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A határrészeket felhasogatta a termékeny-
séget elősegítő ekeva6. 

A hajdan oly virágzó pásztorélet mintha ki-
halófélben lenne a magyar glóbuszon. 

Nagyon ritkán lát már a szem nagyobb tö-
megben állatállományokat. 

A nagy Hortobágy vagy Kecskemét határa 
tüntet még fel csupán nagyobb állati,telepet: 
szabad ménest. Másutt már csak alig 3—400 da-
rabot kitevő birkanyájat látunk egy-egy falká-
ban. Közös falusi legelőn 50, esetleg 100 darab 
marhát. 

A konda és a régi világ zsírszállítótelepé 
mind ritkább és ritkább helyfoltokon legelészik 
már csupán. 

Legfeljebb, ha öt-hat anyadisznóval dicse-
kedhetik az alföldi gazda, ha időközben addig 
h í ján nem ejti annak is a vé6z. 

Máskülönben is rossz világ jár már a rö-
fögő, kunkorodott farkú négylábúkra, mióta be-
hozták rájuk a Passzust. Valami csavarodott 
eszű lehetett, az bizonyos. 

Azóta tehát kampec ennek a tenyészetnek is. 
A pásztoroknak voltak hajdan kategóriái. 
A csikós volt közöttük a dísz, a korona. 

Büszkeségével annyira kimagaslott a többi pász-
"tortársai közül, hogy nagy költőnk, Petőfi Sán-
dor is megénekelte egyik remek versében, mint 
a büszkeség mintaképét. 

Csikós vagyok az alföldi rónán — énekli 
büszkén Petőfi csikósa és a büszkesége nem is 
egészen indokolatlan. Szabad, mint a madár s 
n természet szép gyermeke ő. 

Következik utána a gulyás, hatalmas izmai-
val, félelmet nem ismerő bátorságával, amit ak-
kor mutat ki legfórfiasabban, amikor a meg-

kint a szabadban, egy szál bottal és ciromostor-
ral a kezében. Nem is kell neki több fegyver 
hozzá. És ennyi fegyverzettel csupán, szembe 
mer állani az állatkolosszus rengeteg erejével. 
És mindig Ö a győztes a dühöngővel széniben. 

A kondász, az meg .csak az volt a pásztorok 
között, amit a foglalkozásának neve ís jelez: 
kanász. 

I I . 

A nyájűrzö: a juhász! 

Ez a legszelídebb és legintelligensebb, hogy 
úgy mondjam „a legintelligensebb leikéi" volt 
hajdanta is a négy főpásztor között. Gondolkozó 
lelkületű. 

Nem csalódom, ha azt állítom, hogy az álla-
tainak minéműsége hatással van őrizőjének lel-
kületére is. 

Művészi készségükkel sokszor, kiemelkednek 
a pásztorok. De józan eszükkel, szellemi fölé-
nyükkel is, miként ez a Magyar Falu költőtábo-
rában is látható, Sin ha István juhászköltő sze-
mélyében. 

Róla jut eszembe, hogy a juhász emberséges 
lelkével gyakran ölébe veszi a gyenge bárányt 
ós viszi a reszketeg kis jószágot az anyja után. 

És ha sok a gyenge bárány a falkában és 
nem bírja mind valamennyit a karjaiba venni, 
meglassítja az egész falkával a menetet, hogy 
egy is el ne maradjon a többi közül. 

Ügy megszánja azt a gyenge kis állatot, mint 
az édganya a tulajdon gyermekét. 

Ügy tetszik nekem, mintha valóban az ő 
őrizetére Jbízott állatoktól sajátította volna el 
nagy türelmét a juhász. 

Ara 20 fillér 
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Már csak azért is igaz lehet ez, mert az úgy-
nevezett „nagy jószággal" liánt) emberek imin-
lalesab'bak, károuikodősabbak, mivel a vetőik 
való vesződés sokkol több mérgelődésí vált ki u 
béres, gulyás vagy kocsis ember lelkéből, mint 
a birkanyáj a juhászéból. 

Krisztus urunk jászolbölcsője mellett is felső-
sorban nyójőrtó pásztorok jelentek meg'. Nem 
pedig csikósok, akiknek azért tisztesség adassék, 
mert a maguk mivoltukban értékes emberek 
azok is, csakhogy szilajak, mint a csikók. 

A juhász azonban az ő szelíd nyája mellett 
ráér gondclkozni is, szemlélődni is. 

Lelkiruházatot szövegelni is, tehát innen 
van az, hogy napjainkban is kiválik . közülük 
egynehány szel leini pompázatban. 

Adassék tisztelet a Magyar Falu nagyra.be-
esiilt szerkesztőségének, amiért az átlagemberek 
tömkelegéből kiemelni igyekszik egy-egy őste-
hetséget, miut, aminő a Táborunk szeretett ju-
hász testvére: SinJea István. 

Kívánok sikert a további gyöngyhalászatá-
hoz a szerkesztőségnek. 

Csak folytassák tovább is ezen kultúraiun-
kájukat, hogy ezentúl is még sok ilyen elteme-
tett magyar tehetséget a magyar néplélek gaz-
dag bánya mélyéből. 

Az utódállamok kulturálatlanabb embergyű-
i'Hzete világgá kiáltja a mi műveletlen mivol-

tunkat. J ó lesz tehát bizonyítékképpen felhozni 
ellenük, hogy nálunk még a juhász is szellemi 
erő, költővé fejlődhet, mint ahogy tollforgató 
cikkíróvá fejlődik a Magyar Falu, annyi sok pa-
raszt-tehetsége. Érvelő «zeliemi tulajdonsága 
van itt még a kisiparosnak, a földmunkásnak is. 

Mert itt maga a föld, maga az égalj termé-
kenyíti meg a lelkeket. Mi, magyarok, a termé-
szet olyan áldásával vagyunk telítve lelkünk-
ben, amellyel egyetlen szert)," oláh vagy egyéb 
pereputy sem rendelkezik. A magyar lélek tehát 
hajlamos minden szépre, jóra és nemesre, csak 
eagedődjék terünk, ahol ezt a sok értéket kife-
jezhessük, kifejezésre juttassuk. 

Mi mindannyian pásztorok vagyuuk. Ez nem 
szégyenünk. Pósztorságunkkal nem a rosszat 
védelmezzük, hanem őrizzük nemzeti erényein-
ket, nyelvünket, kuituránkat, a közbékét és a 
tőlünk elszakított tesvéreink lelki kincseit. 

Legyünk tehát továbbra is hű pásztorai ha-
zánknak. 

Lobogóvlvői a haza- és fajszeretet szent esz-
méjének. 

Minden összefogó lelket egy táborba gyűjt-
ve: legyünk mindannyian nyájőrizők, mikért 
báránykái között a juhász, aki összetartja az 
egészet. S ehhez a munkához -peregjenek nekünk 
édes dalok a mi szeretett juhászunk, S inka Ist-
ván ezüst h áriájáról. 

A s z o k n y a 

Ez a szoknyahistória egy kis falusi lány-
nyal esett meg, aki bizony nem valami divatos 
ruhában került fel egy Isten hátamögötti 
faluból Budapestre. Akkoriban még bolond 
divat járt ídefent, a rövid és mégrövidebb 
szoknyák divatja, amely már méretben ve-
szedelmesen közeledett az Éva anyánk füge-
faleveléhez. Persze, a kis Eszti ruhája csupa 
ódonság, amit nagy hirtelen eszkábálhattak 
össze odahaza, csakhogy legyen valami a sze-
gényke testén, míg űjravalót nem keres. 

Helyet is kap a lány, ahol igyekszik is 
megfelelni. De bárhogy igyekszik Is, felmond 
az asszonya. A lány nem érti a dolgot. Jól vi-
selte magát, nem tört el semmit, a fiatal úrra 
nem kacsintgatott, ki se maradozott még & 
záróráig sem, hiszen úgy félt a zsebmetszők-
től, akikről olyan sokat hallott odahaza, téli' 
estéken. 

— Mégis, mért küld el a nagysága? Az 
okát szeretném tudni legalább is — kérdi a 
leány bizonyos szorongással. 

— Igen, Eszti — mondja a nagysága 
maga jó lány, engedelmes lány, magával még-
is voltak elégedve. De a szoknyáját ¿ehogyse 

bírom szívelni. Ilyen hosszú, vízözönelőtti re-
verendába már nem lehet Pesten járni. Kine-
vetik magát is, a házamat is . . . Ezt pedig 
még se akarom. 

Jól van, ha csak a szoknyán múlik, köny-
nyű azon segíteni, — gondolja magában Eszti 
s mielőtt az új helyre beállana, alaposan körül 
irtatja a szoknyáját. Nem sajnálja tőle az 
ollót, ha már a nagyságáknak úgy tetszik, hát 
teljék a kedvük. 

De a másik helyen sem járt jobban a 
lány, ott is felmondott az asszony. Eszti már 
csak nem állhatja meg, hogy kérdést ne intéz-
zen az elküldés okára vonatkozólag. Legalább 
okuljon belőle, ha már elküldik. 

