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Divatos
kézimunkák 

hímző- és kötőfonalak
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

ELŐFSZETÉSi  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- 111-21. szám alatt engedélyezte.

Sorsdöntő napokat élünk.
Irta:  MÁRKUS LÁSZLÓ.

A müncheni egyezmény alapján | jesedésén s amidőn boldog jövőt 
október 9-én, vasárnap este 7 óra- kivánt nekik, készséggel jelentette 
kor Ókomáromban a csehszlová-1 ki, hogy a szlovák testvérekkel, 
kiai magyarlakta területek átadá- mint szomszédokkal, továbbra is
sara vonatkozó tárgyalások a két 
állam részéről kiküldött bizottságok 
között megkezdődtek s mikor e 
sorokat Írjuk, a legkedvezőbb me
derben folynak.

A tárgyalásokat megelőzőleg a 
prágai kormány elismerte a ma
gyarság önrendelkezési jogát. Ok
tóber 6-án, a szlovák pártok, köz
tük az agrárok szlovák osztálya is, 
a Zsolnán tartott közös értekezle
ten hozott határozatukkal, a szlo
vák nép népszavazás utján történő 
meghallgatásának mellőzésével, a 
Csehországgal való dualizmus mel
lett döntöttek, amely szerint csu
pán a kiilügy és pénzügy lesz kö
zös a két ország között, egyéb-

az eddigi megértéssel kivan a ma
gyarság együttműködni. Boldogan 
és hálatelt szivvel várja a magyar
ság visszacsatolását Magyarország
hoz és amidőn az Egyesült Ma
gyar Párt nevében megköszöni a

szlovákiai magyarságnak kitartását 
és hűségét, hálát ad a Gondvise
lésnek és azzal fejezi be beszédét, 
iiogy az Úristen legyen velünk és 
éljen a megnagyobbodott Magyar- 
ország !

Utána Jaross Andor orsz. párt
elnök beszélt. Azzal kezdte, hogy 
most nem a szavak, a tettek ide
jét éljük. Jelentette, hogy az Egye
sült Magyar Párt parlamenti klubja 
ülést tartott, amelyen határozatot 
hozott a magyar terület átcsatolása 
tárgyában.

A határozat a következő
A csehszlovákiai Egyesült Magyar Párt 

törvényhozói, mint ez állam magyarsá
gának törvényes képviselői, folyó évi 
szeptember hó 17-én hozott határoza
tukban követelték a magyarság önren
delkezési jogát és ennek érvényesítése 
érdekében a népszavazást. Azóta olyan 
események történtek, melyek alapjában 
változtatták meg a csehszlovák köztár
saság politikai helyzetét. A müncheni 
négyhatalmi konferencia határozataif, 
melyek a köztársaság német, lengyel és

ként Szlovákia telies önállóságot magyarlakla területeinek a szomszédok kent sziovaKia teljes onauosagoi részére vaIŐ átengedését kívánták meg,
a csehszlovák kormány elfogadta. Ma 
már részben folyamatban van, részben

nyer. Ezt követőleg dr. Ti só elnök
lete alatt megalakult a szlovák mi 
nisztérium. befejezés előtt áll a német és lengyel-

Amint erről már a napilapok be- !akía vidék átadása Németország, illetve
számoltak a nozsonvi rádióban Lengye!orszag Javara- A csehszlovák'J ’ , P v \ kormány értesítette a magyar kormányt,
október 7-én este Esterházy Ja- hogy hajlandó a magyarlakta területek
""" A" "" A átadásáról tárgyalni.

A magyarság tehát sorsdöntő órákat
nos és Jaross Andor országgyűlési 
képviselők, az Egyesült Magyar 
Párt vezérei nagyhorderejű beszé
det mondottak a csehszlovákiai 
magyarlakta területeknek Magyar- 
országhoz leendő visszacsatolásá
ról és azokról a követelésekről, 
melyek a visszacsatolás teljes vég
rehajtására vonatkoznak.

Először Esterházy János orsz. 
ügyv. elnök mondott emelkedett, 
lelkes beszédet, melyben kijelen
tette, hogy örömmel és büszke ön
érzettel gondol arra a nehéz és 
szenvedésteli húsz évre, melynek 
küzdelmes munkája gyümölcsét rö
vid időn belül szakítja le az ittélő 
magyarság. „Hálával gondolunk a 
négy nagyhatalomra, amelyek jogos 
kívánságainkat magukévá tették és 
elősegítették felszabadulásunkat. — 
Tudom és érzem,— mondotta Es
terházy — hogy a magyarság pár 
napon belül egyesül, a felszabadu 
lás órája küszöbön áll s e pilla 
natban azt üzenem magyar testvé
reimnek; ne feledkezzünk meg ar
ról, hogy fegyelmezetten kell vi
selkednünk. A magyar kormány a 
legrövidebb idő alatt letárgyalja a 
müncheni egyezmény alapján a 
területátadási kérdést s e tárgya
lások alatt viselkedjünk öntudato
san, fegyelmezetten." Majd őszinte 
örömét fejezte ki a szlovákok régi 
vágyának: az autonómiának hetei

éi át, melyek szükségessé teszik, hogy 
ismét félreértést kizáró módon juttassa 
kifejezésre álláspontját.

A Csehszlovákiában lakó magyar nép 
törvényes képviselői kimondják, hogy 
hűen az ezeréves történelmi múlthoz és 
a vérség szent kötelékéhez, vissza akar
nak térni az anyaállamhoz; Magyaror
szághoz.

Ennek gyakorlati végrehajtása érde
kében követelik, hogy a magyarlakta 
területek kérdése azonnal és haladék
talanul oldassék meg a megállapított 
háromhavi határidőre való minden te
kintet nélkül, oly módon, hogy ez az 
egész terület maradéktalanul Magyar- 
országhoz csatoltassék.

Követelik, hogy a csehszlovák hadse

reg azonnal üritse ki a magyarlakta te
rületet, hogy véget érjenek azok a szen
vedések, amelyek a magyar lakosságot a 
különféle zaklatás, rekvirálás és sza
badakarat megnyilatkozásának brutális 
elnyomásával sújtják.

Követelik, hogy a magyar nemzetisé
gű katonaság azonnal hazabocsájtassék.

Követelik az összes magyar nemzeti
ségű politikai fogoly és túsz azonnali 
szabadlábrahelyezését.

Követelik, hogy mindazon ingóságok, 
lovak, fogatok motorosjárművek, melye
ket a magyar lakosság a katonaságnak 
beszolgáltatott, haladéktalanul vissza
adassanak, vagy mai becsára megtérít
tessék. Követelik az indokolatlan moz
gósításból a magyar lakosságot ért ösz- 
szes kár azonnali megtérítését.

Követelik, hogy a magyarlakta terüle
ten a közhatalmat a csehszlovák kor
mány az egyesült magyar pártnak adja 
át és annak átadásáig biztosítsa azonnal 
a sajtószabadságunkat és gyülekezési 
jogunkat.

Követelik, hogy a magyarság minden 
korlátozás nélkül azonnal használhassa 
nemzeti jelvényeit.

A magyarság öntudatos fegyelemmel, 
lelkes örömmel és mély történelmi fe
lelősséggel várja felszabadulásának pil
lanatát és kéri a müncheni egyezményt 
aláiró nagyhatalmakat, hogy ezen egyez
ményen alapuló jogos kívánalmainak 
minél hamarabb érvényt szerezzenek.

Jelen határozatot az Egyesült Magyar 
Párt egyidejűleg bejelenti a csehszlovák 
és a magyar királyi kormánynak. Len
gyelországnak mint nagyhatalomnak és 
egyúttal tudomására hozza a müncheni 
egyezményt aláiró hatalmaknak.

Pozsony, 1938. október 7-én.
Dr. Szüllő Géza 
Dr. Holota János 
Szent-Ivány József 
Dr. Pajor Miktós

Jaross Andor 
Dr. Korláth Endre 
Füssy Kálmán 
Dr. Szilassy Béla

Dr. Giller János 
Dr. Salkovszky Jenő

nemzetgyűlési képviselők és
Dr. Gürtler Dénes 
Virágh Béla

tartománygyüiési képviselők

Esterházy János 
Dr. Porubszky Géza 
Hokky Károly 
Dr. Turchányi Imre

szenátorok.
Kontsek György 
Ortutay Jenő

A magyarság a magyar törvény
hozókból alakult Magyar Nemzeti 
Tanács rádiószózatát Rimaszom- 
szombatban is lelkes örömmel hall
gatta a piactéren felállított nyilvá
nos rádiókészülék utján.

