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Kercsiknél
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 : ELŐF I Z E T É SI  DIJAK:  Egy évre 48 kor. Félévre 24 kor. 
Negyedévre 12 korona. — Egyes szám óra 1 korona.

M Á R K U S  L Á S Z L Ó A hirlapbélyeg használatát a kassai postaigazgatóság Rimaszombat feladó 
hellyel 75,433 - III —21. szám alatt engedélyezte.

Az események sodra
nég mindig kavargóban ugyan, de 
őrsünk immár bizonyos. Ebben a 
tizonyosságban örömtől repdes a 
Ekünk, szívdobogásunk gyorsabb,
angosabb.
A magyar és csehszlovák kor

ilányok között folyó tárgyalások 
iienelérő! és állásáról a rádió és 
ajtó utján rendszeres értesítést 
íyer a közvélemény s így az arra 
örténő kitérés és az arról való 
leszámolás immár idejét múlta és 
eljesen fölösleges is.

Bizonyos, hogy várvavárt nagy 
is örömös napok virradata előtt 
fiiunk. Ezekre a föllélegzést, meg- 
íyugvást, az igazság győzedelmes- 
cedését hozó, gyönyörűséges na
pokra várakozásban hálaadással 
Mneljük fel szivünket a legnagyobb 
ósághoz, hogy mindezt megérnünk 
mgedi, mert az Ő akaratából jött 
szenvedésünk, de az Ő végzésé
iül vigasztaltunk és örvendezte- 
ünk is meg.

Jót tett velünk a szenvedések 
ánk bocsájtásával, hogy a meg
próbáltatások után megtisztuljunk, 

egigazuljunk és méltóak, érde
kesek legyünk a megtérés, a visz- 
zajutás minden jóságára, szépsé
gre, örömére s ezeket jobban, 
jazabban meg is tudjuk becsülni. 

Egyek leszünk ismét. Szétvá- 
'Zthatatlanul, megosztathatatlanul 

meggyöngithetctíenül egyek. 
Sorsunk egy, érdekünk egy, bol- 

igságunk is egy: a magyar nép 
idogsága és boldogulása. Semmi 

uiönbség nem lehet magyar és 
magyar között, legfeljebb az, hogy 

tud jobban, erősebben, hatéko- 
abban dolgozni nemzete javára. 
Magyar a magyarért cselekedve, 
’gozva nem ismerhetünk egyéni 

:gy osztály érdekeket, ilyen vagy 
nolyan érvényesülési törtetést. Uj 
ők hajnalán minden régi bűnt és 
'bát burkoljunk be jóerősen a 
iult kopott gyolcsába és temessük 
a feltámadhatatlanság sirgödrébe. 
Hűséget hűséggel viszonozva,ju- 

almazva is bocsássunk meg eltéve- 
iyedett, de meakulpázva őszintén 
íegtérő, gyengeségüket s talán bű- 
üket megbánó és jobbulást fogadó 
estvéreinknek. Minden jó magyarra 

szüksége van új életnekinduló, sok 
és éppen nem könnyű nemzetépitő 
munka elé néző népünknek.

Kéz a kézben, kar a karban 
dolgozzék ebben a nagy munká
ban egymásért s ezzel végered
ményben az egész nemzet jólétéért, 
felvirágzásáért, minden igaz ma
gyar, mert bizony mondom csak e

nagy és szent összefogás talajából 
sarjadhat ki a magyarság minden 
viharnak hajlásnélkül ellenálló élet
fája.

A rajokban száguldó, agyoncso
magolt társzekerek nagy zörgésé
ben „türelemmel, önfegyelemmel és 
önbizalommal" várjunk a nagy nap

fölvirradására és önállóságukat s 
nemzetükhöz való visszatérésüket 
elért más néptestvéreink örömét 
megértve, örvendezzünk mi is sor
sunk jobbra fordulásán, egymást- 
szerető magyar szivvel, fölemelke
dett, öntudatos, büszke magyar lé
lekkel ! Márkus László.

Nem a mesteriéit statisztikai, in o n  az i p z s í o s  n a p iz l tatár llz- 
tositlatja i ?  láp t a lp lá s á t ,  ez i i f l i i  a nlápákét,

Irta : Dr. Machnyik Andor.
Az oly szépen és mondjuk baráti 

szellemben megindult határmegállapitási 
tárgyalások megszakadtak. Az első „ko
máromi ütközet" után egy második 
összecsapásra készülnek az eilenfelek. 
E célból a valódi és igaz szociális gon
doskodás helyett a milliárdokba került 
fegyverek, harci kocsik, mérgek és 
egyéb áldatlan szerszámok helyett az 
ugyancsak sok millióba került hiva
talos statisztikák és politikai térképek 
jutottak a most folyó „modern" harc
terek vezérkari asztalára.

Az ilyen újszerű háború előfutárjai 
közül a rádió és a napi sajtó igyekszik 
a világháború előtti és utáni demográ
fiai statisztikák adatait kellő formában 
az ellenféllel ügyesen szembeállítva, 
kellő fedezékbe állítani, hogy azután a 
kellő pillanatban az ellenséget pergőtűz 
alá vehesse a különben barátságos kör
nyezetű zöld asztalnál.

Mint az itteni magyarság gazdasági 
életének két évtizeden át megfigyelője, 
kritikusa és munkása, egynéhány egysze
rű számadattal kivánok a mindnyájunkat 
oly közelről érdeklő ügyhöz hozzájárulni. 
Szeretném ha e kis példa révén a má
sodik ütközetnél a különben is mindkét 
részről nagy bizalmatlansággal fogadott 
1910.1921. és 1930. évi statisztikák feletti 
terméketlen és időt rabló vitatkozások 
útjáról inkább a való élet felé terelőd
nék e fontos és a szomszédos népek 
boldogulását célzó tárgyalás menete. 
Mindenesetre szomorú, hogy a nép drá
ga pénzén fenntartott statisztikai szol
gálat itt az első modern fegyvernélküli 
háborúban ily hamar csődöt mondott.

A továbbiakban közölt példák, illetve 
számadataim csak azt kívánják egysze
rűen és szemléltetően bebizonyítani, 
hogy sohasem a hivatalos statisztikai 
adatok és térképek, hanem csakis a 
valódi élet képes egy földnek avagy 
tájnak a nemzetiségi hovátartozását 
meghatározni, sőt elnyomatás esetén is 
külsőleg illetve érzelmileg is bebizo
nyítani.

Az itt közölt számadatok kiinduló 
pontját egy az 1930. évi népszámlálás 
A Szlovenszkóra eső részben 1910 ben az

előtti hetekben a pozsonyi „Hlradó“ban 
„Jaj annak a népnek, mely erős paraszt
ságát gyengülni és veszni hagyja" idé
zettel leközölt cikksorozatom képezi. Ter
mészetesen annak idején nem gondol
tam arra, hogy az akkor oly nagy ne
hézséggel és csak a magyar ügyért 
lelkesedni tudó szlovenszkói és ruszinsz- 
kói parasztinak és gazdanövendékek 
hozzájárulásával összegyűjtött adatok se
gítségével első ízben megállapított és nyil
vánosságra hozott összefüggő magyar
lakta terület számadatait ma újból né
pem érdekében fel fogom tudni hasz
nálni. Ezt pedig most annál inkább is 
megtehetem, mert a magyar etnikum 
adatait azóta már más helyről is igye
keztek számokban kifejezésre juttatni, 
így Oberschall dr. 1932 ben, Révay Ist
ván 1936. és Varga Imre 1938 bán, kik 
mindnyájan, kevés eltéréssel, hasonló 
területi, községi és lélekszámbeli adato
kat mutattak ki. Mert hiába, több szem 
többet lá t !

