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Anyák, úgy-e ti megértitek az én 
bánatomat és örömömet 
(Kovács Kálmánnénak ajánlom) 

Irta: Tamási Sándorné 

Anyák, úgy-e Ti megértitek az én szörnyű 

nagy fájdalmamat? Dundika mindig jó kis gyer-

mek volt. Ártatlan lelkében nem volt dac ... Hó-

fehér arcát, nagy kék csodálkozó szemét elöntötte 

a szelídség. Szép volt és kedves. A felnőttek fi-

gyelmét is magára vonta s babusgatták, csókolták. 

Kis beszélő csoda volt. Okos szavakat használt. 

Édes kis szájával csacsogta: 

— Anyám, édes jó anyám, szeretlek! 

Hozzám simult és én boldog voltam. 

Ismeritek mi az a Végzet? Romboló, sújtó 

nehéz vihar, ami megkorbácsolja lelkünket egy éle-

ten át. 
* 

Egy szomorú május reggelén, amikor már 

nyíltak a suttogó illatos orgonák, a temetőben sírt 

ástak. Kicsi lányomat, egyetlen kincsemet elrabolta 

tőlem a — halál. Árván maradtam egyedül, őrjítő 

fájdalommal. S most üt vagyok kint a temetőben, 

szorítom szívemhez a hideg keresztet. Nem marad 

nekem más, csak egy kis virágos sírhalom, amelyen 

mosolyogva nyílnak a virágok... A szürke huniak 

virágai nem értik meg az én szörnyű fájdalmamat. 

Azóta egy másik kis sze.mpái mosolyog reám. 

Ez is kedves, aranyos. S amikor eszembe jut a má-

sik, magamhoz ölelem, ilyenkor úgy érzem, hogy 

eltávozott édes kicsikém is itt van az ölemben. Az 

azóta született kicsikébe öntöm az elhalt iránti sze-

retetemet ÍS. S mintha, megértem . .. Ha látja, 

hogy bánat ül az arcomon, édes kis kezével hado-

nász feléin, mintha azt akarná mondani: 

— A másik helyett is szerzek Neked örömet jó 

anyám! 

S ilyenkor könnyeimen keresztül is mosoly ül 

ajkamra. Kinek nem volt gyermeke, el sem tudja 

képzelni a fájdalmat és az örömet. Mert az anyák 

fájdalmai és örömei, egyformán szépek. És igaziak. 

Ahány gyermek, annyi öröm és annyi fájda-

lom. De enélkül nincs élet. 

Ügy-e anyák, ti megértitek fájdalmamat és 

örömömet? 

Pesterzsébet. 
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BIMBÓK ,1 VIRÁGOSKERTBEN. 

„Gyurika" a fürdés után. 

Képünk- Kcnf/ebeiter Béla téibortarfunl: kisfiának 
fényképét ábrázolja. 

A FALU REJTETT SZÉPSÉGEI 
í r ta : Schmidt Gitta, Istvándi. 

Pesten születtem, de a lelkem idehozott egy 

szép kis virágos faluba: Somogyországba. A 

falu csendes világa, egyszerű, tisztalelkű népe 

vonzott ide, akiket valamikor csak képzeletben 

ismertem. És a vágy hajtott, hogy megismerjem 

a nyugalmat, a jóságot, a szépséget. 

Sokan kérdik tőlem, miért cseréltem fel a 

nagyvárosi életet az unalmas faluval? Ezek az 

emberek nem értik meg a falu lelkét. Pedig ne-

kem ez a csend jelenti az életet. A csend, a béke, 

a természet lassú ébredése álomba ringatja 

lelkemet. 

A rügyező fáktól körülvett kis házak bol-

dogsága úgy tetszik n ekem ! . . . Elnézem, mily 

nyugodt boldogsággal róják a küzdelmes életet. 

Pedig életük út ja nagyon küzdelmes. Már kora 

reggel mennek ki a határba s a mezőn versenyt 

énekelnek a pacsirtával. Ez a legszebb zene, 

amit a fü l hallhat és a szív felfoghat. 

Gyönyörű itt az este. Elnézem, amint a 

gazda alkonyatkor fáradtan hazatérve, elvegyül 

családjával, összejönnek a szomszédok s míg 

•az egész falu egy szerető család képét nyújtja, 

kint megkondul az estharang és áhítatos zson-

gással tölti be az ébredő természet illatos, de« 

rült azúrját. 

A rétek felől friss fű illata árad, a bokrok' 

suttogása andalító meséket mesél. 

Lassan ereszkedik le az e3t s míg idelent 

a kis házak ablakainak fénye, odafent ezer cs i l -
lag ragyogása gyúl ki s a mosolygó holdvilág 

ezüstös leplét borítja rá kis falucskám bogári 

hátú házaira. . 

Ibolyaillat leng szét a levegőben. Valahon-

nét egy nóta hangfoszlányait hozza az esti 

szellő felém s a lelkem halkan száll tovább — 

tovább. 

Szinte álomba merülve látom lelki szemeim-

mel egy rügyező akáctól eltakart házacska 

képét. 

Mosolygó falucska, akácillat, megértés, sze-

relem — kicsi falusi h á z . . . Ezért szeretem a 

falut. 

S míg merengve nézem a holdfénytől be-

aranyozott fodros felhőket, lelkemre ráborul a 

csend — a béke. 

Mennyi rejtett szépség, Istenem! Csak szeia 
kell hozzá, mely észrevegye. 
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A K U B I K O S 
ÍRTA: BODROGKÖZY ZOLTÁN 

Jó néhány esztendeje már annak, hogy Paragi 
András úgy déltájban — amikor a szegedi Tisza-par-
ton lomhán nehezedett meg a levegő — letette a kana-
lat, kétfelé törülte a bajuszát s csak ennyit mondott: 

— Jól van, Már i . . . feszül a hasambűre. 
Ez annyit jelentett, hogy Mári kitett magáért, jó 

gazdaasszony... érdemes kubikolni, Mert Paragi 
András kubikos volt, rendes, dolgos ember. Meg is ke-
reste a kenyeret becsülettel. Igaz ugyan, hogy az ina-
kat pattanásig meg kellett feszítenie a lábaszárán s 
ez nem tréfadolog, de Paragi András abban az időben 
nem igen kereste: miért nem kubikol mindenki. De 
csak mondta volna is valaki! Biz a', még neki is 
ment volna: 

— Hásze', elennék egymás elöl a kenyeret! 
Paragi András meg volt elégedve sorsával. De 

ugyan miért is ne lett volna? Mári minden nap déli 
harangszó előtt lent volt a szatyorral a Tisza-parton 
S az embernek nem volt más dolga, mint hogy a kész 
mellé üljön. 

Nem is volt biz ő szegény ember, pedig az asszo-
nyon, a gyereken, meg a kubikostalicskán kívül alig 
volt valamicskéje . . . No, hát az egészség, de az más 
lapra tai-tozik, azt az Isten adja. Akkoriban szégyen 
volt még a szegénység, letagadta volna. 

— Nem is dolgos ember az — mondták volna az 
öregasszonyok s ez arrafele nagy szégyen lett volna. 
Mélyebb nyomot sütne az ember homlokára, mint a ba-
rom oldalába a tüzesvas. 

A szegény ember, olyan senki-fia, nem bízik benne 
a eigány sem, akinek nincs munkája, árokparton hever 
s a hátához ragad a kúdústetű. 

Ettől Paragi Andrásnak nem kellett tartania, 
mert ahogy hanyattvetette magát feje besüppedt Mári 
ölébe, a teste alatt pedig hűs ágyat vetett a frissen 
kubikolt tiszti homok. Jól esett így ejtődzeni kubikolás 
után. Aztán egy jó pipa dohány, meg egy pár kubik 
homok s vége a napnak. 

Paragi András csak éppenhogy elszundított volna, 
mert a déli nap melege, meg1 az asszonyi test forrósága 
elzsibbasztják még az inaslábú kubikost is, amikor 
Mári nagy lélegzetvétellel a kebléhez kapott: 

— Ehun-e Andris! Majd elfelejtettem, pedig, 
hogy kaparta a mellemet; neked hozták. 

Azzal átnyújtott az urának egy gyűrött, vörös 
cédulát. Csúnya parirost. Olyan volt, mintha vérrel 
itatták volna meg. Részegszag érzett belőle. Rajta fe-
kete betűkkel valami írás. 

Paragi András rosszat sejtett. Rendes dolgot fe-
hér papirosra írnak. A „gyerök" irkája is fehér papi-
rosból van, csak'a léniák cifrálják. A tábláját festik 
pirosra . . . Paragi András mindjárt arra gondolt, 
hogy ez a piros cédula is csak táblája egy nagy irká-
nak, de nem is sejtette, hogy abban az irkában deré-
kon fogott tollal rnég az ő vérével is vastagon írnak. 

