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V  adászati 
cikkek,

elsőrendű töltények

Remiknél
Vasárnaponként megjelenő független politikai és társadalmi lap.

A rimaszombati járási magyar közművelődési választmány hivatalos közlönye.

SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL ; 
MASARYK TÉR 9. SZÁM.

Lapzárta csütörtökön este. Kéziratokat vissza nem adunk.

FŐSZERKESZTŐ: 
M Á R K U S  L Á S Z L Ó

ELŐFI ZETÉSI  DIJAK:  Egy évre 48 kor. Félévre 24 kor. 
Negyedévre 12 korona. — Egyes szám ára 1 korona.

A hirlapbélyeg használatát a kassai postaigazgatóság Rimaszombat feladó 
hellyel 75,433- 111 -2?. szám alatt engedélyezte.

zer esztenűöYel ezelőtt
A történelem távlata érdekesen 

mutatja nekünk azt a régesrégi 
k, rt, amely egy évezreddel ezelőtt 
merült fel az emberi világ hullá
maiból.

N ekünk, késő ivadéknak, bajos 
m egértenünk azt az időt, amelynek 
szelleme egészen más felfogásokat, 
más értelmeket áraszt.

A mi magyar népünk akkoriban 
már kialakulóban jött az ázsiai 
síkság déli részein, hosszas vén
ei riások és hadakozások után, 
mert a népvándorlás törzseit ke
letről nyugatra hömpölygette az 
áradat és itt kerestek hazát Európa 
közepén: a Duna és a Tisza me
dencéjében. A szomszéd népeket 
szintén a legközelebbről érdekelte 
és érintette ez a vándorlás, mert 
itt összetalálkoztak a legeltérőbb 
néptörzsek és egymással szembe- 
szállottak uj országaik megalapí
tása körül.

Abban az időben terjedt ide a 
keresztény vallás és uj eszmét, uj 
szellemet árasztott a megértő népek
soraiba.

Az ezredik esztendő körül a 
vad barbárságot szelidebb erkölcsi 
áramlatok váltották föl és ezek az 
áramlatok, mint meleg hullám nyo
multak be a népek életébe. A mi 

m agyar őseink egyideig, vagy száz 
éven át megpróbálták rémülettel, 
v esztésse l, fegyverek erejével, gyors 
lovas hadakkal bekalandozni és 
adófizetőjükké tenni a műveltebb 
országokat, de aztán maguk is be
látták, hogy ennek véget kell vetni 
és azokhoz simulni, akik között 
élni akartak.

Ekkor jött el, mint égi küldetés, 
Szent István király, akit már feje
delmi atyja és anyja keresztény
nek szántak. Ő azután kezébe vet
te az országa és népe ügyeit és 
azokat egy életen át nagy bölcses
séggel és vas következetességgel 
újra szervezte, a nyugati keresz
ténység eszméivel megegyezőig.

Az a korszak nagy dolgokat 
forgatott méhében és hatalmas uj 
vezéreket támasztott az újon ala
kuló világra. Ezek a vezér-embe
rek nem hódítani, leigázni akartak 
fegyvereikkel, hanem az uj eszmék 
megujitó tanai alapján szervezték 
a tömegeket kultur-munkákra és 
ha kellett, védelemre a kelet bar
bárai ellen.

Az ezredik esztendő körül a ke
resztény világon bünbánat, önma
gával kemény bánásmód lépett 
mindinkább előtérbe.

Ez a mélyen bűnbánó szellem 
hatotta át Szent Istvánt s utána 
Szent László királyt, a magyar lo
vagkor hatalmas hősét; ezért tud
tak ők annyit tenni, annyit fáradni 
éjjel-nappal, mert ez a belső hit, 
ez a mély meggyőződés hatotta át 
sziveiket.

Hogy Szent István mit tett 40 
éves királysága alatt, azt a törté
nelem leirja nekünk. Saját nemze
tében, saját rokonságában nem ha
bozott a pogányságot szigorú, ke
mény kézzel kiirtani. Volt ideje 
ezerféle nagy müvei terjeszteni a 
keresztény kultúrát, volt ideje tör
vényesen szervezni országa népeit 
és szívesen bevette oda azokat is, 
akik más népek fiai, de jó keresz
tények voltak. És ebben országa 
erejét, gyarapodását látta. — Volt 
ideje arra is, hogy az éj homá
lyában a templomban imádkozzék 
és hogy éjjel a szegények házába 
hathatós segítséget vigyen.

Egész ember volt ő és egész 
lelkét adta bele abba a nagy mun
kába, amit végzett. De sikerült is 
műve. Mikor szemét behunyta, az 
országa keresztény volt a Duna— 
Tisza medencében. A népe pedig 
sokáig visszasírta őt énekében: 
„Hol vagy István király, téged ma
gyar kiván, gyászos öltözetben te 
előtted sírván."

Szent Lászlót, az ország hős 
védőjét is századokig emlegette az 
ország népe.

Ezek voltak az ezredik év körül 
a legkiválóbb vezéremberek, akik
nek szelleme népeket, országokat 
alkotott és védelmezett. X. Z.

Vajúdó magyar középiskolák
Nap-nap után olvashatunk cikkeket, 

amelyek mind uj magyar iskolák szük
ségességét hirdetik, mindennap hallunk 
véleményeket, itt is, ott is, amelyek 
mind a magyar iskolák siralmas álla
potáról, mostoha helyzetéről szólnak. 
Túlzsúfolt osztályok, egészségtelen tan
termek, nem magyar irányítás és igaz
gatás s igy tovább hangzanak a pana
szok.

Nézzük és vizsgáljuk meg közelebb
ről ezeket a panaszokat és jajkiáltáso
kat. Az elmúlt iskolaévben a magyar 
nemzetiségű iskolás-gyermekeknek 90 
százaléka járt elemi iskolába, mig a 
csehszlovák nemzetiségű gyermekeknek 
csak 63 százaléka. Ez azt jelenti, hogy 
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a magyar gyermekeknek alig 10 száza
léka részesül magasabb oktatásban, 
ugyanakkor a csehszlovákoknál 37 szá
zalék ! Ha tehát a demokrácia elvét 
tartjuk szem előtt, akkor a szlovákiai 
magyarságnak teljesen jogos követelése 
az, mikor uj polgári iskolákat és gim
náziumokat kiván. — A kormánylapok 
ugyan büszkén jelentik, hogy ez év 
szeptemberében 11 uj polgári iskola 
nyílik meg, azt azonban már nem merik 
kiírni, hogy ezek közül egyetlen egy 
sem lesz magyar! Az uj körzeti polgári 
iskolák megszervezése pedig szintén 
nagyon lassan halad előre s ha itt-ott 
mutatkozik is némi eredmény, illetve 
engedmény, abban sincs sok öröm és 
köszönet.

Hasonló a helyzet a középiskoláknál, 
gimnáziumoknál. Mig az elmúlt iskolai 
évben az összes csehszlovák és német 
nemzetiségű tanulóknak 5 százaléka járt 
gimnáziumba, addig a magyarok közül 
3 5 százalék ! Ez ugyancsak azt jelenti, 
hogy uj magyar középiskolákra lenne 
szükség ! Mindenki előtt ismeretes tény, 
hogy a jelenleg működő középiskolák 
annyira túl vannak zsúfolva, hogy azok
ban a tanítás már a pedagógiai elvek 
és szempontok rovására folyik. Vannak 
osztályok, például Komáromban, ahol 
8 0 -9 0  gyermek szorong egy osztály
ban ! Ezen a helyzeten csak úgy lehetne 
segíteni, ha egyrészt a meglevő iskolá
kat fejlesztenék, másrészt pedig, ha né
hány uj iskolát nyitnának.

E tekintetben azonban alig történt 
eddig valami komoly eredményt sejtető 
lépés. Az érsekujvári gimnázium kiépí
tését már évek óta tervezik, de ed
dig még semmi sem történt és úgy lát
szik, hogy egyelőre nem is fog. Léva 
városa már hatszor kérte a magyar 
gimnázium felállítását, Ígérvén helyisé
get és más hozzájárulást is, az ered
mény azonban már évek óta ugyanaz : 
semmi. Pedig magyar iskolát vár még 
Rozsnyó és Ungvár városok és környé
kének tekintélyes számú magyarsága is, 
de az eredmény, a lévai esethez hason
lóan, itt is semmi.

Most legújabban Beregszász városa 
állt elő azzal a kívánsággal, hogy haj
landó lenne tetemesen hozzájárulni egy 
elállitandó magyar tanítóképző költsé
geihez, (közismert dolog, hogy Ruszinsz- 
kón egyáltalán nincs magyar tanítókép
ző). A kezdeményezés sorsáról és ered
ményéről itt egyelőre még semmit sem 
tudunk.

