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MAGYAR Ü N N E P 
T A N Ü G Y I H A V I F O L Y Ó I R A T 

V. évfolyam 1931 j a nu á r 25. 1. s z ám 

A legédesebb öröm 
.8 az iskoláiban, ahová 

Nemes indásért jár a </yennek, 

leiHiabiilan löllr.c hé i !••rmel 

.1 sulid szer"!"!! 

(dl sziide zengjen mindörökkön 

.1 szép ige a léghcn, jenn: 

II aggj ál ok Hozzám jönni <">k<t. 

A kicsiket, övék ii menny.' 

OH azl l'inilsák, ami éllel 

És ne, amely öt, i betát... 

Alhatna uj, !is nemzedéket, 

t.cyy n att h'riszlas mindennll! 

Kozma Andor. 

S íkul elvett Iö Iüi ik testi, lelki kincsekben ez u indokkal. jajokkal 

terhes negyedszázad. (Is uiku hazái siratunk, esni ¡üli nyugalmat gyá-

szolunk, régi jóiéi tiszkein kese-rgünk. lekinlélyek r unliolá in. ideá-

lok vészién panaszKodim1/; s l.e»'e-.eI einlcgcljiik uzl a csöppnyi örömei, 

uuielybcn egész ételünk öröme, h ddogsága van elrejtve a gv rmesel. 

Mindenütt kesergő emberek. Iróaszlalnál, kaié ira mell II. gv ir-

kán, miihelyben, k myliai tűzhely I.özeiében csak panaszt babunk a meg 

nem becsüli munka k ildusi értékeléséről. Sző sincs róla, igaza:» van 

a panaszk idóknak: csak az. a baj, hogy ez a keserű hangulat lielc-i 

szivárog küzdelmes életünk iniiuien órájába, minden percébe és meg-

keseríti minden verejtékes és iiiiiulen örvendetes pillanatunkul F 

De nincs is igazuk a panasz.kodóknak, mert mégsem lehel elke-

scrilcni egész életünket a jelenleg megvált izlathalallan é ld Íves aaisé-

gci miatt. Mert minden árnyék elölt csak itt kell lennie a lé ívnek 

is, minden bus mgás. remény lelem ég melleit a reménynek és öröin-

nek is. t gyen mi lehelne ez, hall juk a kérdési? Ma öröm, reménység? 

I lál igen. Még nem vettek el mindéül , még megmaradt sérleilcnül 

épen egy kis zug a világból, ami a miénk, a mi családunké Hz a kis 

fészek a mi h ildogságiink szigete, az otthonunk. És az. aki minden 

keserűsége dacára is, ezl az utolsó mentsvárat, ezt a számáru még 

széninek megmarad! fészkel is beszennyezi a sölél kétség sziliéivel, 

az >lyan, mini a párjálvcszlcl! gcrlic \ amely a tiszta forrás v izét 

is felkavarta, mielőtt ii >tl volna belőle. 

Igen, van még az éleiben egy darab, amit szerelnünk kell. van 

még egy kis öröm, und a miénk ez a gv •rmek. Az életünk folytalója. 

a mi szenvedéseink örömre váltója, vágyaink bctcljcsilöjc. Kzérl. 

ezért az. egyért is érdemes még ma is élni és d ilgnzni és örülni 

és leéluivalónak találni ezt az életet. 



2 MAGYAR ÜNNEPNéni akurok ilt most az anyákról, vagy a nőről tárgyalni: egész könyvtárakat megbillenek azok a könyvek, melyek az úgynevezett »«('¡problémái akarlak megoldani. Üli most az édesapákról, a ke- iivérkcresö, egész nap' lúló-íuló férfinkről beszélek, azokról, akiknek legtöbb okuk volna belekeserednl e.bbe a visszájára fordított világba.Mi az édesapa? A családi élet köllészelének mostoha fia.Az édesanya ábrázolása csupa meghalod, komoly szépség, övé a legszebb sziliek, hasonlatok, ritmusok, vonalak: benne érezzük az. igazi Asszonyt, édesanyjára úgy néz még az elvadult ember is, mint szenlképre a falusi templom délutáni ájlaloskodéija. érezzük benne az Isién gondolatál.\ gyermek egy egész köllészel-világ középpontja. A kicsinek, az ártatlannak, a fejlődő életnek minden piézise és a simogató mosolygós szereiéinek minden éneke az. övé. Henna önmagunk múltját, a bájos, játékos jelent és a bimbóban rejtőző határtalan jövőt szeretjük.Az. édesapának nincsen költészete. A művész az. igazi férfit nem őróla mintázza, mert nincs meg benne a szilaj erők szabadsága; rajzol lovagol harcosi, nagy dolgokat tevő egyedüli tértit: az édesapáról csak 1 irzképel Ind csinálni, meri azon nyűgnek érzi azt. ami legnagyobb értéke: az clválasztliutullanul hozzá kötött hitvest, gyermekei. Igazi énjét nem is ismeri: talán, mert a férfi nem revelalja úgy kifelé önmagái, mini a mi és a gyermek. .A széni család középpontja a kis Jézus; mellette mindenütt ott áll az édesanya, A Szüzanva elkíséri őt a nyilvános élet esztendőin ál is; olt vau az. első csodalélelnél is es otl all a dolgokul a keteszl aluli. 11 iányzanék, ha nem lenne dl - Széni József nem hiúin zik senkinek. A bellehemi jászol melleit még ott áll, az egyiptomi meneküléskor még ö menti a világ Kincset lleródes katonái elöl, de a lizenkéléves .lézuska feltalálásakor már csak néma szereplő az aggódó édesanya mellett, urnán kezdve pedig végleg eltűnik alakja, az írás nem szól róla lölihet.Az édesapa alakját a való élei költészetében sem övezi fény.A pici gyermek félelmetesnek találja: fél a bajuszától, erős kezétől, dörgő hangjától és az anyjához bújik előle. A diákvilág a papái rajz >1 ja, aki a diáklörlénelek végén pipaszárral vagy nádpálcával jelenik meg mint félelmes Deu ex maehina é s — elveri a főhőst. A nagyok irodalma bőségesen sz.iillilja a torz képeke I róla: a papucs- hőst, a,ki komikus gyáva figura a felesége házában; a rabszolgalur- lől, akinek szolgája az asszony, gyermek; a felszarvazol! múlva férjei; a bűn lézengő rLllcrjél, aki vétkes szerelmei keres otthonán kivid . A történelem apáinkról ir, véres fegyveréi, durva, csupa erő férfiakról, akik nagy letteket vittek véghez, de a költészet által rajz dt képükben nincsen szemernyi melegség, semmi igazán emberi vonás. A pedagógiai célzatú irodalomban jó tanácsokul osztogató szelíd alva szerepel akii az olvasó általában üdvös igazságok gramofonjának érez, de nem sejti benne az cm lie rt...Torzkép mind: egy sem festi az igazi édesapái. Egyetlen igazán szép és hü képünk van róla: a karácsonvcsle lelkűnkbe idegzetl, a szeretet glóriá jával Körükéit képe. , A karácsonyfa gyerlyavjlága gycrnickfe.jokrc, szöszke. barna buksikra vet remegő, tiszta fényt Övék az esle minden öröme, szépsége, lelket megillető meleg han-
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gulala. Mellettük áll, mosolyog, velük örül az édesanya; ő is ódat irtózik a karácsonyi gycrtvácskák féinykörébe. Csak az édesapa áll egyedül az aj ló mellett, ahová a gyertyák már nem világítanak és inig a gyerekek anyjuk nyakába csimpaszkodva, ujjongva csókolják arcát, kezét, senki sem látja meg a férfi szemébe kiülő nagy-nagy szeretetek amint a karácsonyfa-jelenetei szívvel, szemmel figyeli, ö teremtette mindezt: keze munkája ég minden kis játékon, arca verejtéke csillog minden gyertyalángban. I;:s mégis kívül áll a fénykörön és boldog, hogy a többiek öröméi nézheti. . .  biz az édesapa sorsa az életen ál Páriája a család költészetének; boldog pária, mert igénytelen és mert nem lesz soha irigye az édesanyának, akit a szeretet melegebben hullámoz körül; de hőse az éleinek, akit az ön- feláldozás, a hétköznapok csendes igavonása állil glőriás fénybe.. Az édesapa a férfi, aki először lép be elhatározó módon életünkbe s akit gyermekszeinnrel a legerősebbnek, legnagyobbnak látunk a világon. Imponál nekünk, ö az első férfiideálunk. Tőle kapjuk örökségbe mindazt, ami bennünk erő. határoz dtság, akarat, férfiasság, minden erejét magunkban hordozzuk. Páljuk a munkáját: ériünk dolgozik; látjuk küzdelmét az étellel, vergődései!, gondjait, földhöz verve törhetetlen újból felállását, látjuk nagy elkomolyodásail, egy-egy pillanatfelvételen ál belenézünk a leikébe, ahol mérbeli l en. mindent odaadó szeretet él a családja iránt. P'rczzük szigorát, amikor az élet törvényeibe szőrit; kemény kc/.cmarkolása -embert csinál belőlünk; ö a mi életünk kovácsa; izzít, kalapál, de remekművét megcsinálja. Láttuk öt játszópajtásnak, amikor a (érdén lovagoltunk; láttuk szigorú korlátépilőnc <. amikor az ifjúság csjkédvoráhan nem akartunk korlátokat tűrni; éreztük lérfikezénrk kemény kézsz Hálását, amikor az ifjút barátjává fogadta és férfias barátságával férfivá nemesítette, l ’gy érezzük, ö az egyetlen férfi, aki mindig elöltünk jár. fölélik tornyosul, akkor is, ha a tudományok okleveles avatottjai vagyunk, ö pedig talán csak egyszerű parasztember; akkor is, ha ö reszkető kezű öreg ember lesz, mi pedig diadalmas férfierölöl ittasan megyünk neki az éleinek, fis ha a sir löléjc borul, akkor mélységes hálával, férfi-imádsággal bajiunk meg a család páriájának keresztje elölt, mert nagyon, nagyon sokért kell hálásnak lennünk iránta. Kz a néma bála az édesapa apotbeozisa.A vőlegény szerel ele erős, de érzéki és féltékeny: a l ‘siváré nem egyszer irigységgel mérgezett, a fiúé lázadozással szennyezeti, a h írűié csalással bem »cskoll, az űré gőgös leereszkedéstől dagadoz. Csak az alva szeretet fiai iránt a tökéletes szereld, a tiszta, önzetlen szeretet. Az atya megteszi fiáért azt, amit meg nem lenne senkiért a világon. A liu egy rész öbelöle, aki dl növekedett körülötte, folytatása, tökéletesedése, az öreg újra él az ifjúban; a múlt szemléli önmagát a jövendőben: aki már élt, feláldozza magái annak, akinek élnie kell; az alva fiában él, fiában gyönyörködik, fiában hílji önmagái s büszkélkedik. Az atyai szerétéiben nincs nyoma a testvéri szeretet kényszerűségének és megszokollságának, a baráti szeretet számítás.inak és vetélkedésének, a szerelmes kéjes vágyakozásának, a szolga hazug alázatának. Az atyai szeretet tiszta szeretet, az a szereld, amely igazán megérdemli a szeretet nevet, lényege a másiknak b ddogságáért való önfeláldozás.



