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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

E L Ő FIZ E T É S! DÍJAK: 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 III-21. szám alatt engedélyezte.

Csak a nyugodtság vezet
célhoz.

Válságos időkbe vezérelt a sor
unk, amikor borotvaélen áll a bé

ke és helyébe robbanhat az em
bert és kultúrát pusztító háború. 
De akik e fölött határozni hivatva 
vannak, azok tudják felelősségüket 
úgy ebben az államban, mint egész 
Európa minden müveit államában. 
Meg lehetünk arról győződve, hogy 
a felelős államférfiak minden lehető 
módon elhárítják a kitörésre ké
szülő rettentő tűzvész lángjait és 
eloltják azt még a szikrájában.

Manap minden ember született 
politikusnak és diplomatának kép
zeli magát azért, mert egy-két 
napilap olvasásából meríti tudását. 
De nem gondolja meg azt, hogy a 
lapok is különböző pártok szolgá
latában állanak és a maguk párt
jának szájaize szerint tálalják föl 
az események magyarázatát a kö
zönségnek.

Az igazság pedig fölül áll a pár
tokon, nem köti le magát egy párt 
szolgálatába sem. Az igazságot 
csak azok tudják és értik, akik 
fölül tudnak emelkedni a kicsinyes 
pártérdekeken és az emberiség ma
gasabb szempontból fölfogott érde
két és szükségletét hozzá tudják 
alkalmazni a mulékony idők aktuá
lis változataihoz és itt is figyelem
be tudnak venni nemcsak egy nem
zetet, hanem a nemzetek össze
ségét.

Az emberiség többféle fajtára, 
nyelvre tagozódik és a magasan 
belátó államférfiak figyelembe ve
szik valamennyit, hogy mindegyik
nek megadhassák kellő időben a 
fejlődés helyes és igaz útjait.

Akinek igaza van, annak komo
lyan kell felfognia a maga dolgát. 
Az ne kapkodjon és ne hadonász- 
szon jobbra-balra az utcai tömeg 
lármás zavargásával. Meg lehetünk 
arról győződve, hogy lárma és za
vargás nem vezeti célra az igaz 
ügyet.

Az igaz meggyőződésnek nin
csen lármára, kapkodásra, utcai 
tüntetésekre, fegyelmeden kilengé
sekre szüksége. Az igaz meggyő
ződés nem öltögeti nyelvét más 
nézetek ellen és nem szidja azokat 
lármásan, hanem tud nyugodtan 
várni és ha kell, tűrni is, mert biz
tos benne, hogy az ő igazsága 
érvényre fog jutni a maga idején.

Ha az államhatalom kemény ke
zekkel fogja is a gyeplőt, abból 
még nem következik, hogy okvet
lenül háborút akar, mert a rendes 
és komoly polgári elemek, a hová

a magyarság többsége is tartozik: 
meg tudják azt Ítélni, hogy ilyen 
zavaros és borotvaélen táncoló kor
szakban keményen kell fogni a 
kormány gyeplőit. Mert ha szabad
jára hagynák most a fölizgatott 
népet, annak kárát látná az állam 
is, de nem volna az jó a magyar
ságra sem, amely nyugodt légkör
ben, nyugodt tárgyalásoktól vár
hatja a maga igazait. A fölizgatott 
nép féktelensége csak az utca fe
lelőtlen tömegeinek volna jó, akik 
rablásból, fölforgatásból remélik a 
maguk sorsának javitását. Láthat
tuk a múltban, a háborús évek 
forradalmaiban, hogy kik jutottak 
vezető szerephez a tanult, intelli
gens, nyugodt emberek rovására.

Ezt mi nem akarhatjuk, hogy 
mégegyszer ismétlődjék a mi föld
jeinken, a mi városainkban, mert 
olyan rabszolga sorsra csak a sze
rencsétlen orosz népet lehet vinni. 
A mi szabadságban és humaniz
musban nevelődött természetünk 
borzad annak elgondolásától is.

Ezek a lehetőségek várhatnak a 
nyugtalan, forrongó népekre, mert 
ott a féktelenség fölszinre veti az 
utcák műveletlen tömegeit, ha ka
tonai erő nem áll azok megféke
zésére.

Ezért nyugodtan Ítélhetjük meg 
a mozgósításból kifolyó rendsza
bályokat és polgári okossággal 
alávethetjük magunkat a kényel
metlen intézkedéseknek, amelyek 
egy időre a szabadságok és jogok 
általános korlátozásával járnak.

Legyünk okos polgárok és őriz
zük meg nyugalmunkat ezekben a 
nehéz időkben. Legyünk meggyő
ződve róla, hogy rajtunk vannak 
Európa szemei és a mi nyugodt
ságunk, okos belátásunk, rendsze
retetünk csak jó véleményt fog te
remni rólunk az állam határain 
belül; de jó Ítéletet mondanak ró 
lünk máshol is, ahol meg tudják 
becsülni a józan és okos népet, 
amely nem megy neki fejjel a fal
nak, hanem meggyőződésében, iga
zának tudatában bevárja, amig el
következik az ő ideje, amely meg
hozza neki a virágzást és termést.

Csak a nyugodtság és törvény
tisztelet vezet ehhez a célhoz. X.

A kormány rendeletet adott ki a be
tét-kifizetések átmeneti korlátozásáról. 
A rendelet 1-ső paragrafusa fölsorolja 
ama pénzintézeteket, amelyekre a ren
delet vonatkozik. Külön ki kell emel
nünk a takarékpénztárakat, az országos 
hitelintézeteket, a részvénybankokat, a 
korlátolt felelősségű pénzintézeteket és

az 53 — 1932. számú törvény L1I. szaka
sza értelmében való pénzintézeti válla
latokat.

A 2-ik paragrafus szerint az 1938. 
szeptember hó 21-dike előtt keletkezett 
folyószámlakövetelésekből a hitelező egy 
naptári hónapon belül követelésének 
fenti nap szerinti állagából csak 3 szá
zalék kifizetését kérheti ; ha e követe
lése más követeléseinek beszámításával 
együtt 20 ezer koronánál kevesebbet 
tesz ki, akkor 600 koronát. Magasabb, 
illetve korlátozásnélküli kifizetést igé
nyelhet a hitelező vállalata alkalmazot
tainak fizetésére, bér- vagy haszonbér, 
adó és közterhek fizetésére, — ez utób
bira a fizetést maga a pénzintézet tel
jesiti a hitelező kimutatása alapján ; — 
a nyilvános és szociális biztosítók járu
lékainak, a magánbiztosítók prémiumai
nak fizetésére; hasonló igénylés eszkö
zölhető a bíróságnál elhelyezett össze
gekből, amennyiben a nevezetteknek a 
pénzre azért van szükségük, hogy ele
get tehessenek a bírósági intézkedések
nek, avagy hogy megbizottaik kötele
zettségeit teljesítsék.