Beszéljünk-e arról, hogy hány és mi
lyen szakiskolára lenne szükségünk ? 
Emlitsük-e fel azt, hogy nincs magyar 
középiskolánk, amelynek élén magyar 
igazgató állna? (A komáromi gimnázium 
a Bencés-rend igazgatása alá tartozik.) 
S nem falrahányt borsóhoz hasonló pa
nasz az, ha felemlítjük, hogy a magyar 
tanitásnyelvü középiskolákban 34 szá
zalék a csehszlovák nemzetiségű tan
erők száma, ugyanakkor pedig a fiatal 
magyar végzett tanárok remegnek, hogy 
nem kapnak állást?!

Kérdések, életünkbe vágó égető kér
dések ezek, amelyekre azonban választ 
egyelőre hiába várunk. Most mindent a

készülő statútumokkal intéznek el. Majd 
ha azok életbe lépnek, minden meglesz.

Egyelőre nem adhatunk hitelt ennek 
a biztatásnak. Majd ha tetteket is fo
gunk látni, a sok tárgyalás után, ha 
életbeiépnek az első eredmények, ame
lyek a szlovákiai magyarság kulturális, 
szociális, gazdasági életszínvonalát lesz
nek hivatva emelni, akkor fogjuk merni 
hinni és remélni, hogy egyszer a va
júdó magyar középiskolák is megvaló
sulnak, életrekeinek és hogy a szlová
kiai magyar középiskolák fejlődésében 
és életében uj, boldogabb és szebb kor
szak következik be.

A lapokban naponkint olvasható Köl- 
csey-idézettel kezdem én i s : „Minden 
nemzet, mely elmúlt kora emlékeit sem
mivé teszi, saját nemzeti életét temeti 
el.“ Ez az igazság nemcsak a költö ko
rára volt érvényes, hanem érvényes ma 
is s érvényes lesz minden időkben. Két 
dolog képes egy nemzet fennmaradását 
biztosítani: nyelve és múltjának isme
rete. Amig a nemzet e két kincséhez 
ragaszkodik s azokról önként le nem 
mond, addig él, mihelyt azonban elfe
lejti múltját, ősei emlékét s idegennel 
cseréli fel anyanyelvét, abban a pilla
natban meghúzták felette a halálharan
got. A múlt idők emlékeit az utókor 
számára legelső sorban azok a régi 
könyvek, sárgult Írások őrzik meg, me
lyek nemcsak a közel múlt évtizedeire, 
hanem századokkal, sőt évezredekkel 
ezelőtt élt emberekre, megtörtént ese
ményekre vetnek világot.

Ezek a régi Írások szolgáltatják az 
adatokat a történelem számára, mely
nek ismerete a nemzetek fennmaradá
sának egyik fundámentuma. Megbocsát
hatatlan bűnt követ el tehát saját nem
zete ellen az, aki elkallódni engedi, 
vagy pedig egyenesen megsemmisíti 
ezeket a régi dokumentumokat. Pedig 
ilyenek történnek ma is lépten-nyomon 
s a tudatlanság és közöny nem egyszer 
felbecsülhetetlen értékeket semmisít 
meg, melyeknek hallatára szinte eláll az 
ember lélekzete. A XX-ik század embe
rének barbársága ez, mely mellett nem 
lehet megjegyzés nélkül elmenni.

Konkrét tények kényszerítenek mind
ezeknek a megállapítására. Nevek em
lítése nélkül mondok el egyet közülők. 
Nagymultu magyar család sarjadéka 
halt meg nem is olyan régen városunk
ban, egy özvegy asszony, kinek örökö
sei Magyarországon élnek. Az elhaltnak 
háza úgy látszik valóságos kis muzeum 
lehetett s nem közönséges értékeket 
rejtegetett magában. Ezekről azonban 
szakértőknek nem volt tudomása, igy 
történhetett meg, hogy azok a csoma
golás, elszállítás alkalmával avatatlanok 
kezébe kerültek s nagy részben meg
semmisültek. Egyébről nem is szólva, 
a ház padlásán, zsákvászonnal levarrt 
kosarakban, szép rendben, csomókba 
összekötözve egész szekrényre való régi 
Írások voltak felhalmozva. Voltak kö
zöttük 17—18 ik századi okmányok,

Folyó augusztus hó 20-án, szombaton este 9 órakor
a Polgári Körben nagy „ G A R D E N  P A R T Y .
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képeznek, akkor vigyük el a múzeum
ba, ahol köszönetttel fogadják mindig, 
sőt az értékesebb dolgokért anyagi el
lenszolgáltatást is nyújtanak. Ne akar
juk mi magunk eltemetni nemzeti éle
tünket ! Fábián Vilmos,

múzeumi igazgató.

H ÍR E K
Az örök rejtély.

A nő, az örök rejtély, a titkok titka, az 
illúziók szivárványszinü-paplanos melegágya, 
az Öröktől Élőnek legszebb, legfinomabb al
kotása. A teremtés ékessége, legcsodásabb 
remeke. Álmokba ringató, képzelődésbe zsib- 
baszíó sejtelem, az élet muzsikája, a szivünk 
muzsikása. A vágyak izzó kohója. A szenve
délyeket hevítő öröktüz. Fénylő, vértbizsereg- 
tetö, lelket melegítő nap. Ragyogás, csillogás, 
szivet dobogtató, reszketésekbe hajtó bal
zsamos levegő, észbóditó illat, ezerszinű cso
dás virág, a nő: a z  a n g y a l .

A nő, a férfi sorsa, az akarások sírásója, 
az élet futópályáján átugorhatatlan sánc, 
energiát sorvasztó láz, az észt bilincsekbe- 
verő porkoláb, a szárnyaló lélek gúzsbakö- 
tője, kiuzsorázó zsarnoka. A szeszély pehely- 
puha bölcsője, tébolyok forrása, csalóka dé
libáb, csábszavú szirén. Érzések húrjait ké- 
nye-kedve szerint pengető csalfa tündér, a 
végzet vezető futárja, a démon, a n ő : a z  
ö r dög .

Ezért vált igazsággá a m ondás: „Egy nő 
szivünknek angyal s ördög egyaránt lehet" 
s ezért hol mennyország, hol pokol az Élet 
számodra, óh, férfi. ^

v i T v g u s .

Emlékezzünk. . .
A böicseség legnagyobb 
mestere az élet; azonban 
gyakran felkeresd a rég el
hunytakat is, kik tanulások, 
vizsgálatok és tapasztalá
sok által gyűjtött kincsei
ket a maradék számára 
könyveikbe letették.

(Kölcsey)
Szerdán, augusztus 24-én lesz száza

dik évfordulója Kölcsey Ferenc, a „fél- 
szemű, kéteszű“ nagy magyar költő és 
iró földi elmúlásának. Kölcsey Ferenc ko
rának egyik legkiválóbb fér fia és költője 
volt, akinek hazafias költészete költői iro
dalmunkra nagy hatást gyakorolt. Leg
ismertebb alkotása az 1823-ban irt „Hym- 
nus. A magyar nép zivataros századai

b ó l A z  Isten áldását lekönyörgö, leg- 
szomorúbbhangu magyar írás ez, s fo- 
hászos, imádságos, senkit sem bántó 
hangja ellenére nálunk éneklése ezidösze- 
rint tiltott. A nemzet ébredésének lantosa 
volt Kölcsey Ferenc és számos maradan
dó lírai költeményei, románcai, balladái, 
prózai munkái, bírálatai, t ö r v é n y s z é k i  
beszédei s egyéb müvei között ismert 
és nevezetes írása a K ö l c s e y  Kálmán
hoz intézett „ P a r a i n e s i s “. A 1832 
—36 iki pozsonyi országgyűlésen elhang
zott utolsó beszédében Kölcsey Ferenc 
nagy hatást keltve mondotta ki a keresz
ténység egyik sarkalatos elveként azon 
tételét, hogy a lélek meggyőződése fe
lett senki földi itélőszéket nem tarthat.

Kölcsey emlékezete mélyen bevésve ott 
lakozik a magyar szivekbe s arra, aki a 
nagy Wesselényi szavai szerint, kiválósá
gánál fogva, nem közénk való volt, 
mindig megbecsülő szeretettel emlékezik 
minden múltat és nagyembereit megtisz
telő magyar. * (ml)

A SzMKE rimaszombati fiókjának ren
dezésében az itteni magyar társadalmi 
és ku'turegyesületek az egész város ma
gyar társadalmának részvéteiével, a já
rási magyar közművelődési testület véd
nöksége alatt f. évi október hó 1-én 
az orsz. Magyar Gyermekvédő Egye
sület r i m a s z o m b a t i  körzete javára 
nagyszabású Kölcsey emlékünnepélyt 
tartanak, melynek előkészületi munká
latai máris megkezdődtek.