4 MAGYAR ÜNNEP
Neg\ ''II" even ál VÓl* szennyezi' ;i világai, iitgy elei<»nIsí'*k: kíik-k ■ 1 üj • n . ti gduzzadtubb erszénye. M i nm m Im g. létezzék a inasuk u n z i l i i * . * . l . koldusbot ru jull •illák 1 1 1 ' ■ 1 1 sakhögv . / ;i szörnyű kísérlet nem váll javára ¡¡en-• n,« l% Mind szegényebbel^ mint azelőtt mind éhezőbbek, mini az.clöd. \/ isteni i /.lrl és a sz.eub-:égr:- |Vnz maik ülik még inkáid), mint a. üiidlhau a (lém mohtól megszállod emberekben. Akinek kávés ■ van , l ; l * ‘'kar: akinek sokja van, lobbid iuar; aki megszerezte már a l'ul milr.'l, minikul akar. \ világ csak -gyeden vallást gyakorol. 4|zl, amelyben az • ,d! a kard színin dizálja. a gazd ogság >1 az arany s a k síel a Illám >r.Ebben a esmisa világban igazin nem maradi más őrt »in i számunkra, mini a gyermek, aki legük,ni) reménység.* a j »1*1». a sz bb ,.s :|/ cinberii)l) jövendőnek. I'.zl a leméinségel az. inba i larlsus meg an- n;|t>, aminek rendeli, le li . Kriszlus km ebijének. Ki i z l us  gye.’in kének '• b'ibnk ima; leikéi Kris/.ias iulevei sz.eivl ei >'■ ■, Ez. mculi m g' id»n| a lerlobnl, s/.-nnvboi p kolbói a holnap üde hajnalhas idávil. < cinéin sé-el, l"llamad;is;ilA »vermek a mi legébe- el»b örömünk

ftulfura — civilizációA művcllst g kultúra I »»alma alajiveld lokálom a pedagógiában :ir.-11\ Ia• • megE keveset foglalkoztak vele. s esak újabb időben I >rdull a lieyih ie feleji* Maga a latin sz." enltura habár C.ieero is beszél már enltura auimiról. mégis csak az újabb időben jelenli állatán >s m a lélek müvellségél, söl némely nyelv mini a franci.i . ina sem¡.ken használja. E szó eredrlileg a lóid művelésé! ; leniedé. s innneii viliék a! a lélel művelésére, eiillnra auiniiNem vcUllen mondja Maiz«1! hogy ez ,i szó. kulluiM. mén a löldm nelésl is jelenli, söl ill van etimológiai »vökére Annak is amit mi legtágabb érleiemben kulturáltak nevezünk, ill van »vökére bi/onyo, mennyiségű erőnek b bedolgozása a föld rögébe a legjobb, a U-glöbbel ígérő kezd.de annak i lermészellöl való íüggcUdiségn-íh melynek célja a szellem bizonyos fokn uralma a lermészel fölöd A kultúra leli.il eredetileg nem más. mini a természet lökélelesi lése. a lermészel munkájának fokozása a szellemi munka segítségével ()!l beszélünk kultúráról. ahol ennek a szellemi munkának a nyomait láljuk pl. növényzet rendezésében, az épilésbni. leelnnkai alkoki sokban slb. Ezek külső jelel a kuliurának, szemben az ereded ler mészeli állapollal \ kuliura így bizonyos lekinlelben ellenléle a lermés/etnek de nem tekintjük igazi kultúrának azl. lei ez az elleniéi nem jelenli egyúttal a tökéletesedést is. liánéin a természetes érlék visszafejlődéséi a természetes értékek csökkenését A kuliura az. ember lulcmelkcdése a lerniészelenA kuliura lógatnia a kövelkezö jegyekei foglalja magában: A kultura emberi tevékenység, szemben a lermészel munkájával Tud a |os levikenyseg. szemben a lermészel ludattalan működésével A haladásra irányuló tevékenység az ok viszonyok helyis felismerése
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alapján \/ élet césze;aó>b és lökélelesrhb berendezésére való törekvés, 
mely a természet erőit és törvényeit a magi szolgálatába szegődted 
Mugasuhhrcndü ('Iáin* való törekvés, fölüieinelkedés a mindennapi 
é I e I r ögh óz k (j Iö11 só gé 11Meg kall azonban különböztetni a kultúrát a civilizációtól l’olgá rosu 1 ts/i,lí- A civilizáció a külső rendre, a polgárok együttélésére vonatkozik Megnyilatkozik a társadalom szervezettségében. a jogrendben a termesz,ti állapot vad önzésének legyőzésére irányuló berendezésekben. olyan életformákban, melyek az ember szabad cselekvését bizonyos fokié megkötik, de ezzel az együttélést nemcsak lehetővé, hanem kellemessé teszik.A kultúra termékének tekinthetjük a civilizációt A civilizáció és kultúra együtt fejlődnek, de a civilizálódásl inkább mondhatni a kultúra első tokának, ám ez mán a kultúra egésze. R e á  civilizációnak is olt kell gyökereznie a lelki műveltségben, mert különben csak ál-civilizáció mini ahogyan az a kuliura is. amely csak külsőségekben él Mig tehát a civilizáció külső szervezettséget jeleni, a kullnra belső, lelki szervez. Ilségel s tudatos tökéletesedést.v magyar műveltség szól használhatjuk a kuliura megjelölésére bár némelyek talán lágabb értelműnek fogják tekinteni a kullnra szó érit írnél Mint ahogy a német bibimig, a magyar műveltség is inkább érezteti a szubjektív elemet. Viszont a kuliura szóval lakin gyakrabban jelölik az objektív tárgyi elemet a ktillurjavak össze ségél. I ’gy véljük azonban, hogy a magyar szó is jelentheti mind a k< Hőt a kullnra javainak összeségéi épp úgy. mint a szubjektív állapotot, még pedig akár az egyén, akár a nemzet ilyen állapotátMá** az eddigiekből is látszik, hogy a műveltség kultúra kétféléi jelent: 1 bizonyos szellemi javakat s értékekei; 2 bizonyos szellemi állapotot Meg kell különböztetnünk tehát az objektív kultúrát a szubjektív kultúrától Műveltség kullnra objektíve jelenti azokat a szellemi kincseket, melyeket az egyes ember, vagy nemzet vagy az egész emberiség hir. s/ubjeklivc pedig azoknak a képességeknek a magasabl) fokát melyek a lermészcl fölött való uralom megszerzését és ilv kulturális javak produkcióját lehetővé teszik. Műveltség lehál szellemi tartalom és szellemi képesség egyaránt Művelt az. aki művelt' seggel azaz bizonyos lelki (ártalommal bir. a művelt, akin k képes ségei ki vannak művelve ki vannak fejlesztve. De c kettőnek valami módon .együtt kell lennie, hogy igazi műveltségről beszélhessünk Sőt: e kellőnek valamikép ál kell alakítania annak a lelki struktúráját, akit műveltnek nevezünkAz objoklis kultúrál lehál megkülönböztetjük a szubjektív kultúrától. Az objektív kultúra jelenti a kullnra tartalmát elvonatkoztatva azoktól a sxuhjcküvumoklől. akik azt alkották, létrehozták, fejlesz lelték, s akiknak lelkében az tovább él A kultúra javainak ez az össze sége eb'álhalik a kullnra hordozóitól, s önállóan gondolható V./. teszi eg\ egy nemzet műveltségéi, melyet a maga egészében a nemz I egésze bir \ nemzet egves tagjai csak egy *gy részéi bírják, kisebb nagyobb részéi, más-más részeket s ha meg is van áttekintése az egésznek azt a maga teljességében nem bírja egyik sem. csak az összeség l'gy ee\ rész körébe, mely sok szállal van az (egészbe beleszőve él és uralkodik mindenki, söl talán egy egy ponton tovább
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is fejleszti azt. 

De a ku l i u ra által termelt javak, eszmék, érzelmek, költői és 

művészi alkotások technikai ta l á lmányok , t udományok slb. m ind füg-

getlenek lesznek azoktól, akik létrehozták őket, s az egyéntől, szub-

jektumtó l , függetlenül tovább élnek, s együttvéve a lkot ják a nemzet 

objektív kul túrá ját Midőn egy-egy nép, vagy egy-egy korszak művelt-

ségéről beszélünk, ezeknek az objektív ku l l u r áknak összeségét ért-

j ü k rajta. 

De a magyar műveltség szó Igen jó l kifejezi azt is, hogy rat ja 

egyúttal a szubjektív kul túrá l , vagyis az egyén müvei t voltát is érte-

nünk kell. A műveltség ugyanis nemcsak ku l lur javak összcségc, hanem 

egyéni ál lapot Is. az egyének lelkének k iművel t volta, pallérozott-

sága mint régen mondták . 

A nemzet tagjai hordozói a ku l túrának , az ö lelkükben él a 

kultúra. Műveltnek azt nevezzük, aki ennek a ku l i u r ának a részese 

s a ki i l luréletben, a ku l t u rmunkában . a kul túrközösségben részt vesz. 

A műveltség hordozó ja , birtokosa, élvezője, továbbfejlesztője, akinek 

lelkében annak a ku l i u rának több-kevesebb része él, az a szubjek-

tlviun, aki művel i , akii a ku l iura müvei t kl. lelt műveltté. I izl a 

ku l túrá l nevezzük szubjektív ku l túrának . 

Természetes hogy ez a műveltség egyénenkinl más és más. tar-

talmi lag több, vagy kevesebb s ha tásában is kü lönböző . Ugyanaz 

a tartalom az egyik embert j obban kiművel i , mint a máslkat. Értelmét 

j obban iskolázta, érzelmeit j obban inegneinoslletle, s akaratára sem 

egyformán halott. Mig az egyikei pl. megerősítette, a másikai liabo-

zóvá telte, ki e lhatározásra nehezebbem ju t s brutá l is cselekvésre kép-

telen \z egyén lelki k ia laku lásának ez a mód j a szubjektív műveltség. 

\ szubjektív műveltség tehát az a része a nemzeti műveltségnek, 

amelyet valaki bír, de egyúttal szellemi tu la jdonságainak az a fejlelt 

sége is. mely egészen egyéni jellegű 

A nevelés célja mindket tő : az objektív ku l túra gyarapítása épp 

ugv, min t a szubjektív ku l túra emelése. 

A nevelés az objektív ku l iu ra kincseivel akar ja a szubjektív 

kul iurát az egyénben kifejleszteni, s az egyént igy az obje.kliv nem-

zeti ku l túra részesévé lenni hogy ebben a közösségben élve abban 

tovább dolgozhasson, s maga Is hozzá j á ru l j on az ob jek l iv kul lurn 

fenntartásához, sőt gyarapításához és emeléséhez 

De az igazi műveltség nem abban ál l . hogy az objekl iv ku l iura 

terméked valaki magáévi (eszi, elsajátítja s képességeit l'ifejleszlji 

A ku l iura javai az ember lelkével érintkezve, mintegy tűzben egye 

sülnek az emberi szellemmel. A művelődés fo lyamata abban áll. hogy 

az emberi lélek az objekl iv kul túra elemeit magába fogadja, a maga 

egész lelki s truktúrá jával homogénné leszi, á thasoni l jn . a maga lelki 

tar ta lmába beleilleszti, lelkének integráns részéve teszi. A szubjektív 

műveltség az a mód . ahogyan a külső halasokra — amikkel az élet 

az ember lelkét ostromol ja - reagál A magasubbrendü lelki életei 

é lő emberre nézve csak ezek a belső szellemi fo lyamaink a fontosak. 

Zugbal körü lö l te a vihar , az ő belső életét ez meg nem zavarhat ja , 

de nagv lelki válságai lehetnek akkor Is, m ikor körü lö l te m inden 

csendes. 

Az Igazi kulturélct ez a magasabbrendű élet, s ennek elérése a 
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nevelés célja, meri ez segili az embert életfeladatainak miné l tökéle-

tesebb megoldásához. 

Lát juk tehát, hogy a ku l iura a magasabbrendüségbcn van, mely 

nem más, m in i az egyéni lélek tulemelkedése a mindennap in , a rögön. 

A nagy művészek és nagy tudósok alkotásai is csak akkor 'kullim-

értékek, ha a lelkeket igyekeznek tulemelni saját magukon. .Mind-

egyik a maga nemében emeli a lelket, s igy műveli azt. de igazán 

müvell té csak akkor leszi az ember, ha az egyéni lélekben szubjek 

l iválódik vele összeszövődik, szent tűzben egyesül. 

