
dalmi lap

Az emberi gonoszsággal, ravaszsággal és félrevezető hazugság
gal megvont trianoni határvonal összeomlott, a vitéz magyar honvé
dek bevonulásával semmivé vált. A gyűlölet és bosszú diktálta bé
keparancs papirronggyá máilott s a nemzet testéről húszévvel ezelőtt 
gazul leszakított magyarság nagyrésze, milliónyi boldog tömege visz- 
szakerült, eggyé forradt az anyaországgal: csütörtök óta mi is itthon 
vagyunk.

Itthon! Vájjon ki tudná szóval kifejezni, tollal leírni azt a lelket 
remegtető, boldog érzést, amely betölti egész valónkat e szóra: itthon. 
Húszévi kinteljes szenvedések keresztviselésének terhétől megroskad- 
tan, végre itthon.

Bilincseinktől megszabadulva, a húszéven át velünk, közöttünk 
élt cseh elnyomókat, a gyűlölet és bosszú hóhérmunkásait futni, me
nekülni látva, életünket tőlük megtisztultnak tudva, érezni itthonlé- 
:linket, lehet-e ennél nagyobb boldogság számunkra, testvérek?!

Ebben a nagy boldogságban nem akarom én most részletesen 
'elsorolni, elétek idézni kétévtizedes kálváriajárásunk szörnyű stációit, 
üsszeszoritott ajakkal, kényszerült némasággal annyiszor tűrt és elvi
selt bántalmait, szenvedéseit. Az állás-fosztásokat, kiutasításokat, jog- 
íépázásokat, igazságtalan büntetéseket, a szabadszó és irás gúzsba
kötését, bebörtönözéseket, iélek- és vagyonrablásokat, amiket a cseh- 
iga ránkvetőinek szolgálatába szegődött zsizsera-had ellenünk, ma
gyarok ellen szakadatlanul elkövetett.

Mindhiába, mert lenyűgözhetett, igába tarthatott bár, de minden 
rre vonatkozó hatalmi cselekedete dacára is mi törhetetlen nemzet

iséggel megmaradtunk magyarnak, nemcsak, hanem a húszév alatt 
felnőtt újabb generációt is magyar szellemben nevelve, át- és meg
mentettük ezt a magyarság számára, a maga hamisítatlanul tiszta 
magyar lelkiségében s alkotásokra, akarásokra és a közjavát előmoz- 
diíani, a ránk váró magyarmunkát végezni képes szellemi és fizikai 
erejében.

így jöttünk, igy tértünk haza.
És most, hogy itthon vagyunk, a hazatérés, a boldog egybe- 

borulás, összeölelkezés diadalünnepének elmúltával vessük le ünneplő 
ruhánkat s hajlékaink tiszta szobájából hétköznapi öltönyben lépjünk 
át a munkaszobákba, műhelyekbe, irodákba s mindenüvé, ahol meg
indul a soha szét nem eshető, egységes Nagymagyarországot meg
teremteni hivatott, intenzív, mindnyájunk erejét netán a megfeszítésig 
igénybevevő, szentséges magyar munka.

Tétlenséget, szabotálást vagy éppen restséges munkakerülést 
nem ismerünk. Aki igy akar élni, aki ezt akarja cselekedni, annak 
nincs helye közöttünk. Szerszám a kézben, legyen az gyalu, kala
pács, toll, aranykalászos aratást Ígérő eke, vetőgép, avagy bármi 
más munkaeszköz, ezeknek kell feltörniök a munkás tenyereket', 
görcsbe rántani az ujjakat ma, a felszabadulás, az egybeolvadás 
és közös munkálkodás áldásos eredményekkel kecsegtető uj kor
szakában.

A szenvedések kohójában megacélosodott a lelkünk. Sokat nyo
morogtunk, kenyértelenül sokan éltünk, lekoptunk és elrongyolódtunk 
bár, a hitünket, a mi bizó és soha élném erőtlenedet hitünket mind
végig megtartottuk. Ez volt az erőnk, ez volt a megsegitőnk.

Ezt a megacélosodott lelket, ezt az erős magyar hitet nem sza-
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Rimaszombat
A bécsi döntőbírósági halározattal az 

anyanemzethez visszacsatolt területek 
felszabadítása folyó hó 5-én vette kez
detét és a magyar kormányó Kassára 
történt bevonulással folyó hó 11-én fe
jeződött be.

Rimaszombatra folyó hó 10-én, csü
törtökön került sor. Gyönyörű verőfé
nyes őszi nap kedvezett a történelni 
jelentőségű esemény lefolyásának.

A cseh katonaság, rendőrség és csend
őrség kivonulása a délelőtt folyamán 
megtörténvén, délelőtt fél 12 óra tájban, 
a lakosság üdvrivalgása közepette, Ber
csényi László őrnagy vezetése alatt be
vonult a magyar kir. honvédség előőr- 
sége, amely a helyszíni tanulmányozás 
után jelezte, hogy a magyar katonaság 
bevonulása délután 2—3 óra között tör
ténik meg.

A már előzőleg megtartott városi kép
viselőtestületi közgyűlés határozata sze
rint Horthy Miklós-térre átváltoztatott 
piactéren déltől kezdve a lakosság sürü 
sorokban gyülekezett s mire az őrtorony 
órája elütötte a 12-őt, a fogadtatás elő
készülete befejezést nyert.

A város részéről Löcherer Géza dr. 
másodbiró és Harsányi Aurél főjegyző 
a város határában fogadták és üdvözöl
ték a vitéz Miklós Béla ezredes, dan
dárparancsnok vezetése és vezénylete 
alatt bevonult katonaságot. Bulla Kató 
formás szavakkal kedvesen köszöntötte 
a parancsnokló ezredest, szép virág
csokrot nyújtott át neki, mig a föld- 
mives iskolánál felállított diadalkapunál 
megjelent legidősebb polgárok élén Pe- 
recz Samu, a város törzsgyökeres pol
gára, ez a lelkes magyar ember mon
dott lélekbemarkoló, megható üdvözlő 
beszédet. Itt a kis Viczián Nórika nyúj
tott át Miklós Béla ezredesnek virág
csokrot.

A zászló és virágdíszbe borult Horthy 
Miklós téren a lakosság ezrei gyülekez- 
tak föl időközben, lázas izgalommal vár
va a katonaság érkezésére.

Megjelent az ékalakban keringő hét 
repülőgép is, a melyeket zúgó éljenzés
sel fogadott a közönség, A repülőgépek 
egyikéről hatalmas nemzetiszinü zászlót 
bocsátottak le az ünnepi díszben pom
pázó városra.

A főtér északi, délkeleti és nyugati 
sarkán felállított, hatalmas és a magyar
ság jogos követeléseit kifejező feliratok
kal ellátott díszkapukon át százával 
özönlött a közönség állandóan és foly
tonosan a nagy esemény szinterére, 
mely a Nemzeti Tanács előrelátó gondos
ságából a fogadtatás zökkenés nélküli 
lebonyolítására pontos tervszerűséggel 
osztatott be és készíttetett elő.

Fél három óra tájban érkezett a kato
naság élcsapata a piacra s felvonulása 
teljes rendben három óra előtt pár per
cei fejeztetett be.

Színes és felemelően szép látványt 
nyújtott ez a diadalmas bevonulás.

A fellelkesült közönség állandó él
jenzése, kendőlobogtatása s a szeretet 
spontán megnyilvánulása, szakadatlanul 
felhangzó üdvrivalgása, virágesőt rögtön
zése és folytonos harangzúgás közepet
te folyt le a drága magyar honvéd vité
zek győzelmes bevonulása.

