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Ebben a felkiáltójeles egyszóban benne vibrál magyar 
szivünk minden érzése, boldogsága, öröme: hazatértünk!

Húszéves idegen járom alatt nyögésünk tenger szen
vedése, a golgotajárás annyi kínja, fekete felhőként össze- 
sürűsödött sötét bánata, ezer fájdalma már csak szomorú 
emlékként él lelkűnkben az örömös pillanatban, mikor egy
mást a boldogság érzésétől könnyező szemmel ölelgetve, 
csókolva, hangosan, szabadon kiáltjuk: hazatértünk!

Ennek a szivetdobogtatő nagy pillanatnak, felemelően 
fenséges, gyönyörű, szent eseménynek bekövetkezésére két 
évtizeden át bízó bittel vártunk, eljövetelét soha nem csüg
gedő lélekkel, megingathatatlan hűséggel, minden erőnkkel, 
akarásunkkal végzett lankadatlan kitartással folytatott ma
gyar munkával előkészíteni, bizonyossá tenni igyekeztünk.

Nagy volt a hitünk s ezt a hitet belécsepegtettük a 
hitükben meg-megingé, olykor már-már kételkedésbe me
rülni kezdő testvéreink szivébe is, nehogy elcsüggedjenek, 
nehogy megtántorodjanak.

Az anyanemzet testéről hatalmi, tébolyból kegyetlenül 
leszakított magyarság érdekvédelmébe állított, solia meg 
nem torpant, hatalmi szóval annyiszor megakasztani pró
bált toliunk s azzal végzett szerény, de eredményes mun
kánk győzelmét is ünnepeljük az annyira várt nagy nap 
fölvirradtával, mely Isten kegyelméből s a baráti népek 
solia el nem felejthető, jóságos segedelméből, ime, bekö
vetkezett : hazatértünk!

A megfelebbezhetetlen végleges döntés megtörtént. 
Szerdán este Vitéz Imrédy Béla magyar kir. miniszter- 
elnök 9 óra 20 perckor lelkes és lelkesítő hangon a ma

gyar rádió utján elhangzott szózatában hozta nyilvánosságra 
elsőbben a nagy eseményt, majd visszafojtott lélegzettel 
figyeltük a döntő-hatalmak határozatának ismertetését.

Érsekújvár, Léva, Komárom, Losonc, Rimaszombat, Rozs
nyó,Kassa, Beregszász, Ungvár, Munkács s e városok vona
lába eső magyar községek a húszéves rabigábél felsza
badulva véglegesen hazatértek. A kiürítés munkája és a 
magyar katonaság bevonulásával a magyar hazához visz- 
szakapcsolt területek átadása 1938. november 5-én kez
dődik és november 10-ig befejeződik. Rimaszombat, Rozs
nyó s a gömöri községek átadása november 7-én és 10-én 
történik meg. A városunkba való ünnepélyes bevonulás 
és fogadtatás 10-én lesz s annak részletei külön ismertetnek.

Dobogástól remegő magyar szívvel, boldogsággal telt 
magyar lélekkel várunk a nagy találkozóra s ebben a 
gyönyörűséges várakozásban, amikor háládatos szívvel mon
dunk köszönetét Istennek végtelen kegyelembe részesítő 
jóságáért, kitárt karokkal öleljük keblünkre, testvérek, 
egymást: hazatértünk!

Magyar daliák! Hozzánk siető vitéz magyar honvé
dek! Gömörország sokat szenvedett hűséges magyarsága 
lelkendező örömmel vár és szeretettel köszönt Benneteket! 
Minden örömünk, szivünk egész szeretete a Tiétek a fen
séges találkozás örömmámoros boldogságában s míg busz 
éven át tiltott nemzeti imádságunk szabadon száll az egek 
Urához, az őszi szellő lengette magyar zászlók erdejé
ből egetverően hangzik boldog felszabadulásunk szózata: 
hazatértünk !

Márkus László.

Testvérek öröme.
Hosszú ideig egymástól távolélő 

testvérek kívánkozni szoktak egy
máshoz. Vonza őket a vér közös
sége, a közös származás, a régeb
ben együtt töltött idők emléke, 
amely száz meg száz finom szál 
kapcsolatát juttatja eszükbe s ez a 
sok kapcsolat mind fölelevenül ar
ra az örvendetes érzésre, hogy kö
zeledhetnek már egymáshoz, mert 
elhárultak az akadályok, a melyek 
hosszú ideig elválasztották őket
egymástól.

Ilyen öröm készül most valóra 
válni a magyar nemzet életében.

Húsz év óta széttagolt és elsza

kított részei, a kiket az uj ország
rendezés kényszeritett elszakadni 
magyar testvéreiktől: most abban 
az örvendetes és kedves kilátás
ban élnek, hogy visszajuthatnak 
végre az ő országhatáraikkal el
zárt kedves testvéreikhez.

Hiába próbálták őket más viszo
nyok közé foglalni, más intézmé
nyek és szokások jármába fogni, 
amelyek között talán egyidőre jobb 
anyagi helyzet kínálkozott nekik: 
ők mégis csak mindig azt érezték, 
hogy idegenek más országban, más 
nemzetek fiai között. Mélyen érez
ték szivükben, hogy a vér közös
ségét letagadni nem lehet; érezték, 
hogy az anyanyelv édes varázsa 
odahúzza őket a határokon túlra,

ahol a nagy közösség, a rokon nép 
nagyobb fele megcsonkítva él és 
fejlődik.

Amint az évek múltak, lassan 
elhalványultak az eleinte fájó sza
kadás sebei, elfeledtek sok ifjabbi 
kedves összekötő szálat, elfeledtek 
talán sok intézményt, ami a vé
rükből nőve odakötötte előbb őket. 
De azért mindig sóvárogva, sajog
va gondoltak arra az időre, amikor 
leszakították őket az anyai törzs
ről, amelyen évszázadokon át rügy
ből levélbe, ágakba, — bimbóból 
virágba szökkenve élhették a nem
zeti lét örömteljes életét.

Fájó szivvel, fájdalmas lélekkel 
gondoltak arra, hogy most ha 
életük meg is maradt, az már

csak a leszakadt ágak élete, a 
melyek nem szívhatják többé az 
anyatörzs dúsan folyó édes ned
veit, hanem csak szűkén, szárazon 
jut nekik a nemzeti létből s azt is 
sokféle gátló akadályon átszűrve 
kaphatják idegen ízekkel keverve, 
amely ízek nem emlékeztetnek a 
jól Ismert és szeretett rokonízekre.

Ilyen helyzetben volt itt az el
szakított kisebbségi sorsba szorí
tott magyarság. Árvának, honta
lannak, idegennek érezte magát az 
uj viszonyok között, ahol mindig 
és mindenért küzdenie kellett, hogy 
magát föntarthassa.

Nem érezhette az anyai gondos
kodásnak azt a melegét, amely a 
testyértörzsön élve olyan gondtala-
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nul kellemes volt neki. Itt magának 
kellett mindent fáradtsággal, küz
delemmel kikaparnia az ellenkező, 
gátló, befedő intézmények talaja és 
kövei közül. Ha ezt nem birta to
vább, ha belefáradt, akkor háttérbe 
szorult szenvedések, elfeledtetés, 
részvétlenség környezte. Azt vár
ták, mikor mond le nemzeti saját
ságairól, nemzeti jogairól és talán 
nemzeti nyelvéről?

Ennek kitevé olyan volt a lesza
kadt, kisebbségi magyarság, mint 
a mostoha gyermek, akiről nem az 
édes anya, vagy édes apa gon
doskodik többé, hanem a részvét
len, kemény tekintetű mostoha, a 
kinek kritikus szemei elől folyton 
remegve, küzködve, elbújva kell 
menekülnie és csak félreeső zug
ban emlékezhetik meg keserű köny- 
nyek között az ő elvesztett jó 
anyjára, aki régen úgy szerette őt, 
természetes érzelem üde kapcsola
tában.