H l inka András m eghalt.
A szlovák népvezér, Hlinka András 

pápai protonotárius, rózsahegyi plébá
nos folyó hó 16-án, kedden este, 74 
éves korában az Úrban csendesen ki
múlt. Hlinka András egész életét faja 
és nemzete, a szlovák nép szolgálatába 
állította, a melyért az élet mostoha vi
szonyai között sem szűnt meg soha sem 
küzdeni. Népe jobb sorsáért harcolt 
mindhalálig s halálával nagy veszteség 
érte szlovák testvéreinket. A nemzetét 
szerető, ahoz hűséges szlovák népvezér 
halála az itteni magyarság körében is 
őszinte részvétet keltett.

Képláni áthelyezések. A rozsnyói 
püspök Diczky Pál rappi és Lipták 
Antal rozsnyói káplánokat kölcsönösen 
áthelyezte. — Kassay Istvánt Losoncról 
Vükére, Ferenc Gyulát Osgyánból Lo
soncra, Schlosser Pált Tornáról Losonc
ra helyezték át.

azonkívül Petőfire, Madáchra vonatkozó 
dokumentumok. Egy másik kosár régi 
fegyvereket rejtegetett. Az okmányokat 
magában foglaló kosarat a csomagolás
nál segédkező emberek felszakitották s 
tartalmát egyszerűen széthordták. Bol
dog-boldogtalan vitte a megbecsülhetet
len értékű Írásokat zsákszámra tüzelő
anyagnak begyújtani. Csak utólag sike
rült ebből a pusztulásból legalább a 
roncsokat megmenteni múzeumunk szá
mára. A megmaradt pár értékesebb ok
mányból következtetni lehet arra, hogy 
különösen Madáchra vonatkozó még 
értékesebb dokumentumok is lehettek a 
gyűjteményben, amelyek azonban a ma
gyar irodalom örök kárára, a tudatlan
ságnak estek áldozatul.

Ennyi érték elpusztítását látva, joggal 
kérdezheti bárki, hogyan történhetik 
ilyen aXX-ik században.? Azt még meg
értjük valahogy, ha a gyászoló örökös 
a fájdalomtól eltompulva, képtelen a 
dolgok helyes értékelésére s igyekszik 
minél gyorsabban likvidálni az egész 
ügyet, de hogy azok között, akik neki 
segítségére vannak, az ő megbízásából 
intézkednek, senkinek fel nem tiinik 
ez a vandalizmus, illetőleg nem jut 
eszébe az, hogy van Rimaszombatban 
egy muzeum is, amelyik ezen értékek 
megőrzésére hivatott s amelyik kész
séggel nyújt segítő kezet ilyen értékes 
dolgok átnézésénél, kiselejtezésénél, azt 
sehogy sem tudjuk megérteni. Itt tehát 
nagy hiba történt, még pedig nem a 
napszámosok, hanem azok részéről, akik 
ott rendelkeztek, felügyeltek. Ennek nem 
lett volna szabad megtörténnie !

De ne rekrimináljunk, hanem jegyez
zük meg az esetet okulásul a jövőre. 
Ha az a szegény magyarországi örökös 
— maga is özvegy asszony — a múzeum
nál érdeklődik s segítségünket kéri, 
egyfelől pénzt csinálhatott volna azok
ból a dolgokból, amiket a jóakaratu 
szomszédok és „segítők" egyszerűen 
széthurcoltak minden ellenszolgáltatás 
nélkül, másfelől pedig a tudománynak 
és irodalomnak is hasznára lehetett 
volna.

Még csak egyet, rimaszombati és gö- 
möri magyarok ! Ne engedjük ilyen 
könnyelműen elherdálni, veszendőbe 
menni értékeinket, a magyar múlt em
lékeit ! Ne bízzuk azokat cselédekre, 
laikusokra és főleg ne dobjuk tűzbe !! 
Önmagunk iránti kötelességünk, hogy 
azokat gondosan megőrizzük, össze- 
gyüjtsük s ha otthon a lakásunkon ta
lán útban vannak, felesleges ballasztot

Testvérek találkoznak...
A bányák feltáratlan sötétjében éltek. 

Talán tegnap születtek, talán évszáza- 
zadokkal ezelőtt. Az idők végtelenje is
meretlen volt előttük. Csendben álmo
dozva, terveket szövögetve éltek egymás 
mellett, mig egy szép napon az emberi 
ész, az emberi erő napvilágra nem hoz
ta őket.

Szorosan egymáshoz bújva, mint két 
szerető testvér kerültek a csillébe s on
nan a zúgó, zakatoló, dübörgő életbe.

Sziveik istenalkotta romlatlan állapo
tában csodálattal adóztak az embernek, 
az isteni elképzelés megszemélyesítő
jének.

— Mennyi szépség, mennyi okosság 
van a földön ! És lám a szeretet, a kí
mélet a leghatalmasabb itt 1 Már a bá
nyából fölfelé jövet tapasztalhatták ezt. 
Nem verejtékező emberekkel cipeltették 
őket, hanem okos, célszerű szerkezetek 
vonták fel a magasba, aztán később, 
amikor nagy vasládába szórták őket, 
nem lovak vonszolták, hanem valami 
furcsa, prüszkölő szerkezet... S milyen 
öröm, milyen gyönyörűség volt repülni, 
száguldani a friss tavaszi szélben, vad
virágos, napsütéses mezőkön keresztül... 
az életbe... !

— Milyen boldogság lesz az ember
nek szolgáim', nemes céljaiban megse
gíteni — sóhajtott fel az egyik vasérc
testvér.

— Bizony, érdemes volt megszület
nünk — mondotta a másik.

Aztán az egyik állomáson elválasztot
ták őket. Az egyik testvért jobbra, a 
másikat pedig balra repítette a vonat. 
Ez volt az első fájdalom, amit a földön 
éreztek. De mindketten erősen biztak 
abban, hogy még fognak találkozni.

A háború véres fergetege már máso
dik éve tombolt a földön.

A gimnázium nyolcadik osztályában a 
figyelmet minduntalan az ágyuk böm- 
bölése, a gépfegyverek zakatolása za
varta. Tanár, tanítvány gondolata egy
aránt messze járt az analitikától... ! A 
puskapor, a vér szaga töltötte be a le
vegőt.

Egyik napon komoly arccal lépett be 
az igazgató u r ! „Fiuk, aki jelentkezni 
akar katonai szolgálatra, a hét végén 
érettségit tehet."

Jelentkeztek. Leérettségiztek. Azután 
a logika, az irodalomtörténet, a geoló
gia a sutba került, fegyverek váltották 
fel a helyüket. És az újdonsült „tekin
tetes" urak most már nem tanultak, ha
nem csináltak történelmet...!

Közben a csillék ontották a vasércet. 
A kohókban, gyárakban lázas munka 
folyt. Hosszú vonatsorok szállították a 
feldolgozott vasércet, a karcsú, mindig 
komolykodó fegyvereket, a vaskos, plety- 
kálkodó gépfegyvereket, s a félelmete
sen ásító ágyukat, hogy kint a harcte
reken szünet nélkül ontsák magukból 
a pusztulást, a halált...1 

** *
A fiatal „tekintetes" urak a lövész- 

árkokban már nem voltak többé fiata
lok. Lélekben egyidősek voltak a velük 
egysorban fekvő tanár úrral. Csak a 
kedves Szabó Sanyi hiányzott még kö
zülük — a mindig vig, az örökké mó
kás, kedves fiú. Két napja temették el. 
Megsiratták — de talán meg is irigyel
ték...!? Mennyivel jobb már neki! Ma 
megint kemény nap Ígérkezik ! A grá
nátok, azok a könyörtelen acélszörnyek, 
mind sűrűbben röpködnek a fejeik fe
lett... De mi az, kit hoznak ott...? Egy 
fiatal, sápadt arc... Nyitott, kék szemei 
üvegesen bámulnak a semmibe... Szőke 
haja csapzottan hull a homlokába...

Egyenruháján — ott a sz ív  tájékán — 
keskeny vércsik vörösük. . Igen, hiszen 
ez Gergely Laci, az osztálytársunk... 
Ott ült az első padban... Ő volt a leg
jobb fizikus az osztályban... Szegény 
fiú...! De talán még él... Igen, valószí
nű, mert a kötöző felé viszik.

— Ezredorvos urnák alássan jelen
tem, egy gyereket hoztunk !

— Mi baja?
— Gránát szilánk.
— Él?
— Igen. De az érc benne van.
— Műtőasztalra, azonnal megoperá

lom.
S már öltözött is. Az ápolók készítet

ték a késeket, kapcsokat. A kloroform 
émelyítő szaga betöltötte az egész helyi
séget...

Gergely Laci, a legjobb fizikus élet
telenül feküdt az élet és halál mesgyé- 
jén. Az ablakon beáramlott a napsugár 
s vakítva tört meg az orvos villámgyor
san mozgó operáló kése sima lapján...

