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Havonta kétszer megjelenő szemle,
a világ folyásáról és az ember alkotásairól

1. szám. VrIIl évfolyam. 1937. január 1.

Újévi magyar imádság.
Óh nagy Isten! Világ alkotója!
Nemzetünknek Ura, Pártfogója!
Esdve kérünk, hallgasd meg imánkat,
Tedd szabaddá mint volt régen, szeretett hazánkat. 
Óh nagy Isten! nézz le mi vérző magyarok 
Bujdosó székelyek, halálra szánt sasok 
Hontalanok lettünk: elvették fészkünket 
S megakarták mérgezni a magyar szívünket.
Óh nagy Isten! nagy a szívünk gyásza 
Hőseinknek sírját idegen gyalázza!
Segesvár mezején most idegen arat,
Hallgasd meg nagy Isten, Hozzád kiált Arad!
Óh nagy Isten! nézz le vérző nemzetünkre 
Elrabolt hazánkért, könny csillog szemünkbe!
Úgy sújtott Trianon, mint egy sötét átok,
Gyászol „Árpád népe" — sírnak a Kárpátok!
Óh nagy Isten! Megszenvedtünk! Add visssza a

[földet,
Hogy tűzhessünk a Hargitára piros-fehér-zöldet! 
Feledhessük el ezt a gyászt, ami most szomorú, 
Legyen újra magyar bástya, a Kárpát koszorú!
Óh nagy Isten kérünk, fordítsd felénk szemed, 
Nyújtsd ki e nemzetre áldást osztó kezed!
A székely anyának add vissza gyermekét,
Maros menti szellő magyar leheletét!...
Ezt kérjük imánkban, óh hatalmas Isten!
Kik erősek vagyunk vészben is a Hitben,
Vedd le rólunk ez új évben Trianonnak átkát,
S add vissza a magyar földnek boldog szabadságát!

A gondolkodás praktikus kiképzése.
( Dr. Steiner Rudolf nyomán.)

11.
(F oly tatás.)

Ha ezt megtesszük, akkor lassan-lassan rá
jövünk, hogy úgyszólván összenövünk a dolgokkal 
s már egyáltalában nincs meg az az érzésünk, 
hogy a dolgok kint vannak és mi bent és gondol
kozunk róluk, hanem olyan érzésünk támad, mint
hogyha gondolkodásunk a dolgokban bent mozogna. 
Hogyha az ember ezt igen magas fokig megvaló
sította, akkor sok mindennel tisztába jöhet. Olyan 
ember, aki mindezt igen magas fokban megvaló
sította, ami így megvalósítható, — oly gondolkodó, 
ki gondolataival mindig benne volt a dolgokban, 
volt Goethe. Heinroth nevű pszichológus „Antro
pológia" című könyvében már 1826-ban azt mondja, 
hogy Goethe gondolkodása tárgyi gondolkodás, — 
Goethe maga nagyon örült ennek a megnevezés
nek, — mert ez azt jelentette, hogy Goethe gon
dolkodása nem különül el a dolgoktól, hanem 
azokban marad és azok szükségessége szerint 
mozog. Goethe gondolkodása egyidejűleg szemlélet 
is volt és szemlélete: gondolkodás.

Goethe igen messze vitte az ilyetén való 
gondolkodás terén. így nem egyszer, hanem több
ször is előfordult, hogy Goethe tervezett valamit 
s odament az ablakhoz, annak, aki éppen jelen volt, 
így szólt: „Három óra múlva esni fog." És ez 
meg is történt. Az égnek abból a kis darabkájából, 
melyet az ablakon át látott, meg tudta mondani, 
hogy a következő órákban mi fog végbe menni az 
időjárásban. Az ő hűséges és dolgokban benne ma
radó gondolkodása lehetővé tette számára azt, hogy 
megsejtse, hogy mi készül és hogy az előkészü
letekből milyen későbbi esemény fog szármázni.
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Valóban sokkal, többet lehet elérni prak
tikus gondolkodás által, mint ezt általában hiszik. 
Hogyha az ember gondolkodásának az az alap
elve, amit az előbb körvonalaztunk, akkor a gondol
kodás valóban gyakorlativá válik, az ember néző
pontjai kiszélesednek és a világ összes dolgait 
egészen másképp lehet felfogni, mint anélkül. Ezál
tal az ember lassanként egészen más kapcsolatba 
kerül a dolgokkal és az emberrel is. Ez valóságos 
folyamat, ami az emberben végbemegy, ami az 
ember egész magatartását megváltoztatja. Valóban 
óriási fontosságúvá válhatik az, ha az ember tény
legesen megpróbál ily módon összekapcsolódni a 
dolgokkal; s valóban a legmesszebbmenő értelem
ben praktikus alapelve gondolkodásunknak, hogy 
olyan gyakorlatokat végezzünk.

Egy következő gyakorlatot különösen azok
nak az embereknek ajánlhatunk, akiknek rendesen 
a legfontosabb pillanatban nem jut eszükbe, amire 
szükség volna.

