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Emléknapot ültünk.
I r t a : M árkás László.

A múlt év novemberében a döntő nagyhatalmak segedelmével érvényre jutott Igazság győzedelmeskedett: 
a cseh nagyzási hóbort és imperialista törekvés, hazugság és félrevezetés folytán az anyanemzet testéről Trianonban 
gonoszul leszakított Felvidék magyarlakta területeinek túlnyomó része Magyarországhoz visszacsatoltatott.

Rimaszombatot a vitéz magyar honvédség 1938 november 10-én szabadította fel a cseh uralommal reánk
szakadt húszéves rabság alól.

Ezt a napot, boldog felszabadulásunk soha nem feledhető, örömtelies napját a város, képviselőtestülete utján, 
örökidőkre emléknappá nyilvánította.

Az első emléknapot, az almz méltó disszel és fénnyel folyó hó 10-én ünnepeltük meg.
Ezen a boldogságteljes emléknapon húszéves idegen járom alatt nyögésünk tenger szenvedése, a golgotajárás 

annyi kinja, fekete felhőként összesüriisödött, sötét bánata, ezer fájdalma már csak halványuló emlékként élt lelkűnk
ben. Tiszta, igaz örömünkben ezen az emléknapon feledni igyekeztünk kétévtizedes kálváriajárásunk szörnyű stációit, 
összeszoritott ajakkal, kényszerült némasággal annyiszor tűrt és elviselt bántalmait, szenvedéseit. Az állás-fosztásokat, 
kiutasításokat, jogtépázásekat, igazságtalan büntetéseket, a czabadszó- és Írás gúzsbakötését, lélek- és vagyonrabláso- 
kat. bebörtönözéseket, amiket a zsarnok uralom martalócai ellenünk, magyarok ellen a buszesztendő alatt elkövettek. 
A szenvedések kohójában azonban megacélozódott a lelkünk. Sokat nyomorogtunk, kenyértelenül sokan éltünk, le
koptunk és elrongyolódtunk bár, a hitünket, a mi bizó és soha elnemerőtlenedett hitünket mindvégig megtartottuk. 
Ez volt az erőnk, ez volt a megsegitőnk s ez vitte diadalra azt a nemzeti ellenállást, amelynek szervezési munkája 
innét. Rimaszombatból indult ki s amelv ellenállásnak köszönhetjük nagyrészt felszabadulásunk bekövetkezését, amely
nek emléknapját oly lélekemelő ünnepséggel ültük meg pénteken városunkban mi, egyévvel ezelőtt vissza, hazakerült 
magyarok, kiknél a nemzeti eszme a húszéves elnyomás alatt, a kőalatt növő pálmához hasonlóan erősebben, eleve
nebben élt, hazafias érzésünk lángja magasabban, jobban lobogott s nemzethüségünket, annyi erőinket próbára tevő 
viharral, az idegen uralom elnyomási és elnemzetietlenitési törekvéseivel szemben is sértetlenül megőriztük.

A pénteki emléknapon boldogan összeölelkezve ünnepelt e város egész népe s a felszabadulás öröme ragyo
gott az arcokon. Ezt az örömet hirdette a zászlódisz, ez az öröm lobogott az ünnepi kivilágítás sokezernyi gyertya- 
szállának fénycsóvájában , ez hangzott ki az ünnepi szónokok magasztos érzéseket keltő beszédéből és ez az öröm 
csengett-bongott a felszabadulás pillanatára emlékeztető, fenséges harangzúgásban.

Emléknap volt a pénteki nap, de egyúttal az erős magyar bit győzedelmeskedésének örömünnepe is.
Es mint felszabadulásunk alkalmával, egyévvel ezelőtt, most is ugyanazt mondhatjuk : ezt az erős magyar 

bitet nem szabad gyengülni engedni, vagy éppen elveszíteni. A jövő egész embereket igénylő, nagy munkájában is ez 
lesz megsegitőnk, célok eléréséhez vezető kormányosunk, az igéretteljes Elet széles folyamán ringó hajónkon.

Bármily komor felhők sötétlenek is a jelen egén, a jobb idő szelének fuvása nem késhet sokáig. A magyar Szent 
Korona jogara alá tartozó népek teljes egybeforradása, összeölelkezése nem lehet bosszú idő kérdése, az egyévvel ezelőtt 
elindult Igazság feltartóztathatlanul halad tovább előre utján a végső cél felé s az őrtálló Kárpátok északon éppen úgy, mint 
Erdély havasai keleten és az öreg Duna délen, őrködő szemmel lesve, figyelve várnak a védőrségi szolgálat ujrafelvételére.

Kell azonban, hogy az Igazság teljes győzelmét elősegítő magyar munka éppen ezért hatóerejét a legvégsőkig fo- 
kozóan egységes legyen. Mindenhol, mindenkor és mindenben egységes! Ebben az egységes magyar munkában egymással 
vetekedve érhetjük el a jobb életet és boldogabb jövőt.

Legyünk kitartóak nemzeti kötelességeink teljesítésében és áldozatkészségben kifogyhatatlanok, ha ezt a hazáért 
tesszük, mert soha sem szabad felednünk: a „Haza minden előtt !“ A magyar népi és igazi szociális gondolat táplálja 
továbbra is erőnket, munka- és tettrekészségünket s igy vegyünk részt minden vonalon a Nagymagyarországot feltá
masztani képes, a magyarságot a vezető népek sorába állító nemzetépitő munkában. Munkánk nehéz, de velünk az 
Isten s igazságunknak diadalmaskodnia kel l !

Multesztendei felszabadulásunknak ez legyen a legfőbb tanulsága s emléknapunk pedig mindenkoron erre fi- 
gvelmcztessen időtlen-időkig.

A P o lg á r ik ö rb e n  minden csütörtökön  este 9 órai k e zd e tte l családias tá n c -e s t
S z o m b a t o n  este pedig cigányzene mellett.a 6 00  éves zenekar közreműködése mellett.
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Boldogan ünnepelte R im aszom bat
felszabadulásának első évfordulóiát.

*

Fényes katonai ünnepségek, díszközgyűlés, emléktáblaleleplezés 
és országzászlóavatás az első fülszabadulási e ml é k n a p o n .

A trianoni átkos rabigából egy 
évvel ezelőtt szabadult Rimaszom
bat megyei város lakossága, kar
öltve a katonai helyőrséggel és az 
évfordulóra ideérkezett előkelő ked
ves vendégekkel boldog önfeledt- 
séggel, ünnepi dísszel és remek 
diszprogrammal ülte meg novem
ber 10-éii a felszabadulás első 
bensőséges emléknapját.

A hetek óta folyó előkészületek 
sikereként az ünnepségek a város 
által kiadott ünnepi rend szerint 
folytak le tökéletes pontossággal. 
A napok óta kedvezőtlen időjárás 
is megváltozott és csütörtökön dél
ben, amikor Rimaszombat, városa 
már zászlodiszbe öltözött napsüté
ses enyhe idő emlékeztetett az el
múlt esztendő hasonlóan derült, 
felejthetetlen emlékű boldog csü
törtökére.

Az ünnepségek sorrendjét az is
kolák nyitották meg, amelyek már 
csütörtök délben emlékeztek meg 
az évfordulóról beszédek és sza
valatok keretében. A tanulók pén
tekre szünnapot kaptak. Csütörtö
kön délután 6 órakor a helyőrség 
és a cserkészek fáklyás felvonu
lással egybekötött zenés takaródét 
rendeztek. A fáklyás és lampionos 
körmenet a Horthy Miklós-kaszár- 
nyából a Tamásfalvai-uton át vo
nult a Horthy- és Tompa-térre, 
ahol a Városháza és Megyeháza 
előtt térzenét adott. Ekkorra már a 
város házainak ablakait, a keres
kedők kirakatait és a főbb épüle
teket pompásan kivilágították. Az 
utcákon lelkes és jókedvű közön
ség hullámzott. A kivilágítás egy 
órán át tartott. Este 7 órakor a 
budapesti menetszerű gyorsvonattal 
érkeztek meg a fővárosi vendégek, 
akiket a rendezőbizottság tagjai 
fogadtak. Megérkezett dr. Battlay 
Ákos, az EÖNB országos elnök 
helyettese, dr. Lukács Géza mi
niszteri osztálytanácsos, dr. Keledy 
Tibor székesfővárosi tanácsos, Lu
kács Endre borsodi alispán, dr. 
Groó Béla főorvos, Fábry Zoltán 
ny. rendőr-főtanácsos és számosán 
mások, akiket idevonzott a szülő
föld ünnepe. Putnoky Móric v. b. 
t. t., a magyar képviselőház ház-
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nagya és vitéz dálnoki Miklós Béla 
tábornok, halaszthatatlan elfoglalt
ságuk miatt, táviratban mentették 
ki elmaradásukat.

Este a színházban díszelőadás 
folyt le, melyről más helyen emlé
kezünk meg. A díszelőadás előtt 
dr. Ragályi Antal ügyvéd, megyei 
tb. főügyész mondott ünnepi be
szédet, megemlékezvén az elkövet
kezendő nap jelentőségéről.

Pénteken reggel 6 órakor a ka
tonaság zenés ébresztőjére virradt 
az ünneplő város. Nyolc órára 
disz- és fekete ruhába öltözött fér
fiak, ünneplő és magyarruhás nők 
és gyermekek keresték fel a ke
resztény templomokat, hogy hála
imát zengjenek a Magyarok Iste
néhez, a húszéves járomból való 
felszabadításért. A katolikus temp
lomban dr. Bányai József admi
nisztrátor tartotta a hálaadó misét, 
az evangélikus templomban Baráth 
Károly, a református templomban 
pedig Varga Imre lelkész mondott 
rövid beszédet. Az istentiszteleten 
résztvettek a hatóságok, a katona
ság, a frontharcosok és rokkantak 
képviselői és az iskolásgyermekek.

Alig értek véget az istentisztele
tek, a Horthy Miklós-téren katonás 
rendben felsorakozott a rimaszom
bati helyőrség: az 1. honvéd ha
tárvadász zászlóaljhoz tartozó ala
kulatok, hogy megtartsák a zászló
avató ünnepséget.

A hősök emlékművére előkészí
tett betonalapzatra épített feldíszí
tett emelvényen foglalt helyet a 
meghívott közönség, köztük nemes 
Berkovich Brúnó dandárparancsnok 
és dr. runyai Sóldos Béláné zászló
anya. Az emelvény előtt asztalon 
fekszenek a zászlószallagok. A 
zászlót, amely avatásra kerül, Gö
mör és Kishont vármegye közön
sége adományozta. — Kürtszó és a 
himnusz jelzi Horthy Miklós kor
mányzó képviselőjének: vitéz Lit- 
tay András hadtestparancsnok meg
érkezését. Vitéz Bobok Miksa al
ezredes fogadja a magas vendéget, 
aki ellép a diszszázad előtt, majd 
elfoglalja helyét a tribünön a meg
jelent egyházi és világi előkelősé
gek között. Vezényszavak hangza
nak el és megkezdődik

a zászlóavatás ünnepélyes 
sorrendje.

A zászlót dr. Horváth Árpád al
ispán a megye nevében adta át a 
következő lelkes beszéd keretében:
Nagyméltóságu Altábornagy U r!

Bajtársak!
Magyar Testvérek!

Gömör és Kishont vármegye Közön
sége a dicső m. kir. honvédség iránt 
érzett végtelen szeretete, tisztelete és 
hálája kifejezéseképen ennek a várme
gyének a fiaiból alakult m. kir. 1. hon
véd határvadász zászlóalj részére csa
patzászlót készített és ezt a mai ünne
pen kívánja átadni a zászlóaljnak.

Ma ezen a gyönyörű évfordulón, ami
kor ünnepelni jöttünk össze és elfeledve 
a szürke hétköznapok ezernyi gondját,

olyan fényességek után kutatunk, ame
lyeknek melege, ragyogása egyformán 
betölti minden magyar lelkét.

Igaz örömmel ünnepeljük ezt a mai 
napot, amikor az elmúlt év daliás em
lékeiből felfrissül a lelkünk és szár
nyalva emelkedik a tisztább magassá
gok felé, mert jól tudjuk, hogy bármily 
sötét felhők boruljanak is ránk, azok a 
magyar jövő csillagának a fényét többé 
elhomályosítani, kioltani nem tudják.

Kedves Magyar Testvéreim!
A meggyötört emberiség nagy óceán

ján épen napjainkban is szörnyű vihar 
tombol, amelyben mi magyarok csak 
úgy tudjuk megállni a helyünket, ha 
nagy összefogásban és egyetakarásban 
sziklává keményedünk, amelyen meg
törnek a vihar okozta hullámok, ha hivő 
bizalommal tekintünk ennek a sziklának 
az alapjára : a mi féltett kincsünkre és 
büszkeségünkre: a magyar kir. honvéd
ségre, a bátrak, a merészek, a hősök 
seregére.

Emlékezzünk Testvérek ! Egy eszten
dővel ezelőtt ezen a napon virágosán, 
dalolva, diadalmasan vonultak be hon- 
védeink a felszabadult Rimaszombatba, 
lehet-e hát méltóbb keretek között szebb 
cselekedet a részünkről más, mint a 
most már magyar honvédekké lett fiaink 
kezébe adni a glóriás magyar lobogót, 
hogy vigyék tovább, előre a régi szent 
határok felé.

Bajtársak!
Ennek a zászlónak a egyik oldalán 

Magyarország Védasszonyának a képe 
van, a másikon meg a nagy magyar 
haza címere, vigyétek hát győzelemről- 
győzelemre, mindég becsülettel és előre!

Hallgassátok a selymének suhogását, 
amely a honfoglaló ősökről, az Árpádok 

j és Hunyadiak vitézeiről, Rákóczi kuru- 
jcairól, a negyvennyolcas honvédekről 
és a diadalmas csukaszürke hadról me- 

í sél nektek, akiknek méltó utódai ti 
I vagytok.