Nekem most már ez esetben a sta
tisztikák mesterkélt befolyásának a föld 
nemzeti jellegének megőrzésére illetve 
megváltoztatására való lehetőségének 
számokban történő kifejezhetősége cél
jából csak arra volt szükségem, hogy 
ezt a saját szemeimmel, füleimmel meg
állapított és nemzeti lelkületemmel át- 
érzett és két évtizeden át figyelemmel 
kisért anyaföldterületre vonatkozó 1910, 
1921 és 1930. évi hivatalos demográfiái 
adatokat számszerű vizsgálat alá ve
gyem,

Megjegyzem, hogy itt egy olyan ösz- 
szefüggő magyar etnikumról van sző, 
melynek néprajzi határain belül 1921- 
ben az itteni összmagyarságnak 90.95%, 
1930 bán pedig 92.05 százaléka volt 
összetömöritve s ezek a már a szlovensz
kói és ruszinszkói átlagos népsűrűséget 
jóval meghaladó viszonyszámok is ele
gendők volnának e földrész kimondott 
magyar jellegének bizonyítására. Ennek 
ellenében az 1910, 1921 és 1930. évi 
statisztikák e magyar területre vonat
kozólag összefoglalva, egymáshoz ha
sonlítva a következőket mutatják : 
összlakosságnak 93.0% 1

n n » 1921 ben „ yy 82.8%
yy n n 1930 bán „ yy 69.3°/,

A Ruszinszkóra eső részben 1910 ben „ yy 91 6°/i
yy w yy 1921-ben „ yy 69-1 %
n n yy 1930 bán „ yy 62,7%

tartozott a ma 
gyár nemzeti

séghez.

Mindkettőt összevetve pedig, a Cseh Szlovákiai zárt magyar etnikumot lakó 
összlakosság magyar nemzetiségi részét:

1 9 1 0 -b en ......................................92.9%
1 9 2 1 -b e n ..................................... 80.9%

és 1930 b á n .....................................68.6%
tette ki, mert bizony még az a sok cseh- földrész veleszületett magyar jellegét el- 
szlovák kolónia és iskola sem tudta e homályositani.

E kézzel fogható egyszerű, de igaz 
bizonyításhoz csak még annyit röviden 
összefoglalva : egy vidék nemzeti jelle
gét ne keressük sohasem a városok 
falai, sem pedig a statisztikai adatok és 
térképek halmazai között, hanem men
jünk ki a falura és figyeljük meg a 
szülőföldjéhez, az édes anyanyelvéhez 
és hitéhez évszázadokon át hűséges és 
legnagyobb bajban, szenvedésben ki
tartó parasztot és földmunkást és akkor 
pontosan megtudhatjuk, hol a magyar s 
hol a szlovák etnikum közötti határvo
nal. Mert bizony a magyar föld még egy 
esetleges idegenszerü és az itteni húsz
éves idegen uralom alatt élő néplélek 
ismerete nélkül elrendelt népszavazás 
utján elérhető kisebb átmeneti siker 
esetében is csak a magyar anyaföld 
testrészének fog megmaradhatni.

A müncheni nagyhatalmi egyezmény 
által megkövetelt néprajzi határvonalhoz 
nem észre, hanem szívre és a népi ré
tegek iránti megértő szeretetre van 
szükség. Ha ezen, a minden nemzetnek 
önálló fejlődést biztositó etnográfiái ha
tárvonal biztosítva van, akkor követ
kezhet az ész szava, melynél az állam
férfiak, szakértők és tudósok minden 
legjobbjukat rááldozhatják a kis népek 
fejlődését és boldogulását biztositó szo
ciális és kulturális határvonal megvo
násánál.

Nemzeti hivatásunk.
A világtörténelmen érdekes visz- 

szatekinteni a múltak távoli ködös 
homályáig. Ez a visszatekintés na
gyon tanuságos példákat szolgáltat 
egyes nemzetek hivatásáról.

Nagyon érdekes példákat tüntet 
föl például a mi magyar nemze
tünk ezer és egynéhány száz éves 
története.

Ma sem állapítható meg ponto
san ennek a nemzetnek kialakulása. 
Csak annyi látszik valószínűnek, 
hogy a középázsiai nagy fensik 
nyugati részein forgolódott, de még 
India és Kina felé is vezetnek ro
kon népek nyomai.

A hunok például határozottan 
harcban állhatták a kinai császár
sággal és alighanem ellenök épí
tették a hatalmas, ma is meglevő 
kinai falat. Még japán ősmondák
ban is szerepel a csodaszarvasról 
szóló ősmagyar rege.

De aztán végleg mégis a Kau
kázustól északra, a Volga tájain 
alakult ki a magyar nép több ro
konfajta keveredéséből s talán ép
pen ez a keveredés tette a magyart 
olyan szívóssá, kitartóvá és élet
erőssé, hogy vérzivatarokon és vi
szontagságokon áttörve magát, uj 
hazát keresett magának a Duna- 
Tisza völgyében és itt ezer eszten
dőnél tovább fenn tudta magát tar
tani rokontalanul a műveltebb né
pek óceánjában, mint egy hullám
tól vert, csapkodott kis sziget.
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Okos, mélyrelátó fejedelmei elté
rítették a rabló, pusztító életmódtól 
és ez megóvta a nemzetet a hu
nok sorsától.

Szent István, hatalmas, kemény 
kezétől vezetve beállott a keresz
tény civilizáció munkásai közé. Le
telepedett, városokat épített, meg
tanulta a földművelést, később az 
ipart, de sokáig nem volt kedve a 
kereskedésre, azt inkább ráhagyta 
más idegen népekre és azok gyűj
töttek itt vagyont, kincseket.

Okos előrelátás és más nemze
tek megbecsülése jellemezte a ma
gyart, aki lassanként szívesen ta
nult más népektől sok szép és 
hasznos dolgot.

Emellett nagy hivatásának tar
totta, hogy megvédelmezze a ke
resztény müveit nyugatot a saját 
ázsiai fajrokonainak betöréseitől és 
pusztításaitól.

Évszázadokon át ez látszott a 
legszebb magyar nemzeti hivatás
nak s ez a harcratermett nép itt 
tombolhatta ki vérének hevességét. 
Szent László király győzelmesen 
vezette őket a hunok ellen és túl 
a Kárpátokon, túl Erdély határain, 
magyar tartomány keletkezett Mold
va tájain, ahol jelentékeny töme
gekben él ma is a moldvai csángó 
nép, bár évszázadon át megakarták 
fosztani nemzeti jellegétől, elzárva 
őket nagy magyarországi fajroko
naiktól. Ez nem sikerült, a mold
vai csángó most is él 3-4 román 
megyében, ha nem szabad is neki 
magyar papot és tanítót tartania, 
de a magyar nyelvét megőrizte 
ott is.

Pár századdal később az történt 
a magyarra], hogy gyöngébb ki
rályok alatt elfeledte hivatását és 
pártokra szakadva elhanyagolta sa
ját jó királyát.

Ekkor jött reá mintegy égi bün
tetésképen a mongol áradat, a ta
tárjárás, amelyet összetartással 
megakadályozhatott volna. De ép

pen ez az összetartás, a nemzeti 
hivatás érzése elhalványult IV. Béla 
országában, annyira, hogy nem 
akartak a király hivó szavára fegy
verbe állani. Meg is adták az árát: 
végiggázolt a tatár az országon és 
két esztendőn át elpusztított itt min
den kultúrát, alig egy-két erős vár 
bírta tartani magát az áradatban.

Mikor Béla király újraépítette el
pusztult országát, akkor ébredt a 
nemzet ismét arra, hogy neki nagy 
nemzeti hivatása van : védelmeznie 
kell a keleti barbárság ellen Euró
pa népeit.

Ezt meg is tette egyideig. De 
később ismét elfeledte hivatását és 
az Árpád fejedelmi ház kihalása 
után 2-3 évtizedig tartó pártharcok 
pusztították az országot. Még sze
rencse volt, hogy a 3 pártkirály 
idejében nem jött kelet felől uj in
vázió s igy magát pusztította a 
nemzet, oligarchikus főurak vezeté
sével.

Nagy szerencse, hogy Róma meg
találta a magyarnak való királyt az 
Anjou fejedelmi házban és igy pá
pai pártfogással végre is Károly 
Róbert győzött a trónkövetelők kö
zött. Hogy ez volt a legjobb, mu
tatja az ország uj rendezése és 
Nagy Lajos király hatalmas előlé- 
pése Európa színpadán, amikor 
Itáliától Lengyelországig uralkodott 
a magyar király erős keze.

A Hunyadyakban: Jánosban, a 
hős kormányzóban és Mátyás fiá
ban a nemzet erősen fölemelkedett 
történelmi hivatásának öntudatára. 
Akkor vissza is szorult az előretörő 
ázsiai rokon hóditó faj: a török.