Az, amit ezeknek az embereknek tenniük 
kell, abban áll, hogy próbálják meg mindenekelőtt 
nemcsak úgy gondolkozni, hogy minden pillanat
ban annak adják magukat, amit a világ folyása 
éppen magával hoz, amit úgy a dolgok magukkal 
hoznak. Leggyakrabban ugyanis úgy áll a dolog, 
ha az ember egy félórára lefekhet, hogy kipihen
hesse magát, akkor hagyja gondolatait játszani. 
És akkor csak úgy csapongnak gondolatai. Ha 
pedig ez vagy az a gondja van az életben, akkor 
ez rögtön tudatába lopódzik s teljesen ki van 
vele töltve. Ha az ember ennek átadja magát, ak
kor sohasem fog odáig jutni, hogy egy bizonyos 
pillanatban a helyes dolog eszébe juthasson. 
Ha ezt el akarja érni, akkor a következőképpen 
kell viselkednie. Ha van pl. egy félóra ideje, ami
kor kipihenheti magát, akkor tegye fel magában 
azt: akarok, ahányszor időm van, arról gondolkod
ni, amit én magam választok ki, amit csak a sa
ját önkéntes elhatározásommal hozok tudatomba 
pl. két évvel ezelőtti sétám alkalmával. Az akkori 
élményeimet egészen önkényesen akarom gondo
lataim tárgyává tenni és azok felől gondolkozni,— 
ha csak talán öt percig is. Minden egyébbel félre, 
erre az öt percre. Vagyis én magam választom ki 
azt, amiről gondolkodni akarok. A választott tárgy
nak nem az a fontos, hogy nehéz gyakorlattal has
sunk gondolkodásunk folyamatára, hanem az, hogy 
kiragadjuk magunkat abból, amibe belehúz ben
nünket az élet. Vagyis valami olyannak kell hogy 
legyen, ami túlesik azon, amiben le vagyunk.fog
va hétköznapi életünk folytán. És ha az ember 
véletlenül ötletnélküliségben szenved, ha az ember
nek pl. véletlenül nem jut semmi eszébe, akkor 
segítségül lehet venni azt, hogy az ember elővesz 
egy könyvet és afelől gondolkozik, amit éppen 
elolvas az első pillanatban. Vagy pedig az ember 
azon is gondolkozhat, amit ugyanaz nap ebben és 
ebben az órában látott délelőtt, amikor munkába 
ment és amit egyébként nem is méltatna figyelmére. 
Szóval olyannak kell lennie, ami felől egyébként 
nem gondolkozna az ember, mert nem esik bele a 
rendes napi életbe.

Ha az ember ezeket a gyakorlatokat rend
szeresen és mindig újra meg újra csinálja, akkor 
bekövetkezik az, hogy kellő időpontban jutnak 
eszébe a dolgok, vagyis, hogy kellő időpontban 
jut eszébe amire szüksége van. Az ember egész 
gondolkodása mozgékonnyá válik ezáltal, ami vég
telen fontos a praktikus életben.

Van még egy másik gyakorlat is amelyik 
elsősorban alkalmas arra, hogy az emlékező képes
séget fejlessze.

Először megpróbáljuk ezen a durva módon, 
ahogyan rendesen dolgokra emlékszünk, valamely 
eseményre mondjuk egy tegnapira emlékezni. Ren
des körülmények között az ember emlékei olyanok, 
mint szürke alapon szürke foltok. Rendesen ugyan 
az ember megelégszik avval, hogyha annak az em
bernek a neve eszébe jut, akivel tegnap találkozott. 
Azonban ennyivel nem szabad megelégednünk, 
hogyha az emlékező képességünket ki akarjuk fej
leszteni. Avval tisztában kell lennünk; rendszeresen 
kell gyakorolni a következőt, ezt kell mondanunk 
magunkban: „egész pontosan akarok visszaemlé
kezni arra az emberre, akit tegnap láttam, — arra 
is, hogy a ház melyik sarkában láttam őt s arra 
is, hogy mi volt körülötte. Ezt a emlékképet egész 
pontosan ki akarom festeni magamban. Ruháját, 
mellényét, mindent egészen képszerűen, akarok ma
gam elé képzelni. Akkor látja a legtöbb ember, 
hogy erre nem is képes, hogy ez is lehetséges neki. 
Észrevenni, hogy mennyi hiányzik neki ahhoz, hogy 
képszerű képzetet nyerjen arról, ami tegnap történt 
s amit tegnap átélt.

Először ki kell indulnunk abból a leg
gyakoribb esetből, amikor az ember nincs abban 
a helyzetben, hogy visszaidézze emlékezetébe, amit 
tegnap átélt. Az emberek megfigyelése a legnagyobb 
mértékben nem pontos. (Egy egyetemi tanár kí
sérlete hallgatóival azt mutatta, hogy harminc je
lenlevő közül csak kettő figyelte a történteket he
lyesen, a többi huszonnyolc azonban hamisan.) 
Azonban a jó emlékező képessége a hű megfigye
lésnek a következménye. Hogy emlékező képessé
günket fejlesszük, ahhoz tehát az fontos, hogy 
pontosan figyeljünk. Jó  emlékező képességet nye
rünk hű megfigyelés által; egy bizonyos lelki ke
rülő utón a hű emlékezet a jó megfigyelés szülöt
te. De most, ha erre nem vagyunk képesek, hogy 
egyelőre pontosan emlékezzünk arra, ami tegnap 
történt, — mit tegyünk akkor?

Először kíséreljük meg minél pontosabban 
visszaemlékezni és amire nem emlékszünk vissza, 
ott kíséreljünk most tényleg valami hamisat elkép
zelni, csak valami egész legyen. Tételezzük fel azt, 
hogy teljesen elfelejtette, hogy valaki, akivel tegnap 
találkozott, barna vagy fekete ruhában volt — e? 
Akkor képzelje talán el, hogy barna kabátot és barna 
nadrágot viselt, ilyen és ilyen gombjai voltak a
mellényen, nyakkendője sárga v o l t ----------- és ez
a helyzet forgott fenn, a fal sárga, balról egy 
alacsony, jobbról egy magas ember ment el mel
lette stb.

