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Az asszonyok legnagyobb boldogsága 

Irta: Kovács Kálmánné 

(Egy asszony vallomása az asszonyoknak, főképpen 

azoknak, akik eldobták maguktól a boldogságot) 

Nem azokról a drága jó falusi asszonyok-

ról lesz itt most szó, akik egész nap dolgoznak 

és munkálkodnak s dolguk és munkájuk köz-

ben oly boldogan szorítgatják magukhoz kér-

ges kezükkel apró kis pöttön gyerekeiket, azo-

kat a csöppségckel, akik úgy zsibonganak, csi-

pognak közöttük, akárcsak a csibék a jó kotló 

körül. 

Azokhoz a szerencsétlen asszonyokhoz 

szólok, akik előtt nem nyílhat fel a legnagyobb 

boldogság útja, meri azt szándékosan elzár-

ták maguk elől. Azokhoz szólok, azokhoz a 

nőkhöz, akik akár uaggoni szempontból, akár 

kényelemből nem is akarnak hallani a anya-

ságról. Istennek hála, falun, legalább is erre-

felé, a mi vidékünk felé, nem kell erről a kér-

désről beszélni. Van itt gyerckáldás bőven, 

csak úgy zsivajog tőlük az utca ilyenkor ta-

vasz felé. De az utóbbi időben több alkalmam 

volt a városi asszonyok életét megfigyelni. Itt 

sem szabad általánosítani — mert itt is van-

nak derék, kötelességtudó asszonyok, akik tud-

ják hitvesi és anyai kötelességüket. De itt most 

azokról szólok, akik nem ezekhez tartoznak. 

Megfigyeltem egy ilyen városi asszonynak az 

életét. No, nincs benne semmi irigyelni való. 

„Az anyuka nagyon ideges" — mondja a jól 

nevelt férj és hagyja, hogy „az anyuka" a 

hencseren töltse a félnapol — pihenve persze. 

Miben áll ez a pihenés, vájjon? Hát miben? 

Egy csomó regény, egy csomó színházi újság, 

egy csomó cigarettamarudoány. <4 kis fiú — 

a: egyetlen, persze, — ott csúszkál kint a 

konyhában, a Julis gondjaira bízva. A szegény 

leánynak sok a dolga. Alig ér rá lélekzctct 

venni. Hívja a gyereket, dc hói mit csináljon, 

ha rábízzák? Ha a szegény maszatos jószág ci-

ánja mayát és egy kis szeretet után vágyva, 

bclopódzik a szobába, az „anyuka" ijedten si-

kolt Julis után: 

— Julis, Julis! Vigye ki a gyereket. Be-

píszlcítja a ruhámul. — Mondja a mama és 

már viszik is ki a szerencséilen apróságot, hogy 

az „ideges anyuka" tovább olvashassa valame-

lyik gróf úr szerelmi regényét . . . 

Milyen szomorú élet . ez így. magyar asz-

szonyok. De nem cserélném cl a magam sorsát 

ezzel a szerencsétlen unatkozó városi asszony-

nyal, akinek mindene meg van az ég világon, 

csak a boldogsága nincs meg. Mert ha az be is 

jön hozzá — kitessékeli a konyhába, azt 

mondva róla: maszatos. 

Én nem vetem meg a szórakozást, a mu-

latságot. Szeretek kacagni, táncolni s talán mo-

solygok is egy-két tüzesebb udvarló fáradozá-

sain. Ha anyagi helyzetem megengedné, még a 

rántáskeverést is szívesen Julisra hagynám. Dc 

az nincsen, hát magam is elvégzem a munkám 

szívesen. Mert az én érzésem azt mondja, hogy 

minden láncnál édesebb gyönyör, ha kipirult-

arcú leánykámmal körbe foroghatok s dalolom 

a kis apróságomnak: „Ég a gyertya, ég." S eh-

hez a muzsikához olyan édes, bűbájos zene. 

ha kisfiam csengő hangja mondja: „édes-
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iniyúml" A legjobb gyógyszer maszatos kis ke-

züknek meleg simogatása. 

Azok az asszonyok, akik szívvel-lélekkel 

anyák, akik megértenek, akik velem éreznek 

és velem együtt sajnálják a társadalom „beteg'" 

asszonyait, jöjjenek velem, segítsenek nekem, 

hogy figyelmeztessük őket, hogy Istennek mi-

lyen gyönyörű, szép adományát engedik cl pa-

zarlódni, ha nem lesznek anyává, ha nem ölel-

hetik magukhoz gyermeküket. Asszony ok t Jöj-

jetek velünk az igazi boldogság: a szent anya-

súg boldogságóiba. 

Most pedig szólok- a férfiakhoz is. Minden 

férjnek legyen kötelessége, hogy körülnézzen 

a maga házában- Az olyan feleségnek, aki }H 

bírja a táncot s az udvarlást, de a háztartásra 

és gyermeknevelésre már fáradt, ne vizesboron 

gatást rakjon a homlokára, ha az „apuka" idei 

gességröl panaszkodik. Hanem mondja meg 

neki először szép szóval, ha kell szigorral, a 

magyar nóta szavaival: 

Először a dolmány, azután a rckli, 

fin vagyok a férfi, az angyalát néki!" 

Nem fogja megbánni a férjuram se, de az 

asszonya se. Én rám sem fog megharagudni 

egyik sc. mert hogy rámhaUgattak. 

Meghal az ibolya 
I r t a : H u b a y M i k l ó s , O n d 

Árnyas berek hűs rejtekén, csobogó cser-
mely partján, mélázó bokor tövében; elbújva a 
világ sóvárgó tekintete elöl, csókoló napfény ta-
vaszivarázsa alatt: megszületik az első kis ibo-
lya. Amint első tekintetével széjjelnéz élete leg-
szebb reggelén, tündérszép világot lát: Csillogó 
szárnyú pillangók röpködnek körülötte pajkos 
kedvteléssel. Édes énekkel ezernyi madár imája 
száll közösen az ég felé. Elragadó, dicső kórus ez, 
amely boldogan zengi a tavasz himnuszát.. A ta-
vasznak kis újszülöttét, úgy érzi, hogy neki is közre 
kell működnie a Tavasz szépítésén. Édes érzéssel 
kibontja csodaszép pártáját s illatával ábrándos 
szellő szárnyán, belevegyül az élet szépségébe... 
S aki még eddig észrevétlenül ábrándozott a lét 
fenséges szépségéről; most egyszerre kábító illa-
tán keresztül rajongókra talál: Elbűvölten meren-
gett szépségén a mellette viruló bokor bűvös ze-
nésze, az édesajkú csalogány, s dicsérni kezdé 
szépségét: 

Édes ibolyácska! Engedd meg, hogy folyton 
közeledben lehessek és tüdőmet teleszívjam illa-
tod mézédes nektárjával... Azután a tarka-
szárnyú pillangó lebbent hozzá közel és homlo-
kon csókolva sóhajtotta: — ó, mily gyönyörűség 
illatod árjában fürödni és megrészegülni. En-
gedd meg, hogy folyton közeledben lehessek és 
csókolhassam arcod selymes szirmait!... Azután 
jött a tücsök s hegedűjén szivethódító zenébe 
kezdett; de hiába erőlködött, mert csakhamar köz-
belépett a madarak kántora, a gyémánttorkú 
fülemüle... De ez is hiába igyekezett az ibolya 
kegyeibe jutni. A válasz csak ez volt: — Jobb 
nékem az egész természet egyszerű kis virágá-
nak maradni, mint ünnepeltetni magát, de hamar 
elfonnyadni és elhervadni... De alig fejezte be 

tiltakozó beszédét; a patak partján megjelent az 
Ember. Pilalngót kergetett. De ez is megérezte 
az ibolya édes illatát s mámoros lélekkel kereste 
hollétét; inig végre az ibolyácska a bokor árnyé-
kában elárulta magát. — Hah, csakhogy meg-
vágj'! — kiált az érző ember. — Gyönyörök 
gyönyöre, neked enyémnek kell lenned! Szépsé-
ged csókját élvezni akarom s fürdeni vágyom illa-
tod tengerében!... Hiába volt a kis ibolya fájó 
rezzenése, a gyönyört hajhászó Ember kegyetle-
nül letépte és szíve fölé tűzve, boldogan ballagott 
tova. De a szíve forró lángolása a kis ibolyának 
kínos halált jelentett. Szirmait lehajtva, elepedt 
az elmúlás gondolatán... Az Ember pedig her-
vadását látva, még egy utolsó vágyakozással aj-
kához emelte, hog>' illatát beszívja. Aztán Iába 
elé dobta és eltaposta bele a porba. 

így hal meg az, akit mindenki ünnepelt. 

Mi vagyok? 
Irta: KUTTOR BARNA. 

Nem vagyok más: egy csöppnyi jószág 

az óriási ember-nyájban, 

lábaim gond-ódat tapossák. 

Nem vagyok más: egy vézna bokor 

uz óriási ember-erdön, 

ibolyák nyílnak árnyékomon. 