És most, amikor apáitok, anyáitok, 
testvéreitek csókjával illetve átadom ezt 
a szent jelvényt nektek, végtelen bol
dog örömmel teszem ezt és büszke va
gyok Rátok, mert meg vagyok győződve 
és a nagy költővel együtt mondom, hogy

....Győzni fogtok én tudom jól, 
Hadba szálló száz dalotokból 
Kicsendül a győzelem !
És megszeretnek, megcsodálnak, 
Hisz nincs e széles nagyvilágnak 
Lelkesebb, hőbb népe Nálad,
Én daliás Nemzetem !“

Ekker Lajos kát. h. tábori esperes 
szenteli fel a gyönyörű lobogót, amit 
nemes Malter László tábori espe
res éld meg a protestáns felekeze
tek nevében. Dr. runyai Sóldos Bé
láné, főispánunk felesége helyezte 
el ezután saját és Gömör és Kis
hont vármegye zászlószalagját a 
lobogóra. A zászlószalagok a kö
vetkező felírásokat horgozták:

Dr. runyai Sóldos Béláné: „Nagy 
Magyarország feltámadásáért!“ — 
Gömör és Kishont vármegye kö
zönsége: „Istennel a hazáért! “ — 
Rimaszombat város közönsége: „A 
magyarok Istene kisérjen !" — Rima- 
szombati Levente Egyesület: „Szebb 
jövőt! “ — Osgyán község: „Sziv- 
ben, lélekben veletek vagyunk!'1 — 
A Hadirokkantak (HONSz) helyi 
csoportja: „Mindent a hazáért! “ — 
Rimaszombati tűzharcosok: „Isten
ért és a Hazáért előre!" — Kun- 
tapolca község lakossága: „Vitéz 
honvédeinknek." — Az 1-ső hon
véd határvadászzászlóalj: . Becsü
lettel őrt állunk!"

A szalagok és a zászlószögek 
elhelyezése után vitéz Bobok alez

redes, zászlóaljparancsnok mon
dott meleg hangú köszönetét az 
adakozóknak, majd lelkes szavak
kal fordult az esküre váró újon
cokhoz, akiket „mindent a Hazá
ért" szent kötelességre figyelmez
tetett. Beszéde után elhangzott az 
„Imához" vezényszó. Vizi-Makkay 
Ákos főhadnagy, zászlóaljsegédtiszt 
olvasta fel az eskü mintát, amit az 
újoncok hangosan ismételtek. A 
kegyeletes aktus után a csapatok 
elvonultak vitéz Littay altábornagy 
előtt, majd a zene és diszszázad 
elhelyezkedett a Városháza előtt, 
ahol ekkor már kezdetét vette a 
gyönyörűen feldiszitett tanácsterem
ben

a városi d íszkö zgyűlés.
A katonai parádénak, amely csak

nem két órát tartott, hatalmas néző- 
közönsége vott. A közönség ér
deklődése most a Városháza felé 
irányult. Az újonnan átfestett, pa
tinás épület előcsarnokát és feljára
tot örökzöld fenyőkkel díszítették 
fel. A nagyterem zsúfolásig megtelt 
előkelő vendégekkel és érdeklődők
kel. A zászlókkal díszített homlok
falon Horthy kormányzó fényképe 
díszeleg. A „Magyar Hiszekegy" 
után Rimaszombat város hamaro
san népszerűvé vált polgármestere: 
szabadszentkirályi Éva László mon
dotta el nagyhatású megnyitó be
szédét.

Mélyen Tisztelt Díszközgyűlés!
Tíz millió emberi szív dobogása ma 

ennek a sokat próbált és szenvedett 
nemzetnek az ünnepi himnusza s ezt a 
himnuszt az a boldogságos reménysu
gár első kiteljesedése váltotta valóra, 
amelyről 20 éven keresztül, könnyes 
szemmel, teljes leki megalázottsággal 
vettünk tudomást, amelyről 20 éven át 
annyit álmodoztunk, annyit beszéltünk, 
amiért annyit rajongtunk, amire mind
annyian kétségbeesetten vágyakoztunk, 
— mindannyian, — akik e nemzetnek 
búban, bánatban, örömben és vigasság
ban virrasztó örállói voltunk !

1918-ban eleven testtel temették krip
tába a magyar nemzetet és hosszú éj
szaka homálya tépte, mardosta és tette 
nehézzé véreink és maradék magyar
jaink szivét, borongóvá lelkét és köny- 
nyessé szemét!

Ma, fölszabadulásunk első évfordulója 
napján, boldog meghatódottsággal, alá
zatos szívvel állunk a Feltámadás ka
pujában, amelyben városunknak, mint e 
hon történelmi magyar városának, leg
jogosultabb őrálló virrasztójának, hang
ját kell hallatni és első kötelességünk, 
hálát adni az ég és föld Urának, a ma
gyarok Istenének, hogy a megtagadott 
világfenntartó törvény porbataposott ér
vényesülését kiteljesedni, valóra válni 
örök szent gondviselésével megengedte.

Rimaszombat szive fefdobbanó lelki 
lángolással hajt fejet minden tényező 
előtt, akiknek bölcs előrelátása, igazsá
gunkhoz való hűsége, bátor hangja és 
rendíthetetlen kitartása hozta meg a 
magyar feltámadás első áldott remény
sugarát 1

De senkit se fogjon el még a betel
jesedés érzetének mámora, mert lelkünk 
vágyának ez első részlet-sikere a to
vábbiak elkövetkezése nélkül egy ma
gyarnak sem adhat abszoluciót, mert a 
teljes beteljesülés után is vannak még 
olyan feladataink, amelyért ennek a po
raiból újra éledő nemzetnek a legna
gyobb kockázatot is vállalnia kell 1

Egy uj Magyarországot kell terem
tenünk 1

Uj igazságokkal, magasabb ethikai 
szervezettséggel, tulzásmentes szociális 
nacionalizmussal, meg nem alkuvó, tör
hetetlen keresztényi szellemmel és e 
hazában lakó minden polgár szivében 
maradéktalan s nemcsak hazug külső
ségekben, de de belső igaz hűségben 
és cselekedetekben megnyilatkozó hon
szerelemben 1 Itt csak a magyar utakat 
járóknak van helyük, amely ut nem a 
véresen vörös poklokhoz, de a nemzet
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végleges felszabadulásához vezet! Isten 
adja, hogy úgy legyen I

Ezen lelkem mélyéből fakadó igaz 
őszinte fohásssal nyitom meg a mai ün
nepélyes diszközgyülésünket ; magyaros 
szeretettel köszöntőm a megjelent il
lusztris vendégeinket.

A nagy tapssal fogadott beszéd 
után Perecz Samu nyugalmazott 
városi tanácsos, Rimaszombat tisz
teletreméltó öreg polgára ünnepi 
beszédre állott fel. A mélyen szántó 
és bölcs igazságokkal telt — nagy 
hatást keltett — beszédet az aláb
biakban szószerint közöljük:

Tekintetes k épviselőtestületi d íszközgyűlés!
Városunk hivatalos képviselete, a 20 

évig tartott cseh uralom alól ma egy 
éve történt boldog felszabadulásunk em
léknapját ünnepli e díszközgyűlés kere
tében.

Az ünnepély jelentőségéhez mérten 
azonban, annak kerete a város hivatalos 
képviseletén és tanácstermünk falain 
túl kibővül, mert magyar szive, lelke 
teljes örömével ünnepel városunk egész 
hazafias közönsége is, melynek képvi
seletére, a hivatalos képviseleten kívül 
állók közül engem, mint a polgárság 
legöregebbjeinek egyikét állított a ren
dezőség a szónoki asztal elé.

De hogy is ne ünnepelne a rimaszom
bati őslakos polgár?! hiszen minden 
hazafias irányú mozgalomnak évszáza
dokon át első vonalbeli harcos kato
nája volt.

De az azonos lelkiség eltölt bennün
ket annak tudatával is, hogy ezen a 
házi ünnepélyünkön, a mi örömeinkben 
velünk érez minden közvetlenül nem 
érdekelt nemzet testvér is, mert az anya
országtól elcsatolt területek visszatérése 
az egyetemes magyar testvériség öröm
ünnepe volt.

Az emlékezésnek ezen a magasztos 
ünnepnapján két m egszá llá s képe vonul 
el lelki szemeink előtt.

Az első, 1919 január 12-én volt, mi
kor cseh légionáriusok komor, sötét 
téli havas felhők kíséretében, szivükben 
még sötétebb szándékkal és elhatáro
zással a piac-téren megjelenve, maguk
kal hozták és mintha csak hódítók let
tek volna, — azok kérkedő önhittségé
vel nyilvánosan kihirdették Trianon át- 
kos, igazságtalan és embertelen Ítéletét, 
mely szerint azon naptól kezdve ez a 
város a Csehszlovák államhoz tartozik 
s mint ilyent, azonnal megszállják és 
birtokukba veszik.

Mi elszorult szívvel, dermedt lélekkel, 
könnybe borult szemünkkel az Egek 
felé tekintve, fájdalmasan sóhajtottuk : 
Jóságos Isten! Mi lesz velünk? Magya
rok Istene ne hagyj el minket 1

Ezzel vette kezdetét városunk ma
gyarságának 20 évi kálváriája, élniaka- 
rásunk állandó önvédelmi harca a be
olvasztó, elnemzetlenitő törekvések el
len, törvényes jogaink védelme a jogta
lan, kíméletlen erőszakosságok ellen, 
gyermekeinknek idegen szellemű iskolai 
nevelése által nemzeti közösségünkből 
való kiragadása ellen.

Ebben az élethalál harcunkban egyet
len erkölcsi fegyverünk volt : a jog és 
igazság, melynek erejével hitünk meg
tartott, bizakodásunk bátorított, elnyo
matásunk erősített, szenvedésünk türővé

tett, nemzeti érzésünk egyesitett, ma
gyarok maradtunk.

Bízó hitünk, reménységünk soha el 
nem apadt, mert rendületlenül hittük és 
vártuk, hogy a világ lelkiismerete fel 
fog ébredni, a magyar igazság ereje ki 
fog törni abból a pokolból, melybe a 
bosszú erőszakával kényszeritettek ben
nünket s amelynek gyehenna tüze vé
gül is, nem az áldozatul szánt magyar
ságot, hanem magát a tüzet szitó tá
kolmány-állam rozoga épületét pusztí
totta el.

Ernyesztő, sorvasztó érzés 20 éven át 
honvággyal, a hontalanság keserű ke
nyerén rabszolga sorsban élni azoknak, 
akik nem születtek rabszolgaságra.

Mint a sötét börtön lakója epedve 
várja cellájának szűk ablakán a nap
palt jelentő világosság beáradását, — 
úgy az anyaországtól elszakított ma
gyarság is reménykedve várta a lelkére 
nehezedő sötét felhők borongásának el
oszlását s az éltetadó meleg napsugár 
felragyogását, a reá derülő tiszta ma
gyar égbolton.

Mintha Isten a mi lelkűnkből feltörő 
fohászainkat meghallgatva, a természet 
rendjét megváltoztatta volna : a múlt év 
őszi napjaiban nyugatról kezdett a ránk 
virradó hajnal pirkadozni s a hajnal 
hasadásával onnan sugárzott reánk a 
tiszta magyar égbolt éltet adó melegítő 
napja.

November 2-án a bécsi döntés isteni, 
emberi, erkölcsi törvények és népjogok 
alapján megsemmisítette Trianon erő
szakos, bosszú szülte igazságtalan Ítéle
tét s az anyaországtól elszakított ma
gyar többségű területet vissza Ítélte 
csonka Magyarországnak.

És elkövetkezett 1938 november 10 ike, 
a mi számunkra felejthetetlen boldog
ságot hozott 2-ik megszállás : a felsza
badító megszállásnak napja.

Tiszta verőfényben ragyogott felettünk 
a magyar égbolt. A délutáni órákban, 
várva a felszabadítás boldog perceit, 
csodálatos, varázslatos ihlet szállta meg 
lelkünket, a várakozás izgalmainak átélé
sével.

Mintha az ős magyar hitrege megva
lósulásaként a hadak útja : az égi „tejút" 
miriád csillagjai tömegével leereszkedett 
volna a földre s abból Csaba vezér 
harcos szellem-vitézei robognának elő, 
hogy segítsék a magyart. Jánosi község 
felől az országúton porfelhő emelkedik 
s abból lovas alakok : daliás magyar 
huszárok bontakoznak ki; magyar csend
őrség lengő tollbokrétája, rendőrség ra
gyogó sisakja, kerékpárosok, gyalogo
sok, ágyúsok és egyéb katonai alakula
tok páncél sisakja tünedezik szemeink 
elé.

Ekkor, — miként 20 évvel azelőtt az 
ellenséges első megszálláskor, — ismét 
az Égre emeltük tekintetünket és hálát 
adván rebegtük : Jóságos Isten 1 Magya
rok Istene, milyen közel vagy hozzánk 1

Elkövetkezett a nagy perc: felszaba
dító vitéz honvéd csapataink harangok 
zúgása, virágok zápora között bevonul
tak városunkba s mi boldogságtól el
telve, örömkönnyek között kiáltottunk 
Isten hozottat feléjük, akik nekünk a 
20 évi súlyos rabiga alól való felszaba
dítás megváltó szent evangéliumát hoz
ták.

Felszabadulásunkkal, hazatérésünkkel, 
áz által, hogy újra a nemzetközösség 
tagjaivá lettünk, újra születésünk szent 
keresztségében részesültünk, ami arra 
kötelez, hogy miként a jó keresztény 
egész életén át konfirmációt végez, erő
siti magát hitében, mi is, az idősebbek 
jő példaadásával erősítsük, biztassuk az 
ifjú nemzedéket magyar hazája iránti 
hűségében, szeretetében.

Amivel a jelent szolgáljuk és szol
gálni kívánjuk, azt hagyjuk örökségül 
a jövő számára is.