Jó darabig csak nézegette, megforgatta, elejéről 
visszáiára, visszájáról elejére s egyszer csak kijött be-
lőle a hang ellenállhatatlanul, mint a gőz a kazán sze-
lepéből : 

— H ű . . . Mári! . . . 
— Mi a' kend Andris? 
— Be kő vonúni, Mári! 
Paragi András végigsimogatta lábaszárán a te-

* E novella ugyancsak a Bodrogközy Zoltán-
nak a műve, aki „A Magyar Agrármozgal-
mak Története" c. művével mindörökre beírta a nevét 
a magyar falu lelkébe. (Szerk.) 

nyerét, kezefején megcsillogtak a homokszemek és 
eltekintett arra délre, a Boszorkányszigeten túlra. 
Mári pedig a szívéhez kapott, de hang nem jött ki a 
torkán, mert nem tudta: mit kell ilyenkor mondani? 
Amióta András az ő ura, még sosem „köllött bevo-
núni." 

Paragi András pedig szépen a ház oldalához állí-
totta a talicskát, úgy, amint szombaton este szokta: 
kerekével fölfelé, hogy el ne szaladjon s mint a töb-
biek, elment a háborúba. Hirtelenében nem is tudta 
miért: 

— Hásze' van még homok a sleppekben! 
— Úgy van az, fiam — okosította fel az öreg 

Paragi, az apja — amelyik kutya nem harap, azt ha-
rapják. Mi is régen bántottunk már valakit. . . ezért 
bántanak bennünket. Azt hiszik, hogy gyengék va-
gyunk. 

Ezzel a bölcs útravalóval, meg egy pillissel, amit 
Mári a friss kenyérből szegett, indult el Paragi And-
rás, erőben, egészségben, épkézláb . . . hogy hová, az 
ördög tudta volna még akkor. Ami aztán ott történt, 
szebb szóval tudták elmesélni azok, akik hátrább vol-
tak. András csak arra emlékezett, hogy egyszer csak 
valami nagy melegség öntötte el a fejét s amikor ész-
retért, még a fejét sem vakarhatta meg, hogy: 

— Ajnye. . . 
Mert nem volt bíz őnéki talán egy szál haja sem 

a fején. De ha csak haja nem lett volna! Legfeljebb 
„kopasz Andrisnak" csúfolják. Paragi Andrásnak 
azonban rnég a feje bőre, de még a koponyája sem ma-
radt meg. Csak a lüktető nagy agyveleje tátongott, de 
azonfelül aztán semmi baja sem történt. 

Csudájára is jártak messze vidékről a doktorok. 
Így aztán Paragi András hamarosan híres emberré 
vált. Az újságok hasábokat írtak róla, meg Szekeres 
József orvosprofesszorról, aki halottaiból támasztja fel 
a betegeket.... még koponyát is tud csinálni. Paragi 
Andrásnak ugyanis, mint a két tenyere, jól kiterítve, 
akkora platinát tapasztottak a fejére, de bár akkora 
vasbilincset vertek volna a csuklójára! . . . Ügy feküdt 
rajta, mint a banyakemence tetején a búb. 

A bilincstől csak megszabadulhatnék valamikor — 
mondogatta, de ez a platinakoponya, örökös rabságba 
döntött engem. 

Bizony nehezen méhet mégegyszer kubikolni a Ti-
sza partjára. Delet is elharangozhatják akár százegy-
néhányszor, Mári nem találja ott az urát a hűvös ho-
mokon. 

— Ne busuljon barátom — szólt Paragi András-
hoz a professzor, — jó dolga lesz itt, eladhatja a ku-
bikostalicskát is. , 

— Éppen ez az én bajom tekintetes úr — vála-
szolt Paragi, — Szeretem én a homoki munkát. Ha 
paraszti dolog is az. 

— Felejtse el, — szólt a doktor, — Úr lesz ezen-
túl. Itt marad mellettem, nem lesz másra gondja, csak 
ezeket a műszereket fogja törülgetni. Vigyáz, hogy 
meg ne rozsdásodjanak. Ha ez a munka nem ízlene . . . 

— Asszondom, hogy nem — vágott közbe a kubi-
kos — mert nem férfimunka az. A Mári inkább el-
pucoválná azokat az észcájgokat... 

— Jöjjön ide, barátom! — szólt közbe a profesz-
szór. — Látja ezt a nagy kertet itt alattunk? Ha ked-
ve tártja, menjen le, fogjon gereblyét és gereblyézz» 
az utakon a homokot. Sétálj'..-,, péz'élödjpp . . foglal-
kozzon ! 

— Hát, ha akarja tudni a tekintetes doktor úr 
— válaszolt Paragi András — én bizony nem gereb-
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lyézni, hanem me.gonn;..u .szoktam a homokot. Erisszep 
engem haza a magam dolgára. 

— Képtelenségeket beszél, embert — szólt felhábo-
rodva a professzor. — Ilyen fejjel emelni! Kész halál! 
Megőrült? Magának élnie kell, hisz ezért mentettem 
meg. Figyeljen jól: egyetlen ember maga a világon, 
akinek platinából van a koponyája. Egy képzeletben 
megalkotott műtét igazolója lett maga . . . érti, Pa-
ragi? Maga kincset jelent. 

— Nem bánom én azt tekintetes doktor úr — vá-
laszolt bosszantó nyugalommal Paragi. — Nem tágul 
itt az én tüdőm. Csak a talicska szarva tudja azt szét-
nyitni. 

Paragi Andrásnak ettől kezdve nem lehetett a 
szavát venni. Pedig a gazdája mindent elkövetett, 
hogy kedvében járjon. Vitte szórakozni, elhalmozta 
minden figyelmességével, de mindez semmit sem hasz-
nált. Andrásnak csak a kubikostalicska kellett. 

Egyszer is az állatkertben jártak, amikor a sok 
nézelődés után megszólalt András: 

— Csak az én ketrecem hiányzik ínég innen, te-
kintetes uram. Ha ezek az állatok mind tehenek, meg' 
lovak lettek volna, most nyugodtan legelhetnének, de 
elefántot, meg majmot ugyan ki látott legeltetni!?... 
Ritka állatok, ezért lettek rabok. Én is ritka emberré 
váltam . . . rabságba is jutottam . . . Platinakoponyás 
embereket nem lehet látni az utcán . . . 

— Ugyan mit elégedetlenkedik, — válaszolt kissé 
ingerülten a professzor. Senki sem vette el a maga 
szabadságát. Inkább visszaadtam az életnek. Ha en-
gem elhagy, elveszti a szabadságát is, meg az életét 
is. Miért lázadozik? 

— N<?m tudom én azt kimondani, kérem, mert 
valahol, itt a mellemben van. Nem jön a nyelvemre. 

Csak annyit tudok, hogy nem a kezemre, hanem a fe-
jemre rakták a bilincset. 

— Nézze, barátom — szólt gyengéden most már 
a doktor — maga el sem tudja képzelni, micsoda érté-
ket képvisel a tudományban. A világ szeme figyeli: 
meddig fog élni? Magával akarom bebizonyítani az 
orvosi tudománynak, hogy a test pótolható, reparál-
ható, mint a ház teteje, ha a szél kikap belőle egy 
nyaláb zsuppot, vagy zsindelyt. Csak hozzá kell nyúlni. 
Merészség kéli és látja, minden sikerül. íme, koponyát 
Í3 lehet csinálni. Úgy-e? Talán egyetlen, amit a hábo-
rú javára írhatunk, hogy anyagot adott nekünk orvo-
soknak, Nem kell takarékoskodnunk. Vághatunk, varr-
hatunk bátran. S mi fel akarjuk használni ezt az al-
kalmat, hogy hasznát lássák fiaink . . . az emberiség. 
Kedves fiam — folytatta szinte könyörögve a profesz-
szor — én egy operációs tételt állítottam fel. Ezt ma-
gán kell bebizonyítanom. 

— De meddig tart ez? — vágott közbe Paragi 
András. 

— Meddig tart! Még most sem érti, hogy én, Sze-
keres József orvos és Paragi András kubikos össze va-
gyunk már nőve. Elválaszthatatlanok vagyunk, mint 
a Göncölszekér négy kereke a rudjától. 

— Nekem erre nincs szükségem — szólt közbe 
dacosan Paragi. 

— De szüksége van a tudománynak a maga éle-
terő — válaszolt most már ingerülten a professzor. Ha 
tőlem elmegy, maga elveszti az életét s a tudomány el-
veszíti Paragi Andrást, aki nem kubikos többé, hanem 
egy „eset", akin Szekeres professzor bebizonyítani 
igyekszik tételét, amiben rendíthetetlenül hisz. Igent 
Rendíthetetlenül hiszek benne! 

A professzornak, amikor látta, hogy emberét meg-
győzni képtelen, kegyetlen ötlete támadt: 
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— Különben is, tudja maga azt Paragi, hogy mi-
ből van a maga koponyája? 

— Asszongyák, hogy platinából — válaszolt Pa-
ragi András. 

— úgy van, platinából. De azt biztosan nem tud-
ja, hogy a maga platm?koponyája többet ér talán, 
mint az egész kórház. Tapitsa meg! Mekkora darab! 
Drágább az mint az arany. Ekkora platinát érdemes 
ellopni.., Legyen okos! Ember! Értse meg: ekkora 
darab platinával még a sírban sem volna nyugodalma. 
Kiásnák! Meglopnák! . . . 