Tehát mindazt, amire vissza tudunk emlé
kezni, állítsunk bele a képbe, amire azonban nem
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tudunk visszaemlékezni, azt egészítsük ki csak 
azért, hogy elménkben teljes képet nyerjünk. Igaz, 
hogy ez a kép egyelőre hamis, azonban azáltal, 
hogy igyekszik teljes képet nyerni, rávezetődik, hogy 
ezentúl pontosabban figyeljen. S folytassa a gya
korlatok végzését. És ha azt ötvenszer végezte, 
akkor ötvenegyedikszer már egész pontosan fogja 
tudni, hogy az akivel tegnap találkozott, hogyan 
nézett ki, milyen ruhában volt; egész pontosan 
mindenre vissza fog emlékezni, még mellénygomb
jaira is. Ekkor már figyelmét nem fogja semmi 
sem elkerülni, minden részlet pontosan bele fog 
vésődni.

Ezekkel a gyakorlatokkal egyrészt az ember 
megfigyelő képessége élesedett ki, másrészt az 
emlékező képesség lett hüebb, mely, mint említet
tük, a megfigyelésnek a következménye.

Különösen jó, hogyha az ember figyel arra, 
hogy ne csak neveket és egyes főbb vonásokat 
jegyezzen meg magának, hanem lehetőleg képszerű 
elképzeléseket igyekezzék megrögzíteni, olyanokat, 
amilyenek minden részletre kiterjednek. És amed
dig ez nem sikerül, addig önkényesen kell a 
dolgokat egyelőre kiegészíteni. — Akkor majd lát
juk, hogy bár kerülő utakon, — emlékezőképessé
günk lassan— lassan biztossá válik.

így látjuk, hogy tényleg gyakorlati fogások
hoz hasonlóan, azt meg lehet adni, ami által gon
dolkodásunkat mind praktikusabbá és praktiku
sabbá tehetjük.

Különösen fontos még a következő: az em
berben van egy bizonyos vágy az iránt, hogy ha 
valamin gondolkodik, egy bizonyos eredményhez 
jusson. S gondolkodik azon, hogy ezt vagy azt 
miképpen csinálja és erre vagy arra az eredmény
re jut. Ez igen érthető ösztöne az embernek. De 
ez nem az ami praktikus gondolkodáshoz vezet. 
E gondolkodásban való minden sietség nem visz 
előbbre, hanem vissza. Az embernek türelmesnek 
kell lennie ezekben a dolgokban.

így pl. ezt vagy azt kell megcsinálnod. Te azon
ban ezt igy vagy úgy csinálhatod, miután különféle 
lehetőségek vannak. Most legyen elég türelmed 
ahhoz, hogy megpróbáld elképzelni mindazt, ami 
akkor következnék be, hogyha az egyiket valósí
tanád meg —  s elképzelni, hogyha a másikat 
valósítanád meg.

Természetesen mindig lesznek okok, amelyek 
folytán az ember az egyik vagy a másik módozatot 
részesítené előnyben. Azonban tartózkodjunk attól, 
hogy mindjárt valamit elhatározzunk. Ellenkezőleg 
fáradjunk azon, hogy mind a két lehetőséget kifes
sük magunk előtt és akkor azt mondjuk magunk
nak: „jó, most elég volt, most már tovább nem 
gondolkozom a dolog felől."

Vannak emberek, akik ennél a gyakorlatnál ide
gesek és kapkodók lesznek. S  nehezükre fog esni 
kapkodásukat legyőzni, azonban nagyon hasznos, 
hpgy ha ezt legyőzik és azt mondanák: igy megy 
és úgy megy és most egyideig nem gondolok rá. 
Ha csak lehetséges, az ember mindig tolja ki az 
elhatározást, illetve a cselekedetet a másik napra 
és addig tartsa maga előtt mind a két lehetősé

get. Az ember azt fogja látni, hogy a következő 
napon másképpen alaposabban tud határozatot mon
dani, mint az előző nap tett volna. A dolognak 
van egy belső szükségessége és ha nem cselek
szünk önkényesen türelmetlenül, hanem engedjük, 
hogy ez a törvényszerűség működésbe jusson ma
gunkban — és fog bennünk működni — akkor 
a másik napon gondolkodásunkat gazdagítva tün
teti fel és már helyesebb elhatározásra leszünk 
képesek. Ez rendkivüi hasznos!

Pl. az ember tanácsát kérik ebben vagy ab
ban a kérdésben. Vagy pl. el kell valamint hatá
roznia. Ekkor legyen türelme, ne hozzon tüstént 
egy elhatározást, hanem az összes lehetőségeket 
fejtse ki előzőleg saját magában és ne határozza 
el magát, hanem engedje nyugodtan hatni a le
hetőségeket. A népszájon még ma is él az a mon
dás, hogy jó minden fontos kérdésre aludni egyet.

Azonban aludni rá egyet, az maga még nem 
elég. Szükséges, hogy két, vagy inkább több lehe
tőséget átgondoljunk, amelyek majd az emberben 
tovább dolgoznak akkor, amikor a tudatos énje távol 
van tőle, és akkor térjünk vissza a dologra. Látni 
fogjuk, hogy ezen a módon belső gondolati erőket 
mozdítunk meg magunkban és hogy gondolkodásunk 
mindinkább szakszerűvé és praktikussá válik.

És amit az ember keres, mindig feltalálható 
a világban, akár satu mellett vagy eke mögött, vagy 
u n. vezető társadalmi osztályokhoz tartozzék is, 
a legmindennapibb dolgokban gyakorlati gondolko
dásúvá fog válni, ha ezeket gyakorolja. Ezeket a 
gyakorlatokat végezve egészen máskép fogja felfogni 
és megragadni a világ minden dolgát. Ha ezek a 
gyakorlatok tisztára belsőeknek is látszanak, tulaj
donképpen mégis csak a külső világ számára valók 
és tulajdonképpeni jelentőségük a külső életben nyil
vánul meg s ott vannak fontos következményei.