Nem jöttünk üres kézzel.
Hazahoztuk a legdrágább erkölcsi ér

téket, amit őseinktől örökölve, az ide
gen uralom alatt is híven megőriztünk : 
gyermeki igaz, oszthatatlan szeretetün- 
ket az édes anya : a Magyar Haza iránt; 
haza hoztuk öröklött nemzethüségünket 
és magyar becsületünket: elhoztuk ma
gyar közművelődési intézményeink, tár
sadalmi egyesületeink keretében védel
mezett és megőrizett nemzeti művelő
désünket, elhoztuk készségünket és aka
rásunkat az egyetemes nemzeti munka 
vállalására, honpolgári kötelességeink 
teljesítésére.

De ezeken kívül hoztunk magunkkal 
saját szerzeményű erkölcsi javakat is, 
melyekkel az idegen uralom idején, el- 
nyomattatásunk alatt nemzeti létünket 
biztosítottuk: elhoztuk a magyar jövő 
kiépítéséhez, mint legszilárdabb erő-té
nyezőt: egy pártba tömöritett magyar 
egységünket; elhoztuk a város és a falu 
testvériségét; hoztunk társadalmi ki
egyenlítődést; de emellett elhoztuk a 
tekintély tiszteletét is mindazok számára, 
akik azt rendeltetési helyükön a nemzet, 
a köz érdekében teljesített munkájuk 
által kiérdemelték, vagy kiérdemlik, de 
magyar testvérként kellő megbecsülés
sel magunkhoz emelünk minden tisztes
séges munkást, aki becsületes munká
jával keresi kenyerét és akinek szivé
ben a Haza él, mert amint Kölcsey 
mondotta : „Kinek szivében a Haza nem 
él, az számüzöttnek érezheti magát*.

Mi számüzöttek nem akarunk lenni ; 
ellenben: száműzzük magunktól mind
azokat, akik visszavonás, pártütés, áru

lás, gyűlölködés és testvérietlenség mér
gező megmozdulásával a magyar Haza 
egységét, elhivatottságát veszélyeztet
nék.

Ezeket hoztuk magunkkal, ezek je
lentik az úgy nevezett, sokat emlegetett 
„felvidéki szellem“-et, ami nem egyéb, 
mint magyar nemzeti szellem.

Ez a szellem magyar lélekkel van 
telítve, mindenképen erő és szilárd alap 
az uj magyar jövő kiépítéséhez.

Ettől a szellemtől áthatva, mi szent 
fogadalommal esküszünk örökhüséget 
szeretett magyar Hazánknak s ezt a 
szellemiséget kívánjuk a jövő nemze
dékeknek örökségül hagyni, hogy utó
daink ezt az ő felszabadított elődeik 
örömteljes emléknapját időről-időre, 
mint egy hazafias fogadalmi emléket 
ünnepeljék, amikor hitet tesznek rendü
letlen honfi hűségűkről és boldogoknak 
tudják magukat, hogy a felszabadított 
és a magyar föld hantjával eltakart elő
dök után ők is magyaroknak születtek 
és szeretettel ápolt gyermekei lehettek 
bölcsőjüknek : a Magyar Hazának.

Mi: az elődök boldogok vagyunk, 
hogy felszabadulásunk ezt az emlék
napját az édes Magyar Haza keblére 
borulva ünnepelhetjük.

Ünnepi örömünk édes italába azon
ban üröm keserű cseppjei is vegyülnek; 
nem lehet teljes örömünk, mert még 
nem vagyunk együtt mindannyian ma
gyarok.

Még sok testvérünk a határon túl 
szenvedi az idegen járom kinjait, eszi a 
hontalanság keserű kenyerét.

Fölösleges volna most itt kiszínezni 
azt a helyzetet, amit mi Ő velük együtt 
ugyanazzal a lelkiséggel 20 év alatt 
átéltünk, de lehetetlen át ne_m éreznünk 
azt a lelki fájdalmat, amit Ők, különö
sen a mi mai nemzeti ünneplésünk 
napján oda át hontalanságuk keserű 
tudatában kétszeresen szenvednek és 
nem is volnánk velők érző magyar test
véreik, ha ki nem fejeznők irántuk ér
zett mélységes részvétünket.

Reájuk gondolva, a szebb és boldo
gabb magyar jövendő reménységével 
fejezzük be ünneplésünk külsőségeit 
azzal a minden magyar fohászával, hogy 
a Magyarok Istene hozza reánk azt a 
vig esztendőt, amikor a visszaállított 
egységes régi Nagy Magyarország egén 
a régi dicsőségében ragyogjon újra nem
zeti szimbólumunk : a magyar Szent 
Korona fénye és ebben az országben a 
Magyar Hazának a szabadság, egyenlő
ség, testvériség eszményi láncaival egy
be fűzött minden lakója egyenlően bol
dog és megelégedett legyen I Ámen.

B u d a p e s t e n  T á r j a :

■■CORVIN A JO MINŐSEGEK p  
ÁRUHÁZA ' l f
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A viharos éljenzéssel fogadott 
beszéd után a közgyűlés elhatá
rozta, hogy hódoló távirattal kö
szönti Horthy Miklós kormányzó 
Őfőméltóságát; üdvözlő táviratot 
intéz gróf Teleky Pál miniszterel
nökhöz, valamint vitéz Keresztes- 
Fischer Ferenc belügyi és vitéz 
Jaross Andor felvidéki miniszter
hez. Elhatározta a díszközgyűlés, 
hogy a Városháza tanácsterme 
számára megfesteti a Kormányzó 
Úr arcképét. Végül a közgyűlés 
elénekelte a himnuszt és az egész 
közönség levonult a Városháza elé, 
hogy leleplezzék az épület falába 
elhelyezett emléktáblát, amely a Fő- 
méltóságu kormányzói pár nyári 
látogatását örökíti meg.

A városháza kapujának bal felső 
oldalán — szimetrikusan az 1867. 
régi emléktáblával — nemzeti szinü 
zászlóval várja leleplezését az em
léktábla. A Rimaszombati Magyar 
Dalegylet id. Halász József kar
nagy vezetése mellett elénekli a 
„Horthy himnusz“-t, melyet ez al
kalomra dr. Mihalik Dezső várme
gyét főügyész szerzett. Majd Éva 
László tartotta meg ünnepi beszé
dét.
Mélyen Tisztelt Ünneplő Közönség!

Magyar Testvéreim!
Novemberbe pergette az elmúlás a 

naptár lapjait. A tél bilincse, rövidülő 
napok, hideg, fojtogató, ködből tápász- ] 
kodó reggelek, az ősz temetése, könyör- j 
telenül zörgetik az enyészet láncait. A 
még megmaradt levelek gyorsan sor
vadnak le a fákról; a nap ereje elhal 
és inkább csak világit, mint a hideg 
fény. S amikor a hónapok legszomorubbja, 
melynek legelső napja is a temetőké, a 
holtaknál idéző kegyeletes emlékezésé, 
gondolatunk nem is száll időszerűtlenül 
Európa feldúlt nyugalmu tájai felé. Oda 
és mindenüvé, ahol a gyűlölet árama 
kerit hatalmába ismét népmilliókat, ahol 
a nyugodt, békés életet, a legszebb isten
ajándékot taszítja el magától az ember ! 
Oda és mindenüvé, ahol a pusztítás ir
tózatos szerszámaival roskadásig meg
rakott frontok indulnak naponta egymás 
felé és egymás ellen a száz és százezer 
halál bizonyosságával.

A temetők gyertyarengetege minden
nél lélegzetelállítóbb lecke, hogy arány
lag milyen rövid a földi élet mécsesé
nek lobbanása. Lecke, mert a temetők
ben, a kegyelet által dicsfénnyel elha
tárolt hősi parcellákon kívül, szerte a 
világban széjjelszórva zarándokolhat a 
gondolat és a kegyelet azok emlékéhez 
is, akik névtelenül szédültek az enyé
szetbe.

De amikor belénkfájdul a szorongás, 
amiért az ő példájuk s az ő hősi áldo
zatuk sem tudta megváltani a világot a 
halál és pusztulás újabb borzalmaitól, 
amikor most vizen, szárazon és leve
gőben egyszerre suhog ismét a halál 
vakon, könyörtelenül dolgozó kaszája, 
amikor tudomásul kell vennünk, hogy 
valami a borzalmakból tragédiaszerüen 
most újra elkezdődött s hogy a légvé
delmi gyakorlat, a fülünkbe sivitó szi
réna-bugás pokoli koncertje csak előre
látó prevenció ; a szánkban keserű izek 
futkároznak, elgyötörve hajtjuk fejünket 
a vánkosunkra és reggeli ébredésünk 
csupa vágyódás, hogy ez a nap jobbat 
hozzon az elmúltaknál.

Ha visszanéz az ember, szédülni kezd, 
de ha előre néz és szeme elé nem a 
hervadó ősz gondolatait idézi, városunk 
mai nagy megnyilatkozásaival uj éne
kekben folytatódik e nemzet hősi múlt
jának s dicsőséges életének újabb, gló- 
riás éposza. Magyar katonák, magyar 
polgárság nemes ősi szándékai mentik 
a magyar jövendőt. Uj lángot visznek a 
magyar ősz kietlenségébe, oltárt emel
nek, amelynek lépcsőin igét kiáltanak 
oda, mindenüvé, ahol nagyon elhalkult 
az ősi dicsőség himnuszának dinamikája, 
3 hol drága szentségét és ősi szép
ségét elvesztette a honszerelem s oda, 
mindenüvé, ahol mélységek előtt tátong 
a magyar sors 1

Zászlót adtunk katonáink kezébe ! 
Szimbólumot, talizmánt, ősi programmot,

szent érzést I Gyöngéd honleányi kezek 
aranyszál-himes ajándékát, az izzó ha- 
zafiság csillapíthatatlan fölgerjesztőjét, a 
nagy nemzeti érzések szivdobogtató 
szent jelképét, hősök, katonák, magya
rok, — ugylehet szent szemfedőjét 1 A 
magyarság mindenét!

És ezen a mai szent napon, ezen a 
mai szent évfordulón, boldog vagyok, 
hogy e pillanatban, mint e nemes város 
első polgára, annak a magyar törvény
könyvnek engedelmeskedhetem, amelyet 
minden magyar ember a keble balolda
lán hord s amely hódolattal tud fogadni 
minden nemzeti fáradozást és győzelmet!

Ily érzésekkel állok meg itt, a város
háza falában elhelyezett és még nem
zeti színekkel eltakart emléktábla előtt, 
melyet Rimaszombat város hazafiasán 
érző közönsége emelt, amidőn a Főmél- 
tóságu Kormányzói pár ez év augusztus 
10-ikén, városunk első díszközgyűlésé
nek napján, városunkat meglátogatta.

HU alattvalói ragaszkodásunk és mély 
tiszteletünk jeléül emeltük ezen emlék
táblát azon nemes célzattal, hogy hir
desse a maga fenséges, komor színével, 
egyszerűségével, belevésett közvetlen 
szavaival időtlen-időkig a nemes város 
rajongásig hü szeretetét. Legyen ezen 
emlékmű egyszerű, magyar szivünk féltve 
és büszkén őrzött kincse, ereklyéje, le-

Delet harangoztak már, amikor 
a Tompa téren sor került a befe
jező ünnepségre:

a budapesti „Gömör és Kishont 
Vármegyei Egyesület“ által ado
mányozott pompás selyem ország
zászló felavatására.

A Tompa tér muzeum előtti park
részletét már napokkal ezelőtt át
alakították és az ünnepségre zászló- 
diszbe borították.

A térség közepén, a Muzeum 
nagy kapujával és a Tompa szo
borral szemben ott áll már az or
szágzászló talapzata és 12 méteres 
rudja. Az egy és félméteres talap
zat Mátrai-Makovits Jenő művészi 
keze alkotásait dicséri. Azt alapkő 
szádvárborsai vörös márványkőböl 
készült. A rajta elhelyezett bronz
relifek az ország, a megye és a 
város címereit viselik az elülső és 
jobb, valamint bal oldalon. A Mu
zeum felé eső részen a felszabadí
tás emlékplakettje van Nagy Ma
gyarország térképe alatt Márkus 
László jelmondatával: „A mi hi
tünk valósággá válik" és széttört 
rabbilincs alatt afelszabadulásörökké 
emlékezetes dátummal. Az egész 
emlékmű impozáns benyomást kelt 
s szinte várni látszik a lobogódiszt.

A Magyar Dalegylet elénekelte 
a „Magyar Hiszekegyet". Lukács 
Géza dr. miniszteri osztálytanácsos 
ezután az adományozók nevében 
nagyszerű beszédben adta át az 
országzászlót:
Rimaszombati Magyar Testvéreim!

A nagy háború végén, az addig kris
tálytiszta magyar égboltozat fölé vészes 
fellegek tornyosultak. A világháború vér
zivataraiban mérhetetlen véráldozatokat 
szenvedett magyar nemzettestet a meg
csonkítás veszedelme fenyegette. A pó
tolhatatlan vérveszteségekben elalélt 
nemzet sorsának irányítását e sorsdöntő 
napokban — szerencsétlenségünkre — 
gálád nemzetközi kalandorok ragadták 
kezükbe, akik, hogy bűnösen megalapított, 
törvényellenes uralmukat a maguk ré
szére biztosíthassák, készek voltak ha
zánkat és nemzetünket is hatalmi cél
jaik érdekében áldozatul odadobni. Elő
készítették Trianont, a magyarság leg
borzalmasabb nemzeti tragédiáját. A ma
gyar Szent Korona legékesebb drága
köveit, a Felvidéket, Erdélyt és a többi 
országrészeket gonoszul átjátszották,

gyen a nemes magyar város talizmánja! 
És mialatt a lepel az emlékműről las
san, méltóságteljesen leomlik, küldjük 
hőn esdeklő fohászunkat a magyarok 
Istenéhez s kérve-kérjük öt:tartsa meg 
Főméltóságu Kormányzónkat fenkölt 
lelkű Hitvesével együtt az emberi kor 
legmesszebbmenő határáig, teljes egész
ségben és erőben, hogy kormányzása 
alatt elérhessük régtől óhajtott, egyetlen 
kívánságunk beteljesedését: a keresz
tény, nemzeti Nagymagyarország Fel
támadását !