Paragi András megtörve támolygott ki a pro-
fesszor szobájából. Az ajtóban megállt, belé akart 
markolni a fejébe, hogy ledobja a földre, ráugorjon s 
izzé-porrá tiporja, mert mindent ennek az átkos pla-
tinakoponyának köszönhet. Ez vette el tőle a homokot, 
a kubikostalicskát, a Márit, a gyerököt, a Tisza part-
ját . . . mindent, mindent... 

Ekkor eszeveszett gondolata támad: 
— Megszököm! — hördült fel. 
Ebben a pillanatban sajogva belefájt agyába 

doktorának szava: 
„Még a sírból is kiásnak" . . . „meglopnak" . . . 
Paragi András összerázkódott. Végig borsódzott 

hátán a borzalom, mert úgy érezte, hogy sötét utca-
sarkon fekete alakok rohannak rá s már markolász-
szák is a fejét . . . hallani vélte szavukat: 

— A koponyádat! Add ide . . . A húsod nem kell... 
de ez . . . ez a kincs, ez a miénk . . . megrabolunk... 

Paragi András nagyot tántorodott, mintha belé-
lökött volna valaki. Úgy érezte magát, mintha nyitott 
agyvelővel tévelyegne a halál kariai felé. Irtózatos 
fájdalom nyilamlott benne végig, mintha éles szeker-
cével hasogatnák az agyát. Leült egy fehér kórházi 
padra s megtapogatta a fejét. Sima hideget érzett. 
Ott volt még a kincs. Ekkor kínos hördülés tört fel 
belőle: 

Jaj . . . jaj . . . gazdag vagyok . . . rab vagyok. 

Jó pár esztendeje törülgette már Paragi András 
a műszereket és gereblyézte a kórház homokos útjait. 
Mari és a gyerök is fönt volt már Pesten, külön szo-
bát kaptak az orvosprofesszortól. Mindez nem segí-
tett Paragi András fájdalmán. Meg is öregedett belé. 

Szép ökörnyálas ősz volt. András ott sétált a 
Duna-parton. Azon gondolkozott, hogy ha ez a nagy 
víz egyszer lerázkódná magáról a kőpartokat, vájjon 
homok volna-é alattuk? Mélyen a Duna medrébe te-
kintett, halszagot érzett és úgy húzta a víz, mint a 
követ a mélység. 

Egyszer csak látja ám András, hogy a víz köze-
pén nagy teherrel erőlködik fölfelé egy gőzös. Ho-
mokkal rakott uszályt húzott. A vaskötelek majd el-
szakadtak a nagy vontatásban. A kubikosok már gyü-
lekeztek a munkához s pár perc alatt nyikorogva gu-
rultak a deszkapallón a talicskakerekek. Paragi And-
rás vére megpezsdült. Ellenállhatatlan vágy fogta el. 
Mindig közelebb ment egy lépéssel s már ott volt a 
deszkapalló mellett. 

Ebben a pillanatban Szijjas Bálint kezéből kiesett 
a talicska fogója s az öreg kubikos fáradtan rogyott 
le terhe mellé. 

— Nem bírom már öcsém 
Andráshoz. 

— szólt fel Paragi 

pillanatban elfelejtett 
szerint segíteni kell a 

Paragi András ebben a 
mindent. A kubikosbecsület 
másikon. 

— No, majd én kitolom! — szólt diadalmasan. 
András ittas volt a víz szagától s kábult a ho-

mokszemek titkos csillogásától. Úgy mint azelőtt pár 
esztendeje: vállára vetette a kubikosistrángot, akku-

rátusan a talicska szarvára akasztotta a két végét s 
most!... nek i ! . . . 

Csak- ilyenkor kell meghúzni az inakat, meg a 
nyakon kidagasztani az ereket. Aztán gurul az már 
magától is. 

Paragi András karjain megfeszültek az izmok. 
Iszonyú nagyot emelt... felegyenesedett s ebben a 
pillanatban elborult vele a világ. Csak ennyit mondott: 

— J a j ! . . . 
Egy minutáig egyenesen állt még, aztán meg-

tántorodott s egész hosszával rázuhant a homoktól 
púpos talicskára. A platinakoponya alól pedig habo-
san bugyborékolt ki a forró vér, beléfolyt a talics-
kába s a hűvös homok habzsolva szívta magába. 

Paragi András szabad volt örökre. 

c R S 

Ó, sugarak... 
Ó, sugarak, ti pompázó dús színek, 

fonódó, enyhe, halk melódiák 

s virágok harmatán lángoló rubinok, 

jertek: bágyadtak és fájnak most a szivek 

s hódolva hajlongnak felétek a fák; 

süket, vak árnyakba sápadnak a kínok. 

Fény és türkiz éther — <5, lángoló világ! — 

siessetek! Még álmodó csírákat ringat az ómagtár, 

a ibolyát ígérnek a messzi, néma dombok; 

szent mámorokban remeg a régi töke, 

mert örök vágya most is: tűzerejű nektár. 

S ó, lássátok: a föld haja bódult száz csudákba 

bomlott. 

Tűz, fény és levegő, ó, most titeket dalollak! 

Siessetek! Az aklok fáradt csendje új ütemre 

lüktet, 

mint tüzes, mgy piros szív, mit különös, szent vágy 

hevít. 

Ó, sugarak! A szín, a fény s a tónusok lángolón 

egybefolynak, 

s a Tavasz tűzecsettel babrál a palettán, 

hogy a fáradt földre kenje drága smaragd színeit. 

Vésztő. Sinka István, 
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JöQeí s&áz vif)ar... 
Irta: Kabos Margit. 

Jöhet száz vihar, ezer orkán, 

Büszkén állunk a szikla ormán. 

Minket nem lehet elfeledni, 

Sem közönyösen eltemetni. 

Mi nem haltunk meg, bár akarták, 

Ránk csődítették a gaz hordát, 

Széjjeltéptek gyilkos kézzel. 

S szerte szórtak, szerteszéjjel... 

Mert a magyar fa ezeréves. 

Jöhet szú, alattomos, éhes. 

Vagy villám, ami szerte zúzza .. 

Hatalmas törzse földre hallva ... 

Merre zuhan, mindent legázol... 

Megvonaglik a föld a gyásztól. 

De új tavasz jön, új élet támad. 

A föld. méhében új élei árad 

Lenn a gyökerek összefognak, 

S még nagyobb, szebb virágot hoznav. 

Első csók 
Irta: Takács Gábor, Eny'ing. 

Kis alföldi rónán, egy rét közepén, 

Nem volt ott senki sem. Egyedül csak én. 

Tikkasztó nyári nap, szórta sugarát, 

Markoltam a gémes, vékony sudarát. 

Meglátott... Ö is jött... ivó friss vízért, 

Vagy inkább talán az én szerelmemért? 

Szólt hozzám... Én is... Bizony nagy a hő. 

Húztam néki vizet, s megköszönte ű. 

Rám nézett. — Mosolygott-. — Megöleltem 

S csókrózsa termett az ajka közepén. 

Egymásra néztünk még, s elmosolyodtunk, 

Hosszú kézfogással, elbúcsúzkodtunk. 

ö elment... Én vártam. Néztem utána, 

Kísérte a szívem, hó dobogása. 

— Meghozta a vágyó óhajtásomat, 

Elvitte az első, első csókomat. 

ÚJUDVAR/ MŰKEDVELŐINK. 



V I R Á G O S K E R T 

KÜLÖNFÉLE ÉRDEKESSÉGEK KONYHAKERTÉSZETI TANÁCSADÓ 

A CSOKOLÁDÉ JUBILEUMA 

A csokoládé, amely ma már az egész világon 
elterjedt élvezeti cikk, szintén Amerikából szárma-
zik el hozzánk, A régmúlt időkben már Mexikó ős-
lakói is készítették égetett kakaóból, kukoricaliszt-
ből és vaniliából és mint italt nagy előszeretettel 
élvezték, Európában azonban csak a XVI. század 
első negyedében lett ismeretessé a csokoládékészí-
tés, még pedig először csak Spanyolországban 
gyártották. Sokáig csak a spanyolok és portugálok 
között maradt honos, de utóbb Olasz- és Francia-
ország is átvette. Az utóbbi országban, ahol a 
esokoládégyártás virágzó ipar lett, 1660-ban ünne-
pélyes keretek között vezették be: XIV. Lajosnak 
Mária Teréziával, IV. Fülöp spanyol király leányá-
val történt eljegyzése julknimával adott ünnepélyen 
maga a hercegnő nyújtotta át vőlegényének egy 
nagyértékű dobozban, amelyet Franciaország gyár-
tott. Később ez az édes nyalánkság nagy szerepet 
játszott XVI. Lajos asztalán, aminek tulajdonít-
ható, hogy hamarosan népszerű lett a többi európai 
államban is. Érdekes, hogy a katolikus egyház ele-
inte nagyon hevesen küzdött a csokoládé élvezete 
ellen: nem azért mintha egészségtelennek tartotta 
volna, hanem mert kétségek merültek fel aziránt, 
vájjon böjt idején szabad-e csokoládét inni. Ezért 
írta meg 1664-ben nagy értekezését Brancaccio 
páter, melyben kimondja a fontos alaptételt, hogy 
italok bőjtidőben is meg vannak engedve. Ez aztán 
igen nagy befolyással volt a csokoládé elterjedé-
sére. Hollandiában és Svájcban mai nap is a 
csokoládégyártás a legfontosabb iparág. 