Lehel e lehűl mindenki müveit a szó ilyen érteimében? Az emberi 

tehetségek olyan kü lönbözők , az egyéni különbségek olyan nagyok, 

a fogékonyság olyan kü lönböző fokozatokat mulat , hogy szinte kép-

telenségnek leiszik, ha azt akar juk célul kitűzni, bogv mindenk i 

művel i legyen. 

Egyenlően müve idé nem lehelünk mindönki i , mert mindenki csak 

a maga lelki s truktúrá jának megfelelő műveltség befogadására képes. 

De éppen ez a pedagógia feladata, hogy megtalál ja mindenki számára 

azt a műveltségbeli tartalmai, mely az ő lelki szervezetének meg-

felel, s rávezesse arra az útra. melyen továbbfej lődhetni a saját 

s truktúrá jának s megalkotod ideál jának megfelelően: fölemclkcdhetik 

a valóság gyarlóságából a sajál eszményi én -jéhez. 

A fölemelkedésnek ez a vágya mindenkiben megvan, még a leg 

alacsonyabb fokon á l lóban, az értelmileg korlátozottban, s az erkölcsi 

züllésben élőnél is. Ez a vágy az, mély az emberi emeli és amely 

kifejezésre jut abban a vallásos formu lában : egyesülni az Istennel. 

A műveli ember tehát az, aki megtalál ja önmagá i , megtalál ja 

az ö magnsabbrendü én -jét. 

Kani a kul iurát tartja az élet cél jának, sőt szerinte ez voltakép 

az egész nagy mindenségnek is végső célja 

A kuliura azonban nem az ember végcélja, csak eszköz az ember 

életcéljának eléréséhez. Segili az emberi abban, hogy hivatását fel-

ismerje hogy életfeladatait tökéletesebben megoldhassa, de nem öncél ! 

Bármilyen magasra is fejlődik az emberi kultúra, ez a magas kultura 

maga nem lehel a vég. mely felé közeledni igyekszünk A kultura 

csak sogil fölemelkedni, s célunk ez az emelkedés, melyet a vallás 

ugv fejez ki. hogy célunk az örök életet elnyerni, az Istent szinről-

szinre látni, az Istennel egyesülni. 

üinfalanilás 
Osztály: VI. 

A tanítás anyaga természettan: Miért lát juk magunkat a tükörbe i? 

Idő : február második fele. 

v a / l a t . 

I. Érdcklödés-kellés. Miért l á tunk? Mii lá tunk? Mivel t á lunk? 

II. A probléma felvetése. Miért lát juk magunkat a tükörben? 

Hl . Tárgyalás I. A fény keletkezése és terjedése. 2. A fény vissza-

verődése. :i A síktükör. 



8 MAGYAR CNXHPIV. ()s s z e I o g I a I á s.V. begyakorlás.A lanitaslioz szükséges eszközük és anyagok: l'iszkálóvas, villa m.is zseblámpa, eerna, üveglap, papirdoboz. \uerharisiiva-darab. j:e- esétviasz, karton. teliéi* selvempapir. borsz-sz lámpa, 10, darab kirá- estuiylugyerlya, lelicr irópapir zsehtükör. mosdótól és ti darab űvegsáv.k m O b ííO Z A SI LHDLKI.OIH-.S K ld .l i  s Hogyan ér hozzád a parázs meleg.1? Hélium! szemmel is érzetbe a parázs melegét? Látod r a parazsat behunyt szemmel is? Hsak meleget sugároz ki a parázs? Meddig tart a melegségnek a kisugárzása és meddig tart a lényé?I ártsd a piszkai«ivasal a tuz.be, inig fehéren izzóvá lesz és figyeld meg lenyenek lassú változását kihűlése közben. Tarts egv darab Auer-féle harisnyal a színtelen gáz vagy b írszeszlámpába.\ izsgáld meg, hogy a világit/) készít lékeknél valamely anyag izzása adja e meg a fényi, vagy pedig más körülmény? \ világitó. ¿illáink es növények, pl. szenljánusbogár. a mélyicngeri világitő halak, a világit«» baktériumok lénye nem izzástól ered.Mi van akk n\ amikor szemünkkel fényt nem veszünk észre?Hogyan jut el hozzánk a meleg, ha a hőforrástól távolabb állunk? Is  a hang? A forrástól az észlelőig terjed-e a fény is? A hő, a hang es a lény koziil melyiket vetí tjük észre legtávolabbról?II  ̂ IMtOBI.T.MA I l . l .\ T. 1 l.ST. l.gy tükröt tartok a gvcrmekek ele. Nézzelek bele' Mit láttok benne? Mi ez? Miért Látjuk mamiikat a tükörben’' Ha jól idefigyellek, mist megtanuljuk azt. miért híjuk magunkat a tükörben?Ili I UUiYAI.AS I \ tény keletkezése és terjedése.Sötét szobában bekapcsoljuk a villamos zseblámpát. Milyen vonalban irányban halad a, fénysugár? Tarts i sugár útjába egy könyvet' Kitér-«- vagy elhajlik e a sugár?Ha az. ablakon a napfény helntul, útja a levegőben lebegő és megvilágított pnrszcmoeskékbeii jói látható? Milyen a fénysugár iránya?Vedd le a világiló zseblámpa födelét és állíts eléje az asztalra egy ceruzát, amelyet előzőleg karlonpapirosra peesétviasszal ráerősileliét. figyeld meg a ceruza árnyékát! Humán indul ki mindig és milyen irányban keletkezik mindenkor az árnyék vonala? Mikor hosszabb, mikor rövidebb. Képzelj olyan egyenest, amely az árnyék végét a ceruza felső hegyével összeköti' II >va vezet a meghosszabbítása?,\llils a zseldámpa elé tiszta ablaküveget! Vel-e árnyékot? I.átod-c a lámpái az üvegen keresztül is? Milyennek m tudjuk az üveget •Tarts a zseblámpa été fehér selyempapirost! Veti* árnyékol? Lábul e a lámpát ezen keresztül is? Milyennek m untjuk a selyem papirost ;foglald össze a zseblámpával végzett kísért, leket'fedeles kartondoboz keskeny »Makinak kőizepén szúrj kolnluvel lyukai, szembei: lev.. másik keskeny oldalának közenéböl vágj ki jókora négyszögei, a vágott nyitást ragasz«! 1»«' zsiruzoll selyempapi rossal. A «1 >)> >z lyukas oldalát tartsd a világiló lámpa el«* v.igv nappal az ablak felé és bontsd fejedre és a doboznak feléd eső részér«* kabátodat' Mi látható a selyempapiroson? Milyen helyzetben van-



MAGYAR ÜNNEP 9naU a (árnyak a selyem papiroson? Miivon helyzetben vannak a tárgyak a képen?Rigilsd mindinkább a lyukai, és nézd mos mindannyiszor a képet! I fogy a n változik a kép a lyuk nagysága szerint?A kozol .»00 fok C-ra hevilell anyagok izzásba jutnak, ekkor nemcsak höl, hanoin fényt is b »csálanak ki magukból. Magasabb hóinkon KUK) lók körül; izzó ayagok fehér lényt bocsátanak ki. A világításra használt összes berendezéseink (gyerlva, petróleum, gáz, acetilén-lámpák, villamos-lámpák fénye valamely anyag izzásából e ad. Az izzást úgy magyarázzák, hogy a< anyag legkisebb részecskéi igen gyors masodporeenkéét több millió rezgési végeznek. \ fénynek észleléséhez kél dolog szükséges: a fényforrás, amelyből a fény kiindul es a szem, amely a fényt felfogja A fényforrás és szemünk között nem kell okvetlenül levegőnek ¡enni. A fény terjed minden átlátszó) Iestben, legjobban a légüres térben. A Nap és a 1'öld közölt légüres tér van, olt tudomásunk szerint semmiféle anyag nincsen. Mi vezeti tehát a lényt?ügy vélik, hogy az anyag részecskéi közötti terel végtelen finom anyag, az éter tölti ki. amely teljesen súlytalan és mindenütt, tehát a világűrben is jelen van. Az éternek jelenlétét azonban mindmáig sem sikerült bebizonyítani, azért minden reá vonatkozó hivatkozás csak föltevés elmélet , de nem bizonyosság.A fénnyel együtt meleghatás is érezhető A Nap, a lámpa nem« esak világit, de melegít is. A sugárzott hő és fény terjedési sebes-' sége az eddig ismert legnagyobb sebesség: másodpercenként ¡UK).KOD km.A fény egyenes irányban terjed. Ha a fény átlátszatlan tárgyba ütközik, akkor ez a fényt nem bocsátja keresztül és mögötte fény- hiánv, azaz árnyéki van. Átlátszó a test. ha a fényt egészen és áttetsző, ha a lényt csak részben bocsátja ál.A lény egyenes irányú terjedését igazolja a sölélkanira is. A világilő test felső részéből kiinduló fénysugár az apró nyíláson kérésziül bejut a sölélkamra belsejébe, ahol az áttetsző fal ernyő alsó •’észél éri. A világiló» lesi első részéből kiinduló sugár az ernyő felső részéi éri. Ezért látjuk a sötét kamrában a lest f >rdil >t képétMiért legrövidebb az árnyék délben? Yeröfényes napon lüzz szabad lérségen a földbe 1 m hossza I) dől és jelöld meg egyenlő időközökben az árnyék végeinek helyéi. Milyen v. malid ad a p mink sora? Hogyan tudnád az árnyék segítségével az észak-déli irányt meg jelölni? Hogyan a dél pontos idejét*' Hány árnyékol vei a lest, ha kél felől éri a fény? Rajzold le társad areélél a falra erősített rajzlapra a ráveteti árnyék segítségével. Vidd az ég i lámpa körül a rug dal dód, egyik harsad figyelje meg a labdái egy és ugyanaz >n helyről és mondja meg, hogy mikor látja ugv megvilágítva, mint amilyen a holdtölte, a félhold és az ujliold. Számítsd ki, hogy mennyi idő ulnlt ér h izzónk a Nap fénye? A uaplá\ óság kereken léi) millió km .1! A b oy visszaverődés** \ siklókorön Is tányérba vizel, sötétítsd el a szobái és világíts villamos zseblámpáddal oldalról a tányérra! I ¡gyeid a falon keletkező fénylőitől, miközben a lámpádul emeld, majd süll.\ es/led' Lökd meg kissé a tányér!, h »g\ a víz benne moz >gjon a lámpádat pedig tartsd egy helyben nyír dián' Mii InpnvzhiKz ' Mikor veri vissza a vízfelület
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a lányi tökéletesebben? Nézz világosságban a sima tükrü vízfelületre. 

Mii látsz? Lökd meg a tá la l ! Mitől függ a fény tökéletes Ávissza-

verődése? 

Tarts napfénybe vagy erős lámpafény))© fényes bádogdarabot , 

zsebtükröt, tiszta üveglapot és figyeld meg. hogy a r á j uk eső fény 

is visszaverődik-© a falra? Melyik veri vissza tökéletesebben? Allits 

égő l ámpa mellé nagy obi) lapol pl. rajzdeszkái , hogy a szobának 

egyik fele. homá lyban legyen! Azután tarts a l ámpa elé (a rajzdesz-

kával szemben , .1 szolja sötét fala leié irányitolt tiszta és sima kar-

tonlapot vagy sima papirost! Yjsszaveri-e a fényt ez is? Állj a tükör 

elé ás emeld lel a j obb karodat. A tükörképnek melyik karja ez? 

Mii rserál fel a tükör? Álljatok fel kelten a tükör jobb- és baloldala 

elölt annyira oldali , hogy egymás tükörképét láthassátok, <te saját 

képeiekei nem. Milyen helyzetet foglaltuk el a tükör síkjához vi-

szonyilva? 

