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Rimaszombat felszabadulásának negyedik 
évfordulóján örök emléket állított hős fiainak.

Vitéz kövecsesi Lukács Béla m. kir. miniszter díszpolgári beiktatása, 
a Hősök Emlékművének felavatása és a miniszter ünnepi beszéde voltak

az emléknap fénypontjai.
1942 november 10-én, kedden 

nemzeti díszbe öltözötten és vasár
napi munkaszünetet tartva benső
séges és kegyeletes ünnepséget élt 
át Rimaszombat megyei város ha
zafiasán érző és keresztény lelkü
letű lakossága. Ez az ünnep nem 
tartozik a naptár piros-betűs napjai 
közé, mégis immáron negyedik 
esztendeje ez a nap felemelő bol
dogsággal és örömteli áhítattal tölti 
el mindannyiunk szivét és lelkét. 
Huszesztendős rabságunknak nehéz 
bilincseit oldotta meg 1938 novem
ber 10-e, s ezért vált legszentebb 
ünnepeink méltó társává: Rima
szombat felszabadulásának emlék
napja, amelynek most két ünnepi 
jelentőségű esemény adott különle
ges fényt. A felszabadulás örven
detes és boldogító tényén kívül 
egy évek óta előkészített nemes 
gondolat vált valóra, amellyel a vá
ros lakossága lerótta a háláját azok 
előtt, akik életüket áldozták fel a 
Haza oltárán. A múlt megbecsülé
sén kívül pedig kiemelte a maga 
soraiból és az elsp helyre állította 
azt a nagy Fiát, aki ma közéleti 
tevékenysége révén az ország ve
zetői között is az élen áll. Ez a 
hármas vezérfonal kisérte végig a 
keddi ünnepségeket, amelyek a 
kedvezőtlen időjárás ellenére is ra
gyogó fénnyel és szivet-lelket gyö
nyörködtető hatással folytak le.

A november 10-i ünnepségekről 
az alábbi tudósításaink szólnak :

A z  ünnepi iste n tiszte lete k.
A vasárnapi napsütéses időt az 

ujholddal újból ködös-esős időjárás 
váltotta fel. Az ünnepi díszbe öl
tözött utcákon esernyők alatt vára
kozó tömeg akaratlanul egy messze 
távolba eső történelmi eseményt 
juttatott az eszünkbe: 1848 már
cius 15-ét, amikor hasonlóan ilyen 
esős időben született meg a ma
gyar szabadság eszménye. Ennek 
a szabadságnak felemelő érzésével 
kereste fel kedden reggel a város 
ünneplő társadalma a keresztény 
templomokat, ahol 9 órakor ünnepi

istentiszteletek folytak le. Az isten
házait zsúfolásig megtöltötték a ka
tonai és polgári hatóságok kikül
döttei, az iskolák tanulói és a hí
vek nagy tömege. A katolikus temp
lomban Radány Lajos esperes-plé
bános Berkessy Miklós uzapanyiti 
adminisztrátor és Tóth Sándor hit
oktató-lelkész segédletével fényes

ünnepi szentmisét cerebrált. A re
formátus templomban Varga Imre 
lelkész, aki maga is vezető szere
pet vitt a kisebbségi magyarság 
utolsó éveinek nehéz küzdelmeiben, 
méltatta a nap jelentőségét, mig az 
evangélikus templomban vitéz Ba- 
ráth Károly lelkész mondott nagy
hatású ünnepi beszédet.

A város d íszk özgyű lése .
Az öreg városházán már napok 

óta lázas készülődés folyt a keddi 
ünnepségnek méltó dísszel való 
megrendezésére. Kedd reggelre 
örökzölddel feldiszitve és virá
gokkal ékesítve fogadta az érkező
ket az előcsarnok, amelynek elő
terében a nap szimbólumaként a 
hármas halom a kettős kereszttel 
emelkedett ki: „Érted küzdünk !“ 
felírással. A lépcsőket piros futó
szőnyeggel borították, a nagyterem
ben pedig Ízléses elrendezésben 
váltakozott a piros-fehér-zöld dí
szítés. A „nagy“-terem ez egyszer 
szűknek bizonyult az ünneplő kö
zönség befogadására. A megjelen
tek sorában ott láttuk Szentistvány 
József m. kir. ezredessel az élen 
a tisztikar tagjait, a női egyesüle
tek vezetőit, a vármegye, a város 
és pénzügyi hatóságok tisztviselőit, 
valamennyi polgári közület vezetőit, 
az iskolák igazgatóit, valamint a 
képviselőtestület valamennyi tagját, 
a keresztény felekezetek lelkészei
vel az élen. Eljöttek még Tornal- 
lyai-Tornallyay Zoltán tb. egy
házmegyei főgondnok, a Gömör és 
Kishont - vármegyeiek Egyesülete 
képviseletében dr. kövecsesi Lukács 
Géza m. kir. közigazgatási biró, 
alelnök és Gaálné Kerekes Aranka, 
a Rimaszombati Volt Diákok Szö
vetségének képviseletében ugyan
csak dr. Lukács Géza és felöri Ve
ress László szövetségi főtitkár, dr. 
vitéz Szakait István nagyiparos, 
Nagy Sándor volt pártigazgató, va
lamint dr. Farkas Ábris földbirto
kos, Benkovits Gyula biztosítási 
vezérfőtitkár és még sokan mások. 
Vitéz Lukács Endre ny. alispán,

országgyűlési képviselő táviratilag 
mentette ki magát.

Mialatt a városházán a díszköz
gyűlés előkészületei folytak, érke
zett meg városunkba az „R. R. 330.“ 
számú állami gépkocsin vitéz kö
vecsesi Lukács Béla m. kir. titkos 
tanácsos, tárcanélküli miniszter dr. 
Pátffy Lajos miniszteri osztályta
nácsos, személyi titkár kíséretében. 
A minisztert a vármegyeháza elő
csarnokában dr. Horváth Árpád 
alispán a törvényhatóság kisebb 
küldöttségének az élén a következő 
beszéddel üdvözölte:

„Nagyméltóságu Miniszter U r!

Gömör és Kishont vármegye — 
a szülő vármegye — Közönsége 
nevében mély tisztelettel köszöntőm 
Nagyméltóságodat abból az alka
lomból, hogy mint a felelős kor
mány tagját, mint m. kir. minisztert, 
eisöizben van szerencsénk üdvö
zölhetni ez ősi vármegye székhá
zában.

Ez a vármegye Nagyméltóságod
nak nem egy a sok közül, hanem 
annál sokkal többet jelent, mert ez 
egyben szülőföld is, amihez a gyer
mek- és ifjúkornak sok-sok szép 
emléke fűzi és amihez — én tudom 
— az a sírbolt, ott kint a temető
ben, örökre és elszakithatatlanul 
odaláncolja Nagyméltóságodat.

Tapasztaltuk addig is, hogy ép
pen ezért Nagyméltóságodnak ta
lán nincsen nagyobb öröme mint 
az, ha szülővármegyéjének Közön
ségén vagy egyes lakóin segíthet.

Én tudom, hogy hangosabban 
dobog Nagyméltóságod szive, ami

kor ennek a háznak küszöbét át
lépi, mert hiszen ez a vármegye- 
háza egyben szülői ház és mun
kahely is volt Nagyméltóságod ré
szére és innen indult el fényesen 
magasba Ívelő közéleti pályája is.

Éppen ezért mi nemcsak a m. 
kir. miniszternek kijáró hivatalos 
tisztelettel akarjuk üdvözölni Nagy
méltóságodat, hanem a közelállók 
szeretetével, ragaszkodásával és hű
ségével köszöntjük és fogadjuk a 
vármegye nagy Fiát, és kívánjuk, 
hogy adjon az Úristen erőt és egész
séget Nagyméltóságodnak, hogy 
azon a felelősségteljes őrhelyen, 
ahová a sors a mai nehéz időkben 
állította, minél eredménydusabban 
munkálkodhasson hazája, nemzete 
javára és a gömörieknek őszinte, 
igaz örömére és büszkeségére. Az 
Isten hozta Nagyméltóságodat!“

A miniszter szívélyes hangú vá
laszban köszönte meg a szívből 
jött üdvözlést, majd dr. runyai ’Sól- 
dos Béla főispánt kereste fel.

T íz óra után néhány perccel ér
kezett meg vitéz kövecsesi Lukács 
Béla miniszter a városháza elé, ahol 
nagy számban összegyűlt közönség 
várakozott. Vele együtt érkezett dr. 
runyai ’Sóldos Béla kormánybiztos
főispán és dr. Horváth Árpád al
ispán is. A minisztert az előcsarnok
ban szabadszentkirályi Éva László 
polgármester üdvözölte, majd dr. 
Soós Béla m. kir. rendőrsegédfo- 
galmazó tett jelentést vitéz Lukács 
Bélának.

A diákcserkészek sorfala között 
vonult be ezután a miniszter és kí
sérete a nagyterembe, ahol a fel
díszített elnöki asztalnál foglalt he
lyet. A megjelentek zugó éljenzés
sel fogadták a számos kitüntetéssel 
díszített fekete magyar ruhába öl
tözött, mosolygó arcú, daliás meg
jelenésű magyar államférfit. Az el
nöki asztalnál a minisztertől jobbra 
dr. ’Sóldos Béla főispán és dr. Hor
váth Árpád alispán, balján pedig 
Éva László polgármester és dr. 
Gabonás János helyettes-polgármes
ter ültek. Feszült figyelem közepette 
emelkedett szólásra Éva László
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polgármester és a következő emel
kedett hangú megnyitó beszédet 
mondta :

„Nagyméltóságu Miniszter Ur!
Méltóságos Főispán Ur!
Méltóságos Alispán U r!
Mélyen Tisztelt Díszközgyűlés!

Az életnek hosszú utján egy-egy 
mérföldkő figyelmezteti a vándort 
nemcsak a megtett útra, hanem 
még a hátralévőre is. A megtett 
ut: emlék, a hátralévő a remény- 
teljes bizonytalanság, amely min
den vándor elé mered, ha kishitű
séggel indul az élet kifürkészhetet
len útjára, — de azok számára is 
csalódást rejtegető lehet, akik déli
báb képeket rajzoltatnak fantáziá
jukkal jövő életútjuk ezután követ
kező céljai felé.

A mai mérföldkőnél, mely váro
sunk negyedik éves felszabadulá
sát hirdeti, hálával, szeretettel és 
mély hódolattal fordul városunk 
gerinces polgársága nagy Buda
várának ódon falai felé, melynek 
megtörtszemü ablakait a közelmúlt
ban nemzetünket ért mérhetetlen 
csapás következtében gyászoló né
maság üli meg és kérjük a magya
rok Istenét, hogy a kegyetlenül 
feltépett, súlyosan vérző sebeket 
gondviselő kezével gyógyítsa meg,
— segítse, oltalmazza a magyar
ság hőn szeretett atyját, legelső 
őrállóját, Kormányzó Urunk Őfő- 
méltóságát országgyarapitó munká
jában a nagy magyar célok végső 
kiterjedéséhez: a szentistváni,
keresztény Nagymagyarország fel
támadásához !