MIKOR LEGSZEBBEK A NŐK? 

Newyorkban Mrs. Helena Rubinstein, a koz-
metika legnagyobb szakértője előadást tartott ar-
ról, hogy melyik évszakban legszebb a nő? Decem-
bertől februárig a nő arca, a hidegtől, kemény és 
merev lesz. Márciustól májusig az arcbőr a tavaszi 
időjárástól meglehetősen tisztátalan, júniustól 
augusztusig, a melegtől, zsíros, a tekintet pedig, 
ugyancsak a nagy hőségtől, fáradt. Szóval a nő 
végeredményben csak szeptemberben kezd szép 
lenni. Szeptemberben a test felüdül, a szemek tü-
zeseb ¡esznek,' az ajkak igézően mosolyognak. 
Hozzájárul a női test felüdítéséhez az az izgalom, 
amely az új ruhaszezont várja. Szeptemberben leg-
szebb a nő és ettől kezdve fokozatosan esunyul. A 
legcsunyább decemberben. Most tehát rajta asszo-
nyok és lányok! Aki hóditani akar, kezdje szep-
temberben, hogy decemberre főkötő alá kerülhes-
sen, mert közben az ifjú lovag hátha kiábrándul 
a csúnya decemberből, azaz a csúnya bőrtől. 

A kelkáposzta termesztése 
Olvasóink közül sokan érdekődtek a kelká-

poszta termelése iránt. Erre vonatkozólag nagyon 
érdekes fejtegetésekben számol be Szabó Gábor a 
„Mezőgazdaság" április 1-i számában. A követ-
kezőket írja: 

A kelkáposzta legkielégítőbb termést ad a 
középkötött, jó tápláló erőben lévő, mélyfekvésű, 
mélyen megművelt talajon, melyet lehetőleg már 
ősszel bőségesen megtrágyáztak istállótrágyával. 

A kései kelkáposzta magját ápr. végén, május 
elején szabadföldi palántaágyakba vetik és a pa-
lántákat 4—6 hét múlva, 50—60 cm sor- és növény-
távolságra, állandó helyérs kiültetik. A palántálást 
borús, esős időben, vagy legalábbis korán reggel 
és estefelé végezzük. A palántát kiültetésekor kan-
nával beöntözzük; utána a megeredésig száraz idő-
járás esetén célszerű a palántákat legalább egyszer 
megöntözni. A palántálást követő 6—8 nap múlva, 
a meg nem eredt palántákat pótoljuk. További 
gondozás: öntözés, kapálás és rovarok elleni véde-
kezés. Száraz időjárás esetén nagyon meghálálja 
a bőséges öntözést A szárazságot jobban tűri, mint 
& fejeskáposzta. 

A gyakran pusztító levéltetvek ellen fahamu-
val védekezünk (harmatos reggel beszórjuk vele), 
vagy quassiaforgács 2 százalékos füzetével (hozzá-
adva 100 ]t-ként 30—40 dkg káliszappant is) per-
metezünk. 

Befej esedéséhez kb. 4 hónap szükséges. Szok-
ták köztessel is (korai kel, korai kalarábé, késői 
kalarábé) termeszteni. A szedésre alkalmas, tö-
mött fejeket levágják (déli órákban) s pár napig 
szikkadni hagyják, külső leveleit letisztítják és 
felhasználásig, értékesítésig szellős pincében, 
vermekben, padláson helyezik el. Fagy ellen cél-
szerű e helyeken is szalmával betakarni. Hosszabb 
ideig való eltartása, illetőleg frissebb állapotban 
leendő megtarthatása végett árokban gyökerestől 
szokás elvermelni; száraz talajban fejjel lefelé, 
nedvesben torzsával lefelé ajánlatos ezt végezni. 
Erősebb fagyok ellen szalmával, hüvelyesek szal-
májával, vagy tengeriszárral befedjük a vermelt 
termést, 

Nagyban való termesztésre is ajánlható faj-
ták: „Vertus", melynek fejei néha a 3—4 kg-ot is 
elérik; „Ulmi kései", melyet különösen Németor-
szágban terjesztenek szívesen. 

Egy kat. holdra 50—60 cm-es sor- és növény-
távolság mellett a magszükséglet 70—80 gr., pa-
lántaszükséglet 20—26.000 drb. (10 százaléknyi 
pótlásravalóval.) Egy kat. hold remélhető termés-, 
eredménye (köztesművelés nélkül) 12—14.000 fef 
= 120—130 q. 
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Csillagjóslás 
Jóslás égi jegyekből — A hónapok 
jelentősége az emberek jeliemére 

Közli: Bucsi Józsei 
(A Kos égijegy jelentőségének folytatása.) 

Március 21—április 20. között. 

A Kos első égi jegy, a Nap március 21-én lép 
a Kos csillag jegyébe és április 20-ig ott tartóz-
kodik. Az e jegyben született vagy fogant gyer-
mekek — úgy a nők, mint a férfiak — nagyon 
tudják szeretni barátaikat és örömmel * tesznek 
jót másokkal. 

Ez a hónap megnyilatkoztatója mind a ter-
mészetnek, mind az emberiségre nézve minden jó 
és hasznos fejlődésnek. Az e hónapban született 
férfiak szokásaiban mindig van rendszer, elmés, 
okos és megbízható, becsületes emberek. Amelyik 
szerdán jön a világra, nagy tisztességben lesz az 
embereknél, az emberek szeretik, de feleségeiktől 
hántásuk lesz. Túlságosan érzékenyek és néha 
félénkek. Istenfélők, nagy igazságszeretők, fő hi-
bájuk, hogy hirtelen haragúak. 

A Kos jegyben született férfiak általában 
szerencsések az életben, csak sokszor családi vi-
szályaik vannak. 14 és 30 esztendős korban nagy 
betegségbe esnek, de ha felgyógyulnak, 83 éves 
korban halnak meg. A katonai és a hivatalnoki 
pálya jár sikerrel életükben. 

A nők irtóznak a durvaságtól, igazmondók, 
házanépének jó asszonya, férjének vigasztalást 
keres, de sok nyavalyái lesznek, sokat beteges-
kedik és hajlandó a gonoszságra. Sokat sírnak, 
legtöbbször beképzelt bajok miatt teszik tönkre 
életüket. Ezeket az érzelmeket kell leküzdeniük, 
hogy tért ne engedjenek azoknak, akkor nagy 
hatalomra tesznek szert mások fölött, hogyha ok-
nélküli csüggedésüket legyőzik, 15—45 éves ko-
rukban betegségbe esnek és 55 éves kornál ritkán 
élnek tovább. A nők legyenek sokat férfitársa-
ságban, mert hamar pártában maradnak. 

Az e jegyben született férfiaknak júliusban, 
októberben és novemberben született nőkkel kel-
lene házasságra lépni, mert csak ezek égijegyeivel 
van az övéké rokonságban: Oroszlán, Skorpió és 
Nyilassal. A többi hónapban született nőkkel csak 
akkor boldogok, ha azoknál a lelki erények túl-
súlyban vannak a test aljas ösztöneivel. 

Április 21-től május 20-ig 

a Bika-jegy hava. 

A Bika második égijegy; az ennek jegyében 
született embereknek mindig nagyon nehéz' lesz 

az életben magasra vergődni. Bőkezűek s szíve-
sen törődnek a más emberek gondjaival, nagy 
barátai a szépnek és az élvezetnek. 

Nagyon sokszor jó szónokok, írók és művé-
szek lesznek, de hangjuk legtöbbször gyönge és 
rekedt. Az emlékezőtehetségük nagyon jó, könnyen 
tanulnak s fantáziájuk erős. Barátságosak, amíg 
igazat adnak nekik és hatáskörüket nem támad-
ják meg. Ha ellenségeskedést tapasztalnak, elke-
seredett bosszúvágyók lesznek Kényelmesek, hir-
telen haragvók, sokszor kegyetlenek s mindent 
elűznek maguktól, ami hibáikra figyelmezteti 
őket. 

Jogszeretők, határozottak, önzők, kritikusok, 
soha sincsenek megelégedve a mások cselekedetei-
vel s magukat hibátlanoknak tartják. Mindig 
uralkodni akarnak s ezért ellenszenvet ébreszte-
nek maguk iránt. ígéreteik megtartásában nem 
megbízhatók s ezért sok kárt szoktak okozni. 

A Bika jegyében születetteknél általában a 
földi elemek vannak túlsúlyban. E jegy jó szer-
vezetet biztosít, de egyúttal érzékennyé is tesz. 
Nagyon könnyen lesznek szerelmesek s hálásak 
minden gyöngédségért. Néha azonban csökönyö-
sek lesznek. Nagy öntudatosság, gyakorlati érzék 
s kitartás jellemzi őket. Amibe belekezdtek, ezt 
mindenáron igyekeznek keresztülvinni. Izzó vá-
gyak ébrednek bennük, de sokszor részrehajlók, 
féltékenyek és gyanakodók. 