— Igen, Eszti — mondja a nagysága —, 
maga jó lány, engedelmes lány, magával meg 
is voltam elégedve. De a szoknyáját azt se-
hogyse tudom szívelni. Ha maga, Eszti, térdig-
érő szoknyában jár, hát akkor milyen rövidbe 
járjak én, a maga asszonya?... 

. Eszti, a szegény, most már aztán igazán 
nem tudja, hogy hát mitévő is legyen a szok-
nyájával?. . . 
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Csak aludj, aludj... 
Amíg az éjfél árnyat borít rám, 
Csak aludj, aludj csendesen, Anyám. 

- Ne lásd, hogy fiad álmatlan, szegény. 
Hogy szilaj szelek tanyáznak szivén. 

9 Hogy mécse olyan lassan pislogó. 
Hogy az olaja már-már elfogyó. 

Hogy mily édes a fájdalom neki; 
Ha szemét alvó szemedre veti. 

Hogy átölelő lelke melege, 
Fájdalmaidat most csókolja le. 

Hogy megérinti lassan a kezed, 
Hogy ö most csupa égő Szeretet: 

Hogy égbe repít hálatelt imán . 
Csak aludj, aludí csendesen, Anyám. 

Kapcsándy Sándor. 

Ez a föld, amit én siratok 
Rejtelmes• magyar sík. Elárvult ős-puszta. 
A vége ködbebomló s elnyúlik messze-messze. 
A naplement pirossal díszíti a fákat 
S a domboldalon tüzet gyújtogat az este, 
Ös-Míndenségben itt isten szíve dobog, 
Ha meg furulya sír?: — Ezerhangú bánat. 

Szúette kél karját az égnek mutatja fel 
Egy roskadt, vén kútágas. S az égetőbb a kínnál, 
Ahogy a mennybolttal némán is felesel; 
Hogy titokzatos sebét nem enyhíti gyógyír. 
Száz tücsök-dalt a szél lágyan tovahimbál 
S a puszta.ráf élei. A száz dal meg visszasír. 

Titokzatos ős-síkElárvult magyar táj; 
Be sokan megírták bús romantikáját, 
Miből egyéb sincs már, csak a gyors sirály, 
Mely a kósza magyart sikongva siratja, 
Ha a puszta öblén oly árván kóborol. 
Mint országát vesztett, zaklatott, bús király. 
1931 február hó; Sinka István. 

KÉT SZÍV 
ÍRTA: NAGY KÁLMÁN 

Mind a ketten nagyon szerették egymást. De 
a pletyka ós a mostoha körülmények válóperre 
vitték a dolgot. Egy napon az ügyvéd ki is je-
lentette, hogy elválhatnak. 

Az idő őszfeló járt. Az asszonyka összepa-
kolt és egy kis batyuval nekivágott- a látliatat-. 
lan, de reménytelen jövőnek. Nem állt előtte 
semmi, de a hátamegett ú j sírásra fakadtak, a 
minden percben újra ós újra megálmodott szép 
valóságok. 

Mintha azt álmodta volna most, liogy ő az 
ősz királynéja, egy koporsón, amelyet úsztat egy 
aranyfolyó. Amerre megy, a fák mindenütt cso-
dálkozással néznek utána, a bokrok összebúj-
nak ós a virág-tündórkirálynők versenyre 
kelnek. 

Bárányfelhők hosszá nászmenetben vonul-
tak az égen, szeme mégis a földön akadt meg, 
egy virágos akácfán. Az elkésett örömök bájos 
és reménytelen csodáján, — hosszú ősz lesz. Az-
után csak azt érezte, hogy bús emlékek folyton 
előtte lebegő képeinek révén nagy elhagyatott-
ság fut lelke szigetére. A csillagos eget nézte, 
mesztelen lelkét, mintha mosdatták volna a le-
hulló ezüst csillagok; azután, mikor gondolkozni 

kezdett, mintha fehér liliomok hulltak volna 
alá az ősz ravatalára. 

Magában halkan beszélgetett, mikor egy bá-
gyadtfényű csillag lassú ívben futott le az 
égről. 

Júl ius volt akkor, sóhajtotta és suttogásba 
tündezett el minden szava. 

. . . Régen volt és nagyon soka lesz... 
Azóta két év telt. el, két keserves év, két 

szem a világot átfogó idő láncolatából. 
A férj szerette feleségét olyan tiszta érzés-

sel, ami soha még gondolatban sem vetett árnyé-
kot. Csillogó pohárba helyezett hófehér liliom 
volt ő hányt-vetett életében, 

A napok multak. Fáj t a feje, aludni nem 
tudott, olvasni kezdett, de a betűk összefutottak 
előtte, mindig a feleségére gondolt. Nem bírja 
így tovább, elmegy hozzá és meglátogatja, talán 
még .mindent el lehetne simítani. Már fel volt 
öltözve, készen volt, hogy induljon, de ereje el-
hagyta. Nem. Mégsem tudta megtenni. 

Pedig szép álomvilágban élt vele, nem gon-
dolt az ébredésre, várta, örült minden percnek, 
amíg tart az álom. De hamar vége lett. Talán 
már hiába keresné a holdfényes éjszakákat, gö-
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A HATVANI MŰKEDVELŐK 

Hatvan iparosifjúsága nagy sikerrel adta elő vitéz Pölöskéi János „Férjhez megy a iftó lánya" című 
színdarabját. Képünk a szereplőket és a rendezőket mutatja be. Az alsó sor közepén látjuk a szerzőt, 
mellette Desics Károlyt, az ifjúság elnökét; A szereplők a következők: Rekenei János (bíró), Mezei 
Mariska (bíróné), Desics Mariska (bíró lánya), Rimócy Rózsika (Eszti), Kelemen Mátyás (Bárány), Gazsi 
Bözsike (Báránynéi), Rác Mariska (Rózéi), Huszár Juciká (Füzesyné), Blahó János (Pista), Balogh Já-
nos (Virág), Mányi János (Szálásy), Hódy Gyula (Takács), Hrecsicsúr Ilonka (Bözsike), Kiss Irénke 
(Mariska), Hammer Pál (tanító), Habó József (jegyző), Mányi Pál (kocsis), Nagy József (kisbíró), 

Kozma Ilonka (cigányasszony), Balogh István (kovácslegény). 

rongyos utak pctróléumlámpái alatt, itiegvilágf-
tott ködös, nyirkos őszi délutánjait. A hegy lába 
alatt szétszórt házikókat, amelyek olyanok, szé-
pek, fehérek, mintha meséskönyvből termettek 
volna oda. 

Mikor ezekre gondolt, lelkében hirtelen sírni 
kezdett a bánat prímhegedűje, sírt, mint egy el-
iiagyott szerelmes leány és hangjára zokogással 
tercelt a férfias gordonka. És a lelke pillanatok 
alatt zokogó zenekar lett, amelynek minden 
hangszere egy-egy szót jajgatott. 

— Álmodtam-e valaha, — panaszkodott ma-
gának — hogy egyszer ilyen görcsösen megölel 
az élet. 

— Mielőtt sírba tennének, szeretném meg-
csókolni kis kezedet, amely olyan fehér, mint 
egy halott királykisasszonyé, hadd tegyek emié-
kül szívembe egy sugarat a Té ábrándos sze-
medből, amellyel bearanyoznám halálraítélt sze-
relmünket. 

Az elmúlt éjszaka után biztos volt benne. 

hogy nem bírja tovább. Másnap fel is kereste az 
asszonyát. 

A kis fehér házakat most szomorúbban ta-
lálta s mindenütt villany égett az utcákon, sőt 
égy villamos is haladt el mellette, eltűntek a 
göröngyös, félretaposott gyalogjárók. 

A felesége rövid, szomorú szavakkal fo-
gadta: 

— Én nem haragszom most már, boldogan 
halok meg maga mellett. Hogy nem lehettünk 
egymáséi, talán maga is oka- volt annak, talán 
csak az én életem örökös szerencsétlensége volt 
ez is, most már mindegy. 

— Még egyszer jól nézze meg az arcom, 
mért úgy érzem, nemspiárá örökre elalszom. 

Micsoda nagyszerű fájdalom az ő kettőjük 
diadalmás fájdalma, két letiport emberé, akiket 
á Boldogság egymás ellen kényszerítőit és a bol-
dogtalanság egyesít. 

És életük mégis a boldogság boldogtalan-
sága lett. 
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János atya igéiből 
(A GAZDA ÉS A FÖLDMUNKÁS) 

Jött a gazda. Büszke volt nagyon, rio, mert ö 

volt a község tekintélye: legszebb portája, gyö-

nyörű földje, lábasjószága bőven. 