Nem vagyok más: eg-y gyenge fűszál 

az óriási ember-réten, 

testem éles kaszára dűl már . > < 

SAJÓKAZINC. 
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Falusi ember Pesten 
írta: Uiváry Kálmán, Orosztouy-ürömhegy 

Ma van az első tavaszi nap. A napsugarak 
barátságosan lövőinek ide a kis házam ablaka alá, 
ahol most ülök. A völgyben már nyílnak a hó-
virágok s itt- ott egy ibolya is kidugta szerény fe-
jét. Elnézegetem. Az én kedves virágom. Az első 
tavaszi nap a méhecskéimet is kicsalta. Ez a 
zümmögés és a fakadó rügyek mutatják, hogy itt 
a tavasz. 

Egyedül ülök és nézem a szomszédos hegy-
láncokat. Az erdőből már hallik a rigók kedvés 
éneke. És én, ebben a kedves tavaszi hangulat-
ban visszagondolok az elszaladt télbe. A három 
hétre, amelyet Budapesten töltöttem. Kórházban 
voltam, egy kisebb operáción mentem keresztül. 

A lelkem is fázott, amikor felmentem. Azt 
hittem, hogy ott fönt az emberek is olyan fagyo-
sak, mint maga a zord természet. És én csodák-
csodájára a pesti télben is meleg szívekre talál-
tam, ami olyan jóleső érzéssel töltötte el lelke-
met, mint ablakom alatt az első tavaszi nap 
melege. 

János atyát kerestem fel a szerkesztőségben. 
Ebben a kedves műhelyben éreztem először, hogy 
az emberi szívekben nincs tél. Vannak még em-

berek, akik az illatos tavasz lágy fuvallatát lehe-
lik a kínlódó lelkekre. 

Telefonon felhívta dr. Téglássy Bélát, azt az 
orvost, aki igazán tele szív és aki testvéri szeretet-
tel fogadott. S én már másnap a kórházban fele-
hettem, hogy mielőbb átessek a betegségen. Itt 
feküdtem egy hétig bekötött fejű, betömött orrú 
emberek között. 

De én itt, betegen is boldogabb voltam, mint 
bárki más. Már az első napon, az operáció után 
kellemes meglepetésben volt részem. A látogatók 
között feltűnt egy jólismert, kedves hang. Engem 
kerestek. János atya jött, hogy odaüljön ágyam 
szélére és vigasztaljon. Kedves ajándékokat ho-
zott. Istenem, mily jól esett nekem ez a figyel-
messég . . . Ügy éreztem, hogy nem vagyok be-
teg, hiszen a lelkem érezte, hogy még itt az is-
meretlen nagyvárosban sem vagyok egyedül. A 
falu igazi barátai a betegágyamhoz is behozták 
szívük szerető melegét. Egyik nap János atya, 
másik nap Pölöskei János testvérem jöttek. Néha 
mind a ketten. 

S én most a rigófüttyög, méhzümmögős első 
tavasz napján könnyes szemekkel gondolok rájuk. 
Ügy szeretném, ha most itt volnának mellettem 
és velem örülhetnének az első, rügyfakasztó ta-
vasznak . . . Szeretném megölelni őket s itt az 
Isten csodás templomában fülükbe súgni, hogy 
lesz még magyar rügyfakadás is, mert ahol ilyen 
önzetlen, tisztaszívű emberek ébresztgetik a lelki 
rügyfakadást, ott kell, hogy kinyíljon a szeretet 
és megértés sokezer virága. Ettől a naptól kezdve 
én rendületlenül hiszek a magyar feltámadásban. 

Alkony a liszaparton 
Tegnap, hogy bolyongtam füzes Tiszaparton, 

Lelkemben zokogó, szent' melódiákkal. 

Befogott az alkony. 

Körülölelt lágyan, mint szerelmes asszony, 
Hogy vágyó lelkemben bánatosan, halkan, 
Dalokat fakasszon. 

Lilaszín volt minden: a fák és a házak, 

Köröttem táncoltak fürge kis manóként 

Csodás esti árnyak. 

Aztán búsfeketén besuhant az éjjel, 

S alkony, mint álom, mint legszebb reményem, 

Oszlott szerteszéjjel. 

Tegnap, hogy bolyongtam füzes Tiszaparton, 

Lelkemben zokogó, halk melódiákkal, 

Megcsókolt az alkony. 

Vezseny. VARGA PÉTER 



TOJÁSBÓL LETT VÁROS 
Elmondhatjuk egész bátran, hogy ez a város 

tojásból kelt ki és abból lett naggyá, hatalmassá 

és gazdaggá. Barneveldről van szó, a világhírű 

holland városról, amelynek csodás történetét így 

olvassuk egyik magyar újságíró színes leírásában: 

Barneveld még nem régen is egy egyszerű 

falucska volt. Lucskos, szántásra alkalmatlan le-

gelők vették körül. A falu népe birkatartásból 

élt s csak a módosabbaknak volt egy kis méhé-

szetük is. A holland kormány azonban idejében 

rendbehozta a legkisebb talpalatnyi földjét is. Le-

csapolták a barneveldi vizes legelőket. Helyébe 

pompás földet adtak a barneveldieknek. És attól-

kezdve illatos mezei virágok nyiltalf a barneveldi 

réteken. Sőt egy szép reggel a községházán az 

élelmes barneveldiek azt is elhatározták, hogy fel-

hagynak a juhnyájjal, megszüntetik a méhészetei-

ket s nekikezdenek egy mindennél sokkal kifize-

tőbb, nagyszabású baromfigazdaságnak. 

Kimutatható, hogy harminc esztendővel ez-

előtt jelent meg csak az első barneveldi tojás a 

barneveldi piacon! És akkor is még jó tizenöt 

esztendőn keresztül csak primitív ólakban tartot-

ták a barneveldi baromfit s csak kezdetleges ko-

sarakban ültették tojásaikra a barneveldi tyú-

kokat. 

Ma Barneveldnek van Európában a legnagyobb 

„szabad" tojáspiaca. Ugyanis itt nem egy közös 

szerv s nem árverezőórával keres vevőt a tojások 

millióinak, mint például Rurmondban. I t t szabad 

a piac, mindenki odaállhat a tojásaival. íme, a 

számok: 

1913-ban 11,050.300 darab 

1923-ban 23,552.000 darab 

1927-ben 31,420.000 darab 

1928-ban 44,828.000 darab 

tojást adtak el a sárgaoszlopos barneveidi „Eier-

haP'-ban! Minden héten egyszer, csütörtökön reg-

gel bonyolítják itt le Európa legnagyobb tojás-

vásárát. S hogy milyen arányokban emelkedik e 

tojáspiac forgalma, azt a számok jól mutatják, 

mert pl. 1928-ban — 1927-hez képest — „csak" 

13 és félmillióval több tojás került eladásra! 

És milyen árakat értek el? Az 1928-ban piacra 

került 45 millió barneveldi tojás 15 pengő 40 fil-

léres (per 100 darab) átlagáron talált vevőre. 

így lett a kis községből gazdag város, sőt 

a maga baromfigazdasága révén — ma már vi-

lághíres város! És meg is .érdemli Barneveld a 

világhírt. A maga erejéből, a maga tudásával elő-, 

ször is egy sajátos baromfifajt teremtett, annak 

városa nevét adta s azután a Barnevelder-tyúkok 

szép, barnahéjú, ízletes tojásaival elárasztotta az 

egész világot. 

London különösen előzékenyen fogadja a bar-

neveldi tojást. Egyesek szerint azért, mert ennek 

a barnaszinű tojásnak — más tojásokhoz képest 

— a héja keményebb és a belső hártyája is tar-

tósabb, így a tojás tartalmát jobban védi, az vi-

szont tovább tudja a maga frisseségét megtar-

tani, vagyis a barneveldi tojás igen exportképes. 

Igaz, hogy ezzel az érveléssel szemben mások vi-

szont azt mondják, hogy a barnahéjú tojás nem 

átlátszó, mint a fehér tojás s ezért a nagykeres-

kedő vagy a vevője nem is tudja olyan jól meg-

lámpázni a barneveldiek tojás-produktumát. 

Egy bizonyos, hogy Barneveldben mindenki 

baromfitartással foglalkozik. A cipész, a borbély, 

a kárpitos és a fényképész mind egyben baromfi-

tenyésztő is. Az olyan gazda pedig, akinek leg-

alább 500 darab tojója ne lenne — Barneveld kör-

nyékén el sem képzelhető! És mindehhez tegyük 

hozzá, hogy aki Európa legjobban megszervezett, 

legélénkebb, legmutatósabb, sőt egyben festőibb 

s leghasznosabb baromfigazdaságára kíváncsi, az 

Barnevéldig meg ne álljon! 
• * 

íme! Egy holland falucska története, amely 

világhírűvé tudott lenni lakosainak élelmessége, 

tartós szolgalma és öntudata által. Vájjon a ma-

gyar szorgalom, élelmesség nem tudná megtenni 

ugyanazt, amit Barneveld megtett? Dehogy nemi 

Csak akkor nem zsidó bérlőnek kellene adni a 

nyolcvanezerpengős tyúktenyésztési segélyeket... 

Hazamegyek 
Irta: KöVARY MARGIT, Pestújhely 

Hazamegyek, haza újra, 
Rozmaringos kis falumba. 
Hazahív a nyári szellő, 
Felém, int a futó felhő. 