A követelés 25 százaléka igényelhető 
egy naptári hónapon belül, ha a pénzre 
a hitelezőnek vállalata fizetéséhez be- 
igazolhatóan szüksége van. Ezek a ren
delkezések csak abban az esetben ér
vényesek, ha a 240/1924. számú s a 
pénzintézetek és hitelezők védelmére 
vonatkozó törvény a pénzintézet javára 
nem állapit meg kedvezőbb feltételeket, 
A betétkönyvekre, pénztárjegyekre vagy 
a postatakarékpénztárnál 1938. szeptem
ber 21-ike előtt elhelyezett betétekből 
a kifizetés úgy korlátoztatik, hogy az 
ilyen betét tulajdonosa egy naptári hó
napon belül 900 koronát kérhet, ha 
követelése 30 ezer koronánál több. Be
tétének 3 százalékát követelheti, ameny- 
nyiben a betét 5 ezertől 30 ezer koro
náig terjed. A betétes 150 koronát vehet 
ki, ha betéte 5000 koronánál kisebb. 
Ha a betétesnek ugyanazon pénzinté
zetnél több betéte van, akkor sem kér
het magasabb összeg kifizetését, mint 
ami a fentebbi kiszámítás szerint kijön. 
A kifizetendő összegekbe beszámíttat
nak azok a tételek, amelyek 1938. szep
tember 1-től 21-ig fizettettek ki. Ezek 
a feltételek is csak abban az esetben 
érvényesek, ha a felmondási határidőre 
vonatkozóan a 240/1924. számú törvény 
értelmében a pénzintézet javára meg
állapított feltételek nem kedvezőbbek. 
A biróság által elhelyezett betétekre 
ezek az előírások nem vonatkoznak.

Az életbiztosítási visszavásárlási ösz- 
szegek kifizetése úgy korlátoztatik, hogy 
a biztosított a visszavásárlási összegek
nek csupán egynegyedrészét igényelheti. 
Ha ez az egynegyedrész 2000 koronát 
meghalad (még ha több biztosítási szer
ződésről is van szó) a biztositó intézet 
havi részletekben csak 1000 koronát 
köteles kifizetni. Biztosítási kötvényekre 
kölcsönök csak a visszavásárlási összeg 
keretein belül nyújthatók.

A pénzügyminiszter felhatalmazást 
nyer, hogy a pénzpiac viszonyai szerint 
ezeket a fent felsorolt összes összege
ket emelhesse. Ugyanez a jog megilleti 
a biztosítási kötvények visszavásárlá
sára vonatkozóan a belügyminisztert. A 
rendelet kihirdetése napján lép életbe, 
végrehajtásáról a pénzügyi és a belügy
miniszter gondoskodik a többi érdekelt 
minisztériumokkal egyetemben.

Oknélküli árdrágítás 
és készlethalmozás.

Hivatalos helyről közük : Az utóbbi 
napokban jelentősebb áremelési moz
galom volt észlelhető, különösen az élel
mi szakmában a zsír és húsnemQeknél. 
Ennek oka nem az élelmicikkek hiányá
ban, mint inkább lánckereskedelmi 
spekulációkban rejlik, mert az egyes, 
kevésbbé szolid közvetítők készleteket 
halmoztak össze, azon reményben, hogy 
később azokat túlhajtott árakon eladhas
sák. A machinációnak kevésbbé szolid 
formája nem hozza meg a kívánt hasz
not, mert az állami szervek utasítást 
kaptak, hogy hivatalos hatalmuk teljes 
súlyával ártalmatlanná tegyék a speku
lánsokat.

Minden oknélküli árdrágítás, különö
sen az élelmiszer-szakmában, igen alkal
mas a közrend és hangulat megbontá
sára, amire egyáltalán nincsen szükség. 
Piacaink zavartalanul elláthatók a szük
séges élelmicikkekkel, egyáltalán semmi 
ok sincsen arra, hogy egyes élelmicik
kek a közforgalomból kivonassanak.

Az elsőfokú hatóságok rendelkezést 
kaptak arra, hogy

a piaci áruforgalmat és az élel
micikkekkel való kereskedelmet
a legnagyobb gonddal és figye

lemmel kisérjék.
Utasításuk van arra, hogy minden gya

nús árdrágitási vagy áruhalmozási ügy
ben a legszigorúbban járjanak el bün
tetéssel, elzárással, házkutatással, az 
áru lefoglalásával és az iparjognak el
vonásával.

A közrend és a szabályszerű piaci el
látási és fogyasztási rend biztosítása 
szempontjából a fogyasztó közönség ér
deke, hogy minden feltűnőbb árdrágítást, 
vagy áruhalmozási kísérletet tudomására 
adjon a járási hivatalnak. Ez áll a kü
lönféle konzervekre, zöldségekre és gyü
mölcsökre vonatkozólag is. Bár vidékünk 
gyümölcstermesztés dolgában ez idén el
maradt, az ország más területein olyan 
termés volt, hogy sehogysem indokolt a 
gyümölcsöknél az árdrágítás.

A szolid és tisztes kereskedelemnek 
nem érdeke, hogy az árakat drágítsa és 
hogy értékeit kitéve a közönség szemlé
letére, ne lássa el árcédulákkal.

Az árcédulák ki nem tételét külön
ben nagyon szigorúan büntetik.

Elkészült az általános italtör- 
vény végrehajtási rendelete.

A pénzügyminisztérium kidolgozta az 
1937. évi 249. számú általános italadó
törvény végrehajtási rendeletét. Mint is
meretes, a törvény a régi előírásokat 
megváltoztatta. A változás vonatkozik a 
40 literes mennyiségre, amelyet néhány 
edényben, természetesen egy átvevőnek 
ki lehet adni.

A bortermelő köteles az illetékes jö
vedéki ellenőrző hivatalnak 2 példány
ban Írásban jelentést tenni a termelés 
megkezdése előtt 24 órával arról, hogy 
milyen nyersanyagot, milyen mennyiség
ben (kiló) fog feldolgozni, mikor és ho l; 
mikor kezdődik a termelés és mikor ér 
véget. A nyersanyag feldolgozása után
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48 órával pedig bejelentendő az, hogy 
hány liter italt állítottak elő és hol van 
elhelyezve.

Az a termelő, aki 249—37. számú tör
vény III. szakasza értelmében saját ház
tartása szükségletére adómentes terme
lésre tart igényt, köteles bejelentésében 
egyúttal azt is feltüntetni, hogy saját 
-.érméséből milyen nyersanyagot, milyen 
mennyiségben dolgoz fel és milyen 
mennyiségű italt állított elő. Ezt a be
jelentést nem köteles megtenni az 1919. 
évi 533. számú törvény 3. §-ában fel
sorolt termelő, továbbá az, aki a szőlő
vagy a bormustot saját háztartásában 
állítja elő, s mennyisége nem haladja 
meg — egy naptári évben — az 50 litert.

A végrehajtási rendelet egy további 
szakasza foglalkozik az adómentes ter
melés további feltételeivel, amelynek 
nem lehet akadálya az, hogy az italt 
több termelő egy helyiségben helyezi el, 
ha azt a helyiséget a rendelet értelmé
ben pontosan bejelentették és ha a he
lyiség olyan vállalaton kívül esik, amely
ben iparszerü kimérést vagy kicsiben 
való italeladást folytatnak és amennyi
ben az egyes termelők italt tartalmazó 
edényei el vannak különítve olyan mó
don, hogy minden kétséget kizáróan 
megállapithassék az, hogy melyik edény 
melyik termelőé.