Vasárnap, folyó hó 9-én meg
kezdődött a kormányrendeletre be
szolgáltatott rádiókészülékek vissza
adása is s a nagyhorderejű komá

romi tárgyalásokról szóló híradást 
a rádiótulajdonosok és igy az egész 
város magyarsága saját rádiókészü
léke utján boldog reménykedéssel 
figyeli.

Városunkban csend, rend és nyu
galom honol. Érthető visszatetszést 
keltett a hétfőn este megjelent azon 
rendelkezés, mely a lakosságot este 
8 órával lakásában való tartózko

dásra szorítja és a nemzetiszinek 
használatától, ilyszinü jelvények vi
selésétől eltiltja, de ezt a rendel
kezést is a legteljesebb fegyelme
zettséggel betartja e város józan 
gondolkozásu, nyugalmát megőrző 
lakossága.

A komáromi tárgyalások felé is 
teljes nyugalommal tekintünk. Húsz
éves várakozás után a rövid idő 
múlva bekövetkező sorsdöntés iránt 
lehetünk türelmetlenek, de nyug
talanok, vagy éppen kicsinyhitüek 
egyáltalán nem!

Igazság csak egy lehet s mi eb
ben az igazságban, annak győze
delmeskedésében törhetetlen hűség
gel biztunk eleitől fogva. Lehet-e 
hát sorsunk kétséges!?

Három nemzedék.
Irta: Urr György.

Sokat, beszélnek, még többet Ír
nak ma a fiatalság problémáiról. 
Kétségtelen tény, hogy a fiatalság, 
mint ilyen, nem egységes sem világ
felfogásban, sem élettapasztalatban. 
Három generációt különböztetünk 
meg az ifjúság között: a front, 
a háborús és a háború utáni nem
zedéket.

Az első generációnál a korhatár 
az 1900. évig tart. Ez az utolsó 
korosztály, amely háborúban volt 
s mindenben csalódnia kellett, a 
melynek teljesülésében remélt. A 
magyarság történelmi tragédiája 
legjobban ezt a korosztályt súj
totta, mert bár az élet küzdelmei
ben megállotta helyét, amikor ha
zajött a frontról, létének minden
napi fenntartása is megoldhatatlan 
probléma volt számára.

A magyar fiatalság ezen rétegé
nek nagy része hiányzik a nemzet 
testéről leszakított magyarság éle
téből. Nagy része elhagyta szülő
földjét és igyekezett a megmaradt 
Magyarországon elhelyezkedni, ami 
belőlük visszamaradt, mint gene
ráció nem jöhet nagy számításba 
a nemzeti életben. Ez a korosztály 
az, amely megfelelő élettapasztala
tokra tett szert, de sorsának irá
nyításában nem folyhatott be, mert 
puszta létének fenntartása, a min
dennapi száraz kenyér biztosítása 
megfelelő csendet és, óvatosságot 
parancsolt számára. És e korosz
tály 1910—20-ban jelentkezett elő
ször a magyarság életében, de 
mint közéleti tényező csak 1935- 
ben jutott szóhoz mint „reform- 
nemzedék." 30—40 képviselője a 
magyar parlamentban helyet fog
lalhatott, hogy pótolja a 70-felé 
menő liberális nemzedéket, amely
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görcsösen ragaszkodott pozíciójá
hoz, nem akarván figyelembe ven
ni az elmúlás törvényét a termé
szetben.

A háborús nemzedék korhatára 
1918-ig tart. — Ez a nemzedék, 
amely tűzben ugyan nem volt, de 
a világháború és az ezt követő 
idők zűrzavara, megpróbáltatása 
és nélkülözései mind kijutottak szá
mára. Nagy élettapasztalatokat szer
zett a maga számára és ez az 
osztály volt az, amely a nemzeti 
életben a szociális kiegyenlítődés 
és a népi kultúra felkarolásának 
programmjával jelentkezett.

A múltat erős kritikában része
sítette, mert apái bűnéül rótta fel 
a jelen sivár állapotait, hogy annál 
jobban kihangsúlyozza, hogy mi a 
teendő, ha az állapotok megjaví
tását és a többségi nemzetből ki
sebbségi sorsba jutott magyarság 
fennmaradását biztosítani akarják. 
Úgy itt, mint Erdélyben és a Vaj
daságban nagy port vert fel ennek 
a generációnak a mozgalma. La
pok indultak meg, egyesületek, 
könyvek születtek meg, mind ennek 
az eszmének a szolgálatában. A 
kisebbségi életben előtérbe került 
ez a generáció és „helyet az ifjú
ságnak" jelszó égisze alatt kisebb
ségi életünk különböző megnyilvá
nulásaiban helyet kapott. De ter
mészetesen sem ez a generáció, 
sem a frontgeneráció, amelynek 
egyes tagjai vezetéshez jutottak, 
eredményes munkát nem tudtak 
kifejteni az egyetemes magyarság 
gazdasági helyzetének megjavítása 
céljából. Ezek az ideológiai moz
galmak lassan elcsendesedtek, mert 
ma az embereket nem világnézeti 
harcok érdeklik, hanem a kenyér, 
még ott is, ahol ezt különböző vi
lágnézeti jelszavak alatt vívják meg.

A háború utáni generáció egy 
uj világban született, az elmúlt 
évek nagy változásai az ő számára 
csak múlt „történelem." Nem élte 
át őket, nem kellett eszmékben és 
ideológiákban csalódnia. Nem kel
lett saját bőrén tapasztalnia, hogy 
probléma csak egy van és ez a 
mindennapi kenyér megszerzése. 
És ezt a nehézséget a kisebbségi 
sorsba jutott magyarság jobban 
érzi mint más.

A világháború egy uj, igazságo
sabb gazdasági rendért folytatott 
harcnak a nyitánya volt. Évtizede
kig tarthat még, amig kialakul az 
uj világrend, mert mindegyik nem
zet a saját receptje szerint akarja 
megoldani a problémát a másik 
rovására.

Az uj generáción múlik, hogy 
továbbra is siralom-völgye legyen 
a föld, vagy ebből a harcból meg
szülessék a földön is a paradicsom 
kertje !

A rimaszombati egyesült protes
táns főgimnázium, mint ismeretes, 
a Fülekről 1645-ik évben Osgyán- 
ba költözött evangélikus és a Ri
maszombatban volt református gim
názium egyesüléséből 1853-ban ke
letkezett, melynek ünnepélyes meg
nyitásáról a „Pesti Napló" 1853. 
dec. 6-iki számában a rimaszom
bati tudósitó a következő levélben 
számolt be :

T. Szerkesztő u r ! Miről már oly ré
gen olvasott e lapok közönsége, a ri
maszombati, Osgyán és Sajó-Gömörrel 
egyesült protestáns iskola állásáról, sza
bad legyen nehány szót mondanom. Az 
egyesülés ugyan valósággal csak Rima
szombat és Osgyán közt történt meg, 
mert Gömör, mely pedig maga kérte az

egyesülésbei felvétetést, azóta hallgat, 
nem mozog, megállapodott.

A három iskola egyesülése a magas 
cs. kir. minisztérium által jóváhagyat
ván, s illetőleg megerősittetvén, az os- 
gyáni, kétszázados, csendes s egyszerű 
magányában is boldog kis gimnázium 
formaszerint a nagyobb s központisága 
miatt is élénkebb Rimaszombatba köl
tözött át, nászajándékul hozván magá
val mintegy 4000 p. forintnyi kötlevelet, 
s 100 p. forintnyi évenkinti földárendát 
(mit ugyan az alapítók egyik örököse 
most perbe fogott), s ezenkívül több 
iskolai szereket és tárgyakat, de min
denek felett egy nagy tőkét derék ta
náraiban, kiknek buzgalma az itteni je
lesek buzgalmával összekapcsolva, az 
intézetnek a legszebb jövőt biztosítja.