ü, A fény a sil. tárgyak felületéről visszaverődik, mégpedig anná l 

(ökéleiesebben, minél s imább a felölel A fényforrásból a fányy min-

den ¡ l ányban terjed és az út jába ©sil tárgyakat megvilágítja, ume* 

lyekröt a lány visszaverődik. I lyenkor a tárgyak ugv szerepelnek, 

min tha ök is fényforrások lennének. A teljesen sima felületeket tükör-

nek nevezzük. legtökéletesebb tükör a nyugodtan á l ló folyadék fel-

színe azért, meri felülete a legsimább. A használatban levő tükrök 

hát lapját tiszta czüslrélcggel \ Jiiják be. Régebben a simára csiszolt 

léinlapokat használták tükörnek. Az első üvegtükröt a középkor véga-

IVIé a velenceiek készítették, amikor még kénesővel v ui lák be az 

üveg hát lapját . Az. át látszó ablak >1 is használhat juk tükörnek, de 

csak akk >r, lia háttere sötét. 

A lükörlM'U a tárgy képéi mind ig abban az irányban lát juk, 

ahonnan a visszavert fénysugarak a szemünkbe jutnak. 

A tárgy tükörben l á lhab í képéről mcgúHupi lha l juk a következüket 

1 A kép nem keletkezik a valóságban, hanem csak képzeletben 

a tükör mögött , meri a sugarak sem metszik egymást a valóságban, 

hanem csak a képzeletben. A látszólagos kép ernyővel nem fogható fel 

2 A tükörkép a néző szemének helyzete szerint 'változik 

!l. A tárgy tükörképe ugyanolyan távolságban látszik a tükör 

mögött , amilyen a tárgy távolsága a tükör előtt 

t. A kép ugyanakkora, m in i a tárgy. 

5. A kép és a tárgy szimelrikus. 

A sötét helyiségei, irodát vagy miil iclyl nappal világosabbá lehet-

jük , ha fémtükör segítségével a külső fényt bevetítjük. 

Miért lát juk a sz >bába eső fénysugárban a levegőben lebegő port, 

amelyei a szoba más helyén nem látunk? Miért elmosódott az. erősen 

megvilágítóit fehér fal elé ál l i lol l bot árnyéka? Miért látunk az uccui 

lámpa körül ködös estéken fénygömböt? Társad irj.011 valamit papi-

rosra és itassa le azonnal. Tartsd íz i latóspupiroson látható i r i s i a 

tükör elé, cl tudod-e most olvasni? Miért? 

IV. OSSZFFOGI .AI .AS. Mikor ju tnak az anyagok izzásba" Ilyen-

kor mit bocsátanak ki magl ikból? Milyen hőfokon bocsátanak ki 

fehér fényi magl ikból? A világításra szolgáló anyagok miért világí-

tanak? Mi szükséges ahhoz, hogy lényt lássunk? Melyik a legnagy éi>b 

lényforrás a világon? Miben terjed a fény? Okvetlenül szükséges 
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a fény terjedéséhez levegőréteg'.' II igyan lei'jtíd a fény a légüres tér-

ben? Mi észlellielő a fénnyel együtt? Mekkora a fény és a hü terjedési 

sebessége": Van-e ennél nagyobb sebesség a világon, amit ismerünk? 

Milyen irányban terjed a fény? Hová kerül a világító lest felső részé-

ről kiinduló fénysugár a sötétkamrában? Hát az alsó részéről kiinduló 

fénysugár? Milyen kéjjel látunk tehát a sötétkamrában? 

Mit esinát a fény a sik tárgyal; felületén? Mitől függ a visszaverődés 

lökéletessége? Milyen irányban terjed a vjlágilóleslről a fénysugár? 

Hogyan keletkezik az árnyék? Miért keletkezik az árnyék? Mi a tükör? 

Mi a legtökéletesebb síktükör? Miért a viz szilié? Hogyan látjuk a 

tükörben a lárgv képéi? A tükörben lálotl kép valóságos é vagy csal; 

képzelt? Hogyan változik a tükörkép? Milyen táVolságbun táljuk a 

tükörképet a tükör sik ja mögött? Mekkora a tárgyak látszólagos tükör-

képe? Milyen a tárgy és tükörképének helyzete? 

V. BEGYAKORLÁS A tanulók elvégzik mindaz okai a kísérletekei, 

amelyekéi az előadás ideje alatt nem leli deli végrehajt mi. Megfigye-

léseikről beszámolnak a kővetkező órán. 

racs€d€lután 
Gálija, őó lua , a i l l ce . . . 

Városi gyerekek csak a képeskönyvekből ismerik, legföljebb talán 

az állatkertből. A nagy, cifra házak között nem a gólya hirdeti a 

tavaszt. Ott még a fák is későbben ébrednek léli álmukból. Jó melegen 

tüz már a napsugár, mire eszükbe jut: Nini! Nem zörögnek már az 

ablakok a konfliskocsikon! Rövid kabátban járnak már az emberek' 

Nagy, szálldosó s/.ines gömbökéi árulnak az utcasarkokon! 111 a 

tavasz, ébredjünk' 

Bizony, a városi ember csak a naptárból, meg a hőmérőről 

tudja meg, hogy vége a léinek. 

Odakünn a falvakban, a zöld búzatáblák között villogó fehér tanyák 

köri'd m;í i hírnökei vannak a tavasznak. 

Március végén kivirul az ulszél/' árok. a lapos vizönlések tája 

Sárga virágok ülik ki itt is, ott is a fejüket. Fényes, kemény szirom-

leveleik hozzák az első postái Azt jelentik a tanyai embernek: 

Én már megjöttem: tudod-e ki vagyok? Én vagyok a tavasz, 

fullajtárja, gólyák hirdetője. Én vagyok a gólyahír! 

És a tanyai ember tudja, hogy a szép sárga virágok nem hazud 

nak Alig borítják be aranyos szőnyegükkel a vizek mentél, alig 

lehel végig a rónán az első. félénk tavaszi szellő, csak fölhangzik egy 

napon a kémény tetejéről a rég hallott, kedves üdvözlel: 

Kelep, kelep kelep, kelep! 

Gólyáéi; vigan csattogtatják a csőrüket odafönn. Mintha nzl mon-

danák: 

Hál' Istennel;, csakhogy itthon vagyunk! l)e jó is itthon! 

Avval hozzákezdenek a nagytakarításhoz Tél apó alaposan összc-

dobálta a fészkükéi. Napokig tart. inig rendbe hozzák, pedig ugyan-

csak sittnek vei' Sürgetős dolog ez: meri alig szokják meg a régi 

otthoni újra. mire virágba borulnak a ház mögött, a kertben az. 
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orgoiialxikrok egy napon csak arra ébrednek, hogy: rramislen. 

halau vagyunk már! Négy fia la I. hosszú csőr látogat nagy éhesen 

a fészekben. No hiszen, van most dolga Gólyaapának, Gólyainamának, 

mig clcsililják kigyóval-békával örökké enni kérő csemetéiket. De van 

is látszatja iparkotlásuknak. Julius végén nagy merészen sélálgalnak 

már a gólyal'iak a fészekben. Néha máV á szárnyuk is meg-meglibbcn 

és egyszeresük kihuppannak a fészekből a házlelő gerincére. Röpül-

nek már! 

Igaz. h >g\ nem valami jelesen. Gőlyapaui (iólyamama olt van 

az oldaluknál, vezelgeli. lanilja ükei folyton. Mosl kezdődik a nehéz 

sor a gólyal'iak éleiében! Keserves, fárasztó iskola az. amelyikben 

Gólvapapa és élele párja lanilják a repülés művészetéi! Hajnaltól 

alkonyatig tarl az előadás, pihenés nélkül. Fölröpülni, kanavarodni, 

földreesapni. kilarlő, tiosszu utakat beröpülni; közben vadászgalni 

sáskára, békára, vizikigyóra Megtanulni. mi ennivaló, mi nem, melyik 

állal melyik ember ellenség? Hogyan kell azok elöl kereket oldani? 

És minden! jól. igen jól meg kell tunulniok. meri ebben az 

iskolában hamar megbűnhődik a rossz laniiló. Még pedig nem holmi 

lintalevessel, papirgaluskával az életével lakol az a gólya fióka. emelyik 

nem igyekszik a tantárgyakat meglanulni. 

Meri nagyon nehéz, igen nagy feladat vár minden kis gólyára, 

alig hogv röpülni megtanult Fsak gondoljuk el: még nincsen négy 

hónapos már indulnia kell hosszú, hosszú ulra. begyeken, tengereken 

lulra! III bizony nem scgil rajta senki! Ha nem tud jól röpülni, 

ha nem edzeltr meg a szárnyait, lezuhan nyomorúban a tenger babjai 

közé Flpuszlul. megfullad, soha viszont nem tálja löbbé szép Magyar-

országok 

Még javában tarl a kánikula, a rekkenő melegben csalfa délibáb: 

lenger hullámzik a lálhalár szélén, mikor gólyáék már ulra készü-

lődnek Gyülekeznek tanácskoznak, nagv repülögyakorlatokon edzik 

magukat a veszedelmes ulra. Mire elkövetkezik az az idő. hogy gazd 

uram palaláblál. irkál, könyvel nyom a gyerekek kezébe és elballag 

velük az iskolába egyre rilkább vendégek lesznek gólyáék az öreg 

fészekben Fgv bűvös szeptemberi reggelen — ugy Kisasszony napja 

felé végleg harsul vesznek Kora hajnalban, mikor még ,'alig 

pirkad a keleli ég rózsaszíne. szárnyrakél az egész környék gólyanépe 

Csavarogva csigavonalban húznak magasra, magasra . . már alig látni 

ökrl Mosl elfordulnak; még fel-el'lvillan egyik-másik a hajnali 

napsugárban . azután elnyeli ükei a lávolság kék levegője. 

Ynll nincs Mcginl üres a fészek a kémény Idején. 

Reggel, mikor s/.ánlaiii ballag az eke után. szomorúan mondja 

a falusi ember-

i n az ősz, elmentek a gólyák! 

Azután néz. néz soká. arra Dél l'elc. amerre vonulni szoktak.. 

Sajnálja őket Sajnálja a szép nyaral, ami elmúlt Sajnálja önmagái, 

hogy mcginl öregebb leli egy nyárral és ki tudja, megéri-e a következői? 

De csak kevés embernek jul eszébe, hogy megkérdezze: ugyan 

miért is itfcntok el a gólyák Még talán ki is nevetnék érte Hiszen 

már az első osztályos gyerek is hídja, hogy azéel. meri lelni a 

vizek befagynak elluivik az iszapba a kigyó, béka Megdermed, clpusz 

lul a mező sok apró. hosszúlábú hegedűse: szöcske, sáska Azt is 
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tudja mindenki , hogy miért jönnek vissza, mihelyt kinyílt az Idő, 

messze, meleg vidékek örökös tavaszából, ahol pedig teritett asztaluk 

van télen-nyáron. Visszavágynak, mond j ák az. emberek. Vissza-

hozza őkcl ragaszkodásuk a szülőföldhöz. Szinte ma jd hogy azt 

nem gondol juk: visszahozza őket a hazaszeretet. Minim ők éppen 

úgy tudnák, hogy a nagy világon e kivül nincsen számunkra helv 

Mi n lha a gólyák is éppen ügy éreznének és gondolkoznának, mint 

mi, emberek. 

Hiszen bizonyos, hogy a gólya is igen okos madár . A fogságban 

még okosabbá válik, mint odakünl a szabadban. Sok mindent meg-

jegyez. megtanul De má r az.l mégis furcsa elgondolni, hogy (lólyáék 

csupa hazaszeretetből röpü l ik át minden évben kétszer a tengert! 

Hál még az. a tömérdek egyéb vándormadár , amelyik velük együtt 

kél u l ra . Soknak még fészke sincs. solm. Olt vau a kakuk: más 

madarak fészkében kél ki ő maga nem is épit haj lékot, lm megnő. 

Csak úgy csatangol szerte a hazában, c igánymódra. ITát ez. miérl 

j ö n mégis vissza? 