A rendelet III. szakasza előírja, hogy 
mindama esetekben, amelyekben a ter
melő köteles feltüntetni az ital fajtáját, 
a szőlőbornál és a gyümölcsbornál azt 
is köteles feltüntetni, hogy 14 fokos, 
vagy ezt meghaladó fokú italról van szó.

Az ember természetszerű vágyá
ból fakad azon törekvése, hogy 
életlehetőségeit minél jobban, mi
nél kényelmesebben rendezze be.

Ezen vágya némelyiknek annyira 
hatványozódik, hogy félredobva 
egyházi és világi erkölcsöket, min
den eszközzel iparkodik magának 
a sóvárgott jólétet megteremteni.

Az utolsó két és fél évtizedben, 
mely a világháború kezdetétől nap
jainkig tart, megmutatta az embe
riség igazi arculatát. Sok napsugár 
is vetődött föl az emberi szivek 
legmélyéből, akik megmutatták, 
hogy van még bennük érzés s em
bertársaik sanyarú helyzetén ipar
kodtak némiképen enyhíteni.

Azonban rettentő nagy volt a 
lelketlen üzérek száma, kik nem 
törődve mások anyagi és személyi 
biztonságával, iparkodtak a hely
zetet saját önző céljaik kielégíté
sére fölhasználni.

Sok szenvedés, igazságtalanság 
és nyomorúság tette keserűvé és 
súlyossá az emberiség életlehető
ségét s évtizedek óta folyik a harc 
a világ minden nemzetei között a 
lélfentartás súlyos voltának enyhí
tése érdekében.

Az időközben felnőtt ifjúság be
látta a helyzet tarthatatlanságát s 
a haladás jelszavával rohan uj tár
sadalmi berendezkedés, uj élet s 
uj eszmék felé.

Lelkűkben ott buzog a vágy, tar
tósat, maradandót alkotni úgy az 
emberiség átreformálásánál, mint a 
tudomány és technika terén.

Tagadhatatlan, hogy szép és di
cséretes dolog az alkotási vágy és 
szép gondolat a posványba sülyedt 
emberiség átszervezése, csak az a 
kérdés, hogy milyen alapon ?

Vannak, akik hangzatos jelsza
vakkal s Ígéretekkel akarják átre
formálni a világot minden vallási 
és erkölcsi alap nélkül. Az enyém, 
tied fogalom náluk ismeretlen. A 
vallást nevetséges, elavult dolognak 
tartják, felrúgva Istent, erkölcsöt, 
rohannak mindent letiporva kitűzött 
céljuk felé.

Az élniakarás, az emberibb élet 
vágya mozgatja az egyedeket s a 
nincstelenség hallatja szavát az 
egész világon. A jobb jövőért való 
küzdelem állítja szembe egymással 
az embereket és társadalmi osztá
lyokat.

Vannak emberek, akiket mint a 
választóvíz az aranyat, értékük sze
rint csoportokra lehet osztani.

Némelyik szegénységében is meg
marad szerény, becsületes ember
nek, aki Istenben vetett hittel és 
megnyugvással néz a jövő elé és 
bizakodva várja sorsa jobbra for
dulását, mig a másik a durva erő
szak eszközeivel igyekszik meg
szerezni magának mindazon javakat, 
amivel a sors nem áldotta meg.

A keresztény erkölcs türelemre, 
Isten akaratában való megnyug
vásra tanít bennünket, mig a mo
dern erkölcstan minden törekvése 
oda irányul, hogy Istentől és em
bertársainktól függetlenül adjunk 
szabad folyást akaratunknak és kí
vánságainknak, ahogy azt anyagi 
érdekeink megkívánják.

A bűnözők száma a vallástalan 
emberek csoportjából regrutálódik. 
Sokan azt tartják, hogy a kevesebb 
intelligenciájú, vagy tanulatlan em
berekben nagyobb a bűnözési haj
lam, mint az iskolázott emberekben.

Igaz, hogy a kisebb bűnözők zö
me a tanulatlan emberek közül 
kerül ki, de a nemzetközi szélhá
mosok, a nagystílű bűnözők s a 
tömegek irányitói, bujtogatói mind 
iskolázott emberek, akiknek a ta
nulatlan ember csak eszköz a ke
zükben s mig az egyszerű ember 
cselekedete menthető tudatlanságuk, 
fegyelmezettségük és legtöbbször 
nyomorukkal, addig az úgynevezett 
intelligens bűnözők azért mernek 
ellenszegülni a világi törvényeknek, 
mert kihalt szivükből az Isten iránti 
szeretet s nem ismerik el Isten 
törvényeit sem.

Minden vallás embertársaink sze
mélyi és vagyoni biztonságának 
tiszteletbentartására tanit, mindegyik 
csak jóra, nemesre oktat, azért fon
tos, hogy a világi törvényeket val
lási és erkölcsi alapokra fektessük, 
mert csak az igazság szem előtt 
tartásával s becsületes józan gon
dolkodással lehet elérni az emberi
ség megelégedését és boldogulását.

Kukoricafosztás.
Elérkezett ismét a kukoricafosztás 

ideje. Lányok, legények vig nótával fog
nak a munkához. Csak az öregebbjei 
hallgatják csendesen a vidám mókát s 
szemük a múltba mereng, amikor ők is 
ilyen fiatalok s jókedvűek voltak.

Sok ismeretség indult ki innen az 
éjjelbe nyúló estéken, amikor fosztás 
közben a fiatalok keze véletlenül egy
máshoz ért s szivükben felbúgott a min
dent átfogó érzés, a szeretet. Innen a 
fosztásról indultak el boldogan, hogy 
ismeretségük a templomban, Isten ol
tára előtt pecsételődjék meg egy egész 
életre.

Ma már a kukoricafosztás sem az 
ami volt hajdanában. Lány és legény 
szabadabban szórakozik, nem elégszik 
meg a titkos kézszoritással, de nem is 
kerül ki a kukorica fosztóból annyi je
gyespár, mint valaha.

Elmúltak a mesék is, az öregek csen 
desen magukbaroskadva látják lelkisze
meikkel a jelen örömtelen képét, nincs 
ami fölhangolja őket, nincs az a meghitt 
összejövetel, amikor az ősz nagyapó me
sét mondott a régi szép időkről s a söp
rűnyélen lovagoló boszorkányokról, 
hogy az unokák haja az égnek állt tőle.

Valahogy megcsendesedtek jobban az 
emberek. A nóta sem a régi már. A nép 
egyszerű fiait is megmételyezte a kul

túra s ők sem a régi szép népdalok, 
hanem a sikamlós kupiék mellett tudnak 
már csak mulatni.

Hol van az a szép idő, amikor a 
Cserebogár, Rácsos kapu, A fonóba szól 
a nóta mellett folyt a munka, serényen 
hántották a kukoricát, fonták a csöveket 
egymásba s ha üszkös akadt közte, le
gény a lánynak bajuszot festett vele.