Az ekként egyesült iskola megnyitása 
még múlt október hó 11-én megtörtént. 
Csendes volt az ünnepély, miként egy 
családi összejövetel, mely örömrit tanuk 
nélkül élvezi s boldogságát fitogtatni 
nem szokta. — Az ügyes énekvezér, 
Szőllősy István vezérlete alatt elénekelte 
a helybeli derék éneklőkar a „Jövel 
szent lélek Úristen" éneket, utána ntiszt. 
Konyha József ur egy szép könyörgéssel 
nyitotta meg az ünnepélyt. Ezt követte 
az elválasztott tanárok, névszerint Ter- 
ray Károly, Szomolnoky István, Baksay 
István, Dluhányi Zsigmond, Szeremley 
Károly, Fábry János és Plachy Ferenc 
beiktatása, kik az egy Szeremley kivé
telével részint Osgyánban, — részint 
itt, mind hivataloskodtak. — A tanári 
kar nevében székfoglaló s beköszöntő 
beszédet mondott Szeremley Károly, 
melynek végével az éneklő kar az is
meretes „balsors a kit régen hány, hozz 
rá vig esztendőt" hymnusszal berekesz- 
teíte az ünnepélyt, melyről senki sem 
távozott hidegen s megindulás délkül s 
a nélkül, hogy szivéből ne óhajtott 
volna hosszú és boldog életet az inté
zetnek, melynek élete oly sokak — mil
liók — életével van kapcsolatban.

Ami a tanoda népességét illeti, az 
nem nagy, de jelenleg mégis elég. — 
A két évfolyamú reál-iskolával össze
kapcsolt gymnasiumban eddig már 174- 
en Íratták be magukat, 14 r. kath. nö
vendék pedig a minisztériumhoz folya 
modott a bevétetéshez szükséges enge
délyért. A főként Rimaszombat városa

pénzáldozatai által létesített reál-iskola 
ismertetését jövőre tartván fen, a gym- 
nasiumról ez alkalommal annyit, hogy 
itt a miniszteri tanterv betű szerint be 
van véve. Kézikönyvekül is csak a magas 
minisztérium által ajánlott tankönyvek 
vannak elfogadva. így tanítják itt Schirk- 
huber természettanát, Pütz Vilmos tör
ténelmét, Trautwein Nép. János magyar 
olvasókönyvét. A hivatalos nyelv a né 
met, tanítási a magyar, a szláv nyelv
nek rendes obiigát tantárgygyá emelte
tését is igen sürgetik sokan. A rendes 
obiigát tantárgyakon kivül külön díjért 
tanittatík itt a rajz és festészet, a fran
cia nyelv, sőt jelenleg a tánc is. A régi 
kegyeletes időkben alapított tápintézetben 
12 szegény sorsú gyermek nyer jelen 
lég is majdnem ingyen élelmezést. Tan 
dijt a szegények nem fizetnek, s ami 
fő ! a fegyelem ritka iskolában kezelte
tik oly tisztán, híven, mint itt.

Az iskola könyvtára a napokban ritka 
szép ajándékkal szaporodott. A köztisz
teletben álló festész, Szilassy Géza ur 
néhány napig körünkben mulatván, el
távozásakor a reál-iskolának egy gaz
dagnak nevezhető rajz- és tájfesíészeíi 
gyűjteményt, — a gymnasiumnak egy 
többnyire német és francia jobb aucío- 
rokból álló könyvtárt ajándékozott.
A tanári kar levélben köszönte meg a 
széplelkii művész hazafiui áldozatát, 
mely hozzá még oly szívesen s oly sze
rény módon volt nyújtva, hogy itt a 
biblia szerint „a jobb kéz nem tudta, 
mit a bal te t t!“ Isten áldja meg érte a 
nemes keblű művészt!!!

Nyolcvanöt évvel ezelőtt, 1853. 
október hó 11-én történt az egye
sülés s a „patakparti öreg iskola" 
számos jeles férfiút nevelt és adott 
a hazának, amelynek ősrégi ma
gyar városai közé tartozott a min
dig hűséges Rimaszombat, Palócia 
„gyüker" polgárokkal büszkélkedő 
fővárosa. Krónikás.

Lapzárta után vettü k  a h í r t ,  
hogy a kom árom i tá rg y a 
lások at a m agyar b izott
sá g  m egszak ította .

A  sötét titok.
Irta: Szombathy Viktor.

... Ekkor már napok óta nem tudott 
aludni.

Még emlékezett arra, hogy a gyötrő
dést vasárnap reggel kezdte, emlékezett 
is az időre : hét óra tájban felriadt, oda- 
künn, a köves úttesten zörgött egy tár
szekér s nem tudott tovább aludni.

Homályos, szürke reggel jelentkezett 
az ablakhasadékon. Egyideig nyitott 
szemmel bámult a levegőbe, mintha on
nan várt volna segítséget s akadt egy 
pillanat, amikor úgy rémlett előtte : 
árnyak szállanak alá a mennyezetről s 
mindent megmagyaráznak.

Semmi sem volt, sem árny, sem ci- 
garattafüst.

Behunyta a szemét s oly erősen zár
ta le pilláit, hogy fájni kezdett a sokat 
fáradt, megviselt szemgolyó. Hiába csal
ta meg magát, az álom nem jelentkezett, 
semmiképpen nem tette meg azt a szí
vességet, hogy még egy órát ajándékoz
zon a gondtalanságból s a kábultságból. 
amely jóleső. Megint tágra nyitotta hát 
szemét s a félhomályba meredt. A szo
bában keserűen, hidegen s kiábránditóan 
reszketett a tegnapesti cigarettafüst illata.

Kilépett az ágyból s felhúzta a füg
gönyt. Ólmos, bágyadt, semmitmondó 
reggel volt, még az sem segített rajta, hogy 
vasárnapnak hívták. Az utcán a tejeskocsi 
baktatott, kerékpáros inasok szeltek 
széles íveket az úttestből, fiatal pap 
sietett a szemközti boltok előtt, misé
re ment, várták. Egy borbély, ásítva s 
szórakozottan, most nyitogatta üzletének 
barna ajtaját, már jelentkezett is az első 
vendég, a sarki fűszeres, akinek sietős 
dolga volt. A torony negyedet ütött, 
negyednyolc.

Sándor visszafeküdt az ágyba s az 
utcai neszt hallgatta. A kerékpár ideges 
csöngését, az egyfogatú ütemes íigeté- 
sát,— klapp-klapp, klapp-klapp, — autó 
dudája szólt rekedten, valamelyik korai 
rikkancs lapját árulta harsányan s bol
tok redőnye zörgött egymásután s egy
re zajosabban.

Feje alá gyűrte a párnát s végiggon
dolta a tegnap estét. Éjfélkor feküdt le, 
addig sok dolga volt, legalább hat feke
tét ivott meg s a cigarettacsonkok már 
nem férnek a hamutálcába. Nehéz nap 
volt a tegnapi, fárasztó este.

Ahogy a szoba lassan beeresztette 
magához a kinti világosságot, úgy ren
dezte el magában is a tegnapi estét 
Sándor.

— Meg kell tenni, — gondolta.
Azzal feküdt le, hogy nem fog vias

kodni önmagával, elintéz mindent, ami 
ilyenkor szükséges, végeredményben elő
készítette a dolgot, minden simán megy 
majd...

Minek a vita, minek ez az önkínzás, 
végeredményben ide jutunk mindnyájan, 
az élet kerek, bevégzett egész már ak
kor, amikor megszületünk, nem mind
egy-e végűi, hogy kisebb, vagy nagyobb 
körre tágitjuk ? A sors dolga, — néha 
magunk vagyunk a sorsunk...

Fölkelt. Nem birt feküdni tovább, ami
kor ilyen fontos, életbevágóan fontos 
dolgok jelentkeztek s e dolgok sötét ár
nyéka minden mást befed.

Megteszi. Igen, de mi lesz Melanieval 
s kit rendeljen a kis, csenevész lord-fiu, 
Percy mellé?

Az ágy szélére ült s a szőnyeg gyű
rődéseit nézte, de azok nem segítettek. 
Lassan emelkedett föl, — hosszú, magas, 
hajlotthátu ember volt, mint aki sokat 
ül, — egy pillanatra úgy érezte, jobblá
bában megnyilalik valami, tegnap este is 
jelentkezett a nyilalás, reuma, vagy kösz- 
vény. Ennek is most kellett kopognia !

A szomszéd szoba még csöndes, Ilona 
alszik, Ilona gyanútlan, Ilona boldog.