Egy példán fogom bemutatni, hogy milyen fon
tos az, hogy a dolgok felől valóban praktikusan 
gondolkozzunk. Valaki felmászik egy fára és azon 
dolgozik, leesik, földhöz csapódik és halott. Nos 
ugyebár igen kézenfekvő az a gondolat, hogy ő az 
esés által ütötte agyon magát. S azt fogjuk mon
dani, hogy az esés volt az ok s a halál volt az 
okozat, vagyis úgy tűnik fel, hogy ok és okozat 
ebben az esetben igy függnek össze egymással. Ebben 
azonban borzasztó tévedés foroghat fenn. Megtör
ténhetett, hogy az illető embert fenn a fán szélhüdés 
érte és hogy ő a szélhüdés következtében esett le 
onnan. Ugyanaz történt, mint hogyha élve esett 
volna le, ugyanazon a dolgokon ment keresztül,
melyek tényleg a halál okai lehettek volna.-------
Így teljesen össze lehet téveszteni okot és okozatot.

Ennél a példánál feltűnő a tévedés, azonban 
legtöbbször nem oly feltűnő az, hogy hol tévedtünk. 
S ilyen gondolkodási hiba rendkívül gyakran fordul 
elő. Igen, ki kell mondani, hogy a tudományban 
pl. napról-napra előfordul, hogy olyan Ítéleteket 
hoznak fel, melyek az ok és okozat ilynemű ösz- 
szecserélésén alapulnak. Ezt az emberek csak azért 
nem értik meg, mert nem tartják szem előtt a gondol
kodási lehetőségeket.
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Még egy példa álljon itt, amelyik különösen 
szemlélteti, hogy miképpen jönnek létre az ilyen 
gondolati hibák és amely megmutatja, hogy avval, 
aki a fenti gyakorlatokat végzi, már ilyesmi nem 
történhetik meg. Tételezzük fel a kővetkezőt: egy 
tudós azt állítja, hogy az ember úgy. ahogy ma lé
tezik, a majomtól származik. Tehát: mindaz, amit 
az ember a majomban megismerhet, minden erő, 
ami a majomban van, tökéletesedik és abból lesz 
aztán az ember. — Most, hogy a dolog gondolati 
jelentőségét kidomborítsuk, tételezzük fel a követke
zőket: gondoljuk el azt, hogy ez az ember, aki ezt 
a következtetést tenni akarja, valami okból kifolyó
lag egészen egyedül a földre kerülne s rajtakivül 
csak azok a majmok lennének, amelyekről elmélete 
azt mondja, hogy emberek keletkezhetnek belőlük. 
S  ez az ember pontosan tanulmányozza az illető 
majmokat és minden részletében megalakítja azok
nak hű fogalmát. Most azonban meg akarja próbálni 
a majomnak abból a fogalmából az ember fogalmát 
levezetni, anélkül, hogy valaha is látott volna embert. 
Meg fogja látni, hogy erre sohasem lesz képes s 
a „majom" fogalma sohasem fog átváltozni az em
ber fogalmává.

Ha ennek az embernek helyes gondolkodási 
szokásai lennének, akkor azt kellene modania: az 
én fogalmaim nem változhatnak meg oly módon, 
hogy a majom fogalmából előálljon az ember fo
galma, tehát nem lehetséges az sem, hogy az, amit 
egy majomban látok, emberré változzék. Ha ez 
lehetséges volna, akkor a majom fogalmának is át 
kellene változhatnia az ember fogalmává. Tehát 
valaminek hozzá kell jönnie amit nem láthatok. 
Ennek az embernek tehát az érzéki majom felett, 
valami érzékfelettit kellene látnia, amit nem vehet 
észre és ami aztán csak emberré változhatnék.

Nem akarunk magának a teóriának a lehe
tetlenségével foglalkozni, csupán a gondolati hibára 
akarunk rámutatni, amelyik a teória mögött van. 
Ha az ember helyesen gondolkoznék, akkor rájönne 
arra, hogy nem szabad igy gondolkoznia, ha nem 
akar valami érzékfelettit feltételezni.

Hogyha gondolkozni fognak ezen a dolgon, 
akkor majd meglátják azt, hogy sok ember óriási 
gondolkodási hibát követ el. Ilyen hibákat nem fog
nak elkövetni többé azok, akik gondolkodásukat a 
fentebb kifejlett módokon képezik ki.

A mai irodalomnak nagy része (különösen a 
természettudomány is) annak, aki helyesen tud gon
dolkodni, ilyen ferde és hamis gondolatok által fi
zikai fájdalmakig terjedő hatások forrásává válik, 
ha kényszerítve van azt elolvasni.----------- Evvel ter
mészetesen nem akarunk semmit sem mondani a 
megfigyelések óriási tömegére, mely ezen természet- 
tudomány és objektív rendszerei által keletkezett.

Most jövünk ahhoz a fejezethez, amelyik ösz- 
szefügg a rövidlátó gondolkodással. Hiszen úgy 
van, hogy az ember rendesen nem tudja, hogy 
gondolkodása menyire nem tárgyilagos, hanem leg
nagyobb részben csak bizonyos gondolkodási szo
kások következménye. így tehát az ítéletei is annak, 
aki a világot és az életet áttekinti, másképpen fog
nak alakulni, mint annak, aki ezt nem, vagy csak

kevéssé teszi, mint pl. egy materialista gondolkodó-
— Elméleti okokkal, még ha igen súlyosak és 

helytállóak is, igen nehéz valakit meggyőzni. 
Valakit-, aki az életet kevéssé ismeri, okokkal meg
győzni próbálni, gyakran igen hiába való fáradság, 
mert hiszen ő az okokat sem látja át, melyeknek 
következtében ezt vagy azt lehet állítani. Ha pl. 
hozzászokott ahhoz, hogy mindenben csak anyagot 
lásson, akkor igen erősen tapad ehhez a gondolko
dási szokáshoz.