Pontban három órakor érkezett meg 
Vitéz Miklós Béla ezredes, dandárpa
rancsnok az ünnepélyes fogadtatás szín
terére, hol a városbirőval az élén a 
a város képviselő testületé fogadta és 
kalauzolta az emelvényül szolgáló, gyö
nyörűen feldíszített emelvényre, amelyen 
a szónokok és notabilitások egész tö
mege foglalt helyet, közöttük dr. Sóldos 
Béla nógrádi, Borbély-Maczky Emil bor- 
sod-gömöri, Lukács Béla miskolci főis- 
gánok, Lukács Endre borsod-gömöri al
ispán.

Az első jászkún lovasezred zászlójá
nak megérkezése és az emelvényre tör
tént felvonulása után a fogadtatási ün
nepély a himnusz eléneklésével vette 
kezdetét, majd Dr. Eszenyi Gyula város- 
biró átadta a várost a magyar kormány 
képviselőjének. Gémes Ella az I-ső jász
kún lovasezred zászlójára feltüzte a vá
ros szalagját, mig Baksay Éva a város 
remekbekészült ezüst plakettjét nyúj
totta a vezérlő ezredesnek, párszavas 
ügyes beszéd kíséretében.

Ezután a szebbnél szebb, értékes és 
tartalmas beszédek vették kezdetüket. 
A lapzárás utáni időre esett, lelkeshan-

felszabadítása.
gu, a pompásan megszervezett szavaló
kórus által számtalanszor sikerült közbe
kiáltásokkal kisért és meg-megszakított 
beszédek leközlésétől, a legnagyobb saj
nálatunkra, technikai okokból, de azért 
is el kel! tekintenünk, mert a mikrofon 
és illetve hangszórók utján e gyönyörű 
beszédeket a város egész közönsége s 
az ünnepélyen résztvevő vidékiek is 
nagy lelkiélvezettel és elragadtatással 
végig hallgatván, azoknak leközlése — 
ha módunkban állana is — fölösleges
sé vált.

Szent-Ivány József, a magyar vezérférfiu 
frappáns beszéde után Varga Imre, a já
rási Nemzeti Tanács nagytevékenységü 
elnöke szólott, nagy hatást keltve, az 
egybegyűltekhez, majd Baráth László dr. 
ügyvéd a rimaszombati járás visszacsa
tolt része magyarjainak nevében beszélt. 
Özv. Samarjay Jánosné a magyar nők 
nevében hatásos szavakkal üdvözölte a 
vezérlő ezredest, akinek Dr. Eszenyi 
Gyuláné virágcsokrot nyújtott át.

Dr. Gabonás János, a hős 16 os hon
védgyalogezred t. főhadnagya a volt front
harcosok és a rokkantak nevében mon
dott igen sikerült beszédet, utána pedig 
Valaszkay Rezső járási ipartársulati el
nöknek az iparos és kereskedő társa
dalom nevében elmondott tartalmas 
beszéde hangzott el.

Megható volt Dankó János világtalan 
rokkantnak könnyeket sajtoló spontán 
megnyilatkozása.

Mester Mihály a magyar munkásság 
részéről beszélt és tett fogadalmat a 
magyar munkásság munkakészségére.

Kovács Bertalan VIII. oszt. gimn. ta
nuló lelkeshangu beszéde után Benko- 
vits Klári VI. oszt. gimn. növendék sziv- 
bőlfakadt, hatásos, nagyon sikerűit üd
vözlése következett, mindketten a ma
gyar ifjúság részéről köszöntvén a fel
szabadító katonaságot és annak vezéreit, 
majd Hlozekné Beliczky Böske költői 
szépségű, páratlan előadói készséggel és 
tudással elmondott, nagyhatású beszéde 
zárta be az üdvözléseket, melyeket Vi
téz Miklós Béla ezredes, dandárparancs
nok szives szavakkal köszönt meg, át
adván a Salgótarján hölgyei által Rima
szombatnak ajándékozott selyem nem
zetiszinü zászlót.

Szent-Ivány József zárószavaival s 
illetve a Szózat eléneklésével a minden 
részletében pompásan sikerült, a 7 magyar 
repülőgép megjelenésével is színesített, 
felemelően nagyszerű ünnepség, melyen 
szebbnél szebb magyar női öltözékeket 
láttunk, véget ért s a többezernyi kö
zönség a leglelkesebb hangulatban és 
legteljesebb rendben szétoszlott.

Az ünnepélyt követőleg a városházán 
Borbély-Maczky Emil, Borsod és Gömör 
közigazgatásilag egyelőre egyesült vár
megye főispánja és Lukács Endre alis
pán a megye visszajutott magyarságá
nak és Lukács Béla Miskolc törvény- 
hatósági joggal felruházott város részé
ről Rimaszombatnak, egy-egy hatalmas, 
gyönyörűen hímzett, államcimeres zász
lót adtak át Dr. Eszenyi Gyula városbi- 
rónak, aki e kedves és becses ajándé
kokat hálás szavakkal köszönte meg. 
Ezen utóbbi zászló a magyar nők mis
kolci szövetségének — melynek Lukács 
Béláné az elnöknője — a remekműve.

Este 6 órakor a róm. kát. templomban 
Tedeumot tartottak, mig a Polgári- és 
Iparoskörben rögtönzött kedélyes táncos 
összejövetel volt. A várost estére kivi
lágították.

Pénteken az összes vallásfelekezetek 
templomaiban hálaadó istentiszteletet 
tartottak, honnét a közönség a kisebb
ségi magyarság elhunyt nagy vezérének, 
Dr. Törköly Józsefnek sírjához vonult 
ki a temetőbe, ahol Dr. Ragályi Antal 
szép beszéd kíséretében a sirra koszo
rút helyezett, szalagján e felirattal: A 
magyar igazság győztes harcosának — 
a rabságból szabadult hűséges Rima
szombat.

A régi munkatársak nevében Perecz 
Samu és Telek A. Sándor mondottak 
megható szép beszédeket, mig egy ka
tonai diszszakasz diszmenetben tisztel
gett a szülővárosa felszabadítását meg 
nem ért nagy férfit sirja előtt.

A cseh feliratok a városból a csehek
kel együtt eltűntek s az anyaországhoz 
visszajutott, zászlódiszben pompázó vá
ros magyarsága lelkes örömben még 
ma is ünnepi hangulat hatása alatt áll.

A bevonulási ünnepséggel kapcsola
tosan a magyar rádió Rimaszombatból 
pénteken délután helyzetképet adott.

A magyar ioazsátf ltja.
Húsz esztendei elnyomatás, visz- 

szafojtás után kezd végre megva
lósulni a magyarok igazsága.

Akkor az elcsüggedt, elfáradt, 
széíbomló országban forradalmi ár
amlatok uralkodtak és az általános 
bomladozás és fejetlenség között 
olyan békeföltételeket diktáltak rá 
a szerencsétlen nemzetre és ország
ra, amelyeket a hamisság rafiné
riája eszelt ki megrontására. Min
denféle okkal-móddal kieszelték, 
hogy a magyarságnak ez a része 
is szükséges az uj államok meg
alakítására és egyszerűen el
szakítottak százezernyi, milliónyi 
lelket a nemzet kebléről.

Ezt mind tűrni kellett, mert le
győzött nép volt. Kiverték a kezé
ből fegyvereit és amit ki nem ver
tek, azt maga dobálta el a szociá
lis forradalom hullámzása között.