És azt mondja: 

— Olvasom és hallom, hogy hívtak a tömörü-

lésre. Tetszik is nékem nagyon az eszme. De so-

kan azt mondják, tartózkodjam ettől a Tábortól, 

mert igen sok benne a földhözragadt szegény em-

ber, a földmunkás. A jegyző úr is azt mondja: a 

koldusok pártja, ahol nincs keresnivalóm. 

Szól a földmunkás: 

Én nem törődöm azzal, hogy kik vannak és 

kik nincsenek a Táborban. Én csak azt. érzein, 

hogy nekem itt a helyem. Miért érzem- én • ezt? 

Kapok én a Tábortól munkát? Kenyeret? . Élet-

lehetőséget? Nem kapok. De kapok szívet és ka-

pok testvéri kezet. Mióta idetartozom, érzem, 

hogy nem vagyok egyedül; érzem, hogy bajomban 

van hova fordulnom, ahol meghallgatnak, velem 

éreznek és tanácsot adnak. Olyan másnak, olyan 

egészen másnak érzem magam, mióta a nagy lánc-

nak a szemévé lettem . . . Én itt maradok. 

János atya kérdi a gazdát: 

— Van fiad? 

— Vau. 

• — Volt fiad a• háborúban? 

--t Fel volt mentve, —- a birtokot kezelte. . 

János atya kérdi a földmunkást: . • •«» 

— Voltál katona, testvér?  n  

— Tizennyolc hónapot a fronton; kétszer 

sebesültem is. 

— No, hallod ezt, testvér? Amíg ez a mun-

kástestvérünk védte a mindnyájunk földjét, a tié-

det is, — addig jó volt neked is, nekünk is. Hős-

nek, vitéznek mondottuk őket. De most, amikar 

egy asztalhoz kellene vele ülnünk, hogy az életéről 

tanácskozzunk, akkor már fintorgatod az orrodat 

és lenézed, mert hogy szegény ember. Neki a haza 

semmit sem. juttatott a maga javaiból. Neked két. 

kézzel szórta, ö meghalhatott volna a mindnyá-

junk vagyonának a védelmében, így a tiedért is, 

Ha elesett volna, ö azt áldozta volna érted és ér-

tünk, mindnyájunkért, ami a legdrágább, a legr 

pótolhatatlanabb: az életét. És te? Te mindezért 

nem akarsz vele egy Táborban lenni? Miért? Mert 

szegény? Nem a te bajod ez — testvéé —, az 

övé! És mégis te nézed öt le érte? Nekünk ö drá-

ga testvérünk a szegénységében is; drágább, mint 

iz üréslelkű. gazdagok. Mert o megtette a köteles-

ségét a. háborúban, míg a gazdagok nem teszik meg 

a kötelességüket vele szemben most — a békében. 

A gazda Iceze.t ad a földmunkásnak: 
— Megértettem, testvér. Veled megyek. 

Hála 
Uram! Te engem felemeltél... 

Ha megtántorodtam, átöleltél, 

Há sebet vágott rajtam a világ, 

Sebemre hinted igéd balzsamát. 

Szelíd, hű arcom szivedbe zártad, 

S én szerettelek, — Uram, te láttad. 

Ha örvények szélére hágtam, 

Te vezetted ingadozó lábam. 

Hogyne áldanálak érte Téged, 

Mikor te a bűnöket sem nézed. 

Senki bűnét arcába nem vágod, 

Inkább kegyelmesen megbocsátod. 

Ond. Hódas Piroska. 

KUPECFURFANG 
IRTA: PAJZAN VIDOR 

Világlátott ember volt Pista bácsi. A há-

ború előtt néhány évvel több falujabeli ember-

rel kivándorolt Amerikába. A könnyű vagyon-

szerzés itt sem sikerült neki, mert nem igen 

szerette megfogni a dolog végét. Kétévi ten-

gődés után összeszedett annyi pénzt, hogy 

hazajöhetett s azután még hat ökörrel sem 

lehetett volha kicsalni az országból. 

Peisze, itthon sem fogta meg a dolog ne-

hezebb végét. Kényelemszeretete arra ösztö-

kélte, hogy olyan foglalkozást keressen, ami 

kevés testi fáradságba kerül. így lett — 

kupec. 

Mint afféle kevéspénzű ember, ezt a 

mesterséget is csak kicsiben kezdhette. Ellá-

togatott a szomszédos községek heti piacaira, 

országos vásáraira s megvett egy-két jóállású 

tehenet, üszőt vagy lovat. 

Mielőtt belekezdett volna alkudozásaiba, 

rendesen elmesélte amerikai élményeit. Olyan 

humorral adta elő, hogy az eladók egészen 

megszerették, amire megkérdezte, hogy meny-

nyiért is árulják a Riskát. így aztán mindig 

sikerült az árból tekintélyes összeget leal-

kudnia. Az eladásnál pedig annyira dicsérte 

„portékáját", hogy a vevő nem tudott tőle 

elmenni. így aztán mindig volt mit aprítani a 

tejbe. Csak néha volt kellemetlensége rágós 

tehenekkel és csökönyös lovakkal. 

Legutóbb az orosházai vásáron találkoz-
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tam vele. A maga jószágait már eladta s 

éppen akkor alkudozott egy szemrevaló, kac-

kiás menyecskével a tehenére. 

— Hát aztán megadja a napi 12 liter 

tejet? 

— Meg az, lelkem, még többet is! 

— Jámbor állat? 

— Jámbor az, lelkem, akár a galamb. 

— No, jó, akkor hát megveszem. — Ezzel 

kigombolta mellényét, annak belső zsebéből 

kihúzta nagy bőrerszényét, kiolvasott külön-

böző pénznemekben a menyecske markába 

350 pengőt. A menyecske a pénzt nagy sietve 

zsebkendőjébe kötötte és kebeléhez rejtette. 

Pista bácsi ezalatt elégedetten nézte olcsón 

vásárolt tehenét, nyugodt mozdulattal csúsz-

tatta erszényét mellénye belső zsebébe. Hoz-

zám fordulva kérdé: 

— Mit szól hozzá, koma? — Szokása volt 

mindenkit komának szólítani. 

— Én egyátalán nem értek a jószághoz, 

— de hogy el ne áruljam tudatlanságomat, 

meg hogy egy kicsit lelohasszam jókedvét, 

100—110 pengő hasznot véltem kiolvasni 

mosolygó szeméből. Körüljártam a tehenet, 

majd így szóltam: 

— Megjárja. Jó húsban van, jó tejelőnek 

látszik, de alighanem erkölcsös . — A me-

nyecske álmélkodó tekintetével találkoztam, 

míg Pista bácsi megütközve kérdezé: 

— Erkölcsös? . . . Rosszindulatú? . . . 

— Nem a, lelkem, igyekezett a me-

nyecske megnyugtatni —, csak egy kicsit 

döfős... 

— Hm . . . ' hm . . . — hümmögött Pista 

bácsi, fületövét pipaszárával babrálva. — Baj, 

baj . . . , más nyavajéja nincsen? 

A menyecské, ki már a pénzt elrejtette, 

jól állván dolga, Pista bécsi nem csekély ámu-

latára ezeket mondja: 

— Rúg" is a beste lelke, azért adom olyan 

olcsón! 

— Tyhű! A teremburáját — horkant 

fel Pista bácsi. — Ba j . . , nagy baj. Miért nem 

ARANYKALÁSZOK 
a Magyar Falu Virágoskertjében 

(ELLEN KEY SVÉD ÍRÓNŐ 

GONDOLATAIBÓL) 

Minden fejlődés előfeltétele, hogy meg ne elé-

gedjünk a meglévővel, hanem legyen bátorságunk 

feltenni a kérdést: hogyan lehetne minden jobban, 

mint ahogyan van, s legyen elég szerencsénk gon-

dolatban és cselekedetben helyes választ találni é 

kérdésre. 

Az ember feledési képessége nagyobb, mint 

tanulási fogékonysága. Ha nem így volna, nem 

kellene újra és mindig figyelmeztetni az embere-

ket, hogy minden apostolcsapatban rejtőzik egy 

Júdás, aki az igazságot hajlandó az ellenség kezé-

re játszani 30 ezüst pénzért, sokszor többért, de 

ha úgy kerül, kevesebbért is. 

Egy asszony, aki alacsony önzésből szépségét, 

fiatalságát védendö> irtózik az anyaságtól, rende-

sen mint feleség is haszontalannak fog bizonyul-

ni. Az olyan asszony pedig, aki kiszakítja magát 

a házasság kötelékéből, mielőtt minden lehetőt el-

követett volna, hogy azt a fér je és a maga szá-

mára is szentséggé tegye: legtöbbször egy új há-

zasságban sem fogja megtalálni azt, amit meg kel-

lene találnia: a boldogságot. 