Manapság általába véve nem az okok vezet
nek valakit bizonyos állításokhoz, hanem az okok 
mögötti gondolkodási szokások, amelyeket magáévá 
tett és amelyek egész érzését és érzéklését befolyá
solják. Ha okot hoz fel, akkor az érzése és érzéke
lése szokott gondolkodása képében jelenik meg.

így nagyon sokszor nemcsak a kívánság az 
atyja a gondolatoknak, hanem minden érzés és 
gondolkodási szokás a gondolatoknak szülői. Az, 
aki ismeri az életet, tudja jól, hogy általában milyen 
kevéssé lehet valakit az életben logikai okokkal 
meggyőzni valamiről. A lélek mélyén másvalami 
dönt, mint a logikai érvek.

Az igazi gyakorlatiasság a tárgyilagos gondol
kodás gyermeke, a dolgokból kiinduló gondolko
dásé. S mi csak akkor tanuljuk meg azt, hogy a 
dolgok hassanak gondolkodásunkra, hogyha a fen
tebb felsoroltakhoz hasonló gyakorlatokat végezünk; 
és pedig egészséges tárgyat válasszunk gyakorlataink 
számára. Azaz olyan tárgyakat, amelyekben az em
beri kultúrának még igen kevés része van, amelyek 
még nincsenek elferdülve: a természet tárgyait.

És természeti tárgyakon úgy gyakorolni, mint 
ahogy azt ma leírtuk, az tesz gyakorlati gondolko
dókká. Az valóban praktikus. A legmindennapibb 
foglalkozásunkat praktikusan kezdjük, ha az alap
elemet gyakoroljuk: a . gondolkodást. Az emberi 
lelket úgy gyakorolva, mint ahogy azt magyaráztuk, 
kiképződik a gyakorlati gondolkodási irány, mely
nél fogva sikerrel, eredménnyel állhatjuk meg he
lyünket az életben.

(Vége.)

Visszaemlékezés Karácsony Éjszakán.
Édesanyám kedves édesanyám,
Sírva emlegetlek karácsony éjszakán.
Kisirt szemekkel és fájdalmas szívvel,
Most is gondolok rád szent karácsony éjjel.

Távol vagyok tőled és sokat szenvedek, 
Nem felejthetlek el, oly sokszor kereslek. 
Nincs ki megöleljen, nincs ki simogasson, 
Szent karácsony este, aki megcsókoljon.
Amikor még piciny gyermek voltam, 
Karácsonyfa melleit szépen játszadoztam. 
Sok szép ajándékot küldött a Jézuska,
Nagy örömmel, szeretettel édesanyám hozta.
Énekes kiskönyvet fogtam a kezembe,
Abból énekeltem vígan zengedezve. 
„Dicsőség Menyben az Istennek"
„Békesség a földön a jó embereknek."
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Szalma is volt szórva, a kicsi szobánkba, 
Ott fénylett szép karácsonyfa az egyik sarkába. 
Ragyogtak az aranydiók, piroslott az alma, 
Szaloncukor, füge, narancs volt arra felrakva,

Színes gyertyák, csillagszórok világossan égtek, 
Kisgyermekek ablakunknál szépen énekeltek. 
Igazi ürömtől úgy pirult az arcom, 
Mosolyogva néztem lei, a szoba-ablakán.

Hideg tél volt, fénylett a hold karácsony
[éjszakán,

Nagy öröm és mosoly volt, minden gyermek
[ajkán.

Jöttek a pásztorok kezükben kis Betlehem, 
Hozták a kis Jézust, megmutatni nekem.

Ott volt Szűz Mária, Megváltónknak anyja, 
Ölében volt Jézus pólyába takarva.
Barmok álfák körül, lehelgették Őket,
Kisded Jézus fején egy korona fénylett.
Boldogság és öröm volt a család szívében, 
Hogy láthattam Jézust, Szűz Anya ölében. 
Olyan boldog voltam, s úgy örült a lelkem, 
Pásztorokkal együtt én is énekeltem.
Ajándékot adtam a jó pásztoroknak,
Tegyék lábaihoz a kis Megváltónak.
Kis Betlehem felett egy szép csillag fénylett, 
Pásztorok csillaga volt, az vezette őket.
Sokszor eszembe jut, a gyermekkori élet, 
Mikor még örömtől szívem lánggal égett. 
Jézusom hozd vissza régi boldogságom, 
Mert tiszta szivemből csak utánad vágyom.
Oh édes Megváltóm jö jj most ismét hozzám, 
Hogy lehessek boldog karácsony éjszakán. 
Már nem vagyok gyermek, s elveszett minde

g e m ,
Csak egyedül Te vagy zárva a szivembe.
Elhagytak szüleim, elhagyott hitvesem, 
Rabságba jutottam, sokat kell szenvednem. 
Gyermekeim szivét gyűlölet fogta el,
Kiknek mindenemet szívből áldoztam fel.
Édes testvéreim kik szerettek engem,
Most ők is elhagytak a nagy szenvedésben. 
Rokonok, barátok elfordultak tőlem,
Nem ismer most senki, hogy rab lett belőlem.
Kihez menjek most már és ki fog szeretni, 
Jézusom légy velem és segíts szenvedni. 
Földi gyarlóságnak szegény rabja lettem, 
Testem kívánságát mért is kerestem.
Gyermekkorom óta nincs semmi boldogság, 
Csak szenvedés, bánat és nagy szomorúság. 
Bűnök sokasága gyötri a lelkemet,
Sokszor megbántottam a jó  Istenemet.
Kerestem, kutattam, a világosság útját,
Hogy megtalálhassam világ Megváltóját. 
Merre vagy Betlehem ? áldások városa,
Hol fekszik Jézus a világ M egváltója?
Meggyülöltem mindent ezen a világon, 
Jézushoz sietek, és csak őt imádom.