Végre aztán a nemzet legjobbjai
nak sikerült mégis összeállva, váll
vetve megmenteni a csonka törzset, 
csonka Magyarországot, a mely 
kénytelen volt elfogadni a reá dik
tált békét.

Ez a hamissággal kieszelt, igaz
ságtalan helyzet lett azután a ma
gyar sors, húsz esztendő hosszú és 
keserves küzdelmeinek folyamán.

De az Isten nem hagyta el ak
kor sem az ő letiport, széttépett 
magyar nemzetét.

A nemzetet nem szállta meg 
csüggedés. Hanem arra ébredt, 
hogy össze keli szednie minden 
erejét és küzdenie, törekednie kell 
az után, amit elvesztett, amit hamis
sággal, hamis okok alapján elvet
tek tőle.

A letiport, kifosztott nemzet évek 
hosszú során át kitartó munkával 
összeszedte magát és lassanként 
fölemelte a fejét, úgyhogy mások 
is meghallgatták a panaszait és 
nemes törekvéseit látva, barátokra 
talált Európa más népei között.

Barátai belátták, hogy a magyar 
nemzetet nagy igazságtalanság érte 
és nem szűntek azt hirdetni. Las
sanként, évek hosszú során át el
ismerte a művelt világ, hogy a ma
gyarral nagy méltatlanság történt, 
amit jóvá kell tenni.

A Gondviselés munkája lassan 
érvényesülni kezdett és az elha
gyott, letiport, megvetett magyar 
már bátran és bizalommal nézett 
szét Európa népei között.

Az Isten malmai lassan őrölnek, 
mondja a közmondás. Lassan, de 
biztosan őrölnek és az igazságot 
lehet elhomályositani, eltakarni, de 
nem lehet véglegesen elfojtani.

Az igazság fénye, égi derűje 
olyan fénnyel sugárzott a magyar 
nemzet barátjainak leikébe, hogy 
csak alkalomra várt, amikor meg
valósuljon.

Ez az alkalom végre elérkezett, 
amikor már nagyobb nemzetek is 
keresték elszakított tagjaikat. Nem 
feledkeztek meg a magyarról és 
neki is megadták a lehetőséget, hogy 
visszaszerezze elszakadt részeit.

összeomlott az, amit a hamisság 
rafinériája évtizedeken át alkotott. 
Felolvadtak mint a csillogó jégpán- 
sélok a tavaszi szellő langyos fu
vallatára. Az őszi derű meghozta 
a magyar igazság napját is a fel
támadás emlékén: a halottak feltá

madásának napján megjött a húsz 
éve eltemetett magyar igazság fel
támadása is.

Elérte a magyar nemzet, hogy a 
Kárpátok övezte felvidéken vissza
nyerte elszakított tagjait: azt az 
egy milliónyi lelket, akiket húsz 
évvel ezelőtt hamis érvekkel sza
kítottak le kebléről s a kik azóta 
a száműzetés, a szolgaság keserű 
kenyerét ették és a kisebbségi sors 
küzdelmeit viselték folytonos mun
kában, folytonos keserves törek
vésben.

Az egymáshoz törekvő részeket 
testvérekként összehozta végre a 
gondviselő Isten, aki felvirrasztotta 
reájuk a magyar igazság megvaló
sulásának örömteljes hajnalhasa
dását. Z.

A Hlinkagárdisták
garázdálkodása.

Földmivesiskolánknak még 14 tehenét, 
borját és lovát is elrabolták!

A Hlinkagárdisták november 8 án, 
kedden virradóra a rimaszombati föld- 
mivesiskola gazdaságának fejősteheneit, 
borjait és tejszállitó lovát is elrabolták. 
Mert ennek az éjszaka sötét leple 
alatt végrehajtott utolsó embertelen tett
nek más elnevezést nem adhatunk.

Ha ezek az állatrablók tényleg szlo
vákok és még hozzá a felszabadított 
szlovák nemzet hlinkagárdistái voltak, 
úgy ez részükről nagyon csúnya és jel- 
lemtelen cselekedet volt, mellyel nagyon 
rossz emléket hagytak vissza. Ha azon
ban ezt a magyar parasztságot közvet
lenül érintő bűntettet nem önszántukból, 
hanem a csehek tanácsára avagy paran
csára tették, úgy csak annyit, hogy ezek 
a bennünket húsz éven át a humaniz
mus, demokratizmus és szociális gon
dolkodás leple alatt lelkileg csak kínoz
ni tudók még most, a Jó Isten igazságos 
rendelkezése után sem tudnak eszükre 
térni.

Mert hiszen ha csak egy kicsit tovább 
gondolkodnának, úgy rájönnének, hogy 
hiszen ők, a csehek 1918-ban a teljesen 
legyöngült magyar néptől igazságtalanul 
elvették a kitünően felszerelt kassai gaz
dasági akadémiát, a komáromi-, rima- 
szombati-, a breznőbátiyai-, kisszebeni- 
és az árvaváralja-sirokai földmivesisko- 
lákat és mintagazdaságait valamint több 
erdészeti-kertészeti és tejgazdasági kép
zőintézeteit, mig most ezekből csak a 
kassai, a rimaszombati és komáromi in
tézeteket, valamint az ő idejük alatt az
u. n. „szociális csehszlovák földbirtok
reform" címén elkaparintott gróf Appo- 
nyi Albert eberhardi kastélyában létesí
tett csallóközi, de azért tiszta csehszlo
vák tannyelvű, mező- és kertgazdasági 
szakiskolát és csehszlovák nemzeti cél
jukat szolgáló parasztfőiskolájukat.

Mindenesetre nagyon szomorú és jel- 
lemtelen cselekedet, úgy a csehek, mint 
a felszabadult szlovákok részéről, hogy 
nem akarták még most sem a bécsi 
döntőbíróság Ítéletével járó határozato
kat és feltételeket betartani, illetve ér
vényesíteni. Mert akkor nem rabolták 
volna ki a mi szegény és húsz év óta 
minden téren csak megrövidített és meg
kínzott drága parasztnépünk amúgy is 
aránytalanul kevés szakiskoláit.

De itt, e helyen is ünnepélyesen ki
jelentjük, hogy a mi magyar földünk 
szerves tartozékait, a teheneinket visz- 
szaköveteljük és ha kell még a mün
cheni nagyhatalmakig is felvisszük ezt a 
gyalázatos cselekedetet.

És mindez annál szomorúbb, mert ép
pen Hodzsa Milán emberei ők, azé a 
politikusé a magyar paraszt iránt csak 
önzőséget és huncutságot tanúsított. De 
nem baj, mert végül mégis csak az 
igazság győzött, mi feltámadtunk és sze
retett jó édes Anyánk, a Magyar Haza 
segítségével a magyar Paraszt- és Gaz
danevelőintézetek bői fog az egész ma
gyar nép összefogása által a boldog ma
gyar Parasztság és vele az egész ma
gyar nemzet feltámadni és mindörökre 
megmaradni.

Dr. Machnyik Andor.
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Az iskolás kismagyarok 
is visszatérnek!

A magyar iskolák szeretettel várják 
a szlovák iskolákból visszatérőket.