Erdő, mező, virágos rct, 
Napsugaras, mosolygó ég, 
Virágillat, dongó méhek, 
Eresz alatt fecskefészek. 

Édesanyám fehér háza, 

Udvarunknak vén diófája, 

A galambdúc sok lakója, 

Házunk kéményén a gólya. 

És e boldog kicsi tanyán 
Hazavár az édesanyám. 
Könnyes szemekkel azt súgja: 
„Lelkem, csakhogy itt vagy újra." 
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BIMBÓK A VIRÁGOSKERTBEN 

Fenti két képünk vitéz Keresztes Károly bekecsfürdői tábortagunk kisgyermekeit ábrázolj*. 
A felső kép Keresztes Gyurika, az alsó pedig Keresztes Mária Terézia 
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CSAK AZ ASSZONYNAK , 
LEGYEN HELYEN AZ ESZE 
IRTA: FÉLEGYHÁZI NAGY LAJOS 

A kastély könyökéből omladt téglafal sza-
ladt négyszögbe egészen a bejáróig s közben 
megölelte az illatos liget szemérmes fáit, ame-
lyek egyike most tűzte boglyas kontyába az estt 
hajnalcsilagot, egy másika meg lombkarja hón-
alján szorongatta az ég fáradt sarlóját. A 
liget hársak alatt illatozott a morcos kőrakás 
felé, melynek néhány ablaka már meggyulladt. 
De a kába lég nem sokáig hízeleghetett az úr-
háznak, mert a gazdaság udvara felől goromba 
trágyagőz legelt át az odvasfogú falon s dur-
ván elkapta a lengő illatot. Az illat-estike fi-
nom kisasszonyteste erőlködve vergődött a 
tolakodó ölelésben, de csakhamar győzött az 
erőszak s a hárs lelke nemsokára a trágyalébe 
süppedt cselédházak mögött találta magát tá-
madójával. Kétségbeesett harc kerekedett it-
ten, melynek irigy csodájára szegény ételsza-
gok kárörvendeztek elő a szolgaházak araszos 
ablakaiból. Szerencséjére a szorongónak, arra 
ólálkodott az est kóbor ezellőlovagja, kinek lib-
benő köpenyébe csimpaszkodván, ügyes lendü-
lettel beosont a kisablakon az egyik béres-
lakásba s ott ijedt meneküléssel Veca asszony 
barna hajába i l l a n t . . . 

Veca a tálalással bajoskodott, mikor a 
szoba étvágygőzéből az ismerős illat orcán le-
gyintette. Nagyot szítt belőle, lejebb ejtette 
szempilláit és a hallgató ember felé kedves-
kedett : 

— Érzed-e András . . . Ügy-e te is érzed? 
Még mihozzánk is ideszagosodik a hárs. 

András olyan mozdulattal felelt, mintha • 
azt akarná mondani, hogy ez most semmi . . . 
Különben sem volt az ökrösbéres máskor sem 
komája az ilyen bohóságoknak, *most pedig 
olyforma hangulatban volt, mint egy érzék-
telen fatülök. Jókedvében sem igen símogatta-
cirógatta az asszonyt holmi cifra szi-szón, 
most meg . . . Ám nem volt egészben igaza eb-
ben, mert az asszonyfélinek bizony csak jól es-
nék az ilyesmi úgy hébe-hóba. Máma meg ép-
pen furcsán zárkózott be kevésszavú világába, 
amint ott a kecskelábú asztalnál gubbaszkodva, 
két tenyerére támasztotta töprengő, nagy fejét. 

Az aszony, hogy nem kapott szót a szóra, 
leske pillantással oldalt sandított és olvasni 
próbált embere komor képéről: „Megint hallott 
va lami t . . . Persze a sok irigy cselédasszony... 
Hát tehette róla, hogy vele mindenki szívesen 

szótkezd, még a kastélyból is ? . . . No, hogy be-
be hívják egy-egy kis belső dologra az igaz, de 
hát nem kínálkozik, h í v j ák . . . Mért nem hív-
nak más t ? . . . Mert bent is csak azt tartják, 
hogy itt még se kicsi, se n agy . . . Dehát ki te-
het erről is ? . . . Bár vo l na ! . . . Bár ne érne 
úgy r á ! . . . Igaz, hogy külön mérnek a belső 
dologért és jó a zsákon a fo l t . . . Talán emiatt 
eszik az ura e lő t t ? . . . Vagyhát . . . Meghá t . . . 
Nem foghatna rá senki, semmit . . . És . . . ki 
kutyának mi gondja vo l na ! . . . De semmi 
b a j ! . . . ő tudja, épphogy ő, legjobban . . . No-
há t ! " 

Letette azt asztalra a nagytálat s kanalat 
osztott mellé. Azután szemben az urával fél-
oldalt telepedett a lócára, ölébe dajkálta dolgos 
ökleit és várta, hogy András ételhez lát. Egy 
darabig csak várta-leste, hátha . . . Közben ke-
resztet is hányt magára, mert úrangyalát 
imádkozott a harang, de még akkor sem nyúlt 
amaz a kanálhoz. Nyelt, türelemmel, nyelt, míg 
győzte, de végre kiperdült belőle a nyelve: 

— Egyél hát András, jó kis levest főztem, 
egy kis kolbászt is dobtam bele, mert tudom, 
hogy_ igy szereted... Egyél no! Kár, ha na-
gyon elhűl. 

András se szó, se beszéd, mégjobban be-
gombolódzott s egy-két ráncot még a többi 
mellé húzott felhős homlokán. 

Veca most már egészen szembe ült pár-
jával, tenyerébe hajolt, karikára szedte nagy 
szemét és korholódni kezdett: 

— Ejnye, ejnye András. Egésznap oda 
vagy, tőlem a dolog miatt úgy-e? Este meg annyi 
szód nincs hozzám, mint siket Istóknak nagyot-
halló ürzse nénéhez h e ? . . . És miért ugyan?... 
Ezt érdemlem? De is megverte az Üristén an-
nak az asszonynak a sorsát, akinek sok az 
irigye és még a hites ura is orrol rá lépten-
nyomon, vagy van rá oka, vagy nincsen . . . 

És hogy annál hatásosabban peregjen a 
mondóka oda, ahová kellett, még meg is csuk-
latta itt-ott a szót és hozzá pár cseppnyi köny-
nyet is harmatozott sebtiben virágszeme szir-
mos selymeire. 

András felütötte szitányi fejét és gyana-
kodva lesett be az asszony vakmerő szemébe. 
Aztán kezdte lassú örökös-tempóban egymás 
mellé forgatni elgondolásait, mint eke a baráz-
dát; de amint annak sem vége, sem hossza, úgy 



A szabadságharc nagy költője ebben a kis nádfödcles házban látta meg 
a napvilágot. Ennek a kis háznak az udvaráról nézegette, a kémény mel-

lett fészkelő gólyamadarakat 

SC o megállapításainak sem tudott a dűlőjénél 

tovább ju tn i éa ha odaért, ismét csak bele-

barázdált a régi vágásba . . . 
Veca szemrebbenés nélkül állta a vizsgát. 

Csak mikor látta, hogy párja megint búba ejti 

magát, szólt ki: 
— Mit néztél rajtam olyan furcsán ? . . . 

Ha meg okot tartogatsz magadban, mért nem 

mondod? Bánom is én akármi ia az, csak szólj 

már no! Látod a leves is elhűl mái*, pedig mi-

lyen kár érte. No, ne kéresd hát magad, aztán 

is ráérsz haragudni r á m ! . . . 

I t t már az egereket kezdte itatgatni, mert 

hiába, csak jó fegyver a könny! 

Andrásnak is a sírás volt a gyenge oldala. 

Kitágítota széles vállát, teleszítta magát le-

vespárával, aztán f ú j t akkorát, hogy a lámpást 

is csak az Isten őrizte, hogy el nem aludt tőle. 

Ezzel meg is mozdult már az a nagy kő, amely 

szivére gurulva, eddig a nyelvét és hangját le-

szorította : 

— Hallod te Veca! Nekem most már iga-

zán ne hazudozz, mert jól tudod, öt esztendő 

nagy idő úgy-e?, . . És hogy azt is tudod, hogy 

ezalatt egy újammal meg nem ütöttelek, igaz-e? 

De annyit mondok h ogy . . . 

Most meg a szót nem találta hirtelenében 

és elhallgatott Veca orcája megvidámodott, 

tudta már, hogy nyert az ügye, de nem szólt 

ínég. hadd beszéljen az ember. 

András tovább döcögött ökrös szekerén: 

Csak annyit te asszony, hogy — és két 

ökle hatalmas csontját odarakta a levesestál 

mellé, — ha hozzád mégegyszer beteszi a csiz-

máját az a parádés majom, az a z . . . urak nap-

lopója. aki ha a cifra lovak mögé ül, többre 

nézi mgát az urasatoknál i s . . . Azt mondom, 

hogy én . . . én . . . olyat teszek, de olyat te 

Veca, hogy nem is tudom milyet, de az bizo-

nyos, hogy megsiratná va l ak i . . . 

Veca előredőlt párnázott karjára, arca mo-

solyra kerekedett 3 ar, utolsó szóknál olyan jó-

ízűen kacagott, hogy amannak szeme-szája el-

akadt a bámulattól. 