— Kész, — mondotta fáradt, színte
len hangon az ezredorvos.— Aztán fel
emelte a műtőasztalról a kioperált érc
darabot, hogy mégegyszer megvizsgálja.

— Gránátszilánk, — mondotta s már 
indult is mosakodni.

A kis ércdarab pedig végiggurulva 
az asztalon, kis csengő hangot hallatva, 
nekiütődött az operáló késnek.

S e pillanatban egymásra ismert a 
két érctestvér. Ismét találkoztak.

Az egyik szomorúan, meggyötörve, a 
másik büszke öntudattal.

Amit az egyik testvér elrontott, azt 
megjavította a másik. Oh, de sokan is 
voltak ilyen szomorú, meggyötört test
vérek ! Sokkal többen, mint a büszke 
öntudatosak ! És még kevesebbek azok 
a szerencsés Gergely Lacik, akik mel
lett találkozott a két testvér...!

______ Csizy Kálmán.

Halálozások. Lovass Aladár, városunk 
egyik törzsgyökeres polgára 81 éves ko
rában folyó hó 14 én meghalt. A régi 
magyar nemesi családból származó ipa
rosember holttestét őszinte részvét mel
lett f. hó 15-én temették. Halálát gyer
mekei, unokái és rokonai gyászolják.

Zmeskal József nagybirtokos folyó hó 
16-án Cerencsényben, hosszas beteges
kedés után, életének 70 ik évében elhalt. 
A domanoveci és lestinai Zmeskal csa
lád sarja volt a megboldogult, aki évti
zedekkel ezelőtt a cserencsényi birtok 
megszerzésével lett gömöri lakos s mint 
ilyen vármegyénk és városunk társadal
mi életében is családjával együtt élénk 
szerepet vitt s köztiszteletben állott. 
Mint népfölkelő huszártiszt résztvett a 
világháborúban, ahonnét hazatérve, az 
államfordulat óta a megyei és társadal
mi élettől visszavonult és József fiával 
birtokán gazdálkodott. Elhunyta őszinte 
részvétet váltott ki vidékszerte, s ez a 
részvét impozáns módon nyert kifejezést 
folyó hó 18-án délután végbement te
metésén. Halálát özvegyén szül. Mayer 
Terézián kívül gyermekei: Dr. Zmeskal 
Zolián pöstyéni közjegyző, nejével és két 
leányával, Dipl. agr. Zmeskal József, 
testvére Dr. Zmeskal Zoltán családjával 
gyászolják, akiken kívül még számos 
rokont szomoritott meg a haláleset.

A füleki zománcgyárnak Rimaszom
batba való áthelyezéséről sok szó
esett mostanában, sőt a város részéről 
küldöttség is jár a zománcgyár igazga
tójánál, sajnos azonban nagyon kevés 
remény lehet csak e terv megvalósításá
ra, pedig városunk és vidéke munkássá
gára fölötte üdvös lenne legalább egyes 
üzemágaknak az itteni konzervgyár épü
letében történő elhelyezése.

Aszfaltozási munkálatok során a 
beton-alap városunk főterének délkeleti 
részén már lefektettetett. A bazalt koc
kakövek nagyrészben már felszedettek 
és a forgalmasabb utcák kikövezésére 
használtatnak fel. Városunk vezetőségé
nek figyelmét ezúttal felhívjuk a fapiac
térül is szolgáló, nagyforgalmu Pokorá- 
gyi-utcára, hol a kocsiközlekedés a 
rossz ut és bukkanók miatt csaknem 
lehetetlen. Ennek rendbehozatala legyen 
az első.

Gyermeknap Tornaiján. A tornaijai 
és környékbeli magyar asszonyok folyó 
hó 21-én, vasárnap délután 5 órai kez
dettel Tornaiján, az Iparoskör kertjében 
táncmulatsággal egybekötött Gyermek
napot rendeznek, a következő műsorral:

AFORIZMÁK.
Irta: FÁMA.

Három dolog kell manapság a boldo
guláshoz: hajlékony derék, sima nyelv 
és „vastag" bőr!

Az élet kietlen és sivár, s ha fantá
ziánkkal nem tudjuk színessé és ragyo
góvá tenni, nem is tudjuk elviselni.

A tapasztalatokat nem a megfigyelé
sek váltják ki belőlünk, hanem a csa
lódások.

Minden elviselhető, csak az nem, ha 
önmagunkban csalódunk.

Egy önmagával meghasonlott lelket 
semmi más nem gyógyíthat meg: csak 
a halál.

Az élet célja felülemelkedni mind
azon, ami kicsinyes.

Tévedni emberi dolog, de végigszen
vedni tévedéseink következményeit: ez 
meghaladja erőnket.

Mindig irgalmasabb az, aki testünket, 
mint az, aki lelkünket gyilkolja meg.

Csak az, ki hibáinkkal együtt szeret, 
szeret bennünket igazán.

Férfi asszonyt soha meg nem érthet ! 
A nő a férfin keresztül l á t !

Okosan élni csak józan ember tud !

A férfiak semmitől sem félnek úgy, 
mint a szerelmes, ragaszkodó asszony
tól, de aki játékszernek tekinti őket, 
annak hálójába belevesznek!
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1. Prolog. Irta : Márkus László, előadja: 
Balázs Pannika. 2. Jelige. Rácsos kapu... 
Népdalegyveleg, énekli a Tornaijai Ma
gyar Dalegylet. Vezényel : Halász István 
karnagy. 3. Monológ. Elmondja : ifj. De
zső Miklós. 4. Magyar tánckettős. Tán
co lják  : Galambos Nusika és Basa Pi
ro sk a . 5. Párbeszéd. Előadják: Galko 
Ju lisk a  és ifj. Száz Árpád. (Szünet.) 6. 
Kalaposüzlet. Jelenet. Előadják : Beitler 
D ódi és Beitier Giita. 7. Nyári kánon. 
É nek li az  alkalmi ötös, melynek tagjai: 
Basa Ella, Basa Bözsi, Basa Ibolya, Mo- 
g v o ró dy  Bertalan és Á d á m  Béla. 8. 
S zerv iz . Monológ. Előadja : Neizer Irén- 
ke. 9 a) Osszián, b) Vén duna partján. 
É nek li a  Tornaijai Magyar Dalegylet. 
T o m b o la . Világposta. Tánc.

Gondtalanul nyaralhat, ha összes áruszük
ség leté t 1. K. S. jegyekkel szerzi be, mert 
így ötven rimaszombati cégnél készpénzáron 
vásárolhat, de csak egy helyen, intézetünk
nél törleszt kényelmes havi részletekben. — 
Az 1. K. S. jegyeket beszerezheti az Iparosok 
és Kereskedők Hitelintézeténél Rimaszombat, 
Masaryk-tér 20. ahol készséggel adnak bő
vebb felvilágosítást.

Megfulladt kisgyermek. Kunstár An
na 14 hónapos gyermek, mialatt anyja 
a nagymosást végezte, darabosi lakásuk 
konyhájában a földön játszadozott. Egy 
óvatlan pillanatban a kisleányka a 
nagymosásnál öblögetésre használt dé
zsába esett és anyja már csak a meg
fulladt gyermek hulláját emelhette ki a 
dézsából. A netáni gondatlanság meg- 
állapithatása végett a vizsgálatot meg
indították.

A Rimaszombati Bank, előbb Rimaszom- 
baii Takarékpénztár, vármegyénk legrégibb 
pénzintézete BETÉTEKET kedvező kamato
zásra fogad el és azokból visszafizetéseket 
mindenkor azonnal teljesít.

Utazási kedvezmények: Bratislavai
nemzetközi Dunavásárra, augusztus hó 
14 tői, szeptember hó 4-ig, 33°/o-os 
menetdijkedvezmény. — Budapesti ház
tartási és lakberendezési vásárra, aug. 
h ó  24-től, szeptember hó 12 ig. A 
csehszlovák vasutakon 33%, a magyar 
vasutakon 50%-os menetdijkedvezmény. 
Utólagos kedvezményes vizűm. — Külön 
kedvezményes autós-igazolványok. Iga
zolványok beszerezhetők és felvilágosí
tá s  nyerhető: Dickmann Dezsö-nél Ri
maszombat.

Felhívás. Akik a világhboruban a len
gyel légiókban vagy 1919—1921. között 
önként vettek részt és eddig még nem 
jelentkeztek, adják le címeiket Gáthy 
Róbertnél, Budapest, Dembinszky-u. 11. 
Ugyan ide közlendők a címváltozások 
és hősi halálozások.

Részvétköszönet.
Mindazoknak, kik szeretett jó apánk, 

illetve nagyapánk elhunyta alkalmával 
fájdalmunkat részvétük kifejezésével 
enyhíteni igyekeztek s azoknak, kik a 
végtísztességtételén megjelenni szíve
sek voltak, ezúton mondunk hálás kö
szönetét.