A beszéd után lehullott a lepel 
a márványtábláról, melynek felirata 
a következőket hirdeti:

„Vitéz nagybányai Horthy 
Miklósországgyarapitókor- 
mányzónk ésfenköltlelkü hit
vese 1939. augusztus 10-iki 
látogatásának emlékére ál
lította felszabadulásának el
ső évfordulóján Rimaszom
bat megyei város közön
sége. — 1939. november 10.“ 

A rövid ünnepséget a Dalegylet 
éneke zárta be dr. Mihalik Dezső 
és Zöld Károly „Üdvözlés" cimü 
hatásos dalával.

szent akaratunk ellenére, ádáz ellensé
geink kezébe. Millió és millió magyar 
került igy, megkérdezése nélkül, idegen, 
ellenséges népek rahtartó uralma alá.

A mi kis városunk sem kerülhette ki 
tragikus sorsát. 1919 januárjának egy 
szomorú reggelén cseh légionárius csa
patok megszállották. Városunk izzó ma
gyar érzésű polgársága fegyveresen vé
dekezni akart, de a magát magyarnak 
nevező, valójában azonban a nemzet
közi bűnszövetkezet zsoldjában álló, át- 
kos emlékű kormány megakadályozta 
az ellenállást és nem akart többé ka
tonát látni, ugyanakkor, amikor körü
löttünk koncra éhesen leselkedő ellen
ségek vad sovinizmusukban alig fel
fegyverkezve rontottak védtelen orszá
gunkra.

Városunk lefegyverezett népe tehetet
lenségében fogcsikorgatva volt kényte
len tűrni ezt a megaláztatást és húsz 
keserves éven keresztül olyan nemzeti 
méltósággal viselte a reá erőszakolt bi
lincset, ahogyan csak nagyrahivatott, 
keresztény nemzet hűséges fiai tudják 
elszenvedni a reájuk mért szörnyű meg
próbáltatást.

Istenbe vetett hittel mindig reméltük, 
hogy igazságunk győzni fog és a ma
gyar feltámadás nem késhet soká. És 
ime, a vészes fellegek foszladozni kez
denek s a sötét éjszakából glóriával 
övezett fehérlovas alakja bontakozik 
ki, elhatározó férfias erővel és a ma
gyar nemzet nagy jövőjébe vetett fana
tikus hittel élre áll, a csonka nemzet 
testén élősködő szörnyetegeket elűzi és 
ezzel sokat szenvedett népünk boldo
gulásának útját megteremti.

Amíg a csonka hazában ez az or- 
szégépitő munka folyt, — ti, Magyar 
Testvéreim, szintén készültetek az uj 
magyar életre. Fáradságot nem ismerő 
és áldozatkészségtől vissza nem riadó 
bátor honfiak irányításával megszervez
tétek a rabláncon senyvedő magyar erők 
összefogását és úgy köz — mint ma
gánéletetekben, minden nemzetsorvasztó 
törekvés dacára, nemcsak megőriztétek 
magyar fajiságtokat, de a nemzeti lé
tért vívott héroszi küzdelmetekből meg- 
acélosodott erőkkel, győzedelmesen ke
rültetek ki.

Nem a véletlen müve, magyar test
véreim, hogy a csehszlovákia-i magyar 
nemzeti ellenállás épen ebben a város
ban szervezkedett meg először és innen, 
ebből a városból indult ki hóditó út
jára, feltartóztathatatlan erővel. Nem a 
véletlen müve ez, Magyar Testvéreim, 
mert erre az ellenállásra, erre a zászló- 
bontásra predesztinálta Rimaszombatvá
rosát lakosságának lángoló hazaszeretete 
és puritán magyar gondolkodása. A ke
mény küzdelem húsz évig tartott. Nagy 
idő ez, Testvéreim, egy ember életében, 
de ne felejtsük el, pillanat csupán egy

nemzet életében. És hogy nemzeti meg
újhodásunk kora bekövetkezhetett, ez 
elsősorban a Ti érdemetek, Magyar 
Testvéreim, mert ha Ti, engedve az 
erőszaknak, vagy a csábításoknak, fel
adtátok volna magyar fajiságtokat és a 
mostoha kisebbségi sors szegényes ke
nyere helyett az ellenséges államhata
lom dúsan terített asztalát választottá
tok volna, most nem örülhetnénk szere
tett hazánk megerősödésének.

A Budapesten élő Gömör- és Kishont 
vármegyeiek Egyesülete kisebbségi küz
delmeitek, hűséges magyar kitartástok 
és boldog felszabadulástok szent emlé
kére adományozta Rimaszombat váro
sának, szeretett vármegyénk székváro
sának ezt a nemzeti felségjelvényt. Hir
desse az nemzeti ügyünk diadalát, de 
egyben, félárbócra engedve, méltóképen 
jelképezze nemzeti gyászunkat, — tisz
teletünket és soha el nem múló hálán
kat azok iránt, akik miérettünk és nem
zetünk boldogabb jövőjéért életüket és 
vérüket hősiesen feláldozták. Kiáltsa in
nen határon túlra, hogy még nem ér
tünk el mindent, ami bennünket a nem
zetiségi elv és történelmi jog alapján 
jogosan megillet és hogy mindazokat, 
akik jelenlegi határainkon még kivül 
maradtak, összes magyar, szlovák és 
egyéb nemzetiségű testvéreinket a Szent 
Istváni gondolat jegyében Szent István 
királyunk Koronájához szeretettel mind 
visszavárjuk 1 Egy ezredéven keresztül 
tartoztunk mi össze, testvérekként, öröm
ben, gondban, bánatban. Mindnyájunk 
szentséges reménye, de egyben életér
deke is, az ezeréves magyar határok 
visszaállítása.

Ezért nem nyugszunk, nem nyugod
hatunk bele sohasem a Magyar Biroda
lom Trianonjába 1

Isten minket úgy segéljen 1
Nem 1 Nem ! Soha!
A beszédet mikrofonon át is köz

vetítették, utána Éva László pol
gármester vette át a remekművű 
lobogót a következő beszéddel:

Mélyen tisztelt Ünneplő Közönség! 
Magyar Testvéreim!

A nagy francia tanács mondta azt 
Elzász Lotharingia elszakitásakor: „Min
dig rágondolni, de sohase beszélni róla“.

Valahogyan a magyar lélek is meg
fogadta ezt a francia tanácsot, noha volt 
idő, hogy a sok magyar aggodalmas
kodó lélekkel kérdezgette önmagától : 
vájjon helyes-e az, hogy szótlan fájda
lommal fojtsuk szivünkbe a lélektipró 
keservei, keresztre feszitettségünket, 
megalázottságunkat, a nagy igazságta
lanságot, mely dicső múltú, nagy kultur- 
jövőjü magyar nemzetünket alacsonyabb 
rendű népek cselédjévé taposta le s tar
totta rabláncon hosszú 20 éven keresz
tül.

Pedig, akik igy gondolkoztak, azok 
átszenvedtek egy még drámaibb kor
szakot: a világháború vérzivatarát. Azok 
mindegyikének hátába vágott a hátizsák
kötél, azok hóban, sárban, vízben, fagy
ban vonszolták négy hosszú éven át fá
radt, gémberedett testüket, szembe néz
tek ezerszer a halállal és mégis-mégis 
inkább választották volna újra ezeket a 
kínszenvedéseket, mint testedni leverten, 
láncokban, megtaposottan és ebek har- 
mincadjára vetetten 1

Ha lelkűket már nagyon elöntötte a 
keserű bánat, ha szivük nagyon mor
zsányira zsugorodott össze a néma fáj
dalom szorító karmai között, akkor sem 
tört elő ajkukon hosszas jajongás, ke
serves sirás, csak egy-két szó :
Igazságot Magyarországnak 1 
Nem, nem soha !
Csonkamagyarország nem ország, egész 
Magyarország mennyország!

Ezen jelszavak ültetődtek el a lel- 
kekbe és ha a magyar Hiszekegy zso
lozsmáját énekelgetve kicsordult is be
lőlünk a fájdalom, az Isteni irgalom 
kegye sohasem engedett bennünket meg
gondolatlan utakra és erőt adott kivárni 
az egy örök isteni akaratot, mely igaz
ságot szolgáltat Hazánknak 1

Mert van abban valami Isteni végzet- 
szerűség, hogy mi, akik láttuk romba- 
dölni a Hazát, megérhettük azt a napot 
is, amikor az örökkévaló rágondolás 
csöndes bánata után hangos szóra vált
hattuk minden vágyunkat, minden re
ménységünket ! Amikor kiállhattunk a

Országzászlöavatö ünnepély 
a Tompa-téren.
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a hangot, amelyet mindnyájan igaz va
lóságnak fogadunk el, amely látomáso
kat ébreszt a lelkekben, gondolatokat 
az agyakban és olthatatlan érzéseket a 
szivekben.

A költő pedig eként beszél a haza 
legszentebb ékességéről: a zászlóról: 
Zászló! Csodás varázsod, ki adta néked? 
Hogy otthont, asszonyt, siró gyermeket 
Otthagytunk és elfeledtünk érted?

A költő e pár verssora jut most 
eszembe, amelynél szebb, meggyőzőbb 
meghatározást a magyar nemzeti zász
lónak nem adhatná senki.

Fejedelmi zászló lengett a honalapító 
Árpád vezér sátra magas ékszögében, 
zászlószárny jelzés ékeskedett a vezérek 
sisakfövegének elején és oldalán. Zászló 
védelme alatt vonultak a keresztes ha
dak a Szentföldre és minden hadak, 
amelyek az Isten nevében kérték, re
mélték a győzelmeket. Zászlóval jelez
zük nemzeti örömünket és mély gyá
szunknak is van komor fekete zászló- 
disze. De minden zászló csak rongy
darab, ha hozzá nem fűződik a lelkek 
mély áhitata, a szivek forró dobbanása, 
az agyak hódolata, a lélek alázata: a 
gondolat, mely látomások tengerét fűzi 
hozzá saját nemzeti zászlója imádságos 
három színéhez 1

Lehet egy szövetanyag bíbor, selyem, 
brokátból s ronggyá lesz, ha szakadozni 
kezd, ha szálai foszladoznak, de a leg
egyszerűbb vászondarab is szent kleno- 
diummá válik, mihelyt nemzeti színünk 
pompázik rajta és szakadozzanak is bár 
szerte szálai, foszladozzék is tépett 
anyaga, minél rongyosabbnak tetsző lesz, 
annál felmagasztaltabb lesz minden igaz 
magyar szemében 1

Országzászló 1
Te szent magyar klenódium, itta rab

ságban tartott ősi földön, a még mindig 
magyar végeken. Te is ilyen felmagasz
tosult kell, hogy legyél, mert az is vagy, 
amióta egyszerű anyagodból nemzeti 
zászlóvá, országzászlóvá nemesedtél 1

Lengj itt e téren 1 Hirdesd, hogy van 
magyar haza. Hirdesd, hogy e zászló 
alatt évszázadokon keresztül küzdött a 
magyar, minden más testvérével. Himes 
szövetére nemcsak a magyar anyák 
könnye, nemcsak a magyar katonák pi
rosló vére csöppent, de azoké is, akik 
nyelvükben ugyan mások voltak, de szi- 
vük-lelkük minden gondolatával egyek 
voltak velünk 1

Legyen ez az országzászló a mi or
szágunk, mindnyájunk országának imád
ságos zászlója, legyen erősítő, bátorító

Országzászlónál.
Irta: Ignáth Mihály.

Századok vihara zúgott e  fö ldön , 
Üldözött népe soh ’s e  élt békén,
Nézd a bánatot, gyö trőd ést, gondot.
Mit tűrt ezredévünk komor kezekkel 
Végig fe s t e t t  a képén!

Turáni átok sú lya alatt 
G örnyed a nép, a halállal játszó,
S tépett hazában, m ig birkózik a sorssal, 
Maradék kincse minden viharában 
A háromszinü zászló.

E zászlóban benne lobog a múlt. 
Suhogásában titkos erő  z en g :
M agyar diadalok büszke rohamában, 
Véres rögökön és fek ete temetőn 
Lett e  zászló szent!

Suttog e  zászló r é g i  d icsőségrő l.
Midőn az é g  kékjén ra g y o g o t t :
F a jom ! Törökverö h őseid  lelke, 
Rákócziak bús honszerelm e 
A te lelkedből szakadozott!
Zokog e  zászló m agya r pusztulásról,
És benne könnyez minden bánat: 
M agyar n ép em ! Oh hányszor ástad sírba 
Tépett zászlód 
És bús hazádat!

A Levente Egyesület jól betanult, pattogó szavalókórusa után Sze- 
pessy Pál VII. osztályú gimnazista szavalta el Telek A. Sándor ün
nepi ódáját:

talizmánunk Rimaszombat nemes váro
sának terén és mint a költő mondja:

„Zászló csak állj s ha erre vonulnak a 
[még egyszer honvéd seregek 

Mutass irányt a. magyar katonáknak 
Mutasd meg nekik merre menjenek."

Most, amikor e lelkes magyar város, 
Rimaszombat városa nevében örök gon
dozásba veszem át az ország szentelt i 
zászlaját, mint e város első polgára 
hadd tegyek egyben szent fogadalmat 
városunknak minden polgára nevében :

Szent lesz nékünk e zászló, örökké 
szent. Ide fogunk járni az örömök nap
ján, imádkozások ünnepén, ide akkor is, 
ha szivünket netán a honszerelem fü
zében kell megerősíteni.

Rendületlen hittel álljuk körül félár- 
bócra eresztett színeit, remélve, bizva, 
hívőn hive abban, hogy nemsokára úgyis 
felszökkenhet a három szent szin az 
árbóc tetejére.

Amig elérkezik ez idő, addig takar
gasd csak be a mi sajgó sziveinket biz
tató reményadásoddal, a szebb magyar 
jövővel, boldog nemzeti életünkkel — 
Nagy Magyarország visszajövetele üdvös
ségével.

Szívbe záró gondolattal veszem "e 
zászlót gondosságunkba, őrizetünkbe és 
szivem felől még akkor sem fog eltűnni, 
ha gonosz kezek érinteni akarnák.