E szent ügyért fohászkodva 
mondjuk el minden magyar leg
szentebb imádságát: Hiszek egy 
Istenben, Hiszek egy Hazában, 
Hiszek egy isteni örök igazságban, 
Hiszek Magyarország feltámadásá
ban! Amen.“

A közönség, amely a Hiszek
egyet állva hallgatta végig, a be
szédet nagy tetszéssel fogadta. 
Utána felhangzott á Rimaszombati 
Magyar Dalegylet kitűnő előadásá
ban a Himnusz. Felfokozott ünnepi 
hangulatban folytatódott ezután a 
díszközgyűlés. Éva László polgár- 
mester a jegyzőkönyv hitelesítésére 
Márkus László és ifj. Szabó Ele
mér képviselőtestületi tagokat kérte 
fel, majd az alábbi ünnepi beszédet 
mondta :

„Nagyméltóságu Miniszter U r!
Kegyelmes Uram !

Amikor Rimaszombat város első pol
gára tisztében, e történelmi város haza
fias polgársága nevében szivból átérzett 
tisztelettel és szeretettel köszöntöm Nagy
méltóságodat, mint e város örömteljes 
felszabadulása után, egyhangú lelkese
déssel megválasztott, első díszpolgárát,
— a magyar lélek sajátságos megérzé
sével, nemcsak köteles tisztelettel, sőt 
átérzett őszinteséggel teszem azt, hanem 
az egyenes gerinceket is meghajlító ama 
benső sugallatom érzetére, mely azt 
mondja, hogy Nagyméltóságodnak mai 
megjelenése egy külön és kedvesen 
szokatlan kitüntetése városunknak.

Ez a nemes gesztus, ez a személyes, 
ránk nézve igen megtisztelő megjelenés 
magasan kiemeli Nagyméltóságod mai 
látogatását és önkéntelen emeli fel szi
vünk szeretetét, lelkünk érzéseit az 
igazi tisztelet és hála kiáradásáig.

Ez a nemes gesztus lelkünk feleme
lését jelenti és ez a vendégjárás örökké 
feledhetetlen marad Rimaszombat város 
keresztény magyar társadalmának emlé
kező lelki világában.

Gondolataim ez ünnepélyes pillanat
ban kedves emlékezéssel száljának a
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nemrég felszabadult Erdély egy kis 
városkájának, Zilahnak főterére, ahol a 
nagy Wesselényinek nemrég helyreállított 
szobra hirdeti a művész mesteri alko
tását. Fadruszmester e szoborban akként 
örökítette meg a nép érdekeit védő, a 
néphez lehajlani kész nagy nemzeti hőst, 
amint kastélyháza lépcsőzetéről lefelé 
haladva szembe találja magát egy tekin
tetét felfelé vető, de karjait csüggedten 
leengedő szűrös, öreg magyar paraszttal.

Wesselényi a panaszkodó magyar 
vállára teszi a kezét és aki valaha iátta 
e szobrot, annak éreznie kell egy év
század néma panaszát és a panasz meg
értésének ezt a magasztos pillanatát.

Nagyméltóságod is azért jött közénk, 
hogy részt kérjen belső életünk beren
dezkedése mikéntjének megismerhetésé- 
ből, s tudjuk és érezzük, hogy lelke má
ris megtelt azokkal a kevés sikerekkel, 
melyeket teremteni tudtunk és megtelt 
azokkal a segíteni akaró jószándékok
kal, mely körünkbe hozta és ide jönni 
késztette Nagyméltóságodat.

A gondos gazda a széltől, vihartól védő 
palánk mellé ültet egy-egy diómagot, 
melyből csemete, a csemetéből felszök- 
kenö, a fácskából lombárnyékos fa fejlő
dik. Mig kicsiny, zsenge a csemete, 
addig a palánk védi őt a széltől, vihar
tól, letaposástól, de amikor a fácska 
túlnő a palánk magasságán, a fa lombja 
veszi át az öreg palánk védelmét. A 
szerep megcserélődik, a hála-érzet örök

szent példázataként. Kegyelmes Uram I 
Ezt a féltő szeretetet, segítő kezet kéri e 
nemes város minden polgára Nagymél
tóságodtól, e szülőváros, hol Nagymél
tóságod bölcsőjét ringatták, ahol az ősi 
fészek öreg suttogó fenyőfái, az öreg 
terebélyes vadgesztenyefa, az iskola 
feledhetetlen padjai, a környező erdők, 
mezők illatos vadvirágai mindmegannyi 
feledhetetlen kedves emléket hordoznak 
Nagyméltóságod szivében, lelkében.

Amidőn a mai ünnepélyes díszköz
gyűlésünkön, átérzett szerető ragaszko
dással és büszke főhajtással nyújtom át 
Nagyméltóságodnak Rimaszombat város 
díszpolgári oklevelét, tisztelettel és sze
retettel kérem, hogy megtisztelő vendég
járása hozza meg városunknak Nagy
méltóságod szive jóakaratának minden 
remélhető teljesedését. A magyarok Is
tene segítse, védje, oltalmazza Nagy
méltóságodat I “

A nagy hatást keltett beszéd után 
Éva László átnyújtotta vitéz Lukács 
Bélának a díszpolgári oklevelet, 
amelyet Mátrai-Makovits Jenő fes
tőművész készített remekbe.

Vitéz Lukács Béla mély mégha- 
tódottsággal vette a kezébe a dí
szes okmányt és néhány pillanatnyi 
szünet után az alábbi szívből fa
kadt szép beszédet mondotta:

nyit egy jó polgárnak végezni kell, 
és ha mégis elveim ellenére öröm
mel fogadtam el azt, az azért tör
tént, mert ennek a városnak a szü
lötte vagyok. Elkerültem ugyan 
iskoláim elvégzése után szülőváro
somból, de minden érzésemmel 
ragaszkodtam szeretett szülőváro
somhoz, amit második édesanyám
nak tartottam. Akkor, amidőn a 
képviselőtestület elhatározását meg
hallottam, első gondolatom az volt, 
hogy nem is érdemiem kellőképen 
meg, de az édesanya hiv és a 
gyermeknek mindig engedelmes
kedni kell. Nem tudom eleget han
goztatni és őszintén mondani, hogy 
ennek a városnak érdekében nem 
cselekedtem olyat, hogy ezt a ki
tüntetést megérdemeljem.

Rimaszombat város gerinces pol
gárságát semmiféle munkálkodá
sommal a díszpolgárrá választásom
nál befolyásolni nem lehetett és ez 
csak a város szülöttével szembeni 
szeretet megnyilvánulásának kellett 
lenni, amely most szorosabban 
összekapcsol szülővárosommal, ami
dőn szerény személyemet ilyen 
magasra emelte fel. ígérem, hogy 
minden rendelkezésre álló eszköz
zel oda fogok hatni, hogy szülő
városom jóságát, hűségét és kitün
tetését becsületesen megháláljam.

Vitéz Lukács Béla 
a díszpolgári kötelességekről.

„Tekintetes Képviselőtestület!
Tisztelt Díszközgyűlés!

Abban a rám nézve rendkívül fel
emelő, de egyben a régi emléke
zéstől annyira terhes világban, ami
kor Rimaszombat város díszpolgá
rává választanak, inéltóztassanak 
megengedni, hogy a köszönet és 
hála szavain kívül, mellyel a disz-1 
polgári oklevelet átveszem, elmond-1 
hassak néhány szót és gondolatot 
arról, hogy a díszpolgárrá válasz
tásról milyen elgondolást és el
képzelést állítottam fel magamban. 
Maga az a tény, hogy egy közület 
díszpolgárt választ, vagyis maga 
fölé emel valakit, ennek a dísz
polgárnak a város polgárságának 
legértékesebb tagjának, kincsének 
kell lennie.

Hivatali pályafutásom alatt na
gyon sokszor előfordult, hogy 
egyes közület, község, város dísz
polgárává akartak választani, de 
eddig még minden esetben vissza
utasítottam, nem fogadtam el a 
kitüntetést és megtiszteltetést, mert 
nem éreztem magamat arra érde
mesnek, mivel elgondolásom és 
meggyőződésem szerint a diszpol- 
gárságot ki kell érdemelni. Hazánk 
történetében olvastam és elő is for
dult már, hogy egyes közület, vá
ros olyan személyeket, polgárokat 
választott meg díszpolgárrá, akik 
semmiféle nagyobb, vagy értéke
sebb cselekedetet nem hajtottak 
végre a város érdekében, mint a 
város többi polgára, igy tehát nyil
vánvaló volt, hogy a közület, város 
csak hivalkodásból, hogy alkalma 
legyen ünnepélyek rendezésére, vá
laszt díszpolgárt.

Tisztelt Díszközgyűlés!
Jó és megbecsülésre méltó, ha 

valakit kimagasló érdemeinek elis
meréséül választanak díszpolgárrá, 
de nagyon rosszul van, ha valaki 
érdemek hiányában, talán csak a 
feltűnés kedvéért, hiúságból, vagy 
más emberi gyarlóságból kiindulva 
alap és minden elfogadható ok 
nélkül fogadja el, illetve választó
dik meg díszpolgárnak nem törődve 
azzal, hogy minden különösebb jó

cselekedet és érdem nélkül a város 
polgárai fölé emelkedik.

Tekintetes Képviselőtestület!
Az a tény, hogy városunk kép

viselőtestülete szülővárosom dísz
polgárává választott és ezzel test
véreim, polgártársaim fölé kiván 
emelni, igen megtisztelő rám nézve. 
Azonban, ha lelkiismeretesen kívá
nom megvizsgálni eddigi működé
semet a város érdekében tett ed
digi s z o l g á l a t a i m a t ,  illetően 
akkor azt látom, hogy nem 
volt ok arra, hogy engem ilyen ki
tüntetésben részesítsenek. Nem tet
tem annyi jót városunkban, hogy 
engem ilyen kitüntetés érjen. Mint 
már említettem, eddig még minden 
esetben visszautasítottam, ha vala
mely közület díszpolgárának akart 
megválasztani, azzal a megokolás- 
sal, hogy nem szereztem arra ér
demet.

Fentiek előrebocsátása mellett 
nem akarok ellentmondásba kerülni 
akkor, amikor Rimaszombat „város 
diszpolgárságát elfogadom. Őszin
tén megmondva, nem nagyon ér
zem magam érdemesnek arra, hogy 
Rimaszombat város díszpolgára le
gyek, mert hiszen nem végeztem 
én a város érdekében annyit, ameny-

Érdemeim csekélységének újbóli 
hangoztatása mellett mégis boldo
gan és büszkén veszem át a dísz
polgári oklevelet azzal, hogy sze
rintem nem érdemiem ugyan azt 
meg, de remélem, hogy az Úristen 
ad még nekem elég időt arra, hogy 
szülővárosom polgársága érdeké
ben igen sok hasznosat tehessek.