* 

Mindaddig, amíg fennállanak a mai bérviszo-

nyok, s a tőke zsarnoksága ül rá az emberiségre, 

mindaddig el fog romlani a férfiak vére, az asz-

szonyoké pedig meghígul, mialatt a házasság szent 

frigye után sóvárognak, holott egészséges társa-

dalmi viszonyok mellett fiatal, egészséges szülök 

pompás gyermekekkel ajándékozhatták volna meg 

az emberiséget. Amíg az államok ily bután áldoz-

zák fel legfőbb értékeiket a tökének, addig egy 

boldogabb társadalom kialakulása csak álom, csak 

Penelope vászna, ahol az éjszakák mindig felbont-

ják és megsemmisítik, amit a nappalok nehéz 

munkája létrehozott. 

* 

Az élet sohasem teljes: vagy a pohár hiányzik 

a borhoz, vagy a bor a pohárhoz. 
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A DUNAFÖLDVARI MŰKEDVELŐK 

A Dunaföldvári Polgári Olvasókör ifjúsága nagy sikerrel adta elő Szigligeti Ede „A cigány" című szín-
darabját: A siker Szákéig Gyula, Szabó György és Bodor János érdeme. 

mondta ezt nekem előbb? — fordult a me-

nyecskéhez neheztelve. 

— Tán meg sem vette volna akkor, bácsi. 

— Dehogy nem, szentem, de akkor mind-

járt tettünk volna. róla. Értek én a jószág-

hoz, csak tudjam, mi a baja, de így, no, meg-

lássuk, megpróbáljuk — szólt fontoskodva 

—, együtt van még a pénz, ahogy tőlem meg-

kapta? 

— Igen . . . — rebegte a menyecske fé-

lénken. . 

— No, ne féljen, lelkem, csak vegye elő, 

háromszor átnyújtja nekem a tehén hasa 

alatt, én felül, a hátán keresztül visszaadom. 

Olyan jámbor lesz az azután, mint a galamb, 

ahogy maga mondta. 

Ezeket olyan nyugodtan, olyan meggyőző 

erővel mondotta, hogy én elámultam furfang-

ján. Sejtettem, hogy a pénzt szépszerivel 

vissza akarja venni. 

A menyecske nem mert ellenkezni, elő-

vette a zsebkendőbe kötött pénzt és a tehén 

hasa alatt átnyújtotta Pista bácsinak, miköz-

ben Pista bácsi érthetetlen varázsigéket mor-

mogott. Pista bácsi nyugodtan visszaadta azt 

a tehén háta felett. Így másodszor is. Har-

madszor azonban már kivette a pénzt a zseb-

kendőből és a zsebkendőt üresen adta át a 

menyecskének: 

— Hát, lelkem, ha idejében megvallotta • 

volna minden nyavajáját, könnyen segíthet-

tem volna rajta, mert higgye meg, én értek a 

jószághoz. így is meglehet, hogy sikerült jám-

borrá tenni a gonosz párát, de ez már mégsem 

bizonyos. Még ha én fejhetném meg nap-nap 

mellett, de már a szegény megboldogult fele-

ségémet csak nem tehetem ki annak, hogy a 

falhoz tűzze szarvaival, vagy felrúgja, mint a 

tököt. Máskor, galambom, járjon egyenes 

úton. No, Isten áldja meg! 

Ezzel ellépegettünk a kackiás menyecs-

kétől. 

Midőn már jó néhány méterre voltunk, 

így szóltam az öreghez: 

— Hát csak furfangos ember maga, ked-

ves Pista bátyám, csak kieszelte mindjárt, 

hogyan szerezze vissza könnyű szerrel pénzét. 

— Tudja, koma, irtózom a perlekedéstől, 

már pedig, ha vissza nem kaphattam volna 

pénzemet szépszerével, kénytelen lettem volna 
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perelni, ami bizony pár- hetet is igénybe vett 

volna, áddigra pedig a magamfajta szegény 

ember akár éhen is dögölhet. 

— Miért nem volt figyelmesebb? Hiszen 

maga ért a jószághoz. 

— Már hogy a menkőbe ne értenék, 

persze, hogy értek, jobban, mint akármelyik 

nagypénzű kupec. De hát nagyon belefeled-

keztem annak a menyecskének a bogár sze-

meibe és meg sem néztem alaposan azt a cu-

dar jószágot. 

— Máskor hát ne feledkezzék, Pista 

bácsi, annyira a menyecskék szemeibe, mert 

még pórul jár. 

— Hát a koma is ért a jószághoz? 

— No, 'igen . . . egy kissé . . . úgy a ma-

gam módja szerint. 

— Nem is gondoltam. Hát miről vette 

észre? 

— No, hallja! Maga, mint jó kupec, igen 

jól tudja azt, hogy: a jószágba bele kell látni. 

— Persze, hogy persze. Hallja, koma, mi 

társulhatnánk ? . . . 

— Nem volna semmi ellenvetésem, de 

tudja, nekem sem időm, sem pénzem. 

— Kár, kár! No, Isten áldja! Ezzel elvál-

tunk, még pedig igen barátságosan". 

Lélekvirágok a Virágoskert 
postájából 

Szépirodalmi lapunk nemcsak olvasóink kö-

zött keltett általános örömet, de a társadalom 

minden osztálya felfigyelt arra a szokatlan jelen-

ségre, amit a nép egyszerű fiai nyújtanak a leg-

kényesebb olvasónak. Néhány levelet leköz-

lünk, hogy mindinkább sarkallják tettekre a mező 

feltörő fiait. íme: 

i . 

Zsirkay János szerkesztő úrnak, 

Budapest. 

Kedves Barátom! 

Szívbpl gratulálok a Virágoskert című szép-

irodalmi folyóirathoz és a bentlévö cikkekhez. 

Bámulom nemcsak a gyönyörű lelki Virágosker-

tet, amelyből virágokat gyűjtesz és nemzetiszínű 

szalaggal csokorba kötöd azokat és a nemzetnek 

ajándékozod, — bámulom egyúttal Benned az 

igaz fajvédő energiát, ami minden virágból ki-
sugárzik. \ 

Engedje meg a Magyarok Istene, hogy a Te 
messzelátó lelked célját elérhesse és az egész nem-
zet végre-valahára kikerülhessen a mai bankokra-
tikus rabszolgaságból és minden magyar ismét 
boldog lehessen ezen a szent földön. 

Mátraderecske, 1931 február k. 

Testvéri szeretettel ölel tisztelő híved: 

BELL MIKLÓS 

v. nemzetgyűlési képviselő, földbirtokos. 

I I . 

Kedves János Atyám! 

Elértem, hogy a magyar paraszttársadalom 
első szépirodalmi lapját — Of Te óhajod, a Te vá-
gyaid — az én gyönyörűségem teljesülését — a 
Virágoskert-et kezembe vehettem és elolvas-
hattam. 

Köszönöm Neked! Dalokból és magyar ritmu-
sokból épített lépcső ez, amely elvezet ama magas-
ságok felé, amelynek Szépség a neve. Szeretném 
elküldeni érte, Neked, a szívem felét. 

Mindazoknak, akik fáradoznak a Virágoskert 
szerkesztésével, szeretném testvéri kézfogással 
megszorítani a kezét. 

János Atyám! Ügy-e eljön az idő, amikor a 
magyar feltámadás első nagy áldomásán — száz és 
száz magyar ritmus zengése között, a szívünk 
összedobban? Űgy-e, eljön? A Te Virágoskerted-
nek a legszebb virágait fonjuk akkor össze mind-
nyájunk örömére. 

Sok-sok egészséget kívánva ölel: 

Vésztő, 1931 február hava. 

S1NKA ISTVÁN, juhász. 

I I I . 

Igen tisztelt Szerkesztő Űr! 

Még csak most csatlakoztam a Táborhoz, 
máris zavarom Önöket. Már régóta olvasgatom a 
Magyar Falut egy ismerősöm révén és most külö-
nösen tetszik, hogy a „Virágoskert" című mellék-
lete megjelent. Csak az a kár, hogy nem minden 
héten vagy nem mindennap jön, hanem csak egy-
szer egy hónapban. Ne tessék mosolyogni azon, 
amit írok, de ha kezembe veszem a Magyar Fa-
lut, mindig megcsapja orromat friss széna illata, 
a drága falusi levegő, látom az arányos búzatáblá-
kat, hallom az édes falusi dalokat. Szóval minden 
sora az édes falura emlékeztet. Életem felét a falun 
töltöttem és ez nekem mindig a legkedvesebb em-
lékem marad. , 

Pestújhely, 1931 február hava. 

KŐVÁRY MARGIT. i 
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A hzis magyar nevelése 
irta 

ii. 
(Folytatás.) 

Az ember két részből, testből és- lélekből áll. 