Megkereste a papucsát, meleg barna 
házikabátját magára húzta s nem vette 
észre, hogy a kabát hosszú zsinórja 
csüggedve húzódik a földön. így nyitotta 
ki a fürdőszoba ajtaját, — meg kell tenni, 
ismételte tizedszer, aztán a tükörbe né
zett. Gyűrött arc bámult vissza rá, sze
me alatt kékes karikákkal.

— A meggyötört ember, — állott a 
tükör elé s kölnivízzel próbálta a szem
zacskókat összehúzni.

Pontosan, fokról-fokra gondolt végig 
mindent.

Melanie jóhiszeműen ment Theóhoz, 
aki valamikor kormányzósági tisztviselő 
volt Indiában. A hajón ismerkedtek ösz- 
sze. Aden forró, a nap kiszikkasztotta a 
sziklákat, vörös fényben tüzeltek a kö
vek, Theo vidám volt, daliás és Angliá
ban örökölt. Ezért is vált meg az állá
sától, címet, rangot s kastélyokat örökölt, 
viszont Melanie enélkül is szerette vol
na, a kis, vékony, hirtelenszőke Melanie, 
a shanghaji gyáros árvája.

— A dolog igy kezdődött, — düny- 
nyögte Sándor s megkereste a szappant. 
Fehér és dús habot szórt a szappan, a 
fürdőszoba kályhája még alig melegedett. 
Senki sem gondolta, hogy Sándor Ilyen 
korán kel föl ma, hiszen vasárnap van 
Mit tudják ezek ! — sóhajtotta Sándor s 
Melaniere gondolt, aki Alexandriában 
igent mondott. Itt kezdődött a baj: Theo 
játéknak vélte az egészet, elfelejtette 
Melaniet, Melanie azonban Solvejg-ter- 
mészelű volt, hitt és várt.

— Solvejg, — sóhajtotta Sándor s 
meleg vizet próbált ereszteni a csapból. 
Hideg víz volt a válasz, hideg, mint ez 
az egész reggel, mint a világ, hideg, 
mint Theo pillantása, amikor Melanie 
megirta neki azt a levelet. Melanie kö- 
nyörgött, rimánkodott, esdekelt, — Theo 
nem szerette a megalázkodó nőket.

Sándor mélyen s szenvedélyesen gyü- 
löite Theót, — az angolt ekkor már Sir 
Theobaldnak hivták, a lordok házának 
tagja volt, futtatott Epsomban, konzerva
tív színeket képviselt, ha közügyekről 
volt szó. Sándor Melaniet szerette, ezt a 
vékony, finom francia lányt, aki hitt a 
fiúnak, — Aden forró sziklái, tüzes 
Alexandria, háborgó, hullámzó tengerek!

— Mégis, korai volna, — keseredett 
el Sándor s a szörnyű tettre gondolt, 
aminek ma be kell következnie...

Ilona fölébredt a másik szobában, für
gén s vidáman, már jönni-menni kezdett, 
parancsokat adott ki Julisnak, csöngetett 
s a reggeli újságot kérte. Julis főzte a 
reggelit, dúdolt is a kávédaráláshoz, va

laki csöngetett az előszobaajtón, a reg
geli lapot hozták.

— Jó reggelt! — köszöntötte Iiona s 
átölelte. — Mi bánt ?

Aggódva nézett Sándorra.
— Semmi, — felelte Sándor, de ez! 

maga sem hitte. Bosszantotta minden. 
Hol az új cipője s miért nincsen kiké
szítve a nyakkendő? A fürdővíz sem 
volt meleg, a borotvapenge életlen.

Penge!
Talán tőrrel... Sir Theobaíd Indiában 

régi fegyvereket gyűjtött, szikkh törökét 
s kásmiri kardot. S ilyen tőrnek mérge
zett hegye is lehet, ámbár ilyen inkább 
Délamerikában... Tőr, mindenesetre 
ügyes, halk szerszám, finoman siklik, 
zajtalan s ha ügyesen kezelik, néhány 
vércsöpp csupán, legföljebb a zuhanást 
hallani. De miért nem lehet akkor, ami
kor ül...

Meg kell várni, amig Sir Theobaíd 
az Íróasztala elé ül s Melanienek meg
írja a levelet. S akkor Melanie, aki a 
válaszért személyesen jött el, de ezt még 
nem tudja senki, — előlopózik, halkan, 
nesztelenül, vele a tőr...

Nem, ez nem...
Sápadt fény verődött Sándor arcára, 

kínlódott. Napok óta ezt a gondolatot 
hordja magában, nem bír menekülni tőle, 
tisztán látja a dolgokat, s nem, s nem, 
nem bírja... Hát n’tics más segítség, 
nincs más lehetőség, hiszen kegyetlenség 
volna ezt az angolt, mégiscsak ember, 
ha nem is szeretetreméltó... Viszont ak
kor Melanie... Mi lesz Melanievel s 
Istenem, mi lesz a kis, sápadt lordgye
rekkel, aki Etonban talán éppen cric- 
kettezik s oly gyanútlan szegény...

— Mi bajod? — kérdi Ilona s vajjal 
keni meg a piritóst.

— Semmi, — Sándor majdnem ki- 
löttyenti a teát, oda sem figyel.

Aztán leteszi a csészét, hozzá sem fog, 
hogy igyon. Maga elé mered, a dolog, 
hiába, egyre bonyolultabb, pedig végére 
kel! egyszer járni, igy nem maradhat, 
egyre sürgősebb, egyre bizonytalanabb 
minden, ez a szegény Melanie, ennek is
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Bízó hittel.
Nem ostromolom az Eget 
rózsafüzéres imádságok 
könyörgő szavával, 
nem teljesülhető 
lehetetlenségekért; 
nem öntöm ki kebelem 
bánattal telt vödrét, 
a kárörvendő világ 
miért nevessen, 
miért ?
Nem kúszok felleglajtorján 
csalókán csillogó 
illúziók bástyafokára, 
ábrándok jöttén, 
nem futok estenden 
lelkem lepkeszárnyán 
g\ertyavilágos romantika után, 
ha ég villanykörtém.
Csak egy a vágyam, 
csak erre várok 
s bárhová megyek, 
bármerre járok, 
nem hagy nyugton e vágy ; 
velem van éjjel, 
velem él nappal, 
lángja lelket perzsel, 
pihenni sosem hágy.
Beteljesedésbe bizó hitem 
ezért visz oltárlépcsőkhöz 
térden imádkozni, Isten, 
ha Téged kereslek:
Uram engedd, hogy 
vágyam méhéből Valóság szülessék 
s a nagy Tedeumon 
jóságod magasztalva 
véreimmel örvendjek.

A h írszo lgá la t nehézségei
miatt napihirekként rendszerint felsora
kozó apró-cseprő események hiradásával 
nem igen szolgálhatunk t. Olvasóink
nak, de azok a mai történelmi idők 
jelentős eseményei mellett annyira el is 
törpiilnek, hogy reájuk különös súlyt 
nem is helyezünk. Megértéssel kell 
hogy vegye ezt minden t. Olvasónk s 
be kell hogy lássa ebbeli kényszer
helyzetünket, melyben nem utolsó sze
repet játszik a rendes hétköznapi élet * *

pusztulnia kell, szegény, szegény, vékony 
kis francia lány...

Könnyet töröl ki szeméből.
Előbb azonban Theo, Sir Theobald... 
De mi lesz a kis iordgyerekkel, aki 

gyanútlanul...
Rettenetes, itt nincsen kivezető ut. 

Talán a gyereket magát... Egy autó, 
vagy lovas, aki vágtat s rátipor...

... Kilenc óra, szürke, kedélytelen 
asárnap reggel. Ilona ropogtatja a pi- 

r rost és aggódva néz Sándorra. Sándor 
'-zótlan, sápadt, szemei alatt súlyos zacs
kók fityegnek. Keze reszket, a nyakken
dőt még most sem találta meg.

- Rögtön, — mondja Sándor és a 
zomszéd szobába nyit. Ilona nyugodtan 
anaiazgat tovább, Julis sem sejt sem-

még. Julis gyanútlan, Ilona is az, de 
: Theo sem sejt még semmit. Melanie 
„ a tóit csupán, kezében villog már a 

szikkh tör.
- Hát akkor rajta, — mondja Sán- 

■r s az asztalhoz ül. Fölveszi a hegyes, 
.nyvégü kis szerszámot s megcsavarja

;. végéi. Kék pötty hull a kis szerszám
ból az itatósra. Tinta.