De a jódologban ismét elkorcso- 
sultak a nemzet főurai és megfe
ledkeztek a nagy történelmi hiva
tásról. így aztán Mátyás virágzó 
évei után alig két évtizeddel elkö
vetkezett a pártoskodás idején a 
mohácsi katasztrófa.

Ennek következményeit másfél 
évszázadon át nyögte a szerencsét

len ország és nemzet két részre 
szakadva: egy Habsburg és nem
zeti részre, közbe ékelődött a pusz
tító török hódoltság.

A legnagyobb embereknek sem 
sikerült a szétszakadt nemzetet 
egyesíteni. Maga a hatalmas Bá
thory István megmentette és föl
emelte Lengyelországot, de Erdélyt 
nem bírta egyesíteni a németnek 
hódolt nyugati résszel a török ellen.

Csak másfélszázados szétszakadt 
nemzeti lét után birt egyesülni a 
nagyra hivatott nemzet és kiszorí
totta országából a hóditó törököt.

A sok harcban, pusztulásban 
megritkultak a nemzet sorai és a 
Habsburg császárok fenyegették 
most már bekebelezés veszélével.

Egypárszor megkísérelte a nem
zet lerázni a nyugatról készülő el
nyomást, de sokáig nem birt vele. 
Csak 1848-ban ébredt olyan öntu
datra a magyar nemzet, hogy ösz- 
szeforrva sikerrel szembe tudott 
szállani az osztrák császárság 
egész erejével. Ez a siker állan
dóbb lehetett volna, ha az orosz cár 
ereje és a nemzet vezetői közt 
megújult széthúzó pártoskodás meg 
nem hiúsítja a nemzet erőfeszítés
nek olyan fényes diadalait. Pedig 
akkor magára maradt a magyar, 
még saját országának testvérnépei 
is ellene harcoltak, csak a szlovák 
nép többsége állott mellette nehéz 
küzdelmeiben, például Branyiszkó- 
nál és másutt.

De nagy erőt és hivatást jelen
tett a nemzet akkori összetartása, 
amellyel 17 év múlva kénytelen 
volt kiegyezni saját elnyomó ab
szolút fejedelme.

A győztes nemzeti szellemre öt
venéves fejlődés és virágzás kö
vetkezett, amelyben Ausztriával 
karöltve haladt.

A világháborúban kimerültek a 
végleg fölzaklatott idegek és utána 
ismét fölütötte fejét a pártoskodás 
ördöge. Magyar ellen támadt a ma

gyar, és szociális forradalomban 
pusztította egymást.

Ezért szakadt aztán 4 részre a 
békekötések után a szerencsétlen 
nemzet és ország. Mellette uj né
pek ébredtek nemzeti öntudtra és 
uj államok alakultak.

De a szétszakadásban újra meg
edződött a magyar lélek és újra 
fölébredt hivatásának magaslatára

Két évtized küzdelme, fárasztó, 
kitartó munkája ismét tiszteletté 
tette a magyar nevet és jóbarátai 
elismerték a magyar nemzet nagy- 
rahivatását. így most már nemze
tének szétszakadt részeivel egye
sülhet és a környező testvér népek 
barátságával folytathatja nemes hi
vatását Közép Európában. X.

Á rémület másodpercze.
Egy-egy halálos autóbaleset

nél a szerencsétlenség előidé
ző okát nem tudjuk megfej
teni. Erre világit rá ez a cikk.

Gépkocsi szalad a forgatagos nagy
városi utcán. Átvergődik a forgalomtól 
nyüzsgő utcasorokon, közlekedési rend
őrök karintésein, jelzőlámpák színes fé
nyein és már a külváros csendesebb 
utjain vágtat. Ritkulnak a házak, egyre 
több a zöld mező, a gépkocsivezető 
előtt végtelenbe nyúlik az országút sza
lagja. A sebességmérő mutatója hatvan 
körül táncol. Egyszerre csak az imént 
még néptelen országúton három-négy 
gyerek bukkan fel, mintha a föld alól 
bújtak volna ki, egyenesen a rohanó 
automobil orra előtt. Önfeledten játsza
nak a porban, tudomást sem vesznek a 
gép közeledéséről. Olyan váratlanul jött 
az akadály, hogy már tülkölni sincs idő, 
a vezető szivét jeges döbbenet szorítja 
össze. Fontolgatni, mit is tegyen, már 
késő, még pár méter és az apróságokat 
maga alá gyűri az örvénylő gumikerék. 
De még mielőtt tudatossá válna agy
velejében a rettentő helyzet, a fegyel
mezett idegrendszer már megteszi a 
magáét. A láb lekerül a gázpedálról és 
fülsiketítőén csikorognak a fékdobok, a 
kéz görcsösen markolja a kézifék fogan
tyúját, a kerekek mozdulatlanná der
mednek, porfelhő verődik, a lendület

Péter a könyveknél marad.
Irta: Bibó Lajos.

Péterről nem először esik szó. Péter 
ideje kezdetén, mint surbankó gyerek, 
az asztaloslegényi pályán működött. 
Hozzám távoli rokonság fűzte és egy 
szép napon kötetet tevő verscsomaggal 
kopogtatott ajtómon. Péter akkor a 
tizennyolcadik évét taposta s mint igazi 
költőhöz illik, sápadt volt, sovány és 
egész külseje magán hordta az álmo
dozó hajlamot. A versek hasonlatosak 
voltak Péter alakjához és lelkivilágához: 
zsenge illatú érzések, ösztövér rimek 
és világtalan sóhajtások jellemezték ezt 
az együgyü költészetet. Nehéz kérdés
nek látszott akkor Pétert felvilágosítani, 
de egy váratlanul bekövetkezett szere
lem elriasztotta közeléből a múzsákat. 
A jámbor lélek megismerkedett egy ter
metes és magánál tizenöt esztendővel 
idősebb nőszeméllyel és a szenvedélyes 
vonzalom, amely ehhez az álmaitól el
ütő földi alakhoz fűzte, egyelőre kiol- 
toltotta szivében azokat a leheletfinom 
érzéseket, amelyek versírásra késztették. 
Péter ezidőszerint került és csak azután 
keresett fel ismét, amikor ebben a gyil
kos iramú szerelemben vereséget szen
vedett. Evvel később még soványabban 
és még sápadtabban állott meg előttem.

—■ Regényt Írtam... — mondotta és 
nem mert a szemembe nézni.

— Ne mond ! — szóltam barátságo
san, hogy bátorságot öntsek beléje.

Átlapoztam hirtelenében a művet. A 
regény afféle önéletrajz és vallomás 
volt, amelyben Péter viharos szerelme 
történetét meséli el. Láttam amúgy is 
roskadozik fájdalma és csalódása súlya 
alatt, nem akartam a boldogtalant a 
teljes reménytelenségbe taszítani.

— Nézd, Péter, — szóltam. Tagadha
tatlanul van benned írói készség és

hazudnék, ha azt mondanám, hogy Írá
said rosszak. De ez is mesterség, amit 
meg kell tanulni. Fialal és kiforratlan 
vagy és ennek az állapotnak a kezdet
legességei és tapasztalatlanságai ütköz
nek ki regényedből, meg a verseidből. 
Menj haza, olvass jó könyveket, költs 
és irj tovább, aztán egy év vagy kettő 
múlva meglátjuk, mit kezdhetek veled.

Péter csalódottan és búsan távozott. 
Harmadnap levelet irt, amelyben elbú
csúzott tőlem és keserűsége hangján 
megköszönte irányában tanúsított jóaka
ratomat.

Azóta öt év telt el és ezalatt az idő 
alatt mit sem hallottam Péterről. Szo
rongva figyeltem a lapokat és folyóira
tokat, hogy nem bukkanok-e rá valahol 
a nevére. Tévedhettem ugyanis Péter 
irói tehetségének megítélésében. Éber
ségem, sajnos, hiábavalónak bizonyult. 
A verseket, elbeszéléseket és regénye
ket, amelyeket a lapok közöltek, min
dig más irta. Így ősz időn kisétáltam 
rendesen a lakberendezési vásárra is, 
abban a titkos reménykedésben, hogy 
talán ott találkozom Péterrel. Gondol
tam, esetleg a saját szakmájában, az 
asztalosmesterségben vitte valamire. De 
Péterrel ott sem találkoztam, nem talált 
fel olyan fekvőhelyet, ameliyel forradal
mat csinált volna az asztalos iparban 
és nem alkotott ezen a téren sem olyan 
művet, amely kiemelte volna az isme
retlenségből.