Emberré nem a test, hanem a lélek teszi az em-

bert. A test épp oly összetételű az emberben is, 

mint az állatban; csont, velő, hús, izom és vér; a 

sejtek életműködése épp az, mint az állatban, azt 

tehát nem nevezhetem magamban embernek, amit 

magamban látok, amit meg tudok fogni, amit más 

is lát rajtam, hanem azt, amit érzek, ami bennem 

szeret vagy gyűlöl, ami bennem néha vádoló han-

got ad, vagy megnyugtat, ami bennem örül vagy 

szomorkodik, ami meggondolásra, cselekvésre in-

dít, vagy valami cselekvéstől távoltart. De ez már 

nem a test, ez már annál felsőbbrendű dolog, ez 

. a — lélek. Ez az, ami megkülönböztet és fölébe 

helyez az állatnak. A fejem nem gondolkozik, a 

kezem nem határoz el semmit s szívem nem érzi 

a kellemes vagy kellemetlen közötti különbséget, 

mert, ha ez így volna, akkor most ezt a cikket 

tán nem én, hanem egy tudós bagoly írná, mert 

neki is van feje. A hosszúlábú zsiráf talán sokkal 

több akaraterővel rendelkezne, mint az ember, 

mert hisz elhatározásaiban s cselekedeteiben igen 

nagy szerepe van hosszú lábainak, hosszú nyaká-

nak. S ha az érzelmek világa a szívben honolna, 

a krokodilus csakugyan könnyre fakadna, ha egy 

elkapott .íbiszmadárnak a Nilus partján sipákoló 

KiitQy Ferenc tanító 
árváira gondolna, És ha a bosszú hazája csakugyan 

a máj volna, akkor egy-egy. jól elhízott liba, ha-

talmas máját tekintve, a világ legbosszúállóbtí 

szörnyetegévé lenne. Mindezekből bebizonyosodik, 

hogy az ember nem furfangjánál, leleményességé-

nél fogva emelkedik az állatok fölé, hanem azok-

nál csakugyan több s ez a többlet — a lélek! Hogy 

miért foglalkozom ilyen hosszan a lélek létének 

bebizonyításával? Azért, mert tapasztalatom az, 

hogy vannak sokan, akik szeretik magukat ilyen 

szempontokból egy skatulyába sorolni a négylábú 

teremtvénytársakkal. És végre még csak arra aka-

rom a figyelmet felhívni, hogy — amint a testen 

megvan a hármas tagozódás: fej, törzs és vég-

tagok — éppúgy a lélekben is megvan ez, csak 

ott értelemnek, érzelemnek, akaratnak nevezzük a 

tagokat; de mint ahogy a test részei egyrilással 

összefüggnek, úgy a lélek tagjait sem képzelhet-

jük el külön-külön darabokban, hanem azok is 

összefüggnek. Mint a háromágú villának egy nyele 

van s az így egy v-illa, nem három. A lélek azért 

szoros összefüggésben van a testtel s az a pont, 

ahol e kettő érintkezik': az — agyvelő. És ha e 

kettő egymással egybefügg, úgy a lélekre nézve 

épp úgy fennállnak a fejlődés törvényei, mint a 

testre. A csecsemő testében nem lakozhatik egy 

felnőttnek sok ismerettel megtöltött lelke. 

Itt jutottunk el most a neveléshez. A test is, 

lélek is fejletlen; azt mondjuk rá a görög bölcs 

U 
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után, olyan, mint a fehér lap, melyre jót és rosz-

szat egyként írhatsz s ez a munka, a test kifej-

lesztése, a léleknek ismeretekkel, tapasztalátokkal 

való megtöltése a nevelés és tanítás munkája. 

A lélek éppúgy formálható, mint a bognár ke-

zében a formátlan fadarabból egyszer kerék lesz. 

Csakhogy a fa nem áll ellen a bognár fejszéjének 

s ha a bognár kereket akar faragni, nem lesz 

belőle „csakazértis" szántalp, de a lélek öntudatos 

lény; az maga is irányítja magát, ismeri a „csak-

azértis"-t. Innen van az, hogy a legjobb családból 

való származás, a legjobb nevelés se nyújt biztoB 

kezességet arra, hogy a nevelt mivé lesz. 

A nevelésnek tehát a lélek mindhárom ágá-

,ra ki kell terjednie: értelemre, érzelemre és aka-

ratra. Nagyon röviden nézzük mindhármat: 

Az értélem nevelése: A lélekformálásnak ez a 

része abból áll, hogy a lelket ismeretekkel, tudás-

sal, tapasztalatokkal töltsük meg, szándékos és 

tervszerű munkával. Ez megint a lélek létét bizo-

nyítja. Például: Az öreg róka furfangos, ravasz, 

de az ő saját ravaszságát nem tudja átadni fiá-

nak, annak élőiről kell kezdenie ugyanazt a ta-

pasztalatszerző munkát, amit már anyja végig-

próbált; ezért a rókák ma éppoly Tavaszok,'mint 

ezer évvel ezelőtt; míg az ember a saját lelkének 

tartalmát átadja fiának, a tanító tahitványainak 

s így a gyermek kész tapasztalatokkal, tudással 

megrakott lélek; mintegy „élőny"-nyel kezdi az 

életet. Az értelem nevelése tehát nem más, mint 

tanítás. Nem ugyanaz tehát a nevelés, mint a ta-

nítás, mert az utóbbi csak egy része az előbbinek. 

Az érzelem nevelése: nem maradhat él a taní-

tás mögött. Igen nagy hiba az, ha -tudással tele-

rakott lélek az érzelem világában szegény. Mi is 

az érzelem? Az, ha valami tudásszerzés vagy va-

lami cselekvésem közben kellemesen vagy kellemet-

lenül érzem -magamat; ha valamire azt mondom, 

hogy jó vagy rossz. Ez az érzelem! A léleknek 

ezt az ágát éppúgy ki kell fejleszteni, mint az 

értelmet. És ez mér a. nevelés munkája. Nevelni 

kell, hogy az egyén meg tudja különböztetni a 

kellemeset a kellemetlentől, a jót a rossztól; tudja, 

hogy mikor kell szánalmat éreznie, mikor kell rész-

véttel lennie mások iránt; mit kell élőidéznie és 

mit kell kerülnie, anélkül, hogy érzelme valami 

irányban szenvedéllyé hatalmasodna. A szenvedély 

már uralkodik az értelmen is és mint a tanult 

emberből intelligens gazember válhatik, ha érzelmi 

nevelését elhanyagolták, épp úgy válhatik börtön-

töltélék az egyszerű emberből, akinek értelmi ne-

velését . hanyagolták el s úrrá lett felette a túl-

fokozott érzélem, a szenvedély, mely rabszolgájává 

tette az értelmet. (Ambrus Istvánnak, a szálántai 

rablógyilkosnak esete.) A nevelőnék tehát igen 

fontos teendője az, hogy figyelemmel kísérje a 

gyermek értelmi és érzelmi fejlődését s azt min-

dig egyszínten tartsa. (Folyt, köv.) 

A Kólya és a Matska 
A főváros tanügyi bizottsága nem régiben 

versenyre hívta fel a kis népiskolák nebulóit, 

A verseny abból állott, hogy minden tanulónak le 

kellett írnia két háziállatot a maga megfigyelése 

ezerint. A pályázatra az alábbi „pályamű" is be-

érkezett s mivel a bizottság alig fogja figyelemre 

méltatni egy kis budaörsi sváb gyerek írását, — 

adjuk le mi, hogy valamiképpen el ne vesszen. 

Elvégre azért virágos kert a Virágoskert, hogy 

minél többszínű virág nyiladozzék benne. 

íme a dolgozat a Gólyáról és a Macskáról, szól-

ván ekképpen: 

Kólya. A kólya az egy madár, amelyik 

egy hosszú vörös csőrrel kezdődik. A hasától 

délre van két piros lába. Ezek olyan hosszúak, 

hogy egészen a földig érnek. Tápláléka kí-

gyók, békák, amiket előbb feldobja, azután 

megkapja és megeszi. A kólya hozza a tyere-

keket és ezért nagyon kártékony, mert a ma-

mának sok mérget okoz. A felesége nagyon 

kitartó. Egyszer egy ház égett s ő a háztető-

ből addig nem ment el, míg az összes körülötte 

. Silók meg nem sajnálták. Ezt a nagybácsim 

mesélte el, aki minden nyáron nálunk van. 

ősszel melegebb vidékre költözik, hogy mások 

is kapjanak tyer ekeket. — A Matska. 

A Matska fiája Által szaporodik, amelyek 

9 napig nem láthatók, akkor kapnak szemet. 

A kis cica natyon hercigek és cérna kompo-

lyaggal játszik, azután tanulnak égeret fokni, 

miközben a karmuk aiik hallani. A fülük éles 

és a sötétben hegyes, hoty joppan tutyanak 

égeret fokni. A Matska mindenféle brémmel 

von pefonva ós villamos lesz, ha neki mennek. 

Hátul található a fark, mely mindig féko-

nyabb lesz ós a végón mekkszűnik. A kai-mai 

által kapaszkodik a fára és szapálja a mata-

rakat. A Matska natyon ügyes állat, ha le-

dobják, mindig a földre esik és tejel táplálko-

zik. Ha atyoniiti'k, mék sokáig él és azután 

meghal. Klug Antal I I . a. 