Julis benyit, kötényében fog egy le
hlet. Sürgős levél, most hozta a postás. 
„Kedves Uram", olvassa Sándor, „min
dképpen végeznie kell, szeretném, ha 

-Uyesen tenné s az idősebb olvasókat 
kielégítse a dolog. Kissé visszaélt a 

szerződésben adott jogával, hatodik kö-
*eíet nem adunk már ki, többi kartársait 
T megilleti üzletünkben a szó. Nagyon 
k rém tehát, tegyen pontot a könyvre s 
alameiyik hősét végezze ki talán..." 
Szürke s borús reggel van, szekerek 

zörögnek az utcán, rikkancs rikolt, ha
rangoznak, mindjárt esni fog.

— Legyen, — sóhajtott Sándor s az 
aranyvégü toll után nyúl. Egy pillanatig 
forgatja a kezében, mint Melanie a tőrt, 
aztán a papiros fölé hajol. Végeznie 
kell, azonnal, követeli a kiadó.

Szemét az aggodalom felhője árnyé
kolja be, szegény kis Melanie, öt köte
tet kibirt, mi lesz ezentúl Meíanievel s 
mi lesz... ővele?

folyásának zavartsága, az előzetes cen
zúra következtében szükségessé vált 
korábbi lapösszeállitás és bizonyos ese
mények és hirek közlésének törvényes 
tilalma. — E helyütt ismételten kérjük 
Olvasóközönségünket, őrizze meg nyu
godtságát, fegyelmezettségét, a külön
böző hirek felelőtlen terjesztőinek ne 
üljön fel és megedzett idegekkel, türel
mesen várja be az egymásra halmozódó 

.események sodrában sorsunk jobbra- 
fordulásának bizonyos bekövetkezését.

Halálos baleset. T i p p e l t  J ó z s e f  
szudéla-német vidékről származó 49 
éves helybeli katonai élelmezési kapi
tány a csehszlovák hadseregből saját 
kérelmére elbocsájtatván, családjával 
származási helyére szándékozott köl
tözni. E célból folyó hó 13-án ingósá
gait Nyár-utcai lakásából teherautóra 
rakatva, délelőtt fél 12 óra tájban útnak 
indult. A Nyár-utca és Pokorágyi-utca 
sarkán a teherautó egy bukkanónál 
megbillenvén, a ládatetőn helyet foglaló 
kapitány a köves úttestre esett s ennek 
következtében fején oly súlyos sérülé
seket szenvedett, hogy a Mándy Antal 
tornatanárral egyetemben segítségre si
ető gimnazisták már csak hulláját szál
lították be a helybeli országos kór
házba. A szerencsétlenül járt katonatiszt 
halála városszerte nagy részvétet keltett. 
Holttestét eltemettetés végett szülőföld
jére szállították.

Részvétköszönet.
Ezúton mondunk hálás szívvel kö

szönetét mindazoknak, akik drága sze
rettünk, Mazanek Etelka elhunyta al
kalmával fájdalmunkat részvétük ki
fejezésével enyhíteni igyekeztek, avagy 
ravatalára virágot helyezni, őt utolsó 
utján elkísérni szíveskedtek.

Rimaszombat, 1938. október 8.
Harajovits Gyuláné 

és Dr. Zakács Istvánné.

Hatósági rendelkezés szerint a va
súti vonalakat (pályaudvarok, átjárók 
kivételével) 500 méternyire szabad csak 
megközelíteni. Az ez ellen vétők magu
kat szigorú büntetésnek teszik ki, de 
életükkel is játszanak, mert a vasúti 
vonalakat őrző katonák a lövés jogával 
is élhetnek.

A közönség vásárol. A mozgósítást 
követő napokban a közönség főként az 
élelmiszerek nagybani vásárlására vetet
te magát, minek következtében egyes 
üzleteket csaknem kiürítettek. Az élel
miszerek halmozása most már valami
vel alább hagyott, ellenben a közönség 
főleg textilárut és cipőt vásárol. — Az 
elmúlt napokban, főként a cipőkeres
kedésekben volt feltűnően nagy forga
lom. A közönség vásárlási lázának kö- 
vetkezményeképen, talán némely he
lyen merő üzleti spekulációból, több 
üzletet ki sem nyitottak és a redőnyön 
ott függött a figyelmeztetés : „Áruhiány 
miatt zárva 1

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

— Rendet az országutakon! Újab
ban ismét rengeteg panasz merült föl a 
falvakban és az országutakon tapasztal
ható közlekedési akadályokkal s rendel
lenességekkel szemben. Különösen Dél- 
szlovákia falvai tűnnek ki azzal, hogy a 
járókelők a közlekedési rendet nem 
tartják be s elsősorban a gyermekek 
veszélyeztetik saját testi épségüket és a 
közlekedés bizonságát. Az elmúlt na 
pókban számos közlekedési baleset 
származott a gyermekek pajkosságából : 
fogadásból az utolsó pillanatban szalad
nak keresztül az országúton a vágtató 
lovak vagy a száguldó autó előtt s rend
szerint súlyos sebesüléssel végződik az 
ilyen játék. A gépkocsivezetők sürgetően 
követelik, hogy a hatóság nagyobb 
gonddal ügyeljen az országút közleke
dési rendjére és szigorú intésben része
sítse a gondtalan szülőket. Úgyszintén 
fokozotabban kívánják a közlekedési 
rendnek az iskolában való tanítását is.

A mozgósított magánautók. A nem
zetvédelmi minisztérium úgy határozott, 
a katonai célokra rekvirált magánautó
kat, különösen ha azt a közforgalom ér
dekei követelik meg, a tulajdonosaknak

mielőbb adják vissza. A Prágában be
szolgáltatott motoros jármüveket máris 
átvehetik. A katonai igazga ás annyira 
igyekszik eleget tenni a kívánságoknak, 
hogy — amennyiben az igénylő a saját 
jármüvét nem kaphatja meg, — úgy más 
jármüvet ad ideiglenesen kölcsön. Á köz
társaság több! részében bevont magán 
autók sorsáról a legközelebbi napokban 
történik döntés.

A zár- és őrző-társulat
közli igen tiszteit feleivel, hogy 
a társulat minden körülmények
között továbbra is fennmarad 
és működését nem szünteti meg. 
Kötelességünket a jövőben is vé
gezzük, úgy mint eddig. — Aki 
vagyonát megbízható őreinkkel 
őriztetni óhajtja, jelentkezzék a 
helybeli megbízottnál: Stoicz Je
nőnél (Kereszt u. 9,), aki újabb 
feleket csekély havidij fizetése 
és garancia mellett felvesz.

Karinthy Frigyes emlékezete.
írta: Szilveszter.

„Valami különös oka lehet annak, 
hogy Karinthy tragikus halálába hetek 
elteltével sem tudunk belenyugodni. A 
közvélemény még nyilván nem dolgozta 
fel a keserű meglepetést, mert a lapok 
még egyre-másra hozzák a visszaemlé
kezéseket, a posthumus szemelvényeket, 
kifogyhatatlan anekdotákat..." A Prágai 
Magyar Hírlap szeptember 11-iki szá
mában e sorokkal kezdi Karinthyrói Írott 
megemlékezését Sándor Imre.
Megállapításainak mindenben igazat kell 

adnunk. Akár napilap, akár szépirodalmi 
folyóirat, akár színházi újság kerül a 
kezünkbe, Karinthy Frigyesnek augusz
tus 29-én bekövetkezett halála óta min
denütt az ö nevével találkozunk. A 
Nyugat bizonyára külön számot szentelt 
emlékének, egy patinás múltú szépiro
dalmi lap görög bölcsnek mondja őt, jel
legzetesen klasszikus szellemnek, az 
élet és halál titkait bogozó, a valóságot, 
meztelen igazságot vizsgáló filozófusnak, 
egy közismert szlovenszkói iró ugyan
ezt a hangot ütve meg, tiltakozik az el
len, hogy Karinthyt mint humoristát 
aposztrofáljuk s búcsúztassuk „mert meg
találva önmagát s leküzdve a humorista 
hírnévvel járó súlyos nehézségeket, me
részel keserű, lélekboncoló filozófus 
lenni" (Benedek Marcell modern iroda
lomtörténete). A könnyebb fajsúlyú la
pok viszont épp a kávéházi asztalnál, 
vagy a redakció szobáiban elhangzott 
anekdotáit, páratlanul szellemes kiszólá
sait, szójátékait elevenítik fel, ő gyárt
ván például a legsikerültebb úgyneve
zett kecskerimeket, mint:

Megkérdé a kaján halász 
Mért van az ö haján kalász.