Az új élet felé már csak egy út vezet, 
Igazság, s szeretet, mely boldoggá tehet. 
Pásztorok jöjjetek, lehessek köztetek, 
Karácsony éjszakán mehessek veletek.
Ott ragyog a csillag, fent a magas égen, 
Legyen öröm ma éjszaka mindenki szívében.
Szívem már felvidult, nincsen semmi bánat, 
Csak még egyszer látnám, édes jó anyámat. 
Édesanyám! Kedves édesanyám,
Szeretettel gondolj rám Karácsony éjszakán.

P. J .

A történelem tárgya.*
Az em ber mint társadalm i lény.

A történelem az a tudomány, amely vizsgálja 
a társadalomban, államban élő embert, vagy az 
emberek kisebb-nagyobb csoportját (osztály, nem
zet, nemzetiség, faj, emberiség). Az ember cselek
véseit a történelem följegyzi és megörökíti.

A megélhetésért küzd az ember, a nemzet, 
az emberiség. Hogy a megélhetését minél jobban 
biztosítsa e célból társadalomba verődik, a társa
dalomnak államot szervez, az államnak fönnállását 
törvényekkel biztosítja.

Miután az ember társadalmat alkot, létrejön 
a munkamegosztás, a megélhetés ezáltal könnyebb 
lesz. A gazdasági élet külön ágai kialakulnak és 
ezeknek megfelelően a különböző társadalmi osz
tályok, kezdetben amelyeket egymástól a foglalko
zás különbözősége választ el.

Már kezdetben vannak uralkodó és aláren
delt rétegei a társadalomnak, ezekből később a 
vagyonosabb és szegényebb osztályok lesznek. Az 
alárendeltebb helyzetben lévő, szegényebb osztá
lyok javítani akarnak helyzetükön,^ fölfelé törek
szenek. Ezért minden nép életében* minden kor
szakban vannak társadalmi küzdelmek. E küzdel
mek célja az, hogy az illető osztály kedvezőbb- 
helyzetbe jusson, vagyis magának jobb megélhe
tést biztosítson, a társadalomban és az állami élet
ben kedvezőbb helyet, több jogot szerezzen a ma
ga részére.

Miként egy nemzet, állam életében az egyes 
osztályok, úgy az egész emberiség életében az 
egyes népek, fajok, nemzetek kerülnek egymással 
szembe, midőn a jobb megélhetés biztosítására 
(új területek szerzésére) törekszenek, midőn egyik 
a másik fölött uralkodó helyzetbe akar jutni.

Tehát tele van a történelem az ember gaz
dasági, társadalmi, politikai küzdelmeivel. Sok em
berélet és vagyon pusztulásával járnak e küzdel
mek, de mégis hasznára válnak az emberiségnek, 
mert ezek adnak alkalmat az ember fizikai és szel
lemi erejének kifejlesztésére s ezzel együtt a tár
sadalmi, az állami élet és az egész művelődés 
kifejlődésére. Az emberiséget nem mindég viszik 
előre e küzdelmek, mert sokszor oly nagy pusz

* Bár e cikk világnézetével a szerkesztőség nem 
mindenben ért egyet: de közli, mert szorgalmas, értékes 
munka gyümölcsét becsüli benne.
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tulással járnak, hogy a nagyméretű pusztítások 
rövidebb-hosszabb időre visszavetik a fejlődést (a 
népvándorlás, hazánkban a török hódoltság, ko
runk bolsevista küzdelmei).

Azonban nem kell mindig fegyveres harcot 
érleni a küzdelmen, hanem törekvést valamely 
kedvezőbb eredmény elérése céljából. Ahol nincs 
előretörekvés, ott megáll a fejlődés és visszaesés 
következik be.

Megtanít arra a történelem, hogy az embe
riség csak fizikai és szellemi erejének kifejleszté
sével és folytonos küzdelem közben haladt előre. 
Midőn a történelemből megismerjük az egyes né
pek vagy fajok előrehaladásának vagy bukásának 
körülményeit, akkor megtudjuk azt, hogy az élet 
küzdelmében milyen tulajdonságokra, milyen eré
nyekre van szükség. A történelemből megtanuljuk, 
hogy mely tulajdonságok, erények viszik előre az 
emberiséget és milyen hibák, mulasztások okozzák 
a visszafejlődést, a bukást. A szükséges tanulsá
gokat így levonhatjuk abból a célból, hogy ezál
tal a magunk vagy nemzetünk életsorsát jobbra 
fordítsuk. Ezért igaz a szállóige: „A történelem az 
élet mestere."

F ajai és korszakai a történelemnek. Mint tu
dománynak igen sok fajai van a történelemnek. 
Aszerint, hogy a történelem az egyén, a nemzet 
vagy az emberiség életével ismertet meg, beszél
hetünk életrajzról nemzeti és egyetemes történe
lemről. Ha a történelem csak az állami vagy csak 
a gazdasági, esetleg csak a művelődési élet fejlő
désével ismertet meg, akkor politikai, gazdasági, 
illetőleg müvelődéstörténelemröl beszélhetünk.