* 

Nohát, nem ennivaló, a csöppség? . . . Ked-

vünk volna nékiadni a pálmát. Néki bizony. 

1© 
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KÓPÉSÁGOK 
A J6SZAGÜ IMÁDSÁG. 

(Beküldi: i f j . Weisz Lajo&, Gadáuy.) 

Mancika megy este a szobába. Még nincs 

lámpavilág. Megszólítja a nagyapját: 

— Öregpapa, mit csinálsz? 

— Imádkozom, édes gyermekem. 

Mancika hallgat egy darabig, majd újra meg-

szólal: 

— Öregpapa, te csámcsogsz! 

— Nem kislányom, én imádkozom. 

— De jó diósszaga van a te imádságodnak, 

nagypapa! 

A RÉSZEG DISZNÓ. 

(Beküldte: Hubay Miklós, Óvd.) 

A tanár dicsekedett tanítványai előtt, hogy 

töle nem lehet semmit ellopni, mert mindent észre-

vesz. Egy alkalommal a diákok kilesték, mikor 

megy a tanár sétálni s gyors elhatározássál be-

mentek az udvarába. Egy liter pálinkát és 15 da-

rab zsemlyét vettek el s ezt darabonként beadták 

a tanár disznajának. A disznó mohó étvággyal 

falta a pálinkás zsemlyét, amíg részegen össze 

nem esett. A diákok két rúdra fektették s egy ka-

báttal letakarták. Már az utcán vitték, amikor ta-

lálkoznak a tanúrral. 

— Mit visztek? — kérdi a tanár. 

— Egy részeg disznótJ 

— Csak vigyétek a disznót, minek itta le 

magát! 

KÁR .4 KIADÁSÉRT. 

(Beküldte: Kesjár Zsófiba, Csorvás.) 

Megy a boltba a nagyorrú úr: 

— Kérek egy álarcot, de jó nagy orra legyen! 

— Kár a kiadásért, uram! ön álarc nélkül is 

meg jelenhetik, mégsem lesz hiányosság — orrban, 

HÁLÁT ADTAK AZ ISTENNEK. 

(Beküldte: Sleisz Gábor, Mogyoród.) 

Egy vidéki város utcakeresztezésénól két is-

merős beszélget 

— Nézd amott az utcában már a második em-

ber veszi le a kalapját. Van ott valami szobor? 

— Dehogy! Ott van az adóhivatal és a pa-

rasztok levett kalappal adnak hálát az Istennek, 

hogy nem kell bemennwk. 

NE HIGYJE, BÁCSI . . . 

(Beküldte: Szócska Kornólné, Vecsés.) 

Gólya látogatja mag egyik ismerősömet. A* 

asszony fekszik, Ajánlott küldeményt kellene át-

venni személyesen. Az asszony odaszól nővéréhez; 

—; Légy szíves, menj és mondd, nem vehetem 

át, mert „gyerekágyban" fekszem, 

A csendben játszó gyerek nagy robajjal ki-

szalad és kiáltja: 

— Ne fdgyje, postás bácsi! Jöjjön és nézze 

meg, hogy anyuka „vagy ágyban" fekszik, 

GYEREKMULATSÁG. 

(Beküldte: I f j . Bárány Sándor, Balástya.) 

— Miért bőgsz, Petibe? 

Petike bőgve \ 

— Mert Palkó ne-nem enged a-ae ablakhoz 

ülni,- csak mi-mindig ö akar az emberek fejére 

köpni, pedig én is úgy szeretnék ... 

KÁVÉHÁZBAN. 

(Beküldte: Hózer József, Balatonszabadi.J 

Űr: (Halat eszik. Odaszól a pincérnek:! 

— Pincér! A hal úszni akar! 

Paraszt: (Marhapörköltet eszik és -amint 

hallja, hogy az úr viccel, ő is odakiált a pincérnek:) 

— Pincér! A marha innya akar! 

NYÁRON. 

(Beküldte: Baráth János, BelvárdgytAa.) 

— Miért zörgeted az ajtót, ha hajnalfelé haza-

mé gysz a kocsmából? 

— Hát tudod, a zörgetésre az asszony lesbeáU 

cé seprővel az ajtó mellett és én addig szépen be-

mászok az — ablakon. 
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Í M O I W D f l I A N / l f S / i D é M 
— Irta: dr. Téglássy Béla főorvos, 

egyetemi klinikai tanársegéd wam 
A Magyar Falu felkérésére, miután a Tábor-

ral lelkileg már régen összenőttem, megindítom 

orvosi tanácsadómat. A Virágoskert olvasói necsak 

lelki gyönyörűséget találjanak benne, de az em-
1 beri élet legdrágább kincsét, az egészséget is, az 

i emberi testet is ismerjék meg általa. Azért foly-

! tatólagosan orvosi tanácsádót írok, amelynek min-

; den magyar testvérem hasznát veheti és sok ko-
1 moly baj csíráját fojthatja el. Olvassátok és fo-

gadjátok meg tanácsomat olyan szeretettel, ami-

lyennel én írom. 

Kezdjük mindjárt a legfontosabbnál: a bőr-

| Ápolásnál. Ne tessenek mosolyogni. Nagyon, de 

»agyon fontos kérdés ez. Nemcsak azért, mert a 

¡szép lányoknak, menyecskéknek szeretjük símo-

| gatni hamvas, rózsaszirom-finomságú bőrét, de 

1 azért is, mert a bőr elhanyagolása igen sok baj-

jnak a kútforrása. Nem árt tehát, ha egy kis fi-

gyelmet szentelünk rája. 

A bőrápolás elemei. 

Az emberi bőr két főrétegből tevődik össze, 

Itt. m.: a test legkülsőbb burkát alkotó hámréteg-

ből és az alatta elterülő kötőszöveti rétegből. 

E rétegeket kiegészítik a bőr járulékos kép-

,letei, t. í. a szőrszál, a köröm ós a bőrmirigyek, 

¡valamint az ér, nyirok és idegrendszer végső el-

lágazásai. 

A bőr vizsgálata. 

A bőr vizsgálata csakis úgy történhetik, hogy 

az illetőt tetőtől-talpig levetkőztetjük és úgy állít-

juk elibénk. Ilyen általános vizsgálat alkalmával 

nemcsak a bőr, hanem egyéb betegségeknek ós ba-

joknak is a nyomára jutunk. 

Az iskolásgyerekek külbőrének általános vizs-

gálatakor elég gyakran megállapíthatjuk a sérve-

ket is. Az ilyen sérves gyermekeknek sérvkötőt 

vagy operációt javasolunk. Sérvet kaphat a gyer-

mek egy erős tüsszentés, nehéz tárgy emelése, 

erőlködés, székrekedés, stb.-nél. Sérves gyermekek-

nek a szabadgyakorlatokon kívül más erősebb test-

gyakorlatot nem célszerű végezni. 

Az iskolásgyermekeknél igen gyakran észlel-

hető vérszegénység. Arról ismerhető meg, hogy a 

tanuló Arcszíne sápadt, ajka és foghúsa halvány 

és nem oly rózsaszínű, mint az egészséges em-

beré. Az iskolaév elején sokkal kevesebb a vér-

szegény tanulók száma, mint az iskolaév végén, 

alsóbb osztályokban kevesebb, mint a felső osztá-

lyokban. S ez a hiányos táplálkozás, egészségte-

len lakás, valamint a nem jól szellőztetett tan-

teremben való hosszas ülésre és a fokozott szel-

lemi munkára vezethető vissza. Egyes esetekben 

emésztési zavarok, bélféreg; néha tüdőtuberkuló-

zis idézik elő a nagyfokú vérszegénységet és sá-

padtságot. BÖ táplálék1, tiszta, pormentes, jó ieve-

• gön mentől hosszabb ideig, való tartózkodás, úgy-

szintén vastartalmú orvosságok használata aján-

latos. (Folytatjuk.) 

Háziasszony tudnivalója 
Selyem mosása. A selymet mósni legjob-

ban lehet burgonyavízzel, melyet úgy készí-

tünk, hogy a nyers burgonyát először meg-

reszeljük s aztán kipréseljük. Ebben a vízben 

mosva a selymet, nemcsak hogy' szépen tisz-

tul, de színét sem veszti el, sőt ellenkezőleg, 

sajátságos szép fényt kap. Szappant azonban 

ilyenkor használni nem szabad. 

Hervadt virágok felfrissítése. Szép a le-

szakasztott virág, csak az a kár, hogy nagyon 

hamar fonnyad. Pedig a hervadást könnyű-

szerrel meg lehet gátolni, jobban mondva, a 

má r elhervadt 'virágokat igen egyszerű módon 

ú j r a felfrissíthetjük. Nem kell hozzá más, 

m in t egy kevés kámfor és egy kevés finom 

borszesz. E két anyagot jó l össze kell keverni, 

a fonnyadt virágok szárát lenyesni és e folya-

dékba bemártani . Pár percig benne tar t juk , 

azután friss vízbe tesszük és a hatás oly meg-

lepő, hogy még az imént fonnyadt virágokat 

oly frissekké teszi, m in tha csak most szakí-

tot ták volna le tövükről . Próbá l juk csak meg, 

há tha ennek is hasznát vesszük. 