Valaha összejött a falu népe a közös 
munkára hol itt, hol ott s a bér az est- 
nyujtotta szórakozás volt.

Ma? Az is legtöbb helyen üzletszerü- 
leg megy. Fizetésért mennek segiteni a 
fosztók, vagy részesedésért, de nincs is 
olyan jó hangulat, mint valaha volt.

Kevés hely van már ahol nem a ke
reseti lehetőséget, hanem a fosztással 
járó szórakozásért mennek el a fosztásra. 
Ma még itt is a kenyérkereset dominál. 
Csak a tehetősebbek járnak el szom
szédaikhoz, rokonaikhoz úgy „Isten 
nevében."

Lassan fogy a hüvely, nő az egymásba 
font kukoricacső, a lefosztott levél pe
dig jó lesz az ágyba derékaljnak, talán 
az öregek vissza álmodják rajta azt, amit 
az idő a mostaniból ellopott, a gondta
lan vidámságot, a féktelen jókedvet s 
azt az időt, amikor még voltak igazi 
hamisítatlan kedélyes kukoricafosztások.

A nők hadi szolgálata.
A mi nagyon fegyverkező korunk már 

Európa művelt államaiban is kezdi be
hozni a gyöngédebb nemnek katonai 
szolgálatokra alkalmazását. Evvel akar
ják pótolni a férfiakat, akiket a nehezebb 
katonai szolgálatokra szántak, mig a nő
ket inkább csak könnyebb és kevésbbé 
veszélyes helyekre küldik.

Hogy a nők tudnak, ha kell, kitűnő 
katonák is lenni, azt már az ókorban is 
híres amazonok ismeretéből tudjuk. De 
voltak a történelem folyamán egyes ki
válóan erős nők, akik együtt küzdöttek 
a férfiakkal, vagy vezették is őket.

Ilyen volt az orleánsi szűz: Jeanne 
D’Arc, aki győzelemre vezette ötszáz év
vel ezelőtt a francia csüggedt sereget a 
hóditó angolok ellen. Ilyen volt Zrínyi 
Ilona, aki Munkács várát megvédte az 
osztrák császári hadak ellen. Ilyen volt 
Széchy Mária, a murányi Vénusz, aki 
előbb Déva várát védte második férje: 
Rosályi Kun István ellen, később har
madik férjét Wesselényi Ferencet juttat
ta Murány vár birtokába erős kézzel és 
ügyességgel. De voltak női honvédek a 
magyar szabadságharcban is. Volt egy 
kitartó női katona Napóleon császár 
hadseregében is, aki éveken át sokra 
vitte.

A nők katonai szolgálata legkiválób
ban bizonyult be Afrikában a dahoméi 
szultán országában. Ennek a fekete ural
kodónak 8000 főből álló női hadserege 
volt s ez az amazon hadsereg rettent
hetetlen bátorságáról volt hires. Évtize
deken át harcoltak a francia seregek el
len, amig valahogy le tudták őket győzni. 
Ezek a dahoméi amazonok mind leányok 
voltak és csak leány bírta ki azt a sok 
harci fáradtságot, asszony nem volt erre 
alkalmas. Ez a leányhadsereg is folyton 
arra kérte a szultánt, hogy vezesse őket 
Abeokuta ellen. Ez a százezer lakosú 
város csupa négerekből állott, akik a 
szultán kegyetlensége miatt szöktek el 
Dahoméból. De oda nem vezette a lá
nyokat a szultán, mert tudta, hogy ott 
ők is megszöknének a sok fekete ember 
közé.

Dahomé leveretése után megszűnt a 
leányhadsereg, egyes csapatait mutogat
ták Európa fővárosaiban. Láttunk belő 
lük vagy tizet a budapesti állatkertben 
is, fegyvertáncot produkáltak az erőtel
jes félmeztelen amazonok.

Egyes államok nehezebb katonai szol
gálatra is alkalmazzák a nőket pl. Kí
nában, Japánban szintén igen bátor 
amazonok születtek, akik a háborúban 
kitűnnek.

Nálunk Európában könnyebb és ke
vésbbé veszélyes szolgálatot szánnak 
nekik. Pl. szanitéc szolgálatot a sebe
sültek szállításánál és méginkább azok
nak kórházi ápolását bizzák rájuk. Ez a 
szolgálat megfelel a női természetnek, 
mert a nőben megvan a vele született 
anyáskodó gondoskodás s ezért igazi 
gyöngédséggel tud bánni a betegekkel, 
sebesültekkel, akiket gyöngéd szive ér
zésével sajnál és ezért szerető gondos

sággal ápol. Mindenesetre alkalmasabb 
erre a nő, mint a férfi.

A feminizmus terjedésével sok férfi 
foglalkozást átvettek már a nők és a 
férfiak számbeli fogyatkozása miatt las
sanként nehezebb dolgokra is alkalmaz
zák őket a katonai szolgálatban még a 
műveltebb államokban is.

Ez mindenesetre csak azért van, mert 
szükség törvényt bont s ha van elég 
férfi, mégis megkímélik ettől a nőt, aki
nek nagyobb hasznát veszik a családi 
életben, ahol ők nélkülözhetetlenek a 
maguk gondos és sokoldalú gyöngédebb 
természetük szerint. hz.

Hiszek!
A tagadás szelleme 
sose győzedelmeskedett 
fölöttem
s ha kétségek éjszakáján 
fázós lélekkel meg-meg- 
gyötrődtem,
nem lettem hitetlen soha 
s ha sorsom bármily mostoha, 
a Remény kertjébe öntöző
kupámban friss vizet 
viszek,
arcom szeretet lázától piroslik: 
Hiszek!

Derekam nem puhány nyúlós 
gerince,
bókra ha hajlik is, 
hízelgés tevésre soha 
s legyek bár koldusod, Élet, 
a hajladozókkal 
bizony nem cserélek.
Aminek születtem, 
az vagyok s leszek : 
jóban, igazságban