A tavaszra azután csöngettek az elő
szobám ajtaján. Péter jelentkezett. Alig 
ismertem rá. — Alakja megférfiasodott, 
orra alját szőke angolos bajusz díszítette, 
szeme élénken csillogott és nyugodt, 
nehéz mozdulatai megállapodottságról 
és erőről tanúskodtak.

— Jónapot, — köszönt könnyedén és 
vidáman.

— Szervusz, Péter!
— Itt vagyok ismét, Lajos bácsi.

— Ülj le, Péter.
Péter helyet foglalt. Röviden, tömör, 

határozott mondatokban közölte velem 
az elmúlt öt esztendő történetét. Fölha
gyott a vers- és regényírással, kiheverte 
szerelmét és hallgatott ösztöne szavára, 
amely arra figyelmeztette, hogy gyakor
lati utón és eszközökkel próbálja ke
resni az érvényesülést. Megnősült, ma
gához való fiatal lányt vett feleségül 
és ezzel a lépéssel megalapozta életét 
és jövendőjét. Elhatározta, hogy könyv- 
kereskedő lesz, mert akármilyen gyen
ge verseket és csapnivaló regényeket 
is irt annak idején, lelki szükségnek és 
hivatásának érzi, hogy valami módon 
kapcsolatot tartson fönn továbbra is az 
irodalommal. Tegnap már ki is vett egy 
alkalmas helyiséget, megcsináltatta az 
állványokat, minden rendben van, min
den készen áll, csupán a könyvek hiá
nyoznak, hogy megkezdje működését. 
Azért keresett föl és azért fordult hoz
zám, hogy legyek segítségére és sze
rezzek neki könyvet, amellyel megnyit
hatja a boltot és megindíthatja a for
galmat.

Péter közlése egyszerre levertté tett. 
Hogyan segítsek ezen a szerencsétle
nen? Magam Is drága pénzen vásárlók 
meg minden egyes könyvet. Honnan 
kerítsek én most Péternek egy kocsi
derékra való nyomtatott művet, hogy 
átsegítsem az üzleti vállalkozás kezdeti 
nehézségein.

— Péterkém... — vakartam meg a 
fejemet. — Nyomott most a könyvpiac, 
nem tudom, miképpen segítsek rajtad 
hirtelenében. De valamit gondoltam. Ha 
ötven darab könyv fedezné átmenetileg 
a szükségletedet, készséggel állok ren
delkezésedre. Gyere el holnap egy tar
goncával, akkorra előkészítem a rako
mányt.

Péter sugárzó arccal rohant el. Át-

razziáztam a könyvtáramat, de nem ta
láltam egyetlen könyvet sem, amelyért 
ne fájt volna a szivem. Hiába, a hara
kirit el kellett végeznem. Hajnali négy 
óráig válogattam a könyveket, amig ez
zel a borzalmas selejtezésssel végeztem. 
Élmény, emlék fűzött valamennyi darab
hoz, amit kiraktam a szoba közepére. 
Mindegy, meg kellett válnom tőlük, ha 
már egyszer Ígéretet tettem Péternek.

Péter másnap reggel 8 órakor leg
szebb álmomból riasztott föl.

— Eljöttem a könyvekért. A kocsi 
lent áll, — tört rám lihegve, valósággal 
izzadva az izgalmas boldogságtól.

A szoba közepére mutattam.
— Ott vannak. Viheted, de vidd mi

nél gyorsabban, mert rosszul aludtam 
az éjjel és álmos vagyok.

Péter pár perc alatt végzett. Két héiig 
nem láttam, akkor tündökölve ismét 
megjelent.

— Remekül megy az üzlet — újsá
golta. — Eladtam az egész készletet. Ha 
volna szives, Lajos bácsi...

Itt elhallgatott, nem merte kimondani, 
de fölösleges is volt.

— Jöjj el holnap és majd meglátjuk, 
mit tehetek az érdekedben.

Másnap Péter hatvan darab könyve
met vitt el. Ennek imhol féléve és Pé
ter üzlete virágzik. Ma ismét nálam volt 
és most már a nyolczszázadik kötetnél 
tartunk. Még három hónap és nem lesz 
egyetlen darab könyvem sem. Viszont 
Péter gyarapszik és kapcsolata egyre 
szorosabbá válik az irodalommal.

Mit kellene tennem, hogy visszatérít
sem a múzsákhoz és hogy rábeszeljem : 
írjon tovább is verseket és regényeket. 
Költeni mégis csak szebb és dicsőbb 
dolog, mint krejzleroskodni.

Gondolkozom, talán megszülöm a 
megváltó ötletet.
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viszi a nagy kocsit, ám szeren- 
. ere megáll— félméterre a játszó cso- 
,rt előtt. A nagyváros kábító forgata
gán, a gépkocsiközlekedés mai se- 
ssége mellett, számtalanszor adódnak 
vzetek, mikor nincs idő latolgatni a 

nnivalókat, hanem a vezetőnek öntu- 
Janul, retlexszerüen kell cselekednie, 
.akran tizedmásodpercnyi habozás már 
oeréletbe, vagy legalább is súlyos 

■ ambolba kerül.
\ mai közlekedés aránytalanul többet 
etel a gépjármű vezető idegeitől, 

it akár csak 10—15 esztendővel ez- 
tt és a sofföriskolák meg a hatóságok 
mólnak is ezzel, mikor újfajta eljá- 
,kkal ellenőrzik és fokozzák a vezető 
udatlan idegmunkájának gyorsaságát, 
leghatásosabb módszer az, hogy a 
,1 tét asztal mellé ültetik, melyen kor- 
lykerék van. Az asztal előtt mozi- 
edő s rajta mozgalmas utca képe 
eg. — A jelölt látja a szemberohanó 
ókat és a kormánykerékkel olyan 
zdulatot kell tennie, mintha kerülne, 
esi  jut eléje : előznie kell. Majd utca- 
resztezés közeleg a filmen, a rendőr 

ebben a pillanatban megfelelő 
eltyük mozgatásával meg kell álli- 

nia „járművét". Minden olyan iram- 
:i megy, mint a valóságban, odakünn 
utcán. Ha csak a legkevésbé is kés- 

yedik, ha nem tesz valamit idejeko 
m, vagy a legcsekélyebb hibát követi 

el : a készülékkel összekötött villa
mos csengő azonnal jelez. Persze a je- 
öit úgy igyekszik vezetni képzeletbeli 
kocsiját, hogy a csengő minél ritkábban 
;iItakozzék, s igy idegrendszere meg
szerzi  a gyors „reakcióképességet".

Majd kanyargós országút képét vetj
ük a jelölt elé és a film pergése azt a 
benyomást kelti, mintha kocsijával szá
guldó iramban robogna a zegzugos utón. 
Csak  úgy kergeti egymást a sok vesze
delmes hajtűkanyar és minden vigyázat
lanság, ami odakünn, a valóságban, az 

ról való lerepüléssel és halálos ka
tasztrófával járna, itt csak a jelzőké
szülék tiltakozó, figyelmeztető csenge- 
tyűszavát váltja ki.

Ma már a világ legtöbb sofőriskolá
jában igy szoktatják a növendékek ide
geit a gyors és fegyelmezett munkára. 
Hredménye azonban csak akkor van a 
kiképzésnek, ha a váratlan akadály 
kozta megdöbbenést minél gyorsabban 
i-küzdi magába a vezető, ugyanis mi

méi rövidebb a „rémület másodperce", 
r.i alatt az akadály tudatossá válik 
•nne és cselekvésre sarkalja. Van em 
r, akinek idegrendszere a recehártyá

ba vetődött kép után már két-három- 
zed másodperc múlva működésbe lép, 
ás azonban restebb és az akadály 
gpiliantása után csak egy másod

perc, vagy még hosszabb idő múltán 
Hédik ki idegeiből a reflexmüködés. 
met vizsgálatok szerint az átlagos 

akciós idő 0.96 mp. Ez annyit jelent, 
gy pl. egy 60 km. óránkénti sebes- 
ggel haladó gépkocsi vezetője a vá- 
tlanu! felbukkanó akadály láttára 

-ak ennyi idő múltán lép a fékre, 
alatt azonban a kocsi még 16 métert 
bán. A fékek nem működnek azonnal 
a fékpedál lenyomásától számitva 

ak kb. 27 méternyi fékut után állítják 
g a gépet. Másfél másodperces reak- 

és idő kilenc méterrel hosszabbítja 
g a fékutat : ez a kilenc méternyi 
öbölét halált jelenthet.

n a s i i a t i  járás! 
nemzeti tanács le p la M l.