Falusi hangulat 

Öreg tyúkunk, sárga tyúkunk. 
Öreg tyúkunk, sárga tyúkunk, 

tán megharagudtál? 

Elmúlt már egy féléve, hogy 

• egy tojást sem tojtál; 

Pedig jó lesz, ha tojogatsz 

dohánykára valót, 

Máskülönben elveszíted 

régi protekciód. 

Nem állok a védelmedre 

az asszonnyal szemben, 

Azt sem bánom, ha elvágja 

a nyakadat csendben. 

Inkább és is azt javaslom, 

hívjunk meg' ebédre, 

Vitessünk a család elé 

legislegközépre. 

Ott aztán ha lármát csapol,' 

megszorítjuk csontod, — 

Kívánságod beteljesül; 

nem kell többé tojnod. 

Szebb volt a te életed is 

fiatal -korodba', . • 

Mikor rá-rákacsintottál 

a „Vendel" kakasra; 

Biz' akkor még jérce voltál, t:r 

nem öreg anyóka, .• < 

A csőröd is jobban ráállt 

a szerelmes csókra. 

Járásod, is kacérabb volt, 

több volt a tisztelöd . . . 

Nem úgy van már, semmi sincs úgy, 

hidd el, mint azelőtt, 

Ügy hívnak most: „Vén tyúkanyó!" 

nem: „Édes kisszentem!" 

Szomszéd-kakas sem gügyög már, 

ha átlépsz a kerten; 

Nem lép eléd hódolattal, 

mint azelőtt tette. 

Azt sem mondja: „befellegzett", 

ha eljön az este. 

Magad kullogsz már egyedül 

megszokotf helyedre, — 

öreg tyúkunk, sárga tyúkunk: 

bele a levesbe! 

Kecel. NÉMETH MIHÁLY 
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ASSZONYOK ES L Á N Y O K 
TANÁCSADÓJA 

H. N.-né. Levelét figyelmesen átolvastuk. 
' A helyzete tényleg szomorú. Haragosa azért 

akart mindenáron magába belekötni, hogy 
J perbe keverhesse. Nem tudjuk, megnyeri-e az 

ügyet, ez kizárólag a tanuktól függ. Maga is 
' jelentse be a tanúit. Máskor, ha látja, hogy 

erővel bele akarnak kötni magába, ne veszítse 
; el önuralmát és minden szavát meggondolva 
} ejtse ki, mert a legkisebb elszólásból is csúnya 

becsületsértési per keletkezhet. 

Boldogtalan. A falusi nőnek nem szabad 
ezen a téren utánozni a városiakat. Nem is 
olyan boldogtalan ön, csak beképzelte. Igye-

• kezze elnézni férje kis bogarait, mert ember 
nincs hiba nélkül. De a kisfiának az érdeke is 
azt kívánja, hogy együtt maradjanak. Kár 

. volna elszakítani az apjától, hiszen hétéves 
kora után úgyis visszaítélnék. Azt is' gondolja 
meg, hogy faluhelyen az elvált nőnek a tekin-
télye erősen megcsappan. 

„Kocsmás a férjem." Elhisszük, hogy kel-
lemetlen a helyzete, de mégis arra kérjük, 
hogy sohase menjen férje után a kocsmába. 
Főkép pedig ne gorombáskodjék vele mások 
előtt, mert ezáltal még jobban elidegeníti az 
otthontól. Csak azért sem megy haza, mert 
nem akár barátok előtt papucshősként szere-
pelni. Próbáljon kedves lenni s úgy viselked-
jék, hogy magához kösse. Meglássa, mindjárt 
megváltozik. 

Sárközi kisleány. Kár volna maguknak 
azt a szép, színes magyar viseletet elhagyni. 
Már úgyis csak maguknál, a Matyóföldön, 
Somogy, Zala és Komárom megye egy részé-
ben lehet nemzeti viseletet látni. Az új, mo-
dern öltözködés mellett csak a mai szegény-
ség szól, mert azt el kell ismernünk, hogy 
kevesebbe kerül. Higyje el, a pesti lányok 
minden öltözete sem ér annyit, amennyi érté-
ket önök egy vasárnap magukra vesznek. 
Ha tehát birják anyagilag, ne változtassanak 
viseletükön, mert szokásaiban, nyelvében és 
viseletében él a nemzet. 

Bánatos leány. Bizony, a szülők sok he-
lyen nem igen értékelik a fiatalok szívügyeit. 
De azt is be kell ismernünk, hogy ők jobban 
ismerik az életet s nem hisszük, hogy Magá-
nak kárát akarnák. 

Babonás asszony. Ne higyjen, kérem, a 
babonáknak. Ilyenek nincsenek. Nem igaz az, 
hogy valakit megtudjanak rontani. A beteg-

ségnek egészen természetes oka van. Menjen 
inkább jó idegorvoshoz. Az ilyen fiatal asz-
szonykák sokszor a kényszerképzet hátalmába 
kerülnek s azt hiszik, hogy azt a boszorkányok 
idézik elő. 

Férjhezmenő. Nem mondjuk, hogy a há-
zassághoz nem szükséges a szerelem, de kizá-
rólag ebből nem lehet megélni. A nyomor és 
a szegénység a legtöbb esetben a kiábrándu-
láshoz vezet. Persze, Maga még erre nem gon-
dol. A 18 esztendejével nem is gondolhat. 
Nem akarjuk álmodozását elrontani, de ne-
csak a szivét kérdezze meg, hanem gondolkoz-
zék is. Gondolja meg azt is, mi jön a házasság 
egyforma élete után s lesz-e ereje a megpró-
báltatás nehéz idejében is erősnek maradni. 
Most gondolja meg mindezt, míg nem késő. 
Mert késő bánat = ebgondolat. 

Pejcsikó és kerékpár 
Valamikor a legények 

Péicsikókon jártak. 

A jöttükre a tanyákon 

Barna lányok vártak. 

A nyergben délceg legény, 

Lányok szemefénye, — 

A pejcsikó hátán folyt le 

Élte javarésze. 

Az időnek át kellett » 
Világot formálni, 
Egy-egy lovast máma már csak 
Ügy elvétve látni. 

A leányok most is szépek,.— 

Legényeket várnak, 

De azok nem csikón, hanem 

Kerékpáron járnak. 

Furcsa alkotmány, ez igaz. 
Nem kell neki abrak, 
De azért egy kicsit mégis 
Kinyilik az ablak ... 

Mit tehetek, ha én is e- , 

Kor gyermeke vagyok, 

Vágyok a csikó után, de 

Rajta nem járhatok. 

Azért mikor kerékpáron 

A nagy pusztát járom, 

Sejts alattam piros csikót, 

Kedves kerékpárom. 

Mélykút. Obmdina István. 
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AZ ORSZÁG VÁNDORA 
ÍRTA: VITÉZ PÖLÖSKEE JÁNOS 

I I ben & reménykedő sorokban. Csak mikor nyom-
tatásban megjelent s kaptam rá a biztató válaszo-
kat,. akkor láttam, hogy jó úton haladok. Reményt 
és erőt kaptam az ismeretlen, nehéz küzdelemre* 

Közben megszoktam a zajt és a gondolataim 
is; gyorsabban jöttek. Négy hét után már jelentős 
rovatok szerkesztését bízta rám a barátom- s- éres-
tem, hogy lassan feltárul előttem az új világ: 

Csak azt vettem észrei hogy kevés, amit tu-
dok. Meghúztam magamat és beletemetkeztem a 
könyvekbe. Azóta 1400 nap telt el és minden éj- ' 
félkor az álom veri ki kezemből a könyvet. Mert 
pótolnom kell mindazt, amit gyermekkoromban el-
mulasztottam. 

Igazi tevékenységem azonban csak akkor bon-
takozott ki, amikor egy késő téli napon megismer-
kedtem János atyával. Az első találkozás alkalmá-
val' összedobbant; a szívünk s elhatároztuk, hogy 
öntudatra ébresztjük fajtánkat. 

Már ennek négy esztendeje. Azóta a miénk; 
az ország a alig van már falu, amelyben ott 11» 
várnának a mi lelki testvéreink Mintha, az egés« 
magyar föld fiává fogadott volna bennünket, min-
denütt otthonosan érezzük magunkat 

Lássuk hát raégegyszer az utakat.. Jöjjenek 
velem, testvéreim, virágos mezőkre, regényes tá-
jakra, hegyoldalakra, fagyos éjszakákban, nap-
sugaras tavaszban, rekkenő nyárban és őszi esők-
ben. Látogassuk meg még egyszer sorjában as 
ismerős tájakat, ismerős embereket. (Folyt, köu.f 

Sohasem felejtem el áz első napot, amit Bu-
dapesten töltöttem, Egy nagy kérdés meredt fe-
lém: Vájjon tudom-e állani itt a sarat és nem 
fal-e fel ez a nagy város, mint annyi mást? Bele 
tudok-e illeszkedni az ismeretlen világba 3 vájjon 
megfelelnek-e képességeim azoknak a követelmé-
nyeknek, amelyeket az élet, a hivatal megkövetel 
egy újságírótól? 

