyancsak Truxa néven, 
Yerter artistanő, az igazi Truxa barát
nője észrevette a változást és nemso
kára szorosabb viszony keletkezett köz
tük, mi társukat Garvint féltékennyé 
tette és Truxa elleni terveket szőtt.

Folyó hó 30-án a „99. számú rendőr
kocsi" cimü amerikai detektivfilm kerül 
a fehér vászonra. A michigani rendőr
iskolának az országhatár mentén igen 
sok dolga akad, de a legérdekesebb 
feladata a beözönlő idegenek megfigye
lésében rejlett s a filmben lepergő ese
mények mutatják.

Folyó 31-én, Szilveszter estéjén kettős 
műsor fogja a közönséget szórakoztatni 
és mulattatni. — I. „A szeleburdi ötlet" 
cimü film, A „Koronás herceg" c. szál
lodában a vendégek különös ötlettel 
valóságos bolondok házát csináltak a 
szállodából s kacagtató jelenetek egész 
sorozatát produkálják, melyekben Hör- 
biger Pál, Trude Marlen, Hans Moser 
stb. járnak elől pompás humoros elő
adásukkal.

II. „Botrány az operában" c. filmbo
hózatban alkalmunk lesz első Ízben 
gyönyörködni a Marx testvéreket, Ame- 
roka legkedveltebb komikusainak egye
dülálló játékában, kik minden mozdu
latukkal kacagásra késztetik a nézőt. 
A szilveszteri előadás 9 órakor kezdődik.

M it o lvasunk ? — M it fogunk  
olvasn i a jövő évben.

Mint színes, szép csokor, úgy 
hat az a könyvjegyzék, melyben 
egy szlovenszkói magyar könyv
kiadó, a pozsonyi Eugen Prager 
kiadó jelenti be jövő évi programm- 
ját. A könyv minden barátja öröm
mel fogja lapozgatni ezt az ügye
sen megszerkesztett könyvecskét, 
mely mint valami irodalmi tanács
adó, harminchárom kötet uj könyv
vel ismerteti meg az olvasót, útba
igazítja a legújabb európai irodal
mi termés remekművei között. — 
Huszonöt színes kép — huszonöt 
jövendő könyvcimlap — s utána 
a könyv rövid ismertetése. Lehet 
válogatni, lehet készülni előre ezek
re az irodalmi szenzációkra. Szá
las-sovány kínai diák rohan előre 
hatalmas vörös transzparessel: 
Trotjakov „Den Si-Huá“-ja, egy 
kinai forradalmár diák életrajza, 
az újjászülető Kina színes, mé- 
lyenszántó története egy szovjetiró 
szemével nézve. Fehér bárányfel
hőkön pufók néger-angyalkák ül
nek s távcsövezik a Vörös tenger 
partján álldogálló „izraelita urakat"
— im az amerikai Roark Bradford 
könnyeztetően humoros „néger bib
liájáénak, a világsikert aratott 
„A fekete Úristen s az izraelita 
urak“-ua\c címlapja. A budapesti 
Halászbástya sziluettje, gémeskut, 
ökrösszekér van a másik címlapon
— de a regényt mégsem magyar, 
hanem cseh iró irta. Vladislav

Vanéura: „Szökés Budára“ cimü 
regényét jelenti be ez a kép, egy 
cseh Írónak Szlovenszkóról s Bu
dapestről irt finom lélektani regé
nyét. Régi brokátok, ódonveretü, 
hatalmas pecsét — Hermann Res
ten káprázatos történelmi regényé
nek, a „Ferdinánd és Izabellá“- 
cimlapja. Két Iván Olbracht könyv, 
az „Átokvölgye“ s a híres „Hegyek 
és évszázadok“; a hollywoodi 
filmbábel szenzációs leleplezése, 
Upton Sinclair „’William Fox“-ja; 
Egon Erwin Kisch „Hét gettó"-ja ; 
Kari Tschuppik lehelletfinom bécsi 
regénye, a „Jó családból való fiuu. 
Mindezek a könyvek 1938-ban 
magyarul is megjelennek — hir
deti a prospektus. Két szlovenszkói 
iró, Bárta Lajos és Bodnár István 
is szerepelnek a sorozatban, az 
előbbi egy szatirikus korrajzzal, 
az „Okatota császáráa-v al, az 
utóbbi egy szociográfiai regénnyel, 
„Az én falum árnyékában“-nal. 
Idén filmesitették meg Josef Ropta 
„47-es pályaőr“-ét — s ez a re
gény, mely a lélek legtitkosabb 
rejtekeibe hatol le, szintén ott sze
repel az Uj Európa Könyvesházá
nak jövő évi programmján. Egy 
színes, izgalmas néger regény. Joe 
Conwap „Néger fizetni!“ cimü 
könyve, Hja Ehrenburg spanyol- 
országi riportjai s a szovjetifjuság 
szerelmét, problémáit tárgyaló re
génye, az „É jje l -n a p p a la szlo
vák Milo Urban világhírű „Élő 
ostor“-a, Capek humoros kis „Sé
ta a kertben"-je, Mosoiu „Csodá
latos utazása“ — egy kinai úti
rajz! — Silonénak, a nagy olasz 
Írónak kacagtatóan-megrikatóan 
szép cafone történetei teszik szí
nessé, változatossá a sorozatot. 
Valóban a legmagasabb színvona
lú európai irodalom, melynél kü
lönbet egyetlen nagyvárosi kiadó 
sem produkál.