Még egyéb is volt. ami föltűni azoknak az embereknek, akik 

szereltek mindent alaposan kifürkészni. Észrevették, hogy ősszel, .mikor 

odakünn megindul a nagy vándorlás, valami csodálatos izgalom fogja 

el a fogságban tartott vándormadarakat is Szárnyaikkal csapkodnak, 

nyugtalanok menni, utazni szeretnének ők is. Pedig nekik nem kell 

le ln iük a Tél hidegétől, az éhenhaláslö l . ami elöl jobb hazába menekül 

a többi I la ez volna az. oka az. őszi vándorú inak , akkor a fogságban 

tartott madaraknak észre sem kellene venniük, hogy most odakünn 

szabadon élő társaik hossza, veszélyes útra készülődnek. 

Végre egy magyar ember mondta ki az első okos szót A leg 

okosabb magyar emberek közül va ló volt az a Hermán Ottó. Pár 

éve már , hogy virágok ny í lnak a sírján. 

Azl mond ta : mit is akarunk m i ? Megmagyarázni, hogy miért 

költöznek el ősszel a madarak? De hiszen azl nem l iul juk addig, 

m íg meg nem lá l luk hogy mikor mennek, hová mennek? Mii csinál-

nak az uj hazában? Mikor jönnek vissza, milyen országokon visz 

ál az u l j uk? Milyen magasan, mi lyen gyorsan röpü lnek? Ne okos-

kodjunk lehál . hanem men jünk ki a szabadba és figyeljük meg a 

madaraka t ök majd válaszolnak kérdéseinkre, csak okosan kérdezzünk 

Hiszen még azl sem tud juk bizonyosan, hová megy a gólya a 

háztetőnkrő l? Hogy tudhassuk akkor, miérl j ön vissza? 

Ez ugyan egyszerű dolog volt. talán éppen azért nem is 

gondoltak rá eddig az emberek. 

Hermán O l l ó aztán azl is megmulatta, hogy mimódoi i kell a 

madarak vonulását megfigyelni Egy ember persze kevés volna erre 

Az nem szaladhat a madarak után helccihélországon keresztül Sok-

sok ember munká ja , megfigyelése kell ide I la minden faluban van 

valaki, aki ősszel-tavasszal föi irogalja. hogy itielyik madár , mikor 

ment el mikor jött meg? Merről ¡öllek, merre mentek a madarak? 

Akkor ezt a sok sok szem-látta dolgot csak össze kell valakinek gyűj-

teni. az azután úgy látja maga elölt a madarak vonulását, mintha 

csak ü is velük nlazotl volna. 

Vékony alumininni-gyürül erősítenek a madár f iókák lábára, mielőtt 

k iröpül lek a fészekből. Az a lumín ium gyűrűn egy szám vau. meg i 
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mcgfigyciő-ál lo inás nőve, ame ly ik a madara t megjelö l te A számot 

be ír já l , egy nagy könyvbe , ahová be í r j ák , m i lyen m a d á r viseli ezt 

a gyű rű i ki. m i ko r és ho l je lö l te meg. 

Ősszel termesze lesen az i lyen gyűrűzö t t m a d á r is útrakél . Lehet , 

hogy Miközben e lpusztu l , vagy lelövik A l á b á n meg ta l á l j ák a gyűrű i . 

'Fanul l ember m á r lud ja , mit kell véle lenn i : becsomagol ja , e lkü ld i 

a postán abba a városi ja , ame lynek a nevét a gyű r űn olvasta. És 

megír ja , hol löt le le a madara t . Odaha z a pedig, m i ko r a gyiirii 

megérkezik, megnéz ik a nagy könyvben , h o n n a n i ndu l t evvel a gyűrű-

vel a m a d á r ? 

Persze, nagyon sok m a d á r l ábá ra kell gyű rű t búzn i , mert kevés 

kerül vissza be lő lük . Nem m i n den mada r a i l őnek le s nem m indenü l t 

v annak tanult emberek Kivá l t arra. ahová a m i gó lyá ink j á r n a k 

lelelni A f r ikában Olt a sok néger b i zony nem kü ld i vissza a 

gyűrű i ha megta lá l j a is va lamely ik gó lya l ábán . I n k á b b be lehúzza a 

saját orrába . ( 

Azért mégis hazakerü l t m á r elég. hozzánk is. Ezekbő l nagyon 

érdekes dolgokat t ud tunk meg. Most m á r egészen b izonyosan tud juk , 

hogy azok a gó lyák amelyek a kora szeptemberi h a j n a l o n ú tnak 

i ndu l l ak v a l a honnan az. A l fö ld rő l , estére m á r az Erdély i havasokban 

vacsoráznak Ol t vezet el a gó lyák főú tvona la Nemcsak a mie ink 

u taznak arra, hanem a német , d á n gó lyák is itl ta lá lkoznak össze a 

magya r lestvérekkel Sokszor együtt is u taznak tovább Ok bizony 

nem haragszanak ugy egymásra , m i n t az emberek. Sőt a köl tözés nap-

ja i ra még a ha l á los ellenségek is k ibékü lnek . Ragadozók és ének l ők 

esapala i békésen vonu l nak el egymás melleit A gó lyák nagy-nagy 

tömegekben gyű lnek össze m i n den évben az erdé ly i szorosokban 

l l a j ó i dő j á r . sok a béka , sáska, c lvadászga lnak itl egy p á r n ap i g 

Azután h a j r á ! t ov ább ! Keresztül Bu lgár i án Törökország felé. III ugyan 

csak jó l megv do lguk a g ó l y á kn ak : a t ö r ökök szent m a d á r n a k tisztelik 

okét. j a j annak , aki a gó lyá i bán t ja . E l h ú z n a k Kons tan t i n ápo ly feleli, 

á t a b űb á j o s Aranyszarvon , K is Ázsiába. A L i b anon cédrusai t is 

l á t j ák a magasbó l Jeruzsá lem kupo l á i t . Szír ia h omokos par t j á t , m i g 

a Szuez-csatornái is á t repü lve , megérkeznek Egy ip tomba . III m á r 

félig-meddig Je is telepednek E l s zó ródnak szerte a N í l us fo lyó mentén , 

k isebb nagyobb csapa tokban , néha egypár előkelő, kopasz Tej ü marabu-

rokon megh ív ja őket saját uri j ószága i ra sáska vadászatra . Soká ig 

azért nem m a r a d n a k egy he l ven ; ak á rm i l yen kedves vendég, b á r o m 

nap ig unt ig elég! am in t fogytán van a szíves látás, meg i ndu l nak 

u j a bb látogatásra Sokszor egész Afr iká i végigutazzák, le a legdél ibb 

csúcsáig. Fokváros ig 

De nemcsak a gó lyák ut ja i i smer jük i lyen pontosan . Igen sok 

v á n d o r m a d á r r ó l t ud juk , l iogv kö rü l be l ü l m i lyen u f ón jár . Így t ud j uk 

azt is. hogy nem m i n den gólya utaz ik erre, m i fe l énk , néme lyek 

Spanyo lország felé i n d u l n a k és a Fö ldköz i tengeri á l r öpü l i k . Pedig 

a tengert lehetőleg e lkerü l ik a v á ndo rmada r ak I n k á b b k ö r ü l ke r ü l i k 

a pa r i men tén m i n i a m i gó lyá ink No. nem is csoda; ott az tán 

n i ncs hová leszál ln i , ha v i ha r vagy eső éri el őkel Leg fö l j ebb a 

b a j ó k r a Ködö s esős i dőben sokszor e lbor í t ja a ha j óka t a "tömérdek 

k i f á rad t utas fecskék, r igók , b a n k á k Néha nu 'g für jek is. 

I smer j ük m i nden i knek az érkezését, meg az indu lás i nap j a i , m e g 
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figyelték melyik madár mi lyen magasan, milyen sebesen röpü l ? Gólyáék 

elég szédítő magasra szoktak felkapaszkodni; 1000—2000 m-re is néha. 

A sebességük messze elhagyja a gyorsvonatot, pedig még 'akkora 

sincs, m i n i a varjaké. Hát még a postagalamb, hogy szárnyalhat ! Az 

37 inéiért lesz meg másodpercenkint ! 

Falusi emberek má r régen áll ították, hogy ugyanaz a gólya 

j ön vissza hozzá juk évről-évre. A gyürü-jelölés segítségével ezt is 

igazolták már. 

Azért még mindig igen sok o lyan kérdés van, amit nem tudtak 

megfejteni az okos emberek. Ilyenkérdés az, hogy mirl mennek el 

és miért jönnek vissza a madarak? De nem tudják megmagyarázni 

azl sem. hogy niiképen talál haza minden madá r a szülőföldjére? 

Mikép találja meg innen az utat a meleg délvidék felé. Sok fitnl 

madara i az öregek vezetnek; de ma jdnem ugyanannyi van, amelyek-

nél a fiatalok kü lön , az öregek előtt, vagy után indu lnak el. Egyedül 

utaznak és nem tévednek el mégsem! A látás nem igazíthatja el 

őket: igen sokan fekete éj iszakában haladnak, sürü, nehéz ködben 

és mégis nyílegyenesen röpülnek a régi otthon felé! 

Lát játok, mennyi mindent eszünkbe juttat a kémény fölött kele 

pelő gólya kelepelése: 

Kelep, kelep, kelep, kelep! 

Ujévi dal 
De rn'i ui az iilü szárnya, 
Megint egy ér lünő árnya 
Int felénk a haláron! 
hl eh veled, küzdök éve. 
Te se vollál gazdag kére, 
Treskczü kárálom! 

III iz uj év, ö! köszöntöm. 
Hallja meg <• csonka földön, 
Mii kíván o mat/gar sziv! 
Vágya: örök álma: régi, 
Nagy hazáját visszakéri. 
Érte esd, csak érte viv! 

Várinak lőled nagyot, szépei. Verdéké, könnyi, vére: 
Csöjip mcgér/ésl, dicsőség '!. Mind érte folt/, érte, érte, 
Szívbeli kis meleget — 
Mii se adtál, fukar vollál, 
Ilii szivünkre nem hajoltál, 
Bticsuzunk hát. ég veled! 

lr egészért, a nagyért. 
EzI hozd vissza aj esztendő, 
Ha iga: vagg és nem önző, 
S néked adjuk i hahéri! 

ítél nl irunk dall hevülve, 
/{/'/••vésünk a lehlünkbe 
S áldjuk minden perced el. 
Kiknek szitu1 négyszáz éve 
Nem fürdőit meg boldog fénybe, 
C.snk reméli, sirl, szenveded! 