Mozgósítás és védkésziiltség. Az iz
galmakban bővelkedő múlt hét története 
pénteken éjszaka a csehszlovák moz 
gósitás elrendelésével újabb forduló
ponthoz érkezett. — A lemondott Hod- 
zsa-kormány helyére kinevezett Sirovy- 
kabinet pénteken délután tartotta meg 
első ülését s annak eredménye alapján 
még az este folyamán, a régi kormány 
tagjaival és a koalícióban helyet foglaló 
pártok elnökeivel és parlamenti klub
vezetőivel együtt kihallgatáson jelent 
meg dr. Benesnél. Az elnöki audiencia 
után összeült minisztertanács egyhangú
lag a mozgósítás elrendelése mellett 
döntött és dr. Benes még az esti órák
ban alá is irta az erre vonatkozó kéz
iratot. A mozgósítási rendeletről, ame
lyet a köztársasági elnök a véderőtör
vény 23. §-a alapján bocsájtott ki, a 
rádióból nyomban értesült a rimaszom
bati közönség s a mozgósított hadköte
lesek bevonulása reggel parancs szerint 
azonnal megkezdődött. — A sorsdöntő 
történelmi események Rimaszombat tár
sadalmát teljes felkészültségben találták 
s ennek tudható be, hogy a katonai és 
hatósági intézkedéseket mindenütt rend
zavarás nélkül hajtották végre. A moz
gósítás elrendelése után természetesen 
az élelmiszerek árusításával foglalkozó 
üzleteket megrohamozta a közönség s 
a készleteket erősen igénybe is vette a 
hirtelen felszökött vásárlási láz, mely 
különben a textil- és cipőáruk piacán 
is jelentős mértékben volt észlelhető. A 
mozgósítás elrendelése óta lepergett 
sorsdöntő napok eseményei óráról-órára 
váltakozóan táplálták a rimaszombati 
közönség pesszimizmusát, illetőleg op
timizmusát, azon a tényen azonban, 
hogy az igazság győzelmében vetett ren
díthetetlen hitében továbbra is szilkla- 
szilárdan bizzon és kitartson, még az 
események feltorló áradata sem volt 
képes megingatni az itteni magyarságot. 
Ez a hit az, amelynek ma minden ma
gyart társadalmi, felekezeti, párt- és 
osztálykülönbség nélkül egy táborba 
kell egyesítenie!
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Lemondott a helyi közművelődési 
bizottság elnöke. Az elmúlt két év alatt 
nagy agilitással működött helyi magyar 
közművelődési bizottság elnöke Havas 
Vilmos áll. reálgimnáziumi tanár lemon
dott funkciójáról s egyben a bizottsági 
tagságától is megvált. A lemondás foly
tán megüresedett hely betöltéséről a 
csütörtökön megtartandó városi képvise
lőtestületi közgyűlés gondoskodott Tóth 
Lászió téglagyárost választva meg Ha
vas helyére.

Képviselőtesiileti közgyűlés. Szep
tember havi rendes közgyűlését csütör
tökön délután tartotta Rimaszombat vá
ros képviselőtestülete. A harminckilenc 
napirendi pontból álló tárgysorozaton 
egész sereg illetőségi, adó és adminiszt
ratív ügyön kivül szerepelt a jövő évi 
költségvetés, valamint az 1936 évi zár
számadás is. A közgyűlés megtartásáról 
legközelebb bővebben referálunk.

Halálozás. Mazanek Etelka nyug. 
postamesternő életének 75. évében Ri
maszombatban elhunyt. Temetése nagy 
észvét mellett csütörtökön 2 órakor 

ment végbe az országos kórház halottas 
házából a r. kath. egyház szertartása 
szerint. A megboldogultban Harajovits 
Gyuláné és özv. Dierner Gyáláné édes
testvérüket, dr. Zakács Istvánné pedig 
nagynénjét gyászolja.

Tagja vagy már aSzMKÉ-nek? Ha
nem, siess és iratkozzál be. A SzMKE 
célja fejleszteni a magyar öntudatot, 
műveltséget. Ezért dolgozik tiz éve, az 
eredmény: ma 200 fiókszervezete van 
kb. 15.000 taggal. Kulturházak, könyvtá
rak, szociális tevékenység, iskolaügy: 
nind az ügykörébe tartozik. Lapja a 
Magyar Vasárnap, amelyet tagsági dij 
fejében küld minden tagnak. Ezenkívül 
ingyen előadás-anyagot küld a fiókszer
vezetnek havonként. Aki csak egy kissé 
szivén viseli a magyar kultúra sorsát, a 
SzMKE zászlaja alá sorakozik. Beirat
kozó szándékkal jelentkezni lehet a he
lyi szervezetnél, a komáromi központban 
(kultúrpalota,) vagy a körzeti titkár
ságnál.

Figyelmeztetés. Minden vadásznak
kötelessége, hogy a legszigorúbban be
tartsa azt a parancsot, hogy postagalam
bokat elfogni, bántalmazni, lelőni, vagy 
megkinozni tilos. (Az 1934. évi 2. sz. tör
vény 6. § Il.bekezd.) — (Kivonat a föld
művelési min. 27,565/VII a/1938 sz. 
rendeletéből.)

Tilos apróhirdetés utján levelez
ni. A prágai rendőrigazgatóság a követ
kező rendeletet közölte : Az 1932. évi 
április 14-én kelt 300. sz. törvénycikk 
10. paragrafusa s az 1933 junius 10-én 
keit, 125.-ik számú törvénycikk értelmé
ben azonnali hatálybalépéssel valameny- 
nyi időszaki és nem időszaki újságban, 
nyomtatványban, stb. tilos apróhirdetési 
rovatban levelezni. A kivételes rendel
kezések folytán szerkesztői üzeneteinket 
is egyelőre mellőznünk kell.

A poíyanai erdei dráma a bíróság
előtt. Vaclavik Antal kőhegyi legény 
az utóbbi időben sűrűn forgolódott Pav- 
cso József kőhegyi munkás felesége kö
rül s különösen a férj távollétében ost
romolta a menyecskét szerelmével, ami
ről az tudomást szerzett és egy erdei 
találkozás alkalmával felelősségre vonta 
az asszonyt molesztáló legényt. Václavik 
durván visszautasította a férjet és a ke
zében lévő dorongal tettlegesen is igye
kezett álláspontját érvényesíteni, mire 
Pavcso bicskát rántott és négy szúrással 
leteritette ellenfelét. Az összeszurkált 
Vaclavik a helyszínen percek alatt el
vérzett. A családi boldogságát véresen 
védelmező férjét a csendőrök letartóz
tatták s eljárást indítottak ellene. Miu
tán az orvosi látlelet megerősítette Pav
cso védekezését, a birőság csupán halált 
okozó súlyos testi sértésben mondotta 
ki bűnösnek s 13 hónapi fogházra Ítéltek, 
amelybe a vizsgálati fogságot is beszá
mították. Az elitéit és az államügyész 
belenyugodtak az ítéletbe s így az jog
erőre emelkedett.

Póruljárt szesztolvaj. Az ujantalvöl- 
gyi Klára-üveggyár benzin és szeszrak- 
t ráí a napokban ismeretlen tettesek fel
törték. A nyilvánvalóan szeszre pályázó 
betörők a helyzettel tökéletesen ismerős 
elemek közűi kerültek ki, mert a raktár 
külső ajtaját álkulccsal nyitották föl és 
a belső, biztonsági zárakkal ellátott aj
taját is álkulccsal próbálták felnyitni, 
a munkát azonban kénytelenek voltak 
abbahagyni, mert a második kulcs bele

törött a zárba. A betörők a jelek szerint 
nagy erőfeszítéseket tettek, hogy a zár
ból eltávolitsák a kulcsmaradványt, fá
radozásuk azonban nem járt eredmény
nyel s igy zsákmány nélkül s egy bűnjel 
hátrahagyásával voltak kénytelenek a 
terepet elhagyni. A helyszínre kiszállt 
csendőrök a raktár első helyiségében 
egy hajneccet (amit különösen sportoló 
féifiak szoktak a fejükön hordani) ta
láltak, amelynek tulajdonosát Kubinecz 
Mályás rimakokovai munkás személyé
ben kézre is kerítették. A póruljárt 
szesztolvaj beismerte tettét, azonban ta
gadja, mintha tettestársai lennének. Az 
eljárás megindult ellene.