Akiknek érdeklődése első sor
ban a politikai kérdések felé for
dul, azok is megtalálják, amit ke
resnek: John Gunther óriási sikert 
ért „Inside Europe“\a, Konrad Hei- 
den újabb Hitler-könyve, az „Egy 
ember Európa ellen“ s Lion Feucht- 
wanger izgalmasan érdekes be
számolója a moszkvai perekről 
szerepelnek a kiadóvállalat prog
rammján.

Valóban páratlan programm — 
s páratlan a maga nemében ez a 
prospektus is, melyet minden ér
deklődő teljesen ingyen megkaphat 
bármelyik könyvkereskedésben.

Sőt már nemcsak prospektust, 
hanem könyvet is kaphat a türel
metlen olvasó. A sorozat első öt 
kötete, a kétkötetes „Den Si Hua 
Olbracht „Átokvölgye“, Josef Witt- 
lin „A föld sava“ s Gunther „Eu
rópa igazi képé“-nek első része 
már megjelent.

Aki meg akarja ismerni a mo
dern Kínát, ennek az óriási, 400 
milliós népnek igazi arcát, aki 
tájékozódni akar a Távolkelet két 
nagy nemzetének gigászi, véres 
küzdelmében, annak el kell olvas
nia Tretjakov „Den Si-Huá-ját. 
Nem a szokásos hamis kinai ro
mantika, hanem a mai Kina egyik 
legjobb ismerőjének pompás, ér- 
dekfeszitő rajza a kinai társada
lomról, évezredes szokások és uj, 
forradalmi gondolatok összecsapá
sáról, a keleti népek különös, szá
munkra annyira érthetetlen szerel
méről, halálmegvetéséről, eszméi
ről.

Egy nagy lengyel művésszel 
ismerkedik meg az olvasó, ha ol
vassa Josef Wittlin háborús regé
nyét, a „Föld savű“-t, mely a len
gyel akadémiai nagydiját s egysze
riben világhírt szerzett Írójának. 
Egész uj formában, egy kis hucul 
paraszt szemén át mutatja be az 
iró a lengyel mezőkön végig szá
guldó nagy vészt, a világháborút — 
mindenkinek felejthetetlen élményt 
nyújt ez a széles epikáju, színes, 
végzetszerü könyv.

A kárpátaljai völgyek különös 
világába, chasszid zsidók mesés, 
misztikus életébe vezet el bennün
ket Iván Olbracht Góleszének ma
gyar kiadása, az „Átokvölgye“. 
Kárpátalja színes-szomorú vidéké
nek, gazdag müvészetü, sajátos 
szokásu népének szerelmese irta 
meg ebben a regényben a polanai 
zsidók misztikus, Messiás-váró 
életét. A cseh irodalom egyik leg- 
nagyobbszerü alkotása, melyet a 
tavalyi Melantrich nagydíjjal tün
tettek ki.

Európai szenzációt jelentett John 
Gunthernek, a legjobb tollú ame
rikai riporternek híres könyve, az 
„Európa igazi képe1,, mely angol
ban már huszonöt kiadást ért meg 
s amit minden nagyobb európai 
nyelvre lefordítottak. S ez a siker 
mindenkép indokolt: érdekesebb, 
szellemesebb, alaposabb tájékozta
tót el sem lehet képzelni az euró
pai politikai színpad főszereplőiről. 
A mai nemzetközi politika igazi 
lexikona ez a könyv, mulatságos, 
szórakoztató s mégis hallatlanul 
tanulságos lexikon, mely megmu
tatja a sorsdöntő történelmi ese
mények titkos, gyakran kicsinyes 
okait, megrajzolja a népek és or
szágok felett uralkodó diktátorok, 
mindenre elszánt politikai kalan
dorok s a demokrácia és a hala
dás lelkes bajnokainak arcképét. 
A német Vezér s alhadnagyai, a 
francia közélet finom, müveit po
litikusai, a véres Spanyolország 
vezetői, a fasiszta Róma Ducéja 
jelenik meg ebben a kötetben mint 
ember és mint politikus. Kétség
telen, hogy Gunther könyve óriási 
érdeklődést fog kiváltani a magyar 
olvasóközönségben is.