Az irásművészet eme hivatott mestere 
valóban úgy bánt a betűkkel és szavak
kal, akár a zsonglőr a keze ügyébe ke
rült tárgyakkal. Az ő találmánya az in
tarzia szójáték is, amikor egy mondatba 
közismert személyiségek neveit rejtette 
el. Kosztolányi Dezső neve ebben a 
mondatban foglaltatik benne :

Ugye jó itt a koszt ó lány, iáé zsör- 
tölödés nélkül járhatunk.

Báró Wlassits Gyuláé a következőben:
Bár óv, lassíts, gyűl a motor.

*
Csatlakozva a napilapok és folyóira

tok nekrológjaihoz, emlékezzünk meg mi 
is a nemrég elhunyt nagy magyar író
ról, aki, akár régebbi irodalmi paródiái
val, akár ujabbkori életfilozófiai, böl
cselet-természetszemléleti müveivel oly 
páratlanul áll az irodalomban, hogy, ha 
történetesen angolnak született volna, 
máma talán Bemard Shawval, Swift-e! 
emlegetik egy sorban, azzal a Swift el, 
akinek Gulliverjét mint kiváló műfordí
tóink egyike teljes egészében átüiíette 
magyarra.

Emlékezzünk meg pedig Karinthy 
Frigyesről oly módon, hogy elevenítsük 
fel annak a művének egyes részleteit, 
mely könyvének hírnevét s irói népsze
rűségét tulajdonképpen köszönheti. Az 
„így irtok ti“-ra gondolunk itt. Szóval a 
megemlékezésnél nyújtsuk az olvasókö
zönségnek az irót, Karinthyt magát. Az
zal a ma divatos irállyal ellentétben,

mely valamely újonnan megjelent könyv, 
vagy először lejátszott színdarab ismer
tetésénél, kritikájánál minden másról ír, 
csak magáról a szerzőről, illetve a 
könyv, vagy színműről alig valamit. A 
biráló a műben valamely eszmét, gon
dolatot vél felfedezni, felfedezésére 
rendkívül büszke, ezt a gondolatot bon
colgatja s elemzi, ragyogó elmefutások
kal kápráztatja el az olvasót... önmagát 
s önmaga gondolatait adva s a művet 
annak szerzőjével egyetemben úgyszól
ván teljesen kikapcsolva. A közönség 
elolvassa az ismertetés alá Írott nevet, 
elismeréssel adózik a biráló ragyogó 
elméjének, páratlan Íráskészségének, de 
ily érzéssel teszi ie a könyv, vagy egyéb 
irásmű kritikáját tartalmazó lapot: Szép, 
szép, de én nem X Y urra, hanem 
Darkó István regényére, vagy Zilahy 
Lajos színművére voltam kiváncsi. Nem 
kérünk tartalom ismertetést, de kérünk 
valamit az Íróról és munkájáról, idéze
teket abból, a mű menetéhez s elgondo
lásához simuló bírálatot.

*
Az „Így irtok ti" egy perszifiázs 

gyűjtemény, melyben Karinthy egy sereg 
magyar s külföldi iró stílusát, írásmodo
rát utánozza, illetve parodizálja mes
teri módon.

Már azon egyszavas jelzők is, melyek
kel az egyes költőket írókat s jellemzi, 
rendkívül találók és szellemesek :

Ady, a nacionalista — Babits, a klasz- 
szikus — Kosztolányi, a szimbolista — 
Szabolcska, az egyszerű — Kaffka Mar
git, a differenciált — Petőfi, a petöfi —- 
Herczeg, az előkelő — Molnár, a gyer
mekismer ö — Móricz, a tősgyökeres — 
Pósa, a gyermeteg — Mikszáth, a za
matos.

Vagy, miként irótársait elkereszteli:
Talpramagyar Sándor, Hady Endre, 

Szabolcska Miha’, Babits Bihály, Kaff- 
kaff Margitságosság.

Paradoxonnak látszik s Karinthy ki- 
méleílen, gunyoros életszemléletére mé
gis rendkívül jellemző, hogy paródia 
gyűjteményében eszmetársai, a Nyugat 
körül csoportosuló irók jáíszák a fősze
repet, míg a konzervatív társadalom toll- 
harcosai, Mikszáth Kálmánnal, Gárdonyi 
Gézával, Herczeg Ferenccel az élükön, 
háttérbe szorulnak. Azokon ütött a lég 
nagyobbat, akik legközelebb állottak 
hozzá.

Lássuk elsősorban a „Nyugatosok" 
vezéregyéniségét s büszkeségét, Ady 
Endrét:

Fekete vizeken jöttem én 
Vagyok a nyugati sirály 
De magyarnak köpött ki a föld...

Leköpöm a múltat 
A lélek pókot, a cudart 
Leköpöm a telkemet is 
Mely visszanyihog a múltba 
Én vagyok Máté király 
Én vagyok Máté király 
Holdfényes, szelíd arcom 
Belelobog a nagy éjbe.

(Úgy ebbői, mint a többi verses, vagy 
prózai torzképből természetesen hely
szűke miatt csak egyes kiragadott vers
sorokat, részleteket hozhatunk.)

Ennél is sikerültebb az „egyszerű" 
Szabolcska (azért Miha’) költészetének 
utánzása :

A mi falunkba akácfák alatt 
Fehérremeszelt házak állanak 
És estefelé, ha a nap lehull 
Bealkonyul

A mi falunkba nyáron nő a zab 
És éjszaka van, ha nem süt a nap 
Forgácsot vág ki fából a gyalu 
Csodálatos, csodálatos falu.

Vagy lássuk Móricz Zsigmond „Sár
aranyát":

Túri Dani asztán hazakódózott, de a 
lelke fenekin, meg a fenekelelkin nagy, 
nagy keserves fenckeríéssel győzte az 
életyit. Hej, muramista, muramista, óddá 
zott a nyelvije nékije... be tűkkel vágtál 
csülökre. Megaztán is a felesége eszmél- 
kedeti a jobbérzésébe s attól úgy, de úgy 
összefacsarodott a lelke levese, hogy szin
te bőrzőit. Akkor, mint a kanoroszlán ki- 
bicsakolta a nyakát és megnyikkant bele... 
De közbe tarajos, horgas úri böfögés 
nyomta, nyefegtette a torkát.

Babiis Mihályt, akinek verselésében 
a tökéletes formaszépséget, a tiszta
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klasszicizmus utáni törekvést szoktuk 
csodálni, igy gúnyolja:

Keresztnevét Mihályról Bihályra vál
toztatta azzal a megjegyzéssel, hogy te
hetségtelen keresztapja nyilván nem gon- 
áolt az alliterációkra. Édesanyját szüle
tése előtt rávette, hogy utazzon Szek- 
szárdra, nehogy versében:

Szekszárdon születtem 
Színésznőt szerettem 

az alliteráció el legyen rontva.
Mutatóba „Klasszikusgyomorgörcsök" 

cimű ciklusából:
Plátó e torzót márványból szoborta 
Ó torzók torza, börzö Dunakorzó 
Ó korzók, korza, őrző dunnaorzó 
Mint ferde torta és megint retorta

S még egy alliteráció:
S tán pápuákok pengetnek poros fát.

Eme néhány töredék után befejezésül 
közöljük teljes egészében könyvében a 
legutolsó, de a nagyközönség előtt, már 
csak könnyebb fajsulyánál fogva is, leg
népszerűbb karcolatát, melynek cime „A 
tanulság" s mely befejező soraiban nem 
más, mint az irodalomban eléggé kérész 
életű pilóta költő, Hangai Sándor ver
selésének rosszmájú kritikája.

I. Hetvennyolcesztendös koromban rá
jöttem, hogy a feleségem ötvennégy év 
óta csal egy fiatalemberrel. Elmentem a 
Margithidra s egy szép jejest ugrottam 
a Dunába, amivel megnyertem a BTC  
műugró bajnokságát. Azonkívül rekordot 
csináltam búvárúszásban, verve Kan- 
kovszkyt, aki csak 2 perc 20 másodper
cig bírta ki a viz alatt.