Lezuhant a robogó teherautóról.
Klein József rimaszombati szállító egyik 
teherautója pénteken homokot szállított 
s a rakomány tetején Szvincsák János 
munkás is helyet foglalt. A városkerti 
fordulónál a szél lekapta Szvincsák ka
lapját s a szerencsétlen ember olyan vi
gyázatlanul kapott utánna, hogy egyen
súlyát vesztve lezuhant a robogó autóról 
és súlyosan megsérült. A kórházba szál
lították.

Oláhcigányok és vasvillás gazdák 
csetepatéja. Grulyo Bála közismert 
oláhcigány szekere vasárnap Balogtamá
si közelében szembetalálkozott egy falu
si kocsival, amelyen a többek között a 
tamási községi biró is helyet foglalt. 
Miután az oláhcigányok szabálytalan ol
dalon hajlottak és figyelmeztetés dacára 
sem tértek ki, a falusi kocsit hajtó ko
csis ostorral Grulyora csapott. A cigá
nyok pillanatok alatt körülkapták a biró 
kocsiját és parázs verekedést kezdtek, 
minek láttára az utasok egyike beszaladt 
a faluba sagitségért. A hir úgy szólt, 
hogy az oláhcigányok agyonverik a bi- 
rót, erre többen vasvillát ragadtak és az 
országútra siettek a községi biró védel
mére s miután már sem abirót sem ko
csiját nem találták, nekiestek Grulyo 
Bélának és úgy helybenhagyták, hogy 
kórházba kellett számtani. Az országúti 
csetepaté ügyében megindult az eljárás.

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

Az ember táplálékai közölt első he
lyen áll a tej. A kisgyermeknek ez az 
első tápláléka, a felnőtteknek pedig erőt 
adó tápanyaga. Az elgyengült aggoknak 
és a betegeknek viszont a legfőbb ele
dele, — amikor mást nem képes meg
emészteni. A tej az a táplálék, mely az 
emberi test felépítéséhez szükséges táp
anyagok legkiválóbb keveréke. A tej 
alkatrészei közül : a zsir, melyből a vaj 
is készül és a tejcukor a hőképző anya
gok. Ezek fütik a testet, akár a szén a 
kazánt. A tejfehérje a testsúlynak felét 
alkotó izomzat legfontosabb alkotóanya
ga. A tejben lévő szénsavas és foszfor
savas mészsók a csontok és fogak fej
lődéséhez nélkülözhetetlenül szüksége
sek. A tej lecitin tartalma idegrendsze
rünknek és az agynak is egyik fontos 
alkotóeleme. A tejben levő vitaminok a 
növekedés cs a csontképzés szempont
jából olyan fontos anyagok, amelyeknek 
a táplálékból való hiánya gyermekeknél, 
felnőtteknél egyaránt betegséget, „hiány- 
betegséget" okoz, — teljes számban 
meg vannak a tejben. Egy felnőtt dol
gozó embernek naponta 3000 kalóriát 
kell pótolnia, egy liter tej 700 kalóriát 
tartalmaz.

A pancsolt piaci tej zsírtartalma: 1.2%, 
kazeintartalma: 1.50%. fehérjetartalma: 
02%, tejcukortartalma: 2%, sók: 0.6%.

A gazdánál tisztán kezelt tej zsírtar
talma : 3.5%, kazeintartalma: 2 9%, fe
hérjetartalma : 0.7%, tejcukortartalma: 
4 6%, sók : 0.6%.

Egy liter tej tápértéke egyenlő : 280 
gram borjúhússal, vagy 200 gr. kövér 
marhahússal, vagy 145 gr. prágai son
kával, vagy 7 gr. tojással, vagy 5 darab 
vajaszsemlyével.

A tej a háztartásban rendkívül válto
zatosan alkalmazható a főzésnél. Fo
gyasztható hidegen, melegen, aludttej
ként, vagy mint túró, sajt stb. Fogyaszt
ható mint tejeskávé, kakaó, tejleves, 
vaniliás tej, kása, tejes puliszka, stb. 
Fogyasszunk tehát minél több tejet, 
mert a tej erőt és egészséget jelent.

Okiratot hamisitott egy analfabéta 
cigány. Farkas György tiszolci cigány
zenész májusban malacot vásárolt a 
vásáron és azt augusztusban megfelelő 
haszonnal továbbadta. Miután az adás
vétel megtörténtekor nem találta meg a 
malacról szóló hivatalos passzust, az 
elöljáróságon újat kért s miután az álla
tot, mint saját nevelésüt jelentette be, 
az Írnok akadály nélkül kiállította az 
iratot. Az ellenőrzéskor kiderült, hogy 
a cigány valótlan adatokat mondott be 
s igy ellene közokirathamisitás cimén 
a csendőrség feljelentést tett. A kelep
cébe jutott more, aki egyébként analfa
béta, azzal védekezett, hogy sejtelme 
sem volt arról, hogy a vásárolt malacot 
nem szabad saját nevelésűnek bevallani. 
Az eljárás folyik.

Betörők jártak a murányi plébánia- 
templomban. Szombatra virradó éjjel 
ismeretlen tettesek behatoltak a murányi 
plébánai templomba és ott a Szent- 
Antal szegényeinek perselyét feltörték 
és kifosztották. A lelketlen tolvajok 
kézrekeritésére a csendőrség széleskö
rű nyomozást indított.

Hurokrakerült betörő. Múlt év nya
rán ismeretlen tettesek betörtek Jankó 
András süvetei, Demján János ratkóle- 
hotai és Szakálos András ratkói föld- 
mivesek lakására és onnan különféle 
ékszereket emeltek el. Egyévi nyomozás 
után a csendőröknek végre sikerült 
Gyurinda Mária ratkói lakos személyé
ben a betörőt ártalmatlanná tenni, s a lo
pott tárgyak egyrészét lakásán, egyré- 
szét pedig Zafcsik János ratkószuhai 
lakosnál megtalálni. Gyurinda Mária el
len lopás, Zafcsik ellen pedig orgazda
ság cimén megindult az eljárás.

A cimbalom reneszánsza?
Irta: Szilveszter.

Augusztus hó első felében a napilapok 
hirt adtak arról, hogy Rácz Aladár 
cimbalomművészt a magyar kultusz- 
miniszter a budapesti Liszt Ferenc 
Zeneművészeti Főiskola tanárává nevez
te ki s megbízta az újonnan szervezett 
cimbalom tanszék vezetésével. Hosszú 
száműzetés után tehát újra polgárjogot 
nyert ez a több évszázados múltra visz- 
szatekintő, régi magyar hangszer a leg
első magyar zenei kultúrintézménynél s 
bizvást hisszük, hogy a zeneművészeti 
Főiskola újdonsült tanárának európai 
viszonylatban is annyira elismert művé
szete, a keze alól kikerülő friss tehetség 
úgy zenei körökben,mint a nagyközön
ség előtt is bebizonyítják, hogy a cim
balom épp úgy alkalmas a magasabb- 
rendű művészi igények kielégítésére, mint 
bármely más hangszer s visszaállítják 
annak az elmúlt évtizedekben annyira 
leromlott népszerűségét.