A dajkaságba kiadott, a család
tól elszakadt gyermek sorsa lett az 
elszakított, kisebbségi magyarság 
sorsa, amelyben hánykolódva, foly
tonos küzdelmekben edződve, sok
szor csüggedezve tekintett körül. 
Nézte, fontolgatta: mi vár még reá, 
mit követel tőle az idegen, rész- 
véttelen környezet, ahol a megér
tés, a rokonérzés, az anyai szere
tet melege folytonosan hiányzik.

Csoda-e, ha végre húsz év után, 
amikor arra ébredt, hogy megszű
nik elszakadt árvasága, hogy ismét 
oda juthat a kedves testvéri karok 
közé: olyan örömre gyűlt a szive, 
hogy attól elfeledte a múltnak min
den nehéz küzdelmét, csak erre 
az édesen ringató anyai dalra em
lékezett már, ami onnan túlról 
olyan vonzóan hívogatva hangzott 
feíéje.

Eggyé olvadva, mint egy ember,

Végre ! . . .  ,r'*:KS'
Végre, bevallhatom, ami a lelkemen,
Végre, kimondhatom, ami a nyelvemen,
Végre, nincsen-nincsen, semmi-semmi gátló . . .  
Végre simogathat, végre megölelhet —
(A) három-szinű zászló . . . .

Végre beteljesül, amiben úgy hittem,
Végre bevallhatom, hogy van Magyar Isten ! 
— A magyar-imádság hangzik fel az égre . . . 
Végre elindulunk, végre visszatérünk — 
Anyánk kebelére. . .

Mimi és a valéság.
Egymásután léptek be a fodrásszalón 

ajtaján, — Mimi — a szintársulat egyik 
görlje és Vagoné, akit az udvarlók tá
borából lefelé az utolsó kifutó fiúig, 
szépasszony néven emlegetett a kisváros 
valamennyi férfia. Egyszerű, nem is egé
szen uj télikabátban az egyik, pompás, 
legutolsó divatu perzsa-bundában a 
másik.

— Parancsol a nagyságos asszony — 
hajlongott a szalon tulajdonosa, — majd 
udvarias, de félig bizalmaskodó árnya
lattal hangjában készséggel folytatta :

— Azonnal megnézem, szabad-e a 
nagyságos asszony megszokott fülkéje!

És már indul is. Mimit csak egy futó 
kezétcsókolommal üdvözölte, abban a 
pillanatban fogalma sem volt róla, kettő
jük közül melyikük lépett be elsőnek.

Mimi meg volt, bár inkább csak meg 
lett volna sértve, ha rövid kis pálya
futása alatt ennél nagyobb mellőzés 
soha sem érte volna. Azzal tisztában 
volt, hogy a dolgok sorrendjén a maga 
esetleg sértett önérzetével semmit sem 
változtat. Minden fölösleges okoskodás 
helyett sokkal kényelmesebb volt leülni 
egy székbe s az a valaki, aki a tükör
ből rá visszanézett, már helyrebillent 
egyensúllyal, érdeklődve hallgatta a se
géd fecsegését.

— Művésznő, ma este olyan szép lesz

elfeledve szétválasztó pártküzdel
meit, arra nézett már vágyó sze
mekkel, teljes reménnyel, ami ott fej
lődött előtte, mint égi ajándék az el
szakított rokoni kapcsolatok újra 
növésének közeli lehetőségében. Ez 
tölti el örömmel érző szivét. Hihető, 
hogy ebben az örömben nem fogja 
a kritika szigorú megtorlása alá 
vonni azokat, akik a kényszeritő 
körülmények nyomása alatt nem 
tudták maradéktalanul, vagy éppen 
jól betölteni nemzeti kötelessé
geiket.

* Most adva lesz a lehetőség min
denkinek, ha az oly kedves test
véri kötelékek újra egymáshoz 
vonzódva megújulnak és újra éled
nek az általános nemzeti nagy 
örömben. X

A magyarság és a parla
menti választások.

Most, amikor körülöttünk minden át
alakulóban van, nem lesz érdektelen, 
ha számba vesszük a magyarság sze
replését a parlamenti választásokon. — 
Négy parlamenti választás zajlott le. Az 
első magyar kisebbségi párt 1919 ben 
alakult meg, a kér. szoc. párt, ezt kö
vette 1920-ban a kisgazdapárt.

1920-ban az első nemzetgyűlési vá
lasztásokon három magyar párt, illetve 
pártcsoport vett részt:

1. A keresztény szoc. párt, amely a 
kassai és érsekujvári választókerület
ben jelölt, melynek eredményeképpen 
139.355 szavazatot kapott.

2. A kisgazdapárt, amely csak az ér
sekujvári kerületben jelölt és 26.520 
szavazatot kapott.

3. A magyar nemzeti párt (igy ne
vezte magát dr. Seitz losonci ügyvéd 
pártja) amely csak a kassai kerületben 
jelölt és 4214 szavazatot kapott. — A 
liszták érvényes beadásához 1000 vá
lasztó polgár ajánlása volt szükséges. 
A magyar pártokra leadott szavazatok 
összes száma tehát 170.089 volt az első 
nemzetgyűlési választásokon.

a frizurája, hogy Greta Garbó is meg
irigyelhetné !

Igaz, ebben a kijelentésben több volt 
a dicsekvés, mint a bók, — Miminek 
mégis jól esett a hízelgés. Bronzszinü, 
hullámos haja tényleg jól érvényesült, 
de ha a lábára nézett, gondolatban el
lépett többi társnője felett. Tizennyolc 
évén kivül vékony bokáju, feszes iztr.u 
lába volt rajta a legszebb. Ez — és te
hetséggel alig indokolt művészi nagyra- 
vágyás lendítette ki a szűkös családi 
környezetből. Így lett a részeges ház
mester papa Herminka lányából máról 
holnapra Mimiké művésznő.

Belső megelégedéssel, mosolyogva fo
gadta a hizelgö összehasonlítást.

— Unberufen, — s titokban lekopog
ta, — ma csakugyan jó napja van.

Szemét lehunyta, majd ismét tágra 
meresztve, elvesző tekintettel nézett egy 
helyre, pontosan úgy, ahogy a film ko
ronázatlan királynőjétől a legutolsó da
rabjában látta. Hanyag mozdulattal fejét 
ábrándosán oldalra hajtotta, de nyom
ban rá fájdalmasan fölszisszent:

— Jaj, vigyázzon, éget!
— Bocsánat, — mentegetödzött a se

géd, — ha a művésznő nem tartja egye
nesen a fejét, nem vigyázhatok eléggé,

Mimi teljesen kijózanodva belátta, 
hogy neki van igaza. Most már mere
ven ült, arra ügyelve, nehogy újabb 
gondolat-kilengés hasonló eredményre 
vezessen.

Mire elkészült a frizurája, a szépasz- 
szonynál is fizetésre került a sor. Mimi 
szeme a fogasra tévedt. Kabátja ott 
szerénykedett Vágóné illatos, gyönyörű 
bundája mellett, meghúzódva, félszegen, 
mint szegény rokon a gazdag asztalánál.

Egy pillanatra keserű irigységgel lob
bant föl benne az osztálygyülőiét, de 
aztán, hogy mentse a látszatot, — gyors, 
ösztönös mozdulattal bujt a kabátjába. 
Attól félt, hogy azt a kopást, amit a 
gallérján eddig csak sejteni vélt, de ami 
most egyszerre könyörtelen valóságban 
a szemébe ötlött, — rajta kivül más is 
észre találja venni.