András meghőkölve tartotta maga elé a 

szót: 

— No Iám, még te nevetsz úgy-e? Nevet-

hetsz is, van is m i é r t ! . . . 

eVca összekapta képén a mosolyt és ma-

gyarázkodott: 

— Ugyan, ugyan, te András! Igazán erre 

még gondolni sem mertem, hogy az a figura . . . 

Hiszen Imre nagyságos úr küldte értem, hogy 

mennék fel, mert vendégek érkeztek és h á t . . . 

No hallod, kell is nekem az az uraskodó bo-

lond. Nézd András! A krumplileves is nagyon 

jó étel, meg a cukros tejbekása is, de ha cg.v-

beőntenék, hogy edd meg, úgy-e hogy a kutyá-

nak dobnád ? . . . No ez az úrbolond sem külömb 

v a l a m i ! . . . 

András nagy szusszal könnyített a szívén 
és megenyhült ábrázattal mosolygott valamit 
és kanalat emelt: 

— Persze-persze, az már más . . . de az » 
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gonosz nyelv erről is, arról i s . . . Hiszen tudod 

milyenek n o ! . . . 

Veca is ételhez látott. Nagyon sok szó to-

longott a száján, de ízes lével lekanalazta őket. 

„Enni kell, mert így is elázkódott és elhűlt 

az étel." Amúgy is kellett most ez a hallgatás. 

Nem is szóltak, míg ettek, csak a kanalak fele-

seltek egymással nagy, egészséges hörpögetés-

sel és az öreg óra mérte egykedvvel az ágy fe-

lett, a fehér falon a kanalazás étvágyigyeke-

zetét. 

Vacsora után András pipa mellett hallga-

tott és leste az asszonyi szót. Érezte, hogy még 

van egy döccenő, amellyel a régi kerékvágásba 

jutnak, de az indítást tehetetlenül az asszony-

tól várta. 

Veca rendbehozta az asztalt és az edény-

hez látott Az ura gyanakvása sötét madarat 

riasztott aggódó szívére. Szeretett volna magán 

pár perge szóval könnyíteni, de még kérette 

magát. 

Várták még egy ideig mindaketten a kér-

dést, de mikor a csend teljesen közibük feküdt, 

András beleszólt a némaságba: 

—Veca, Vecuskám! Gyere már egy kicsit 

közelebb no! Majd megtalálod aztán is azt a 

néhány edényt. Mondj legalább valamit! Leg-

alább azt mondd meg már, hogy miért nevettél 

olyan igazából, mikor én a legmérgesebb vol-

tam, miért éppen akkor? . . . 

Veca is asszony volt és jól tudta, mikor 

kacaghatja ki magát. Csípőre kapta kezét, 

hetyke derekán és szórta a méltatlankodás 

nyilait: 

— András, nagyon, nagyon hai-agszom 

rád! Megérdemelnéd, hogy mostanában ne is 

szóljak hozzád, mert te inkább hittél a rossz 

nyelveknek, mint a te esküdött feleségednek.. . 

De én látod szó lok . . . szólok, mert nekem 

senki rajtad kívül nem kell, sem testemnek, 

sem lelkemnek, mert c s ak . . . mert egyesegye-

dül téged szeretlek!. . . Nem olyannak nevelt 

engem az én felejthetetlen édesanyám. . . És 

hogy miért nevettem úgy-e? Ne félj nem jó-

kedvből, de nem ám! Csak muszájból, hogy 

azzal az úrhatnám majommal tettél össze. . . 

Azt hittem először, hogy legalább is a kastély-

ért haragszol . . . 

Az ember félrehúzta a száját a pipa mel-

lől és csendes jóakarattal nevetett: 

— Ugyan Vecám, hogy gondoltam volna 

én az uraságokra ! . . . Azok . . meg az én pa-

raszti feleségem,... no ha l l od ! . . . Szegény em-

ber csak egymásra acsarkodik . . . Meg aztán . . . 

kellesz is te azoknak a nagy u r a kn ak ! . . . 

Veca sodrófává pipiskedett, telt orcája 

lángba borult, nyelve hegyére pedig néhány 

olyan szó tolakodott, amelyet, ha András elé 

dobbant, hát egész életre felrobbant volna há-

zaséletük. De még idejében okos esze zsinór-

jára fűzködte, hogy lelke legtitkosabb kis kam-

rájába rejtse őket. Mert hát ő még igazából azt 

a faragatlan, nagy, lassú béresembert sze-

rette! . . Pillanatokra még átcikkázott agyán az 

emlékezés: Imre nagyságos úr szavai, ígérete, 

a béresgazdaság, a kismajor, sok pénz, szép 

tanya, meg sok m á s . . . és az hogy mindez örö-

kös kísértése lesz asszonyi gyöngeségének, 

amíg csak ebben az uradalomban cselédesked-

nek. Azután összeesett büszke dereka és ura 

mellé a lócára roskadt . . . 

— Igazad van András: paraszthoz, csak 

paraszti való. . És . . . éppen azért, ha igazán 

szeretsz, most telik az időd, mondj f e l ! . . . 

Megdolgoztunk azért a kis h á z é r t . . . gyerünk 

bele! Gyerünk a magunk k a r j á r a ! . . . dinnye-

fö ld , aratás, kukoricakapálás . . . meg sok más... 

Egy kis pénzünk, gabonánk, jószágunk is van 

már, megélünk ketten . . . Ha pedig többen . . . 

úgyis megélünk, úgy-e András? . . . 

András boldog nyöszörgéssel vette durva 

bérestenyerébe asszonya boglyas, okos fejét, 

amelyről, hogy milyen okos, csak úgy győződ-

hetett volna meg, ha az égiek szemével látott 

volna . . . Azután nagyon elhallgattak, mert így 

voltak legboldogabbak . . . 

Az öreg láncos óra jóidéig beszélgethetett 

már a múló idővel, amikor egyetlen összefor-

rott gondolattal nyugovóra tért az ökrösbéres, 

meg a felesége . . . 

Tomonzói 

Közhírré tétetik, hogy minden öntudatos lcizga»> 
dának a Magyar Falu táborában a helye 
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János atya igéiből ÉLETIGAZSÁGOK 
Szól a pap 

Szól u- pap, mondván: 

— Mi dolog az, hogy ellenem hangolják 

a Tábort. Pedig én, mint pap, joggal számítot-

tam a támogatásukra. Miért támad hát engem 

a Magyar Falu? 

— Csak azért, mert elvi ál láspontunk, 

hogy pap ne avatkozzék bele a politikába. 

— Ügy? Hát nekem kevesebb jogom le-

gyen, mint egy napszámosnak? Nekem, aki 

egyetemet végeztem s a legnagyobb adófizetője 

vagyok a kerületnek? 

— Ezzel nem mond juk azt, hogy ne éljen 

a pap állampolgári jogával — de mondjuk, 

igenis mondjuk, hogy ne legyen egy pártnak 

se az uszályhordozója. Éppen méltóságánál 

fogva ál l jon felette a pártoknak — de ne me-

rül jön el a kortesek vásári zűrzavarában, Hi-

szen ha ö a pásztor — hogyan akarhatja hát 

megosztani a maga nyáját? Ha ő a pásztor, 

hogyan akarhatja hát felváltani híveinek egye-

temes szeretetét a politikai cselfogások apró-

pénzére? A pártok emelkednek és buknak. Ho-

gyan akarhatja hát , hogy ö emelkedjék, vagy 

bukjék, népszerű legyen, vagy népszerűtlen, 

mikor neki az oltárnál van a helye és a szó-

széken. Hogyan akarhatja, hogy a vele nem 

egy párton levő hívek haraggal és elfojtott in-

dulattal hallgassák, amit beszél szeretetről, 

összefogásról, hogy talán pár perc multán, már 

mint kortes — igyekezzék elseperni az ellen-

tábort. Minek becipelni a politikát a temp-

lomba? Vájjon nem volt-e kár, hogy a papok 

cipelték magukkal Bartos Jánost — csendőrök 

és közigazgatás segítségével, míg most ugyan-

csak körözik a szerencsétlen eltévedt embert? 

Nem árt-e az ilyen az egyháznak és a vallás-

nak? 

Vagy nem árt-e az, amikor egri Nagy Já-

nos egri kanonok képviselő főbe lövi magát, 

mert a politika bűnei meghasonlásba vitték a 

lelkét? Vagy kell elég intelem a Nagy Pro-

hászka szava, aki kétéves cikluson volt kép-

viselő — de többé nem vállalta, mondván: 

— Papnak nem való a po l i t i k a i . . . 

Nézzük csak meg, milyen gyorsan men-

nek elő a papok, há a politika vizein evez-

nek. Váj jon szabad-e ezt az erőt igénybe 

venni egy igazi papnak a többiek rovására? 

Vájjon Krisztus apostolai közül melyik 
szövetkezett Pilátus udvari méltóságaival, 

csakhogy prolektorai legyenek?.-. 

És szól a pap: 
— És itt mégis fellépek képviselőnek. 

Irta: Szabó József kisgazda. Hajmáskér. 

A múlt nem, feledés, hanem tanulni való 
régi könyv, mélynek sok hasznos lapja van. 