Amely fiúgyermek a Bika jegyében fogan-
tatik vagy születik, sokszor értelem nélkül szóló 
és néha a másét eladja, sok nyavalyába esik és 
sok veszedelem fenyegeti. Ezek után gazdag em-
berhez adja magát, semmi külső mesterséget vagy 
művet nem tudnak. Az állán, vállán vagy tompo-
rán jegy lesz, 20—30 év körül nagyon beteges 
lesz és ez nem is éli túl a 40. évet. Amelyik ezt 
elkerüli, szép öreg kort ér meg és az élete vége 
felé nagy lesz. Amazok legtöbbje a más házában 
hal meg. Házasságukból több gyermek születik, 
de sok családi viszályaik lesznek. 

Amely leányzó a Bika jegy alatt fogantatik 
vagy születik, szép nagyszemü lesz. Mikor meg-
eszesül, gonosz lesz, fogcsikorgató. A nyavalyák 
nem fognak úgy rajta, mint kicsiny korban. 
Gyermekeik lesznek és kevélyek, 5 esztendős ko-
rukban betegek lesznek és a 15—20 éves kort ke-
vesen élik túl. Fiatal korukban könnyelműek, de 
később megkomolyodnak és jó feleségek s anyák 
lesznek. 

A Bika rokonjegyei a Rák, Szűz és a Bak, 
csak ezekkel tudnak jól összeférni, akik június, 
augusztus és december havában születtek. 

Színei: világoskék, világoszöld és a febór. 
Ezen jegyet uralja a Vénusz, amely név a 

j szépség istenének a neve volt a görögökn" 



• V I R Á G O S K E R T 

János atya igéiből 
Rohan a fiskális. 

Lihegve jön, aktatáskáját szorongatva hóna 
alatt. Ápró, sunyi kis szeme idegesen pislog, 
mint a zsákmányra leső pocoké. Csupasz arcán 
a kedveskedés állandó mosolya. Nyálkás keze 
olyan, mint a spongya, amely sosem tudja ma-
gát eléggé teleszívni. 

— Remélem, támogatni fogtok a választá-
son? Minden időmet a köznek szentelém s ez-
után is annak akarom szentelni.. Magamra nem 
költök semmit, amint tudjátok, annyira egy-
szerű ember vagyok, hogy még az inggallérom 
is kaucsukból való, amit soha mosatni, vasal-
tatni nem kel). Beszélni is tudok, — igaz, hogy 
betanulom, de azt aztán szórói-szóra mondom 
el. A nép csak nyer velem, ha bejutok, mert én 
szeretem a népet és képviselő akarok lenni 
minden áron. Ezért minden áldozatra kész va-
gyok, még arra is, hogy cikkeket írjak a magam 
neve alatt. Öt éve nincs éjjelem, nincs nappa-
lom. A „kerületemben" vagyok. Ingyen levele-
zek, perelek, kijárok, panasznapot tartok, érte-
kezem, gazdasági előadást tartok — és ők meg 
is hallgatnak engem. Ennyi munka után csak 
megérdemlek egy — mandátumot. Ha én se, 
hát akikor ki? Olyan biztos vagyok a dolgomban, 
hogy még egy miniszterrel szemben is fel me-
rem venni a hareot. Fel én . . . Számítok a Tá-
bor támogatására. 

János atya mosolyog és szól: 

— Őszintén szólok: nem szeretem az ügy-
véd képviselőket. 

A kis ügyvéd hóna alatt megremeg az irat-
• táska. 

— Nem szeretem, és ha módomban állana, 
ki is mondatnám az összefórhetetienséget. Mert 
mindaz, amit tettél az öt év alatt: szép. De még 
szebb volna, ha nem a képviselőségért tennéd, 
hanem magáért a népért. De ha minden tettünk 
csak azért van, hogy képviselők legyünk, mi 
akkor az érdem? Elvégre az uzsorás is kölcsö-
nöz öt évig kamat nélkül, ha tudja, hogy a má-
sik öt évben bekaphatja azt is, amit az első öt-

, ben befektetett... És az ügyvédek rendesen 
nem szokták elszámítani magukat. És rendesen 
meg szokták találni a maguk fáradságának a 
díját a képviselőségben is. Nem igen szoktak 
rosszul járni. Azért csak azt a tanácsot tudom 
adni a Tábornak, minél nyitottabb szemmel 
ítéljen s minél kevesebb ügyvédet küldjön a 
törvényhozásba s követelje, hogy ügyvéd kép-
viselő ne folytathassa az ügyvédkezést, míg 
törvényhozó. 

Megvan annak az oka, miért ajánlom ezt. 
Gondolkozzék rajta minden Tábortag a rá fog 

jönni az igazságomra, ami mindnyájunk igaz-
sága. 

A kis ügyvéd megpiszkálta sárga fogait — 
s tovább lötyögött hóna alatt a táskájával. 

Nem kell megijedni. Fel fog lépni, fel, egé-
szen biztosan. 

KÓPÉSÁGOK 
AZ ÜGYES EMBER. 

(Beküldte: Magyar József, Ond.) 

Feleség: Hála Isten apjuk, csakhogy megjöttél, 

Űgylátom, nem történt semmi bajod a háborúban. 

Férj: De majdnem történt drágám! Egyszer 

húsz gránáttal a hátizsákomban, mentem fel a ti-

roli hegyre. A fele úton lehettem, amikor egy vas-

madár megjelent fölöttem. Röpködött, röpködött, 

egyszeresük egy bombát eresztett rám. A zuhanó 

bomba éppen a gránáttal megrakott hátizsákomba 

esett. Amikor ezt észrevettem, gyorsan kivetkőz-

tem a hátizsákomból e's tudod, alig tudtam, elfutni 

a veszély elől. 

Feleség: Drága kis uram, milyen ügyes em-

ber lett belőled! 

NAGY JÓSÁG. 

(Beküldte: Bucsi János, Soroksár.) 

Egy öreg néni nagy batyuval megy az ország-

úton. Utóiéri egy fiatalember és felhívja a kocsira. 

A néni fel is ül, de a batyuját tovább is a hátán 

tartja. A fiatalember nem állhatta és hátra szól: 

— Nénikém, a batyut miért nem teszi le a 

hátáról? Az asszony csodálkozva felel: 

— Ó, drága gyerököm, hát a batyumat is el-

viszed? 

PECHJE VOLT. 

(Beküldte: Jámbor Gyula, Sáp.) 

Sok utas várakozik az állomás várótermében. 

Egy fiatal nő jön be kis kofferral a kezében, Le-

teszi s azzal el is távozik. 

Egy galíciai észreveszi a koffert és elsajátítja. 

Az utasok hangosan méltatlankodnak, de a galíciai 

azt állítja, hogy az övé. 

Jelentést tesznek az állomásfőnöknek, aki 

megkérdezi a zsidót: 

— Mi van a kofferban? 

— Imakönyvek, — mondja bátran. 

Félnyitják, hát uramfia, egy csecsemöholttest 

van benne. 

— A galíciai reszketve hebegi: 

—- Bocsánatot khérek, a koffer nhem at 
enyém! 
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Lélekvirágok a Virágoskert 
postájából 

Nagyon tisztelt Szerkesztő Űr! 

Mint a tábor régi harcosa a legnagyobb öröm-

mel, megelégedéssel vettem kezeimhez a Virágos-

kert című folyóiratot, mint a Magyar Falu havi 

mellékletét. Olyan gyönyörű szép lap ez, akár egy 

valóságos csoda tündérkert. A leghálásabb köszö-

nettel és odaadással tartozunk Önöknek eme szép 

Virágoskertért. 

A mindenható Istennek áldását, segedelmét 

kérem Önökre, hogy továbbra is kitartással har-

colva édes magyar nemzetünkéi!, a saját fajtánk 

érdekében a végső győzelemig! 

Kedves János Atyám! 

Itt a falu illatos levegője, a szabad természet 

ölén, a mezők virágai között, ahol a pacsirta édes 

dalokat zeng, jól esik elolvasni az ön kedves szép-

irodalmi lapját. Életemnek tízévi emlékezetei 

Önökhöz a Magyar Falu szerkesztőségéhez csatol-

nak, a hazaezeretet édességével. 

** Sok jó egészséget. Istennek áldását kívánva 

örökre. 

A tábor hűséges katonája. 

Kovácsvágás, 1931 április hó. 

Bodnár András, kisgazda. 
* 

Igen tisztelt Szerkesztő úr! 

Amikor a Virágoskert című szépirodalmi fo-

lyóiratot olvasgatom, úgy érzem, mintha lelkünk 

összeölelkezne a tábor minden tagjával és elő-

idézné a multat, a harctéri egyetértést, szeretetet, 

a bajtársi találkozót. Amikor bajtársainkkal talál-

koztunk, egymás keblére borulva, szemünkben 

könny csillant meg. A sok-sok szenvedést elmond-

tuk egymásnak és megkönnyebbülve továbbvisel-

tük a nagy megpróbáltatást. A Virágoskert szép-

irodalmi folyóirat is az élet viharai között a baj-

társi találkozó. Itt elmondhatja mindenki bánatát 

s örömét neki s kibonthatja lelkének szép 

virágait. 