Isten minket úgy segéljen 1

A beszédek után dr. Bányai Jó
zsef, Baráth Károly és Varga Imre 
lelkészek a keresztény egyházak 
nevében megáldották a zászlót.

Most lélekfelemelő pillanat kö
vetkezett. A himnusz hangjai mel
lett felvonták, majd félárbócra bo- 
csájtották az uj Országzászlót, je 
léül annak, hogy Nagymagyaror- 
szág határai még mindig idegen 
kézen vannak. Dr. Battlay Ákos, 
az Ereklyés Országzászló nagybi
zottság orsz. elnökhelyettese mon
dott ezután rendkívül hatásos be
szédet. Az Országzászló mellett 
két cserkész azonnal diszőrséget 
kezdett.

K. Szabó Sári, az ismert kitűnő 
szavalómüvésznő adta elő ezután 
megszokott rutinjával Ignáth Mihály 
alábbi költeményét:

S ma újra len g a r é g i  zászló,
F élárbócon fü g g ,  — komor az a r ca : 
Csonka n ép em ! T égedet kérdez: 
Rabságban élő, széttépett fa jo d ér t  
Indulsz-e véle m egvá ltó harcba?

Itt áll e  zászló s  előtted marad,
Ébreszt bennünket, s  buzdít, kerget, űz: 
Kiáltja felénk, h o g y  újra éled,
S nem alszik e l a r é g i  lélek,
Az ősök -hagyta r é g i  tű z !

H arsogja felénk  ja jon gva -sírva ,
M eddig marad m ég csonka, bús lep e l!?  
Parancsa fe lg yú jt . M egtépett vérem,
Mig rabfiaid égnek id egen  béren,
Sohsem  lesz n yu gtod  bús m agya r kebel!

T estvér! Ha itt m égy , köszöntsd e  zászlót, 
S imás ajakkal kérd az Istent: 
B ocsásson  m eg, hisz megbünhödtük már, 
Törölje e l a r é g i  vétkeinket, —
— Véres karokkal int az ős határ —
S ha kondul harangunk indulásra híva, 
E m egtört népet é s  a ron cs hazát 
Az ősi zászló három színe alatt 
K apcsolja  össze, adja vissza ú j r a ! ! !

bátorság mezejére és odakiállthattunk 
az egész roskadozótérdü világnak, hogy 
eb ura fakó 1 *

Ehhez a nagy magyar lelki felszaba- 
dultsághoz illő tomboló erővel, lelkese
désünk minden lángjával most nemcsak 
helyes, de kell is, hogy az ezrek és mil
liók hangján, mértföldekre hangzó szó
val szóljunk, hallassuk fájdalmunk hang
ját, fájdalmaink eddigi tompított lázon
gását,
hogy még a süket fülek is meghallják 
végre, hogy ez a nemzet nem halott 1

Ez a nemzet él s ha meg is fogyott 
erőben, de lélekben virtusos élet lángja
ég és
sapkája mellé tűzött virágcsokorral, nó
taszóval tud ami vezérünk: Horthy Mik
lós szavára elindulni az uj honfoglalásra!

Egy török közmondás mondja, hogy 
senki sem látta még a holnapot 1 Le
het, hogy ez a holnap békés utón, ma
gától is kiteljesedik, lehet, hogy a ma
gyar lelkek hevületének izzására szük
ség sem leend és a sötétség fátyola ma
gától is felröppen az igazság fénye elől, 
de e pillanatban azért vagyunk itt, hogy 
e szent helyen ünnepélyes fogadalmat 
tegyünk azok emléke előtt, akik már 
meghaltak e drága hazáért, hogy érte 
mi is élni, halni készek vagyunk, ha a 
magyarok Istene erre az útra irányítaná 
a nemzet eddigi balsorsának hajóját 1

De el e sötét gondolatokkal 1
Egyenlőre bízzon ez a nemzet nagy 

vezére fenkölt személyében. Hazánk 
nagy barátainak pártfogó igyekezetében, 
bízzék nemzeti igazságunk ősi erejében, 
népünk nagyrahivatottságában és kor- 
mányférfiaink a pallánkon is tullátó 
hazaszeretetében és bölcsességében.

Legyen ez a mai évfordulónk napja e 
gerinces magyar város hatalmas mani- 
fesztációja, hogy a magyar élet áléltsá- 
gából ime fölébredt. Jogait követeli a 
nap alatt minden magyar testvérünk 
számára a gránitkoszoruzta, a Szent 
Istváni régi magyar határok : a Kárpá
tok ölén 1

Hangozzék ez a manifesztáció innen 
északról a legdélibb határ minden ma
gyarjáig és minden zsebrákjáig, hogy 
ne feledjék el soha: Van igazság és él 
az Isten 1

Mélyen Tisztelt Ünneplő K öz ön ség !
M agyar T estvéreim !

Sok nagyhírű tudós embere van a 
világnak 1 A tudomány, a művészet, az 
irodalom, a szellemi és fizikai foglalko
zások szinte ontják szerte a világba a 
tudás csiráit 1 De van egy titokzatos, 
minden tudományt felülmúló gondolat, 
amit mindenki érez, de tudni csak az 
iró, a költő tudja kifejezni, amikor a 
hazáról beszél 1

Mert a haza nemcsak város, megye 
és ország, nemcsak dicsőséges történe
lem, zenei és irodalmi kultúra, nemcsak 
nép és társadalom, hegy és vízrajz, tér
kép és telekkönyv, hanem mindnyájunk 
leikébe belefogamzott látomás I

Néha derűs, néha félelmetes, néha fel
emelő, néha lesújtó, egyszerre jó és rossz, 
büntető és jutalmazó, de mindig egy : 
— titokzatosságában 1

Erről a titokzatosságról csak a költő 
tud beszélni, csak ő tudja megütni azt
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Avató  ünnepen zá szló n kho z.
Irta: Telek A. Sándor.

M ég mormol a fö ld  és alig derül 
Arasznyi kék fo lt  a v ilá g fe le tt .. .
De állunk hittel s  megkapaszkodunk 
Minden gyök érbe, mi e  földhöz köt, 
Mert ez a sorsunk s  élni akarunk.

Hosszú volt az é j  húsz esztendeig.
De e lfo g y o tt  a rabság kenyere.
S m i felvárazta da cos testünket: 
Lemállott rólunk a börtön ron gya ...
— Isten keze már tovább nem büntet.

H aj! n a gy  volt a mi fek ete gyászunk  
És vérbe csordu lt sok v ig  á ldom ás:

A  m a g y a r  u r ih ö lg y e k  a lk a tm i r u h á ja !  

T e r v e z t e : T ü d ő s  K lá ra

P A R Á D É S  f e k e t e -m ü s e iy e m , 
s z a t é n  m iro á rb ó l , k é z 
z e l h o r g o l t  p a s z o - f l j i c n  
m á n n y a l .......................P t S . l í U

P A R Á D É S  s z ő v e t a r y a g b ó l :
f e k e te , s ö té tk é k  v a g v Q f l Cfl 
b a rn a  s z in b e n  . . . p O T .d U

P A R Á D É S  f e k e t e  v a g y  s ö té t 
k é k  m ü s e ly e m  ro m a in  OIJ Cfl 
s z a té n b ó l . . . .  P Ü o .ü U

P A R Á D É S  u g y a n e b b ő l ,
k é z i m u n k a  c s ip k e  AQ Cfl 
n y a k k e n d ő  v é g g e l  .  P l C e l W

A  P A R Á D É S  k iz á r ó la g  n á lu n k  k a p h a tó . 
K é r je  r é s z le t e s  is m e r te tő n k e t .

Ha néha bizva kilendült kedvünk, 
Rajtunk ütött a balkezü Végzet 
És csak önmagunk árnyéka lettünk.

De az u j szelek beledörögtek  
A bűnös vilá g süket fü léb e  
S az é g r e  írták szivárványukat,
Mely minden borun keresztül csillog,
És mutatja a jö v en d ő  utat.

Zászlónk! Húsz év ig  mennyit bujdostál 
Mig ránk nehezült Trianon átka! 
Hányszor zokogott vissza a lelkünk 
Amig magunkra hagyott a világ.
Mig újra r é g i  hitünkre lellünk.

Mig elszóródva egym á st kerestük 
S a Rónát hívta a Kárpát b érce 
S a Vág, a Garam és  Ipoly zúgva, 
Törtek utat a n a gy  Duna fe lé ,
H ogy e g y b e  fo rr jon  a m agya r újra.

J a j !  d e m ég  most is sóha jt hoz a szél 
A Hargita és  M agúra f e lö l :
M ég sir a Maros és  a Csorba tó ...
Ki tudja titkos Írásán re jtv e  
Mit végz ett róluk a Mindenható?

De repü lj zászlónk diadalm asan ! 
H irdessed Isten és  a világnak,
H ogy a Kárpáttól az Aldunáig 
A szelekbe szórt, eltiport m agya r  
Nem halt m e g !  s  mind e g y  csilla gra  vágyik.

Repülj az é g r e  diadalm asan !
H irdesse utad újabb ez red év :
E gy u j o rsz á g és  e g y  újabb m agyar, 
Kit többé soha nem ingathat m eg  
Semmi ármány és  sem m i z iva tar!
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Most a testületek a koszorúkat 
helyezték el az emlékmű talapza
tára a következő sorrendben : Bu
dapest Székesfőváros, Gömör és 
Kishont vármegye, Rimaszombat 
város, Rimaszombati hadirokkan
tak, Rimaszombati Frontharcosok, 
Egyesült Magyar Párt, Magyar Or
szágos Védő Egyesület, M. kir. 
állami rendőrség, a Rimaszombati 
Volt Diákok Szövetsége, Rimaszom
bat és Vidéke Jótékony Nőegylet, 
Budapesti Gömöri Asszonyok Cso
portja, Rimaszombati Polgárikor, 
Rimaszombati róm. kath. Olvasó 
Egylet, Járási Ipartársulat, Rima- 
szombati Iparoskor, Baross Szö
vetség, Rimaszombati áll. reálgim
názium, Rimaszombati Levente 
Egyesület, Rimaszombati áll. pol
gári leányiskola, Ferenczy István 
cserkészcsapat, Borsod megye kö
zönsége. Végül a Magyar Dal
egylet elénekelte a „Szózat“-ot.

Délután fél 3 órakor a Polgári 
Körben közebéd vette kezdetét, 
amelyen az egyetlen felköszöntőt 
vitéz Littay András altábornagy, 
hadtestparancsnok mondta a Kor
mányzó Urra.

Délután 3 órakor 10 percre meg
szólaltak a harangok, emlékezetéül 
annak, hogy a magyar honvédség 
vitéz csapatai 1938 november 10-én 
délután 3 órakor vonultak be Ri
maszombat főterére, az isteni igaz
ság örök időkre szóló végrehajtá
sára.

A magasztos ünnepségek véget- 
értek, hogy helyet adjanak az újabb 
produktív hétköznapi munkának.

A történelem nem egyéb és nem 
is lehet egyéb soha, mint elindulá
sok felsorolása, mondja H. G. Wells 
a Világtörténet alapvonalai befejező 
soraiban. A megállapítás igazát — 
tultéve magunkat a történelemtudo
mány és történetírás egyéb jelen
tős szempontjain — ma, a felvi
déki részeknek Szent István koro
nájához való visszatérése évfordu
lóján, napnál világosabban ismer
hetjük fel. Mert pillantsunk csak 
kissé vissza!

1914. junius 28-án Szerajevóban 
pisztolylövés dördült el. A golyó 
akkor egy ember életét, az osztrák
magyar Monarchia trónörökösének 
életét oltotta ki.

Ezt az első pisztolylövést máso
dik, majd megszámlálhatatlan sok 
puska- és ágyudörrenés követte. 
Négy gyilkos esztendőn keresztül 
tombolt a háború, mely arányait 
tekintve, eddig a történelemben pél
dátlanul áll. Európa népeinek szine- 
virága pusztult el a frontokon, esett 
fogságba, vagy rokkant emberi 
ronccsá. Csak a kis Magyarország 
670.000 hősi halottat, 980.000 hadi
fogságban összezúzott emberéletet 
és vagy félmillió hadirokkantat szá
molhatott össze. A háborút befe
jező trianoni békediktátum a szent- 
istváni Magyarország 325.411 □ km. 
területéből 91.114D kilométernyit 
hagyott magyarnak. A többit uj 
apostolok uj tanításainak oltárán 
áldozta fel. Az uj tan a népek ön
rendelkezési joga volt. Szerzője, 
Wilson amerikai elnök, polgári fog
lalkozását tekintve tipikus tanárem
ber, a politika professzora volt. De

De a lélekbemarkoló szavak és az 
ércbe és márványba öntött emlék
mű és selyemlobogók időkön át 
hirdetik majd a város örömét és a 
magyar ügy igazságát. Erre az 
örök igazságra gondoljunk akkor, 
ha hódoló szívvel és kalaplevetve 
haladunk el Országzászlónk előtt, 
mely hirdetni hivatott, hogy a mi 
erős hitünk Nagymagyarország fel
támadásában mihamarabb valóság
gá válik. —ri.

A Rim aszom bati Bank. előbb R im aszom 
bati Takarékpénztár, várm egyénk legrég ibb  
pénzin tézete B ETÉTE KE T kedvező kam ato
zásra fogad  el és azokból visszafizetéseket 
m indenkor azonnal teljesít.

A  som osi á llo m á s o n , . .
— Kelt egy szomorú régi öszön. —

Ködöt fu j  a Karancs. Bús őszi alkonyat. 
Somosra befu t a tátrai vonat.
A büszke m agya r mozdonyt ellökik hátra, 
S cseh  vonat indul Losoncra, Kassára , 
S zép ség es Tátránkba.

Vámot vizsgálnak. Kalauzt cserélnek, 
Tiszta m agya r fö ld ön  csehü l beszélnek. 
Csehek uraskodnak Pozsonyban, Ungváron. 
Hová visz a bánat két fak ó sínpáron, 
Som os állomáson.