Tény, hogy az emberiség vagy valamely nem
zet életének fejlődési folyamata egy összefüggő 
egészet alkot, mégis időnként nagy változások, át
alakulások történnek a nemzetek és az emberiség 
életében. Ezeket a változásokat megfelelően a tör
ténelmet korszakokra kell osztani, mert minden 
korszakban más és más viszonyok vannak. Más 
viszonyok között él egészen az őskor kevésbbé 
művelt embere, mint az ókori ember, aki már igen 
fejlett társadalmi és állami életet él, fejlett gazda
sági tevékenységet folytat s a tudományokat és 
művészeteket is fölvirágoztatja. A pogány ókortól 
azonban lényegesen eltér a keresztény középkor, 
amelyben az egyedüli keresztény vallás Európában 
nagyjában egyforma gazdasági, társadalmi és mű
velődési életet fejleszt ki. Új vallások megalapítása, 
új világrész megismerése, új találmányok választ
ják el az újkort a középkortól. Később pedig a 
társadalmi és gazdasági életnek olyan nagy áta
lakulása következik be (a gőzgép, a vasút, a tele
fon stb. feltalálása), az emberiség életében olyan 
nagy változások állanak be, hogy attól kezdve a 
legújabb korról kell beszélni.

Az őskori ember élete. Az emberiség életé
nek van egy olyan régi és hosszú időn át tartó 
korszaka, amelyből történelmi feljegyzések, írott 
emlékek nem maradtak ránk. Az ember — a tu
dósok megállapítása szerint — immár 100.000 év 
óta él e földön, de a történelemnek csak alig 5000 
esztendőről van biztosabb tudomása. Az addig el

telt hosszú időt történelemelötti kornak vagy más
ként őskornak is szokták nevezni. Az őskori em
ber életére azokból a tárgyakból, eszközökből, raj
zokból tudunk némileg következtetni, amelyek vé
letlen szerencse folytán vagy kedvező körülmények 
között fennmaradtak. Az így reánk maradt kő-, 
réz-, bronz- és vastárgyak szerint szokták ezt a 
régi időt különböző korszakokra felosztani.

A külső kutatások szerint a szabad termé
szet ölén eleinte az ember élete az állatokéhoz 
hasonlított. Családjával vagy a magánosán élő 
ember faoduban, fák lombjai között vagy barlan
gokban lakott. A barlang azonban nem volt ál
landó tartózkodási hely, mert az ősember idejének 
legnagyobb részét a szabadban való kóborlással 
töltötte. Ruhát alig viselt, esetleg az elejtett állat 
bőrét borította testére, hogy a szél fúvása, az eső 
verése ellen némileg védve legyen. A szabadban 
kóborló ember keresi azokat a növényeket, ame
lyek élvezhetők. Valószínű, hogy sokáig csak nö
vényekkel táplálkozott. Később, immár fáradságo
sabb munkával, ügyességgel és erővel elejti a 
vadat s"húsát annak is nyersen megeszi. Hogy az 
állatokat megfogja vagy elejtse, már néhány esz
közre van szüksége. Vágja, hasítja, fűrészeli az 
éles kővel a fát. A fadorong hasított végéhez ál
lati húrral, farosttal követ erősít, készen van a 
buzogány, az első fegyver és az első eszköz, amely
re a létfenntartás küzdelmében szükség van. A 
csontot is idomítja a kővel nemcsak a fát, kifúrja, 
meghegyzi, halászó horgot, tűt, árt készít belőle, 
sőt már rajzokat — főként állati alakokat — is 
karcol a csontra és a puhább kőre. A kő e kor
szak főanyaga, töréssel és pattintással igyekszik 
az ember idomítani, azért e korszakot csiszolatlan 
kőkorszaknak nevezik. Még ekkor nincs más fog
lalkozás, mint a vadászat, halászat. Nem termel 
az ember semmit, hanem csak elfoglalja, össze
gyűjti azt, amit a természet magától nyújt. Leg
nevezetesebb e kornak felfedezése a tűz élesztése.

A kőkorszaknak második felében már jóval 
fejlettebb viszonyok vannak, amidőn csiszolt kő
eszközei vannak az embernek, ezt nevezzük csi
szolt kökorszaknak. Most már többnyire nem a 
barlangba lakik, hanem vizek szélén házat épít 
magának (cölöpépítmények). Telepek és egész fal
vak vannak, tehát e korban keletkeznek az első 
társadalmak. A megélhetést és a védekezést a 
csoportban élés könnyebbé teszi. Az állandó lak
hely a környék földjének megműveléséhez vezet. 
Már búzát, kölest, borsót termel az ember e kor
ban, háza környékén tenyészti az állatokat. A ku
tya a legelső háziállat, amely a ház őrzésében és 
a vadászatban van az ember segítségére. Szőni- 
fonni tud e korban az ember, tehát rendesebben 
ruházkodik. Feldolgozza az anyagot, sőt festi, dí
szíti az agyagedényeket. A vesszőt ügyesen fonja. 
Egész sereg szerszámmal, baltával, késsel, fűrész- 
szél, kalapáccsal, vésővel dolgozik. A szerszámok 
kőből és csontból vannak.

A társadalomban való éléssel együttjár a 
munkamegosztás. Az ember már nemcsak foglal 
és gyűjt, hanem termel és készleteket halmoz föl.
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Ezután megismeri az ember a réz használa
tát s ettől kezdve eszközeit rézből készíti, ezzel — 
kb. a Kr. e. V. évezred Iáján — elkezdődik a fém
korszak, amely a használt eszközök szerint réz-, 
bronz- és vas korszakokra oszlik fel. A rézkorszak
ban az ember már egész rendezeti gazdasági és 
társadalmi viszonyok között él. Mindig nagyobb 
és nagyobb csoportok keletkeznek, városok és ál
lamok jönnek létre. A társadalmi osztályok ki
alakulnak, az állami élet elkezdődik. A foglalko
zások — épp a munkamegosztás revén — tökéle
tesednek. Már fölöslegei is termel az ember, va
gyont gyűjt ennek értékesítése által, amit kényel
mesebb és fényűzőbb életmód biztosítására használ 
föl. Az első művelt társadalmak és államok e kor
ban alakulnak Ázsia középső és keleti részein, 
amelynek műveltsége azután elterjed a Földközi 
tenger környékére is.