1925-ben tartott második nemzetgyű
lési választásokon négy párt vett részt:

1. A keresztény szoc. párt (Szülő G.) 
98.383 szavazatot kapott.

2. A magyar nemzeti párt(Szent-Ivány) 
138.737 szavazatot kapott. — E két párt 
az összes szlovenszkói és ruszinszkói 
választó kerületekben jelölt.

3. A nyugatszlovenszkói keresztény 
szoc. párt (Leilei) 17.285 szavazatot ka
pott és csak az érsekujvári kerületben 
jelölt.

4. Országos paraszt párt (Mikié) 4512 
szavazatot kapott és csak az érsek
ujvári és kassai kerületekben jelölt. A 
második nemzetgyűlési választásokon 
tehát 258.917 szavazat esett a magyar
ság pártjaira.

Az 1929-es parlamenti választásokon 
a magyar pártok közös lisztával vettek 
részt és 257.231 szavazatot kapott. Mel
lettük még a disszidensek pártja, a kis
gazdapárt jelölt a kassai vaiamint az 
érsekujvári kerületben és 6894 szavaza
tot kapott. Úgy hogy a harmadik nem
zetgyűlési választásokon a magyarság 
264.125 szavazat esett.

Az első három parlamenti választá
sokon mindig emelkedett a magyar
ságra esett szavazatok száma, a negye
dik választáson, amely 1935-ben zajlott 
le, a magyar pártok egyesült lisztával 
vettek részt és a liszta 234.943 szava
zatot kapott. Más párt a magyarság 
részéről nem vett részt a nemzetgyűlési 
választásokon. Urr György.

A M u a r  Paraszt és G a z d i n !  
iidrizli a la iy a r  Hazát.

Szeretettel várunk édes jó Anyánk és 
hálatelt szívvel, magyar lélekkel lépünk 
ölelő karjaid felé.

Dicsőség a Mindenhatónak a nemzet
hűség erejének belénk oltásáért és kö
szönet a magyar nemzetnek a megpró
báltatások és szenvedések évtizedeinek 
nevezhető hoszszú korszak idején nem
zeti erejének és hatalmának megóvásáért.

Hála legyen a Nagy Istennek, hogy a 
történelem során már olyan sokszor 
bebizonyított nemzeti erőn alapuló fel- 
ujhodásnak, feltámadásnak pillanatát mi 
is átérezhettük és átélhetjük és ezáltal 
a jövendő nemzedékeinket a minden
felé oly nagy mértékben fel-felburjáno-

... Kint az utcán gépiesen állt meg 
egy prémkereskedő ismerős kirakata 
előtt. Máskor is megtette, de most szin
te megbabonázva meredt a gőgös prém
csodákra.

— Mi lenne, ha bemennék, — gon
dolta megdöbbenő szívvel.

Hirtelen forróság lepte meg s olyan 
metsző nyilalást érzett, hogy fájdalmá
ban felnyögött...

Lopva körülnézett: sehol senki, mint
ha kihalt volna körülötte a világ... 
Bent az üzletben vakító világosság szór
ta sugarait, hivalkodva és magátkel- 
letőn.

Mimi lassan az ajtó felé indult. Va
lami megnevezhetetlen kényszer hatása 
alatt keze tétova mozdulattal a kilincset 
kereste ... Aztán belépett...

Maga sem tudta, hogy történt, — de 
kis idő múlva remegő izgalommal már 
bundában állt a tükör előtt. Szédülő 
fejjel, furcsán kavargó gyomorral, mi
alatt keze vágyakozva simogatta a fi
nom prém bársonyát... Mintegy meg- 
büvölve, körülötte minden más időn, 
téren kivül esett, csak belülről egy is
merős, hang halkan suttogott:

— Vidd el ! A tied lehet, csak akar
nod kell !... Miért zárkóznál el a világ 
örömei elől, hiszen még fiatal vagy! 
Nézd Vágónét, ő sem volt mindig az 
aki, ő is csak alulról kezdte...

Mimi megzavarodva figyelt a kisértő 
hang irányába. Egy láthatatlan ellen
séggel viaskodva ugyanonnan valami 
megnyugtató ellenérvet várt... Egy szót
— egy titkos üzenetet, — talán a saját 
első gügyögő szavát, anyja simogató 
kezét . . .óh! csak parányi fénysugarat 
lelke didergő útvesztőjében...

— Ha-ha-ha ! — gúnyos röhejjel csa
pott áldozatára az előbbi rábeszélő hang:
— hát ósdi polgári erkölcsökhöz mene
külsz 1 — Már késő — viszlek, ha nem 
is akarod 1

Alig egy szempillantás alatt egyszer
re megtelt az üzlet emberekkel:

— Tolvaj, tolvaj 1— kiabált rá mind
egyik. — Bunda kellene a kisasszony

zó nemzetköziség veszedelmétől megóv
hatjuk. Mert be kell látnia és meg kell 
éreznie nemzetünk minden tagjának, 
hogy egyesegyedül az Istenben való bi
zalom és a vele járó nemzeti érzés, va
gyis az erősbödő és megujhodó nacio
nalizmus tette lehetővé az itt élő ma
gyarságunk megmaradását és felszaba
dulását.

Két évtizeden át nélkülöztük azt a 
drága édes anyai szivet és szeretetet, 
mely a nemzeti életre és a velejáró né
pi fejlődésre a legnagyobb földi kincs
nek, az emberi szeretet és vágyakozás 
mindenének bizonyult.

Érezzük és tudjuk, hogy részünkre 
csak most tárul fel igazán a fejlődés 
és boldogulás útja, mert csak most fog
juk népünk érdekében a bennünk fel
gyülemlett és az idegen uralom alatt ki
fejlődött nagy nemzeti erőt a köz javá
ra felhasználhatni és érvényesíteni tudni. 
Hála legyen az Istennek, hogy megél
hettük ezt a nagy napot és hogy azt a 
sok népérdekű tervet valóvá is tehetjük, 
mert igen, mi a felszabadult magyar fel
vidék paraszt és gazdaifjusága minden 
erőnket, tudásunkat és szeretetünket a 
nagy és egységes magyar nemzet szol
gálatába állítjuk. Igen, mert mi csak dol
gozni, áldozni és harcolni akarunk a 
magyar nemzet érdekében.

Igen ! Mi akik húsz éven át nem 
használhattuk és nem érvényesíthettük 
mindenünket a magyar földért, népünk
ért, különösen pedig azok legszegé
nyebbjeiért : a magyar zsellérért, a ma
gyar parasztságért, munkásnépjeért, va
gyis a nemzeti élet legértékesebbjeiért 
akarjuk és fogjuk felhasználni.

Nekünk, akiknek nincs terjeszkedési 
lehetőségünk és itt ahol még olyan so
kat lehet és kell tenni népünk alsóbb 
és szegényebb rétegjeiért, egyesegyedül 
ezek érdekében fogjuk drága hazánk 
gazdasági életét a legmagasabb fokra 
emelni, hogy ezáltal minél nagyobb szá
mú népességet foglalkoztatni és eltart
hatni lehessen.

Ne legyen nálunk egy szegény, egy 
boldogtalan, egy szenvedő sem. Ez a 
mi jövő munkánk célja és hajtóereje, 
mert ezt kívánja most már mindörökké 
velünk maradó édes anyánk, nemzeti 
fajunk, nemzeti jövőnk és fennmaradá
sunk. Dr. Machnyik Andor,

az Első Magyar Parasztiskola vezetője.

nak ! — hogyisne 1 csak előbb gyerünk 
a rendőrségre !...

Mimi kétségbeesett kísérletet tett, 
hogy a szorító embergyürüből kikerül
jön. Félig eszméletlenül mégegyszer szét
csapott a két karjával — aztán csukott 
szemmel, összeszoritott fogakkal, mély 
kábulatban zuhant valami feneketlen 
mélység felé...