» 

A regényolvasás ébren átélt álom, mélyhez 
rokonszenvem képzeletbe mártom. 

* 

Ha találgatod a lányok éveit, gondold meg 

jól, húsznál többet ne mondj, mert rögtön kész a 

harag. 
* 

Legyen szíved óra, mely irányít jóra. 
# 

írásból lehet sírás, de ha szeretetem közlöm, 

mindjárt kész az öröm. 

» 

Mit ér, ha hazudozol, hisz rajta csípnek. 

Nem eshet az jól. 

» 

Ha már sok az éveink száma: nem vígasztal 

se a holnap, se a máma. 

A dalaimat... 
A dalaimat aki látta, 

Soha ne lásson engemet, 

Ki szállt velem a magasságba, 

Ne fogja meg a kezemet. 

Ki mérhetetlen messze tőlem 

Forgatja könyvem lapjait, 

Ne lásson lakom rejtekébe, 

Ne kérdezze: hogy élek itt! 

Kinek lelke-testvére lettem, 

Szivében élő hatalom, 

Ne nézze szemem tompa fényét, 

S a torz-mosolyt az ajkamon. 

Kinek valóját összeráztam, 

Mint szélvész, meg remeg tetőn, 

Ne tudja: gyönge vagyok, gyáva, 

S akarni, élni nincs erőm! 

Mert rongy vagyok, mit szél hasít el. 

Sárpalota, mely összedől: 

Magamnak, simogatást, jó szót 

Nem kérek — várok, senkitől, 

A dalaimat — becézzétek, 

S oh, ne tekintsetek reám, 

A jobbik énem tiszta lángja 

Ott ég mindenki asztalán 

Reményik Sándor. 



KÓPÉSÁGOK 
A KIS OKOS. 

(Beküldte: Szócska Kornélné Vecsée.) 

Két asszony panaszkodik. Az egyik többek 
Wtött így szól: 

— Mit szóljak akkor én? Csalt legalább egyik 
Tfyerek ne lenne kisebb, mint a másik. 

Meghallja az egyik kisfiú és odasúgja: 

— Anyukám, ennek csalt te vagy az oka. 
Miért nem kérted meg a gólyát, hozott volna 
mindnyájunkat egyszerre. 

A LEMONDÁS. 

(Beküldte: Kovács Géza Vésztő.) 

Egy vidám túrsaságban szóbajölt a házas• 
iáig. felkértek minden leányt, mondja meg, kihez 
szeretne férjhezmenni. 

— Én csak doktorné leszek, — mondja az 
'¿gyík bájos szőke lány. Ha doktor meg nem kéret, 
nem megyek férjhez soha. 

A lányok legtöbbje persze grófról, báróról 
'Mmodott. Csak egy vénkisasszony ült szomorúan, 
ssőtlanul. 

— Hát Nagysád mi szeretne lenni?. — 

bárdi egy kis fruska. — Ügy-e márkiné? 

'A „Nagysád" lemondással felelt: 
— Lennék én már bárkié..m -

A BÁNATOS ÖZVEGY. 

(Beküldte: Péntek Ambrus Komárváros.) 

Egy özvegy a következő felírást vésette férje 

sírkövére: 

„A fájdalmam oly nagy, hogy nem tudom 

elviselni." 

Alig múlt el egy esztendő, a felírás végéről 

levakartatta a pontot és az „elviselni" szó után 

odavésette: „egyedül". 

ISKOLÁBAN. 

(Beküldte: Dunai József Kispest.) 

Mórickát nem mosdatták meg otthon és a 

tanítónéni hazaküldte, mert nagy szaga van. Az 

apja van otthon s kérdi, miért ment haza. Mó-

ricka sírva mondja: 

— Azt mondta a tanítónéni mosdjak meg, 

mert nagy szagom van, 

— Mondd meg a tanítónéninek, ne szagol-

gasson téged, nem vagy de ibolya — mondja az 

apja. 

VÁLASZTÁS LESZ, IHATOK ÖLÖGET. 

(Beküldte: Kapitány Sándor Dunaföldvár.j 

Két koma a választásról beszélget. 

— Hallottam komám, hogy a borodat mind 
eladtad. 

— Igaz, még pedig szerencsével. Literen-
ként 18 fillérért. 

— Csodálom komám,, hogy megváltál tőle. 
— Közéledik a választás, ihatom ölöget in-

gyen is. 

— Nem biztos az komám, 
— Nem biztos? Hiszen már adják a kóstolót, 

ŰJ SZOMSZÉD. 

(Beküldte: Hózer József Balatonszabadi.) 

Oj szomszéd: (Amint belép a kapun igen 

fogja a kutya.) Ej, de haragszik rám a kutyája 

szomszéd! 

János gazda: Haragunnyi haragszik, de 

azért ez is fél a nagyobbtől. 

Fö AZ ÜZLET. 

(Beküldte: Baráth János Bclvárdgyvla.) 

Kohnnak meghalt a felesége. Másnap be-

állít hozzá egyik rosszfizetö vevője e szavakkals 

— Fogadja kérem részvétemet az önt ért 
csapás alkalmából. 

— Ugyan hagyjon békét — kiáltott Kohn — 
inkább fizesse meg a füszerszámláját. 



HÚSVÉT A FALUN 

— Ne sajnáld, komám! Többetér ez, mint néhány csepp rózsavíz 

Csillagf őslás 
Jóslás égi jegyekből — A hónapok 
jelentősége au emberek jellemére 

Közli: Bucsi JózseE 
Hogy kedves olvasótáborunk tagjai meg-

ismerhessék a saját és családjaik égi jegyeit 

(planétáit), amely alatt születtek, leközöljük 

kedves készséggel azok részére, akiknek nincsenek 

tudományos könyveik, hogy lássák minden hónap-

nak a jegyeit, a hozzá való csillagászati magya-

rázatokkal, jóslatokkal, annak szabályai szerint, 

hogy melyik jegy alatt született ember milyen 

szerencsés lehet és milyen emberré válhat. 

Január: a Vízöntő-jegy hava. 

A Vízöntő-jegyben született emberek nagyon 

ingatagok és határozatlanok. Nagyobbrészt nemes-

lelkületüek, becsületesek, jó emberek, fürge ész-

járásúak, kellemes magaviseletük van. A legfon-

tosabb hibáik a szeszélyesség, szeleburdiság. Nagy 

barátai a címeknek és előkelő neveknek. Gondol-

kozásuk túlnyomóan anyagias. Nagyon hatása 

alatt állnak minden külsőségnek; nyugtalanok, 

aggódok, tehetetlenek és fontos dolgokban igen 

sokszor gyámoltalanok. Mindig szeretik másnapra 

halasztani a dolgaikat és ritkán pontosak. Jó em-

lékezőtehetségük van egyes dolgokban, szeretik A 

tudományokat, inkább az értelemre, mint az ér-

zelemre hallgatnak. 

A Vízöntő hatása alatt álló emberek általi-

ban emberszeretők, hűek, csöndesek, sokszor mű-

vészi hajlamokkal vagy lángelmével megáldottak^ 

barátai minden haladásnak, fejlődésnek. Habár 

ingatagok és határozatlanok, mégis hajthatatlan 

nok, csökönyösek és nem engednek magukon sem-

miféle idegen befolyást érvényesülni. 

A Vízöntő jegye minden többi között elsőv. 

sorban jelenti az erős szellemi életet, s ezért a* 

e jegyben születettek nem is tudnak olyan kör-

nyezetben megélni, amely alattuk áll értelem te-

kintetében. 

A Vízöntő drágakövei a zafir és az opál, szí-

nei a zöld és az ibolya. 

Rokonjegyei a Mérleg, Ikrek és a Kos. áj. 

Vízöntő ura az Uranus és a Saturnus. 

# 

í'i 
Február: a Halak jegye. Z, 

A Halak jegyében születettek természetének 

főjellemvonása a szeretet. Mindenkiről szeretne^ 

gondoskodni és együttérezni, aki a közelükbe&>-

van. Mindenkivel szemben szeretetreméltóak, sza-

kadatlanul jótetteket igyekeznek véghezvinni. y 

Csodálatos gyógyítóerejük van. ünfeláldozóak, 

a maguk számára semmit sem követelnek, ha pe-

dig jómódúak, akkor egyenesen pazarlónk. Bará-
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taikon kitartóan csüngnek s nem veszik észre 

azok hibáit. Szeretik a szépet a természetben és 

a művészetben egyaránt, imádják a tengert és 

a csillagos égboltot. Képzelőerejük hatalmas és 

ha kiképzik magukat, jó írók is lehetnek. 

A Halak hatása alatt az emberek nagyon tü-

relmesek és szelídek, de hirtelen nyersek és visz-

szataszítók is lehetnek s ilyenkor nem lehet velük 

okosan beszélni. 

Sokszor pesszimisták és melankolikusok, ami-

kor órák hosszat tudnak búsulni azon, hogy az 

egész világ ellenük áskálódik. Oktalanul aggódok 

és sokszor puszta félelemből öngyilkosságot is kér 

pesek elkövetni. Rendszerint rendetlenek; kérdez-

getnek anélkül, hogy bevárnák a feleletet, fejet-

lenek a beszélgetésben. Érzékenyek, utánzó haj-

lammal bíróak, vendégszeretők; nagyon vonzza 

őket minden misztikus dolog. 