Amikor először leültem az íróasztalom mellé, 
szent borzongás futott rajtam végig. Az első ma-
gyar paraszt voltam, aki bemerészkedett az újság-
írás göröngyös, csak messziről csillogónak látszó 
pályájára. Mennyive) nehezebb volt a helyzetem, 
mint egy politikusé . . . Neki könnyű, ha már bent 
van. Ha tud beszélni, beszél, ha nem tud,, hallgat. 
De i t t . . . itt! írni is kell tudni. . Még pedig min-
denfajta közönségnek . . . 

A barátom — aki egyúttal felelős szerkesz-
tőm is volt — elém rakott egy nagy csomó „kutya-
nyelvet" Újságírói nyelven így hívják a kézirat-
papírt. És én ültem mellette és néztem. 

Kint az utcán zakatoltak a villamosok, tülköl-
tek az autók. Közvetlen alattunk autógarázs volt, 
mellettünk nyomda. A zaj majd szétrobbantotta 
fejemet. Ügy éreztem magam, mint madár a ka-
litban. Azt hittem, örökre elvesztettem szabadsá-
gomat. Szerettem volna innét kimenekülni, ki újra 
a szabad természetbe, a haldokló mezőkre, ahol 
éppen ebben az időben kezdték meg a vetést, hogy 
kikeljen belőle az élet. Az előttem fekvő tollat néz-
tem és ezt a parányi kis jószágot összehasonlítot-
tam az ekével. Szomorúan felsóhajtottam: 

— Vájjon tudok-e ezzel a kis szerszámmal 
használni a fajtámnak? Nem volna-e jobb otthon 
nótaszóval ballagni a barázdában? Nem volna-e 
hasznosabb, ha a magot boronálnám most a por-
hanyó zalai talajba? És ebben a pillanatban el-
epedő vágy fogott el az elhagyott föld után. Azt 
hittem, mindent elveszítettem, amit egy ember el-
veszíthet. 

Feljövetelemet kellett először megírnom. S én 
fogtam az első „kutyanyelvet". Lelkem visszaszállt 
a kisfalumba s először is az udvarunk vén dió-
fája jutott eszembe. És én a véndiófás Komár-
várossal kezdtem . . . (Biztos, hogy azzal is fogom 
végezni, bár a véndiófánkat már többé nem lát-
hatom, mert talán fájdalmában — elszáradt 
utánam.) 

A cikk elkészült. Papírra öntöttem szíveroet-
lelkemet. Csupa bizalom, — csupa reménykedés . . . 
Az első pillanatban talán magam sem hittem ezék-

A VIRÁGOSKERT POSTÁJA 

Egyedülálló leány. Belátjuk* hogy sorsa 
.szomorú, de azért nem kell kétségbeesnie» 
Nem olyan, sötét a világ, amilyennek mostani 
helyzetében látja. Próbálkozzék elhelyezkedni. 
A gyermekgondozónői állást tud juk ajánlani . 
Próbál ja meg. Gyermekgondozónői tanfolya-
mot anyák és csecsemők részére a Stefániái-
Szövetség (Budapest* VUL , Vas-utca 10.) 
tart fenn. A tanfolyam minden óv szeptember 
1-én kezdődik a egy évig t a r t A felvételi kor-
ha tá r 25—35 életév. A szükséges előképzett-
ség legalább négy középiskola. A felvételi kér-
vényhez csatolni kell születési, erkölcsi, orvosi 
és iskolai bizonyítványt. A tanfolyamot vég-
zett növendéket a szövetség megfelelő helyen 
álláshoz ju t ta t ja . 

Ha rá kerül a sor, a „Virágoskert" i l 
támogatni fogja. Csak kitartás. 



II. Keresztrejtvény. 
Közli: Halász Erzsébet. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 11 
' v » 

12 ü ü 13 

14 15 

Éj 
16 H 17 11 18 

19 20 j j 21 22 íü 
H H ü 23 24 

25 26 27 m 29 

30 ül 31 

32 • 33 H 
34 

* 

A megfejtés határideje két hét. 

Vízszintes sorok: 1. Népdal kezdete, körül a 
csillagig. 10. Régi. 11. Vicc. i2. Személyes név-
más. 13. Vadak tanyája (névelővel). 14. Amivel 
sok akarnok foglalkozik. 16. Kereskedelmi rövidí-
tés. 17. Ady szerelme. 17. .Idegen nyelven „te" 
19. Sivatagi pihenőhely. 21. Énekhang. 23. Cigá-
nyok ördöge. 25. Ország Európában. 29. Jég (ide-
gen nyelven). 30. Az erőszak kifejezése idegen 
nyelven, 1 betű hiányával. 31. Amit minden gazda 
tesz nyáron. 32. Kis nyilával minden szívbe be-
talál. 33. Isten szabad . . . alatt. 34. Piros csizmám 
nyomát hóval . . r . . . 

Függőleges sorolt: 1. Kellemetlen helyzetbe 
kerülhetsz ha 2. Több az állatnál, de ke-
vesebb az embernél. 3. Megszólítás, de nem ba-
ráti.. 5. A nők második szerelme (vissza). 6. Szi-
get az Aldunán. 7. Visszafelé olvasva, egy betű 
betoldásával zsidó férfinév. 8. Palócosan „alma". 
9. Az 1. vízszintes népdal folytatása. 13. Ráérő 
emberek foglalkozása (vissza). 15. Női becenév. 
20. Kutyát vezetnek vele (visszafelé). 22. Kard-
díszítés névelővel. 23. Jószívű ember teszi. 24. 
Ritka női név. 26 tő. 27. Papagálynóv. 28. 
Iskolásgyerek is csinálja. 31. Török cíin. 33. ee. 

A „Virágos Kert" I . számú keresztrejtvényének 

megfejtése. 

Vízszintes sorok: 1. Mayer János. 11. Eret-
nek. 12. só. 13. nose. 14. tab. 15. dk. 16. róna. 17. 
sör. 18. eton. 20 erdei. 22. időm (visszafelé). 23. 

delej. 24. atilla. 27. no. 28. ál 29. seb (vissza). 30. 
dr. 31. kartell (vissza). 33. aranybulla. 

Függőleges sorok: 1. mendemonda. 2. Ároktő. 
3. yes. 4. eternit. 5. nur (vissza). 6. ej (vissza). 
7. akvarel. 9. ostsee. 10. Sobri Jóska. 21. ald 
(vissza). 25. tályog. 26. beli. 271a. orr. 29. hal. 31. 
len. 32 tu. 

Helycsen fejtelték meg a következők: 1. 
Csótka János Mezőcsát. 2. Fischl János Szepet-
nek. 3. Kovács József ptárnók, Gelej. 4. Fe-
dák János Végegyháza. -5. Illés Ferenc Fonyód. 
6. Papp István Sántos. 7. Szikszai István Tisza-
bábolna. 8. I f j . Madarász Zsigmond Nemeskis-

"falüd. 9. Sávay Ferenc Szeged, Balástya 90. sz. 
10. Csordás Károly Érsekvadkert. 11. Sári Meny-
hért Csiljéria. 

Sorshúzás út ján az alábbi 3 tábortugunk 
nyert könyvet: 1. Fedák János Végegyháza, 2. 
Kovács József Gelej. 3. Illés Ferenc Fonyód. 

A három nyertes postafordultával írja meg, 
hogy 3 ajándékkönyvünk közül melyiket válasz-
sza: 1. Az élet könyve. 2. Napkeletről. 3. Mene-
külésem Erdélyből. 

Kiegészítő rejtvény. 

(Beküldte: Kesjár Zsófika, Csorvás.) 

Köz Tan 
Erdei Tanya 
Ajtó Lat 
Nyár Csillag 
Kutya Csepp 
Fény Papír 
Méh Vezető 

Illesszünk be a szópárók közé az alábbi sza-
vak közül mindig egyet, hogy ez az első szóval 
is és a másodikkal is egy-egy ú j szót adjon. A 
beillesztett szavak kezdőbetűi egy ismert darab 
címét adják. 

A beillesztendő szavak: 

Erkölcs, Est, Iv, Lak, Baj. Vér, Zár. . 

A Virágoskert olvasóihoz 
Ezúton leérjük fel olvasóinkat, hogy bármilyen 

családi alkalomból összejövetelt tartanak, — ké-
szíttessenek jó fényképfelvételeket, hogy azt olva-
sóinknak bemutathassuk. Csakis tiszta felvételű 
képek használhatók. 

Szerkesztő és felelős kiadó: Dr. Sényi Pál. 

Főmunkatárs: vitéz Pülöskei János. 
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