A Járási Magyar Nemzeti Tanács — 
ás járások példájára — Rimaszom- 
aiban is megalakult s abban helyet fog
nak, Rimaszombatból : Baráth László 

r. ügyvéd, Benkovits Gyula magán- 
sztviselő, Gabonás István iparos, Kol- 

;enheyer Pál járási ipartársulati titkár, 
cherer Géza ügyvéd, az egyesült ma- 

yar párt járási szervezetének elnöke, 
•iakovits Jenő festőművész, Márkus 
-ászló lapszerkesztő, Ragályi Antal dr. 
ügyvéd, ifj. Rábely Miklós kereskedő, a 
polgárikor elnöke, Runyay László iparos, 
Székely Ferenc egyesült magyar párti 
titkár, Szőllösy István városi tisztviselő, 
az Iparoskor titkára, Teleszniczky Fe
renc iparos, Varga Imre ref. lelkész, az 
egyesült magyar párt rimaszombati 
szervezetének ügyv. elnöke, Balogpádár- 
ból: Bándy György ág. hitv. ev. lelkész, 
Alsópokorágyról : Péter István földmives,

Baktiról: Kszel Miklós földmives, Ri- 
matamásfalváról: legifj. Andrik János 
földmives, Osgyánból: Markos János ig. 
tanító.

A járási Magyar Nemzeti Tanács el
nöke : Varga Imre, alelnöke: Baráth 
László dr., titkára : Székely Ferenc, jegy
zője : Ragályi Antal dr. lett.

Az egyes községek, közöttük Rima
szombat, helyi Magyar Nemzeti Taná
csai, a járási Magyar Nemzeti Tanács 
fennhatósága alatt, külön külön alakul
tak meg s azokban az illető községek 
egyesült magyar párti képviselői és párt
vezetőségi tagjai foglalnak helyet.

Kérelem.
A Magyar Gyermekvédő és Szünidei 

Gondozó helyi fiókja azzal a kéréssel 
fordul városunk megértő közönségéhez, 
nyújtson segédkezet városunk szegény 
kicsinyeinek felruházásához. Össze kel! 
fognunk közös munkában, közös szere- 
tetben, ne érhessen minket az a vád, 
hogy elhagytuk nélkülöző testvéreinket.

Nem kívánunk nagy áldozatot. Min
denütt akad kiselejtezett ruha, cipő, 
fehérnemű, kis munkával mindent hasz
nálhatóvá tudunk tenni, hogy megvéd- 
jük didergő kicsinyeinket a tél hidege 
ellen.

Minden ideszánt adományt Pokorá- 
gyi-utca 45 szám alá kérünk juttatni.

Megértést és segítséget vár
az Elnökség.

H ÍR E K
Kegyelet.

Könnyes szemekkel 
temetőt járva, 
imát zokogni 
sirhantok fe le tt; 
emléklajtorján 
azokhoz jutni, 
kiket a szivünk 
holtan is szeret.

Változások a pozsonyi vezérpénz- 
iigyigazgatóságnál. A szlovák kormány 
a pozsonyi vezérpénzügyigazgatóságánál 
az I. osztály élére KaScák Albin pénz
ügyi főtanácsost, a rimaszombati adó- 
igazgatóság volt és a trencséni adóigaz
gatóság jelenlegi főnökét és a VI. osz
tály élére pedig Polakovié István taná
csost, a rimaszombati adóigazgatóság 
mostani főnökét nevezte ki.

Halálozások. Dr. Strausz Árpád rozs- 
nyói városi állatorvos f. hó 19-én sziv- 
szélhüdés következtében hirtelen elhalá
lozott.

Seitz Lipótné szül. Lévai Irma életének 
42 évében Budapesten hosszas szenve
dés után a Szent-István kórházban el
hunyt. Férjén és kisleányukon kívül ki
terjedt rokonság, köztük testvére Lévai 
Jenő dobsinai papir- és könyvkereskedő 
gyászolják.

A hadisegélyesek figyelmébe. Töb
bek felkeresésére közöljük, hogy a hadi
segély havonta két részletben előre ese
dékes és azokon a napokon kerül az 
arra jogosított családtagok részére ki
fizetésre, amely napot a járási segélye
ző bizottság megállapít. A járási hivatal 
a kifizetéseket megelőzően havonta két
szer állít ki fizetési meghagyásokat a 
segélyre jogosultak részére, egyidejűleg 
pedig megküldi a pénzt a községeknek.

Baleset. Licsman Aladár jolsvai tarta
lékos katona berúgott állapotban a ka
tonai konyha ablakát betörte, minek 
folytán kezének ereit elvágta. A rozs- 
nyói kórházba szállították.

Miért nem működik a tábori posta ? 
A hadbavonultak családtagjai panasszal 
fordultak hozzánk, hogy napok, sőt he
tek óta nem kapnak hirt hozzátartozóik
ról. Azt a kérdést juttatják el hozzánk, 
hogy miért nem működik a tábori posta 
és mi az oka annak, hogy a bevonultak 
nem adnak hirt magukról? Ajánljuk ezt 
a panaszt a katonai hatóság figyelmé
be és kérjük sürgős intézkedését arra 
nézve, hogy a hadbavonultak és család
jaik között a tábori posta utján a meg
szakadt érintkezés minél előbb újból 
felvétessék.

Október 28: munkanap. A kormány 
1938. október 14 én kiadott rendeletével 
ez év október 28-át munkanappá nyil
vánította. A rendelet értelmében erre a 
napra ezúttal nem vonatkoznak a va
sárnapi munkaszünetnek megfelelő ha
tározatok. Valamennyi hivatalban és 
nyilvános, valamint magánüzemben dol
goztak. — Ez a rendelkezés azonban 
csak az idei október 28-ára vonatkozik.

A külföldi utazások korlátozása. Az
október 3-án kiadott 209. számú kor
mányrendelet újra rendezi a külföldi 
utazásokat. Eszerint a külföldre szóló 
csehszlovák útlevelek csak abban az 
esetben érvényesek, ha az illetékes or
szágos hivatal ama záradékával vannak 
ellátva, hogy az útlevél tulajdonosa egy 
vagy többszöri határátlépésre jogosult, 
és pedig a határok egy megállapított 
pontján. Ugyanez vonatkozik az útleve
lek módján kiadott egyéb utazási ira
tokra is. A külföldről való visszatérés
hez elegendő az országos hivatal látta- 
mozásnélküli, valamely csehszlovák hi
vatal által kiállított útlevél. Az útleve
lek módján kiadott egyéb utazási iga
zolványok a külföldön tartózkodó sze
mélyt csakis a köztársaság belsejébe 
való visszatérésre jogosítják. Abban az 
esetben, ha az illetékes országos hivatal 
vagy a csehszlovák külképviseleti hiva
tal láttamozásával vannak ellátva. A 
katonai védkötelezettség alá eső vagy 
az államvédelemről szóló törvény alap
ján személyes ténykedésre kötelezhető 
személy útlevelére az országos hivatal 
a láttamozást csakis az illetékes katonai 
parancsnoksággal való egyetértésben és 
kizárólag rendkívüli figyelmet érdemlő 
esetekben adhatja meg. Az 1938. évi 
194. számú, a külföldi utazásokat kor
látozó kormányrendelet továbbra is ha
tályban marad. A jelen kormányrende
let kihirdetése napján, október hó 3-án 
lépett életbe és — más intézkedés hiá
nyában — az állam védkészfiltsége meg- 
megszünésekor veszti hatályát.

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

Olcsóbb lesz az élelmiszer. Lapje
lentések szerint, a háborús veszedelem 
megszűnésével világszerte hirtelen meg
állóit az élelmiszertartalékolási folyamat. 
A nagy export-import világcégek el van
nak látva hosszú időre élelmiszerrel. A 
polgári háztartások is — ahol lehetett 
— hosszú hónapokra látták el magukat 
liszttel, cukorral, rizzsel és más nem 
romlandó élelmiszerekkel. Ezért a leg
fontosabb népélelmi cikkekben rövide
sen nagy áresés várható.