S P O R T .
A CsAF-MLSz Középkeriiietének

XXX. számú hivatalos közleményei.
Közöljük tagegyesületeinkkel, hogy a 

CsAF 1937. évi október hó 31-vel alábbi 
játékosokat törölte, mivel a régi igazol
ványokat nem cserélték ki. A törölt já
tékosok azonnali hatállyal bármely egye
sület részére igazolhatók, követelés nél
kül. Az egyesületek törölt játékosaikat 
csakis mint teljesen uj játékosokat iga
zolhatják le.

Feledi TC: Együd József, Feledy Fe
renc, Feledy József, Jurnecska László, 
Perjéssy Dezső.

Hodejovoi SC: Balogh József, Bencsik 
István, Kovács László, Köhler Árpád, 
Magyar János, Országh László, Rajner 
Antal, Szabó László, Tepper Béla, Tre- 
laj Géza, Visnyai József.

Tornaijai SC: Iván László.
Losonci AFC:  Eszter József, Gubis Jó

zsef, Klein Lajos, Nemecz Miklós, Pász
tor Béla, Komlóssy Zsolt.

Losonci Vasas SC: Mazár Sándor.
Pelsöci SC: Dulai László, Chmel Jó

zsef, Pásztor Sándor, Szűcs András.
Ragyolci TC: Bodnár Antal, Fáid Fe

renc.
Rim. Törekvés SE: Fodor István.
Újból figyelmeztetjük az egyesületeket, 

hogy a Központ közvetlenül semmiféle 
levelezést el nem fogad, hanem azt min
dig visszaküldi a Kerületnek, egyúttal 
pedig eljárást indít az illetők ellen, a 
hivatalos ut megkerülése miatt.

Rimaszombat, 1937. december 21.
Bokor Dezső s. k. Brünner Sándor s. k. 

társelnök. előadó.

Felelős szerkesztő: Rábely Károly.

M A N D E L  E.
vizsgázott fogtechnikus. 

Gömöri-utca 16. sz. az emeleten.
Dolgozik a LIECEBNy FOND 
és magánbetegsegélyzők tagjai
nak is.

F I G Y E L E M !
Az elkövetkező karácsonyi ünnepekhez 
jó minőségű tiszta szőlő bort vásároljon 

Bozóky György-nél 1 liter K5 7'—, 
bor-kóstoló vétel-kötelezettség nélkül. 

Rimaszombat, Pokorágyi-ucca 1. sz.

Karácsonyra
ajándéktárgyak legnagyobb 
választékban és legolcsóbb 

árban kaphatók

a BOKOR-drogeriában.
ELADD Effisft:

vő tölgyfa könyv-szekrény, — mely 
mütőszekrénynek, vitrinnek is al
kalmas — ugyanott egy hét-fiókos 
kisebb fajta Íróasztal és egy igen 
jó vadászlátcső, 4 drb. vadászkép 
faragott rámában (acél metszet). 

Cim megtudható a kiadóhivatalban.

Nagy választék világm árkás rádiókban. 
Kedvező fizetési feltételek. — Villamos 
cikkek és házta rtási készülékek nagy 
választékban. — A JENA-i DURAX tűz
álló üvegedények kizárólágos lerakata.
— Kozmetikai és fényképészeti cikkek.
— Sokszorosító gépek. — Kedvező a l

kalmi vételek, olcsó árak ,
V ám ossy  G. és T ársán ál
kapható. Masaryk-tér 2. sz.

Rimaszombatban, a Forgách-utcából nyí
ló Telep-utca 2/a szám alatt, egy újon

nan épült 3 szobás teljes komfortos

Apdtfalusi SC: Korim József, Táglieber 
Zoltán, Weisz László.

naz eiaao.
Bővebbet Majoros építőmesternél (Mei 

hely-u.) lehet tudni.

R ádióvétel előtt, tek in tse m eg ezen  készü léket, m elyet

felismer hangjáról.
Ne vesződjék régi rádiójával 11 
Használja ki most nagyszabású

csere-  akciónkat.
Részt vesz a Rádió-tombolában: 
Több mint 10 000 K5. jutalom.

R Á D I Ó - E L E K T R O :

MURA & REICHER Rimaszombat Stefanik-utca 18. sz.
Modern javitó Rádió-műhely.

Rimaszombat, 1937. Nyomatott R ábely K ároly  könyvnyomdájában (Masaryk-tér 9. szám.)