A Halak színei a barna, karminvörös és a 

világoskék. Rokonjegyei a Rák, Szűz és a Skorpió. 

E jegy ura a Jupiter. 

t * 
l ;• 

Március: a Kos jegye, 

A csillagászat szerint a Kos-jegv az első az 

évszakban, vagyis március. 

A Kos jegye alatt született emberek, akik ak-

kor születtek, amikor a Kos csillagkép volt fel-

kelőben — komoly, határozott emberek. Szívesen 

veszik át a vezetőszerepeket, szeretnek uralkodni, 

rendkívül nemes emberek, becsületesek, adakozók, 

vonzó megjelenésűek és nagyon sokszor titkos 

erőkkel is rendelkeznek. 

Jó tanulók, szellemesek, jó társalgók és mu-

lattatók. 

A Kos jegyében született emberek nagy gon-

dolkodók, nem nagyon szeretik a nőket és gyer-

mekeket, de rajonganak a szépségért, rendért és 

összhangért. Nagyon jó emberismerők és sokszor 

le tudják biztosan olvasni embertársaik homloká-

ról gondolataikat, vágyaikat. Barátaik hibáival 

szemben általában elnézőek és gyengék szeretteik-

kel szemben. Nem annyira a testi rokonságot be-

csülik, mint inkább a lelkit. Ritkán képzelődök, 

de azért hevesek, idegesek. Legtöbbször írók, köl-

tők, vagy más szellemi munkások lesznek, 

Általában a Kos jegyében született ember 

Önző, könnyen bosszankodó, szeszélyes, tétovázó; 

nem szereti a bőbeszédűséget, nemigen bocsátko-

zik részletekbe. Nagy örömmel tervezgetnek, jó 

ízléssel és ítélőképességgel bírnak, de hirtelenke-

dők is, megtörténik, hogy munkájukat sokszor 

Sajátmaguk semmisítik meg türelmetlenségükkel, 

bosszankodás irígykedés miatt. Nagyon nyugtala-

nok s ezért törekedniök kell a nyugodtságra, ön-

uralomra. 

A Kos általánosságban heves, energikus, 

nyugtalan természetet ad, felébreszti a rajongást 

és függetlenség, szabadság utáni vágyat, bátorsá-

got, rettenthetetlenséget, kötelességtudást, nagy-

lelkűséget éberséget. E jegy alatt született em-

ber az élet minden helyzetében tud magán segí-

teni s maga is nagyon bízik ügyességében s ké-

pességeiben. A kellemetlenségei a heves, időelőtti, 

át nem gondolt cselekedeteiből fakadnak. 

A Koshoz tartozik a gyémánt és az ametiszt. 

A színe a vörös. Legjobban harmonizálnak a Kos-

sal az Oroszlán és a Nyilas; ezért a Kos alatt 

születettek leginkább olyan egyénekkel kötnek ba-

rátságot, szorosabb viszonyt, akik ezekben a je-

gyekben születtek. 

Ezekről szintén teszünk majd sorban említést. 

A Kos ura a Mars. Az első ház állásában bá-

torságot, szorgalmat, jellemszilárdágot, akarat-

erőt, nyakasságot, katonai hajlamot, bőkezűséget 

s energiát jelent. De a 12 házra osztott állásaiban 

mindig mást-mást jelent. 

M t M « M W Q W » > M > l « M M > M M I » « M » » « * l » H r T T T - T — ' 

Kicsiny, gyepes, árnyas udvarom 
Irta: NAGY IMRE. 

Kicsiny, gyepes, árnyas udvarom, 

Tele van most könnyel és búval. 

Bús dalt zengve játszik kapummal 

A zokogó őszi fuvalom. 

Vonít a szél fájós, bús hangon, 

Ó, itt minden bánatról jajong. 

A szél, az árnyék, a hervadt lomb, 

S a fűszál a csöppnyi udvaron. 

Vén eperfánk úgy sír, úgy reszket. 

Régi árnyát siratja talán, 

Amin egykor az én jó anyám. 

Mesékbe szőtte a lelkemet. 

Rózsás fényben ringott akkor még 

Az öreg fa. Szelíd, hűs árnyán, 

Mesék, dalok ezüstös szárnyán 

Ringatózott lelkemmel az ég. 

De egyszer minden a sírba szállt, 

Mesés, dalos anyámmal együtt, 

S az én kedvem örökre eltűnt. 

Borongó, síró felleggé vált. 

S ott leng búsan a sírdomb felett, 

Napot sötétít komor árnya. 

S a sír ölén feslő virágra, 

Permetez bús harmatcseppeket. 

Sárrétudvari. 
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Lélekvirágok a Virágoskert 
postájából 

Kedves János Atya! 

Mondhatatlan örömem volt, amikor kézhez-

vettem a Virágoskert első számát. Lelkemmel 

éreztem egy új május illatát. így, együtt a ma-

gyar rög virágainak illata álomba ringatott. Ál-

modtam hosszan, nagyot és szépet: 

Künn jártam a magyar sors mezején, eső-
verte, fövenyöntött mezőn. Olyan sivár volt a kép, 
olyan fájdalmas volt a lelkemnek, hogy megpróbál-
tam valamit kiásni a föveny alól, Szépszavú verse-
ket vagdostam ki a Magyar Faluból, odahajoltam 
minden könnynek, mosolynak. Ügy éreztem, ezek 
szebb dalok az én törtszavú, fájó búsongásomnál. 
Csatáztam a magam kis erejével; eredménytelen 
volt a csatám. 

Jött a mosolygó tavaszi meleg nap. Meleg-

szívű, virágszeretö kertészkezek csokorbaszedték a 

mezők vadvirágait. — Nem! Nem csokor ez! 

Egész,-teljes, szép virágoskert. Az otthon édes me-

lege árad belőle, az otthoné, amit olyan nagyon 

vágyok. Lám, ebben a sivár ynagyar életben még a 

föveny alól előtörő virágokat is gondozzák meleg-

szívű emberek. 

Álmodok hosszan, szépet s úgy érzem, ez a 

Virágoskert fogja megteremni az én álmaim gyü-

mölcsét. Minden virágból mag lesz, legyen minden 

magból sok-sok szép színes virág. Legyen egy 

tiszta szép fehér lilioma ennek a Virágoskertnek 

a fajszeretet. 

Áldassék minden kéz, amely ezt a Virágos-
kertet ápolja. 

Felsömocsolád, február hó. 

MESKÜLA FERENC. 

Tekintetes Szerkesztőség! 

A „Magyar Falu" havi melléklete a „Virá-

goskert" megjelenése szinte az öröm és boldog-

ság karján ringatott. Minden oldalán a betű-

sorokból virágos lelkek emelkedtek fel és én test-

vérileg összeölelkeztem velük. Folyton sarkalt a 

vágy, hogy dolgozzam, öntsem ki lelkem rózsa-

magvát betűbarázdákba, sorstépett fajtám szép 

lelki kertjébe. 

Én már lelkileg egészen összeforrtam önök-

kel és a Táborral szerető testvér gyanánt. Szere-

tem azt a nemes gondolatot, ami a „Magyar 

Falu" hasábjairól sugárzik felém. Szeretem, 

mert minden betűje saját érzésem igaz harso-

nája. 

Szeretettel maradok igaz barátjuk 

i f j . Szabó József Ikervár. 

Mélyen tisztelt szerkesztőség! 

őszintén szólva, le sem tudom írni, meny-

nyire örülök, hogy a „Virágoskert" című folyó-

irat megindult, s milyen nagy örömmel olvasom 

annak minden drága sorát. 

Mert tudom, hogy eme folyóiratnak minden 

sora egy-egy virágszirom, a lelkeknek virága, 

amely a lelkekből fakad és a lelkekre talál s 

amely aztán el nem hull oly könnyen. . . 

Én, mint a Magyar Falu lelkes tábortagja 

és szerény poétája, azt kívánom eme Virágos-

kertben, hogy a sok-sok árvalelkű magyar egy-

másra találjon, egy-egy ilyen lelki rózsában 

vigasztalódjon, eme nehéz időkben. 

Mert mindentől meg vagyunk fosztva már, 

csak ez az értékes drágakincsünk marad a miénk 

örökre, az, ami a magyar szívből, magyar lelkek-

ből virágzik a „Magyar lelki rózsa", csak még 

ez az egyedüli a m i énk . . . 

Isten áldását kérem eme magyar „Virágos-

kert"-re, s azt kívánom, hogy minél több ilyen 

lelki rózsa lásson napvilágot eme Virágoskert 

b e n . . . 

Maradok hazafias tisztelettel 

Zsuppán Antal 

kisgazda. 