Rimaszombat, 1938. augusztus hó.
Lovass család.

Nyílt levél a szerkesztőhöz.
Kedves Főszerkesztő Úr!

Úgy érzem a badalói Petőfi ünnepség
ről olvasva, — amelynek magyarsága 
azért mert Petőfi ott keit át a Tisza 
másik partjára, amikor 1847. julius 17 
előtt pár nappal, Szatmárra „az Ígéret 
földjére" — érkezett, s megemlékezett 
Herényihez írt utileveleiben Badalóról 
is, — most nagy ünnepségek keretében 
emléktáblával jelölte meg a magyar „Üs
tökös" utjának ez állomását.

Igaz, hogy e tiszaháti kis helyiség, 
igy örökéletü és emlékezetű lett a ma
gyar irodalom történetében, mert Petőfi 
utileveleiben róla igy emlékezik meg:

„Badaló mellett, Bereg és Szatmár me
gye közt jöttem át a Tiszán, a szép Ti
szán. Úgy szerettem e folyót, talán azért, 
mert tetőtől talpig magyar: hazánkban 
születik és hazánkban hal meg, és ép
pen az alföldön vándorol keresztül, az 
én kedves alföldemen."

Petőfi Juliskájához vezető útjában te
hát csak érintette Badalót, nem tartóz
kodott több ideig itt és a tiszaháti ma
gyarság mégis megörökítette az Üstökös 
utjának emlékét ott.

Jól esik ezt elkönyvelni, s fájó érzés 
zavarja mégis ebbeli örömünket, amikor 
mi gömöriek, sehol semmi nyomát nem 
találjuk megörökítve Petőfi többszöri út
jainak, s Rimaszombat városában, három 
ízbeni itt lakásának, hosszabb ideig való 
itt tartózkodásának. Pedig saját utileve-

lei szerint, tényleg három Ízben járt itt.
Először 1845 áprilisában, amikor ne

mes Gömörvármegye táblabirájának is 
megválasztotta, mégpedig „a régi megye
házán", amely akkor a mai kereskedel
mi grémium épüiete volt. (Nem az ennél 
is régebbi kishonti székház, az u. n. 
Chlebovlcs, később Kern ház, ami ma 
Lusztig Menyhért-é.) Ö maga világosan 
megírja ezt.

Á fiatal, akkor még csak 22 éves köl
tőt itt Rimaszombatban érte az a meg
tiszteltetés, hogy Gömör vármegye, az 
akkor éppen itt tartott tisztújító közgyű
lésén táblabirójává választotta.

Ekkor szállása a költőnek Huszt János 
nevű, — Pestről ismert barátjánál — volt, 
akivel Pesten a Komlóban 1844. ok
tóber-10 én ismerkedett meg. Huszt Já
nos 1844-ben még pesti jurátus volt. De 
1845. tavaszán itthon volt. S ő hívta meg 
költő barátját szállásra magához. Ami
kor Petőfi Rimaszombatban több napig 
is tartózkodott. Utána kutatva Huszt 
János kilétének és családi adatainak, 
megtudjuk, hogy nemes Huszt János 
édesatyja Sajószentpéterről költözött ide 
és feleségül vette Báthory Borbálát 
1813 bán. — A Báthory ház ez időben 
383-as számmal van jelölve. — Tehát 
mint Huszt házat hiába keressük, de 
megtaláljuk mint Báthory tulajdont. Ide 
hozta feleségét is Huszt János — ekkor 
már mint ügyvéd — Zsarnay Judithot.

Amikor 1854 ben András nevű fiacs
kája meghal, a rimaszombati ref. egyház 
halotti anyakönyviben is ez a házszám 
szerepel. 383.

1851-ben augusztus 5-én születik 
Huszt Jánosnak Ilona nevű leánya. Aki 
úgy látszik elhalt, mert 1852. julius hó
18-án ezt olvashatjuk a ref. egyház ha
lotti anyakönyvében: „Huszt János hites 
ügyvéd és Zsarnay Judith leánya : llona- 
Lidia. Keresztszülei dulházai földbirtokos 
Kriston Lajos és Barkassy Lidia" (Huszt 
András fiskális neje).

1864. november 21-én a halotti anya
könyvben ez á l l : „Huszt János, Zsarnay 
Judith férje házszám 144. — 50 éves.— 
Tüdőlob."

Ez adatok, kivált a házszámok után, 
kell felkutatnunk azt a házat, amelyben 
Petőfi Huszt Jánosnál 1845-ben lakott. 
Ez pedig nem más, mint az a régi Bá- 
thory-féle udvar, amely egyidőben mint 
Teleszniczky udvar is ismert volt és a 
régi Manczel ház szomszédságában van, 
a katholikus Széman intézet mögött a 
Szentpétery és Kmetty utcákra néző 
frontjaival. — Ebben az udvarban lakott 
tehát 1845. tavaszán Petőfi Rimaszom- 
ban. — Ezt megerősíti a Huszt János 
Ilonka leányánál huzamosabb ideig szol
gált öreg Vitális István is Alsó Poko- 
rágyról, aki már elmúlt 80 éves. Ez ud
var azonban több örökös között feloszt
va a. b. c. d. e. f. részekből állott. A ház 
pontos kimutatása tehát még telekköny
v iig  lesz kikutatandó.

Az azonban bizonyos, hogy Huszt Já
nos, Petőfi egykori barátja, majd Rima
szombat városának ügyésze is élt a 
fent emlitett udvarban.

Rimaszombatból Petőfi ekkor Várge- 
dére ment Kubínyi Rudolfhoz. A régi 
vármegye egyik legkiválóbb s legművel
tebb emberéhez, aki 1849-ben Gömör 
vármegye követe, majd a 60-as években 
Gömör főispánja volt s akit megyeszerte 
„okos Rudinak" hivtak.

Petőfi igen szépen emlékezik meg 
utileveleiben róla.

Várgedén hosszabb ideig tartózkodott 
ismét. — A Kubínyi Rudolf angol stilli 
kastélyában lakott. Amely kis átalakítás
sal még ma is megvan. Az u. n. piacté
ren, a várhegy alatt, a katolikus paro- 
chia közvetlen szomszédságában.

Ez épület is megérdemelne egy emlék
táblát. Azonfelül, hogy Petőfi itt lakott 
1845-ben, — innen ment át először Lo
soncra, — amely utjának emlékét két 
verse és utinaplója is őrzi, — majd Ve 
cseklőre, Ajnácskőre, Somoskőre és Sal- 
góra, — amely utjának emlékét Salgó 
cimü költeménye örökíti meg „Vár-Ge- 
dő“-n keltezi egy kevésbé ismert köl
teményét A. B. emlékkönyvébe. Ez Ador
ján Boldizsárhoz, az akkor Gortvakisfa- 
ludon élő költő-barátjához Íródott.

E ház még arról is ismeretes, hogy 
Ybl Miklós tervezte s lépcsőfeljáratát 
Izsó Miklós faragta, a későbbi jeles szob
rász, abban az időben, amikor még mint 
kőfaragólegény az öreg Jakovetznél dol
gozott.

A losonci, vecseklői és salgói kirán
dulások után, melyeket mind Várgedé-

ről tesz meg, — még egyszer elmegy 
Petőfi Losoncra. De visszatér előbb Ri
maszombatba, — egy éjszakára csupán, 
amikor Győry Dánielnek, Gömörvárme- 
gye egykori főjegyzőjének volt a szálló 
vendége.

Győry Dániel is iró s költő volt. A 
sárospataki Szépmű egylet tagja. Versei 
az Aurorában, Honderűben jelentek meg.

Ekkor még Győry Rimaszombatban 
lakott. Jómódú szülők egyetlen gyerme
ke volt, később Jánosi földbirtokos. — 
Mint jurátus hosszabb ideig Kölcsey 
mellett élt Csekén, — ő is, mint Köl
csey, régi szatmármegyei nemes csalá
dok ivadéka, — s családi kötelékek ré
vén került Kölcseyhez. — 1842-1844-ben 
már közéletileg szerepel, mint kitűnő 
szónok, ő fogadja 1844-ben a fiatal 
Bourbon Klementina királyleányt, amikor 
a Koháry-Coburg birtokokra először jön 
ide.

Győry Dánielnél találták meg külöm- 
ben az egyetlen névjegyét Petőfinek, 
amit családja a Petőfi háznak ajándé
kozott.

Ez a névjegy azt bizonyítja, hogy Pe
tőfi — Győrynél tett első látogatá
sakor őt nem találta otthon. — S talán 
éppen ezért hivta meg Petőfit visszatér
tekor magához Győry.