Mindnyájukra az Úristen további 
áldását kérem és kérem irányom
ban tanúsított szeretetük megnyil
vánulását továbbra is“.

A megjelentek ugyancsak mély 
meghatódottságga! hallgatták az 
őszinte és lelkes szavakat és a mi
nisztert meleg szeretettel ünnepel
ték. Ezután az elnöklő polgármester 
annak megállapítása után, hogy a 
díszközgyűlés tárgysorozata kime
rült, az ünnepi közgyűlést bezárta.

A Dalegylet iá. Halász József 
karnagy vezetése mellett elénekelte 
a Szózatot, amellyel a bensőséges 
ünnepség véget ért.

A közgyűlésen résztvettek azzal 
a biztos érzéssel távoztak el, hogy 
Rimaszombat * városa örök életre 
szóló igaz barátot és minden ügyé
nek lelkes támogatóját szerezte meg 
vitéz Lukács Bélában.

Iskolai ünnepségek.
Az Egyesült Prot. Gimnázium igazga

tótanácsa november 10-én délután disz- 
ülést tartott, amelyen megjelent vitéz 
Lukács Béla m. kir. tárcanélküli miniszter, 
a Rimaszombati Volt Diákok Szövetsé
gének diszelnöke is. A minisztert az in
tézet előcsarnokában vitéz Fábián Vilmos 
tanügyi főtanácsos, igazgató üdvözölte. 
A diszülésen ár. Zehery István eü. fő
tanácsos, elnök köszöntötte az igazgató- 
tanács uj tagját, a gimnázium volt kiváló 
növendékét: vitéz Lukács Bélát. A mi
niszter meghatóban mondott köszönetét 
az üdvözlésért és megígérte, hogy a 
gimnázium ügyeinek mindenkor hűséges 
támogatója lesz. A miniszter végül meg
szemlélte az intézet internátusát és fizi
kai szertárát.

Rimaszombat felszabadulásának 4. év
fordulóját jól sikerült házi ünnepség ke
retében ünnepelte meg az állami polgári 
Jiu és leányiskola. Dr. Szeifarth Vilmos 
igazgató megnyitó szavai után Varga 
Etelka tanárnő tartotta meg ünnepi be

szédét. Hálásan emlékezett vissza a fel
szabadítás boldog napjaira: a Kormányzó 
Úrra és a magyar honvédségre. Kormos 
József és Zeithaml Erika tanulók szaval
tak még mély átérzéssel alkalmi verse
ket. Az énekkart Rokosz Józse) tanár 
vezette.

Az állami elemi leányiskolában tartott 
ünnepségen Sztolár Dezsőné tanítónő, a 
fiúiskolában pedig Szabó Istvánná taní
tónő méltatták az ünnep jelentőségét.

A Széman-Intézet növendékei ön-
képzököri diszgyülés keretében ünne
pelték a város felszabadulásának negye
dik évfordulóját. Az ünnepség műsora 
a következő volt: „Rimaszombat vissza
tért!“ cimen: 1. Hiszekegy. 2. Megnyi
tót mondott: Simon Ida ifjúsági elnök.
3. Nem voltam ott. Nagy Méda verse: 
Szavalta Csernok Ildikó II. évf. tanuló.
4. Felszabadulási dalokat énekeltek az 1. 
évf. növendékei. 5. Rimaszombat törté
nete: Irta és felolvasta Brózman Edit 
I. évf. tanuló. 6. A megtiltott dal. Sza
valta Göldner Márta I. évf. tanuló. 7. 
Himnusz.
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A nemzet géniuszénak oltára előtt.
Irta: Dr. vitéz VERECZKEY GYULA.

1942 november 10. Ma négy éve, hogy csapataink bevonultak Rimaszom
bat ősi magyar városába, hogy felszabadítsák a cseh megszállás alól. A nemes 
város a mai napon hősi emlékművet avat. Hódol és lelkében térdre borul világ
háborús hősei szelleme előtt.

Előttem az avatásra kész emlékmű. Mátrai-Makovits Jenő impozáns, ko
moly méltósággal teljes alkotása. Olyan mint egy oltár, egy nemzet géniuszá
nak oltára, melyből hit, erő és életakarat árad. Az emlékművön nevek sötét
lenek. Élükön a Ma háborújának hősi halottjával, vitéz nagybányai Horthy 
István, Magyarország Kormányzóhelyettesének nevével. Utána sorban 118 név 
oszlopsorai ömlenek alá. És mégsem teszi egy jelképes síremlék benyomását, 
mert nem a halál feletti bánat emléke. Nem annak, de oltárnak látom. A hosz- 
szu hasábokban leirt neveket zsoltárnak, imának nézem. Azt olvasom ki a ne
vekből, hogy csak annak a nemzetnek van joga az élethez, melynek fiai meg 
is tudnak halni. Ezekben a nevekben a jeltelen katonasirok hőseinek szelleme 
világol. Azokból a jeltelen sírokból pedig egy nemzet lelke fénylik fel! A nemzet 
pedig örök. Azért sugározza ez a hősi emlékmű a hitet, erőt és élniakarást 1 
Mert ezerszer jaj annak a népnek, mely nem tud, vagy nem akar hódolni er
kölcsi nagyjainak szelleme előtt!

Hős ! Mit jelent ez a szó, mely név, cim és rang is egyben, melynél szeb
bet, nagyobbat, magasztosabbat férfinek adni nem lehet? Haláltmegvető bá
torság, elszántság, vakmerőség tovább már nem fokozható superlativusát? Ta
lán azt is. Valami olyat, mi túl nő az emberi teljesítőképesség határain, és tet
teiben az emberfelettiség határát súrolja? Talán azt is. Rejtélyes fogalom, mit 
elemeire bontani nehéz. Hogyan támad, hogyan szárnyal fel egyesekben érzé
sekből és hangulatokból, szenvedélyből és tüzből, meghökkenésből vagy dac
ból eleven tetté, égcsókoló csodává, ki tudná megmondani? Csak a mag van 
adva : az emberfajta, melyből kisarjad a hős. Mindezt megtenni egy nagy gon
dolat, egy magasztos eszme szolgálatában és feltenni erre a legfőbb emberi jót, 
az életet, mint önként felajánlott áldozatot. Meghalni tudni a közösségért, a 
Nemzetért, a Hazáért, a következő nemzedékért!

Emlékezem. Mintha csak tegnap lett volna. Ott meneteltek daloló ajakkal, 
felvirágzott sapkában a menetszázadok kettősrendinenetoszlopaiban.

A falvak adták őket és a városok. A megriadt mezők, a sápadt irodák, 
a kiürült gyárak és az elárvult munkahelyek. Barna, paraszti arcuk volt, vagy 
sápadt bőrük, olajtól mart kezük, vagy szerszámtól kérges tenyerük. De egyformán 
vágta a lépést a lábuk, egyformán mentek a vihar elé, hogy megállítsák azt. 
A magyar élet sok-sok fiatal hajtása, sok-sok biztató reménye a honnak !

Azután elkigyóztak velük a végtelenbe tűnő katonavonatok. Lelki sze
meimmel ott látom őket a lövészárkok medreiben, granáttölcsérek alján lapulva 
gyilkos pergőtüzekben, nekidőlve a Manlichernek, dolgozva a kilőtt partonhü- 
velyt köpködő závárzaton. Majd látom rohanni őket verejtékes, csapzott hajjal, 
meredt szemekkel, ziháló tüdővel, dörgő „Rajta!“ kiáltással sápadó ajkukon 
villanó szuronyok között a fergeteges rohamra, emberfeletti tusák elé. Ott lá
tom őket a halál véres lakodalmán.

És ismét látom őket az elnémult és megdöbbent réteken, erdők szegélyén, 
hegyoldalakon, drótakadáiyokon függve, vízmosásokban zuhanva, szétroncsolt 
testtel, holtan, megbékélt, dermedt mozdulatlanságban. Apákat és fiakat, férjeket 
és vőlegényeket, meglett korú embereket és alig serdült ifjakat. Azokat, akiket 
itthon hiába vártak, akiket elsodort a vihar, mely elé mellüket feszitették, hogy 
megállítsák azt.

És újra felbukkannak szemeim előtt fantasztikus és szörnyű sebekben a 
karbólszagu sebesült vonatokon. A kórházak nyögéstől hangos termeiben, a mű
tők néma és fehér lámpái alatt és a halottaskamrák csendjében...

Virágos csákóval mentek és véres arccal hullottak el Szerbiában, Galíciá
ban, az Isonzónál, a Piavénái, a Doberdón, Volhiniában, mert mindenhová el
kerültek ők mint elsodort falevelek...

Ezekből a jeltelen sírokból sarjad ki a magyar élet ígérete. Ezeréves lé
tünk titka, hogy halni tudtunk. A történelem formált minket a kard nemzetévé. 
Nekünk ki kellett termelnünk minden időkben a hőseinket, ha élni akartunk, 
mert a mi történelmünket karddal és vérrel Írták. Hazánkat a magyar könny, 
verejték és vér tette termékennyé. Csak igy lett létünk itt ezer éve... Az uj 
ezredévhez vezető utat is hőseink csontjaival fogják kirakni, mert mi Mohács 
nemzete vagyunk. Hősökként kell tudnunk halni, ha élni akarunk. Ez a mi 
magyar katonasorsunk misztériuma.

Ezért magasztosul a hősi emlékmű nemzeti géniuszunk hitet, erőt és élni
akarást sugárzó oltárává.

Vitéz Lukács Béla Rozsnyón és Runyában.
Vitéz Lukács Béla miniszter no- i 

vember 8-án résztvett Rozsnyó me
gyei város felszabadulási ünnepsé
gein is. A miniszter dr. runyai’Sót- j 
dós Béla főispán és dr. Horváth 
Árpád alispán társaságában érke
zett Rozsnyóra, ahol a városháza 
nagytermében tartott díszközgyűlé
sen nagyhatású beszédet mondott. 
Rozsnyóról a miniszter, valamint a 
vármegye főispánja és alispánja 
gépkocsin Runyára mentek át, ahol: 
vasárnap délután szentelték fel az 
újjáalakított ősi református templo
mot. Az előkelő vendégeket Ab- 
lonczy László lelkipásztor üdvözölte 
meleg szavakkal. Vitéz Lukács Béla 
válaszában hangsúlyozta a templom 
és az egyház jelentőségét a magyar 
nemzeti munkában. A minisztert és 
kíséretét három bájos gyermeklány 
köszöntötte virágcsokorral. Majd 
Csiszár László leventeoktató tett 
jelentést, utána Varga Imre rima- 
szombati lelkipásztor kinyitotta a

művésziesen átalakított templom aj
taját és a gyülekezet bevonult az 
Istenházába. Az Ur asztala előtt 
Varga Imre végezte az oltári szol
gálatot. Igehirdetésében a harctéren 
lévő katonák megsegítését kérte a 
Mindenhatótól, majd magasan szár
nyaló imádságban kérte az Isten 
áldását a felszentelt templomra, Ma
gyarország Főméltóságu Kormány
zójára és családjára, a magyar Ha
zára és az egész gyülekezetre. A 
szebb és boldogabb jövőbe vetett 
hit reményében áldotta meg végül 
Varga Imre a megjelenteket. Ezu
tán Ablonczy László az építkezés 
lefolyásáról számolt be, kiemelvén 
az egyházközség áldozatkészségét, 
köztük a runyai ’Sóldos-család, fő
leg pedig dr. ’Sóldos Béla főispán, 
egyházmegyei gondnok hatékony 
támogatását. A kórus összhangza- 
tos éneke után a magyar imádság
gal végződött a bensőséges, szép 
ünnepség.