Amikor a cimbalomkedvelők és mű
velők nevében örömmel vesszük tudo
másul az egykori cigánycimbalmosnak 
zenefőiskolai tanárrá történt kinevezé
sét s amikor a napilapok zenei rovatá
nak ismételt megnyilatkozásai és cikkei 
után a nagyközönség is kénytelen fel
figyelni erre a már-már teljesen elfelej
tett hangszerre, vessünk egy visszapil
lantást a cimbalom múltjára, lássuk, 
miért lett a cimbalom idők folyamán a 
zenei világ mostohagyermeke, mely még 
a szájharmónika, vagy citera mellett is 
szégyenkezve bujt meg Rácz Aladárral, 
a modern cimbalomjáték nagynevű út
törőjével, aki művészetével sorra hódí
totta Európa legelőkelőbb zenei metro
polisait s akit a mai francia zenei élet 
egyik legnagyobb tekintélye a „cimba
lom Liszt Ferencinek" nevezett el.

*
Nem sokat vétünk az igazság ellen, 

ha a cimbalmot a „régi magyar hang
szer" jelzővel illetjük, ne használjuk 
azonban az „ősrégi" szót. Éz a trapéz- 
formájú, húros hangszer ázsiai eredetű 
s 1400 táján arab, illetve török közve
títéssel került Európába. Inkább azért 
nevezzük magyar hangszernek, mert a 
Keletről való bevándorlás után nagyobb 
mértékben honosodott meg nálunk, mint 
a kontinens egyéb nemzetei között. So
káig úri hangszer volt, nemesi, főúri 
házaknál, sőt magánál a bécsi udvarnál 
is kultiválták. (Tóth Béla Magyar anek
dotakincsében több magyar arisztokratát 
emlit, akik cimbalomjátékukkal a csá
szári családot szórakoztatták, Ferenc 
császár neje pedig Banyák Simont, a

( e gys zer ű,  d e  k i a d ó s )
y2 kg főtt burgonyát megreszelünk, két 
tojást ütünk rá és % kg liszttel, sóval és 
5 dkg Vitelloval tésztává keverjük. Ebből 
ujjnyi vastag metéltet készítünk, az egyes 
darabkákat megsodorintjuk és forró 
Ceres zsírban aranyosbarnéra kisütjük. 
Vigyázz! A megmaradt Cerest újból föl

használhatjuk kisütéshez, meri

magyar czigánycimbalmosok nesztorát 
üvegczimbalommal ajándékozta meg), 
fénykora az 1700-as évekre esik, mig a 
XIX. és XX-ik században mindjobban 
kiszorul az úri portákról s a nép és 
czigányzenészek hangszerévé válik.

A cigányzenekarokban természetesen 
mindig elsőrendű szerepet töltött be s 
tőit be ma is ez az akkordikus fu
tamokat alkalmazó, cifrázó, kisérőhang- 
szer. Egy-egy kiváló cigánycimbalmos 
művészetét — Banyák Simonon és Ba
kos Ferencen (Bihari cimbalmosán) 
kezdve, Banda Marci s Magyari Imre 
zenekarának cimbalmosain folytatva — 
nemcsak a cigányzenét kedvelő nagy- 
közönség élvezte s csodálta, hanem sok 
esetben a zenei világ legjobbjai is. 
Liszt Ferencen kivül Massanet és Deli- 
bes is lelkes hallgatója és tanulmányo
zója volt a magyar cigányzenének, Mas- 
cagniról, a ma is élő nagy operaszer
zőről pedig közismert, hogy rajong a 
cigányzenéért, a magyar fővárosban jár
va estéről-estére cigányzenét hallgat s 
egyik pesti útja után igy nyilatkozott: 
„Az a cigánycimbalmos a nagykörúti 
kávéházban volt a legnagyobb művész, 
akit eddig életemben hallottam." Ter
mészetes, hogy az originális hangszert 
ütögető s pengető fekete muzsikusok 
rendkívül büszkék Mascagni kijelenté
sére, nem egy tehetősebb cimbalmos 
lakásában díszhelyen ott függ az opera
szerző képe s ha valaki lekicsinylőig 
nyilatkozik a „cigányutra tévedt," „tö
kéletlen" hangszerről, a nagy Pietro 
nyilatkozatával torkolják azt le. De nem 
is kell valamely nagyvárosba mennünk 
a Banyák Simonok és Bakos Ferencek 
kései utódai után. Emlékezzünk vissza 
a rimaszombati Makosra. Néhány évvel 
ezelőtt vitte őt el a cigányzenészek obii
gát betegsége, a tűdővész (vagy talán a 
szervi szivbaj) Oláh Kálmán és Csóka 
Sanyi bandájában azzal a két vattába 
pólyáit fapálcikával micsoda ördöngős 
futamokat, cifrákat csalt ki hangszeré
ből. Hogy egy-egy kiválóbb cigánycim
balmos mennyi egyéni vonást, ízt visz 
bele játékába, az akkordokat, variáció
kat, cifrákat mennyi változatban, ere
deti rögtönzéssel hozza ki, mindez kü
lön tanulmány tárgyát képezné s a 
Zeneművészeti Főiskola újonnan meg
szervezett cimbalom tanszékének tárgy
körében bizonyára szintén bele fog tar
tozni.

A cigánycimbalmos szóló játéka ezzel 
szemben nehezen élvezhető és érthető, 
mert akár hallgató nótánál, akár andal- 
gó, vagy csárdásnál annyi futamot s 
cikornyát visz bele játékába, hogy az 
alapdallam alig vehető ki.

Ami a cimbalom további „civil" pá
lyafutását illeti, minekutána a királyi 
udvarokból s főúri palotákból kiszorult 
a tizenkilencedik és huszadik század 
mesgyéjén a polgári családoknál kez
dett — egy időre — otthonossá válni. 
Különösen, mióta Schunda budapesti 
hangszergyáros megreformálta a cim
balmot, úgy hogy az azon való já)ék 
tökéletesebbé s élvezhetőbbé vált. A 
nyolcvanas és kilencvenes években,