Isten áldása kísérje munkájukat 

Egercsehi, 1931 március hó. 

Bajtársi szeretettel 

Kelemen Sándor kisiparos. 

$ wfmw M N Á C i A a t á * 
i m h « Irta: dr. Teglássy Béla töorvos, e e r a ® » 
BgresSjg egyetemi klinikai tanársegéd ¡ B 8 g » a 

ÁmBBBBmam " 
Legutóbbi számunkban a test- és bőrápolás 

f jntoeságáról írtam. Most a fürdés szükségesságét 

írom le olvasóink előtt, mert fürdés nélkül alapos 

test- és bőrápolást nem is lehet elképzelni. Az 

egész bőrréteg ápolására a legalkalmasabb eljárás 

a fürdés. 

A mai nehéz gazdasági helyzetben a bőrápo-

lást majdnem lehetetlenné teszi a pénztelenség, 

másoknak a napi lekötöttség miatt nincs erre ide-

jük, de vannak olyanok is, akik elvből ellenségei a 

fürdésnek Sokan azt mondják, hogy testi erejüket 

és egészségüket annak köszönhetik, hogy egész éle-

tükön keresztül nem fürödtek. 

Pedig er. nagyon téves feiíogás. A fürdés ki-

tűnő hatását már a rómaiak felismerték. Éppen 

ezért hatalmas fürdőket építettek, hogy izmaik-

nak rugalmasságát úszással fokozzák, erősítsék 

s egyben a bőrréteg tisztántartásával a Lélegző-

felületet szabaddá tegyék, hogy ezáltal az egyes 

fertőző, gennyes folyamatú és baktériumos bőr-

betegségeket elkerülhessék. 

A legideálisabb állapot az volna, ha minden 

iskolásgyermeik hetenként legalább egyszer meleg-

vizes szappanos fürdőt venne. Ha azonban szegény-

ségük miatt ezt nem tehetik, figyelmeztetjük a 

szülőket, hogy gyermekeik kezeit, lábait, nemző-

részeit, hónaljukat s arcukat minden nap legalább 

egyszer melegvízben mossák meg. 

A fürdést nem szabad azonban túlzásba vinni, 

mert a mindennapos melegfürdőre, csak olyanok-

nak van szüksége, akik porban és koromban, füst-

ben és piszokban, szennyezett levegőben dolgoznak. 

Az iskolásgyermekek fürdetését vagy ledörzsölését 

esténként végezzék szüleik, hogy a gyermekek a 

napközben felgyűlt port, verejtéket ne vigyék az 

ágyba. Érzékenyebb és idegesebb gyermekeknél a 

fürdést vagy ledörzsölést inkább reggel, felkelés 

után végeztessük, mert a lefekvés előtti fürdés 

vagy erősebb lemosás, letörlés, izgató hatásánál 

fogva, álmatlanságot idézhet elő. Teljes fürdés he-

lyett a test tisztántartására a meleg zuhanyt is 

ajánlhatjuk. 

(Folytatjuk.) 

Igen tiszteit Szerkesztő Űr! 

A Virágoskert megjelenésének, hogy mennyi-

re örülök, le sem tudom írni. Hála Istennek, csak-

hogy már ennyire ju to t tunk . . . 

Vecsés, 1931 április hó. . 

Szócska K.-né. 

AZ UTOLSÓ SZÓ 

— Mi volt a megboldogultnak utolsó szava, 

gazd'uram? 

— Nem volt annak, kérem., se első, se utolsó 

szava. Mert egész betegsége alatt mellette iilt a 

felesége, meg az anyósa . . . 
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GONDOLATOK 
Szőke Sándor tfüredi kisgazda gyűjteményéből. 

Aki a dicsőséget megtudja vetni, élőbb-utóbb 

igazi dicsőséget fog aratni. 

Jósika Miklós báró. 
* 

Az emberek igazságtalansága és az Isten láto-

gatása, a tisztát még tisztábbá, a romlottat még 

gonoszabbá teszi. 

Kazinczy Ferenc. 
* 

Az okos embereknek is van egy hibájuk, az, 

hogy a legbolondabb állításokat is igen okosan 

tudják védelmezni. 

Vas Gereben. 

Csak két erő köti legbiztosabban a népet a 

Honhoz és a törvényhez: a Szabadság ás a Tulaj-

don. 

Deák Ferenc. 

A gyávák mindig a bátorságról, rossz bírák a 

részrehajlatlanságról, az önzők a Hazáról szólnak 

legszívesebben. 

Eötvös József báró. 
* 

A természet a lehető legjobban intézett el min-

dent, de mi még ezt is jobbá akarjuk tenni és ezzel 

rontunk el mindent. 

Balzac. 

A S S Z O N Y O K E S L Á N Y O K 

T A N Á C S A D Ó J A 

„Tizenhatéves." Kislány, Önnek csak azt 

tanácsolhatjuk, hogy ne ábrándozzék még a há-

zasságról. Nagyon rossz szokás ez önöknél s 

majdnem minden női betegségnek az előidézője. 

Tudjuk, hogy önöknél a 20 éveseket már „vén-

lányoknak" nézik, pedig higyje el, hogy fiata-

labban férjhezmenni nem előkelő. Városban a 

tizenhatévesek bakfisok, akiket még senki sem 

vesz komolyan. Gyerekfejjel nem lehet dönteni 

a legkomolyabbb kérdésben. 

„Sokat sírok." Ez a baj. Ha minden kicsi-
nyes összekoccanás alkalmával sír, csak ide-
gessé teszi a férjét. Nem minden férfit hatnak 
meg a női könnyek, tudva, hogy azok igen ha-
mar hullanak a földre. Legyen kedves, közvet-
len s igyekezzék okos szavakkal meggyőzni fér-
jét. Meglátja, egészen más lesz a családi éle-
tük. 

Hasznos tudnivalók 
4 gazdasági cseléd családtagjainak 

gyógykezeltetése 
Sokan kérdezik tőlünk, hogy a gazdasági 

cseléd .megbetegedett családtagjait kinek kell 

gyógykezeltetni Erre vonatokzólag az 1907. évi 

XLV. t.-c. 28. §-a a következőket tartalmazza: 

„Ha maga a cseléd, vagy az éves, illetőleg 

az állandóan alkalmazott szegődményes cselédnek 

vele élő felesége vagy vele egy háztartásban élő 

tizenkét éven aluli gyermeke a szolgálatbalépés 

tizenötödik napja után a szolgálati idő alatt meg-

betegszik, az orvosi gyógykezelés és az orvossze-

rek költségét legfeljebb negyvenöt napig a. gazda 

a sajátjából tartozik fedezni és a szükséges fuvart 

is ő tartozik adni, kivéve ha a betegséget nyil-

vánvalóan a cseléd hibája, illetve a cseléd család-

tagjainak hibája okozta, vagy ha a cseléd vagy 

családtagja a betegséget színleli, amely esetben 

az összes okozott költségeket a cseléd tartozik 

viselni. Az a gazda, aki évi kettőszáz koronánál 

kevesebb egyenesadóval van megadóztatva, a 

felét, aki ennél többet fizet, egy tizedrészét le-

vonhatja a cseléd béréből annak az összegnek, 

amelyet a cseléd feleségének és tizenkét éven 

aluli gyermekének orvosi gyógykezeltetéseért és 

az ezek részére kiszolgáltatott orvosszerekért 

fizetett. Ha ellenben a gazda a betegség okozója, 

akkor minden költség a betegség egész tartamára 

a gazdát terheli. 

4 kiskorúak házasságkötésének 
feltételei 

A házassági jogról alkotott 1894. évi X X X I . 

törvénycikk 8. szakaszának értelmében kiskorú 

nem köthet házasságot törvényes képviselőjének 

(apa) beleegyezése nélkül. Ha az apa a bele-

egyezést nem adja meg, akkor ezt a gyámható-

ság beleegyezése pótolja. Ilyen esetben a kiskorú 

fiú vagy kiskorú leány illetékes árvaszékéhez kell 

fordulni. Ha az árvaszék arról győződik meg, 

hogy a házasság a kiskorúnak nyilvánvaló érde-

kében van, akkor a szülők akarata ellenére is, 

meg fogja adni a házasságkötéshez a szükséges 

beleegyezést. 

AZ EBZÁRLAT 

— Mondja csak biztos úr, talán megint eb-

zárlat vanf 

— Miért kérdi? 

— Mert egy hét óta a kutya sem volt at 

üzletemben. 
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S x i l i y a v é r i 
Irta: Kutfpy Ferenc tanító 

(IV. folytatás.) 