TEREMT

Az idők méhében uj magzat piheg... 
az Alkotó újra teremtni kész... 
és a vad káoszban rejtetten liheg 
a megbokrosodott emberi ész...!!!

A lélek elsorvadt... az anyag szerte
robbant...

s lángörvény támadt a káosz felett...!!! 
A mindenség szive ijesztőt dobbant, 
mert nem érzett felülről Isten kezet.

S a kavargó, setét anyagba gyúrva 
az alkotás, munka, ész és erő...!!! 
Vonza, taszítja és magába húzza 
ez a tátongó, setét temető...!!!

Egész világok... nemzet... emberfajta 
a gomolygó anyagban benne forr... 
Üvölt a sátánok szinfóniája—ül 
Pokolin örjöng az ördögi tor...!!!

Mi rémült szemekkel keressük Istent... 
A vibráló nézés szerte kutat...
Elnémult sirhantok takarnak mindent... 
E sirhantok jelzik a magyar utat...

E hantok évezred harcát takarják... 
csendjük a múltból végrendelet... 
ezt nekünk örökül vércseppel Írták...
S most néma sirhantok beszéljetek...!!!

AZ ÚR...
„És setétség vala a mélység felett. . .  
és Isten lelke lebegett a vizek felett". 
Móz. 1. rész. 1.

És hívjon tetemre gyermeket... férfit... 
urat, parasztot, munkás kezet...!!! 
hogy áll-e most helyén és kitart-e végig 
és hűen szolgálja... e nemzetet...?!

És hívja szavatok...!!! hivja tetemre 
mindet, ki itt áll a sirok felett...11! 
aztán a gomolygó sírba temesse, 
ha elhágy egyetlen magyar kezet...!!!

Mert nincsen másféle... szegény... vagy
gazdag...

finom...vagy kérges—csak magyartenyér... 
mert nincsen e földön máshol magyarnak 
egyetlen darabka igaz kenyér...!!!

De szórjatok átkot néma sirhantok, 
ha nem tanít most ez emlékezet... 
Szórjatok arra...!!! Szórjatok átkot, 
ki elszakít széjjel testvér kezet...!!!

Százszor is verje...!!! Verje az Isten, 
azt, aki rejtekből orozva les... 
és hullát rabolni próbál meg itten... 
s testvére bőrén vagyont keres...!!!

Verje, ki azt nézi, jobb magyar ki volt...!! 
Verje, ki kicsinyei magyar kényért...!!! 
és szórjon fejére százezer átkot... 
bármit mer szólni most bárki ezért...!!!

Szavatok zúgjon...!!! Hívjon tetemre...!!! Most mikor világok s nemzetek égnek... 
Hasítson...!!! Vágjon a sziveken át...!!! s az Alkotó mindent újjá teremt... 
mert évezred múltját és hitét feledve szemünk tisztultan nézzen az égnek... 
elvesztettünk egy megnyert csatát...!!! s ragadjuk meg az Isten kezet...!!!

és vívjuk a harcot s keményen álljuk, 
ha minden nép el is pusztulna itt...!!!
Mi egyedül küzdve, harcolva várjuk... 
ha senki — az Isten mindig segít, 
ha nem engedjük el soha az 
egymás kézit...II!

KUN GYÖRGY,
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Felemelű ünnepség során avatták fel a rimaszombati Hűsök Emlékművét.
__ r

Vitéz Lukács Béla miniszter, Éva László polgármester és a keresztény 
egyházak lelkészeinek lélekbemarkoló beszédei a hősök áldozatvállalá
sáról és az utódoknak a m últ iránti és a jelenbeni k öte lességeirő l.

Mialatt a városházán a díszköz
gyűlés folyt, a Horthy Miklós-téren 
felsorakoztak a helyőrség csapatai 
és az ünneplő közönség is. Egy
másután érkeztek meg a határva
dászok, a huszárok diszszakaszai, 
majd feltüzött szuronnyal és kato
nás rendben a pénzügyőrségi disz- 
század. Zenekarukkal az élen jöt
tek el a leventék és a cserkészek, 
majd az ózdi tűzharcos kiküldöttek, 
a helybeli hadirokkantak és tűz
harcosok. A kivonult csapatok 
parancsnokságát Bodnár István m. j 
kir. százados vette át és adta le a, 
jelentést az állomásparancsnoknak. 
Megjöttek tanáraik és tanitóik ve
zetése mellett az iskolák tanulói is. 
Az Emlékmű előtt, amelyet ez al
kalomra virágdíszei vettek körül, 
sisakos honvédek, két diszbeöltö
zött vármegyei hajdú és két ózdi 
tűzharcos helyezkedett el feldíszí
tett zászlókkal. Az ünnepség kez
detére az eső is elállt és igy a : 
hősök hozzátartozói és az ünneplő1 
közönség is elfoglalhatták a szá
mukra elhelyezett székeket. Pont
ban fél 12 órakor érkezett meg 
vitéz Lukács Béla m. kir. minisz

ter a vármegye és a város vezetői
vel együtt.

Az egyesitett levente- és cser
készzenekar Hammerschmidt József 
karnagy vezetése mellett eljátszotta 
a magyar Hiszekegyet. Áhitatos 
csendben léptek ezután a keresz
tény egyházak lelkészei az Emlék
mű talapzatán elhelyezett mikrofon 
elé, hogy megáldják az örök emlé
kezetül szánt obeliszket. Radány 
Lajos esperes-plébános, vitéz Ba- 
ráth Károly és Varga Imre lelké
szek nagy hatástkeltő és emelke
dett hangú beszédei és imái mé
lyen a íelkekbe vésődtek. Majd 
Kun György postafelügyelő sza
valta el az ez alkalomra irt gyö
nyörű költeményét, amelyet lapunk 
más helyén közlünk. A döbbenetes 
erővel előadott és mélységes gon
dolatokat tartalmazó, komoly költői 
tehetséggel megalkotott vers nagy 
hatást váltott ki.

Ezután vitéz Lukács Béla m. kir. 
miniszter, Rimaszombat város dísz
polgára lépett a dobogóra és az 
alábbi nagyjelentőségű avatóbeszé
det mondta el:

Vitéz Lukács Béla avatóbeszéde.
„Magyar Testvérek !

Hősi szobrot avatunk. Rimaszombat 
magyarsága emlékművet állított azok
nak, akik hősi halálukkal a legnagyobb 
áldozatot hozták a nemzet életéért.

Az a nemzet, amely történeti hivatá
sának tudatában nagy nemzeti célok 
felé tekint, időbeli és térbeli egységben 
látja a nemzet életét, történetét. Mi, 
magyarok, valahányszor népünk múlt
jával, jelenével, jövendőjével foglalko
zunk, mindannyiszor a történelmi hatá
rokon belüli területi egységre gondolunk 
és a végtelen idő horizontja alatt meg
látjuk és átéljük a magyar múlt, jelen 
és jövendő minden küzdő, szenvedő, 
dolgozó magyarjának életét. Csak az a 
nemzet érdemli meg az életet, amely 
tud nagy távlatokban gondolkozni és a 
végtelen idő tükrében meglátja a küz
delmekben elhullottak áldozatát, a mun
ka és a harcok hősi halottjainak példá
ját. Az egyén részére éppen úgy, mint 
a nemzet számára, nemcsak az életnek 
van mondanivalója, hanem a halálnak 
is. A halál tanítása nemcsak bölcs meg
fontolásokra vezeti rá a nemzetet, ha
nem hősi példákat, nagyszerű eseménye
ket és csodálatos emberi áldozatokat 
tár a nemzet elé. A magyar történelem 
az előttünk élő nemzedékek életét mu
tatja, de az elvérzett hősi magyarok 
halálának sok-sok ragyogó példáját is 
elénk tárja. A honfoglalás, a tatárjárás, 
a török-uralom, a kuruc-korszak ezer és 
ezer, millió és millió elvérzett magyarja 
a harcos életnek és a hősi halálnak 
egyetlen nagyszerű képét mutatja : a 
magyar sorsot. A magyarság élete Euró
pának ezen a helyén mindenkor ezer 
kockázattal és áldozattal járt. A vérrel 
szerzett földet mindenkor csak küzdel
mes élettel s a hősök piros vérével tud
tuk megtartani. Nekünk sohase jutott 
osztályrészül más népek kényelmes, koc
kázat nélküli élete. Mindenkor hősi fel
adatok vállalása árán juthattunk csak 
előre a történelem utján. Ezeréves euró
pai történelmünk nemcsak millió és 
és millió magyar hősi halálát jelenti, 
hanem a nemzet hősi életét is meg
mutatja.

Ez emlékmű elsősorban erre a tragi-1

kus és szinte egyedülállóan nagyszerű 
vonására mutat rá a magyar történe
lemnek. Magyatországon minden hősi 
emlékmű nemcsak a kegyeletnek és há
lának kifejezője azok iránt, akik életü
ket áldozták hazájukért a harc mezején, 
hanem ércbeöntött, vagy kőbevésett szim
bóluma is a magyarság hősi életének és 
történelmi küzdelmeinek.

Rimaszombat magyarsága még a cseh 
megszállás ideje alatt kívánt emléket 
állítani az 1914— 18-as világháború el
esett hőseinek. A cseh elnyomatás hosszú 
ideig megakadályozta ennek a tervnek 
végrehajtását, s csak nemrég sikerült a 
határon áthozni ezt a művészi emlék
művet, amely erről a helyről a négy 
esztendővel ezelőtt felszabadult magyar
ság hálás kegyeletét fogja hirdetni azok 
iránt, akik hősi halált haltak a magyar 
zászlóért, nagy nemzeti céljainkért.