Havas István. 

faiHmMB*1 
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GondolatokKi az édesanya?. anyánkat, azt az édes jó anyát.Oh, Pislikám szeresd, tiszteld, imádd!Mi ó nekünk, azt cl nem mondhatom,Mert nincsen rá szó, nincsen fogalom. Petőfi Sándor.. a lélek ö, mely mindent áthat s mindennek életet ad. Az élet legnehezebb visz myail együtt hordja férjével, d nem vet meg semmit, még a legkisebb házi dolgot sem, mint gondoskodásra érdemtelent nincs semmi olyan nagy, Iliitől visszaijedne, semmi oly csekély, amit elunna, mert mind ennek egy nagy célja van a szeretet. Mintha hold-« nak alkotta volna a Teremtő a komoly férfi mellé, hogy vonzalmát köveivé csak körülötte mozogjon s ha rejtve is, még egész nap sugárzik, fellüujék. mihelyt éj leli felelte s világra szügsége vagyon.|:K.V Ny«'» »*•*»»? ' ' ll1 " z »»yám. Br. Vös József.Anyám a Icgremckcbb nők egyike v »11, kik valaha éllek, lesli, lelki jelességek gazdag egyesülése l'eddh telién és gyémántlh.zlaságu <;rkőlcsiség( mindenkit mély lisz.eleire kö'elczell. Ilyennek i, a h.'iz- nép cselédség és j ihhágyság színié imádták. Kgész lénye, egész élete, önfeláldozó, éjjel, nappal családján függött szeme: munkássága éppen ni van ernyedellen volt, mint szerelele. A gyeriiiekszobáhan, vagy a konyhában éppen olyan maradt, mint a lársalgólcremben. Mikor Fer- dinánd herceg vezette karján az ebédlőasztalhoz, ogyanaz maradi ami akkor volt, mikor gyermekeinek meséli, vagy cselédeivel ¡ont, gyertyái ontott, vajai kőpült. gyümölcsöt aszalt és ruhákat foltozgatott. Leirhulalhmul meghatóan édes volt, mikor imádkozni tanított» kis gycrmcketl, türelmes, mikor kötni, varrni luuilolla leányait, kedélyes, lui valamit meséli nekik. Gerezd Mór tálxjrnoK.Mii szóljak édesanyámról! 0 a szó sz >ros érlelmél)en széni nó v ili. Soha egy közönséges gondolái nem liomályosilolla el lelkének liszla lükről sóba mással nem v ili elfoglalva. mini férje és gyermekei iránli kötelességen cl és minél lólili jólélemény elárasztásával egész kflfnvezclérc. Szóval olyan családi légkörben nöllem lel, almi a liszla erkölcs, az erkölcsileg jó. macától értetődő, természeles <1 d ig volt és mint olyan, érvényesült, a rossz meg valami távol eső, inkább csuk elméiéiben létező, néhány szerencsétlen emb rl érinlö jelein, g- ként szerepeli ami minkéi nem is érinteti. De ne gondolja senki ho|ty ebben a környezetben valami ridegség, vagy örőmlelenség uralkodóit, korántsem Szüléink, bár nevelésünkben a kellő sztori ér.v- nvesilenl Indiák, elvül vall illák, hogy a gyermekkornak bőid igmti kell lennie olyannak, amelynek emléke a későbbi komoly éveket nap sugárral aranyozza inog és ezért mindent elkövettek, li így annak ári illan örömeiben részünk legyen. Ha magam elé idézem ezen első évc.oi emlékezetéi, ugv talál mi. hogy alig Unióin még egy példijál a családi nevelésnek amely ily szerencsés egyensúlyban India lail ini a lekin- lélvl a szeretetlvl, a komolyságol a vidámsággal.Gróf Apponyi Albert.



MAGYAR ÜNNEP 17Ki a gyermek?.Mikor a gye rmok jő : tapsol a házikor,Szelíden ragyogó szemétül uj gyönyör ci\ műid minden szemben..lőttén a homlok is, melyre a bűn s a gond ♦ Sötét felhőt nyomott, vagy mélyredükel vont.Kiderül hirlelcn. Hugó Viktor.Hal-e a gyermekre a környezel?A jónak és rossznak minden magvaI a családból hozza magával minden nagy és kis ember. Aki tiszta idealizmust, emberszeretel, egyszerűségei hozott magával a szülői házból, ezt viszi ki magával a miniszterelnöki palotába, kaszárnyába, gyárba, a hivatalba, a kereskedésbe és mindenhová. Ruduay József né.A felnőttek nem is gondolnak rá, kiejlegetik a szavakat szájuk szélén gondatlanul és gondolallanul, sokszor az üres semmibe. Pedig nem is igaz! Nem odahull! Hanem a körülöttük zsendülü életbe.Szederkényi Anna.A kütelességérzéshezÁpold és növeld kebeledben a kötelesség érzetéi. Amit kötelességed parancsol, szigorúan teljesítsd és haladék nélkül, még ha nőin'/ volna is teljesítése. Aki kötelességeinek leljesilésénél, mérlegelve .; nehézségeket, azzal ámítja magát, hogy amit lennie kellene, d • tenni nem szerel, talán nem is oly szigorú kötelesség, hogy el ne marad hatna, vagy nlóhbra 11c halaszthatna; aki mulasztásait szépitgeii s hogy Irlkiisincrciénck inlö szaval elnémítsa, önmagának Ígéreteket tesz. ti »gy amit elmulasztóit, majd máskor nagyobb pontossággal helyrehozza, aki elölt a kötelesség nem >lyan szent törvény, melyei sérteni, vagy mellőzni soha semmi szín aluli sem szabad: az hamar megszokja a könnyelmű hazugság >1. Kezdellicn kisebb kötelességei! mulasztja el, később a legszentebbel is föláldozza kényelmének, vagy élvezeteinek Sok rossz emberi ismertem és sok boldogtalant, kikel nem a viszonyok, nem is a szív romlottsága lettek boldogtalanokká és rosszakká, hanem az a könnyelműség, mellyel vágyaiknak kötelességeikéi feláldoz- Iák. Hidd el kedves leányom, önérzetünkéi semmi úgy nem emeli s lelkűnknek semmi sem ád annyi nyugalmai, mini azon Indul hogy kötelességeinket mindig Inven és pontosan leljesilelluk.Deák Peroné gyámhánvához irt levelébőlA szorgalomhoz:Kerüld a henyeségel és munkáltán ételei. IIn ifjúságokban a munkál megszokod: éllednek szebb örömeit s édesebb gyönyöreit a munkában fogod találni. Hsak a munka fejti ki, csak az tartja fönn a (estnek és léleknek erejét, csak a munka le s /  hasznossá magunk és polgártársainkra nézve. Sokat elnéznek, sokat megengednek az emberek annak, aki alacsony haszonlesés nélkül beíveltük és érettük fárad. A munka egyik legszebb rendeltetése az embernek.Deák Peroné gyám leányának irt leveléből. ÍZŰ: . . -  *** Xw-1
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A lekintélyüsztelethez: 

Tiszteld atyádat és anyádat, hogy hosszuélelü légy e földön. 

A IV. parancsolat a Szenlírásból. 

Az Islenszeretelbez: 

Imádd az Istenséget! ez az első rendszabás I'ythagoras arany-

verseilx'ii, s ugy hiszem méltán. Semmi Sincs, ami az emberi szivet 

annyira felemelhetné, következőleg az élet mindennapi jeleneteiben 

a szenvedélyek és indulatok ostromában hozzáragadt szennytől annyira 

incgtiszliüiatná mint az Istenség nagy gondolatával való foglalkozás. 

Kölcsey Ferenc Paranclsiséböl. 

Az imádkozás szent cselekedet, leltekre edz. szenvedélyeinkéi tisz-

tit ja és fékezi és igy megszerzi a léleknek az önállóság t és emelkedett« 

ségel, mely egyedül képesiti arra, hogy Istenhez fordulhasson, színe 

magaslaláig felszáll hasson. 

Széchenyi. István gróf irodalmi hagyatékából. 

A hazaszeretethez: 

mi a haza? Tudjátok-e mi a haza? 
Az a hajlék, hol születtünk. Az az udvar, hol tipegtünk 

Hol a dajka altatóan S gyönge kézzel a homokból 

Dúdolgatott dalt felettünk Aranyvárat építettünk 
Hol az akác lombja borul Az a kis kert, hol virágot 
Ablak alatt az ereszre Kötözgettünk bokrétába 
S eresz alatt csicsereg a S bokrélásan szenderegtünk 
Villásfaru vidám fecske. liózsabokor árnyékába'. 

Bárhova visz szerencsétek, Bárhova visz szerencsétek. 

Ezt a hazát szeressélek! Ezt a hazát szeressétek! 

Hósa Eaj >s 

Az embcrszcretelhez 

A szeretet részvétét ne vondd meg embertársaidtól soha, mert 

aki másnak ártatlan örömein örülni tud s aki másnak szenvedéseit 

részvéllenséggel neln zili, az nem érdemel és nem nyer szer 'lel> I mások 

tói, meri a szeretel csak szerelésnek lehel jutalma. 

Deák Ferenc gvámlcánvához irt levelén >1. 

Ismeretterjesztő előadás 
A madarah (üli etellse 

Az ember az állal »kai ősidők óta a sajál érdekei szempontjából 

kezelte. A céljainak legjobban megfelelő fajokat l'ogságbantartás és 

szelidilés mellett háziállalokká változtatta. Ezeket a fajokat az emlősök 

és a madarak »szlályából választ illa ki \z ud\ urán háziállatként élő 

szárnya' >k galamb, ly uk. kacsa, liba slb. már nem is mennek előtte 

madát'sz iniba. A inadéi" a veréb, fecske és a gólyával kezd» (lik. mini 

amelyek ónként csatlakozlak az emberhez, li >gy hajlékát élénkebbé 

tegyék. Az ember figyelmét az inban magára vonták a szabad termé-

szet egyé'o lényei is. a levegő igazi urai is. Bármerre járt. mindenütt 

találkozol! velük: erdőn, mezőn, legelőn, szántóföldön, réten, nádas-
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ban, mocsárban. Gyönyörködött a ragadozók merész röptében és a 

dalos madarak elragadó énekében. A virágillat mellett a madárdal volt 

mindig a gyönyörűség legközvetlenebb forrása, mely inspirálta 

a költőket is. A madár igen nagy hatással volt az emberre. A gondolkozó 

ember ugyanis amikor megfigyelte a madarakat és azok életmódját, 

csakhamar rájött arra, hogy azok táplálkozásukkal részben hasznára, 

részben kárára vannak. A károsakat üldözni kezdte, a hasznosakat 

védelmébe vette. 3 

A magyar, gazda szeretettel műveli a földel, melly 1 lelkileg any-

nyira összetör hogy attól el sem választható. Tudja, hogy a termés 

sikeréhez a jó időjárás egymagában még nem elegendő, imvl a jó idő-

járás nemesük a terményekre, hanem a káros rovarokra és a rágcsáló 

emlősök elszaporodására is ugyanolyan kedvező. De a gazdának tud-

nia kell azl is, hagy a káros rovarok és egerek mérhetetlen károkat 

okozó garázdálkodásait egyedül csak a madarak képesek kellően 

egyensúlyozni és lekeiilartani. A madarak teliül ezen a világos és 

tiszta alapon a gazdának kifejezetten a legjobb barátai. Mivel a föld-

mivelés terjedése, a mező- és erdőkullura fejlődés" a madaraktól 

természetes fészkelő területeik egy részéi elvette s igy azok részbeni 

megfogyatkozását s egyben a káros állatok elszaporodásai idézte elő; 

a termelő gazda rájött arra az. alapigazságra, hogy a madaraktól 

elveit természetes l'és/.kelölicly. kel a madaraknak mesterséges ut >u 

kell visszaadni, mert ellenkező esetben a nagyon elszaporodó rovarok 

a termés sikerét nagymértékben és állandóan veszélyeztetik. 

Az. okos gazda tollát felismerve a madárvilág gazdasági szereped 

és növényvédelmi működéséi: a gyakorlati madárvédelmei okszerűen 

fogja munkatervébe illeszteni, oly módon, hogy a hasznos rovaré;« 

madarakat télen eteti és oltalmazza; tavasszal mesterséges fészek-

odvak állal elősegíti azok fészkeléséi és szaporodását; a magevő ma-

darakat szinten vedi lész.kelcsűk, lehat r »varral élesük idején, s azo-

kat csak a vetés, éredés és aratás alatt tartja távol földjétől: továbbá 

tudva a/l, hogy a húsevő madarak egy része csupán csak vadászati 

szempontból káros, de egérirtásuk révén gazdaságilag hasznosak, azok 

szerepét területileg bírálja cl; végül pedig a sáskajárás, cserebogár-

rajzás, hernyö-özöll és egérjárás idején a területén élő összes ma-

darakat szövetségeseknek tekinti és védelmezi. 