Hol volt ekkor szállva a költő? Ezt 
pontosan bebizonyíthatja a városi katas- 
ter. A 271. sz. házban. Amely nem más, 
mint 1845—1852-ben a Győry Dániel 
tulajdona, később dr. Csesznok ház, majd 
dr. Kármán Aladár, jelenleg Dr. Zeidner 
Győző tulajdona. A régi Luteránus, majd 
Kossuth, ma Stefanik utcában.

Már két helyet tudunk tehát Rima
szombatban megjelölni, ahol Petőfi la
kott.

Farkasfalvy-Findura Imre azt állítja, 
hogy a temető utcában Pap Ábrahám 
mérnöknél is lakott volna.

Ha ez az állitás igaz, ez akkor csakis 
1847. julius 6. előtt történhetett, amikor 
egy éjszakára tényleg megszállott Rima
szombatban, hogy másnap hajnalban 
Bejébe induljon, Tompa Mihály látoga
tására.

Ez a ház már régi alakjában nincs 
meg. De bizonyára élnek még többen, 
akik emlékeznek az öreg Pap Ábrahám 
kataszteri mérnökre, ki a város tagosítását 
végezte és leányára, a szép Pap Zsuzsó- 
kára — akit Tompával akartak elvétet
ni s akinek Tompa egy szép verse őrzi, 
bár név nélkül, emlékét.

Jelenlegi tulajdonosa e háznak özv. 
Szabó Istvánná — és a Józsa Ignácz 
borbélyüzlete áll e helyen.

Mennyi hely és emlék várja a meg
jelölést. A megörökítését annak, hogy a 
magyar Üstökös fényes útjában Gömört 
és Rimaszombatot is érintette.

Ne maradjon el Rimaszombat Badaló 
mögött.

Tegye magáévá ez ügyet a Gömör és 
Rimaszombat város és társadalma, va
lamint kulturszervei is, remélem, ebben 
segítségére lesznek.

Áz emléktáblára való adakozást a 
magam részéről 50 koronával megnyi
tom.

Rimaszombat, 1938. augusztus 17-én.
Özv. Dr. Wallentinyi Dezsöné.

** *
A nagy Magyar Üstökös városunkon 

történt átvillanása nem maradhat nyom 
nélkül és nem tűnhet el nyomtalanul. A 
nyilt levélben foglaltakról magunknak 
is már rég tudomásunk lévén, az abban 
foglalt adatok helyességét csak megerő
síthetjük és az ügyet szives készséggel 
felkarolva, sőt magunkévá téve, a nyilt 
levél lelkes Írójának elgondolása szerint 
a nyomok méltóképeni megörökítése 
szívügyünkké vált s annak megvaló
sítása érdekében a szükséges lépéseket 
örömös szivességgel megtesszük.

Kinő APOLLO mozgó
Szombaton és vasárnap, augusztus 20-21-én 

kitűnő nagyszabású film :

A Noszthy fiú esete Tóth Marival
Jávor Pál, Magda Schneider, Paul Kemp, 

Halmay Tibor.

Kedden, augusztus 23-án a hires nagysi
kerű magyar film reprize :

Évforduló

Szerdán, augusztus 24-én elragadtató film 
M. Dekobra regénye nyomán :

A hálókocsi őrangyala

Csütörtökön, augusztus 25-én a titokzatos 
orvos érdekfeszitő drám ája :

A feltaláló titka

Közvélemény.
Irta: Hevessy Sári.

A „Közvélemény" azaz Ítélet, melyet 
valamely nép, (emberek közössége) bi
zonyos meghatározott közügyről (nyil
vánosan szereplő személyekről) megal
kot, Sajátsága a közvéleménynek, hogy 
spontán módon képződik, itt is, — ott 
is, ezer helyen szinte egyszerre nyilvá
nul, ennek következtében minden egyes
re nézve hatalmasan megerősödik s az 
ellenállókat is magával ragadja, vagy 
legalább erősen érinti. Jelen korunkban 
főleg a sajtó terjeszti és „csinálja".

A közvélemény lényege a közössség,

mely minél szélesebb rétegekre terjed, 
az Ítélet annál általánosabb érdekű, az 
egyéntől annál függetlenebb. A közmon
dás is azt tartja, hogy ahány ember, 
annyi vélemény. Elképzelhető, hogy mily 
szűk keretek között lehet minden em
ber véleményét közös nevezőre hozni.

Egy államot alkotó társadalom közvé
leménye valláserkölcsi, nemzeti, állam
fenntartó vonatkozásokra korlátozódik. 
Ez az a közvélemény, mely kötelez, mely 
Írott törvényekben ölt testet, melynek 
megváltozása nem idényszerü, hanem 
azt a szükségleteknek évtizedeken át 
tartó tanulmányozása, megismerése előzi 
meg.

Á társadalom kor szerint ifjúságra, 
középkoruakra, öregekre tagozódik; nem 
szerint fiukra, leányokra, férfiakra, asz- 
szonyokra ; foglalkozás szerint a legkü
lönbözőbb kategóriákra. Ezen kategóriák 
mindegyikének van közös vágya, baja, 
igénye, sérelme, öröme, fájdalma. Mind
ezek tolmácsolására, napirenden tartá
sára keletkezik a helyiérdekű és szak
sajtó, mely az érdekeltek közreműködé
sével valóban képviselheti az egyes cso
portok közvéleményét, mely eléggé hí
ven tükrözi a társadalom időszerű ke
resztmetszetét. Abszolút helyes képet 
akkor nyerünk, ha az érdekelteket meg
szavaztatjuk. így megtudjuk, hogy vala
mely felmerült kérdésben mennyi a 
pro és mennyi a kontra. Akik nem sza
vaznak, azok úgy sem számítanak, azok 
vagy semlegesek, vagy számukra mind
egy. Ezt az okos módszert az amerikai 
Hearst lapok vezették be eredménye
sen, időszerű körkérdésekben világszerte 
alkalmazzák. Ilyenformán a sajtó méltán 
képviseli a közvéleményt. Van tehát az 
egész államalkotó társadalmat átfogó 
közvélemény és van az egyes társadal
mi frakcióknak külön közvéleménye. 
Mig az előbbi kötelezi az egyént, — az 
utóbbiakhoz tetszés szerint csatiakoz- 
hatik, vagy ellentmond, érdeke vagy Íz
lése szerint.

A fent vázolt közvéleménynek, mint 
de facto létező közvéleménynek a sajtó 
csupán tolmácsolója. A sajtó azonban 
képviselhet oly közvéleményt is, mely
nek momentán a közzel nincs kapcso
lata, melynek publikálása lehet egyes 
egyének vagy csoportok propagativ ér
deke, vagy önzetlen, nemesitő, javító 
célzatú törekvése. Az ilyen sajtóvéle
mény csak idővel válik közvéleménnyé. 
Ez az irányított közvélemény. Ennek 
eredete és létjogosultsága a tömegpsy- 
chében rejlik. A tömegeknek sajátságos, 
az egyéntől önálló élete van, mely ab
ban nyilvánul meg, hogy egyensúlyra 
törekszik. A tömeg és egyén állandó 
kölcsönhatással van egymásra. A tö
megbe tömöritett egyedek egyénisége 
mindinkább áthasonul tömegegyéniség
gé. Ezért a társadalom többé-kevésbbé 
felelős egyedei bűneiért, miként büsz
kén vesz részt egyedei dicsőségében.

A prófétának, a diktátornak a magány 
kell, hogy egyéniségét a tökéletesség 
fokára fejlessze és a távlatból szemlélve 
a társadalmat, annak erényeit és hibáit 
megismerje. Egyébként mindenki szá
mára adva van a dilemma: visszavonul 
a társadalmi élettől, splendid isolation- 
ban, elefántcsont toronyból érdéktelenül, 
szenvtelenül szemlélni a tömegbe tö
mörült fantomok tülekedését, ámítását 
és önámitását, — vagy társadalmi életét 
élni: tülekedni, — virággal, sárral do- 
bálódzni. A visszavonulás azonban a 
bölcs öregkor lelkiszükséglete, — vagy 
ifjú aszkéták heroizmusa a boldog ki
vétel ! Az óriási többség nem vehet erőt
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rendeltetésének törvényszerűségén: egy
másmellé van teremtve, egymásra van 
utalva, hogy közös munkamegosztással, 
közösen boldoguljon,

Nagy szerencséje az egyénnek, hogy 
a társadalom sajátságos törvényszerű
séggel külön életet él, mert így többé- 
kevésbbé sikerül az egyén létének biz
tosítása, boldogulása, miként a méhek, 
hangyák társadalmának egyedeinél. Mig 
azonban az állatok társadalmában az 
ösztönélet az egyedek zavartalan boldo
gulását biztosítja, — addig az emberi 
társadalomban az egyén boldogulásának 
legfőbb akadálya a társa, az ember. Ez 
paradoxonnak látszik, pedig, sajnos, igy
van. Az egyes ember boldogsága több
nyire egy másik ember boldogtalansá
gán épül fel, az egyiknek szerencséje a 
másikénak rovására megy. Ám az ember 
ösztönéletébe, esztelen boldogság és 
szerencsehajszájába gátlásokat, korláto
kat állít a közvélemény.