12 órás munkaidő. Szeptember hó 
27-iki kezdettel a 8 órai munkaidő ha
tályát vesztette, s helyette 12 órai mun
kaidő lépett életbe. A nyolc órán felüli 
munkaidőért 25 százalékos túióradijat 
igényelhet a munkás. Hatályát vesztette 
továbbá a vasárnapi munkaszünetről és 
a női munkaerők korlátozásáról szóló 
törvény is, mivel a hadkötelezettek be
vonulásával súlyos fönnakadások me
rültek fel úgy a mezőgazdaság, mint az 
ipar és kereskedelem terén.

Négyéves korig továbbra is ingyen 
utaznak a gyermekek a vasúton. A
vasutügyi minisztérium sajtóosztálya je
lenti : Az uj szállítási szabályzat előze
tes téves magyarázata alapján olyan 
hirek terjedtek el, hogy október 1-től 
a vasutakon a négy évesnél fiatalabb 
gyermekekért is kell menetjegyet fizetni. 
Ez nem felel meg a valóságnak.

Szlovákiai búza nem adható el a 
történelmi országokba. A Gabonatár
saság elnöségi határozata szerint a szlo
vákiai bizományosok a Szlovákiában 
felvásárolt búzát nem adhatják el a tör
ténelmi országokba. Amennyiben már 
korábban hoztak létre kötéseket szlo
vákiai búzára, úgy ezeket külön be kell 
jelenteni a Gabonatársaságnak s be kell 
várni a társaság döntését, hogy a szál
lítást a történelmi országokba engedé
lyezi-e vagy nem. A bejelentésben fel
tüntetendő a szállítási üzlet lekötésének 
kelte, a búza mennyisége és minősége, 
az a raktár, amelyből a szállításnak tör
ténnie kell, a vevő teljes és pontos ci- 
me és a szállítási határidő. Újabb szlo
vákiai búza szállítására vonatkozó kö
tések kizárólag a társaság előzetes en

gedélyével hozhatók létre. A rozs szállí
tása Szlovákiából a történelmi orszá
gokba teljesen tilos.

A zár- és őrző-társulat
közli igen tisztelt feleivel, hogy a társulat 
nem szűnik meg és működését minden körül
mények között tovább folytatja. — A társu
lat csekély havidij fizetése mellett elvállalja 
g a r a n c i a  m e l l e t t  lakások, irodák, üz
letek, raktárak stb. éjjeli őrzését, továbbá 
üres lakások és házak úgy nappali mint éj
jeli felügyeletét és az üres lakások és házak 
mindennemű ügyeinek intézését. A társulat 
helybeli m egbízottja: S t o 1 c z Jenő (Ke
reszt utca 9.)

Beszüntetik az állami tisztviselők 
vagy tanerők uj felvételét. A csehszlovák 
kormány — mint hivatalosan jelentik — 
javaslatba hozott egy intézkedést, amely 
beszünteti az állami tisztviselők vagy 
tanerők uj felvételét. Az intézkedést az uj 
határmegállapitás folytán bekövetkezett 
helyzettel indokolják.

A magyar sziniévadot a keletszlová
kiai magyar színtársulat Kassán, no
vember elsején kezdi meg.

Köszönetnyilvánítás.
Mindazoknak, akik szeretet jó férjem, 

drága jó apánk, nagyapánk és testvé
rem váratlan elhalálozása alkalmából 
nagy fájdalmunkat szóban vagy Írás
ban igyekeztek enyhiteni, vagy a ra 
vatalra virágot és koszorút helyeztek, 
ezúton mondunk hálás köszönetét.

Tamásfala, 1938. október hó.
özv. Jávorszky Lászlóné 

és gyermekei
özv. Lévai Istvánné

testvére.

A bankbetétek korlátozásának rész
leges enyhítése. Kalfusz dr. pénzügy- 
miniszter a napokban fogadta a prágai 
sajtó képviselőit, akik előtt ismertette 
Csehszlovákia gazdasági és pénzügyi 
helyzetét. Beszéde végén bejelentette, 
hogy részlegesen enyhítik a könyvbeté
tekre és a folyószámlabetétekre vonat
kozó korlátozó intézkedéseket. A kifi
zethető betét százalékarányát 3-ról 5 
százalékra emelik. — A pénzintézetek 
nagyobb összegeket is kifizethetnek, ha 
a betevőknek pld. üzemük fenntartásá
hoz, bérek kifizetéséhez stb. sürgősen 
pénzre lesz szükségük. A pénzügymi
niszter azt mondotta, hogy a lakosság
nak nincs oka bizalmatlankodni, nem 
szükséges, hogy pénzét otthon tartsa. A 
betétek kifizetésének korlátozása külön
ben is csak a szept. 21-ike előtt elhe
lyezett betétekre vonatkozik, mig az ez
után eszközölt betétek kifizetését nem 
korlátozzák.

Beszüntették az adóvégrehajtást és 
a bírságolást. Illetékes hivatalos ténye
zők sürgős rendelkezéssel beszüntették 
az adóvégrehajtásokat, bírságolásokat, 
az adók és a bírságok behajtását.

Lakbérrendelet. A rendkívüli álla
potokra való tekintettel a kormány ren
deletet adott ki, hogy a hadbavonult 
katonák családtagjainak a házigazda a 
lakást még akkor sem mondhatja fel, 
ha azok a lakbért nem tudják fizetni.

Minden magyarnak...
Jövőnk a múlton épül fel. A múlt em

lékei szolgáltatják azt az alapot, melyen 
továbbépíthetjük a magyar jövőt. Minél 
gazdagabbak vagyunk ilyen emlékekben, 
annál szilárdabb jövőnk alapja. Minden 
magyarnak kötelessége ezen alap meg
szilárdításához tőle telhetőleg hozzájá
rulni. Saját nemzetének jövője ellen vét 
az, aki erről megfeledkezik s elkallódni 
hagyja, vagy megsemmisíti a múlt em
lékeit. A múzeumba valók az ilyen re
likviák, nem pedig poros padlásokra, 
vagy penészes pincékbe, hol elöbb- 
utóbb a megsemmisülés vár rájuk !! 
Olyan értékek ezek, melyek ha egyszer 
megsemmisültek, semmivel sem pótol
hatók. Régi Írásokat és könyveket, régi 
képeket, háztartási eszközöket, ipar, ke
reskedelem, népviselet régi emlékeit, a 
föld alól előkerült leleteket ne dobjuk 
el, ne semmisítsük meg, hanem adjuk 
be a múzeumba, mely egyedül van hi
vatva azok megőrzésére. Csak igy lehet 
a rimaszombati muzeum hű tükre a 
magyar múltnak és műveltségnek. Ma
gyar jövőnk kötelez mindnyájunkat arra, 
hogy összegyüjtsük és megőrizzük szá
mára a múlt értékeit!

Fábián Vilmos, múzeumi igazgató.
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200 korona idegen értékű bélyeg 
hozható be. A csehszlovák kereske
delmi minisztérium megtiitotta a használt 
és használatlan bélyegek szabad beho
zatalát. A behozatali tilalom csak arra 
az esetre vonatkozik, ha valaki levélben 
külföldről ajándékképen 200 korona'ér- 
tékü bélyeget kap, vagy pedig igazolja, 
hogy a bélyegekhez csere utján jutott. 
A bélyegek értéke ez esetben nem ha
ladhatja meg a 200 koronát.

Halottak napján.
Semmi sem tart örökké a köz

mondás szerint s hogy ez milyen 
igaz, azt évezredek eseményei ta
núsítják legjobban.

A tudomány rég foglalkozik az
zal, hogy meghosszabbítsa az em
beri korhatárt s ha ez részben is 
sikerülne, örök életűek nem leszünk 
soha. Mert valljuk meg őszintén, 
bármennyire is szeretnénk soká él
ni, az örök földi élettől ép úgy 
visszarettennénk, mint a halál gon
dolatától. Hiába gazdag valaki, 
hiába mosolyog rá Fortuna isten- 
asszony, a gazdagság, jólét, a meg
elégedettség sem tart örökké, s igy 
céltalanná válna életünk is.