Amikor ma hősi emlékművet avatunk, 
egyúttal megemlékezünk arról a boldog 
pillanatról is, amikor ez a város a Fel
vidék más területeivel együtt az idegen 
elnyomatás alól felszabadult. Ha 1918- 
ban és 19 ben minden magyar úgy állta 
volna meg a helyét, mint ahogyan a 
megelőző világháborúban azok a hősök, 
akiknek nevét ez az emlékmű megörö
kíti, akkor sohasem következhetett volna 
be Magyarország területi szétdarabolása, 
s ezzel együtt Rimaszombat városának 
megszállása. Ezek a hősök megmutatták, 
mit kívánhat sorsdöntő időkben mind
nyájunktól a magyar sors. Ő tőlük fegy
veres helytállást, az ország határainak 
megvédését, a magyar fegyverek becsü
letének megőrzését és életük feláldozá
sát kívánta az akkori sorsdöntő idők 
parancsa. Az itthonmaradotlaklól, a belső 
front vezetőitől és munkásaitól pedig 
rendet, fegyelmet, áldozatos munkát és 
hűséges magyar szivet követelt az az 
idő, amikor a megelőző világháborúban 
a határoktól messze, idegen földön győ
zedelmesen harcolt a magyar. A belső 
front azonban felbomlott, az ország az 
üres, bűnös és hazafiatlan agitáció szín
tere lett, s amit ezek a hősök életük 
feláldozásával megvédtek, azt az itthon- 
maradottak könnyelműen és hazafiatla- 
nul feláldozták. Így veszett el az ország 
kétharmada, s a nemzet nemcsak a harc-1

mezőkön elvesztett fiainak hősi halálát 
siratta, hanem 20 esztendőn át gyászolt, 
szenvedett a trianoni sir előtt. Ma ez a 
város szabad magyar lélekkel állít em
léket az elvérzett hős magyaroknak. 
Hogy ma ezen a helyen magyar beszéd 
hangzik, magyarul imádkozhatunk, s 
hogy gyermekeink ajkán iskoláinkban, 
templomainkban és házainkban szaba
don csendül meg a magyar szó, az an
nak köszönhető, hogy az elmúlt két év
tized alatt a magyarság örök sorsához 
méltóan tudott hősi életet élni a cson
kaországban éppen úgy, mint a meg
szállott területen. A küzdelmes, szenvedő 
és az ország talpraállitásán dolgozó ma
gyarság élén olyan vezér állott és áll 
ezekben a sorsdöntő időkben, aki hős 
volt mint katona és hősi lélekkel, bölcs 
előrelátással, fajtájának hűséges szere
idével vezette nemzetét, mint Isten kül
dötte vezér az országépités munkájában. 
Ez a férfiú vitéz nagybányai Horthy 
Miklós, Magyarország Föméltóságu Kor
mányzója. Kormányzó Urunk vezetése 
alatt a csonkaország magyarsága hősit 
erőfeszítésekkel talpraállott, s a magyar) 
politika néhai vitéz Gömbös Gyula ösz
tönös megérzése és államférfiul előre
látása nyomán kiharcolta a magyar igaz
ságot és fokozatosan emelte Magyaror
szág politikai, katonai, szellemi és er
kölcsi súlyát Európában. A megelőző 
világháborúban elvérzett hősök iránti 
hálával, hűséggel és kegyelettel a nem
zet lassan-lassan visszaszerzi azt, amit 
1918—19-ben könnyelműen elveszítet
tünk, Azok a hősök, akiknek nevét ez 
az emlékmű megörökíti, ma már meg
elégedettebben nézhetnek le ránk, mert 
nagyobb ország és erősebb magyarság 
él és dolgozik azon a szent földön, ame
lyért ők életüket áldozták.

Magyar Testvérek ! A megelőző világ
háború hősei a történelmi Magyarország
ért, az érintetlen szentistváni határokért 
harcoltak és haltak meg. Rimaszombat 
város hős fiainak szeme előtt annak a 
Magyarországnak képe rajzolódik ki, 
amelyet a magyarság több, mint ezer 
esztendeje vérrel védett meg és amely
nek szent, történelmi határait millió és 
miiló magyar vére festett pirosra. Ez a 
szentistváni Magyarország ma is minden 
küzdelmünknek, harcba - szállásunknak, 
munkánknak és imádságunknak legfőbb 
célja. Ennek az emlékműnek talapzatán 
nyugodott egy rövid időn át a Szent 
Jobb, az első magyar király áldott keze. 
Hirdesse tehát ez az emlékmű a város 
hős fiainak dicsősége mellett a szent
istváni gondolatot is és emlékeztessen 
mindenkor minden magyart arra, hogy 
Szent István Magyarországáért kell él
nünk, dolgoznunk, s ha kell, meghal
nunk is. Ez az emlékmű a szentistváni 
gondolat örök korszerűségét hirdeti, mert 
a magyarság hősi élete s a hazáért el
vérzett hősök halála örök bizonysága 
annak, hogy a szentistváni Magyarország 
népének történelmi hivatása mindenkor az 
volt és az lesz, hogy Európának ezen 
a részén előharcosa legyen az európai 
haladásnak és biztosítéka a Kárpát-me
dencében élő kisebb népcsoportok élet- 
lehetőségeinek. Ma is ennek a szent 
történelmi hivatásnak jegyében harcol
nak fiaink Keleten a bolsevizmus ellen. 
De nemcsak fegyverrel, hanem a poli
tika eszközeivel is azért a szentistváni 
Magyarországért dolgozunk, amely be
csületes, emberi jogokat biztosit az or
szág minden hűséges polgára részére. 
A bolsevista Oroszország a legnagyobb 
veszélyt jelentette a szentistváni Magyar- 
ország kialakulására nézve. A bolseviz
mus megsemmisítette volna a nemzeti 
gondolatot és a keresztény szellemet, 
amely alapja ezeresztendő óta a magyar 
államiságnak. Ezért csatlakoztunk meg
győződéssel és bajtársi hűséggel ahhoz 
a harchoz, amelyet Németország és 
Olaszország indított az Európát fenye
gető vörös áradat ellen.

1 A most folyó óriási küzdelem is ter
mészetesen áldozatokat kíván. A leg
nagyobb áldozatot azok hozzák, akik 
fegyverrel kezükben harcolnak és vérez- 
nek az európai népek közös ellensége, 
a bolsevizmus ellen. Nagy szövetsége
seink oldalán európai érdekből, de ma
gyar érdekből is fegyvert fogtunk és a 
végső győzelemig harcolunk egy igazsá
gosabb, szociálisabb európai rend meg
teremtéséért s ebben az uj európai kö
zösségben egy erős, virágzó Magyaror
szágért.

A mai napon felavatott hősi emlékmű 
meg fogja örökíteni azoknak nevét is, 
akik a most folyó nagy küzdelemben 
áldozzák életüket hazájukért. Egy név 
már most is ott ragyog: vitéz nagybányai 
Horthy István, Magyarország hősi halált 
halt Kormányzóhelyettesének a neve. A 
nemzet törvényhozóinak akarata vitéz 
Horthy Istvánt a kormányzóhelyettesi 
székbe ültette, hogy a fiú legyen leg
első segítőtársa Kormányzó Urunknak az 
országvezetés munkájában. A megválasz
tott Kormányzóhelyettes legelső köteles
ségének azt tartotta, hogy a Keleten 
harcoló honvédek közé menjen és részt 
vegyen abban a küzdelemben, amelynek 
kimenetelétől mindannyiunk élete és 
hazánk sorsa függ. Ott érte őt a hősi 
halál, s ma már vitéz Horthy István a 
hősi halottak élén nem fegyverrel kezé
ben, hanem imádsággal a lelkében tér
del a magyarok Istene előtt, és áldást 
kér a nemzet életére. Rimaszombat vá
rosa a magyar törvényhozás szándéká
nak megfelelően vitéz Horthy István ne
vét rávésette erre a hősi emlékműre, 
hogy kifejezést adjon annak, hogy a 
Horthy név eggyéforrott a küzdelmes 
életben éppen úgy, mint a hősi halál
ban a magyarság millióinak leikével.

A-felállított hősi emlékmű előtt em
lékezzünk meg imádságos lélekkel és 
hálatelt szívvel mindazokról a magya-

Irokról, akik életüket áldozták a mi éle
tünkért és hősi halált haltak Magyar- 
országért. A hősök tisztelete együtt jár 
egy nép élniakarásával és nemzeti hi
vatásának átérzésével. A magyarság di
csőséges történelmének útját a nemzet 
nagy céljaiért elvérzett hősök nagyszerű 
áldozata jelzi. Mi, mai magyarok csak 
akkor érdemeljük meg az életet, s csak 
akkor lesz újra erős és nagy a magyar, 
ha a hősök tiszteletében, a hősi életben 
és a hősi halálban ugyanazokat az eré
nyeket mutatjuk, amelyeket a magyar 
történelem oly gazdagon tár elénk.

Rimaszombat városa, amely ősi ma
gyar település, a történelem folyamán 
mindenkor nevelt és áldozott hősöket a 
hazának. Thököly Imre és Rákóczi Fe
renc városa sohasem feledkezett meg 
arról, hogy mivel tartozik a nemzetnek 
és a magyar gondolatnak. Ez a hűséges 
rimaszombati magyar lélek állította most 
is ezt a Hősi Emlékművet, hogy hirdesse 
itt, a város falai között a magyar hősök 
emlékét és nagyszerű példáját.

Magyar Testvérek ! A hősök tisztelete 
sok mindenre kötelez. Elsősorban köte
lez arra, hogy amiért ők meghaltak, azért 
nekünk hűséges munkával, lemondással 
és minden áldozat vállalásával élnünk 
és dolgoznunk kell. Élnünk és dolgoz
nunk kell Magyarországért, mindany- 
nyiunk életéért, a magyar kenyérért és 
a magyar jövendőért. A mai idők sok 
önmegtagadást kívánnak minden magyar 
emberlöl. Nehéz és megpróbáltatásokkal 
teli életünk felelősségét és súlyát ma 
nemcsak a vezetőknek, hanem az egész 
magyar társadalomnak vállalnia kell. Fe
lelősségteljes munkát, az ország belső 
társadalmi egyensúlyának épségben tar
tását, erkölcsi, szellemi és gazdasági erő
forrásaink megőrzését, honvédelmi érde
keink hűséges szolgálatát parancsolja a 
mai háborús helyzet. Ez a hősi emlékmű 
azoknak dicsőségét hirdeti, akik a leg
nagyobb áldozatot hozták Magyaror
szágért. Nekünk is hősi lélekkel kell
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vállalnunk kötelességeink teljesítését, 
mert csak akkor és csak Így tudjuk biz
tosítani fajtánk és nemzetünk jövendőjét.

Amikor ezt a hősi emlékművet a ke- 
gyeletes emlékezés és a hősök kultuszá
nak szolgálatára ezekkel a gondolatok
kal felavatom, azt kivánom, hogy a vá
ros hős fialnak dicső emléke ragyogja 
be, hősi példákra és kötelességteljesítő 
magyar életre buzdító fényével minden 
hazáját szerető magyar útját.

A feszült figyelemmel hallgatott 
és a tetszés megnyilvánulása által 
többször megszakított és végül za
jos tapsokkal fogadott beszéd után 
a Dalegylet elénekelte a Himnuszt.