Az igazi közvélemény valóban az em
beri gyarlóság kilengéseinek szab ha
tárt, az igazi közvélemény felelős. Van 
azonban felelőtlen közvélemény is, mely 
nyomtatásban sohasem lát napvilágot, 
mely éppen az emberi gyarlóság folyo
mánya. Ez a közvélemény igen alkal
mas gátak, korlátok felállítására, hogy 
azokon elbukjék a nemes törekvés, le
lohadjon a társadalomsegitő nekihevülés. 
Végül is közmondássá kövesedett a sok 
letört ambíció lemondó sóhajtása : „Sen
ki sem lehet próféta saját hazájában."

A felelőtlen közvélemény egyik faja a 
hamisított közvélemény. Ennek kutfor- 
rása az egyéni önzés. Ugyanis az igazi 
közvélemény egyes követelményeit az 
egyén fenntartás nélkül elfogadja, de 
csak a társa számára, — fennen hir
deti, de csak azért, hogy társaiban an
nál inkább gyökeret verjen az elv, az 
eszme, mely — ha akár eszmei, akár 
anyagi áldozattal jár, reá minél keve
sebb kötelezettséget rójjon. — A leg
több elv, eszme olyan, hogy annak, aki
ben fogant, nincs reá szüksége,— akik
nek boldogitására hirdettetik, azoknak 
nem kell, illetve szeretnék megvalósu
lását, de saját személyük kivonása 
mellett.

Gyönyörű elv a demokrácia. Számos 
társadalom elfogadta és fel is állította 
a demokratikus életrend kulisszáit. A 
társadalmi berendezkedés demokrati
kus, de nézzünk csak a kulisszák mö
gé és tekintsük az egyének életét. Nyá
ron Pozsonyban érdekes jelenetet lát
tam : szűk utcakereszteződésnél egy 
taxi szembetalálkozott letűnt idők utolsó 
mohikánjával, egy konflissal. Felhang
zott a taxisoffőr ajkán a felszólítás: 
„térj ki, paraszt!" A következő pillanat
ban szemberobog egy elegáns Cadillac 
és az esetleges súrlódásokat elkerülen
dő, a taxisoffőr felé odakiált a privát- 
soffőr: „térj ki, kocsis !“ Vájjon kicsoda 
vonja kétségbe, hogy eme szervezett 
„személyfuvarozók" a demokrácia in- 
tranzigens harcosai?! De ha a „sze
mélyfuvarozók" egyénileg egyenlők is, 
ott a különbség, hogy kit fuvaroznak 
és kész a hierarchia : konfliskocsis, taxi
soffőr, privátsoffőr. Ugyanezt folytathat
nék az életmegnyilvánulás minden te
rén ; háztartási alkalmazottaknál: min
denes, szobalány, szakácsnő, komorna, 
aszerint, hogy a konyhában, vagy a 
szobában szolgál-e; vagy a mestersé
geknél : kalapos, szabó, pék, mészáros, 
cipész stb. aszerint, hogy micsoda ked
vesebb: a fej, a külső, a has vagy a 
láb? S az a jellemző, hogy ezt a hie
rarchiát maguk az egyenlő érdekeltek 
teremtik meg, — ennek létezéséről a 
kívülálló avatatlanok nem is tudnak.

A közelmúltban olvashattuk, hogy az 
Unió tokiói nagykövete személyesen 
adta át a Pickering arany érmet Kazu- 
hai Jesiro Gomi tokiói borbélynak, akit 
a csillagászati kongresszus tüntetett ki 
a Lacertae-csillag felfedezéséért. Elkép
zelhető a tókiói felelőtlen közvélemény 
felháborodása, ott ahol a demokráciá
nak még kulisszái sincsenek meg.

Ismeretes az is, hogy milyen törté
nelmi cselekedeteket kellett végrehaj
tania egy nép vezérének, mig a Herren- 
club a „mázolót" diktátornak, a tisztikar 
a „kőművest" dúcénak elismerte.

Minthogy a megkülönböztetés az 
egyén természetéből folyik, következik, 
hogy a különbözés természetes. Eszerint 
tehát nincs egyenlőség? Ez az ideál 
csak utópia? A szó szoros értelmében

az, mert két egyenlő ember nem volt 
és nem is lesz. Az egyenlőség magasz
tos eszméje azonban nem is az egyén 
uniformizálását célozza, hanem ledöntve 
a kasztok mesterkélt korlátáit, a boldo
gulás útját, a tudományszomj kútját, az 
emberi kultúrát minden egyén számára 
megnyitja, hogy mindenki egyenlő esély- 
lyel úgy és annyit meríthessen belőle, 
amilyen és amekkora a kapacitása. 
Minthogy az emberi lélek kapacitása 
különböző, — különbözőek az embe
rek is.

Sajnos, egyes emberek túlbecsülik 
saját társadalmi értéküket, arisztokratá
nak képzelik magukat és elfelejtik, hogy 
polgár mindenki: a minisztertől kezdve 
az utolsó cipőkészítőig, — aki tisztes
séges munkájáért díjazást, fizetést kap.

Tehát nevetséges, ha az egyik hiva
talnok, mint ember többre értékeli ma
gát a másiknál, azért mert magasabb 
fizetést élvez, előkelőbb cimet és ran
got visel, gondtalanabb, nyugodtabb az 
élete, mert a szerencse hordja tenyerén,
— s rettentően kacagtató, amikor az 
egyik iparos lenézi a másikat, mert 
ipara esetleg tisztább és kellemesebb, 
mint a másiké. A lenézés, a gőg, eddig 
még egyetlen hivatalnokot, vagy iparost 
sem avatott „arisztokratává !“ A lenézés 
közönséges és buta emberek sajátsága, 
közönséges ember mindig dühös, ha 
látja, hogy más különb nála és ezért 
azt hiszi, hogy a lenézés, a gőg súlyban 
és értékben magasabbra lendíti.

Ne azt nézzük és mérlegeljük, ki—mi, 
hanem milyen és hogyan tölti be azt a 
szerepet, mit az életszinpadon vállalt. 
A legszerényebb hivatalnok is Bismarck 
lehet kis hatáskörében, — minden ipa
ros lehet művész, ha munkája nem 
sablonos, hanem az egyéni finom ízlés 
művészi megnyilatkozása. — Számtalan 
példa bizonyítja ezt: Antoin a fodrász,
— Patou és Molyneux a szabó, — An- 
gelo a fényképész, — Kugler és Ger
beaud a cukrászipart emelte művészi 
magaslatra és szerzett világhírnevet. A 
pseudo-deniokráciák és álhierarchiák a 
kisvárosok lokális „közvéleményeinek" 
szörnyszülöttei. A fővárosok közvélemé
nye kezd már odamódosulni, hogy ne a 
külsőségekből Ítéljen, hanem csak az 
egyéni értéket tekintse. Eme közvéle
mény formálói a mérnök-soffőrök, jog
végzett rendőrök, doktor ügynökök, 
érettségizett szobalányok stb.

A felelőtlen közvélemény másik faja : 
a hamis közvélemény, a pletyka. Mig a 
hamisított közvélemény főleg az egyéni 
nivót emelni, — a hamis közvélemény, 
a pletyka mások nívóját süllyeszteni 
törekszik.

A pletyka nyomon követi a felelős 
közvéleményt, miként a hollók, keselyük 
fekete raja a hadrakelt sereget. A plety
ka olyan mint a korom: mindent befe
ketít, bemocskol, ahova száll.

A pletyka olyan, mint a pehely tollal 
telitett vánkos, melynek pelyhét ezer 
irányba viszi a szél s melyet soha 
többé össze nem szedhetünk, vissza 
nem sirhatunk.

Vájjon micsoda lehet az a gonosz 
erő, mely ott lappang az emberi lélek 
mélyén s váratlanul tör elő, hogy plety
ka, rágalom alakjában csapjon le egy 
gyanútlan embertárs hírnevére!?

A legtöbb ember azt hiszi saját ma
gáról, hogy ő a világ központja s csak 
egyedül ő az okos és erkölcsös s hogy 
ezt bebizonyítsa : a pletyka parittyakö
veit röpíti mások felé. A pletyka csak 
akkor válik azzá, ha meghallgatjuk, — 
egyébként ha nem törődünk vele, lepat
tog rólunk, mint a falrahányt borsó és 
magától szétpukkad és összezsugorodik, 
mint az olcsó vásári léggömb.