Menekülésében kellemetlen, émelygős 
szag borzolta idegeit, ahogy az ébrenlét 
határához közeledett. Még fülét tépte 
üldözőinek diadalmas orditása, — még 
érezte nyálas-nyirkos kezek fojtogató 
szorítását, — de már tudatossá vált, 
hogy nem fenyegeti közvetlen veszély.

... Nyöszörögve, kínlódva kapaszkodó 
értelemmel felnyitotta a szemét, de csak 
szétfolyó fehérséget látott maga fölött. . 
Később egyenként próbálta összeillesz
teni szétfolyó öntudata mozaik részeit s 
nyomban rá villanásszerűen egy idegen, 
föléje hajló arcot vett észre. Elcsodál
kozott__  Fáradtan keresgélt hézagos
emlékei között; kutatásaiban egy barát
ságos hang állította meg:

— No, csak hogy végre kinyitotta a 
szemét 1 — Huszonnégy óráig a beteg 
nem kap semmit. Ha szükség lenne rá, 
hívjanak.

Valami dübörgés élesen csattant, pe
dig a távozó orvos mögött halkan csu
kódott az ajtó...

Mimi a következő percekben minden 
egyes lélekzetvételiel megrohamozta a 
lassan jelentkező életet.... Egészen ad
dig a pillanatig tisztán emlékezett, ahogy 
vakbél operációra vitték a műtőbe. Mi 
történt vele aztán...? Megborzongott... 
a bundavásárlás, — lázálmának szörny
szülötte, — mégegyszer lidércnyomás
ként nehezedett rá, de csakhamar meg- 
könnyebült sóhajjal ölelte magához a 
megnyugtató valóságot...

Torka ugyan égett, szomjúság gyö
törte, mégis nemsokára csöndes, pihen
tető álomba merült....

Fenyves Mária.
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Gomolygó ködben 
Ökörnyál szálldos, 
Harasztot kavar 
Kertünkben a szél 
S felhőkbenyuló 
Hegyek ormára 
Havas sipkával 
Felkúszik a Tél.

Halálozás. Dapsai Dopsy Béla föld
birtokos,  íb. főszolgabíró Gömörszkáro- 
son fo l y ó  hó 2 án váratian hirtelenség
gel  meghalt. Halála általános, őszinte 
részvétet keltett. Elmúlását özvegye, sz. 
M o e s z  Katalin, gyermekei, édes anyja s 
kiterjedt előkelő rokonsága gyászolják. 
T e m e t é s e  nagy részvét mellett ment 
végbe.

Öngyilkos ügyvéd. B o 11 ó Mi l á n  
dr. nagyrőcei ügyvéd, aki a csehszlovák 
poli t ikai  életben intenzivebben egyálta
lán nem vett részt s attól inkább tar
tózkodott ,  f. hó 3 án agyonlőtte magát.

A Tátra-bank ügye. Pénzintézeti kö
rökből kapott értesülés szerint a Tátra 
bank h e l y b e l i  fiókjának eddigi vezetője, 
Hasicka Pál igazgató eltávozott Rima
szombatból és a fiók vezetését Sárkány 
István h. igazgató vette át, Gabnay Antal 
igazgató  ugyanis a körzeti revizori teen
dőket  végzi. Iít maradtak a fiók magyar 
t i s z tv i s e lő i  is az átcsatolt terület magyar 
a ny a g á v a l  együtt és igy városunknak 
ez a legjelentékenyebb pénzintézete tel
jesen  magyar kezekbe került. Hasonlóan 
az á t c s a t o i t  területre esnek a Tátra bank 
l osonc i ,  tornaijai, jolsvai, és rozsnyói 
f ókjai  is és ezeknek vezetése is Gabnay 
Antal k ör z e t i  revizor igazgatóval, mint 
e l n ö k k e l  az élen, erre Sárkány István h. 
i gaz g a tó r a  és Meávecky Gyula banktiszt
v i s e lőre  (Losonc) van bízva. Minden elő
fe l t ét e le  meg van annak, hogy ezeknek 
a fiókoknak magyar anyagából egy 
e g é s z s é g e s  önálló magyar pénzintézet 
alakul jon .

A határok megállapítása ügyében 
d ön tő  nagyhatalmak határozata óriási 
l e l k e s e d é s t  s határtalan örömet keltett 
városunkban s a Magyarországhoz visz- 
s z a c s a t o i t  összes többi gömöri magyar 
v á r o s o k b a n  és községekben. A magyar 
l a k o s s á g  a húszéves, kinos kisebbségi 
s o r s s a l  járó  elnyomatás keservét a fel
s z a b a d u l á s  örömében szinte elfeledve, 
b o l d o g a n  ölelte, csókolta egymást szivé
re s másnap reggel már magyar zászló- 
d í s z b e n  pompázott minden magyar vá
ros és falu. Rimaszombatban hatósági 
i n t é z k e d é s r e  a zászlókat rövidesen be- 
kel i e t t  vonni s a nemzetiszinű jelvé
nyek  is lekerültek a magyar mellekről, 
mert b á r  a járási főnöknek és a kato
nai parancsnokságnak a zászlók kitű
z é s e  é s  a jelvények viselése ellen nem 
vo l t  kifogása, a katonai parancsnokság 
nem tudta  biztosítani a katonák eset
l e g e s  kilengéseit és erőszakos fellépését.

A magyar himnuszt a hívek a róm. 
kát. templomban már november 1-én 
háromizben is, az ág. evangélikusok 
ugyanaznap az esti istentiszteleten, mig 
a reformátusok november 2-iki esti is- 
o ntiszteietükön magyar áhitatos szívvel 
és nagy lelkesedéssel énekelték temp
lomaikban.

A rimaszombati járási Magyar Nem
zeti  Tanács f. hó 3-ával a hatalmat át
vet te  és rendszeres működését megkez
dette,  amit plakátokon tudatott a város 
lakosságával. Több helyen sajnálatos ki
l e n g é s e k  és a lakosság és katonaság 
között összetűzések történtek, igy Os- 
gyánban is, hol a határmegáilapitás hí
rére fellelkesült lakosok közül többen 
az utcára tódultak ki s ott a magyar 
himnuszt énekelték, mire a fegyveres 
erő tagjai közéjük lőttek. Az incidens
nek halott áldozata is lett, többen pe- 
d!g megsebesültek. — Városunkban na
gyobb összetűzésre nem került sor. A 
hivatalok rendre elköltöztek, elvivén 
magukkal minden elszállithatót, ezek 
között olyanokat is, amihez nem volt 
joguk. F. hó 4-én a helybeli postahiva
tal is beszüntette működését.

Szerelmi bánatában gyufaoldatot 
ivott. Pákán János ratkói molnársegéd 
hosszabb időn át ostromolta szerelmével 
egyik falubeli ismerősének feleségét s 
amikor a férj katonai szolgálatra bevo
nult, elérkezettnek látta az időt a győ

zelem előkészítésére. Az asszony eluta
sította a hevesvérű fiatalembert, mire 
az szerelmi bánatában gyufaoldatot ké
szített s mert a menyecske semmikép
pen sem ekart elindulni vele a tulvilági 
kirándulásra, a molnársegéd egyedül 
hajtotta föl a méregpoharat. Az öngyil
kos ifjút csak alig tudták megmenteni 
az életnek a rozsnyói kórházban, ahová 
a .tett elkövetése után beszállították.

Hurokrakerült háziszarka. Dr. Eng- 
ler Pál nyustyai orvos rendelőiébe éj
nek idején ismeretlen tettesek betörtek 
és a Wertheim-szekrényt felnyitva, an
nak tartalmát össze-vissza dobálták, mi
után azonban pénzt nem találtak, a ki
rándulást eredménytelenül fejezték be.
A helyszínre kiszállt nyomozó csendőrök 
az ujjlenyomatok alapján az orvos cse
lédjét, Gajdos Stefániát vették gyanúba, 
aki a keresztkérdések súlya alatt beval
lotta, hogy kora reggel az éjjeli szek
rényről lopta el a Wertheim-szekrény 
kulcsát azzal a szándékkal, hegy pénzt 
szerez magának. A hurokrakerült házi
szarka a likéri leányjavítóintézetből ke
rült az orvos szolgálatába. Az eljárás 
megindult.