Mi is az a szó: örökké ! Elkép
zelhetetlen valami, ami gyarló em
beri eszünkkel felfoghatatlan. Vala
mi, aminek soha-soha vége nem 
szakad. Örökké nem tarthat szép
ség, fiatalság, egészség, mert kell 
lenni gyermeknek és aggastyánnak 
az előbbi előtt az Élet áll csábos 
Ígéretekkel, az utóbbi már pihenni 
vágyik. Gép amelynek kerekei ki
koptak s használhatatlanná vált, 
mint ahogy használhatatlanná vált 
már sok egykor fontos és jelentő
ségteljes találmány, mint pl. a lég
hajó, lóvasut, velocipéd, stb. melyek 
a közelmúltban fontos közlekedési 
eszközök voltak, ma már haszna
vehetetlenek s csak a múzeumok
ban láthatók.

így múlnak el egykor hasznos 
eszközök, igy pusztulnak el nem
zetek, államok, hogy helyet adja
nak egy másik, esetleg jobb, tisz- 
tultabb világnézettel biró nemzet
nek s praktikusabb találmányoknak. 
S amig a világ kereke forog igy 
is lesz ez mindig.

S azok a híres hadvezérek, po
litikusok, akik egy világnak az 
alapját rengették meg s nemrég 
még fogalom voltak előttünk, évtize
dek múltán kitörlődnek az emléke
zetből, csupán a holt betű fogja 
jelezni, hogy éltek valaha.

Hírnév, dicsőség, idővel minden 
feledésbe megy s nem marad más, 
csak a sirhalom, melyet benő a fű 
és ráborul a feledés homálya.

Hiába hirdetik művészi szobrok, 
márványkövek, mauzóleumok az 
elhunyt dicsőségét, nagyságát, ma- 
gasabbrendüségét, az idő kereke 
forog, uj emberek jönnek, uj nagy
ságok tűnnek fel s a régiekről leg
feljebb a krónika emlékezik meg 
néhány sorban.

Mindenszentek az elmúlás ünne
pe. Talán azért ékelődik az ősz 
közepébe, amikor a természet is 
pusztulásnak indul, de jön tavasz, 
mikor ismét életre kel minden, mint 
ahogy hisszük, hogy ezen életünk
nek is lesz folytatása.

Amikor kegyelettel adózunk ha
lottatoknak, megnyugvással vesszük 
a Mindenható bölcs intézkedését, 
hogy egyszer mi is ilyen csendes, 
megbékélt emberek leszünk. K. E.

Krizantém.
Amikor a dérhullatott avar kezdi be

födni a téli álomba didergő földet, ami
kor a kertek ezerszinü virágai bágyad
tan elhullajtják szirmaikat és a lassan 
aranyba öltöző erdők fái között elhall a 
madárdal, akkor temetik a természetet.

Ilyenkor tépik szét rabláncaikat a hi
deg szelek, hogy végignyargaiva a föl
dön rádermesszék a világra a nyárcsó
kolta mosolyt.

Szeptemberben még nyílnak a völgy
ben a kerti virágok, de az október már 
nem tűri az életet és hideg lehelletével 
csupán egyetlen virágot csókol bimbóba- 
fakadásra : a krizantémumot.

A többi virág pusztulása a krizanté- 
mum születése. A nyár estélye az ő bí
boros hajnala. A ködös októberi hajna
lon olyan ő a virágoskertben, mint a 
gyertya a ravatalon.

A krizantémumot nem tűri a leány a 
hajába és nem kerül a pörge kalap mel
lé sem belőle. A lakodalmas asztalt is 
messze elkerüli, mert ő a sir virága — 
ravatal dísze, az elmúlás búcsúzó mo
solya. A napsugár temetését az ősz szelé
vel siratja és a ravatalra a krizantémumot 
teszi. És amikor már mindent eltemettünk 
virágillatot, madárdalt és rózsaszínű haj 
nalt elfeledtük, a nagy egyedüllét bele- 
rezdül az emberi szivekbe és az őszi 
szél requiemet dalolva hirdeti, hogy 
meghalt a nyár, a szél zúgásán keresz
tül megcsendül a harang szava.

Halottak estéje van ! Imádkozzunk !
Ha az élet zűrzavaros lármájában 

megfeledkeztünk arról, hogy halandók 
vagyunk, ilyenkor ráeszmélünk, hogy 
milyen szükreszabott gyarló földi létünk.

Mindannyian egykor a temető néma 
lakói leszünk, legyen bár az emberi tu
dás magaslatán álló lángész, vagy a föld 
legegyszerűbb embere.

Ide térünk megpihenni az élet ezer 
gondja-baja elől. Ide, ahol nincsen ha
rag, nincsen gyűlölet és nincsenek el
érhetetlen vágyak. Csendesen várjuk itt, 
mig az egek harsonája fel nem ébreszt, 
hogy számot adjunk az örök Biró előtt, 
miként mértük a jót és gonoszt földi 
pályafutásunkon.

Nem véletlen az, hogy a halottak nap
jának előestéje Mindszentek napjára 
esik. Mindszentek a katolikus egyház 
üdvözült leikeinek emlékünnepe. Ilyen
kor eszünkbe jutnak szeretteink, kikre 
az élet örökös harcában alig gondolunk, 
de Mindszentek ünnepén, halottak esté
jén fellobog lelkűnkből a szeretet fák
lyája és száll-száll az egek Urához, hogy 
áldozatul fogadja tőlünk a legbecsesebb 
csokrot - a megemlékezés szeretetvirágait.

Temetőben járva, kezünkben krizan
témmal, lelkünket megcsapja az ősz hi
deg szele. Lábaink alatt megzörren a 
haraszt, miközben a fák csupasz ágai 
utolsó leveleiket hullatják panasztalanul.

A gyenge őszi napfényben csak az 
őszi rózsái, a krizantémumok sápadoz- 
nak koszorúba kötve.

Halottak estéjének misztikus csendjét 
csak a gyertyák sercegése és a lelkek 
elégiájának feltörő bús sóhaja zavarja 
meg.

Az őszi szellő pedig sírva kapja szár
nyára a fájó sóhajt, hogy az élők izene- 
tét elvigye a halottaknak, hogy ezen az 
estén élet és halál lélekben egyesül
jenek.

S ezen az estén néma csendben gló- 
riás fényben felragyog a kereszt. A ke
reszt, melyet kétezredévé díszítünk vi
rággal és megvilágítunk gyertyával, hogy 
a kegyelet lángjától ragyogva visszatük
rözze azt a szivünkbe zárt keresztet, 
mely in saecula saeculorum fogja hir
detni minden idők embereinek :

„Én vagyok a feltámadás és az élet!"

Asszonyoknak.
n ő s ü l n é k . . .  I tn  
férjhezmennék .. I l d i i .

r o p i i  hogyan magyarázza az egyik 
V flJJj és hogyan a másik a házas

ságtól való félelmét. 
A mindennapi életben gyakran talál

kozunk ilyen és ehhez hasonló kijelen
tésekkel. Hajlandók vagyunk a „ha" 
szócskát az ügy gazdasági részére vo
natkoztatni és meg vagyunk lepve, ha 
az ellenkezőről biztosítanak bennünket. 
Szó sincs róla, gyakran emel áthidalha
tatlannak látszó gátat az elégtelen jö

vedelem, az állás vagy munkaalkalom 
bizonytalan volta, de számos olyan eset
ben, ahol a gazdasági részét a házasság- 
kötésnek meg lehet oldani, olyan aka
dályokkal állanak szemben, amelyekre 
saját lelkiségükben nem tudnak megol
dást találni. Félnek a házasság felelős
ségét magukra venni és habár vágyód
nak a házasélet után, tovább élik a ma
guk életét.

Nősülnék, ha...
Vegyük közelebbről szemügyre annak 

a nőtlen férfinek aggályait a házasság
gal szemben, akit nem gátolnak ezen 
szándéka kivitelében anyagi nehézségek, 
Ha olyan feleség akadna, — mondja az 
egyik — mint az anyám volt, olyan 
gondos háziasszony. Ha tudnám, hogy a 
házam tája mindig ragyogni fog a tisz
taságtól, hogy a holmimat úgy fogja gon
dozni — tudja kérem,én nagyon pedáns 
ember vagyok, teszi magyarázatul hozzá,
— hogy jól tud sütni, főzni, az ebéd, 
vacsora, mikor hazamegyek a munkából, 
ott gőzölög a tisztán megterített asztalon, 
hogy az asszony velem és a gyere
keinkkel törődik és nem szomszédék 
ügyes-bajos dolgaival, akkor nem volna 
semmi baj. Mert én szeretnék két há
rom gyereket, hogy legyen értelme az 
életemnek, hogy tudjam, kinek dolgozom. 
Nem kellene az én asszonyomnak mun
kába járni, megkeresem én azt, ami ne
künk kell, csak ő tudjon gazdálkodni, 
beosztani a jövedelmet. Nyugalmas élet
re vágyom én, elég küzdés az ember 
élete, otthon, a csendre, a nyugalomra 
vágyik az ember. De hát honnét vegyen 
az ember ilyen asszonyt a mai világban.