K ödöt fu j  a Karancs. Hullnak a levelek, 
Induló vonatból véreim  köszöntnek,
Most ismerek rá ja ! M agyar ott a g é p  is, 
Amerre csak száguld, m agya r ott az é g  is, 
Mégis, m égis, m égis...
Rámfeküdt az alkony. E gyedül maradtam. 
N agy m agya r fá jdalm ak  sírtak az avarban. 
A vak éjszakában kifeszült a mellem,
S az elvesztett fö ld e t  sz ivem re öleltem : 
Hazám, n a gy  szerelmem.

„Amit azért az Isten egybeszerkesztett, 
em ber el ne vá lassza .“

M áté: 19, 6.

világmegváltó hajlandóságai is vol
tak s az európai emberiség, mely
nek életét, békés otthonát a háború 
négy éve már úgyis helyrehozha
tatlanul feldúlta, az uj Messiás ta
nainak életének további pár évti
zedének tönkretételét is köszönheti. 
Mert a tan, mely a szenvedő és 
békére áhítozó emberiség életének 
jobbátételét lett volna hivatva szol
gálni, a francia bosszúvágy és az 
angol kapzsiság képviselői kezében 
a „legyőzöttek" elleni fegyverré al
jasuk. Ez alapon szabdalták össze 
Európa térképét. Évszázados poli
tikai, gazdasági és etnikai egysé
geket a politikai észszerüség hatá
rain messzi túlmenően, az ottlakó 
népesség gazdasági érdekeinek és 
megélhetési adottságainak teljes fi
gyelmen kivül hagyásával feldara
boltak. Milliókat hajszoltak — sok
szor épp a tan arculcsapásával — 
idegen uralom alá. S azt a Magyar- 
országot, mely a germán és szláv 
tömegek közzé ékelt enklávé-sze- 
repével Európa keletén az élet ren
dezője volt, melyet gyöngités he
lyett erősíteni kellett volna, teljesen 
elsorvasztani igyekeztek. Pedig ezt 
az országot istenkéz sem alkothatta 
volna egységesebbé. Benne milli
ónyi dolgos kéz munkálkodott az 
egymásrautaltság érzésével és vi
lágos tudatával. Mert nem igaz az 
a vád, hogy a magyarság az or
szág határain belül élő nemzetisé
geket elnyomni és pusztítani akarta. 
A magyar a körülötte élő szlávsá- 
got, germánokat, ruténeket, a hor- 
vátot, még talán az oláhot is test
vérének, az évszázadok viharaiban

sorsa osztályosának tartotta. Az a 
magyar baka, aki égbe nyúló he
gyek ormán, havas éjszakákon, az 
orosz-lengyel síkságon, vagy a Do- 
berdó poklában a nehéz tusák szü
neteiben hazagondolt a kék egü, 
napsütötte, búzát érlelő rónaságra, 
vagy a fehérfalu, muskátlis ablaku 
kisfalura, bajtársat és testvért látott 
abban a szlovák bakában, aki mel
lette harcolt s akiről tudta, hogy 
ugyanakkor lelkében hókoronás, 
pipázgató hegyek alján meghúzódó 
kisfaluban kalandozik.

És a magyarság bűnhődött bűn 
nélkül . . .

1939. novemberében Bécsben két 
ember ült össze. Két baráti nagy
hatalom képviselője. Ennek a két 
embernek a munkája nyomán és 
iránymutatása alapján elindult Ma
gyarország az isteni igazság utján. 
Azóta a visszatért Felvidék számos 
városában és falvaiban ismét ma
gyar zászlót lenget a szél.

De ez is csak elindulás volt. Tud
juk és érezzük, hogy itt még nincs 
és nem lehet megállás. Amit Isten 
egybeszerkesztett, ember el nem 
választhat. S el fog jönni, mert is
teni rendelés alapján el kell jönnie 
a napnak, amikor Szent István ko
ronája ismét régi fényében fog ra
gyogni s a régi nagy Magyaror
szág elindul azon az utón, mely né
pének boldogulása, uj boldogabb 
ezer esztendő felé vezet.

Várady Dénes dr.

V is s z a e m lé k e z é s .. .
— Levél a szerkesztőhöz. —

Igen tisztelt Főszerkesztő Ú r! 
Kedves Baiátom!

Nagybecsű lapodnak f. évi augusztus 
hó 13-iki számában közzétett levelemben 
megígértem, hogy egy későbbi levelem
ben be fogok számolni a csehszlovák 
megszállás következtében 21 községre 
zsugorodott Csonka Gömör és Kishont 
vármegye székhelyén, Putnokon a prole
tárdiktatúra négy és félhónapos rému
ralma alatt lefolyt életünkről.

Most megkísérlem Ígéretem beváltá
sát. Ott kezdem, hogy amikor 1919. évi 
március hó 15-én reggel 8 órakor a Ri
maszombatból menekült vármegyei tiszt- 
viselőikar. élén Remenyik Aladár ma
gyar kormánybiztossal és a tanfelügyelői 
hivatal személyzete megérkeztünk Put- 
nokra, hatalmas felhőszakadás fogadott 
bennünket, úgy hogy körülbelül egy órán 
át kénytelenek voltunk a vasúti állomás 
épületében vesztegelni, pedig már nehéz 
szívvel vártuk, hogy szabad magyarok
hoz méltóan résztvehessünk a nagy nap 
emlékére a ref. templomban tartott hála
adó istentiszteleten és az állami polgári 
iskolában rendezett ünnepélyen. Az esti 
órákban pedig a polgárság rendezett 
emlékünnepélyt a mozgóképszínház tá
gas helyiségében, amelyen a vármegyei 
tisztviselői kar szintén résztvett, de ez 
— fájdalom — botrányba fulladt, mert 
a kijelölt ünnepi szónokok hazafias be
szédei után, mintegy a pokolból felug
rott egy Schm iedl Adolf nevezetű cu- 
korkakészitő és az „Urak* ellen lázltó 
beszédével annyira felizgatta a tömeget, 
hogy az botokat, léceket ragadva, az ün
nepélyről időközben a kaszinóba távo- 
vott vármegyei tisztviselők után rohant 
s ordítozva, ajtót döngetve, ablakokat 
betörve követelte a kormánybiztos le
mondását, a vármegyei tisztviselőknek 
Putnokról eltávozását. A polgári iskola 
igazgatójának és néhány tekintélyesebb 
iparosnak sikerült nagynehezen a töme
get lecsendesiteni és szétoszlásra bírni. 
Molitórisz Zoltán putnoki járási főszol
gabíró, aki hivatva lett volna a rendet 
fenntartani, már hónapokkal előbb eltá
vozott székhelyéről Budapestre, helyet
tesét, Alitisz Aladár szolgabirót, aki ad
dig fékezte a forradalom lázában feltörő 
indulatokat, a néhány nap múlva, márc. 
21-én kitört kommunizmus félre állította.

A proletárdiktatúra megalakította a 
megyei munkástanácsot, amelynek élére 
a fentemlitett Schmiedl*Adolf került. Az 
úri osztály szerencséjére a lemondott 
Remenyik Aladár helyébe kormányzó- 
tanácsi biztosnak dr. Gorzó Gellért, volt 
rozsnyói premontrei főgimn. tanárt ne
vezték ki, aki tapintatosan és mérséklet
tel törekedett a proletárdiktatúra rendel
kezéseit végrehajtatni, az uj világnézeti 
rendszert életbe léptetni. Ennek igazo
lásául elég arra hivatkoznom, hogy ami
kor a népbiztosság elrendelte az isko
lákban a vallástan tanításának megszün
tetését és a felekezeti iskoláknak állami 
kezelésbe vételét, dr. Gorzó kérésemre 
hozzájárult ahhoz, hogy a csehek által 
meg nem szállott terület összes papjait 
és tanítóit együttes értekezletre híva, 
végrehajtásuk előtt vitassuk meg a két 
rendeletet s ő maga elvállalta azon a 
vallástanitásának elhagyására vonatkozó 
rendelet ismertetését. A másikat Gilde 
József állami polgári iskolai igazgatóra 
biztam. Az értekezleten — várakozásom 
ellenére — egyetlen pap sem szólt hozzá 
az ismertetésekhez s nem fejezte ki til
takozását a rendeletek ellen. Persaits 
Laura, állami polg. isk. tanárnő volt az 
egyetlen, aki bátor felszólalásában eré
lyesen állást foglalt a vallástanitás és a 
felekezeti iskolák további fenntartása 
mellett és dr. Gorzót is, mint volt róm. 
kath. paptanárt erősen aposztrofálta, 
úgy hogy ez engedett merevségéből s 
hozzájárult ahhoz a javaslatomhoz, hogy 
a rendeletek visszavonása iránt intézzen 
a megyei kormányzótanács feliratot a 
népbiztossághoz. Ezt a két nehéz ügyet 
sikerült ilyképen hónapokra kitolnunk, 
mert április 29-én a csehek bevonultak 
Putnokra s onnan csak május 27-én vo
nultak ki véglegesen, amikor a vörös
hadseregtől vereséget szenvedtek.

Zavaros hónapok voltak ezek, de úgy 
a kommunistáknak, mint a cseheknek 
erőszakoskodásai megtörtek a lakosság 
és főként a tisztviselők hazafias maga
tartásán. A kommunista uralom alatt 
Walter Gyula földbirtokos vendégszerető 
házánál gyűltünk egybe ellenforradalmi 
vacsorára s ott merítettünk egymástól 
erőt az ellenállásra. Sikerült ide dr. Gor
zót is bevonnunk, aki le is mondott 
kormányzótanácsi biztosságáról. A cse
hek is kísérletet tettek a hivatalok fel
oszlatására. Én is kaptam május hónap
ban felszólítást dr. Jesensky János zsu
pántól a tanfelügyelőség megszüntetésére, 
de a felhívás teljesítését megtagadtam. 
Akkoriban a vöröshadsereg az ózdi he
gyekről 14 napon át ágyutűz alatt tar
totta Putnokot, hogy a cseheket onnan 
kizavarja. Itt megemlítem, hogy az első 
srapnell a véletlen csodálatos játékából, 
vagy talán a tüzőrség szándékos kiszá
mításból (ki tudja?) éppen SchmidI Adolf 
cukorkamühelyébe hullott a háztetőn és 
padláson keresztül s azt szétvetette. Na
ponta háromszor, reggel, délben és este 
l —1 órán át hullottak a srapnellek, sőt 
néha a gránátok is a községre. Különö
sen kijutott ezekből a csehek laktanyá
jául szolgált áll. el. iskola udvarának, 
kertjének és környékének; sokat kacag
tunk is a cseheken, akik az iskolaépület 
falai mellé húzódozva reszkettek a fé
lelemtől.

Bezzeg hős legények voltak, amikor a 
három róm. kath. Gottlieb fivért este 8 
órakor lakásukból kihurcolva, a katonai 
parancsnokságra vitték azzal az Ígéret
tel, hogy egy órán belül ismét otthon 
lesznek s 9 órakor már főbe is lőtték 
őket sortüzzel, az állami iskola igazgatói 
lakásában berendezett hivatali helyisé
gemmel és lakószobámmal szemben levő 
lucernásban, ahol kettőjüket holtan rög
tön el is ásták. A harmadik súlyosan 
megsebesülve a sötét éjszakában a sze
gényházig vonszolta magát, ahol a disznó
ólban elrejtőzött, majd miután annak 
gondnoknője kimosta és bekötötte se
beit, Ozdra menekült, ahol kórházi ke
zelésbe vették. Ezért bosszúból másnap 
elfogtak egy Forrai nevű református ifjút 
s azt a sajószentklrályi határban, az ot
tani állami el. iskola fala mellett lőtték 
főbe és ásták el. Derék, becsületes csa
ládoknak tisztességes fiai voltak, akik 
ártatlanul szenvedtek vértanúhalált ma
gyarságukért. A csehek végleges kive
rése után a község főterén ravatalozták 
fel a három holttestet és mélységes 
gyászpompával, óriási részvéttel temet
tük el őket, mint a hamis cseh kémszol
gálat átdozatait. Hát ilyen változatos 
életet éltünk Putnokon. Itt megemlítem,, 
hogy a Felvidéknek múlt évi felszaba-

Tóth Mátyás dr.

Visszapillantás.



1939. november hó 12. G i m i r 7

dulása után Kormányzó urunknak kas
sai bevonulása napján az életben ma
radt Gottlieb fiú egyik vendéglős sze
mélyében felismerte azt a csehszlovák 
legionista főhadnagyot, aki őket elfo
gatta és agyonlövetésüket elrendelte. Le
tartóztatták a magyar rendőrök s a mis
kolci kir. törvényszék halálra Ítélte a 
volt cseh főhadnagyot.

Junius 1 -éré a hivatalok visszaköl
töztek Rimaszombatba, de ennek újabb 
cseh megszállása miatt a hónap végén 
kénytelenek voltunk ismét Putnokra me
nekülni. Legkeservesebb volt az élet jú
liusban, amikor az egész csonka vár
megyében a legféktelenebbül dühöngött 
a proletárdiktatúra. Ennivalónk ugyan
csak sárgakása és tök volt, a grófi ura
dalom tejét a munkástanács naponkint 
az „elvtársak" között osztotta szét, ab
ból „burzsuj" nem kapott, a falusi asz- 
szonyok termelvényeiket a kék pénzzel 
és dohánnyal, talpbőrrel, cukorral, sóval 
rendelkező jó módú zsidók házaiba hord
ták; ellenben napról-napra szólt a dob
szó, amellyel a szigorú rendeleteket közre
adták, legtöbbnyire kivégzés kilátásba 
helyezésével; az embereket gyűlésekbe 
rendelték, hogy ott átformálják őket kom
munistákká, a tanítók, tanárok részére 
ugyané célból átképző tanfolyamot ren
deztek a háztartási leány iskolában, az

vagy hódoljak be és a tanítókat is be- 
hódolásra bírjam, vagy tűnjek el, mert 
többé elnézésre nem számíthatok. Én az 
utóbbit választottam és csak a kommu
nizmus bukása napján, augusztus 1-én 
jelentem meg újra a nyilvánosság előtt, 
hogy lefogassam a tanítók átképző tan
folyamát vezetett dr. Simonyi (azelőtt 
Glatter) Ernő elvtársat, aki azonban hir
telen kereket oldott kommunista előadó
feleségével és az ifjúmunkásokat meg
szervezett s kémszolgálatokat végzett 
fiaival együtt. Körözőlevelet adtak ki 
ellene, de tudomásom szerint sikerült 
Nagyváradra szöknie s ott mint keres
kedelmi iskolai tanár működik. Majd egy
szer elő fog kerülni; talán éppen Felső
balogon fogják elcsípni, ahol atyja korcs- 
máros volt. Lehet, hogy ma is él ott.