Az előző kormányok által a magyar 
községekben felállított szlovák iskolák 
közül több már megszűnőben van. En
nek oka egyrészt a tanszemélyzet elköl
tözése, de leginkább az, hogy a szlo
vákiai magyarság nemzeti öntudatra 
ébredése következtében ezekbe az isko
lákba járó kismagyarok nemzeti kokár- 
dás lelkűkkel a magyar iskolákba visz- 
szatérnek. Jól ismerjük azokat az oko
kat, melyek a szülőiket arra késztették, 
hogy gyermekeiket a szlovák iskolába 
járassák. Nem is akarjuk most ezeket 
az okokat boncolgatni, kiteregetni, vagy 
bárkinek is szemére vetni, mert egyelő
re örülünk a hazatérőknek. Igen, örü
lünk azoknak a félénk arcoknak, melye
ken halvány pir húzódik meg, amikor a 
magyar iskola küszöbét átlépik, mert ab
ban az ártatlan nemzeti bűnbánat tisz
ta harmatját látjuk.

Nem is faggatja egyiket se a peda
gógiai tapintat, bár a kisérő szülők 
mindegyike a fel sem tett miértre 
igyekszik önként választ adni. De 
a pedagógus barátságos fejbólintás- 
sal pontot tesz a múltra s inkább 
a jövő szükségességei, a kívánatos 

tennivalók érdeklik.
Elég csak egy-két szót váltani a kis 
hazatérővel s mindjárt kitűnik, hogy a 
magyar nyelvben nagy hiányosság mu
tatkozik. Hiányzik a megkívánható nyelv- 
készség, nincs meg a tanuló korától el
várható szókincs, kiejtése idegenszerü, 
különösen az „a" és az „e“ hangokkal 
nagy a baj, szórendi zavarok, olvasásbeli 
nehézség mindjárt elárulják, hogy a pó
tolnivalókat hol kell kezdeni. A polgári 
iskolai tanulóknál a megkövetelhető sti
lisztikai, magyar irodalmi ismeretek, a 
fogalmazás, a helyesírás hiányai szem
betűnően mutatnak rá arra, hogy

a hazatérő kisdiákok a magyar nem
zetnevelők részére olyan problémát 
vetettek fel, melyek megoldása ko

moly munkát kíván.
S ha még tovább megyünk a hazatérő 
és szégyenkezve felelgető kismagyarok 
szellemi vizsgálgatásában s a magyar 
történelmi tudásuk után tapogatunk, ha
marosan kiderül, hogy bizony ebből sem
mit sem tudnak. Egyszóval, ezek a ha
zatérő kis magyar diákok a magyar is
koláknak és a magyar nemzetnevelőknek 
újabb és nem kis gondot okoztak. De 
mi, pedagógusok, nem hánytorgatjuk a 
kis hazatérők, rájuk nézve és nemze
tünkre mégis nagyfontosságu múltját 
nem vetjük szülőik szemére, hogy be
csukták fülüket a szlovákiai magyarság 
azon folytonos figyelmeztetése előtt hogy

„magyar gyermek magyar iskolába 
való",

nem hivatkozunk azokra a sokszor el
mondott intelmekre, hogy egyedül csak 
az anyanyelvi oktatás lehet az alapis
mereték maradandó elsajátításának esz
köze, hanem módokat keresünk és talá
lunk is, hogy

a hazatérő kismagyarok tépett lel
két rendbeszedjük, hogy a mi isko
láink az ő igazi családi otthonuk 
legyen, ahol melegebb a lehelet, 
kedvesebb az arc, vidámabb a szó, 
zengőbb a nyelv, bájosabb a mese, 
igazabb a kétszerkettő és otthono

sabb az otthon.
Leikitévelygőket hazatériteni, irányt- 

vesztetteket útbaigazítani, nemzeti öntu
datukat vesztetteket öntudatra ébreszte
ni s a nemzet elesettjeit felemelni s 
nemzeti közösségünk tudatos tagjává 
rögzíteni s végül a mindenhatóhoz fel
emelni, — a legszebb pedagógiai feladat.

Ez a feladat vár most azoknak az 
iskoláknak a nemzetnevelőire, amelyek
be most húszasával, meg harmincasával 
jönnek vissza a hazatérő kismagyarok.

A szeretet, a megértő ész, a segítő 
szív és a felemelő kar vár benne

teket,
mert mi magyar nemzetnevelők azt tart
juk Széchenyivel: „Csak a gyenge sze
reti önmagát, az erős egész nemzedé
keket hordoz szivében."

Somogyi István.

Gömöri magyarok éneke.
Kacag a húr, vigabban szól 
Már a nóta Gömörben.
Magyar szivünk összedobban, 
Testvérek, az örömben. 
Húszesztendő szenvedését 
Felejtgetjük, temetjük,
A régen várt találkozón 
Egymást sírva öleljük.

A kanyargó Rima partján 
Elcsitult már a bánat.
A nótafa kacagásban 
Lelkünk vigságra támad.
S amíg egymást ölelgetjük, 
Megfogadjuk, esküszünk; 
Halálunkig mindig hűek,
Igaz magyarok leszünk!

A nagy próbát kiáltottuk, 
Leráztuk a cseh igát.
Hűségűnkért becsüléssel 
Tekint ránk a nagyvilág. 
Nótaszavunk élesztgeti 
Az őszbeborult avart;
Imádságunk szabadon száll: 
„Isten, áldd meg a magyart!" 

(Rimaszombat)
Márkus László.

Szabad tollal,
az elnyomás napjaiban az elkobzásokkal, 
lapbeszüntetésekkel és félévekre terjeáö 
szilenciumra Ítélésekkel büntetett magyar 
újságírók felszabaáult, örömös leikével 
folytatjuk tovább a független és szabad 
hazában szerkesztői munkánkat, melyet 
már az elnyomás napjai alatt is az ille
tékes magyarországi sajtó-fórumok az 
elismerő „bátorhangú, gerinces magyar“ 
szignálással jellemeztek.

Ez a munka továbbra is a tiszta toll 
áolgosainak fáradságot nem ismerő, lel
kes munkája lesz a magyar érdekvéde
lem, a köz java és a magyar megújho
dás, állam- és nemzetépités szolgálatában.

A hatalmi kényszerrel reánk oktroált 
több lapbeszüntetés folytán újra- és újra 
kezdett lapalapitások által a „Gömöru 
megszakított utódlási jogát felélesztve, a 
folytonosságot a régi anyalappal vissza
állítva, jelen számunktól lapunk fejére az 
eredeti alapításnak megfelelőleg, az L Vili
ik évfolyamot Írjuk föl.

Kérjük kedves munkatársainkat, t. ol
vasóinkat, lapunk minden nb. barátját: 
támogassanak továbbra is munkánkban s 
lelkiismeretük szavára hallgatva hassanak 
oda, hogy a Gömör ne hiányozzék egyet
len gömöri magyar hajlékából sem.

A Gömör szerkesztősége.

Uj evangélikus egyházi szervezet.
A Magyarországhoz csatolandó terüle
tok evangélikusságának képviselői okt.
31-én összeültek Bején Szent-Ivány Jó
zsef, képviselő, az Evangélikus Szövet
ség világi elnökének kastélyában, hogy 
ezeken a területeken levő evangélikus- 
ság egyházi vezetése felől döntsenek. 
Ezen a nagyjelentőségű összejövetelen 
a Magyar Evangélikus szövetség átala
kult Felvidéki Magyar Evangélikus Ta
náccsá és november 1-től fogva átvette 
az egyházi legfőbb vezetést. — A Szlo- 
venszkói Egyetemes Egyháztól való el
válását bejelentette a szlovenszkói és 
magyarországi egyetemes egyház elnök
ségének, valamint az illetékes minisz
tériumoknak. Az egész területet három 
egyházmegyére osztották. A keleti egy
házmegye főesperese Smid István, a kö
zépsőé Kuszy Emil, a nyugatié Bándy 
Endre, — Esperesek lettek: Chovan Sán
dor és Varga Sándor. — Az egyházi 
tanács egyházi elnöke Baráth Károly, 
aki püspöki jogokat gyakorol és világi 
elnök Szent-Ivány József, aki kerületi 
főfelügyelői jogaiba lépett.