Szülői társulat minden 
magyar iskolában legyen.
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majd pedig századunk első évtizedében, 
a házi zene virágzásának idején általá
nos szokássá vált, hogy nemcsak a fel
sőbb körök, hanem a polgári családok 
gyermeke is — iskolába kerülve — va
lamilyen hangszert tanult. Túlnyomó
részt zongorát és hegedűt, ritkábban 
cimbalmot. Az eladó lány férjhezmenési 
lehetőségét nagy mértékben csökken
tette, ha nem játszott zongorán, mint 
ahogy nagy szépséghibának számított, 
ha magyar anyanyelvén kivül nem be
szélt legalább németül, esetleg franciául. 
Reviczky Gyula verseskönyve, a sarok
ba állított zongora, a konverzáció és 
korrespendáció épp oly fontos _ volt 
anyáink és nagyanyáink szalonjában, 
mint ma Isten szabad ege alatt a 
kajakcsónak, autóduda vagy lakkozott 
köröm. Nos hát, hölgyeink egy része 
azt gondolta, minek kínlódjon éveken 
át a zongora mellett, amikor cimbal- 
mozni egy féléven belül „egészen jól 
megtanul." Vett egy-két órát a cigány
tól, néhány hamisan leütött futam kísé
retében eljátszotta a „Daru madár út
nak indul" s a „Temetőben láttalak 
meg először" kezdetű hallgató nótát s 
készen volt a házi zene. Az egerek és 
patkányok rémülten menekültek a ház 
környékéről, a házieb bőszen ugatott s 
a zeneértő szomszéd legszívesebben fej
szét ragadott volna, hogy darabokra 
hasogassa Schunda Vencel József, Ha- 
bitz vagy Mogyoróssy gyártotta hang
ládát. Általános nézet volt, hogy a cim
balom sokkal könnyebben elsajátítható 
hangszer, mint akár a zongora, vagy 
hegedű s ez a balhiedelem teljesen 
megásta a cimbalom sírját. A cigány- 
zenészeket nem számítva, életemben 
mindössze három-négy személyt hallot
tam cimbalmon oly tudással játszani, 
hogy azt hallgatni és élvezni lehetett. 
Az illetők igen tehetséges zenészek 
voltak, akik gyermekkoruktól, évek 
hosszú során át művelték a cimbalom 
játékot, mely idővel s fáradsággal, zenei 
rátermettségükkel más hangszeren bizo
nyára nagyobb eredményt és sikert 
mutathattak volna fel. Mert kétségtele
nül nehezebb két verő segítségével 
ugyanazt kihozni, amihez zongoránál tiz 
ujj áll rendelkezésünkre (Sőt Liszt Fe- 
rencz tizenegyedik helyett néha szépen

kifejlődött orrát is használta).
Ezektől — a zenei körökben egyéb

ként megbecsült — fehér hollóktól el
tekintve, az elmúlt évtizedek cimbalom 
művelőinek tudása s technikája oly 
gyatra, alacsony nívón mozgó volt, hogy 
a hangszer hírneve évről-évre süllyedt, 
azt mind kevesebben kultiválták a vi
lágháború alatt és után — a cigány- 
zenekaroktól eltekintve — mindenünnen 
kiszorult.

Gyenge volt a cigánytól tanuló „natu
ralisták" s még gyengébb a „kottisták" 
tudása. Az előbbiekről már megemlé
keztünk, az utóbbiak Állaga Géza és 
Erdélyi Dezső cimbalom iskoláira s át
irataira voltak ráutalva s bármily di
cséret illeti is az egyébként kiváló zon
gorista és zeneszerző Állagát, a cimba
lom egyik leglelkesebb népszerűsítőjét 
s a kilenczszázas években a zene
főiskola cimbalom tanárát, úgy az ő, 
mint Erdélyi Dezső iskolái messze mö
götte maradtak a többi hangszerek ha
sonló alkotásainak, koncert-etüdjeik, 
még a legtökéletesebb lejátszás mellett 
sem voltak egyebek gyenge klimpiro- 
zásná! s azokkal a hangversenytermek 
dobogójára aligha lehetett volna fellépni.

Régebben szerepet kapott a cimbalom 
az operaház zenekarában is, főként Er
kel Ferenc Bánk bánjában s Hunyady 
Lászlójában, utóbb onnan is száműzték 
s az újabb operák közül talán Poldini 
Farsangi lakodalma az egyedüli, mely
ben Kálmán diák dalánál felcsendülnek 
a cimbalom akkordikus futamai.

Hogy az utolsó években a Zeneművé
szeti Főiskola cimbalom tanszéke be 
volt-e töltve, arról teljesen tájékozatla
nok vagyunk.

Ily előzmények után lépett fel Rácz 
Aladár, akinek többet köszönhet már ed
dig is a cimbalom, mint Állaga Gézának, 
Erdélyi Dezsőnek, Krúdy Andornak 
együttesen, akire külföldön elért nagy 
sikerei után már az elmúlt két eszten
dőben felfigyelt a zenei világ és sajtó 
s akinek művészete most a legelső ma
gyar zenei intézménytől is megkapta a 
fémjelzést.

Külföldön nem kisebb zenei nagysá
gok lelkesednek játékáért, dedikálják 
neki műveiket, rendezik s vezénylik 
hangversenyeit, mint Stravinsky Igor, a

modern zene nagy egyénisége, Ansermet, 
a világhírű francia dirigens, úgyszintén 
nagynevű német kollégája, Weingartner 
Félix, otthon pedig Dohnányi, Bartók, 
Kodály elismerését és támogatását ér
demelte ki a cimbalom játék terén el
ért egészen kivételes képességeivel.

Rómában a Santa Cecília Akadémián, 
London, Páris, Bécs hangversenytermei
ben a legkényesebb közönség előtt 
játszott s mig mind a mai napig az a 
közfelfogás uralkodott, hogy a cimbalom 
egyedül a magyar népies műzene in
terpretálására alkalmas s minden más 
zenei alkotás, de különösen a klasszi
kusok számára tabu, addig Rácz Ala
dár a legtökéletesebb előadásban hó
dította meg a cimbalom számára Bachot, 
Beethovent, Lisztet, Paganini etűdjeit, 
melyek mellett természetesen a Bartók 
és Kodály által művelt magyar népzené
ről sem feledkezik meg s különösen nem 
a régi magyar kesergőkről és siratókról. 
Legnagyobb külföldi sikerét Bihari Ma
gyar Áriájával érte el és nem vitatható, 
hogy Danko Pista szerzeményeit, Boka 
kesergőit, Bihari műveit egy hangsze
ren sem lehet oly kifejezésteljesen s 
hatásosan kihozni, mint ezen a kedves- 
hangú, meleg tónusu instrumentumon.

Amikor zenefőiskolai tanárrá történt 
kinevezésekor meginterjúvolták a nem
mindennapos karriért befutott cigány
zenészt, Rácz Aladár a következő önér
zetes nyilatkozatot tette :

„A cimbalom, szerintem van oly tö

kéletes hangszer, mint bármelyik hang
versenyzongora, sőt vannak művek, me
lyeket csak cimbalmon lehet eljátszani s 
ezeket a műveket nagy muzsikusok 
írták. Vájjon miért ne lehessen Bach a 
táplálója a cigányművészetnek, miért 
sülyedjenek el ezek a rendkívüli mu
zsikusok a műnépdalok ingoványaiban."

írásunk cime után kérdőjelet tettünk. 
Rácz Aladártól, a cimbalom lelkes apos
tolától, az ő zenetanári működésétől 
függ, hogy a kérdőjel már a legközeleb
bi években felkiáltójellé egyenesedjen 
ki. A cimbalom kedvelők s művelők ne
vében őszintén kívánjuk ezt.

Felelős szerkesztő: R á b e ly  K áro ly .
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