Ezután Sichert Károly, a Hősök

Emlékmű-Bizottságának elnöke szá
molt be arról az elismerésreméltó 
munkáról, amely az Emlékműnek 
felállítását lehetővé tette. Majd lel
kes szavak közepette adta át az 
emlékművet Éva Lászlónak, Rima
szombat megyei város polgármes
terének, hogy óvja és őrizze meg 
azt a város nemzedékről-nemze- 
dékre. Az Emlékmű-Bizottság sokat 
fáradozó és ügybuzgó elnökének 
szavait nagy tetszés fogadta. Most 
Éva László polgármester az alábbi 
költői szépségű és a végén szin
te fohásszá magasztosult beszéd
ben vette át az Emlékművet:

Éva László beszéde.
.Magyar Testvéreim!
Mélyen megilletődve, néma kegyelet

tel állok meg hőseink égbetörő emlék
műve lábainál, mely 1J8 rimaszombati 
hősnek a harcterek gyehennájában meg
fáradt lelke dicsőségét hirdeti. Ha rájuk 
emlékezünk, gondolataink messzi ide
genbe, megszámlálhatatlan csataterek 
borzalmas színhelyére szállanak, hogy 
kutassák a magyar lélek rejtelmeit, 
romantikára hajló vitézi szívósságát, 
nagy álmok álmodását, hogy mindenkor 
csak őket lássuk, akik egyformák voltak 
mindenütt: hóslelkü, helytálló, rettenhe- 
tetlen magyarok.

Most már örök álmukat alusszák és 
csak emlékük él kiirthatatlanul emléke
zetünkben.

Emlékoszlopuk nem a gyász hirdetője, 
hanem az áldozatos, hősi magyar lélek 
glóriás apolheózisa. Velük csak porhü
velyüket temettük el, de nem Magyar- 
ország boldog álmát, melyért hősiesen 
küzdöttek.

Emlékoszlopuk olyan, mint egy esküre 
emeli kéz: meghal és tettekre sarkal.

És miként az idők fájának lombhul
lató ősze magában hordja a tavasz ígé
retét, úgy áldozatuk is, mint imádság 
fog apáról-fiura szállani, hogy fennma
radjon az idők végtelenségéig.

A magyar sors mindig nehéz volt, de 
vállalni mindenkor hősi virtus marad 
és haló poraikból kell támadni egy uj 
keresztény magyar életnek, mely meg
becsüli a gerinces munkát és életét 
örömmel áldozza hazájáért.

Emlékoszlopuk a halál zordon kopja
fája és mégis a legszebb magyar életnek 
himnusza Akikre emlékeztet, nem halot
tak, mert rajtuk az Isten megmutatta a 
maga dicsőségét.

Mennyi fiatal élet, mennyi összeom
lott családi tűzhely, hány sirdogáló árva, 
hitves, édesanya tragédiáját lehelik osz
lopai és mégis oltár ez, mely előtt tér
det hajt minden igaz magyar! Emlék
oszlopuk nem egyszerű emlék, nem sírkő, 
hanem oltár, melyet szentségként őrzünk, 
melyhez erőt meríteni járunk ; ereklye, 
melytől uj csodát várunk. Alatta a név
sor nem sírfelirat, hanem parancs. Pa
rancs a holtak ajakáról, üzenet a hősi 
halottak halhatatlan világából.

Szeretett Magyar Testvéreim !
Mint az ártatlanul elitéit rab börtöne 

falára, úgy irta a magyar nemzet saját 
vérével a világtörténelembe, hogy az 
erőszak sohasem igazság, a letiprás még 
nem győzelem, a szenvedés, a tűrés 
még nem lemondás. Ellenkezőleg. Az 
erőszak dacot szül, a szenvedés hősöket 
nevel. Vértanú hősöknek árva fiai s 
vértanú hazánknak minden gyermeke, 
bennünket a történelem sodró ereje kény
szerít arra, hogy hősök legyünk!

Minden nap huszonnégy drámai órája 
Írja a mai idők történelmének hol sötét, 
hol pedig aranylapjait, s az Idő fogja a 
tőrt énele miró kezeket, hogy az utak és 
irányok se mocsarak, lápok feneketlen 
útvesztőibe, se délibábos pusztaságokba 
ne tévedjenek.

Nemzetünknek minden joga meg van 
arra, hogy az Idő történelemirása és az 
egymásból folyó napok eseményei elé 
figyelemmel nézzen és hitét nem ve
szítve bizakodjék az ősi, jogos magyar 
igények : egy uj keresztény magyar élet 
kiteljesedésében. Aki Így érez. az velünk 
van, aki másként, az ellenünk ! Gennyes 
tályoghordozókra, aggályoskodó ellenve
tőkre, neuraszthéniás pesszimistákra 
nincs szükségünk. De ha jő a teljes 
beteljesedés ideje, ne ugorjának ezek

sem az örvendezők élére, hanem ma
radjanak meg ravasz, kétszínű angol
barátságukban, vörös álmokat hajhászva 
Pajeszos, vagy anélküli söpredékeinek 
ezrei ellepték hazánkat. Tolakodó szem
telenséggel gáládul beférkőztek sok gya 
nutlanul élő keresztény család tűzhelyé
hez és ott a tiszta keresztény családi 
élet szent lángját, a keresztény magyar 
élet szent tisztaságát igyekeztek elham
vasztani. Ezeket a szent lángokat kell 
nekünk újból felélesztenünk. Ezeket a 
szent tüzeket kell a piszkos faji féregtől 
végleg megtisztítani, merta ragyogó maga- 
sabbrendü keresztény magyar nemzeti ér
zésben meg leszünk nélkülök is és azt 
többé ne mocskolja be senki gyáva

H ÍR E K
A Rimaszombatot felszabadító hon

védcsapat parancsnoka lett az uj kor
mányzói főhadsegéd. A Kormányzó Ur 
Őfőméltósága november 10-én kelt leg
felsőbb elhatározásával vitéz Keresztes- 
Fischer Lajos m. kir. vezérezredest fő- 
hadsegédi és a katonai iroda vezetői 
állása alól — saját kérelmére — felmen
tette és helyébe vitéz lófő dálnoki Miklós 
Béla m. kir. altábornagyot nevezte ki. A 
kinevezés rimaszombati vonatkozású ér
dekessége, hogy az uj főhadsegéd négy 
évvel ezelőtt, mint ezredes-dandárpa- 
rancsnok a felszabadító honvédcsapatok 
élén vonult be városunkba.

Vitéz Farkas Zoltán — alezredes.
Magyarország Főméltóságu Kormányzója 
vitéz Jarkasfalvi Farkas Zoltán m. kir. 
huszárőrnagyot soron kívül alezredessé 
léptette elő.

Rimaszombatiak sikere egy irodalmi 
és zenei pályázaton. A Máramaros- 
megyei Kaszinó a magyar zene- és iroda
lom fejlesztésére és Prielle Kornélia 
emlékének megörökítésére országos pá
lyázatot irt ki. A pályázat eredményét 
most adták közzé. 572 pályázó elismert
jei között két rimaszombati név is sze
repel. Az irodalmi pályázaton néhai Telek 
A. Sándor, a zenei pályázaton pedig 
Gabonás Gy. Tibor nyertek „elismerö- 
oklevelet". A Máramaros megyei Kaszinó 
most újabb hasonló pályázatot irt ki 
1500 P. értékben. A pályaművek bekül
dési határideje december 1. A pályázat 
feltételeiről a „Gömör" Szerkesztősége 
készséggel ad az érdeklődőknek felvilá
gosítást.

Katonai előlépés. !fj. Fényes Sándor 
oki. gyógyszerészt a honvédség tényleges 
állományában főhadnaggyá nevezték ki.

Közgyűlés. A Rimaszombati Járási 
Ipartársulat november 15-én, vasárnap 
délelőtt 11 órai kezdettel tartja az Ipar- 
társulati Székház nagytermében évi ren
des közgyűlését.

A g y  to ll olcsón!
T a rka  to lt 70 f i l lé r ,  jobb 1 60, szürke vegyes 
2-40, jobb  3 '—, m ég 'jobb  3 40, finom szürke 4 —. 
Fehéres fo sz to tt l ib a to ll 5'50, jobb fehéres 6 50, 
még jobb fehér 7-50, k im on do tt jóm lnőségü 
8 50, pehelyest 10 — pengőtől szállít 5 kilós 
papirzsák-csomagolásban bérm entve, utánvéttel. 
T isztv ise lőknek 3°/o kedvezmény. VA R O A 
A N T A L  á g y to llvá lla la ta . K iskunfé legyháza, 
_ _ ^ ^ _ _ ^ ^ S z e n tJá n o s - té rJ 5 5 ^ _ _ ^ _ ^ _ _

Találtatott egy drb. pénztárca pénzzel. 
Igazolt tulajdonosa a m. kir. rendőrka-, 
pitányságon átveheti.

idegélete hitvány szennyével, a vörös 
világrombolókhoz huzó hajlandóságával 
akkor, amikor e nemzetnek magyar lel- 
kekre, egész férfiakra van szüksége, s 
amikor súlyos kezekkel: karddal és eké
vel, tollal és kereszttel történelmet ir a 
magyar Idő!

Ég és föld hősi halottja: Istenember! 
Hallgasd meg agyongyötört, megkínzott 
hü magyarok mélységes hitü könyörgését:

Oldódjék meg a magyar föld sorsa.
Ne csak sirgödröt, hanem életet, kenyeret és 
meleg otthoni fészkei adjon azoknak a 
becsületes keresztény magyal polgároknak, 
akik gyöngyöző verejtékkel öntözik meg 
azt. Oldódjék meg a magyar jaj sorsa, 
hogy a tengernyi magyar vér, könny, 
veríték árán szerzett és tartott Hazában, 
a keresztény magyar élete legyen felette 
az ur, — magyar anya szive tája, a 
bölcső, a lakás, a műhely ne lehessen 
többé koporsó, hanem fajtánk a honvé
delem szent céljára sokasodjék és vihart- 
álló acélos erőben óriásira gazdagodjék!

Amikor e nemes emlékművet Rima
szombat város Közönsége nevében örök 
megőrzésre átveszem, hálásan, köszönöm 
meg a helyi Emlékbizottság fáradságot 
nem ismerő önzetlen, hazafias munkáját 
és egyúttal esküt teszek mindnyájunk 
nevében, szent esküt, hogy feledhetetlen 
hőseink emlékeiteket kegyelettel őriz
zük, hozzátartozóitokat szeretettel gon
dozzuk, emlékműveteket szivünk mele
gével, igaz keresztény magyar testünk 
utolsó csepp véréig védjük, oltalmazzuk! 
Áldott legyen azok emléke, akik a Ha
záért haltak és áldani fogjuk azok em
lékét, akik azért meg fognak halni !“

Koszorumegváltós. Kozlay Kálmán 
szekszárdi állami gimn. tanár a „Hősök 
Emlékmüvé“-nek felavatása alkalmából 
koszorumegváltásként 20 P-őt küldött 
lapunk utján az Emlékműbizottságnak.