Halálraforrázott kisgyermek. Bittala 
Verőn nyustyai lakos a nyári nagymo
sás idején olyan gondatlanul helyezte 
el az udvaron a forró lúggal telt vizes 
fazekat, hogy a felügyelet nélkül a kö
zelben játszadozó 3 éves Ilonka nevű 
unokája egy őrizetlen pillanatban bele
zuhant az edénybe és harmadfokú égé
si sérüléseibe a rimaszombati közkór
házban néhány nap múlva belehalt. A 
nagyanyát gondtalanságból okozott em
berölés cimen most vonta felelőségre a 
rimaszombati kerületi bíróság büntető 
tanácsa és feltételesen két havi fogház
ra Ítélte.

Záróra tilalom megszűnte után ifj. 
FRICZI LAJOS teljes zenekarával 
minden este a Hungária szállóba 
hangversenyez.

A forgácsfalai nadragulyamérgezés 
a bíróság előtt. Sulek Mátyás és Pod- 
sklan József forgácsfalai favágók a nyár 
folyamán nadragulyagyökereket adtak 
el Kaliska Juditnak, aki petrezselyemgyö
kérnek nézte a mérges növényeket s 
ahelyett, hogy azokat reumás lábainak 
gyógyítására lábfürdő készítésére hasz
nálta volna föl, levest főzött belőlük 
családja részére. A nadragulyalevestöl 
Kaliska Judit, Kaliska Mihály és Koniar 
András súlyosan megbetegedtek s csak 
a losonci kórházban gyorsan alkalma
zott gyomormosásnak köszönhették élet
ben maradásukat. A gyökérárusok ellen 
bűnvádi eljárás indult, annak során 
azonban beigazolódott, hogy Sulek és 
társa nem étkezési, hanem gyógycélokra 
adták el a nadraguiyagyökereket és Ka- 
liskáné csak tragikus félreértés követ
keztében használta föl azokat leveské- 
szitésre. A két munkás ellen az ügyész
ség az eljárást jogerősen be is fejezte.

Katonák szereitek !e egy éjszakai 
csendháborítót. Mánik József pelsőci 
lakos a Miklóssy-féle szerszámgyárban 
lévő lakására hazatérőén felzörgette a 
szomszédságban lakó asszonyt, majd az 
ablakon át bemászott az ablakon. A 
kétségbeesett nő sikoltozásaira előroha
nó katonák percek alatt alarmirozták a 
gyártelepen beszáüásolt századot, hogy 
a tolvajt kézrekeritsék és sikerült is az 
egyik bokorban ráakadni a tettesre, aki 
azonban azzal védekezett, hogy esze- 
ágában sem volt rabolni, csupán a 
szomszédasszony kamraablakába betett 
zsíros fazekat akarta hazavinni. A pe
ches csendháborítót átadták a rozsnyói 
járásbíróságnak.

A kikosarazott udvarió bosszúja.
Szűcs István jánosi özvegybember ré
gebb idő óta udvarolt Szabó Mária fa
lubeli asszonynak s mert egyizben az 
asszony kereken visszautasította közele
dését, dühében bicskát rántott és hát- 
baszurta ideálját, aki a bicskaszúrás kö 
vetkeztében húsz napon túl gyógyuló 
sérüléseket szenvedett. A hevesvérű sze
relmest a kerületi bíróság három hó
napi fogházra Ítélte.

Fajtalankodásért letartóztatott ke
reskedő. A nagyrőcei járásbiróség vizs- 
gálóbirájának intézkedésére a csendőr
ség letartóztatta Deutsch Vilmos mu- 
rányzdichavai kereskedőt, aki ellen azt 
a vádat emelték, hogy egy fiatalkorú 
egyén nemi tapasztalatlanságával visz- 
szaélt. Az eljárás folyik.

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

Mi történik egy óra alatt a vilá
gon? Egy óra alatt körülbelül 4600 em
ber meghal és 5400 születik. — Ugyan
ezen idő alatt körülbelül 198 ezer bű
nöst büntetnek s Ítélnek el. Élelmisze
rekben egy óra alatt a föld a követke
zőket fogyasztja : 25 millió kg. krumplit, 
10 millió kgr. húst, 3 millió tojást, 5 
millió kg. halat, 30 millió kg. kenyeret, 
A föld cukorfogyasztása egy óra alatt
100.000 tonna. Ugyanezen idő alatt 180 
tonna nyers dohányt dolgoznak fel és 
125 tonna kőszenet bányásznak ki.
160.000 hordó olajat termelnek ki és 
ebből egyharmadrészben benzint készí
tenek. Ugyancsak egy óra alatt 7500 uj 
autó hagyja el a gyárakat. 115.000 táv
iratot adnak fel óránkint és 1200 millió 
levél és levelezőlap megy széjjel órán
ként a földkerekség minden részébe. 
Egy rövid óra alatt 400.000 meteor hull 
le és kereken 1800 zivatarban sül ki a 
villamosság. — Mindezeket az adatokat 
a brit birodalom statisztikai hivatala 
számította ki.

A közkedvelt r é g i G Ö M Ö R
vendéglő, kávéház és szálloda 
folyó nov. hó 7-én megnyílik.
ízletes ételek, elsőrangú magyar 
borok, a legfigyelmesebb kiszol- 
WMsííSdlás és olcsó árak. TTTTí

Állandóan frissen csapolt kőbányai sör1
Zóna-pörkölt!

A kommunizmus bukása.
A „Katolikus Értesítő" legújabb 

száma Írja:
„Isten nélkül alkottuk meg álla

munkat, el kell tehát buknia." Egy 
csehországi plébános tette ezt a 
kijelentést még akkor, amikor az 
állam szétdarabolásáról szó sem 
volt. Isten nélkül az emberi gőg 
porba hull tehetetlenül, mert nélkü- 
iözi azt a természetfölötti segítsé
get, amely egyedül képes átvezetni 
lelki válságokon s amely egyedül 
tud visszatartani jövőbe nem látó 
meggondolatlanságoktól.

Ha visszatekintünk az elmúlt 
busz esztendő történetére, teljes va
lójában meg kell benne látnunk a 
csehországi lelkész kijelentésének 
ténybeli igazságát és következteté
sének csalhataílanságát. Az államot 
atheista, vagyis istentagadó, Isten 
hatalmát el nem ismerő lelkek ko
vácsolták össze mesterségesen, min
den isteni és természeti törvény 
megtagadásával és megsértésével. 
S az államalapítók lelkisége rá
nyomta bélyegét az egész állam 
struktúrájára. Törvény biztosította 
a felekezetnélküliséget, törvény 
adott jogot a szülőnek, hogy gyer
mekét nemcsak otthon, de még az 
iskolában is megfossza a vallás
erkölcsi neveléstől, törvény szente
sítette a házasságon kivüli együtt
élést s általában a törvények és 
rendeletek egész sora az erkölcsi 
szükségletek mellőzésével csupán 
az anyagi élet lehetőségét kivánta 
biztosítani.

A materializmus, az anyagel- 
vűség leit úrrá az államban, 
a közéletben és magánéletben 
egyaránt.

Ez az anyagelvü irányzat 
nyilvánult meg abban is, hogy 
a kommunizmus, az anyagel- 
vüséget megtestesitő marxiz
mus törvényes védelmet, elis
merést, hivatalos támogatást 
nyert az állam keretein belül.