És mielőtt áttérnék az „Egyke" nevelési és 

nemzetgazdasági témájának hétköznapi nyelven 

való tárgyalására, mint örvendetes tényt szöge-

zem le azon tapasztalatomat, melyen minden 

fa j tá já t igazán szerető magyar honfi örvendhet, 

hogy a magyar faj akár Budapest közepén a vi-

lágvárosban, akár a minden kultúrától messze 

elzárt tanyán egykép intelligens és fogékony 

úgy az értelmi, mint az érzelmi vagy akarati 

nevelés iránt. Ha ez nem így volna, nem lettek 

volna tudós Körösi Csorna Sándorjaink, Apácai 

Cs. Jánosainak, nem lettek volna Petőfi Sándo-

raink, kik kis tanyák szülöttei voltak, most 

rajtunk gázoló durva leigázóink ilyeneket fel-

mutatni nem tudnak! És hányat tudnék ilyent 

említeni! Ez ismét a vérünkben van, értelmünk 

a vérünkben, fajtánkban lüktet — az áldott 

szittyavérben! — Bízzunk! Krisztus előtt a mű-

velt görögöket leigázták a még náluk művelet-

lenebb rómaiak. A gazdag rómaiak gyermekeik 

nevelésére görög rabszolgákat vettek házukba, 

akik nevelték a rómaiak gyermekeit, jó — gö-

röggé. — Mi, magyar tanítók, neveljük a kis 

magyarokat ilyen — magyarokká. Görögország 

felszabadult, mi is! 

-íz egyetlenbe 

Írásom eddigi folyamán a családi és iskolai 

neveléssel foglalkozva, az olvasó halvány be-

pillantást nyerhetett az emberfaragás tudomá-

nyába, vagy amit szeretnek művészetnek is 

nevezni, pedig se nem tudomány, se nem mű-

vészet annak, aki szeretettel űzi ezt a mester-

séget, melyet műnyelven pedagógiának nevez-

nek az első görög nevelőkről, akiket „pajdagó-

gúszoknak" neveztek, hahem több annál, mert 

a nevelő halhatatlan lelkekbe örökérvényű 

igazságokat ír s munkájáért ezért igazi fele-

lősséget csak a lélek teremtöjével szemben 

érez, akinek élő tulajdona az a formálásra 

úgy átadott lélek, mint ahogy a kert fái 

bízatnak gondozásra a kertészre. Megismertük 

eddig a lélek mezejét, annak virágait, az értelmet, 

érzelmet és akaratot; láttuk azt a nevelői munkát, 

mely a családban és iskolában tervszerű munkával 

ezeket fejleszti, mind feljebb emeli s eljutottunk a 

munka céljához, a nevelésnek mintegy eszményi 

koronájához — az erkölcsi jellemhez. 

Minden kor, minden népének az volt a célja, 

hogy magánál feljebb emelje fiait, ebben áll a ha-

ladás nagy gondolata! Ha a nevelők nem egyenget-

ték volna az iskolákban a lélek előhaladásának út-

jait, nem jutottunk volna el a müveit XX . század-

hoz! A magyar népnek átlagos lelki alkata, ma-

gával hozott lelki benyomásai, hajlamai, romlatlan 

erkölcsi világfelfogása, hagyományaihoz való hű-

séges ragaszkodása, a tradícióknak kegyeletes 

tiszteletbentartása, családi életének tisztasága, 

finom érzéke a jó és rossz, a szép és rút iránt, ki-

válóan alkalmassá teszik őt arra, hogy mindig fel-

jebb-feljebb emeltessék a hagyományokból vett 

erőnek megőrzésével, a faji jelleg megtartásával 

az erkölcsi jellem felé. Innen van az, hogy őseink 

vére még mindig megérezhető késő ivadákaikon, a 

szittyavért még ma is magukkal hozzák a világra 

csecsemőink, mely mint őserő minden időben biz-

tos támasza volt a szerencsétlen Honnak. Innen 

van, hogy nap-nap után fedeznek fel őstehetsége-

ket a magyar rónán, akik szeretettel keresik, azo-

kat, hoznak fel a tanyákról ügyes festő, csodálatos 

szoborműveket alkotó egyszerű embereket, verselő 

poétákat, mint egy bányából a ragyogó gyémánt-

követ. A magyar föld, a magyar faj, a szittyavér 

kimeríthetetlen gyémántbánya! Csak le kell válo-

gatni a gyémántra tapadt sarat, amit sok bűnös 

mulasztás ragasztott rá s ez a népmüvelés, a nép-

pel való foglalkozás feladata. 

ígéretem szerint ez alkalommal az „egykéről!*, 

mint kortünetről kell írnom nevelési és nemzetgaz-

dasági szempontokból egyszerű nyelven falusi ma-

gyar testvéreimhez. ígéretemmel nem maradok 

adós, örömmel teljesítem. A teljesítés öröme an-

nál is inkább hevít, mert messze Somogyból egyik 

falusi magyar testvéremtől szép levelet kaptam, 

amelyből azt látom, hogy vannak, akik érdeklődés-

sel várják és olvassák e sorokat. 

4 gyermeRólóós 
nevelési szempontból 

Nézzük hát először nevelési szempontból, az 

egyén boldogulása lehetőségeinek szempontjából 

azt a sokat emlegetett, ütött-vétett „egykét": 

Az ember társas lény, egymásra vagyunk 

utalva, senki magában nem boldogulhat, mondja a 

magyar embernek az ember lényegéről s a világgal 

való viszonyáról táplált véleménye, nézete, mond-

juk — világnézete. Eszerint az „egyke" már ma-

gán viseli, nevében van, hogy nem életrevaló elgon-

dolás. Egyedülálló személyt akar kifejezni, ami 

épp a fentiekből eredően lehetetlen! Közülünk a 

leggazdagabb és legszegényebb egyformán egy 

sorsnak részese a végeredményben s rá van utalva 

az élet adottságaiban embertársaira. 

(Folyt, köv.) 

1 3 
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AZ ORSZÁG VÁNDORA 
A Z E P E R H A Z Á J A B A N 

ÍRTA: VITÉZ FÖLÖSKEI JÁNOS 
IV. 

Ragyogóan szép májusvégi nap volt. A bu-

dai hegyek brokátzöldbe öltözve néztek le a kí 

gyózó, vén szőke Dunába. Az Erzsébet-téri kikö-

tőben már befűtve állt a hajó, amely első utamra 

vitt. Halk csobogással, méltóságteljesen futott ki 

a vizre, hogy .a tavaszi nap pompájában tündöklő 

partok mentén elcsobogjon velem Tahitótfaluba: 

az eper hazájába. 

Gyönyörű út volt. A fedélzetről valóságos 

édenkertnek látszott a hosszú Margitsziget, majd 

Szentendre és Leányfalu szépséges panorámájá-

ban gyönyörködtünk Hosszas hajózás után ér-

tünk a faluba. 

Ennek a falunak ilyenkor nincs vasárnapja, 

sőt éjjele, nappala sincs. Barátaink álmosan vár-

tak s meglátszott rajtuk az a nagy törődöttség, 

amely valósággal összeaszalta őket. Mert egy 

hónapig nincs nyugalom. Nappal az egész falu 

epret szed, este pedig hajón, teherautón szállít-

ják Budapestre. A dunaparti élelmiszerpiacon 

van már kora hajnalban az egész falu, hogy spe-

ciális terményét, az epret eladhassa. Autók, ha-

jók, vonatok ontják őket vissza már nyolc órakor, 

hogy újra szedhessék az érett szemeket. Egy-egy 

gazda mázsaszámra szállítja naponként az epret. 

Kimentünk egy ilyen eperföldre. Talán fél 

holdat tett ki, a talvii oldalon. A Pilis hegység 

végső nyúlványa ez, amely erősen kötött csigás 

talajával közvetlen a Dunára néz. Csodálatos 

terület ez ilyenkor. Az egész fafa a mezőn hajla-

dozik s a diónagyságú epret szedik a kosarakba. 

Talán nincs is az ország területén még olyan ta-

laj, amely így megteremné az epret. A zöld leve-

lek közül ezer és ezer piros eperszem mosolyog 

fieK nk. Napról-napra annyi érik belőle, 'hogy egy 

fél holdon legalább is 5—6 munkásnak kell dol-

goznia. Az esti hajónál ott várakozik az egész 

falu s a teher alatt meggörnyedve mennek át a 

hídon a hajóra. Az -öreg Duna pedig egy hóna-

pon keresztül hűségesen szállítja az álmos, elcsi-

gázott népeiket. Dehát Tahitótfalunak ez az 

aratása. 

Ezt a pár szigeti községet joggal mondhat-

juk az ország Eldorádójának. Amíg kint az or-

szágban egy hold föld ál ig terem 300 pengő érté-

ket, itt egy hold jól gondozott eperföld 1000— 

1500 pengőt is jövedelmez. S van olyan gazda i«, 

akinek két hold eperterülete vtm. 

Érdekes ezeknek az eperföldeknek a müve-

lése. Palántákat ültetnek 30—40 centiméter tá-

volságra, amelyeknek földjét a gaztól gondosan 

óvják. Éppen úgy kapálják, mint akármely ka-

pásnövényt, mert fontos, hogy a gaz el ne 

nyomja. 

Az első éven még nem terem. Második éven 

már a sorok teljesen befutják a területet s érés 

alkalmával az egész terület úgy néz ki az epertől, 

mintha blbornerével bevetett terület volna. 