Egyázmegyei hírek. A rozsnyói egy
házmegye püspöke Maján János pápai 
kamarást, püspöki titkárt nagyrőcei ad
minisztrátorrá nevezte ki, Demjén János 
káplánt Sőregről Gölnicbányára, Korpás 
Istvánt Forgácsfalurói Sőregre, Bállá Já
nost Krasznahorkaváraljáról Forgácsfa
lura helyezték át. Csáji János murány- 
hosszuréti és Russ Péter jolsvai admi
nisztrátorok kölcsönösen áthelyeztettek.

Himnusz a rimaszombati zsidó
templomban. Folyó hó 4 én, pénteken 
este a szombatot köszöntö istentisztelet 
alatt megharsantak a Himnusznak égbe
törő magasztos akkordjai. — A húsz

évig fájdalmasan nélkülözött nemzeti 
ima megdobbantotta a sziveket és az 
ájtatos közönség szemében könnyeket 
fakasztott.

Halálozás. Edvi Illés Ödön nyug. m. 
kir. ezredes, a kardokkal díszített III. o. 
katonai érdemkereszt, sebesülési érem, 
Károly-csapatkereszt stb. tulajdonosa, 
rövid szenvedés után Egerben október
29-én 67 éves korában hirtelen elhunyt. 
A részvét impozáns megnyilvánulása 
mellett kisérték utolsó útjára november
1-én és kihűlt tetemét az egri családi 
sírboltban helyezték el örök pihenésre. 
Elhunytét az Illés, Lokcsánszky, Mészöly, 
Halasi, mádi Mayer, Szánday és Márkus 
családok gyászolják.

Búcsú. Távozva Rimaszombatból, ez 
utón is búcsúzom összes magyar klien
seimtől, barátaimtól és ismerőseimtől.

Dr. Ján Pavlik advokát v HnúSti.
A felszabadulás nagy őrömében 

ünnnepi munkaszünetet tartva, lapunkat 
nagyobb terjedelemben lehetetlenség 
volt megjelentetni s az események re
gisztrálása is csak összesüritve történ
hetett meg, de igy is előfordultak egyes 
hiányok, amiért olvasóink szives elné
zését kérjük. E helyütt pótlólag közöljük, 
hogy az ünnepély rendezési és diszitési 
munkálataiban a rendezőségnek s a 
rendfentartásban is részt vett cserkész- 
csapatoknak nagy érdemeik vannak és 
a zökkenő nélküli lebonyolítás ezeknek 
köszönhető. Makovits Jenő festőművész, 
úgyis mint cserkészparancsnok elisme
résre méltó, fáradhatatlan munkájával 
járult az ünnepély sikeréhez, amelynek 
fényét nagyban emelte az id. Halász Jó
zsef karnagy vezérlete alatt működő s 
a dr. Törköly József sírjánál pénteken 
megtartott kegyeletes ünnepélyen is 
nagy sikerrel szereplő Magyar Dalegy
let- férfikara. Végül közöljük, hogy la
punk előfizetési árát pengőben később 
állapítjuk meg.

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

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- 
WMMgdlás és olcsó á r a k . ^ ^

Állandóan frissen csapolt kőbányai sör!
; Zóna-pörkölt! —

M i az igazság ?
Olyan a szlovákiai magyarság már 

hetek óta, mint a feltúrt hangyaboly. 
Józan, (vagy legalább is annak hitt) 
magyarok veszítik el egyszeriben lelki 
egyensúlyukat, az ész ellenőrzése csök
ken, férfiak hiszékeny vénasszonyokká 
válnak, öntudatos magyarokból csak 
úgy dűl a sok beszéd, suttogó propa
ganda somfordái a házak és emberek 
között. A kávéházakban, az egyesüle
tekben, titkos ujjfelmutatás kíséretében 
„szavahihető információkkal" traktál- 
ják egymást a sarokban az urambátyá- 
mok. A nők, asszonyok és leányok a 
politikai pletykákra vetik magukat és 
ahol máskor a közösségért komoly 
munka folyt, ott ma cigarettafüstbe bur
kolt női és férfi műkedvelő „külpoliti- 
kusok" szenvedélyes és óh, milyen med
dő vitája zúg. Nem csoda. A történelmi 
napok valóban mindenkit felráznak, a 
jövőt kutatja mindenki, többé-kevésbbé 
hozzávaló felkészültséggel.

A történelem órájának mutatója fel
tartóztathatatlanul halad, minden egyes 
harangütés uj helyzetet talál, uj fejlődés 
távlatát nyitja.

A világ nagy eseményei megint egy
szer benyomulnak a magánember éle
tébe, mélyreható változásokat idéznek 
elő, érthető, hogy a szlovákiai magyar
ság érdeklődése szenvedéllyel összpon
tosul egyetlen nagy központi kérdés 
felé. A kósza, felelőtlen, a megalapozott 
és való hirek párájában élünk itt Szlo
vákiában ma mindnyájan. De éppen az 
ellenőrizhetetlen hirforrások, az ellen
tétes jelentések teszik kötelességünkké,

hogy el ne veszítsük egyik irányban 
sem józan ítélőképességünket, idegeink 
egészségét és erősségét. Mi hát az igaz
ság, — kiált fel a vad és izgága hírek
től agyonkinzott magyar, — mi hát a 
valóság? Az igazság felismerésének el
ső módja az, hogy eldugaszoljuk fülün
ket a szakszerűen gyártott mindenirányu 
rémhírek elől. A fülekbe súgott hirek 
mindig kétes eredetűek.

Bizzuk magunkat elsősorban a ko
moly sajtó információira. Az egyéni lel
kesedést fojtsuk el magunkban, inkább 
alakítsuk át bensőnkben olyan energia- 
forrássá, amely nem robban, hanem 
megbízható folytonossággal táplálja hosz- 
szu időn át lelkünket. A kétkedést és 
levertséget erélyesen küzdjük le, mert 
épitőmunkát még sohasem kezdtek 
pesszimizmussal.