Igaz, hogy ez a nemzetiségek gyen
gítését célozta és szolgálta első

sorban, de viszont e cél és szán
dék magában is nélkülözi az er
kölcsi tartalmat. Számottevő szóhoz 
jutottak tehát az államépités és ál
lamfenntartás munkájában azok, 
akiknek egyik sarkalatos prog- 
rammja az Isten és az Egyház 
megtagadása.

„Minden ország támasza, talp
köve a tiszta erkölcs!" — mondja 
a költő. A hatalmas római világ- 
birodalom is akkor lépett a pusz
tulás lejtőjére, amikor megtagadta 
vallását, isteneit. Sorsa evvel elke
rülhetetlenné vált. Nagy volt, mig 
a hit és erkölcs alapján állott, év
századokon át ura volt a világnak, 
de annál nagyobbat bukott, amikor 
erről letért.

Húsz év csak néhány centiméter 
egy állam életében, húsz év tul- 
rövid ahhoz, hogy hibáit, bűneit 
beismerve, azoktól magát mente- 
sitse. A mi államunknak azonban 
nem volt elég ez a húsz év, Róma 
sorsára jutott tehát anélkül, hogy 
a nagyságának zenitjére tudott vol
na jutni. Húsz évet adott az Isten 
bünbeismerésre és bünbánatra, de 
megadta a szabadakaratot is. A 
szabadakarat azonban nem egye
zett Isten akaratával s mert Isten 
akarata mindent elsöprő erejű, 
olyan kényszerítő helyzetet terem
tett, amely végül mégis az ő aka
ratának megvalósítására vezetett.

Az uj Szlovákországban ez az 
akaratérvényesülés a kommunista 
párt és a szabadkőmíves páholyok 
feloszlatásában nyilvánult meg s 
remélhetőleg követi ezt még több 
hasonlószellemü rendelkezés is. 
Húsz év tanulságaként megszületett 
az egyedül üdvözítő jelszó: Vissza 
Istenhez! Hogy későn-e vagy még 
kellő időben, erre a jövő adja meg 
a feleletet.

Nekünk magyar kisebbségnek is 
csak húsz éves keserű kisebbségi 
sors hozta meg annak meggyőző 
tudatát, hogy

az egyedül helyes utat válasz
tottuk akkor, amikor a keresz
tény és magyar nemzeti esz
mékkel zászlainkon vettük fel 
a nehéz harcot és Istenünkbe 
vetett hittel viseltük a ránk 
mért megpróbáltatást.

Nekünk hosszú, nagyon hosszú volt 
ez a húsz esztendő, mégsem zú
golódunk miatta, mert ez alatt meg
ismertük sorainkban is a kishitü- 
eket és a kitartó Jóbokat, megis
mertük az Isten ellen hadakozók 
fegyvereinek gyöngeségét, jelsza
vaik gyarlóságát s megértük a 
gonosznak pokolrataszitását.

Mórás; gráfjának
néma palotája...

A gömöri hegyek erdői telve vannak 
romantikával...

A Királyhegy sziklából faragott kerek 
asztalán Bél Mátyás látta még azt a fel
írást, amely hírül adta, hogy : „itt járt 
Mátyás és megevett két tojást." Kormo
sán és csupaszon tekintenek a vándorra 
a murányi vár romjai, tetején annak a 
meredek sziklának, amelyen ezerhat- 
száznegyvennégy október nyolcadikának 
éjszakáján kötélhágcsón mászott fel a 
murányi Vénuszhoz a szerelmes Wesse
lényi Ferenc gróf, Magyarország későbbi 
nádora. Köröskörül őserdők, amikben 
ma is szabadon él még a nemes vad. 
A fejünk felett kőszáli sas kering, estén
ként mormota fütyül és hiuz les az áldo
zataira. A vaddisznók a kicsiny falvak ha
tárán túrják a krumplit. Egykoron majd
nem kétszázezer hold kiterjedése volt 
az uradalomnak, amely a Koháryaké volt. 
Buda ostrománál kitüntette már magát
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ez a család, bárókból grófok lettek, 
majd az utolsó Koháryt a Napóleon el
leni háborúban kifejtett hősiességéért 
hercegi rangra emelte I. Ferenc. Énnek 
a Kohárynak egyetlen leánya volt, Má
ria Antónia hercegnő, aki kereken száz
húsz esztendővel ezelőtt kezét és apjá
nak mérhetetlen vagyonát nyújtotta Li- 
pót belga király öccsének, Ferdinánd 
György szász-kóburg góthai hercegnek. 
Ö volt a megalapítója a magyarországi 
Kóburg-dinasztiának és az ő unokája 
Ferdinánd, akit több mint ötven eszten
dővel ezelőtt a török járom alól majd
nem ötszáz évi szolgaság után felszaba
dult Bulgária második fejedelmének vá
lasztott meg.

Klementina, francia hercegnő, Lajos 
francia király leánya volt az anyja Fer- 
dinándnak, aki boldog gyermekkorát 
Murány paradicsomában töltötte, itt ta
nult meg magyarul, itt játszadozott a 
parasztgyerekekkel és húsz évvel ezelőtt 
itt helyezte el egy öreg tölgy kérgébe 
azt a bronztáblát, amely hirül adja ma 
is, hogy 1868-tól 1874-ig „e fa alatt ol
vasott CLEMENTINA szász-kóburgi her
cegnő, mig fia NÁNDOR, ma bolgár fe
jedelem lepkére vadászott..."

Az uralkodót csak a trónon hívták 
Ferdinándnak, a gömöri hegyek között 
Nándor volt a neve, Nándornak szólí
tották őt a pajtásai és ezen a néven 
irta alá gyermekkorának naiv leveleit. 
A murányi erdőnek majdnem minden 
fájához gyermekkori emlékek fűzik, sor
ra látogatja a falvakat és keresi fel azo
kat az öreg parasztokat, akikkel vala
mikor együtt vadászott tarka lepkékre...

*

Az országút mentén leereszkedve ál! 
egy sorompó. Mellette tábla, rajta a fel
írás : Magántulajdon, idegeneknek tilos 
a bemenet. Ha aztán az erdőör a külön
leges engedéllyel érkező előtt kinyitja a 
sorompót, akkor három kilométernél 
hosszabb, állandóan gondozott utón ju
tunk ahhoz a vadásziakhoz, amelynek 
tágas szobáiban tölti az esztendőnek ta
vaszi és őszi hónapjait Kóburg Ferdi
nánd. A vadászlak fölött, fenyőkkel ko- 
szoruzott hegy ormán büszkén áll egy 
fényes palota. Az idegenek megbámulják. 
Azt hiszik sokan, hogy ez az otthona a 
bolgárok egykori cárjának, jóformán 
csak a beavatottak tudják, hogy a palo
tának csak a frontja épült ki és a falak 
hátulról meztelenül merednek az erdő 
felé. Két évvel a háború kitörése előtt 
kezdték el építeni ezt a palotát, amelyet 
Ferdinánd Európa egyik legszebb kas
télyának álmodott meg. A három emele
ten hatalmas termek fényes sora követ
kezett volna, sokmillió békekoronát irá
nyoztak elő az építésre, ma is látható a 
félbenmaradt templom és a félig elké
szült vasbeton előcsarnok, ahová befu
tottak volna az autók, hogy aztán zaj
mentesen közlekedő liften süllyedjenek 
le a földalatti garázsba. Azon a napon, 
amikor a háború végétért, abbamaradt 
ennek a palotának az építése is, hátul
ról vakolat sincs a falon és az üres ab
lakok korhadt deszkáit közel húsz év 
óta tépi és csapkodja a hó és a vihar.