II. Sz. Péter a vetítő készülék előtt állt 
s életem filmjét csavarta fel a korongra. 
Mikor odajöttem, éppen annál a jelenet
nél tartott, amint ugróm bele a Dunába 
s a különböző szentekből és angyalokból 
álló közönség jót röhögött, hogy olyan 
furcsán kalimpálok. Dühös lettem s meg
rántottam az öregnek a karját... Erre 
elszakadt a film.

Marha!! kiabált Péter, most hogyan 
szedem le a korongról. Le kell forgatni 
az egészet... hátulról-v issza felé. Ez jó l 
fog kinézni. Menjen vissza, ahonnan jött!! 
És azzal elkezdte forgatni életem filmjét 
hátulról visszafelé.

III. A következő percben lábbal felfelé 
kibuktam a Dunából s felugrottam a 
Margit hidra. Arccal Buda felé szépen 
hazamentem Pestre, háttal felmentem a 
harmadik emeletre, bezártam az ajtót, 
mire az kinyílt, végighátráltam az előszo
bán s visszaültem a divánra.

IV. Egy percre távoztam, mire valami 
puha dolog jött felém. Visszahátráltam a 
szobába és emészteni kezdtem. Csakhamar 
készen volt az ebéd, az inasom hátrafelé 
behozta a piszkos tányérokat, én vissza
ültem a székre és gyomromból a már el
készült jóféle turóstésztát villával és kés
sel szépen beleraktam a tányérba. Össze
ragasztottam a hússzeleteket, ami nagyon 
jó volt. Miután a levest is kikanalaztam 
a szájamból, felálltam s megnéztem az 
órámat. Félegy volt, tizenkettőre a hiva
talban kellett lennem. Gyorsan kihálráltam 
a szobából. A szájamba dugott cigaret
tavég mindig nagyobb lett, végre rágyúj
tottam s beletettem a zsebembe.

V. Tíz év múlva feketedni kezdett a 
hajam és a fogaim lassan belehulltak a 
számba. A nyugdijat megvonták tőlem, 
kezdődött a munka és én ismét odaültem 
a hivatalba, róhattam a betűket, mig az 
utolsó sortól az elsőig el nem készültem. 
Főnökeim nagy jóindulattal voltak irá
nyomban, de azután már nem ismertek 
olyan jó és huszonöt évi becsületes mun
ka után felvettek 300 forint fizetéssel, 
teljes lakdijjal. Itt álltam tehát hátrafelé 
a legnagyobb nyomorban, hivatal nélkül 
feleségemmel együtt, aki egyre szebb lett 
s egyre jobban szeretett.

VI. Ekkor azonban már huszonöt éves 
voltam, visszaszöktettem a feleségemet az 
apjához és beleszerettem. Egy bűnös, lo
bogó éjszakán háromszor egymás előtt 
karjaimba omlott, enyém lett, mire én 
egyre félénkebb lettem, megfogtam a kezét, 
de ö visszahúzta, végre megismerkedtünk 
és én bemutatkoztam. Azontúl nem láttam 
többé.

VII. Megkaptam doktori oklevelemet s 
kezdetét vette a kedves, vidám diákélet. 
Fiatal voltam és boldog, szerettem tanulni 
s mindig kevesebbet tudtam. Fiatalságom
mal azonban kissé odaéltem (első életem
ben ugyanis visszaéltem vele) igy hama
rosan minden erőimet visszanyertem. 18 
éves voltam, mikor leérettségiztem, baju

szom szépen visszafejlődött, belenőttem 
ruháimba és szorgalmasan felejtettem. 
Ettől kezdve csendesen folyt életem, sely
píteni kezdtem, majd elfelejtetten beszélni 
s mikor már elég kicsi voltam, vissza
másztam a bölcsőbe, hogy szoptató daj
kám ellásson tejjel. Hogy azután mi tör
tént velem, nem tudom, csak egy sötét 
helyiségre emlékszem még, ahová valaki 
erőszakkal betuszkolt.

Vili. Sz. Péter, amikor visszakerültem 
hozzá, éppen készen volt a koronggal 
és mosolyogva emelte fel szentséges ke 
zeit: Te, aki kétszer éltél és mindene
ket megfordítva mélyébe láttál a dolgok
nak, mond el nekem, micsoda tanulsá
got mentettél azon utón, melyen közön
séges halandónak csak egyszer adatott 
áthaladni?... Orromra tettem mutatóuj
jamat és igy szóltam : Az összes tanul
ság egy megfigyelésre szorítkozik, szent 
atyám. — És mi az?... Hogy Hangay 
Sándor verseinek hátulról visszafelé ol
vasva éppen úgy nincs értelmük, mint 
elölről hátrafelé.

Az újság fejlődése.
Ma már mindennapi dolog az újság

olvasás, sőt a szegényemberek asztalán 
is található.

Valamikor csak gazdag emberek ol
vastak újságot először azért, mert drága 
volt, másodszor pedig, mert nagyon ke
vés ember értett a betűkhöz.

Az újság legrégibb alakja Rómában 
az Acta diurna urbis, vagy populi volt. 
A napi újdonságokat az Acta senatus 
jegyzéke szolgáltatta, melynek össze
gyűjtését és kifüggesztését Julius Caesár 
rendelte el Kr. e. 59 ben és szétküldette 
a provinciákba.

Az élső nyomtatott újság a King Pao 
Pekingben jelent meg 713 bán Kr. u.

Európában csak 1566-ban jelent meg 
az első újság Velencében a Notizie 
scritte melynek ára egy Gazetta volt. 
Erről azután elnevezték gazettának, 
amely név egész Európában elterjedt.

A nevezetes eseményekről a XV-ik 
század óta adtak ki röplapokat s Írott 
hírszolgálat volt több nyugateurópai 
országban. 1588 óta pősta útján terjesz
tett hírlapok hamar ismertek lettek.

Az első komoly újság XVII. elején 
Németországban jelent meg. Ilyen volt 
Carolus Johann hetilapja, mely Strass- 
burgba jelent meg. Az első nagyarányú 
lap volt a Cotta F. J. féle Neueste 
Weltkunde 1798-ban, majd a később 
megjelenő Allgemenie Zeitung.

1830. óta kezdett emelkedni az élén- 
kebb politikai élettel, majd az 1848-iki 
cenzúra megszűnése tette számukat 
nagy arányúvá.

Franciaországban az első rendszeres 
hírlapot, mely egész európai hírlapiro
dalomra döntő hatással volt, XIII. Lajos 
és Richelieu támogatásával velencei 
hatás alatt Renandot Théophraste orvos 
alapított Gazetta címmel, 1631-ben, Az 
első napilap volt a Journal de Páris 
1777-ben. A nagy francia forradalom 
alatt kb. 100 rövidéletíi lap jött létre, de 
Napóleon leszorította számukat 13-ra, 
majd 4-re.

Lajos Fülöp alatt létrejött az első éle 
lap, később a társasági napilap, mely
nek mintája a Le Figaró. A francia hír
lapirodalomban nagy virágzása 1870-től 
kezdődik. Az 1829 ben megjelenő Revue 
des deus mondes mintája lett az egész 
újságírásnak. 1772 ben Angliában meg
indult a Times, amely ma Anglia vezető 
s az egész világ legnagyobb lapja.

Az első heti folyóiratot 1709-ben adta 
ki Steoles Richard a The Tratler-t.

Legtöbb folyóiratot az angolok és 
amerikaiak olvasnak.

Indiában 150 angol és 300 benszülött 
nyelvű lap jelenik meg.

Skóciában az első lap 1653 bán, Íror
szágban 1685-ben, Olaszországban 1750- 
ben, Svájcban 1610 ben, Hollandiában 
1665-ben, Belgiumban 1667-ben, Dáni
ában 1663 bán, Spanyol és Portugálában 
1661-ben, Svédországban 1645-ben, 
Norvégiában 1763 bán, Oroszországban 
1703 bán (I. Péter alapította) Görögor
szágban 1821-ben jelent meg. Törökor
szágban idegennyelvű lapok jelentek 
meg s csak 1908 óta van saját újságjuk.