Az epermező fölött hatalmas hegylánc emel-

kedik az égnek, amely néha összekeveredik a fel-

hőkkel. Lent a kanyargó nagy víz vándorol csen-

desen dél felé. Azt hinné az ember, hogy egy 

óriási ezüstkígyó csúszik-mászik le a magyar ró-

nára. A távoli hegyek tövében Vác püspöki rezi-

denciájának és templomának tornyai látszanak. S 

ezen a tájon lázasan hajladoznak az emberek, 

hogy a kívánatos eperbogyó leért megkapják fá-

radságtik jutaimát: a pénzt. 

Amióta Tahitótfalu és a többi pár- szigeti 

község epei-termeléssel foglalkozik, a községek-

nek a képe is megváltozott Egymásután épülnek 

a szép új kisgazdaházak, amelyeknek színes tor-

nácai mögött él az ország egyik legszerencsésebb 

népe. Szerencsés azért, mert közel van a főváros-

hoz, de azért is, mert ezzel a speciális idénycikké-

vel öiyan jövedelemre tesz szert, ami egyhónapi 

fárasztó munkával biztosítja egész évi megélheté-

süket. Bár az egész ország lakossága ilyen sors-

ban élhetne, akkor nem kellerte hallanunk a sok 

panaszt, ami népünk ajkán napról-napra el-

hangzik. 

Este volt, amikor a hajóval visszaindultam. 

A fedélzeten gramofónzene mellett táncoltak a 

boldog fiatal kirándulók. A csillagok ragyogva 

mártották arcukat a víz hullámaiba, mintha a víz 

fenekén is égbolt volna. S szólt a nóta az éj-

szaka, amelyet édesen vertek vissza a partmenti 

hegyek. Csak a kimerült tahitótfalusiak horkol-

tak eperrel megrakott kosaraik mellett. A Duna 

ringató habjai ölén elnyomta őket az álom. 

(Folytatjuk.) 

CSEKÉLYSÉG . . . 

— Volt már büntetve? 

— Igen. Egyszer három pengőre, utcai csendé-

háborítás címén. 

— Máskor nemf 

— Jé, most jut csak eszembe! Egyszer meg 

tizenöt évre egy kis emberölés miatt. 
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III. Keresztrejtvény. 
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Vízszintes sorolt: 

1. A tengervíz. 
4. Nielsen másik neve. 
8. A kút része. 

12. Angol kötőszó. 
16. Olasz zeneszerző, élt 1567—1643. 
19. Sürgönyben gyakran előfordul. 
20. A Volga mellékfolyója. 
21. Gyermeket szórakoztat. 
22. Híres orosz táncosnő monogramja. 
24. Finom a húsa. 
26. Kicsinyítő rag. 
27, Szónoklat gyakori kezdete. 
34. Olaj idegen nyelven. 
35. Király — franciául. 
36. Rag-. 
37. Több pápa neve. 
38. A búza keményítője. 
42. Korallsziget. 
46. O. A. M. 
46. Mészáros gyakran méri. 
49. Vitó . . . 
51. ICómikus eposz. 
56. Ö — idegen nyelven. 
57. Község Pest megyében. 
58. Nagy Károly monogramja. 
59. Rabló — németül. 
62. Angol ital. 
63. Parasztlázadás egyik vezetője II. 

idejében. 
66. Határozó. 
69. Ág — németül. 
70. Petőfi-költemény címe. 
77. Vissza: a kubikus. 
78. A világháborúból ismert belga város. 
79. Balkezes. 
80. Tószt vége. 

József 

81. Névmás. 
84. Adok — latinul. 
85. Nem egész őriilt. 
93. Fűszer. 
94. Ruhadísz. 
95. Porció. 

Függőleges sor ojt: 

1. Diadalmas római hadvezér. 
2. Állatlakhely. 
3. Nemes madár. 
4. Államjövedelem. 
5. Hangszer. 
6. Állóvíz. 
7. Az egyik „beszélő próféta", aki pásztor volt. 
8. Fiú — németül. 
9. Igekötő. 

10. Ütlegel. 
11. Üdvözlés az ókorban, 
12. Latin igevégződés. 
13. Vízinövény mássalhangzói. 
14. Villamosgép. 
16. Névutó. 
17. Híres japán bűvész. 
18. Hölgyek réme. 
23. Bessenyei — tragédia hőse. 
24. Altató szó tag. 
25. Több mint nézet. . 
26. Schleswig-Holstein fővárosa. 
28. Nagv angal regénvíró igazi nevén. Mnry Anne 

Evans (1819—1888). 
29. Rettegés. 
30. A 35. vízszintes visszafelé. 
31. Ital. 
32. Latin prepozíció. 
.33. Keleti Isten. 
39. A lovasság fegyvere. 

1 5 
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40. Lakás része. 
41 megy. 
43. Várjuk, várjuk, de hiába. 
44. Ugyan hova gondolsz!!? németül. 
40. Sehol magánhangzó nélkül, 
47. Háziúr vagyok tehát . . . 
48. Megyfag . . . t gyermek. 
50. Kártyajáték. 
52. Vissza: fonetikusan óra. 
53. Kocsi — angolul. 
54. Micsodák? 
55. Tinta — angolul. 
60. Újpesti Mentők Egyesülete. 
61. Két darab. 
64. A könyv oldalait forgatja. 
65. Soproni Torna Club. 
67. Szakász jelzője vonatokon. 
68. Nem felületes. 
71. Némely végtag. 
72. Tagadószó. 
73. Bolo . . . a. 
74. Kereskedelmi kifejezés. 
75. Rangjelző. 
76. Igen tápláló babfajta. 
82. Vallás röv. 
83. Az egekbe száll. 
84. Azonos mássalhangzók. 
85. = 74 függőleges. 
86. Betű fonetikusan. 
87. Betű fonetikusan. 
88. Ő — idegen nyelven. 
80. Szomorú mássalhangzó. 
00. vak benne betegség jele. 
91. Indulatszó. 
92.Az ezüst vegyjele. 

BETUREJTVÉNY 
Közli: Szabó Margit, Susa 
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VERSESREJTVÉNY 
(Beküldte: Jámbor Gyuláné, Sáp.) 

Első két szótagom egy szép folyó neve, 
Óriás hegységben van az eredete. 
Harmadik szótagom, amikor útra kél, 
Mindjárt megrezzen a gyenge kis falevél. 
Negyedik szótagom, kötőszó, két betű, 
Könnyű kitalálni, hisz nagyon egyszerű. 
S e szótagokat, ha szépen összerakod, 
Sok öreg és if jú olvasmányát kapod. 

Háziasszony t u d n i v a l ó j a 
Tojás nélküli kiflicskék. Kevés tejben 1 dkg 

kockacukorral megáztatunk, kissé kelni ha-
gyunk. 35 dkg lisztben 13 dkg zsírt csipet sóval 
szétmorzsolunk és tejjel összegyúrjuk. Fél óráig 
kélni hagyjuk. Ha megkelt, 63—54 golyócskát 
formálunk, kinyújtva, jó édes dióval töltjük én 
halvány pirosra sütjük. 

Porhanyós tészta tojás nélkül. 12 dkg vajat 
vagy 10 dkg zsírt habosra keverünk, 20 dkg por-
cukrot, 25 dkg lisztet, kevés vaníliát vagy cit-
romhéjat adunk hozzá és tejfellel összedolgoz-
zuk, hogy könnyen nyújtható legyen. Egy órai 
pihenés után kinyujtjuk, formázzuk, megkenjük 
tojásfehérjével é3 cukros mandulával vagy dió-
val behintjük és megsütjük. Ha kihűlt, kettőt 
lekvárral összeragasztunk. 

A VIRÁGOSKERT POSTAJA 

N. Mariska, Kiskunhalas, F. puszta. Nagy 
örömmel tölt el bennünket, hogy a Virágoskert 
megnyerte tetszését. Igyekezni fogunk, hogy az 
még szebb, még tökéletesebb legyen. Ami az ön 
munkásságát illeti — nem mondhatunk mást, 
csak amit mindig mondunk: a Magyar Falu és 
a Virágoskert is minden tehetség előtt boldogan 
nyitja meg kapuit. így természetesen ön előtt is. 
Csak az a fő, hogy jót küldjön. Üdvözlet. 

Polyák I., Vcés. Kedves levelének nagyon 
örültünk s hogy fontosságát kiemeljük, a Virá-
goskertben felelünk reá. Terve igen szép és csak 
olyan nemes magyar lélekből fakadhat, mint az 
öné. Ajánlatát nagy készséggel is fogadjuk, sőt 
szeretnők a Virágoskertben lehozni s esetleg 
illusztrálni is. Minden drága nekünk, ami ma-
gyar, ami a mienk. így hát ha lehet és alkal-
mas, szívesen beosztjuk kéziratát is. De előbb 
persze látni és olvasni kell. Alkalmilag küldje 
be. Meleg testvéri kézszorítás önnek is, az ot-
tani új tábortagoknak is. 

M. József, Mátészalka. Kérdezett László 
Imre címe: Budapest, Honvéd-utca 18, ötödik 
emelet 21. Mestersége: művész. Olaszországi 
előfizetésünk 12 pengő, azaz 40 lira. Üdvözlet-
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