A másik attól fél, hogy olyan asszony
ra talál, aki csak azért lesz a felesége, 
hogy be legyen kötve a feje és azután 
éli világát.

A harmadik igy szól : Nősülnék, ha 
olyan asszonyt kapnék, aki nemcsak a 
feleségem, de a barátom is lenne.

Szívesen nősülnék — mondja a ne
gyedik —, mert már szörnyen unom a 
magányos életet. A barátaim is már 
mind megnősültek. Irigyelném őket, ha 
nem látnék bele szerencsétlen vagy le
galább nem boldog házaséletükbe. In 
kább a magányos élet, mint az ilyen 
házasélet, mint az övék.

A többi barátom is csalódott a há
zaséletben. Ezért nem merek megnősülni, 
pedig én nem születtem agglegénynek. 
Vágyom egy rendes asszony, egy-két 
gyerek és egy meleg otthon után, de 
hátha én is igy járnék?

Eddig a nősülni kész férfiak aggályai 
különböző változatban. Ne higyjük azon
ban, hogy ez a probléma egyoldalú. Ko
rántsem. A túlsó oldalon igy nyilatkoz
nak : Férjhez mennék, ha... Nem mese
beli hercegről vagy dollármilliomosról 
van szó, hanem egy rendes polgári 
férjről.

Férjhez mennék, ha...
— mondja az egyik — ha olyan férjre 
találnék, aki érdek nélkül szeret. Akiben 
megbízhatom, hogy amikor az első fel
lángoláson túl vagyunk, akkor is mellet
tem marad. Nem kötelességtudásból, ha
nem, mert szeret, akkor is, amikor már 
nem szerelmes belém.

A másik dolgozó nő olyan házasság 
után vágyódik, amelyben a férj és az 
asszony mindegyik a maga munkaterü
letén dolgozik, de a pihenés és üdülés 
óráiban egészen közel vannak egymás
hoz.

A harmadik azt mondja, hogy férjhez 
menne, ha tudná, hogy házasságban le
hetséges az, hogy két felnőtt embernek 
különböző életszokásai, életfelfogása a 
szoros együttélésben nagyobb zökkenő 
nélkül összeegyeztethető.

A negyedik : Férjhez mennék, de attól 
félek, hogy jövendőbeli férjemnek olyan 
szenvedélye lehet, amelyet csak a há
zasságon belül ismerek meg és amelyen 
nem tudnám tultenni magamat.

Az ötödik szeret szórakozni. Dolgozik, 
teljesíti kötelességét, de szereti a szín
házat, mozit, szeret táncolmi, evez, siel 
és túrázik. Nem tudnék lemondani —- 
mondja — ezekről a szórakozásokról, 
amelyeket, ha szerény keretek között is, 
most megengedhetem magamnak.

Megnősülnék... férjhez mennék... ha... 
A legsúlyosabb és leggyakoribb anyagi 
akadályon kívül, amint látjuk, számos 
életfelfogásbeli gátló körülmény akadá
lyozhatja meg a házasságkötést. A bi
zonytalanság azonban a legsúlyosabb 
akadály.

Adós fizess!
Ki nem érezte még annak a kinba 

áztatott helyzetnek a súlyát, amikor ne- 
tud fizetési kötelezettségének eleget ten
ni és fűbe fába kapaszkodva, azon tör’ 
magát, hogy azt mégis megtehesse.

Még hogyha halkan, szelíden, udva
riasan is hangzik előttünk a felszólítás:

„ADÓS FIZESS ! “
akkor is úgy fúródik bele fülünk dob
hártyáján át az agyunkba, mint az ágyuk 
pergőtüze a háborúban, vagy a zugó 
szélvihar.

Kérünk, könyörgünk, furfangoskodunk, 
ámítunk, hazudunk, csalunk, lopunk, né
melyikünk még gyilkol is, csakhogj 
hozzájussunk az eszközökhöz: a pénz
hez, amivel a létünk fenntartásához szük
séges dolgokat megfizethessük.

Enni muszáj! Lakni, ruházkodni kell! 
Hogy a többi szükségesről ne is beszél
jünk. Ez, ugy-e, világos?! De viszont 
kétséges és egyúttal kétségbeejtő is, ha 
arra gondolunk, hogyan apadnak és 
dugulnak be kereseti lehetőségeink for
rásai, ami az állandósított fizetési kép
telenségünket, a szegénységet, nyomort, 
a rongyokban járás gyászát jelenti : ma 
nekem, holnap neked és ezer gondban 
sínylődik rengeteg embertársunk.

A napi- és szaklapok szakadatlanul 
hirdetik, de közszájon is forog, hogy a 
gazdasági válság átkát nyögik a világ 
népei. A háborúra kenik annak ódiumát. 
De hol van már a háború ! Amennyi 
idő telt el azóta, már rég meg kellett 
volna szűnnie annak az átkos válságnak.

Mégis vérző szívvel látjuk, hogy mil
lió a szó lesújtó értelmében vett kol
dusunk és több millió azok száma, akik 
jóval a létminimum aluli sorban vergőd
nek és pusztulnak nincstelenekké.

Muzsikaszó s gyüjtőiv.
Ötletekben mindig gazdagok vagyunk. 

S különösen amikor a megélhetésről, a 
kenyérről van szó. Ami az ötleteket il
leti, bátran állíthatjuk, hogy e tekintet
ben a cigányok sem maradnak hátul: 
villogó eszük, találékonyságuk mindig 
kiagyal olyan kereseti lehetőségeket, 
amilyenek legalább egy-két napra való 
ellátást biztosítanak a seregbeli csalá
dok számára. Mert szegény cigányokra 
sohasem járt jó idő, mostanában meg 
különösen hátul állnak ott, ahol a pénzt 
osztogatják. A különféle szalonzenekarok 
s jazz-bandok hatalmas versenytársai 
lettek cigányainknak, egyre jobban ki
szorultak a kávéházakból s a bajt be
tetőzte a kilencórás záróra : a cigányok 
hajnala mindig este van, egész sorsuk, 
anyagi létük alapja az éjszakai óra s az 
éjféli borozás... Hát ez most nem le
hetséges. Hol s mikor húzzon a muzsi
kus cigány, ha kilenc órakor lehúzzák a 
kocsmai redőnyt?

Ámde a seregbeli gyerekek felta
lálták magukat. Hegedű helyett gyűjtő 
ivekkel járnak s nemcsak a szokon 
pénteken, hanem a hétnek egyéb köz- 
és vasárnapján is. Vonót, húrt kitettek 
kezükből, hónuk alá csapták a gyűjtő- 
ivet s beállottak a többi gyűjtők közé. 
Maguknak gyűjtenek. — Annyi most a 
gyüjés, gyüjtőiv a világon, hogy eggye 
több vagy kevesebb, már nem számit 
— gondolják, s a hegedű vékony szava 
helyett felhangzik minden ajtóban, elő
szobában, utcasarkon a kérés:

— Gyüjtőivet hoztam, tessék átolvasni
Párosával járnak a seregbeliek, ko

molyán, mint a végrehajtók, mint a hi
vatalnokok. A gyüjtőiv gyűrődik, zsíro- 
zódik, de szaporodnak rajta a koronács- 
kák, — aki a zeneszót is hallani akarja 
hozzá, füléhez tartja a gyüjtőivet s a 
szél nótát fúj a zizegő papiroson. Azt 
fújja:

— Adjatok a szegénynek, adjatok a 
barnaszemű romáknak, majd meghá
lálja egyszer egy pattogó magyar nótá
val.

Hegedüszó helyett gépírásos gyüjtőiv: 
ez is az idők jele.

*
A visszaélések elkerülése végett fi

gyelmeztetjük a közönséget, hogy a 
gyüjtőivek hatósági láttamozásával lá- 
tattak el.

Felelős szerkesztő: Rábely Károly.
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