A történelmi erők játékában az egyed 
akarata csak akkor érvényesülhet, ha 
urai maradunk idegzetünknek. Mi az 
igazság? Az az igazság, hogy mindnyá
junk sorsát népiségünk határozza meg. 
Éppen a közelmúlt „bizonyítja ezt. A 
magyarság vezetését bizzuk politiku
sainkra, de ne bizzuk reájuk csak az 
ügyek intézését, hanem bizzunk meg is 
bennük. Máskülönben úgy segíthetjük 
előre a legjobban a magyar érdekeket, 
ha megőrizzük nyugodtságunkat, méltó
ságunkat. Minden kényszerűségből hal
lott, de tovább nem adott rémhír — 
tégla magyarságunk uj épületében. Bi
zalom, józanság, realizmus és szívós 
nemzeti érzés voltak húsz éven át ve
zérlő csilagaink jóban-roszban. Ma is, 
— csak úgy mint eddig, — az közelíti 
meg a leghamarabb az igazságot, az 
szerzi vissza leginkább a bizonytalan 
nyugtalanság közepette tiszta látását, 
aki félrevonul a százszor okosak, a 
„jólinformáltak" izgatott szószátyárko
dásától, aki a feltúrt hangyaboly láttán 
rendíthetetlenül végzi tovább kötelessé
gét, türelmet parancsol vibráló idegei
nek és Madách örökérvényű szavaira 
gondol: „Küzdj és bízva bízzál!“ {Mg)

Beszédmodor.
A szó a lélek csatornája : az érzés, a 

gondolat, ha nem gátolják, a szavakon 
át kibuggyan és kihívja a választ. Pár
beszédben és ha többen szólnak, alakul 
ki a társalgás nyelve. A beszéd, az em
beri nyelv — érzés és értelem dadogó 
vagy bűvös erejű megnyilatkozása — 
élőszóban is koronként változik, fejlő
dik, elfajul, mint annak művelt leszűrő- 
dése, az irodalmi nyelv. A beszéd az 
embernek éppen olyan kivételes tulaj
donsága, mint a gondolkodás, mely a 
természet minden más élő részétől meg
különbözteti és sorsát az állati lét fö
lébe emeli. Erre gondolva, csak áhítat
tal szabadna szánkat szóra nyitnunk, 
különösen, ha társalgunk, hiszen a tár
salgási beszélgetés már több, mint a 
kényszerű nyelvi érintkezés. A társaság 
nem a munka, az adás-vétel, a kenyér
hajsza színhelye, hanem derűs, vagy 
komoly szellemi érintkezés alkalma. Az 
ó-görögög művészettől, esztéta-felfogás
tól átitatott élete tudta értékelni valójá
ban a társalgást és a symposion igazi 
szellemi gyönyörűség lehetett. A fran
ciák, akik [megteremtették a társalgási 
színdarabot, közelítették meg leginkább 
az ó-görögök beszélgetésének művésze
tét, de a jelenkor léha felfogása és tár
sasági életének fonáksága valósággal 
korcs és elferdített, idegen szavaktól 
szeplős tolvajnyelvvé silányitotta a tár
salgók beszédét.

Röpke szemelgetéssel Ízleljük meg a 
magyar beszéd nyelvét különböző korok
ban, hogyan fejlődött-hanyatlott, hadd 
érezzük hol édes, zamatos, hol fanyar 
izét, nehézkes csikorgását, meg zengő 
ritmusát, duruzsoló muzsikáját és friss 
színét, üdítő illatát, különösen csillanó 
fényét. Lapozzuk régi és uj könyvek 
sárgult, meg még majdnem nyomda- 
festékszagu leveleit, hiszen azok az irók, 
akik saját koruk beszélgetéseit kottáz- 
ták betűkbe, adhatnak csak Ízelítőt ab
ból, milyen lehetett a társalgók nyelve 
más-más időben, változva az erkölcs 
tükrében, a divat vetületében.

Legrégibb nyelvemlékeink a 13. szá
zad elejéről valók, a társalgás nyelvé
nek nyomaiért még addig sem mehetünk 
vissza. Kutassa a nyomokat az élőbeszéd 
történetének Írója, mi csak a társal
gási nyelv változásainak villódzó filmjét 
pergetjük itt le.
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„Comoedia Balassi Mennihart arulta- 
tasarol..." a cime az 1569-ben, Abrud- 
bányán nyomtatott 16. századbeli drá
mai szatírának, amely kortársainak nyel
vét viszi színpadra párbeszédeiben. Ki
adója Székesfehérvári Karádi Pál unitá
rius szuperintendens. Az irodalomtörté
net szerint: „...a szereplők szószapori- 
tás nélkül, az életnek egyszerű nyelvén 
beszélnek" és ezek a szereplők a szer
ző kortársait viszik a játékszínre. A ré- 
gesrégi színdarab igy őrzi az élet ak
kori egyszerű nyelvéit:

Közbeszólók:
Kasza Mátyás, Szénási István, Balassa 

Menyhért.
Kasza Mátyás : Gotthelf, gotthelf, ke

gyelmes uram 1 Jő az német királ. Az 
nagy Istenre mondom, azt hiszem, hogy 
jóval jó Szénási. Imhol vagyon ! Megjött 
Bécsből.

Balassa Menyhért: Az nagy Istenre 
mondom, ne hozna csak jó választ, 
ismeg ugyanolyan könnyen elárulnám 
az királt, mint az előbb nagy sokszor 
és im utólszor az erdeli vajdát.

Kasza M .: De azt hiszem, hogy meg 
lenne és módot is találhatnánk benne, 
hogy meglehetne. Ha Magyarországban 
több Nagy-Bánya és Szatmár volna, az 
lenne jutalmunk.

Balassa M.: Pokolba is el kellene 
menni Bányáért és Szatmárért. De min
den fejedelem oly, hogy el hagyja ma
gát hitetni tanácsának, egy latornak, 
haszontalan érdeme nélkül, sőt inkább 
áruitatásáért annit adna. De csak adná 
vissza a vajda az feleségemet és ahoz 
Munkácsot, kész volnék ismeg elárul
nom és oda állnom. Sokkal inkább na
gyobb haszonnal mehetnénk oda, hogy 
semmint ide jöttem...

Bizony, a szépirodalomra szorulunk, 
mert naplók, emlékiratok, amelyek pe
dig némely párbeszédek följegyzésével 
leginkább őrizhetnék meg hitelesen a 
beszélgetés nyelvét, kivált ezidőben szű
kölködnek az ilyen részletekben. Ke
mény János erdélyi fejedelem önélet- 
leirásában hiába böngészünk ilyen föl
jegyzések után, az egész könyvben alig 
találunk egy ilyenféle részletre: „Tége
det, uram eszedért tanáccsá nem tesz
nek..." „hanem, hogy abbeli kötelessé
gedet háló gyanánt lévén, minél hama
rabb megejthessenek,..", ami az önélet- 
iró élő szavait jegyzi fel. Károlyi Sán
dor naplójegyzetei rövid mondatok, pár
beszédeket hiába keresünk köztük.

Bethlen Miklósnak önéletírásában már 
inkább akadnak följegyzett párbeszéd
részletek. Második házassága (1686.) 
dolgában mondotta Naláczi komája: 
„Bizony nem hamar házasodott, mert 
hat esztendeje, hogy özvegyei és siratja 
azt a feleségit." Másutt ezt jegyzi fel:

„Teleki mondja: igenis, bezzeg vala
mi rossz nyelves ember mindent elfe
csegjen, valamely méltőságos ember és 
főtiszti ellen, aztán emez hosszú tör
vénnyel keresse becsületit (...) tégyenek 
kakasíolliss koszorút a fejébe, vigyék a 
pellengérhez, pálcázzák ott jól meg s 
hozzák vissza ide s kövesse az urat (...) 
tanuljon minden fecsegő, rossz ember 
rajta. (A kipontozott részek durva sza
vait nem nyomathattuk ide.)

Odébb irja: „... mondja Teleki né
kem: Tudja kegyelmed hát a dolgot? 
Én mondám : En nem tudok semmi 
egyebet, hanem csak azt az egyet, hogy 
a mi dolgunk már csak a szófogadás 
és a könyörgés, másé a parancsolás."

Mikes Kelemen „Törökországi levelei" 
ugyancsak emlékiratok, de sehol pár
beszédet nem örökítenek meg. Legfeljebb 
II. Rákóczi Ferenc utolsó napjairól Írván 
ezt a kis részletet : „Egynéhányszor 
kérdeztem, hogy mint vagyon ? csak azt 
felelte (Rákóczi) : „Én jól vagyok, sem
mi fájdalmat sem érzek." (1735.)