Csuvara és társai sem várták be a 
proletárdiktatúra bukását, hanem idejé
ben megléptek. Trenócky, Lefkovits s a 
többiek hurokra kerültek, utóbbi Siófo
kon végezte be dicstelen életét, évek 
múltával. Karikás is kézre jutott. A földi 
igazságszolgáltatást egyik sem kerülte 
el, igy Schmiedl sem, aki későbbi ellen- 
forradalmi magatartásával sem tudta el- 

i feledtetni azokat a lázitó beszédeit, ame
lyekben akasztófákat helyezett kilátásba 
az „urak" s ezek között is legelsősor
ban Putnok áldott emlékű jótevője: gróf 
Serényi Béla részére. Jött a megtorlás. 
Ezt a bevonuló román katonaság vé
gezte el. Ök szedték össze a kommu
nistákat s miután a község piacán nyil
vánosan megbotozták őket, elszállították 
Miskolcra s átadták a rögtön Ítélő bíró
ságoknak. Ezután hozzávetőleges uyuga- 

í lom állott be. H ozzávetőlegesnek  mon
dom, mert bizony a románok sem bará
taink gyanánt tartották megszállva csonka 
vármegyénket, requiráltak, fosztogattak, 
a karhatalmat ők gyakorolták, szabad 
mozgásunkat gátolták, viselkedésünket 

j ellenőrizték, de a közigazgatási hivata
lok, iskolák működését nem akadályoz
ták, a katonaságnál fegyelmet tartottak, 
a felmerült visszaéléseket megtorolták. 
Három és fél hónapig nehezedett reánk 
a román megszállás súlya, hogy azt no
vemberben boldogság és örvendezés 
váltsa fel a m agya r nemzeti h ad ser eg  
bevonulásával. Diadalkapuval, virágok
kal és örömujjongással fogadtuk vitéz 
nagybányai Horthy Miklós fővezérünk 
katonáit, akik a rendet, szabadságot, ke
resztyén magyar nemzeti szellemet és a 
jogfolytonosságot helyreállították.

Ennek az örömteljes eseménynek fel

ifjuságot „ifjú munkásokká" avatták.
Csuvara Mihálynak hívták és Rima- i 

szombatban kezdte, majd Putnokon foly
tatta kormányzótanácsi-biztosi működé
sét dr. Gorzó utódjaként az a rablónak 
is beillő, eredetileg szabó mesterséget 
űzött kommunista, aki a tisztviselőket 
állásukból kitette s helyettük különféle 
mesterlegényeket és iskolázatlan szemé
lyeket ültetett a hivatalokba. 0  volt az, 
aki az urasági kastélyok értékes ingó
ságait és műkincseit összeszedte és el-1 
szállíttatta; szóval ő volt az, aki min-[ 
dent elkommunizáltatott a „burzsujoktól" 
s a takarékpénztárakban őrzött „kék j 
pénzeket" értéktelen „fehér pénzekkel" 
cserélte ki. Ez a brlganti az orosz szov
jethadseregben Kun Bélának parancs
noka s itthon kebelbeli jóbarátja és ren
díthetetlen hive volt. Ő alaposan ismerte) 
a szovjet rendszert s a maga köré gyűj
tött kétes elemekkel zsarnokoskodott és , 
terrorizálta a polgárságot úgy, hegyezek 
végül is összefogtak, a munkástanácsot 
egy éjszakai ülésen leszavazták, meg
buktatták, amire reggel az összeesküvők 
vezetőit: Alitisz Aladár szolgabirót, Gilde 
József polg. isk. igazgatót, Hoizmann 
János postamestert, sőt Schmiedl Adol
fot is letartóztatták és Budapestre szál
lították a Markó utcai törvényszék bör
tönébe. Dr. Gorzó Gellértnek sikerült 
megszöknie, a volt vármegyei tisztvise
lők közül Fáy István és Lukács Béla 
Szegeden beálltak az alakuló nemzeti 
hadseregbe.

Engem kétszer is akart dr. Simonyi 
elvtárs a forradalmi törvényszék elé ál
lítani, mert a rendeleteket nem hajtottam 
végre s hivatalom átadását neki meg
tagadtam, de a vádbiztos szabadon ha
gyott azzal a figyelmeztetéssel, hogy

tárásával és az isteni gondviselés iránt 
táplált hálaérzettel, hogy nem hagyott 
minket elveszni, hanem vitéz, lánglelkü 
és bölcs vezért adott nekünk, aki kive
zette az elárvult magyar nemzetet meg
ásott sírjából, be is fejezem a szomorú 
korszakról megirott visszaemlékezésemet.

Következő levelemben az építő mun
káról fogok beszámolót adni, amiről rö
viden már előző levelemben emlitést 
tettem.

Vagyok tisztelő híved és barátod 
P ogán y István,

k i r .  t a n á c s o s ,  n y u g .  k i r .  t a n f e lü g y e lő ,  

B u d a p e s t .

H ÍR E K
Emléknap.

Felszabadulásnak 
ünnepet szentelve 
fe l-fe l idézgetni 
a múlt emlékét, 
valóságnak látni 
sóvárgások álmát 
s mindazt, amit lelkünk 
repdesve remélt.

Inni a hivések 
tiszta forrásából, 
tedeumot zengni 
Ur színe előtt, 
az ősök munkáját 
serényen fo lytatva  
fe lép íten i egy  
boldogabb jövőt.

<£ r̂gu.s.
Halálozás. Özv. csalmai Jankovich 

Józsefné szül. runyai Sóldos Anna folyó 
hó 7-én, életének 90-ik évében Buda
pesten elhunyt. Sóldos Béla főispán és 
Sóldos Árpád runyai földbirtokos nagy- 
nénjüket gyászolják az elhunytban.

A Széman Intézet Női Kér. Szaktan- 
folyama f. hó 9-én d. e. 10 órakor ben
sőséges műsor keretében ünnepelte meg 
városunk felszabadulásának első évfor
dulóját. E napra irt hatásos költemé
nyek, hazafias énekek, buzdító, lelkesítő 
beszédek voltak a műsor tárgyai. Öröm 
volt látni a növendékek hazafias lelkű
idének tettekben való őszinte megnyi
latkozását. Lázas készülődés, örömteli 
hang, igaz bensőséges ünnep színhelye 
volt intézetünk, hol minden növendék 
egy szívvel énekli : Hazát kiván, házért 
ver szivem. Műsor a következő volt: 
1) Magyar Hiszekegy. Szavalókórus. 2) 
A nap jejentőségének ismertetése. M. 
Consoláta igazgató nővér. 3) Balázs Ár
pád : Trianont ledöntjük. Énekelte a kar.
4) Emlékezés 1938 nov. 10 re. Előadták: 
Szlatinszky B., Hank S., Schönstein H.
5) Ünnepi beszéd. Tartotta: M. Paulina, 
az intézet főnöknője. 6. Himnusz.

Luther-uzsonna sorozat kezdődött 
meg nov. 5-én d. u. 5 órakor az ev. 
egyház tanácstermében. Baráth Károly 
lelkész tartott bibliamagyarázatot és 
ismertette az összejövetelek célját. Ked
vesen szavalta el Gyulay Kató Szabolcs- 
kának egy alkalomszerű versét, majd a 
háziasszonyok nevében Baráth Károlyné 
elnöknő köszöntötte szives szavakkal 
a meghívott és megjelent vendégeket, 
akik a felszolgált tea mellett az esti 
órákig maradtak együtt.

A feledi járás közönségének em
lékünnepe. A feledi járás valamennyi 
községe bensőséges melegséggel ünne
pelte a felszabadulás emléknapját. — 
Valamennyi község képviselőtestülete 
díszközgyűlésben emlékezett meg a 
nagy évfordulóról s hazafias ünnepsége
ket rendeztek. — Az időpontot, melyben 
a felszabadító honvédcsapatok a köz
ségekbe érkeztek, harangzúgással tették 
emlékezetessé. — Feled, Rimaszécs és 
Várgede községekben a nagyszabású 
ünnepséget maga Horváth Béla járási 
főszolgabíró emelkedett-hangú, költői 
szárnyalásu emlékbeszéddel nyitotta meg 
s az ünnepi beszédet dr. Csák Géza, az 
Egyesült Magyar Párt járási elnöke 
mondotta nagy hatással.

Az állami polgári leány és fiúiskola
tanári kara és ifjúsága folyó hó 9-én, 
csütörtökön délelőtt 11 órakor tartotta 
meg az ez alkalomra Ízlésesen feldíszí
tett tornatermében jól sikerült emlék- 
ünnepélyét. Az ünnepély a „Hiszekegy" 
eléneklésével vette kezdetét, majd Bélik 
Margit, Simon J. és Dobó Dezső tanu
lók hazafias költeményeket szavaltak. 
Nagy tetszést aratott a Fratrits Vilma 
tanárnő által betanított szavalókórus 
szereplése a „Hullanak a rabláncok" 
című rövid verses színmű előadásával. 
Az ünnepi beszédet Varga Etelka ta
nárnő tartotta „Emlékezés a Felvidék 
felszabadulására" címen. A kiváló ta
nárnő értékes és mindenegyes részletre 
kiterjedő tartalmas előadása, melyet az 
ünneplő közönséghez, de különösen az 
ifjúsághoz intézett, mély nyomokat ha
gyott hátra a jelenvoltak szivében. Ami
dőn még megemlítjük, hogy a karéne
keket Lackner László énektanár taní
totta be és a kiváló rendezésért pedig 
Fratrits Vilma tanárnőt és tanárnőtársait 
illeti meg az elismerés, közöljük, hogy 
a szépen sikerült emlékünnepély a Him
nusz hangjaival ért véget.

Aki a szem ét fu lerő íte fi, m egbünhődije  

érte . A z é rzékeny  szem ideg bőséges  

világítást k iván : K r y p to n fé n y t .

T U N G S R A M ^
m w im  Q J f
ó v j a  s z e m é t

M orzsáit a cseh ura lo m b ól...
A cseh uralom úgy fityegett rajtunk, 

mint a juhászkutya nyakán a kölönc. Ha 
néha-néha neki ugrottunk, csak magun
kat ütöttük meg. Ha aztán e miatt na
gyobbat vakkantott valamelyik, azt úgy 
„megkoronázták" pár száz, vagy ezer 
koronákig, hogy arról kódúit. Megesett 
az is, hogy egyik-másik dühösebb szittya 
a fogát vicsorgatta a nagy „demokrá
ciában", azzal aztán megizleltették az 
állam kenyerét. Akinek jó foga volt, eh
ette hónapokig, esetleg esztendőkig.

Elég volt elkurjantani a meleg báli 
levegőben, hogy „Harminckettes baka 
vagyok én" — már boházott a policáj. 
Hátha még valaki nagy elbusulásában 
el merte sóhajtani, hogy: „Isten áldd 
meg a magyart", annak jobb lett voina 
születésekor nem erre a világra jönni. 
Ezen aztán úgy fogtak ki a szemfülesebb 
cigányprímások, hogy ahol legnagyobb 
ricsaj volt, a régi népdalokat koszorúba 
szedve hirtelen vonó alá kapták, hogy: 
„Nekem olyan asszony kell, ha beteg is

Kölcsönöket
házra, földre, előnyös visszafizetési feltételek és jutá
nyos kamat mellett folyósítunk.

Betéteket
magas kamatozás mellett gyümölcsöztetünk és bármek
kora összeget azonnal, minden előzetes felmondás nélkül 
visszafizetünk.

Átutalásokat
gyorsan és olcsón eszközlünk.

Osztálysorsj egy ek
nagy választékban kaphatók.

Nem zeti H itelin tézet Rt. fiók ja
Rimaszombat, Deák Ferenc u. 17. Főpóstával szemben.
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keljen fel...* Ennek a nótának az eleje 
veszedelmesen hasonlít a Himnusz ze
néjének első részéhez. Halkan, szinte 
szordinóval rlkatta ezt az első részt a 
szóló prímás, aztán a másodikba teljes 
erővel csapott bele a brács meg a cim
balom. Sok csalódás érte ezzel a söröz- 
gető cseh urakat, mig aztán ezt is el
tiltották.

Se sírni, se nevetni nem volt bátor- 
ságos. De azért sok tréfa esett meg, erre 
mi felénk, „Gömörországban*.

Rimaszombatban egy napszámos asz- 
szony egy ólmos téli reggel megcsúszott, 
kirúgta maga alul a lábát és a gömbö
lyű részével a járdára puffant. A kö
zeibe posztoló rendőr odaereszkedett: 
„Na, mi van?* Az asszony egykedvűen 
felelt: „Semmi csak megütöttem a s...l 
a republikát*. Persze, hogy becsukták 
két hétre.

Mindenért megharagudtak. De a ma
guk tudatlanságát fölényes gőggel tud
ták beteregetni. Még az államváltozás 
első hónapjaiban, amikor mindenkinek 
személyazonossági igazolvánnyal kellett 
járna, ha a küszöbén kilépett, Feleden 
vásár volt. Egy rimaszombati asszony a 
vásárban két kis kocát vett. A malaco
kat hajcsárra bízta, maga meg a vici
nálison rázatta fáradt csontjait hazafelé. 
Bemegy a kocsiba valami bojtár finánc 
és kéri: „Prosim Iegitimáce!* Kapkod a 
rémült asszony, nem találja az igazolvá
nyát. Turkálás közben retiküljéből a ma
lac paszust is előrángatja. A türelmet
len cselák elkapja a marhalevelet, bele
pislog, aztán atyai jóindulattal nyújtja 
vissza: „Na, dobre!“.