A madárvédelemnek nagv erkölcsi és anyagi haszna van. Ahol 

a gazda védi a madarai, olt már a gyermek is fogékonnyá válik a 

madarak védelme iráni, közelebbről megismeri a madarak vonzó családi 

életét, mely lelkére csak tieoinsilöleg halhal. Megszereti a madarakat 

és aki a virágot és a madarak d már gyermekkorában megszereti, 

abból rossz ember igazin nem lehet. De a madárvédelemnek anyagi 

haszna is van. Olt, ab >1 azelőtt a rovar, hernyó és az álca szüretelt, 

ahol mindig férges volt a gyümölcs, ahol hiába hernyóztunk olt az 

okosan 1 »evezetett madárvédelem látható eredményekén! a madarak 

végzik el a hernyózást meg a rovarirtást, és a madárvédö gazda leg-

szebb jutalmaként az éreti gyümölcs fércgmenlesen hull az ölébe 

llogy csal ugy hozzávetőlegesen is fogalmai alkothassunk magunk-

nak, mennyi férgei-bogarai pusziit el az. olyan apró madár is, amilyen 

például a széncinege, csak annyit tartunk szükségesnek megemlíteni, 

hogy egyetlen cinegepár, amíg lavaszon-nyáron kél fészekalja fiát 
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felneveli, kerekszámbaii 2ö 3(> ezer növénypuszl i lól tűntél el tei-

belellen gv nnrában. Az egerek sorál tizedelő ölyünek pedig napjában 

20 2« cincogó jószág is kell, hogy annyira-amennyire jóllakjék. 

Mindezl nagyon sokan tudják, mégis pusztítják a hasznos mada-

rakat. Az. ilyen ember olyanformán cselekszik, mint aki saját maga 

aluli vágja a fát: mégis csodálkozik és a szentekei emlegeti, ha ősszel 

a megszedett gyümölcse férges. Mások meg vállig mondogatják: »fin 

nem bántom a madarat, mégis kukacos az. a lmám . 

Ennek is megvan a maga oka. Minden szülőnek kötelessége lenne 

felvilágosítani gvtrmekeil, hogy müyen nagv kár a madarat bántani, 

amely hasznosságával nemcsak jövedelmünket gyarapítja, hanem éne-

kével. csiescrgésével, kedves, élénk, ártatlan lényével még gyönyörködj-

leli, szórakoztatja a természel szépségeiben gyönyörűséget találó fino-

mabb lelkű i inberl. 

A madárvédelemnek egyik legfontosabb feladata a madarak téli 

ölelése. Hogy ennek szükségességét megérthessük, legelőször azl kell 

tudnunk, hogy a madár rendkívül gyorsan emészt és igy nagyon sok 

ennivalóra van szüksége. A fiatal madárf iókáknak életük első hetében 

naponta legalább annyi sulyu táplálék kell, mint amekkora saját sulyok. 

Magunk is meggyőződhetünk arról, h >g\ a madár egész nap szedeget 

és igy egész nap emészt. Ha lehal az ilyen fdvtonos emésztésre be-

rendezel! madárgyomor nem kapja meg a nckivalót, szervezete 'egy-

kettőre felmondja a szolgálatot s elpusztul. 

A léli zúzmarás, zimankós időben, különösen, amikor nagy a 

hó, a madár nem julbat li >/.zá táplálékához, mert a táplálék véges-

végig az egész li a tárban, kertben hótakaró alá került. I l i a déli nap 

melege sem takarítja el a hótakaról. a madár már néhány óra 

inalva ében pusziul I)«' még ha déltájban rövid időre le is kotródik 

a hó- és jégtakaró az ágakról, még az is rövid idő ahhoz, liogv a 

madár elegendő ennivalót találjon. 

Természetesen az elemózsiái nocsak akkor rakjuk ki, mikor már 

nyakunkon a zimankó, meg a nagv hó, mert ilyenkor már elkésnénk 

vele. A madárnak az etetőt is meg kell egy kicsit szoknia. Fontos 

kérdés az is, h >gv mii adjunk télen a madaraknak és hogyan adjuk? 

\ cinegeféléknek adjunk mindenféle olajos magot tök-, napra-

forgó , kender, stb. meg faggyal, valami olyan kis házikófélében, 

amelyikben az ennivalói a szél nem fújhatja be hóval és ahová a ve-

réb nem ju lhal be lói az, hogy a madárnak alulról kelljen az etetőbe 

beszállnia, ab >1 a veréb távoltartása céljából valami vékony dról 

legyen kilöszilvo és az etetőnek legalább egvik rtdula üvegből I 'gyen, 

hogy azon keresztül a madár az ennivalót észrevebesse 

A rincgcl'élékuek egyébként is sokféle úton-módon kedvesked-

hetünk ennivalóval. Az udvarunkon ál ló fenyőfa lülevelei közé j ó 

kemény időben öntsünk egy kevés dvaszl >11 faggyút, mely olt hama-

rosan megdermed. Aggalbalunk az. ágakra felébe hasilolt diókat, vagy 

jKvIig vékony zsinegre fűzött tökmagol. Egy kiakasztott nem avas, 

nem paprikás szalonnadarabka is nagyon szívesen fogadott csemegéjük 

Ha az etetőt az ablakunkon kívül akasztjuk fel, a sz diából ma-

gúid* is gyönyörködbelünk hasznos kis madaraink lakmároz ísában 

A cinegén kívül egynéhány pintyféle marad nálunk, vagy jön hoz-

zánk télire gyommagot irtani. Ezeknek is kell a j.ord időben valami 
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alamizsnát adnunk. Legjobb számukra valami bokor tövében a havat 

elsöpörni és ott a behavazás ellen ferdén állított szélfogó, zsúpfödél-

lel vagy más effélével védett helyen, egyenesen a puszta földre szórni 

az ocsut, kendermagot. Egyszerre ne szórjunk ki sokat, mert ha a szél 

fordulni talál, a szem bebavazódl'l* s a madár nem találja meg. Meg-

teszi a szolgálat*>1 az Is, ha valami szélesebb deszkái kileszünk a bóra 

és rászórjuk a magot. Ha a szél esetleg be is havazná, a konyhában 

könnyen leolvaszthatjuk róla a havat. 

A téli. etetésnél arra is tekintettel kell lenni, hogy az etetőkre 

j á ró madarakat >lt veszély is fenyegetheti. A karvaly nem a vérese, 

meri az főleg egerészik s télen úgyis ritkán tart ki nálunk és a macska 

hamarosan felfedezik, hogy hova járnak a madarak nagyobi) csoport-

ban s >11 aztán rájuk lesnek. A karvaly ellen ugy védekezhetünk leg-

sikeresebben, ha az etetőt valamely j ó sürii bokor mellé áll ítjuk, 

ahová a hasznos kis madarak a karvaly támadása elül idejekorán 

besurranhatnak. X sűrűségbe a karvaly nem követheti, az apró ma-

dárscrcgel. A macska ellen az a legjobb madárvédelem, h >g.v az etetőt 

elég magasan a ház falára függesztjük, vagy pedig a szabadon á l ló 

elelöl nagyobb lak közöli kifeszített drótra akasztjuk. 

Sokan nem tudják, hogy hasznos madarainknak legveszélyehb 

ellensége a macska. Ezzel az ellenséggel szemben bizony nagy m 

résen kell lennie a inadái'védü gazdának. A macska ugy in sz irgal-

mas egérpuszliló, de van az egér ellen s >kkal jobb orvosság, mini a 

macska. Hizl >sabb is, olcsóbb is. sí l még enni sem kér: az egérl' >gó 

Pár pere alalt bárki megcsinálhatja, vagy legfeljebb néhány fillérbe 
kei ül és mindi n egerei kifog a háznál. 

Ila az udvar, kert környékén nincsen dyan belv. ahol a madarak 

ihatnának, ivóvízről is g mdnskodnunk kell. Valami lapos eilén.v 

ben vagy vályúban vizel helyezünk ei az etető köz lében s ezzel min-

dent megleltünk, amivel hasznos madarainkai a reájuk bizony vesze-

delmes léli időjárás nehézségein átsegíthetjük. 

A madárvédü gazda havonta felmerülő teendőiről s az odulakó 

madarak havi mozgalmáról az alábbiakban nyújtunk tájékozódási. 

()l*lél>rr. A mudárvédelnii szez >n »ss/el kezdődik Ikir madarainkat 

még nem fenyegeti élelcinbiánv vagy az idő zonlsága, a madárvédü 

az inban már jó előre megteszi előkészületeit. Almi még nincs, ott 

kellően védeti helyekre kiállítjuk az cL'lükel és elláljiil* élelmim I. 

Ali >! már van eleiéi, oll megvizsgáljuk a készülékel. az eselleg s hibákat 

kijavítjuk és eleséggel felszerelve, visszahelyezzük. A k. rlbcn vagy 

gyümölcsösben kiszögezzük a leszel* idvakat, egy holdra állag 10 15-öt, 

minden 10 Líra egye! számítva. A köb u i ó cinegék az odvakal háló-

tanyául fogják felhasználni és igy kertünkbe szoknak. Ila már voltak 

odv link, azokat is végignézzük egvszer s az azokba behúzódott her-

nyókat, bábokat slb. elpusztítva, az odvakal kitisztítjuk. Szedessünk 

különféle bogyókai, bngv télen a rigóknak is megtelelő táplálékot 
adhassunk. 

Novemberben a szabadon fészkelő madarak részére a bokrok 

és élüuövényck megfelelő ritkításával és a vezérbajlásol* kímelszésé-

vel létesítünk fészekrakó ágcsomókal, hogy oll tavasszal l'észkelésre 

alkalmas helyei laláljanal*. ó lmos esők idején fokozzuk iz eletük ele 

ségkészlelél, hogy a esapzotlan didergő védcneeinkel a lm táplálék 
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iulüereje immár talpraállítsa.Decemberben, a beálló hóvihar ok cselén vizsgáljuk meg az eleinket, van-e bennük kelló táplálék, a hófúvás nem ok ozotl-c bajt? Különösen olt legyünk résen, ahol ctelőercssz'.l eleiünk, mely szél Ingó keret hiányéiban a hó ellen kevéssé van védve. Tulajd mképen a madár akkor szorul igazán etetésre, léi a hó és fagy minden természetes táplálékot elzár előle. Rendkívül fontos lellát, lmgy zsemlyemorzsa, mák és különféle bogyókból álló keveréket, amely a lülevelek közé tapadva, azoknak a madaraknak is táplálékot nyújt, amelyek nem szoktak az etetőre járni, mint pl. a királyka, őszapó és a fókusz..laiiiiárban is újra vizsgáljuk át az idvakal, hogy íz esetleg odrainkban tartózkodó petéket és egereket ártalmatlanná tegyük. A szőr. més ragadozók bundája ebben a hónapban a legértékesebb, olt tehát, ahol ezeket fogják vagy lövik, ne d dijuk el azok teleméi, hanem azt lenyúzva, alkalmas helyen akasszuk fára. ahol nemcsak a mi cinkéink fognak lakmározni belőle, hanem a környéken esellcg k eresz- lülhuzódó többi cinege is esapal >san fogja megszállni s így esetleg azok is ;i mi területünkre költöznek.február az igazán nehéz hónap védenceink számára, (hindunk legyen állandóan az életükre.Ezek volnának a legfontosabb tudnivalók a madaraknak téli etetéséről. Ápoljuk és védjük a hasznos madarakat, mert nem lesznek hálátlanok az emlicri gondozással szemben.