Lejjebb, a hegyoldal közepén, minia
tűr virágágyak és évszázados fák között, 
eldugva kiváncsi emberek tekintete elől 
áll az a vadászlak, ahol Ferdinánd négy 
év óta — csak akkor kapott engedélyt 
arra, hogy Murányba utazzék — az esz
tendőnek több hónapját a legnagyobb 
visszavonultságban tölti. A vadászlak 
berendezése egyszerű, de kényelemre 
vall. Saját villanytelepe és saját vízve
zetéke van a villának, legtökéletesebb 
a konyhája: a pecsenyesütő automati
kusan csönget, amikor a sült készen 
van. Hatalmas tálakon még a Koháryak 
címere, a tálak alatt parázs izzott, ami
kor szervíroztak velük a lakájok. Ma 
nincs már sok értelme a konyha luxu
sának, mert Ferdinánd étrendjében ke
vés a változatosság, a hetvenhéteszten
dős fejedelem nem eszik mást, csak 
kását, darát és burgonyapépet. Ha aztán 
nagyon előveszik a fájdalmai, a szom
szédos Murányhutáról kenőasszonyok 
jönnek hozzá szekéren és megmasszi- 
rozzák. Az ebédlőjében vörös fenyőből 
készült bútorok és értékes képek a fa
lon, a kandalló körül egy rozsdás lánc, 
Murány várának talán egyetlen meg
maradt emléke. A szekrényekben vastag 
táblák között lepréselt levelek és virá
gok. Nappali szobája egyben a hálószo

bája Is. Az ágy feje az íróasztalnál pihen, 
Íróasztalán nagy a rendetlenség, vastag 
a por, de ezt az Íróasztalt nem szabad 
idegennek még leporolni se és ehhez 
teremtett lélek nem nyúlhat. Hátul a 
parkban egy öreg szaletli, gyönyörű ki
látás nyílik innen. Ma már csak hord- 
széken viszik ide a felséges urat, mert 
a lábai gyengék és nem bírják el tes
tének százhúsz kiló súlyát.

*

A murányi uradalom sohasem volt az 
övé, mert hiszen Ferdinánd nem volt 
majorátusa a hitbizománynak. Vadász- 
területe sincs. Egy brünni vadásztársa
ság látja őt állandó vendégül és Ferdi
nánd egy sárga autón, amely a gépkocsi 
őskorszakából származik, indul mindig 
a vadászatra. Ennek az autónak ötven 
kilométer a maximális sebessége, de 
rendesen csak harminc kilométerrel szá
guld. Csak nyirfajdkakasra és szarvasra 
vadászik, a szarvast imádja, annyira bo
londja a vadnak, hogy zsebkendőjét és 
fehérneműjét ráhelyezi a lelőtt szarvas 
mellére és élvezettel szívja be azt az 
ihatott, amelyet „szarvasparföm“-nek 
nevezett el. A közelében senki sem ci- 
garettázhatik és az erdőőröknek vadá
szat előtt erős szájvizet kell használ
nak, hogy ne érezzék meg rajtuk a teg
napelőtti dohány. Mindig zöld vadász
ruhában jár, rövid nadrággal.

Jószivéről és gavallériájáról legendá
kat mesélnek. Különösen bőkezű azok
kal a parasztokkal szemben, akik vele 
együtt játszottak. A sztracenai birót 
mindig megajándékozza és ha misére 
megy Sumjácra, nemcsak a papot és a 
tűzoltókat ajándékozza meg, hanem nyi
tott autójának magas üléséről két kézzel 
szórja a bankót. Volt egy gyerekkori 
játszótársa, ez tavaly meghalt és Ferdi
nánd kegyeletből bebalzsamoztatta. Egy 
másik gyerekkori barátjának a fiát Ró
mában taníttatta ki papnak és aztán 
plébániát szerzett neki a Lőcse melletti 
Torockőn. Amig Bulgária trónján ült, 
rendjeleket adott, most brilliánsgyürüket 
osztogat.

Uralkodása alatt is csak környékbeli 
parasztgyerekekkel vétette körül magát 
a szófiai palotában. Csipke udvari ta
nácsos, aki buigár ezredesi rangot visel, 
a közeli Nagyrőcéről való, komornyikja 
Csupka János harminc év óta áll szol
gálatában és nemrég vásárolt neki egy 
vendéglőt, szolgája egy Petro Mihály 
nevű fiatalember, régebbi szolgájának 
Hudiknak turistaházat építtetett és maga 
is gyakran járt ide uzsonnára.

Politikával nem foglalkozik, újságírót 
nem fogad és intervjut nem ad, mert 
amikor engedélyt kapott arra, hogy is
mét lakója legyen a murányi vadásziak
nak, erre Ígéretet tett. Az Ígéretét pedig 
be is tartja. Nem politizál Pöstyénben 
sem, ahová minden évben elmegy a 
reumáját kezeltetni. Pedig életének egyik 
legnagyobb eseménye fűződik Pöstyén- 
hez. Ezerkilencszáztizenhét február har
madikén, a pöstyéni Thermia szállóban 
találkoztak titokban II. Vilmossal és IV. 
Károllyal és ezen a tanácskozáson ha
tározták el a központi hatalmak a ten- 
gerlatti háború megindítását. Azóta a bol
gárok egykori cárja minden esztendőben 
a pöstyéni Thermia Hotelnek azt a lak
osztályát foglalja el, ahol huszonegy év
vel ezelőtt II. Vilmost és IV. Károlyt 
látta vendégül. És valahányszor Pös
tyénben van, felrándul egy napra Bécsbe, 
csak azért, hogy Schratt Katalinnal el
beszélgessen...

... Mesélik, hogy amikor egyszer meg
látogatta Ferenc Józsefet Pesten, a mo
narchia ura, aki sohasem volt elragadtatva 
egykori huszárfőhadnagyának karrierjétől 
nem várta őt az állomáson, hanem csak 
az egyik főherceget küldte ki oda. Fer
dinánd azzal viszonozta ezt a „figyel
met", hogy a budai királyi Vár fogadó
termében — magyarul üdvözölte Ferenc 
Józsefet, a magyar királyt. És Ferenc 
József minden mondatára magyarul vá
laszolt. Tüntetőén. Tehette. Évszázadok 
óta ő az egyetlen uralkodó Európában, 
aki hibátlanul és tökéletesen beszéli a 
magyar nyelvet. Gyerekkori barátaival 
magyarul beszélt, mint honvédhuszárfő
hadnagy magyar nótákat dalolt és a mu
rányi vadászlak ebédlőjében mosolyogva 
néznek ránk azok a fotográfiák, amelyek 
huszártiszti uniformisában ábrázolják 
szépasszonyok eszményképét, az elegáns 
Nándor herceget...

Régenmult idő... Nem maradt meg 
belőlük más, csak ez a pár fotográfia a 
falon. Azután egy N betű az egyik öreg 
bükkfa megbámult kérgén. S zív  koszo- 
ruzza ezt az egyetlen betűt, a sz ív  is 
bemohosodott már, hiszen minden sz ív  
bemohosodik évtizedek alatt...

... Ötvenegy esztendeje, hogy Nándor 
herceg elindult Murányból Szófia felé...

Asszonyoknak.
Sok bajt, sőt válást idézett már a há

zastársak között elő egy-egy idegen sze
mély, aki beférkőzve a család bizalmába 
visszaél azzal.

Okos és előrelátó asszony nem tart 
barátnőt, mert a legtöbb barátnő hamis, 
irigy, sőt mi több nem tartja tiszteletben 
a családi élet szentségét sem, nem azért 
mintha talán beleszeretne a férjébe, ha
nem azért, hogy megmutassa, hogy el
tudja hódítani a barátnőjétől. Ugyanez 
áll a férjekkel szemben is. A férj barát
ját ne hozza sülve-főve a házhoz, s még 
a látszatát is kerülje annak, hogy a fe
leségét meggyanúsíthassák.

Idegen személyekkel csak ritkán, vagy 
társaságban jöjjünk össze, ahol ki van 
zárva annak lehetősége, hogy valaki a 
legkissebb rosszat is gondolhasson.