Születtek, szájról-szájra röpködtek a 
tréfák. Szádalmáson egyik parasztgaz
dának nagyon barátságtalan kutyája 
őrizte a portát. Megesett, hogy a kései 
látogatónak megszabdalta a nadrágját, 
amiért feljelentették. Az állami jegyző 
elrendelte, hogy a kapura pedig ki kell 
függeszteni egy táblát, ráírva államnyel
ven is, hogy: Vigyázat, harapós kutya. 
No, törte a fejét a magyar a feliraton. 
A jegyzőtől nem merte megkérdezni, mert 
az maga is harapós nagy kutya volt. 
Végre is kisütötte, hogy a vasúti sorom
pónál lévő figyelmeztető táblán az van 
felírva, hogy Pozor na vlak. Tehát: po- 
zor, az vigyázz. Meg is szövegezte he
lyes feliratát ilyképen: Pozor! kuty kuty 
ham, ham! Meg is koronázták érte jó 
hatszáz koronákig, hogy, úgymond, kigu- 
nyolta az államnyelvet.

El is kerülte a magyar a velők való 
érintkezést, ahol csak tehette. A hivata
lokba se ment szívesen, különösen az 
elején, amiből aztán elég baj szakadt a 
nyakába. De hova is ment volna! Az 
első években alig akadt itt-ott egy hi
vatalnok, aki értette a nyelvünket. De 
utazni mégis kellett a sok ügyes-bajos 
dolog miatt. így utazgatott gyakran Sze- 
pesy Kálmán ajnácskői gazda is. Sze- 
pesy jókedvű, mulatós embernek szüle
tett és ha egy liter bor forrott benne, 
nem állotta meg, hogy ki ne köpködje 
falusi huncutságait. Rimaszombatból uta
zott haza. A kalauz semmi módon nem 
akart magyarul tudni. Az emberek né
mán adogatták oda jegyeiket, csak Sze- 
pesy bámult ki az ablakon, mintha a 
saját határát vizsgálná. Oda áll a kalauz: 
„Prosim karticska!* Nem szoktam én 
kártyázni, pajtás, sunyit rá a magyar. 
Újra a kalauz: „Prosim listi!“ Megint 
Szepesy: — Nem hordok én magammal 
lisztet. Gyere Ajnácskőbe, ott adok. El
érik Feledet, a kalauz szalad az irodába, 
Szepesy a perónon sétál. Hivatnak csend
őrt. Az őrmester már ösmerte valami ivó 
versenyből, oda megyen hozzá: „Igaz, 
hogy jegy nélkül utazol?* Én-e? nevet 
rá gonoszul. E hun van ni! — és oda 
tartja a jegyet. „Hát miért nem adtad 
oda?* Nem kérte éntőlem a jegyet, csak 
egyre kártyázni hit, meg lisztet kért. A 
csendőr csak a fejét csóválta, de azért 
a büntető parancsot utána küldték Aj
nácskőbe.

Volt azért a hivatali emberek között 
jó is. Csak az volt nagy hiba, hogy ren
geteg volt, akinek semmi képesítés nem 
igazolta a hivatali jogosultságát. Politi
kai érdemek, legionárus szolgálat és sok 
más egyébért kaptak hivatalokat. Szlo
vák lapok írták, hogy a prágai rendőr
ség egy iskola szolgát körözött bizonyos 
elszámolatlan dolgáért. Nagy sokára akad
tak rá Rózsahegyen, ahol akkor polgári 
iskolai igazgató volt. Nyustyán, amikor 
még nem vezették be a nagy zsupa

rendszert, egy szolgabiró volt a kisisten. 
Nem ismerte senki, messziről jött. Szlo- A B R A T I S L A V A I  I. T A K A R É K B A N K
venszkói ember alig akadt egy-egy mu
tatónak, mind csehek lepték el a jobb 
hivatalokat. Ez a szolgabiró is cseh mag
ból kelt. Egyik rimaszombati vasúti mun
kásnak dolga akadt a szolgabirói hiva
talban és illő tisztelettel kopogtatott be 
a hatalmas úrhoz. De ahogy benyitott, 
megmerevedett a lába: „Hát te, Frantl- 
csek?“ „Csitt, felelte a rokon, én most 
szolgabiró vagyok*. Rá a másik: „Hi
szen jól van, de hová tetted a majmot, 
meg a verklit...?*.

Azért volt aztán az, hogy a hivatalok 
sokáig csak döcögtek. Sok emberre két
szer is kivetették az adót, soknak há- 
romannylt akasztottak a nyakába, mint 
amennyit elbírt. Az ügyesek és lojálisak 
meg lealkudták a kirótt összeget is. Ér
dekes volt, csak nagyon keserű.

A legérdekesebb mégis talán az a ga
rami szlovák atyafi volt, akinek nem si
került az adóügyét félnapig rendezni. 
Egyik irodából a másikba küldözgették. 
Mikor elfogyott a türelme, elkanyaritott 
édesanyanyelvén egy fekete misét, amibe 
a Boha mellett az összes szentek nevei 
ott ministráltak:

— Amikor vótunk magyarok, bemen
tem Breznyóba a szolgabiróhoz, azt 
mondta, ülj le büdös tót, aztán mingyár 
megcsinálta mindent, most mongyátok 
nekem reggeltől, hogy prosim vas, oszt 
semmit nem csináltok...!

No, ezt az egyet nem büntették meg.
Telek A. Sándor.

4 Színház. ►
Iván Sán dór színtársulatának 

megnyitó és bemutató előadásain 
már túl vagyunk. Az itteni szezont 
beharangozd sorainkbao abbeli re
ményünknek adtunk kifejezést, hogy 
napjaink gondterhességének dacára, 
Rimaszombat mindig megértést és 
sokszor a legválságosabb időkben 
erejét felülmúló pártfogást tanúsító 
közönsége szeretettel fogja támo
gatni a magyar szinikultura kenyér
gondokkal küzdő apostolait, s ma
gyar ige lelkes hirdetőit. Remé
nyünkben — sajnos — eddig csa
lódtunk, mert a megnyitó előadá
sok, a közönség részvétlensége 
miatt úgyszólván mindig negyed
házak előtt peregtek le.

Végtelenül szomorú jelenség ez 
s őszinte megdöbbenést vált ki a 
magyar szinikultura jelentőségével 
tisztában lévő minden müveltlelkü 
embernél.

Mi lesz, ha ez tovább is igy 
megy? Nem kell-e elhallgatni a 
magyar színpadi szónak, ha a kö
zönség ilyen mostohasággal visel
tetik egyik legfőbb kulturügye iránt? 
Jogosak e kérdések, amelyek fel- 
vetődése ellenére mi mégis bízunk 
a szomorú helyzet megváltozásá
ban. Bízunk Rimaszombat müveit 
társadalmának annyiszor megnyil
vánult, kulturszeretettől fütött áldo
zatkészségében és hisszük, hogy 
az eddigi közöny csak ideiglenes 
jelenség s annak egyik okát a hó
napokon át fütetlenül állott színház
terem kellő be nem melegedésében 
véljük megtalálni. Múló baj ez, ami 
már is enyhült s napok múltával 
teljesen meg fog szűnni.

Bízva reméljük, csalódást nem- 
váróan hisszük, hogy a színházte
rem bemelegedésével a közönség 
színházlátogató kedve is felmeleg
szik.

Gondos életünkben nem szabad 
elmerülnünk a közöny iszapjában, 
az amúgy is arasznyi életet széppé, 
kedvessé kell tennünk a nemes szó
rakozások, művészi élvezetek kere
sésével, hogy annak idején nyugodt

(ezelőtt Pozsonyi I. Takarékpénztár)
felhívja a Felvidéken tartózkodó betevőit, hogy betéti könyveiket nyil
vántartás céljából jelentsék be — elegendő a betétkönyv számának 
megadása — a Bratislavai 1. Takarékbank alant felsorolt valamelyik 
affiliált, illetve szerződéses viszonyban lévő pénzintézeténél:

Komáromban
Léván
Vágsellyén
Ipolyságon
Rimaszombatban
Tornaiján

a Komáromi Első Hitelintézetnél 
a Lévai Első Banknál 
az Első Sellyéi Banknál 
az Ipolysági Takarékbanknál 
a Rimaszombati Banknál 
a Tornaijai Hitelintézetnél.

Ezen bejelentések betevőink érdekeit kívánják szolgálni, hogy amidőn 
a megfelelő kormányintézkedések azt lehetővé teszik, rendelkezésükre 
állhassunk. Az elintézés a bejelentés sorrendjében fog megtörténni.

B ratislavai I. Takarékbank R. T.
megbékéléssel mondhassa el mind
egyikünk : szépen éltem, az élet 
szépségeiben gyönyörködve csele
kedtem a jót s teljesítettem igaz
emberi kötelességemet.

*
Az e heti előadások mindenben iga

zolták abbeli véleményünket, hogy a tár
sulat kipróbált, jó erőkből áll.

November 4-én, szombaton az „Er
zsébet* daljáték előadásán az operett
együttes mutatkozott be teljes sikerrel. 
Vasárnap délután és este az előadást 
megismételték.

Hétfőn, Faragó Ödön felléptével az 
„Utolsó tánc“-ban a prózai ensemble 
nyújtott művészi élvezetet a közönség
nek.

Kedden, szerdán „Mégis szép az élet* 
vígjáték jó előadásaiban gyönyörködött 
s hangolódott derűre a közönség.

Csütörtökön, Rimsszombat megyei vá
ros felszabadulásának első é-'fordulöján 
ünnepi diszleőadás volt, amikor is „Ócs
kái brigadéros* történelmi színmüvet 
adta elő a kitűnő drámai erőkkel ren
delkező társulat. Az ünnepségre hozzánk 
érkezett előkelő vendégek jelenlétében 
telt ház előtt lefolyt előadást ár. R agályi 
Antal hazafiashangu, lelkesedéstől fütött, 
értékes, nagy tetszést aratott ünnepi be
széde vezette be. Ezen előadással a pró
zai együttes kiválóságának újabb bizo
nyítékát adta.

Pénteken, „Marica grófnő* ment, Vida 
Mária primadonna első felléptével, min
denben teljes sikerrel. Vida Mária egy 
csapásra meghódította a közönségét úgy 
énekével, mint játékával. Fischer Károly, 
a kitűnő karnagy mesteri munkát vég
zett.

Szombaton, vasárnap, Kőrössy Zoltán 
„Trafikos Erzsiké* operett újdonságát 
mutatják be.

A jö v ő  hét m űsora :
Vasárnap, nov. 12-én délután „Maric3 

grófnő* operett.
Hétfőn, Faragó Ödön felléptével „Vén 

gazember*, mérsékelt helyárak mellett
Kedden „Viktória* operett.
Szerdán és csütörtökön Kodolányi Já

nos óriási sikert aratott színmű újdon
sága: „Földindulás*.

Pénteken, nov. 17-én „Zimberi Zom- 
bori szépasszony*, Erdély Mihály sláger 
operettjének itteni premierje.

Felelős sz e rk e sz tő : R á b e l y  K á r o l y ,

Rimaszombat megyei város 
polgármesterétől.

4680/1939. V. szám.

Hirdetmény.
A honvédelemről szóló 1939. évi 

II. te. 75 §-a felhatalmazza a hon
védelmi minisztert arra, hogy az 
az állitásköteles korból már kilé
pett hadköteleseket 48. életévük 
betöltéséig, katonai alkalmasságuk 
elbírálása végett egy Ízben sorozó
bizottság elé állíttathassa és tény
leges katonai, az előrehaladottabb 
korban levőket póttartaléki szolgá
lat teljesítésére igénybe vehesse. 
Ezen felhatalmazás alapján a hon
védelmi miniszter ur egyelőre az 
1901, 1902, 1903 és 1904 évben 
született hadköteleseknek nvilván- 
tartásaa vétel céljából való össze
írását rendelte el.

Ennek folytán felhivatnak a fenti 
születési évfolyamokba tartozó had
kötelesek, hogy összeírásuk végett 
Rimaszombatban a városháza 14. 
számú szobájában, a hivatalos 
órák alatt, 1939. évi november hó 
11-től, 1939. évi november hó 16-ig 
büntetés terhe mellett okvetlenül 
jelenthezzenek, Hozzák magukkal 
születési anyakönyvi kivonataikat 
és személyazonosságukat igazoló 
egyéb okmányokat.

Hadkötelesek az ország területén 
állandóan lakó azok a férfiak is, 
akiknek állampolgárságára nem ál
lapítható meg.

Az összeírásra való jelentkezés 
elmulasztása az 1939. évi 11. t. c. 
177. §-a értelmében kihágás, illet
ve vétség és 2 hónapig, illetőleg 
egy évig terjedhető fogházzal bün- 
tettetik.

Rimaszombat, 1939. nov. 7.
Éva László s. k.

polgármester.

2-3 szobás
Keresek bérbe egy

két vagy három szobás
konfortos lakást.

Cím a kiadóhivatalban. ooooooo

M ária  T eréz ia  korabeli
szekrényt
keresek megvételre. Ajánlatok Fő- 
ispáni hivatal. Rimaszombat címre 
küldendők be.

azonnal beköltözhető lakást keres a 
helybeli államrendőrség a vármegyeház 
környékén. Ajánlatok a rendörkapitányi 

hivatalnál nyújtandók be.

ÜZLETÁTHELYEZÉS.
Tisztelettel tudatjuk a n. é. közön

séggel, hogy a Horthy Miklós-tér 23. 
szám alatti)

cukrászüzletünket
a Horthy Miklós-tér 20 sz. alá

helyeztük át (Gémes B-.la ur üzlete 
mellett.

Amidőn erről a n. é. közönséget ér
tesítjük, egyben kérjük szives párt
fogásukat s vagyunk tisztelettel: 

Rakottyay Nővérek 
és özv. Mérész Gyuláné.

Rimaszombat, 1939. Nyomatott Ráboly Károly könyvnyomdájában (Horthy Miklós-tér 9. szám.)