A társasági élet fejlődésével mindig 
törtetők, kapaszkodók, tiilekedők lepték 
el a társasági élet területét. Faludi Fe
renc „Udvari Embere", amely a társa
sági viselkedés és társalgás vezérköny
ve, azt bizonyítja, hogy hajdan is igy 
volt ez. „A beszéd közt eszeden és jól 
figyelemmel légy ... irja a spanyol Grá
cián Boldisar nyomán Faludi a társal
gásról, mert „beszélni tudni" nemcsak 
mesterség, hanem „minden tudományok
nak tudománya", Faludi tanácsai azon
ban inkább a beszéd értelmére vonat
koznak.

Az 1794-ben megindult első pesti ma

gyar folyóiratban, az Urániában jelent 
meg Kármán József hires regénye, a 
Fanni hagyományai, a wertheri érzelgő
ség tüköré. Ez a betegesen érzékeny 
közhangulat Angliából terjedt szerte, 
mint édeskés, mámoritó illat és nem
csak Németországban, hanem az egész 
művelt Európában megfogta a „szép- 
lelkeket". A hölgyek könnyezve, méla
bús ábrándozással olvasták a szenti
mentális irodalom alkotásait és ez a 
hangulat uralkodott a társaságban, ala
kította „művelt társalgó" nyelvét. Kár
mán hiven adja vissza kortársairól irt 
regényében ezt a nyelvet. Fanni igy be
szélget a névnapi táncos vendégség 
közben barátnőjével:

Teréz: Megint szomorkodik már oda 
kedve ?

Fanni: Fáradt vagyok, lelkem Tere- 
sám, nem szomorú.

• Dicsőségesen táncol az a T ai Jó
zsi. Ugy-e? Ügy száll, mint a gondolat. 
A taktust úgy tartja, mint mester. Lám, 
bezzeg, aki a városból jön...

Ezek itt csak úgy tántorognak, hol 
sleppem szaggatják sarkantyujokkal, hol 
a lábujjamra hágnak, mint részegek, hol 
a térdemet koppantják, hol a más pár
hoz csapnak, majd kiugrik az agyve
lőm... De ő a levegőben viszi táncos- 
néját, azt hinné az ember, hogy úszik? 
Ugy-e ?

Ma igy kezdenék ugyanezt a párbe
szédet :

— Megint misz vagy?
— Frászt misz, strapec vagyok...

Őszi rigmusok...
A természet örök rendje szerint a 

nyárnak meleg, sőt annyiszor túlmeleg 
hónapjai után most már ime a szelíd 
verőfénnyel kedveskedő „ősz-elő" kö
vetkezik. Beköszöntött tehát ez is, a jó 
öreg szeptember, hajdanában ugyneve- 
zet Szent Mihály hava, eléggé nem tit
kolható örömére a tudományok gazdag 
tárházában elmélyülni vágyó s jól meg
pihent ifjúságnak. Két-három-négyszáz 
esztendőknek előtte ilyentájt hajdanvaló 
derék eleink megint csak előszedeget
ték a család agyonforgatott irodalmi 
kincsét, a mindent tudó kalendáriumot. 
Mert hát illett mindenekelőtt tisztában 
lenni elsősorban a família gondos fejé
nek azzal, hogy erre a hónapra, melyben 
a mindeneket éltető Nap a Mérleg je
gyébe lép, mely bölcs tanácsokat tar
togatott a kalendáriumbéli régi rigmusok 
ismeretlenül maradt poétája? És egé
szen bizonyos, hogy hamarosan meg is 
találta, mert abban a rég letűnt világ
ban nem volt olyan kalendárium, mely
ben a megszokott helyen, rendesen a 
százesztendős jövendőmondó bácsi szó
zata után, egy-két ékes distichonban az 
év minden egyes hónapjára ott ne lett 
volna az obiigát felvilágosító rigmus.

Mert hát péld. az 1581. közönséges 
esztendőre szerkesztett „Judicium ma
gyar nyelven", mely a bártfai könyv- 
nyomtató-műhelyből került ki, ezt a bal
jóslatú rigmust adja Sz. Mihály havára :

Ez betegséges, félelmes enni gyümölcsét,
Kertedben mostan vetnie kellő porait.
A versezet teljesen adós marad a fe

lelettel az általa eképen felvetett ama 
problémára, hogy vájjon miért is félel
metes dolog szeptemberben enni gyü
mölcsöt? Erre a mai ember sem tudna 
hirtelenében rájönni s bizony még meg 
is találna ijedni a gyengébb idegzelü 
halandó, arra gondolván, hogy az azóta 
letolt csekély negyedfélszáz esztendő óta 
hány derék becsületes magyar ember fo- 
gyasztgatta nagy élvezettel a szeptem
beri istenadta gyümölcsöket a nélkül, 
hogy a leghalványabb fogalma is lett 
volna a bártfai rigmusbéli veszedelem
ről !

Ámde mindennemű kétséget eloszlat 
e tekintetben a fejévári kalendáriumnak 
1630. évi, tehát ötven évvel később ki- 
bocsájtoit s amannál megértőbb és hu
mánusabb szeptemberi rigmusa, amely 
már mintha éppen ellenkező cselekvé
sekre buzdítaná szótfogadó olvasóit. Mert 
hogy aszongya:

Feredés hasznos, érvágás, patika szerszám,
Kecske, vadhúst, tejet, madarat ebben egyél,
Egyél-igyál vígan, jól lakjál borral e hóban,
Megért szőlőkben szintén eleget egyél 1
Szóval szeptemberben, ha kellőképen 

megfogadta a jó kalendáriumolvasó a 
rigmus eme tanácsát: nem is élt rosszul 
az e korbéli magyar ember. Különös

képpen megszívlelendő volt a borral va
ló jóllakás, amely főképpen a borusabb 
szeptemberi napokon bizonyára alig is 
hagyott kívánni valót maga után, ha 
csak azt nem, hogy a szaporán locsol- 
gatott gége más napon még erőteljeseb
ben kívánta a hegy levét. És sokan va- 
lának, akik „édes bortól részegedtenek 
vala meg."

A komoly munkára hívás és a gazda 
előrelátó gondoskodása nyilvánul meg 
az 1611. évi, keresztúri kalendárium e 
hónapi rigmusában, mondván :

Hordót készít Sz. Mihály hava termett sző
lőknek,

Földbe veti ő búzáját jövendő termésért.
Mert hát nem csak borral él ám a 

magyar ember; előbb gondoskodni kell 
arról, hogy legyen mit megiszogatni. A 
kenyérre valóról nemkülömben. Szep
tember hónapja pedig erre különöskép
pen alkalmatos.

Ilyesmire buzdít az a régesrégi ma
gyar rigmus is, mely egy 1675 ik évi 
öreg kalendáriumban látott vala napvi
lágot. Ez már határozott utasításokat ad 
ki az őt olvasó lelkes magyarnak, hogy 
miképpen cselekedjék. íme, a rendelke
zés :

Szolga, készíts boronát, zsák búzát vess ha
mar Gállal,

Hordót, kádat musttal tölts meg Jacche jóval.
Hogy ki ez a hajdanvaló Gál és ki 

ez a Jacche, azt eddig a pillanatig még 
nem sikerült eldöntenem.