Nem fontos a barátnő, bizonyára akad 
minden háziasszonynak otthon dolga, 
vagy kézimunkázik, amivel lakását csi
nosítja, vagy olvas s ha egyéb szórako
zás után vágyik soha ne tüntessen ki 
egyetlen férfit és soha ne ajándékozzon 
meg bizalmával egy barátnőt se. Lehet 
valakivel jóban lenni anélkül is, hogy 
mindig együtt legyenek, mert a nagyon 
bizalmas barátság mindig tartós harag
ra szokott vezetni.

Ismeretesek a barátnők intrikái, akik 
igyekeznek az asszonyt férje előtt ügyes 
fondorlatokkal befeketíteni, aminek az
után a férj részéről kiábrándulás a vége. 
Olyan szépen, olyan ügyesen tudják elő
adni észrevételeiket s olyan jóakaratu- 
lag iparkodnak a férfit figyelmeztetni 
felesége hibáira, hogy a férj nem veszi 
észre a gonosz szándékot s iassan-las- 
san meggyűiöli feleségét azokért a hi
bákért, melyek talán nincsenek is, vagy 
nagyon csekély mértékben vannak meg 
benne.

Nem is kell mondani, az ilyen barátnő 
rosszabb a legnagyobb ellenségnél. S 
ezek az asszonyok nem félnek, hogy a 
dolog visszafelé is sülhet, hogy gonosz
ságukért egykor as Isten nekik is ha
sonló mértékkel mér.

Minden asszonynak vannak kötelessé
gei, végezze el becsülettel, ne avatkoz
zon a másik dolgába s a barátnőt ne 
egy szükséges rossznak tekintse, aki 
csak arra való, hogy neki kellemetlen
ségeket okozzon, hanem ha nem érez 
vele lelki harmóniát, kerülje ki ameny- 
nyire lehet.

Hányféle asszony van?
Háromféle asszony van : a rabnő, a 

felszabadult és a szabad asszony. Ezt 
úgy is lehetne mondani: az alázatos, a 
korlátozás nélküli és az önálló asszony. 
Ma még ebből a fajtából igen kevés 
van. A szabad asszony a férfi erejét, a 
rabnő a férfi gyöngeségeit igyekszik 
kihasználni.

Hogy az Úristen tényleg csak utoljára 
szánta el magát arra, hogy megteremtse 
az asszonyt, arra azt kell mondani, 
hogy ez az utolsó mozzanata a terem
tésnek volt a legsikerültebb. Ha Popé 
azt mondja, hogy az igazi férfi a terem
tés koronája, akkor az igazi asszony 
bizonyára a legszebb drágakő ebben a 
koronában.

Az átlagférfi szemében a többi férfi 
többékevésbé egyforma. Az átlagasszony 
azonban minden asszonyt külön becsül 
meg, vagy Ítél el.

Á férfinél a minőség, az asszonynál 
a mennyiség számit. A férfit a végtelen 
nagyság, a nőt a végtelen kicsinység 
vonza. Az a férfi, akinek a jó sorsa egy 
nagyszerű asszonyt adott, minden más 
férfivel szemben előnyben van. Ha egy 
asszony megtagad egy férfitől valamit, 
akkor ezt az elutasítást mindig a legne
mesebb motívumokkal fogja indokolni. Ha 
pedig egy férfi tagad meg egy asszony
tól valamit, akkor nem ijed meg attól 
sem, hogy a legbecstelenebb érvelést 
hozza fel. Az asszony szereti a rendet,

a férfi boldog, ha valami rendetlenséget 
teremthet.

A férfi abstrakt elvekben hisz, — 
igazságban és igazságosságban. A nő a 
személyiségben hisz és különösen a 
megszemélyesített szerelemben.

Ha az asszony elveszti glóriáját, ak
kor elkövetkezik a civilizáció vége. Az 
anyai szeretet majdnem olyan mint Isten
nek szeretete a teremtményeivel szem
ben.

Az asszony nem igen tud egy férfit 
nevelni. De ha sikerül az asszonyi ne
velő munka, akkor a férfiből Grachus 
lesz.

A plátói szerelem olyan, mint utazás 
a repülőgépen. Az asszonynak veszedel
mesebb, mint a férfinek, mert a férfi 
mindig magánál tartja ejtőernyőjét. A fér
finek több a fizikai bátorsága, az asz- 
szonynak több az erkölcsi bátorsága.

A férfi a múltban és a jövőben él, 
az asszony a jelenben. A férfi élete harc 
a halál ellen, az asszony élete harc a 
megöregedés ellen. A férfi meg akarja 
őrizni erejét, az asszony meg akarja 
tartani a szépségét.

A fiatal asszonyoknak tudni kellene, 
hogy az öregedés ellen legjobb biztosí
ték a gyermek. A legtöbb asszony a 
gyermeket most kiskutyával és ha elég 
pénze van, kisautóval pótolja.

Jaj annak a férfinek, akivel szemben 
az asszony a logika fegyvereit kezdi 
használni. Az asszonyi logika mindig a 
harc.

Egy asszonyt soha nem lehet meg
győzni. Az asszony olyan, mint az a had
vezér, aki abban bizik, hogy tartalék
csapatai vannak:

A legközönségesebb asszony, aki va
lamit fejébe vett, ügyesebb céljainak el
érésében, mint a legügyesebb diplomata.

A férfi a természet törvényei szerint 
vad, az asszony szelíd. Az asszony min
dig házi lény. Nagyon gyakran emlegetik 
a makrancos asszonyt, akit meg kell 
fékezni, pedig tulajdonképpen a férfi az, 
akit meg kell fékezni.

Az az asszony, aki egy férfiben csaló
dott, irtózik valamennyi férfitől. Az a 
férfi, akit ilyen balsors ért, azzal vigasz
talja magát, hogy a tengerben nemcsak 
egy hal van.

Az ultramodern fiatal leány, aki meg 
akarja nyerni a világot, elveszti a lelkét. 
Az egészséges mai fiatal leány sokkal 
szimpatikusabb, mert nem olyan kényes- 
kedő, nem olyan beképzelt és nem 
olyan merev, mint a háború előtti leány. 
A legjobb pajtás a világon, nyilt és be
csületes. Tulajdonképpen a barátság 
poligámiájára született és nem a házas
ság monogámiájára.

A háború előtt a bálokon vadászták 
a férjeket, most a teniszpályákon, nem
sokára a repülőgép kerül sorra,

A legtöbb fiatal ember azt hiszi, hogy 
ő nősül meg, a valóság pedig az, hogy 
a nő vette el férjül.

Az angol nő mindent elkövet, hogy 
egy férfit megszerezzen, a francia nő, 
hogy megtartson. A francia nők ügyeseb
bek, mint az angol nők, de az angol 
nők ügyesebbek, mini az angol férfiak.

A francia nő a világ legjobb asszonya. 
Sokkal jobb háziasszonyok, mint a hí
res német gazdasszonyok, annyira sze
reti a férjét, hogy még az anyósát is 
szereti, a férjének minden üzleti gond
jában osztozik és együtt dolgozik a fér
jével. Fiatalságában tud kedvesen ko- 
kett lenni és öregségében kellemes se
gítőtárs. Csak éppen egy erénye hiány
zik : nem tud hallgatni.

Az előkelő angol asszony pedig a vi
lág legtökéletesebb asszonya. Kiegyen
súlyozottabb, mint a francia, nem olyan 
nehézkes, mint a holland, nem olyan 
szentimentális, mint az osztrák, nem 
játsza a naivat, mint a német és nem 
féltékeny mint az olasz. Semmi esetre 
sem olyan önző, mint az amerikai asz- 
szony. ízlése van és meg van a vélemé
nye minden dologról, kedves és üde, 
eszes és természetes, maga az asszonyi 
ideál.

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

Eladók:
Eredeti olajfestmények, bútorok, lak- 
berendezési tárgyak és ugyanott la- 

kás kiadó.
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