Aki a közhöz bármily formában köze
ledni kénytelen, nem lehet közömbös a 
közvéleménnyel szemben. A szubjektív 
önállóságának mértékétől függ, hogy 
melyik közvéleményhez, vagy egyikhez 
se csatlakozzék, minden legyen-e, vagy 
konzervatív, mucsai vagy nagystílű.

A válaszúton habozó lélek a közvéle
mények egész kelléktárával áll szem
ben, mit csináljon, hogy úgy ne járjon, 
mint Fáy András meséjének majma: az 
emberek nem fogadták be, — a majmok 
nem fogadták vissza! Itt a Szentirás ad 
higgadt és bölcs tanácsot: „Legyetek 
szelídek, mint a galambok és okosak, 
mint a kigyók." Vannak axiómák, me
lyeket nem a világformáló logika, ha
nem csak aggódó szerető szív  alkotott,

— vannak axiómák, melyek a léleknek 
megnyugvást hoznak. Ezek az ingadozó 
lélek fixpontjai, melyekhez mint zsinór- 
mértékhez melléállithatók a „közvéle
mények" s igy könnyen megállapítható, 
hogy melyik közvélemény a jóakaratu 
és okos emberek közvéleménye.

S P O R T .
A Cs. A. F. — M. L. Sz. Középkerületé
nek XXIII. sz. hivatalos közleményei.

A Direktórium f. hó 16-án megtartott 
ülésének határozatai:

A CsAF—MLSz Közép-kerületének I. 
oszt.-ban való jogosultságra a Direktó
rium a Tornaijai SC és az Osgyáni SE 
csapatai között selejtező mérkőzések le
játszását rendeli el a következő napokon: 
1938. augusztus 28-án Osgyánban, 1938. 
szeptember hó 4-én Tornaiján. — Fel
hívjuk az egyesületeket, hogy a mérkő
zések időpontját legkésőbb keddig je
lentsék be a Birák Testületének, vala
mint a Kerületnek. — Utiköltségmegté- 
rités cimén 250'— Ké azaz kettőszáz
ötven ősi. koronát fizetnek az egyesüle
tek kölcsönösen egymásnak.

A Direktórium M a g y a r  István: Fü- 
leki TC és Ko h n  Antal: Losonci AFC 
játékosokat a folyó év julius hó 24-én, 
Losoncon lejátszott LAFC— FTC ifj. baj
noki mérkőzésen elkövetett fegyelmi vét
ségükért a CsAF fegyelmi szabályzatá
nak D/ 19. §-a 1. pontja értelmében já
tékjoguktól 2 hétre felfüggesztette. Fel
függesztésük tart: 1938. augusztus hó 
16-tól, 1938. augusztus hó 30-ig.

Az augusztus havi átlépési bejelenté
sekre vonatkozólag közöljük, hogy Tóth 
János : Ragyolci TC—Füleki TC átl. bej. 
kapcsolatban Központunk 100'— Ke 
kiadatási összeget állapított meg. Ameny- 
nyiben a Füleki TC reflektál a játékosra, 
úgy a fenti összeget a Közép-kerület 
pénztárába fizesse be.

Hegedűs József: Füleki TC—Losonci 
ÁFC átlépési bejelentését visszavonta.

Fölhívjuk tagegyesületeink figyelmét, 
hogy játékostörlések folyó év december 
hó 1 ével eszközölhetők — mint azt már 
több Ízben is közöltük — az egész évi 
tagdíjkövetelés következtében !!!

Több egyesületünk kérelmének eleget 
téve, közöljük, hogy ezután a Közpon
tunk — a Prágai Magyar Hírlapban he
tenként megjelenő — hivatalos közle
ményeiből a Közép-kerület egyesületeire 
vonatkozó részét mindig a következő 
héten, mi is közölni fogjuk. Kérjük te
hát tagegyesületeinket, hogy a GÖMÖR- 
ben megjelent hivatalos közleményeket 
— saját érdekükben — még nagyobb 
figyelemmel olvassák és az esetleges 
felhívásoknak egyszeri felszólításra te
gyenek eleget.
A P. M. H. 1938. VIII. 14-ik számából:

Az I. B. engedélyezi a RTSE-pályáján 
folyó hó 14 15 rendezett körmérkőzé
seket, az államvédelmi alapra. Résztve
vők : RTSE, TMSC, SK Slovan Rim. 
Sobota és a Rimaszombati Főiskolások 
csapata. (Kp. 362/38).

Az országos döntőre vonatkozóan az 
I. B. az RTSE által fölajánlott VIII. 21- 
és 28-i terminusokat átteszi a Kassai 
SC-nak, véleményezésre. (S. 313/38).

Rimaszombat, 1938. augusztus hó 18. 
Bokor Dezső s. k. Briinner Sándor s. k. 

társelnök. előadó.

F O O T B A L L .
A Slovan nyerte az államvédelem ja

vára rendezett tornát.
A Slovan, Tamásfalvai MSC, Törek

vés csapatai, kiegészítve a Főiskolások 
csapatával, folyó hó 14 és 15 én kör
mérkőzést rendeztek az államvédelem 
javára. A tornát dr. Eszenyi Gyula vá- 
rosbiró magyar, illetve dr. Löcherer Gé
za h. városbiró szlovák nyelvű megnyitó 
beszédei vezették be, melyekben ismer
tették a torna jelentőségét. Ezután az 
állami zászló előtt fogadalmat tettek a 
sportolók.

A torna első mérkőzései voltak:
Slovan—Főiskolások 6:2.  — Biró : 

Éliás.
A Slovan elég gyenge teljesítményt 

nyújtott. A főiskolások csapatát csak a 
végküzdelemben győzték le.

TMSC—Törekvés 4:2 (3:0). — Biró : 
Roth.

A TMSC igen lendületesen játszott. 
Hiába volt a Törekvés fölényben, a ta
másfaliak pár lerohanása igen veszélyes 
volt s belőlük három gólt értek el. A 
II. félidőben a Törekvés került fölénybe 
két góllal már a kiegyenlitést is meg
közelítette, azonban a TMSC 11-esből 
újból megjavította a gólarányt. A mér
kőzést sötétség miatt 20 perccel koráb
ban fejezték be.

A két mérkőzés között Főiskolás- 
Katonai wolley-ball mérkőzés volt, me
lyet fölénnyel a főiskolások nyertek.

Hétfői mérkőzések :
Törekvés — Főiskolások 14:2. —

Biró : Neumann.
A Törekvés ontotta a gólokat, de már 

ez sem segítette hozzá a torna megnye
réséhez.

Slovan-TMSC 6:1 (4:0). — Biró: 
Lehocky.

Nagy meglepetés. Az előző napi szép 
szereplése után mindenki a TMSC győ
zelmét várta. A Slovan azonban rácáfolt 
a várakozásra és jó játékkal simán 
győzte le a nagy csalódást keltő tamás
falai csapatot. Az első félidőben Molnár 
I. tamásfalai játékos vállcsont törés 
miatt kivált a játékból, s ettől kezdve a 
TMSC 10 emberrel játszott.

A torna győztese tehát a Slovan lett. 
A díjkiosztás a pályán történt, a Slovan 
—TMSC mérkőzés befejezése után.

Az országos bajnoki döntők biráit 
kisorsolták. A CSAF—MLSZ országos 
bajnoki döntőinek terminusait az IB 
megállapítván, a Rimaszombati Törek
vés—KSC mérkőzés folyó hó 21-én lesz 
Rimaszombatban, Diamant biró vezetése 
alatt. A szövetséget Brünner Sándor 
középkerületi előadó képviseli. A más- 
dik mérkőzés Kassán lesz aug. 28-án 
s ezt Dolyák biró vezeti, mig a szö
vetséget az északi kerület elnöke kép
viseli.

Felelős sze rk esz tő : Rábely Károly.

E la d ó
egy jó karban levő

pianínó.
Cim megtudható a k i a d ó b a n .

leányt keresek
m agyar és szlovák  
n yelvtudással.
Cim: a kiadóhivatalban.

Eladók

üzleti pultok és polcok
folyó évi szeptember hó végével. 

Cim: Topinka József Koháry u. 30.

Diákok vagy diáklányok
teljes ellátást kaphatnak. Egészsé
ges, napos, kertes lakás, a gimná
zium közelében. Zongora használat.
Rimaszombat: Ferenczy u. 4.

Üzleti

Bérbe adatik
H ecegén  2 0  kát. hold szántó 

s rét lakóházzal.
Cím e lap  kiadóhivatalában.

K I A D Ó
Vasút u. 25. sz. alatt

5 szobás konfortos emeleti lakás
szeptember hó 1-től.
Értekezni lehet ugyanott a földszinten.

Kiadó pince.
5 rekeszből álló száraz pince utcai be
járattal
szeptember 1-től, esetleg aug. 15-től
kiadó. — Érdeklődni lehet Jánosi-ucca 

37. szám alatt.
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