A tábori csomagok küldésének 
rendje. A ni. kir. postavezérigazgatóság 
a karácsonyi ünnepekre való tekintettel 
kivételesen megengedte, hogy a bélyeg 
zőszelvényes tábori levelezőlapok no
vember havi szelvényével 1 darab 2 kg- 
os tábori csomagot lehessen feladni. Aki 
a november havi szelvényt már felhasz 
nálta 1 kilogramos csomag feladására, 
az a december havi szelvénnyel adhat 
fel november hó végéig 1 darab 2 kg-os 
csomagot.

— M e m o r a n d u m o t  adott át 
vitéz Lukács Béla miniszternek, a MÉP
elnökének a Felvidéki és Kárpátaljai 
Magántisztviselők és Alkalmazottak Szö
vetségének elnöksége, melyben törvény
hozási intézkedést kér arra nézve, hogy 
a szabad pályákon dolgozó tisztviselők 
és alkalmazottak betegség esetén szabad 
orvosválasztással, kellő gyógyszer ellá
tásával, kórházi ápolással legyenek ellát
va és rokkantság, valamint öregség 
esetére családjukkal együtt olyan nyug
ellátásban részesüljenek, amely a köz- 
alkalmazottakéval azonos. A miniszter 
közölte, hogy a belügyi kormány uj 
törvény alkotásával kívánja a jövő év 
folyamán a szociális biztosítást az egész 
országban rendezni. *

A R im aszom bati T a ka ré kpénz tá r, várm e
gyénk leg rég ibb  pénzin téze te BETÉTEKET 
kedvező kam atozásra e lfogad  és azokból 
v issza fize téseket m ind enko r azonnal te ljes ít

Az arcképes igazolványok meg
újítása. A m. kir. Államvasutak igaz
gatósága közli, hogy a közszolgálati 
alkalmazottak arcképes igazolványainak 
1943. évre történő érvényesítése novem
ber 15-én kezdődik és 1943. évi január 
hó 31-én végződik.Az 1942.évre kiállított 
arcképes Igazolványok 1943. évi január 
hó 31-ig akadálytalanul felhasználhatók.

Az állami elemi fiúiskola átalakítási 
munkálatai befejeződtek. Az úgy külse
jében, mint az osztályokban megcsino- 
sodott és főleg közegészségügyi szem
pontokból helyrehozott épületben a szü
lők nagy örömére a tanítás november
11-én már meg is kezdődött.

Márton napjának estéjén esett az 
az Idei első hó, amely csupán reggelig 
tartotta magát a háztetőkön.

Sporthír. A Törekvés SE a huszár
válogatottat az elmúlt vasárnap 8:1 arány
ban legyőzte.

Egészséges íehér fogak
minden arcof vonzóvá és széppé vará
zsolnak. Az erőteljes tisztító hatású Chloro- 
dont-fogpaszta gondoskodik arról, hogy 
fogai nemcsak épek, hanem vakító fehérek 

is maradjanak.

Felkelés után és lefekvés előtt

C h l o r o d o n t
f o g p a s z t a

Az Emlékmű megkoszorúzása.
A nagyszerű beszédet hatalmas 

taps fogadta. Utána következett az 
ünnepség legmeghatóbb része: a 
megkoszorúzás. Vitéz Lukács Béla 
miniszter nyitotta meg a sort, aki 
saját nevében gyönyörű pálmako- 
szorut helyezett el. Utána vitéz 
Keresztes László őrnagy a Vitézi 
Szék, Éva László polgármester 
Rimaszombat megyei város, dr. 
Soós Béla rendőrsegédfogalmazó a 
m. kir. rendőrség, vitéz Kemény 
Géza elnök a HONSz helyi cso
portja, dr. Fabinyi József elnök az 
ózdi és dr. Istók Barna elnök a 
rimaszombati tűzharcosok, dr. Lu
kács Géza alelnök a Gömör és 
Kishont-vármegyei Egyesület és 
Kriskó László titkár a Törekvés 
SE nevében tettek le koszorút. Mé
lyen megható volt, hogy a Don- 
mentén harcoló honvédek is hatal
mas koszorút küldtek, amelyet 
Márkus László helyezett el. Ugyan
csak koszorút helyeztek a talapzatra 
a Széman-Intézet egyensapkás nö
vendékei is. Majd a hősi halottak 
hozzátartozói tettek le egymásután 
koszorúkat és virágcsokrokat, úgy
hogy az Emlékmű teljes egészében 
megtelt a virágok pompájával. Eb
ből a színes keretből emelkedett 
ki az Emlékmű hatalmas alakja, 
mellette a stílszerűen megalkotott 
két művészi kandelláber, jelképez
vén a karddal, sisakkal és a Károly 
csapatkereszttel örök hivatását.

Siposs József olvasta fel ezután 
azoknak a neveit, akik kegyeletü-

— I G A Z —
ami igaz, egy főnyeremény 
nagy szerencse ! De hogy 
módunkban legyen nyerni, 
vegyünk idejében 3 P-ért 
egy egész, vagy 1*50 ért 
egy fél j ó t é k o n y  célú 
állami sorsjegyet, mellyel 
a következő ö s s z e g e k e t  

n y e r h e t j ü k :

40.000 ar. P
főnyereményt, 

vagy :
20 000 P, 10.000 P, kétszer
5.000 P, négyszer 2.500 P, 
hatszor 2.000 P, harmlnc- 
háromszor 1.000 P, össze
sen 29.360 P. nyeremény
420.000 P. é r t é k b e n .  
Kapható osztálysorsjegy 
főárusitóknál és dohány

tőzsdékben.
Húzás d e c e m b e r 4 - é n .
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két a jótékonycélra szánt koszorú- 
megváltással fejezték ki. Ezeknek 
a neveit a jövő számunkban közöl
jük, itt csak azt említjük meg, hogy

vitéz Lukács Béla a hét köze
pén koszorumegváltás címén 
500 pengőt küldött a város 
polgármesterének, úgyhogy kb. 
2000 P jut majd az ünnepség 
révén a hadiözvegyek és hadi
árvák megsegítésére.

Fél-egyet ütött a toronyóra, ami
kor az ünnepség a Szózat hang
jaival végétért. Utána a kivonult 
alakulatok pompás diszmenetben 
vonultak el a miniszter és a kato
nai parancsnok előtt. Csattogott a 
lovak patkója és feszesen pattant 
a katonák, pénzügyőrök, leventék 
és cserkészek lába, szivet és lelket 
nyönyörködtetően. A ma katonái 
méltó módon adták meg tiszteletü
ket a múlt nagy hőseinek.

A diszmenethez a levente-cser- 
készzenekar szolgáltatta a zenét 
Kardos Gyula oktató vezetésével.

A díszszemle után megszólaltak 
a harangok és félórán át hirdették 
azok halhatatlanságát, akik életü
ket adták a Hazának. Ugyancsak 
fél-négy órakor fél órán át zúgtak 
a harangok emlékezetéül annak, 
hogy négy évvel ezelőtt ebben az 
időpontban vonult be a felszaba
dító magyar honvédsereg. Legyen 
érte hála a magyarok Istenének!

A kedvezőtlen időjárás ellenére 
is tervszerűen lefolyt ünnepség elő
készítését hetek óta tartó buzga
lommal végezte a város vezető
sége és a Hősök Emlékmű-Bizott
sága. Fáradhatatlan munkát végzett 
az Emlékművet tervező Mátrai-Ma- 
kovits Jenő és Éva László polgár- 
mester. A polgármester tervezte ki 
a városháza előcsarnokát diszitő 
hazafias jelképet is. Kitűnő segítő
társa volt Gáspár Erzsiké városi 
tisztviselőnő, aki az éjt nappallá té
ve fáradozott az Ízléses díszítés és 
elrendezés körül. A rendezésben 
tevékeny részt vett Szőke János 
városi gazda is. — Sajnos, a város
háza nagytermének korlátolt befo
gadóképessége és a rossz időjárás 
miatt úgy a díszközgyűlésen, mint 
az Emlékmű avatásán akaratlanul 
is hibák csúsztak be a meghívott 
vendégek és a hősök hozzátarto
zóinak elhelyezésénél. Az ünnep
séget rendező város vezetősége és 
a Hősök Emlékmű-Bizottsága ez
úton kéri azokat, akiket a rendező
ség hibáján kívül sérelem ért, hogy 
ezeket a magasztos eszme szolgá
latában elnézni szíveskedjenek.

* **
Az Emlékmű felavatási ünnep

ségén két egyenruhás csapat meg
jelenése keltett méltó feltűnést. Az 
első a 75. évfolyamába lépő pénz
ügyőrség katonásan fegyelmezett 
diszszázada volt, amely a hősök 
emlékezete kultuszának jegyében 
jelent meg az avatáson. A szuro- 
nyos puskával felszerelt csapatot 
Gömör megyéből állították össze, 
kiegészítve a budapesti pénzügy
őrökkel. Az ünnepség előtt a disz- 
század parancsnoka jelentést tett 
dr. Fábián Jenő pénzügyi főtaná
csosnak, a rimaszombati pénzügy
igazgatóság vezetőjének, aki a ki
vonult alakulatot vitéz Nagy Ferenc 
főfelügyelő és Kovács Kálmán fel

ügyelő kíséretében megszemlélte. 
A pénzügyőri diszszázad katonás 
megjelenése és nagyszerű diszme- 
nete vitéz Lukács Béla miniszter 
és az állomásparancsnok tetszését 
is megnyerte.

Hasonlóan kedves vendégekként 
láttuk az ózdi tűzharcosok disz- 
szakászát is dr. Fabinyi József 
gyárigazgató, elnök vezetése mellett. 
Az ózdiak már több Ízben tanuje- 
lét adták annak, hogy őket Rima
szombat tűzharcosaihoz meleg sze
retet és szoros kapcsolat fűzi, mos
tani szereplésükkel azonban az egész 
város szeretetét és elismerését ki
érdemelték.

* **
Vitéz Lukács Béla az ünnepsé

gek után a vármegyeháza nagy
termében fogadta a MÉP nagyvá
lasztmányát. Id. Rábely Miklós 
meleghangú üdvözlőbeszéde után 
a MÉP országos elnöke rövid kül- 
és belpolitikai tájékoztatót adott. A 
miniszter délben szükebbkörii tár
saságban a Tompa-étteremben ebé
delt, délután koszorúkat helyezett 
el szülei sirján, majd rokoni láto
gatásokat végzett és este távozott 
el Rimaszombatból.

A Polgárikor — régi hagyomá
nyaihoz hiven — Rimaszombat 
emléknapján este 7 órakor társas
összejövetelt tartott, amelyen a ka
tonai és polgári hatóságok kép
viselői is megjelentek. Dr. Halász 
István vm. II. főjegyző lelkes hangú 
beszédben méltatta a felszabadulás 
örvendetes tényét. Rövid vissza
pillantást vetett az 1938. november
10. előtti kisebbségi küzdelmekre,

| felidézte az elhunyt vezérek: dr. 
Törköly József, Szent-Ivány József, 
Szontagh Zoltán és Telek A. Sán
dor emlékét. Majd utalt a mostani 
komoly időkre, amelyek a belső 
fronton összefogást és lemondást 
követelnek. Beszéde során a meg
jelentek felállva és lelkesen ünne
pelték az országgyarapitó Kor
mányzó Urat és a vitéz magyar 
honvédséget.