Magyarországon soká német lapok 
voltak elterjedve s csak 1705-ben jelent 
meg az első magyarnyelven Írott Es
terházy Antal által kiadott kuruc lap, a 
Mercurius Hungaricus.

Az első komoly hírlapot Ráth Mátyás 
adta ki Pozsonyban 1780-ban Magyar 
Hírmondó cim alatt.

A politikai hírlapirodalom mindenütt 
az 1830-as évek után kezd emelkedni. 
Sajnos a lapok nívóját nagyban leron
tották a szigorú cenzúrák, amiért csak 
szűk keretek közt mozoghattak.

A sajtószabadság kivívása után mind 
több és több újságot alapítottak. Ma 
már sok ezerre menő napilap, hetilap, 
havi folyóirat, évkönyv, alkalmi lap je
lenik meg, melyek tartalmukra nézve 
lehetnek politikai, közgazdasági, társa 
dalmi, vicclap, gyermek, ifjúsági stb. 
irányú.

Asszonyoknak.
Háború előtt, amikor a hasított szok

nya divatba jött, bokáig érők voltak a 
ruhák, mégis rendőrileg ellenőrizték, 
hogy a hasításnak nem szabad 25 centi
nél nagyobbnak lenni (Budapesten).

Később, mikor rövidültek a ruhák, a 
hasított rész alá a szoknya színének 
megfelelő selymet varrtak, vagy hasonló 
szinü kombinét vettek föl.

Pár évvel ezelőtt már annyira rövi
dült a ruha, hogy a szoknya széle ma
gasabban volt mint azelőtt a hasítás, 
sőt fiatal és kevésbbé fiatal lányok tér
den felül érőben jártak, minden ható
sági beavatkozás nélkül.

Ma? Látszólag szolid a ruha hossza, 
de csak látszólag, mert most vannak 
elöl egészen felnyitott szoknyák is s 
ahogy lép benne, majd derékig kilát
szik az alatta való, ami igazán csekély
ség, mert a szoknyához nem igen vi
selnek kombinét.

Fiatal lányok, meglett családanyák 
nem szégyelnek úgy járni, s egész ter
mészetesnek tartják, hogy követik az 
ilyen divatkilengéseket.

Mindenfelé a meztelenség, az utcán, 
a strandon, a teniszpályán, a táncterem
ben s azzal érvelnek a nők, hogy az 
egészséges.

Be kell vallani, hogy ez az öltözkö
dés, akarom mondani levetkőzés a fér
fiak kedvéért van, már pedig jobb volna 
mégis egy kissé szolidabban öltözködni, 
mert ha a férfiaknak tetszik is a más 
asszonyon az ilyen viselet, alig hinném, 
hogy a saját feleségeiken vagy leányai
kon szívesen látják.

Engedetlen gyermek.
Soha annyi engedetlen gyermek nem 

volt, mint ma. Ennek oka van. Mindjárt 
eleinte szokjuk meg, hogy az okokat 
sohasem a gyermekben, hanem mindig 
magukban a nevelőkben keressük leg
először.

Annyi gondjuk, bajuk van manapság 
a szülőknek, nevelőknek, hogy nincs 
annyi türelmük, mint amennyi kellene. 
Ma majdnem mindenki ideges, türelmet
len, fáradt és lehangolt. Az idegesség 
nyomta rá korunkra a maga bélyegét. 
A rohanó élet szülte ideges kapkodás 
gondolkodásunkat is kapkodóvá tette, 
nem gondolkodunk mélyen, megfontol
tan, hanem csak felületesen. Nem tudunk 
szabadulni napi gondjainktól, nem tud
juk fegyelmezni érzéseinket, indulatain
kat. Ezt főként a gyermek sínyli meg. 
Türelmetlenségünkben, idegességünk mi
att örökösen tilalmak elé állítjuk őt. Ne 
tedd ezt, ne tedd azt, maradj csendben... 
Szegény kis apróság egész nap a tila
lomfák erdejében bolyong. Sok e miatt 
elbátortalanodik, félénk és gyámoltalan 
lesz.

Vannak vidékek, ahol azt mondják az 
ilyen gyermekre, hogy egy kicsit ütődött. 
Némelyik elkeseredett elszántsággal ki
tör a tilalomfák erdejéből s dühös láza

dóként viselkedik, aki már csak azért 
sem engedelmeskedik. A legtöbbje pedig 
oda se hederit a szülői intő szóra. Mert 
úgy van már a folytonos tiltakozásokkal es 
parancsolgatásokkal, a „ne tedd azt“-tal, 
hogy nem hallja, mint ahogy mi sem 
halljuk, mert fülünk már rég megszokta 
a csendes őszi eső állandó egyhangú 
locsogását. Ne osszák meg napi gond
jaikat a szülők a gyermekekkel, ne ki 
vánjanak kriptaszerü csendet, ha fárad 
tak, lehangoltak és idegesek. Fegyel
mezzék magukat, próbáljanak kicsit mé
lyebben, komolyabban gondolkodni.

Gondoljanak arra, hogy a gyermeket 
belső fejlődő erői késztetik állandó cse
lekvésre, folytonos mozgásra. Gondolják 
el azt magukban, hogy egyenesen lehe
tetlenné teszik a gyermek számára az 
engedelmességet, ha felnőtthöz illő vi
selkedést követelnek tőle. Ne parancsol
gassunk folyton, ne gátoljuk meg min
den cselekvésében, hanem adjunk alkal
mat arra, hogy kiélhesse cselekvési vá
gyát, tapasztalatszerzési örömét. Tehát 
hagyjuk meg a gyermeket annak, ami... 
„gyermeknek".

Amikor pedig parancsolunk, úgy pa
rancsoljunk, hogy tegyük lehetővé a 
gyermeknek az engedelmességet. Ne pa
rancsoljunk felületesen, hanem előzőleg 
megfontolva gondoljuk át, hogy paran
csunk teljesíthető e? Ha igen, a parancs 
legyen határozott és szeretetteljes, de 
viselje magán a megfelebbezhetetienség 
jellegét, hogy a gyermek meg se pró
bálhassa az ellenkezést vagy halogatást. 
Tehát a parancs hangjával tegyük lehe
tővé számára az engedelmességet. A 
A parancs szava azért mindig az érte
lemre és főként a gyermek érzelmére 
hasson, mert a kicsi gyermek az érzel
mek világában él, érzelmei hatása és 
uralma alatt áll.

A kicsi gyermek érzelme az öröm. Az 
öröm a gyermekkor kincse, nem szabad 
ettől megrabolni őt. Örömöt, vidámságot 
vigyünk bele a parancs szavába is, mert 
a vidám buzdítás mindig többet ér, mint 
a szeretetlen szigorú parancs. A figyel
meztetést rendreutasítást is jókedvvel, 
tréfával tegyük, mert letompitja a dor
gálás, a büntetés élét s a gyermek az 
ilyen figyelmeztetést jobban megszívleli. 
Korán kell engedelmességre szoktatni a 
gyermeket, mert a kicsi gyermek még 
nem birálgat, hanem ellenkezés nélkül 
engedelmeskedik. Ez pedig nagyon fon
tos, mert engedelmesség teszi alkalmas
sá később a gyermeket arra, hogy ural
kodni tudjon vágyain, ösztönein, szen
vedélyein, igy lesz belőle erkölcsös és 
jellemes ember.

Az idegeskedő házastársak gyakran a 
gyermek jelenlétében intézik el a peres 
ügyeiket. Ezzel megint csak lehetetlenné 
teszik a gyermek számára az engedel
mességet. Ugyanis, ahol emberek élnek 
együtt, igy a családba is, valami rend
nek kell lennie. Ha hiányzik a családban 
az alárendeltség, a gyermek nem tanul
hat meg engedelmeskedni mert folyton 
rossz példát lát. Hogyan tanuljon a gyer
mek engedelmességet ott, ahol a szülők 
se veszik komo!yan az Istentől megkí
vánt rendet.

A család a föld legrégibb királysága, 
melynek királya az apa, királynője az 
anya s e királyság kincse, fakadó bim
bója és életének tovább folytatója. Isten 
záloga — az engedelmes gyermek.

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

Igen szép magastörzsii rózsák 
és más évelő virágok

S T O L  CZ J E N Ő N É L ,  K e
reszt- ucca 9  szám  alatt, la 
káscsere m ia tt olcsón eladók.
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