Hasznos tudnivalók 
A tyúkok meszeslába 

Ez a betegség gyakran előfordul és sok kárt 

okoz a tenyészetben, mivel a tyúkok lábán élős-

ködő és fehér piszkot rakó rühatkák szüntelen 

izgatják az állatot és nem tojik, leromlik, sőt bele 

is pusztul, ha nem segitünk rajta. No mert egé-

szen könnyen segíthetünk. Cseréptányérkába 

öntsünk petróleumot és tegyük a tűzhelyre. Köz-

ben igazi háziszappanról kés élével kaparjunk 

pelyheket a lassan melegedő petróleumba és fa-

lapátkával keverjük bele mindaddig, míg elég 

sűrű és ha felfő, kocsonyaszerü anyag lesz be-

lőle. A tyúk meszes lábát a piszoktól megtisztítva 

benzinnel, vagy tiszta szesszel lemossuk. Ha mái-

tiszta a meszesláb felület, a főzettel bekenjük, 

majd fehér vászondarabbal beborítjuk és ezt rá-

csavarjuk, hogy a tyúk a csőrével ne bánthassa 

a viszkető sebet. 4—5 nap múlva levesszük a kö-

tést és a meszesség lehull a tyúk lábáról. 

A palack rossz szagának eltávolítása 
Töltsük meg a palackot félig vizzel s félig 

kávéaljjal, hagyjuk néhány órán át meleg he-

lyen állni s utána öblítsük ki jól. A kellemetlen 

szag teljesen eltűnt Biztos eszköz az is, ha mus-

tárliszttel és vízzel öblítjük ki a palackot. 
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i c r o m i mm*$mé % 
k u Irta: dr. Téglássy Béla főorvos, 

egyetemi klinikai tanársegéd 

Általános test- és bőrápolás 
ii. 

„Ép testben ép lélek" — mondja a közmon-
dás. Ebben van is sok igazság. Testünk ápolása 
éppen olyan fontos, mint a növénynek az eső. 
Erősödik, fejlődik. Azért tehát legfontosabb, 
hogy a bőrt ápoljuk. A szép, tiszta bőr kelleme-
sen hat ránk s bizony nem egyszer fordulunk 
meg egy-egy jólápolt bőrű nőcske után. Ez már 
így volt régidőktől fogva, s így lesz. A szép min-
dig tetszik. 

Tagadhatatlan, hogy a bőr szépsége és üde-
sége elsősorban is az egészséges szervezettől és a 
rendszeres életmódtól függ. Az általános egész-
ségügyi követelmények tehát a bőrre is alkal-
mazhatók. A rendes étkezés, emésztés, megfelelő 
nyugalom, jó levegő, kellő mozgás, mind hozzá-
tartoznak a bőr jókarbantartásához. A szép kül-
sőt, az üde arcbőrt, tehát nem kizárólag a bőr-
gyógyász szakorvos, hanem az anyagcsere zavar-
talan lebonyolítása, a józan, céltudatos életmód 
adja. 

Testünk és bőrünk legáltalánosabb eszköze a 
víz, melyet mosdás, fürdés és borogatás formá-
jában használunk. A bőrréteg (szaruréteg) sejt-
jei a víz behatására megduzzadnak, vízzel tele-
szívódnak, így módunkban áll a bőrre rakódott 
piszkot, verejtéket és folytonosan utánpótlódó 
faggyút leáztatni. 

Fürdés közben a bőr vérerei megtelnek. Ha 
rövid ideig fürdünk, a bőr vérerei megszűkül-
nek, de rövidesen újra kitágulnak. Ez okozza, 
hogy a nyári fürdő után kevés ideig kellemes hű-
vösséget érezünk. Ez az érzés azonban hamar 
megszűnik, mert egész testünket meleg érzés 
hatja át utána. 

A bőrgyógyászatban igen fontos szerepe van 
a víz vegyi összetételének. A lágy vizek, hévíz, 
esővíz hosszabb ideig nem idéznek elő kóros el-
változást, míg a kemény kútvizek mész és mag-
néziumot tartalmazó elemei a bőrt izgatják, 
gyulladást válthatnak ki és hajlamossá tehetik 
különböző bőrbetegségek keletkezésére. Ha tehát 
ennek következtében bőrbetegségek keletkeznek, 
betegünk mosdó- és fürdővizét felfőzetjük s 
kevés szódával keverjük. A reggeli mosdóvízbe 
főzessünk öt-hat kanál kamillateát 

Kétféle bőr van: szárazbör és zsírosbör. 
Szárazbőrű egyének mosakodásához állott vagy 
hidegvizet, zsírosbőrűeknél pedig meleg-, vagy 

forróvizet használjunk. A zsírosbőrt leginkább pa-
pírprób&val állapíthatjuk meg, ha finom, vékony 
papírral végigdörzsöljük a bőr felületét. 

A mosdás tehát fontos dolog a bőr ápolá-
sánál. Csak az a fontos, hogy olyan vízzel mosd-
junk, amilyet bőrünk megkíván. Következő szá-
munkban a fürdés szükségességét és fontosságát 
ismertetjük. Egyelőre csak annyit, hogy a Tábor 
egyetlen tagja se irtózzék a víztől, mert az álta-
lános egészségre nélkülözhetetlen, s mert a nap-
sugár mellett a legnagyobb jótéteménye az em-
beriségnek. 

(Folytatjuk.) 

ASSZONYOK ÉS LÁNYOK 
TANÁCSADÓJA 

Árva leány. Az ápolónői állás sem megszé-
gyenítő, de önnek mint értelmes falusi lánynak 
azt tanácsoljuk, hogy menjen férjhez és legyen 
jó családanya. Az ilyen okos kisleány bizonyára 
megtalálja a férjét, ha nem is gazdag. Ha mégis 
ápolónő akar lenni, ne törődjön senki beszédével, 
hiszen az ápolónők is époly tisztességesek, mint 
más foglalkozású nők. A tisztességes életét min-
denütt megtarthatja, ha erős jellem. 

Gy.J.-né. A szerkesztőség tagjai kereszt-
szülői tisztet nem vállalhatnak. Mi ennél sokkal 
többek vagyunk, mert lelki közösség fűz minden 
barátunkhoz. Egyébként is, ha elvállalnék, a ha-
sonló kívánságok teljesítése elől nem tudnánk ki-
térni, mert ilyen kívánságokkal naponként for-
dulnának hozzánk. 

„Férjhezmenő." ön azt írja, hogy jelenleg 
két kérője is van, egy vagyonos fiú a faluból é3 
egy állami alkalmazott Budapestről. Azt kérdi: 
melyiket válassza, melyik lenne előnyösebb ? 
Erre a kérdésre nagyon nehéz válaszolni. Először 
is kérdezze meg a szívét, mert itt találja meg leg-
előbb a helyes választ. Igaz, hogy a biztos állású, 
nyugdíjas közalkalmazott mellett talán könnyebb 
élete lenne, de higyje el, a falusi házasságok 
mindig harmónikusabbak. Itt Pesten akár egyik, 
akár másik részről könnyen közbevetődik a kel-
lemetlen harmadik s akkor minden boldogság fel-
borulhat. 

S. J.-né. Kézimunka mintaügyben fordulja-
nak a Magyar Asszonyok Nemzeti Szövetségéhez, 
onnét minden felvilágosítást megkapnak. 

K. Gy.-né. A házassági szerződésben biztosí-
tott 10.000 aranykoronát csak akkor követelhetné, 
ha férje előbb meghalt volna, mint szülei. De így 
az egész vagyon önre maradt haszonélvezetileg. 
A „móringot" így nem követelheti az örökösökön. 

1 4 
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Sszííí yavér ! 
A Kis magyar nevelése 

Irta: Kutfjy Ferenc tanító 

(III. folytatás.) 

Az akarat nevelése mindenkinél íontosabb 
Ha ez nincs arányban a másik két ággal, igen 
nagy károk származhatnak belőle. Ha az aka-
rat fejlettebb az értelemnél és érzelemnél, az 
illető másoknak zsarnokává, vagy saját magá-
nak kegyetlen uralkodójává válik, vagy magát, 
vagy mást sanyargat mereven kitartott elvei-
vel s ez szerencsétlen ember. Ha pedig az aka-
rat gyengébb a másik két ágnál, akkor olyan 
eset áll elő, hogy amit az értelem rossznak 
vall, de az érzelem megkíván, azt cselekszi az 
akarat, a cselekvési készség. Olyan orvosra 
gondoljunk, aki értelménél fogva igen jól 
tudja, hogy a morfium élvezése mennyire 
tönkreteszi a szervezetet, de mert kellemes, jó, 
nem tudja magától megtagadni, gyenge aka-
rata nem tud megbirkózni az érzelem erejével 
s cselekszi azt, amit nem akar! Mert mi az 
akarat? Cselekvésben megnyilvánuló elhatá 
rozás, illetve elhatározás, amit végrehajtunk; 
hogy mi az akarat, legjobban érezzük akkor, ha 
nem akarunk valamit! Tulajdonképp az érze-
lem megkíván valamit, aztán egyességre lép az 
értelemmel s mint egy bölcstől, megkérdi, hogy 
jó lesz-e s lelkiegyensúlyban felnőtt embernél 
az akarat azt szokta művelni, amibe az érte-
lem beleegyezik. 