Nemzeti filmszínház kft.
Az elmúlt hét végén újabb élményszerü 

magyar kultúrfilmet láthattunk a magyar 
életben örök szövésekként világitó mi
niszterelnökről, néhai vitéz Gömbös Gyu
láról. Az „Éjfélre kiderül" magyar újdon
ság nagyszerűen megrendezett, de túl
ságosan műterem-izű alkotás volt. — 
Rimaszombat felszabadulásának emlék
napján igaz gyönyörűségünk tellett az 
újra aktuálissá vált „Sarajevo" magyar 
dráma másodbemutatójában. 1914—18. 
tragédiája ma is elevenen hatott a ki
tűnő mese során. — Most szombaton és 
vasárnap mozgalmas és izgalmas magyar 
kémfilm fut a vásznon „Szabotázs" cí
men. A címben rejlő történet egy fontos 
magyarországi ipartelepen (Gamma) ját
szódik le. Csörögi Imre harmadik kém
filmje a legsikerültebb, egyben a legta
nulságosabb is. Főszerepeit Simor Erzsi, 
Hidvéghy Valéria, Kiss Ferenc. Földényi 
László, vitéz Benkő és Pethes Ferenc 
játszák. — November 16-án, hétfőn és
17- én, kedden kiváló német rendezésben 
az évad legnagyobb dzsungel filmjét lát
hatjuk „A dzsungel titkai" címen. Izzó 
trópusi kalandok, emberek és vadállatok 
harcai, pompás eredeti felvételek és egy 
forró szerelmi történet emelik ezt a fil
met felejthetetlen élménnyé. —November
18— 19-én kacagtató amerikai filmjáték 
kerül sorra „Mindennek a férj az oka" 
címen. Egy dolgozó lány sok nehézség
gel telt életét és végül révbejutását tár
gyalja a derűs levegőjű, izgalmas törté
net. Főszerepekben két nagy filmcsillag: 
Myrna Loy és Melvyn Douglas.

SZÍNHÁZ. s

Jóleső érzés fogott el a múlt héten. A 
színház majdnem minden este megtelt. 
A nézőtéren a hangulat izzásig meleg 
volt. A közönség kedvenceit vastapssal, 
szereplésüket szűnni nem akaró „Hogy 
volt„-tal fogadja. A nézőtér melege átra
gad a színészekre is, bennük erőteljes 
visszhangot, meleg érzéseket, ragaszko
dást vált ki és szerepeikben tudásuk 
legjavát adják. A szinigazgalóság napról 
napra újabb meglepetésekkel szolgál. Áll 
ez az „Egy pesti éjszaka" vezető szere
pében feltűnt Árvái Elekre, aki néha 
kissé túlzott, de minden mozzanatában 
jól kidolgozott játékával megmutatta 
oroszlánkörmeit. Ugyanezt mondhatom 
aSántha Anna és Kertész János táncos
párra, akiknek táncprodukciója messze 
felülemelkedett a megszokott keretek 
fölé. Pólyák Vácy Katónak egy pesti is
merősöm megnyilatkozását tolmácsolom : 
finom, diszkrét, elegáns komoly színésznő. 
Sarkadi bácsi öreg sváb korcsmárosa 
kamaraalakitás volt. Koltay, Rácz, Bárdos, 
Fehér a reájuk nem illő szerepekből 
Pálffy Gyöggyel együtt tőlük teihetőleg 
mindent kihoztak.

A felszabadulási emlékünnep előesté
jén a színház az utolsó helyig megtelt. 
A színigazgató a műsoron a nemrég el
hunyt jeles Író, Hunyadi Sándor „Fekete- 
szárú cseresznye" c. nemes hazafiságu, 
irredenta darabját tűzte ki előadásra. Az 
előadást Kun György, városunk ihletett 
lelkű, szivű és ajkú dalnokának „Éb
resztő" c. költeménye vezette be, melyet 
őszinte átérzéssel, mély drámaiassággal 
maga a szerző adott elő. Telek A. Sán
dor utolsó versét szivbemarkolón szavalta 
el tusnádi Pálffy György, aki a darab 
főszerepét is játszotta. Dusán alakításá
ban lenyűgöző volt, őserejü, robosztus, 
alkotó. Bátyja, a rokonszenves színházi 
titkár, Pálffy Lajos most jutott elősző/ 
nagyobb szerephez. A pópa alakítása 
megdöbbentően igaz, emberi, tehát töké
letes volt.

Kritikusi szerepem igen nehéz, mert 
mindenkit egyformán kellene dicsérnem, 
azonban el kell mondanom, hogy Pólyák 
Vácy Kató Irinája, ennek pattogó, szik
rázó szemű fekete párducnak és a lélek 
könnyeit felsíró örök asszonynak pará
dés szerepe volt. Koltay István igen 
nehéz szerepét, a főbírót, sikeresen ol
dotta meg. Fehér Györgyi Milicája egy 
nagy rutinnal rendelkező, nagyvonalú 
színésznő meglátása. Kellemes megle
petést keltett Molnár Gyula részeges 
írnoka, hogy felül tud emelkedni az álló
helyi játékon. Sarkadi bácsi öreg jegy
zője élet volt, élmény volt. Nagyon jó 
volt Árvái és Kertész alakítása is. Áz elő
adás élmény volt nekem, élmény volt a 
közönségnek, de élmény volt magának 
a szinészgárdának is, akik lelkűk, szivük 
vérével, könnyeikkel játszottak, adták 
magukat, valójukat, a művészetbe veteti 
hitüket.

A Színházlátogató.

Kedden zsúfolt ház előtt „Glória, a cir
kusz csillagát" ismételték meg óriási kö
zönségsikerrel. Viszont szerdán a „Divat 
és szerelem" alig */* házat vonzott. A 
vérszegény meséjli operettben a színé
szek igyekeztek a kevés számú közön
ség kedvében is járni. Pálffy György 
kitünően beleéli magát az „öregedő ga
vallérok" szerepébe, akiket a mai operet
tek jórészében ott találunk. Vácy Kató 
és Koltay István kifogástalan játékukkal 
és frissen hangzó énekszámaikkal emel
kedtek ki. Rácz Lili főleg a második 
felvonásban csillogtatta gamin-szerü ked
ves énjét. Úgy ö, mint Barcza Erzsébet, 
valamint a közkedvelt Árvái Bárdos-He
gedűs fiatal komikus hármas tréfacsiná- 
lásukkal és bravúros táncaikkal tűntek 
ki. Molnár Gyula, Sarkady Gusztáv és 
Pálffy Lajos alakjaikat szokott jól raj- 
szolták meg. A zenekart Fehér Lajos 
vezette lendületesen. Tetszést arattak 
még a Gyulai-féle pompás bundák és 
Szabó Sári szép ruhakreációja is.

Csütörtökön este megismételték a 
„Divat és szerelem" operettet, pénteken 
pedig a „Naplemente előtt" színműt.

Káposztás- és 
eceteshordók

e l a d ó k .
H l o z e k - e  c e t  g y á r .

N é m e t ü l  p e r f e k t ü l  t a d ó

gyors- és gépirínöt keres
a r im a szo m b a ti k o n zerv g y á r .

Eladó ház.
A Vezér-utca 1. s z .a . egy 2 szo
bás, fürdőszobás és egy 1 szobás
lakás eladó.
Érdeklődni Szőliősy Istvánnál lehet.

A jövő heti műsor.

Szombaton este és november 15-én, 
vasárnap d. u. és este a pesti sziniévad 
átütő sikert aratott pompás operettje, a 
„100 piros rózsa" van a műsoron. Ko- 
vách Kálmán szövegkönyve nem a sab
lonoperettek mesgyéjén halad, szellemes, 
ötletes és magyaros, amelyet De Fries 
Károly fülbemászó zenéje kisér. Aszebb- 
nél-szebb dalszámokat nap-nap mellett 
hallhatjuk a rádióból. Előadásában részt- 
vesz az egész társulat, mig a rendező 
Galetta Ferenc igazgató lesz.— Hétfőn a 
Rimaszombatban is nagy sikert aratott 
„Szókimondó kisasszony" (Vadvirág) 
kerül megismétlésre Rácz Lilivel a fő
szerepben.— Kedden azok számára, akik 
a díszelőadáson nem élvezhették a „Fe
keteszárú cseresznyé-“t, Hunyadi Sándor 
nagyszerű drámáját újra színre hozzák 
az eredeti szereposztásban. — Szerdán 
és csütörtökön újabb vonzóerejü vig- 
operett kerül színre „32 es baka vagyok 
én" címen. Galetta Ferenc játsza a fő
szerepét a sok ötlettel és humorral, 
nagyszerű dalokkal és táncokkal telt 
derűs levegőjű kedves darabnak. — 
Pénteken filléres előadás lesz, mig a 
legközelebbi nagy újdonság a „Sir a 
balalajka" operett lesz.

Bérletek a színházi titkárnál még meg
újíthatók.

Irodalom.

Uj Idők, a magyar középosztály nép
szerű hetilapja. Előfizetési dija negyed
évre 6'40 P., egyes szám ára 50 fillér.

A Magyar Lányok, leányaink ked
veit hetilapja. Előfizetési dij '/.-évre az 
Otthonunk melléklettel együtt 4 P.

Az Én Ujságom-Tündérvásár, a
gyermekek hétvégi öröme. Előfizetési 
dij '/.-évre ajándékkönyvvel együtt 2 P.

Mindhárom lapból díjtalan mutatvány- 
számot kívánatra küld a kiadóhivatal: 
Budapest, VI. Andrássy-ut 16.

A „Világposta" katolikus folyóirat 
megjelenik minden hónap 10-én. Szer
kesztőség és kiadóhivatal: Kőszeg.

A „Forrás" Irodalmi Vállalat ki
adványai : Minden héten a Tolnai
Világlapja és a Délibáb, kétszer havonta 
az Ünnep és minden hó elsején a Pá
risi Divat — gazdag szellemi tartalom
mal és megkapó szép kiállításban jelen
nek meg. Mindmegannyi erőssége a ma
gyar kultúrának, s valamennyi hasznos 
szórakozást és sok tanulságot nyújt. 
Melegen ajánljuk olvasóinknak a fenti 
lapokat, amelyekből készséggel külde
nek mutatványszámot a kiadóhivatalok: 
Budapest, VII. Dohány-utca 12.

A „Hid“ Zilahy Lajos kitünően szer
kesztett irodalmi heti l?pja minden hé
ten gazdag tartalommal jelenik meg. 
Egyes szám ára: 50 fillér.

Rimaszombat 1942. Nyomatott Rábely Károly könyvnyomdájában (Horthy Miklós-tér 9. szám).