Ünnepi beszól inségaheié favára 
rendezel! ünnepély megnyitáséraMélyen lisztéit Hölgyeim és Éráim!.Mihail a nap-nap titán megújuló, önfcláld i/.ásl és hősi lemondást kiváltó küzdelemben, melyet a magyar nép milliói l íbiainak mos! a háborúk és forradalmak után, az életért, a megélhetésért, a mindennapi kenyérért, erőt adó. bizakodást hirdető, reményt pirkasztó percek ezek a mostaniak, amelyekben megismétlődik az Isten Fiának csodálatos kenyérszaporilása és az üt kenyér és kél hal isteni csodájára kell gondolnunk. Esteledvén pedig mondja az írás, — hozzám.mic- nek lanilványai, mondván Puszta a hely és már eljárt az idő; bocsásd el a seregei, hogy a falvakba un iivéu. eleség I vegyenek maguknak Jézus pedig monda nekik Nem szükséges elmenniök; adjatok ti nekik enni Feleiének neki: Nincs itt más csak öl kenyerünk és két halunk Akkor szála az Er Hozzátok azokat nekem ide. I s miután meghagyta, hogy a sereg telepedjék le a szénára, vévé az öt kenyeret és két halat s égre tekintvén, a tanítvány »knak adá a kenyeret, a tanítványok pedig a seregnek l'.s evének mindnyáján és jóllakának és a fönnmaradt hulladékból tizenkét kosarat szedének. Az evük száma pedig ötezer férfi volt, az asszonyokon és gyermekeken kivid.Ezeket a szavakat érzem megelevenedni a mi mai esténkén, amik >r összegyűltünk ennek a községnek lakói társadalmi különbség nélkül, hogy összeadjuk a szegénységünkből kilellö öl kenyeret és .1 kél halat



MAGYAR ÜNNEP 25és azt a szeri'teliick csodálatos erejével mvgszu|>orilva osszuk szét a nélkülözőknek, az Ínségeseknek, a mindennapi kenyér nélkül szenvedő embcrlársainkna k.(Isutalni >s erő van a szereiéiben! íme, amikor úgy éreztük, hogy vége minden áldozatkészségnek, minden könyörüleles érzésnek, meri a ad magunk élete sincs már bizlosilva, máról-holnapra lengetjük magunkat és családunkul, akkor kinyílik a szereld virága a szivekben s az ól kenyérből és kél balból megvendégelhetjük az ötezer ínségest. Csodálatos erő van a szereidben! Igen. ez a csodálatos erő dobbantotta össze a szivekéi, ez a csodálatos erő terelt össze erre a mai ősire községünk minden nemesen érző és gondolkozó tagját, ez a csodálatos erő, a szereld lelt vendéglátó gazdává, bőkezű mecénássá bennünket, akik azt gondoltuk, hogy mi is ínségesek- .mi is nyomorgók vagyunk.hs ahogy az írás mondja, a csodálatos kenyérszaporitás után i fönnmaradt hulladékból tizenkét kosarai szedlek tele, azonkép a mi áldozatunknak is megmaradt a csodálatos áldása, amely több. mint amennyit áldoztunk. Odaadtuk a darab kenyérből a leiét, minden nélkülözhető és még megmaradt kincsünkéi. . .  és kaptunk érte két- annyi örömet, százannyi boldogságot: a mindennapi kenyérhez juttatónak meleg, hálás lekinlelét és lelkűnkben azl a boldogító érz- I’. hogy scgilcMünk másokon, a nálunk is szegényebbeken. Segítenünk rajtuk, királyi gesztussal adtuk oda nekik vagyonunk felél, az apróra szabod mindennapi kenyerünket osztottuk meg velük, azokkal, akiknek még annyijuk sem volt. Ez a boldogító érzés marad meg nekünk Hölgyeim és l ’raim. s ezért érdemes vall áldozatot hozni.A másik kép, amit látok, sok száz és ezer kinyújtod kéz, remein leien szem, amely meglátja a feléje nyújtott k e n y e re i.., azoknak reménytelen szenvedőknek leisugárzó arcúi látom, aki rész sülne’ a jólelkü adakozók filléreiből, pengőiből. Ott látom az elesett özvegy édesanyát, aki kél nap óta jár egy falat kenyér után. fiié in  a maga, hanem ;i kél, vagy bárom apró gyermeke számára, akiknek két nappal ezelőtt adod utoljára egy kis száraz kenyeret, s akiknek már a szemébe sem meri nézni l-álom az elhagyóit, elaggod őreg munka- képtclcnt, aki bizony másnak gondolta nz öregség nyugodalmas mip- j a i l . . .  valahogv másnak, mini ahogy ma r isidéiül az élei minden napja . .  És Iá lom, amint remegő, reszkető kezével nvul a feléj nyújtod kenyérért, az é le ié r t ... munkás fiatalsága béréért, amit fia beívelt most idegen nyújt feléje fia helyed, aki magi is kenyérért mered üvegesedő szemeivel >( kenyérért a családja, lej sége. gy r- mekei számára. . .  Kzl a csodá latosan boldog képei lát un most magam előli, a mcgelégcdell. hálás, a nagy háláló! néma. szólalna ajkakal? a reménységtől felpirkado szemeket . ,Köszönjük, köszönjük községünk nemeslclkü és megértő lakosságának jóságai sok szí v sok melegéi, kik az Ínségeseket magukhoz ölelték, szomorú arcukal mosolygóvá lellek. Akik megosztották velük kenyerüket.- - áldja meg érié az Isién! Akik lelöröllék a szenvedők könnveil v. uniós, meleg kézzel, szeiylctük melegével \ldja m g az Isién a júszivű jólevőkel s adja nekik vissza százszorosán, amil szegénységükből az Ínségesek aszlalara leltek.
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Irodalom 
v 

SzaDo lcsha i i i l i â l y 

Szabolcsim Mihály, a magyar Íjra halkbcszcdü, istenáldotta (-s 

a szivek húrjain, játszó költője meghalt. Olyan volt élete, mint a Nap: 

szerelet áradt szivéből minden emberi szépség és jóság iránt. Sor-

sával elégedett, mélyen vallásos költő volt, aki az élet jelenségeiben 

és a maga sorsában is mindig az Isten kezét csodálta. 

Költői világának a szerelet volt vezércsillaga. Nincs a világon 

igazabb vallás annál mondja költeményeiben,- mint az. mikor valaki 

megvigasztalja a hánködőt, lehajol a szenvedőkhöz s egy-egy jótett 

lényén merül álomba minden este. Ha ránk mosolyog egy szülötten 

árva, elmaradhat a templom is; ha .iz eliiagyollli iz lestvéri szívvel 

közeledünk, nem vétség az imádság feledése. Nem élt Hiába, aki szívvel 

élt. A szerelel az igazi hit, aminthogy a költő sem okoskodó könyvek 

lapjairól tanulta hitéi, hanem édesanyja meleg szivéből: igazabban 

azóta som látta Istent, mint mikor gyermeki lélekkel fürdött édesanyja 

mosolyában. Igen, van Islcn! De ritmusos nagy imádságodnál több 

Isten elölt a szeretet. Minden a szereteti Fölérhet tudományod az égig, 

lehelsz bölcsebb a bölcseknél, I 'kelsz, bátor mindenekfölött, lehelsz 

nagy ur s pompázhatni az érdem és dicsőség özönében, mégis szegé-

nyebb vagy az. útszéli koldusnál, ha nincs szived. 

Van-e hűségesebb, künnyczöhh. édesebb szeretet a szülőföld sze-

reteténél? Hiába susognak l'áris ragyogó utcáin és a Szajna partján 

a platánfa lombjai, a Tisza partját nem lehel elfeledni. Kis házikók, 

hallgatag utcák, a magyar falu csöndje: ez a költő álma. Ha újból 

kezdhetné életéi, maradna alföldi falujának jámli >r lakója s a biblia* 

nál és zsollái'os köny vnél soha nem volna egyéb könyve. Mennyi fű-

szál tanítaná bölcsességre és lelki tisztaságra a Tisza partján. Holtig 

csodálná a falu papját, hogy olyan szépen prédikál: holtig hallgatná 

az. akáeloinbok s/.elid suttogását. Hányszor megsiratta, hogy elszakadt 

falujától Szive még Erdélyből is az Alföld felé v >nja, meri valami 

babonázó titkos bubánál leng az >n a tájon, amerre a Tisza lolyik;. 

Kicsordul a könnye, mikor Erdély hegyei közöli jár, pedig Erdély 

csodás föld. A Maros völgyénél, a Küküllü menténél van-e szebb a 

világon? Még a felhők is ¡(leszállnak az Alföldről, ¡11 táboroznak a szé-

kely bércek közöli. Irt innen indult utunk, ezekből a sasl'cs/.kckböl, 

anny i századon ál a magyar szabadság. 

Nyugalmas, lisztes szegénység: ez volt a költő élete, de azt. ami 

szép az. életben, szegény csen is érezte. Almait n in vette el tőle senki 

s az. álmok mindent megadnak. lM>2-hcn született ('»kecskén, l'esl 

megyében. A debreceni református teológiai akadémián végezte tanul-

mányait, majd kél évig (ienfben és Parisban tamilt, azután falusi pap 

lelt a marosfelfalui, később pedig a liszuábr inyi • református egyház-

községben. H ő b b Temesváron h II leikész. s olt működött harminc 

es/,lendön keresztül hűségesen, pontosan telj -ölve köllsségét, amig 

192IM)en nyugalomba vonult. Ny ugaloinbavomdása után került fel Hu-

dapeslre, ahol a Kisfaludy'-Társaságnak lelt másodlilkára. abban i 

székbon, ahol elődei Gyulai Pál és Beöthy /soll üllek valamikor. Fáj-

dalmasan szakadt el híveitől, de irántuk érzett forró szeretete ott 



élt a szivében az utolsó dobbanásig és boldog volt, ha másként nem 

is, r ád i ón küldhetett hozzá juk egy-egy istenhozzádot. 

Meghaló az az érzése, amellyel ha lá lá t közeledni érezte. Alig két 

hónap ja , október elején irta — talán legutolsó költeményét —. melyben 

m in t ha megérezte, volna közeli elválását. A költemény így hangzik. 

ősszel szü le t tem. . . 

fisszel születtem, ha l jak is meg ősszel, 

Együtt a vadvirággal, 

Amely fölött épp búcsúzóra szól tán 

Az utolsó madá rda l ! 

Ugy gondokim, nem lesz o lyan keserves 

Akkor az e lmú l ásom: 

Ha m á r tudom, hogy nincsen több madárda l . 

Se virág a ha tá ron ! 

Előfizet Mfehez! 
Ötödik esztendejébe lép i m m á r a Magyar ü nnep s ez a szám ma, 

ebben a gazdaságilag igen alacsony színvonalra szorult életben sokat 

m o n d ó bizonyíték amellett, hogy nem végeztünk haszontalan munká t . 

De emelle'.t tanúskodik előfizetőink és o lvasó ink szépszámú serege is. 

A Magyar ünnep megindu lásakor azt irta zászló jára, hogy segítségére 

óha j t lenni az amúgy is túlterhelt magyar tanítóságnak, fis ehhez a cél-

kitűzéshez hü is marad t rendület lenül . 

Mivel azonban a Magyar ü n n e p ereje előfizetőinek támogatásában 

rejl ik, ismé!e!ten kér jük igen tisztelt előfizetőinket, li >gv ne vonják 

meg támogatásukat attól a laptól , amely egyetlen cél jául azt tűzte 

maga elé, bogv a megvá r lani tónuk segítségére legyen. Ez a segítség az 

előfizetők táborával n ő vagy ernyed. Tudatában vagyunk a inai igen 

nehéz gazdasági á l lapotoknak, amelyek a legnagyobb takarékosságra 

kényszerítenek bennünket m inden téren. A Magyar Ünnep azonban 

nem kér lehetetlent. Csak azt kéri k iadóh ivata lunk , hogy mindazok az 

előfizetőink, akiknek előfizetése m á r a mú l t . vagy ebben az évben 

lejárt, előfizetésüket ha ladékta lanu l „ incguj i lani szíveskedjenek, mivel 

amúgy is igen leszállított előfizetési d i j unk nem engedi ¡m-g azt, hogy 

annak beküldésére huzamosabb ideig várhasson kiadóhivatalunk. 

Tisztelettel kér jük tehát m indazon t. előfizetőinket, akik előfize-

tési d i jukkal há tra lékban vannak, hogy azt . p o s t á n adni szíveskedje-

nek, mert csak így tud juk biztosítani l apunk további zavartalan még-

jelenését és szétküldését. 
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VICSAY L.: NÉPMÜVELŐDÉSI 
ELŐADÁS SOROZATÁRA. 

Két kötet. Tartalmaz* bárki által könnyen előad-
ható, 160 kOlőnféle teljesen kidolgozott előadást. 

Népmüvelődési előadóknak 
nélkülözhetetlen. 

Ara 12 pengő. 6 havi részletre is szállitfuk. 

Karácsonyi ajándékok 
részletfizetésre 
készpénzárban 
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„Ols liasíers gramofonok" és alpakka 
evöszerch 12 havi részletfizetésre! 
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