Az egyén értelmének, érzelmének és aka-
ratának tartalma adja meg az egyén jellemét. 
A jellem magához mindig következetes, amit 
egyik jó magyar közmondás igy fejez ki : „Az 
alma nem esik messze a fájától" vagy „Kutyá-
ból nem lesz szalonna!" vagyis a cselekedetek 
megegyeznek az egyén jellemével, vagy aki 
egyszer hazug jellemű, ez a jelleme később is 
elő-előtör. A jellem szó tehát nem fejez ki min-
dig valami jót. Nem sokat mondunk hát ha va-
lakire azt mondjuk: „jellemes ember", mert 
egy embernek rossz jellemző tulajdonsága is 
lehet. Cél tehát az, hogy a mai erkölcsi fel-
fogásunknak megfelelő jellemű emberek ne-
veltessenek; a nevelésnek tehát végső célja, 
mintegy koronája az erkölcsi jellem kifejlesz-
tése, nevelése, tehát olyan egyének faragása, 
akik értelmükben, érzelmeikben, elhatározásaik-
ban s cselekedeteikben is az erkölcsi törvények-
nek megfelelően éreznek, tudnak és tesznek. 

A testi és lelki nevelésnek két helye vari: 
család és iskola. A család egyént nevel,' az is-

kola tömeget; a család célja az, hogy az i 
gyermeke az életben boldog legyen; az iskoláé, 
hogy hitéhez és hazájához hűséges és haszna-
vehető egyén, polgár váljék a gyermekből. 

A cél tehát egy, de különböző utakon nyer 
megoldást ugyanazon cél. 

A család életét, körülményeit magán 
hordja a gyermek. Egy tanítványomnak meg-
jelenésén, öltözetén, viselkedésén, szeméből 
meg tudom mondani, hogy a szülők milyen lel-
kületé, milyen anyagi körülmények között élé 
emberek s a családban egyetértés, szeretet, vagy] 
háborúság uralkodik-e. A látott példa olyan á 
gyermek lelkében, mint a ceruza a fehér papí-
ron fog és örökre nyomokat hagy rajta. 'Vi-
gyázzatok hát magyar apálc és anyák, mert egy-
egy elejtett durva szó örökre nyomot hágy gyer-
meketek élő lelkén. Az iskola hiába tanít arany-
könyvbe való tanítási tervezetek figyelembevéte-
lével is a szülői szeretetről, ha a gyermek 
hazaérve, otthon ép ellenkezőjét látja a gya-
korlatban. Egy-egy ilyen példa úgy hat a gyer-
mek lelkére, mint jégverés a zöldülő vetésre. 
Utcán, téren, csoportos felnőttek durva beszéd-
jük, gyakran hangos kiabálásuk hallik a mellet-
tük játszadozó gyermekhez, ő ba ezek meggon-
dolnák, mit vétkeznek! 

Németországban sok helyen olvashatni a 
gépjármüveknek szóló felírást utak mellett! 
„Vigyázz; csak 20 km-es sebességgel hajts! Is-
kola!" Iskola van a közelben, ne berregjen ft 
motor, a tanítás menjen zavartalanul; Német-
országban, a motorok és gépek hazájában van 
hely, ahol keblükön dédelgetett motorjaiknak 
csendet parancsolnak s ez a hely az iskola kör-
nyéke. Vájjon így van-e csak megközelítőleg 
is nálunk?! És mikor lesz így?! 

Dióhéjba foglalva a kis magyar nevelésénél 
ezekre a szempontokra kell figyelemmel lenni s 
ezeknek felsorolásával csak arra igyekeztem 
volna, hogy a magyar apák és anyák figyelmét 
felhívjam arra, hogy gyermekeiket milyen szem-
pontokból nézzék, jöjjenek kicsit közelebb az is-
kolához, hazatérő gyermekeiktől ne csak a«E 
kérdezzék: „kikaptál-e?" s jöjjenek közelebb M 
iskolai nevelés tervszerű vezetőjéhez, a tanító-
hoz, mert az iskola és a család, • szülő és ta-
nító egy munkának részese. 

(Folytatjuk.) 



AZ ORSZÁG VÁNDORA 
ÍRTA: VITÉZ PÖLÖSKEI JÁNOS 

I I I . 

Egyik téli hapon levelet hozott a posta. A 

komárommegyei Bokodról írta Németh Pál ba-

rátunk. Arra kér, hogy látogassam meg őket, 

hadd ismerhessenek meg személyesen is. Ez volt 

egyike az első kiszállásomnak. Gondoltam, ha 

már kimegyek, három napig vissza sem jövök. Be-

osztottam négy különböző vidéken fekvő községet 

s nekivágtam az útnak. 

Bokod—Dad állomáson szálltam le. Teljesen 

ismeretlen hely volt s az állomáson sem vártak. 

Két leány szállt itt ki, akiket egy harmadik, 12 

érés kislánylca várt. Elindultam velük. Viselkedé-

sük, öltözetük megmaradt falusinak, bár már 

hosszabb idő óta Pesten szolgáltak. Nagy szenzá-

ciója volt ekkor a falunak. Kriskó Böske és Pa-

taki Pali szerelme. Ezenkívül nem érdekelte őket 

semmi. A három lány is ezzel kezdte a beszédét 

a szapulták a falu két leggazdagabb fiatalját. 

Persze, azóta már boldog házasok. 

A fagy engedett. Hogy a sárt elkerülhessük, 

egy réten vágtunk keresztül. A bokod—dadi or-

szágúton vágtatva hajtat valaki az egyes lovával. 

A lányok már messzire megismerték: az én bará-

tom, Németh Pali volt. Elkésett a vonatról. 

Kölcsönösen bemutatkoztunk. Szegény bará-

tom, hogy exkuzálta magát . . . Pedig Istenem, 

oly mindegy, akár gyalog, akár kocsin, akár 

autón megy az ember, csak melegszívű embereket 

találjon. És én találtam. 

Németh Pál barátom nem gazdag ember. 

Kint a faluvégen lakik egy szegényes kis zsúpos-

házba. De a lelke gazdag. Értelmes, okos, poéta-

Jelkü. öreg édesanyjával lakott kettesben akkor 

még 8 ez a drága jó öreg néni úgy fogad, mintha 

én is az ő szeretett gyermeke volnék. Mennyi sze-

retet, melegség van egy ilyen kis zsúpfedelű 

házban. 

A kedves családdal hosszasan elbeszélgettem. 

Lelkem valósággal megittasult ebben a kedves, 

barátságos környezetben. Üjra falusi lettem s úgy 

éreztem magam, mintha otthon volnék valamelyik 

barátom meleg kis fészkében. A téli esték min-

den kedvessége elém tárult s megtöltöttem lelke-

met soha el nem múló szent érzéssel a falu 

iránt. 

Amikor kibeszélgettük magunkat, elindul-

tunk a tábortagok meglátogatására. Pali barátom 

először is Szentéékhez vezetett. A falu egyik leg-

vagyonosabb embere az öreg Szente bácsi. I t t 

adtak szállást. Azelőtt soha nem ismertem ezt a 

családot. De ezen az estén már barátok lettünk. 

A Jóska gyerek többé nem maradt el tőlem, pe-

dig kint az utcán zuhogott az eső. És mi hármas-

ban róttuk az utat egyik tábortagtól ki, a má-

sikhoz be, hogy legalább öt percet tölthessünk 

mindegyiknek kedves családi körében. Sohasem 

felejtem el Bogárdy Márton barátunk kedvessé-

gét s azt a félórát, amit itt a tollfosztóban töl-

töttem. Igazi szép, hangulatos falusi este volt, 

ahol minden szép, minden magyar. 

(Folytatjuk.) 

A „Virágoskert." 11. számú Keresztrejtvé-
nyének megfejtése 

Vízszintes sorok: 1. Kidőlt a fa mandulástól; 

10. ódon; 11. adoma; 12. mi ; 13. a vadon; 14. 

politika; 16. r. t.; 17. Léda; 18. tn; 19. oázis; 

21. Iá; 23. dévlá; 25. Itália; 29. eis; 30. teror; 

(egy betű hiányával.) 31; arat; 32. Ámór; 33. 

ege; 34. . . . lepi be a tél. 

Függőleges sorok: 1. kompromittál; 2. idióta; 

3. ön; 5. divat (vissza); 6. adakalé; 7. Adof 

(egy betű hiányával vissza); 8. (vissza) ama; 9. 

mandulástól (1. népdal folytatása); 13. (vissza) 

séta; 15. I l i ; 20. (vissza) porász; 22. a veret; 

23 (vissza) ad; 24. Lia; 26. t eme . . . ; 27. lóri; 

28. í r ; 31. aga; 33. ee. 

Helyesen fejtetek meg a következők: 1. Ka-

nász Ferenc, Mezőkovácsháza; 2. Árkovics Jó-

zsef, Hajmáskér; 3. Csáki Erzsi, Szombathely; 

4. Csótka János, Mezőcsát; 5. Bedő Gyula, Kili-

mán; 6. Haracs János, Simonfa; 7. Gazdakör, 

Mezőcsát, Illés Ferenc Fonyód; 8. Zseni Lajos, 

Kiskunhalas. 

Sorshúzás útján az alábbi 8 TáborUtgunk 

nyert könyvet: 1. Árkovics József, Hajmáskér, 

2. Kanász Ferenc, Mezőkovácsháza, 3. Csáki 

Erzsi, Szombathely. 

A három nyertes postafordultával írja meg, 

hogy a három ajándékkönyvünk közül, melyiket 

válassza: 

1. Áz Élet könyve. 2. Lobogó pásztortüzek. 

3. Napkeletről. 
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