De szentül meg vagyok győződve róla, 
bárkik lettenek légyen is ők, emberül 
meg is feleltek annakidején a rigmusbéli 
utasításnak. Miért is irta volna hiába a 
poémáját szegény, jámbor ismeretlen 
verselő ? !

Szintén a szeptemberi jól-éles nagy- 
buzgóságu apostola annak az ősrigmus
nak névtelen nyélbeütője is, mely 1679- 
ben a kolozsvári kalendárium gyönyör
ködtette figyelmes olvasóit és olvasó
nőit. Ő már — nagyon okosan — csep
pet sem idegedkedik a fü-szerszámos 
ételtől, sem pedig a gyümölcstől, bizony
ságául annak, hogy a gyümölcs fogyasz
tás még sem olyan veszedelmes dolog 
szeptember havában.

Fű-szerszámos ételt, bort ez hóba kívánok,
Kécske tejet szeretek, gyenge gyümölccsel élek.
Nyilvánvaló ime, hogy a jó borocska 

mellett ajánlatos olykoron a kecsketej is 
mint a józanság fokmérője. Hogy a kecs
ketejnek eme jelentősége miért dombo
rodik ki feltűnőbben éppen Szent Mi
hály havában : azt csak szeretném meg
tudakolni a rigmuscsinálótói, de sajnos, 
erre már nem nyílik alkalmam oly te
mérdek sok esztendő távojában, meg 
kell elégednem azzal, hogy ellentmondás 
nélkül beveszem a — kecsketejet, ha 
van...

Szeptember havára sokkal jobban illik 
az a régi versezet, melyet tulajdonkép
pen már az augusztusi rigmusok között 
láttuk, nem egészen hízelgőén emlékez
vén meg az elbújva mustozó szőlőpász
torról. Jobb emlékezetnek okáért ide 
iktatom:

Érik már a szőlő, a seregék járnak,
A nagy szőlős gazdák sok és jó bort várnak.
A szőlő-pásztorok elbújva mustoznak,
Addig a seregék a tőken dolgoznak.
Jó százesztendős rigmus már ez i s : 

1830 bán jelent meg az azon évre szer
kesztett Komáromi kalendáriumban.

Magyar kalács.
Egyik dunament! faluban jártunk az 

elmúlt heteken, azoknak a faluknak 
egyikében, ahol szintén olyan türelmet
len szorongással lesik-várják már annak 
a bizonyos nagy napnak a felvirradtát. 
Jómódú gazdaember invitált meg ben
nünket uzsonnára, azok közül a régi hű 
embereink közül való, akikkel nemrégi
ben együtt kezdtük el építgetni ebben 
a faluban a magyar kultúra oltárát, sőt 
annyira mentünk már, hogy pirinyóka 
tüzeket is tudtunk gyújtani — és má
sokkal is gyujtatni — ezen a szent és 
áldozatos oltáron...

Ujbor mellett elmélkedtünk a világ 
folyásáról, édes kultúránk istápolásában 
való kényszerű szünetelésünkről, nagy 
búbánatunkról, eljövendő mégnagyobb 
örömökről, fennen lobogó magyar zász
lókról, a szabadon elsóhajtott Himnusz
imádságról.

— Bizony, vasárnap mi elkezdtük a 
himnuszt a templomban, — mondta a 
gazda — mert már sehogy se bírtuk ki 
tovább.

— A tiszteletes urat bezzeg be is 
hívták a csendőrségre, — tette hozzá a 
gazda felesége.

— De nem lett semmi baja. — Hogy 
is lehetett volna?...

A sütőből most vett elő valamit az 
asszony. Szép, piros kuglóf volt, olyan 
hosszúkásra sütött, végigérte az egész 
tepsit. Pár pillanat múlva ott gőzölgött 
előttünk egy tulipánokkal körülpingált 
cseréptáion.

— Tessék csak fölvágni ! — biztatott 
a menyecske kipirult arccal — a maguk 
tiszteletére sütöttem.

— Hanem erre nem csúszik ám a bor, 
— szabódtunk.

— Miért ne csúszna?
— Mert édes bizonyára.
Az asszony szeme huncutul kacagott:
— Édes, de éppen ezért fog rá csúszni 

a b o r!
Fogtuk a kést, belenyisszantottuk a 

kuglófba. A következő pillanatban káp- 
rázat szállt a szemünkre, a szivünk pe
dig olyat dobbant, hogy azt hittük, be
lepusztulunk.

A kuglóf belseje piros-fehér-zöld volt. 
A tészta felső rétege pirosra volt festve, 
a középső fehéren maradt, az alsó pedig 
zöld volt, akárcsak a remény. Megdöb
benve álltuk körül az asztalt, úgy bá
multuk a kalácsot, mint a csodát.

— No miért nem esznek ? — kaca
gott a menyecske — ne féljenek, nem 
mérges ám. Cukorfestékkel csináltam.

— Kár volna ezt megenni... — re- 
begtük.

Nem is ettünk belőle egy falatot sem. 
Elosztottuk, mindenkinek jutott belőle 
egy szelet. Alighanem valamelyik múze
umban is látható lesz, üveges vitrinben. 
S ahogy kifelé indultunk abból a tiszta, 
gerendás szobából, mindnyájan valami 
határtalan boldogságot éreztünk. És 
büszkeséget. És mosolyogva gondoltunk 
arra, hogy ebben a faluban nem lehet a 
magyar himnuszt énekelni s hogy a pi
ros-fehér-zöld színeket be kellett vonni 
a házak padlásairól... (nf.)

A  keztyíí eredete.
A kesztyűt mindenki ismeri. Ma már 

közhasználati cikk, ép úgy viseli az egy
szerű szegényasszony, mint az arisz
tokrata hölgyek.

Keleten az ókorban nem használtak 
kesztyűt. A görögök ellenben a legré
gibb időben cheiridesnek nevezték és a 
munkában viselték.

Athénben csak étkezésnél használták 
az ínyencek. Később a görögök és ró
maiak elvetették a kesztyű használatát, 
mert nőiesnek tartották, de az ázsiai 
fényűzéssel ennek a viselete is eljutott 
Rómába.

Németországban általános viseletté a 
VIII. és IX-ik században vált. A királyok 
és nemes főpapok gazdagon hímzett és 
ékszerekkel díszített kesztyűket viseltek.

A lovagkorban az invesztitúra, a hű
bérbeadás és a magasabb hivatalba való 
iktatás jelvényének tartották. A püspö
kök a misemondásnál is viselték.

A lovagok kihívásuk jeléül kesztyűt 
dobtak egymás lábai álé, ha az illető 
lovag a kesztyűt fölvette, elfogadta a 
kihívást. A párbajhivás ezen módját az 
utóbbi időkig sok helyen fönntartották.

Nincs semmi adat arról, hogy a nők 
a XlII-ik század előtt viseltek volna kez- 
tyűt. Később azonban nagyon szép csip
kés és hímzett kesztyűket használtak 
diszül, melyek a könyökig értek.

A keztyfi gyáripari előállítását Fran
ciaországban kezdték s francia menekül
tek honosították meg a XVII-ik század
ban Németországban is.

Angliában Erzsébet királynő idejében 
volt elterjedt a keztyű viselése.

Ma már nagyon elterjedt, készítik 
különféle bőrökből, gyapjúból, szövetből, 
selyemből, csipkéből. A gummikeztyűk- 
nek nagy fontossága van az elektromos 
munkálatoknál és az operációknál.

Felelős szerkesztő: Rábely Károly.

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

kás kiadó.
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