Azonban a rézkor nem tarthatott sokáig, meri 
az ember feltalálja az ötvözés módját s ezáltal a 
rézből és ónból a bronzot készíti. Könnyebben 
idomítható ez az anyag, tehát több, jobb és szebb 
eszközt teliét belőle készíteni (bronzkor). Sok 
tárgy maradt fönn e korból, különösen sok sarló, 
ami a mezőgazdaság fejlettségére mutat. A kard, 
fokos, lándzsa, véső, csatiok és különböző éksze
rek e korszak jellemző tárgyai.

A Kr. e. I. évezred közepe Iáján történik az 
átmenet a bronzkorból a vaskorszakba. Hkkor a 
használt tárgyakat legtöbbnyirc vasból készítik, 
bronzból csak az ékszerek készülnek már. A rcz 
és bronzkorszakok már átvezetnek a történelmi 
időkbe és annál többet tudunk e régi időkről, mi
nél több emlékét és maradványát hozzák felszínre 
az ásatások. A bronzkor idejéből — mezopotámiai 
és egyiptomi területen — egész könyvtárra való 
írásos cserepeket találtak.

Megtanultam imádkozni!
Kis kacsodat összelőve szépen,
Imádkozzál kedves gyermekem, 
így tanított engem imádkozni anyám,
De én kacagtam a kérő szaván.

Templom helyett a korcsmákat jártam,
Az intő szóra helykén fittyet hánytam.
Hű lelki pásztorom sokat korholt érte, 
Meglássad majd testvér, bűn lesz ennek vége.

lm beteljesült jövendő szava,
Hamarosan csciidörlánc került a csuklómra. 
Aljas bűnbe estem,* nincsen mit tagadni,
A bor hajszolt a bűnbe, nem tudtam maradni.

Bezárult mögöttem a börtönnek ajtaja, 
Vájjon kinyillik-e még elöltem valaha? 
Zárkám falai közt, most magamba szállva, 
Könyörögve kérem Teremtő Atyánkat.

Bocsássa meg bűnöm, melyet elkövettem. 
Fogadom erősen, többé nem vétkezem. 
Történjék akármi a bűnt én megvetem. 
Összekulcsolt kezem, bibliára teszem.

Nem leltem vön sohse én börtön lakója,
Ha a bűntől iljúkoromban megóvtak volna. 
Atyám a háborúba halt a hazáért,
Anyám pedig küzdött, dolgozott a családért.

így egyedül bolyongva a lejtőre tértem,
Már késő volt amikor reá eszméltem. 
Vasárnap a templomba menve,
1.eborulok előtted, mindeneknek Őre.

Kérlek óvd meg a veszélytől anyámat,
Adj nyugodalmat meghalt apámnak. 
Bocsássanak meg nékem akiknek vétettem, 
Megnyugodva tölthessen) ki a büntetésem.

Kiigyfakaszló szép tavasz elején.
Haza tér közzétek egy inegbiiuliödült lény. 
Fogadjátok szívvel, más ember lett immár, 
Nem hajlik a bűnre soha többé már.

Kis kacsodat összelőve szépen.
Imádkozzál kedves gyermekem.
Megtanultam én is igy imádkozni.
És a jó Istennek szívből hálát adni.

n .  k .

A négyszázéves burgonya.
Az idén mull négyszáz esztendeje annak, hogy 

az amerikai földrészt birtokába vevő spanyol sereg 
egyik cxpcdiciós osztaga ellátogatott a mai Peru 
állam területére. Az egyik fensikon gazdag ültet
vényeket talált egy oly növényfajtából, mely addig 
teljesen ismeretlen volt nemcsak az akkori civili
zált világban, hanem maguk a spanyol hódítók 
előtt is. A virágzó kis bokrokat féltő gonddal ápol
ták, öntözgették a rezbörü bcnsziilöitek s spanyol 
katonáknak készséggel • magyarázták cl, hogy az 
ismeretlen növénynek a gyümölcse nem a virág
jából fejlődik, hanem gumók alakjában a gyökér 
körül helyezkedik cl. A gumókat ki is szedegették 
néhány bokor alól, majd a katonák szemcláttára 
izzó kövön megsütötték s fcszólitották őket, hogy 
ízleljék meg. A spanyol hadfiak azonban erre nem 
igén voltak kaphatók s csak akkor nyúltak a furcsa 
táplálék után, mikor a benszülöttek előzőleg inár 
jó egynéhány gumót fcllakmároztak. Annál inkább 
megkedvelték azonban, mikor az első falatokat 
lenyelték s attól kezdve ott szerepelt állandóan az 
étlapjukon ez a sajátságos gyümölcs, melyről egye
nesen dicshimnuszokat ir az cxpcdiciós sereg egyik 
Cieca nevű katonája a Scvilliában 1553 bán meg
jelent naplóformáju „Perui krónikái“-bau.

Ilyenformán tehát a spanyolokat illeti a di
csőség ennek a csodálatosan Ízletes és verhetet- 
Icuiil népszerűvé lett tápláléknak, a burgonyának
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a felfedezéséért s az akkuii civilizált emberiséggel 
líii lent mcgismcrlcléscérl.

Anglia ugyan utóbb magának viiKÜkáila ezt 
a dicsőséget, amennyiben a XVI ik s/a/ad derekán, 
teliál mikor a burgonyáról még aligha volt tudo
mása .az európai kontinensnek, egy tudományos 
angol expedíció kötött ki K’ateigh vezetésével az 
amerikai Virginia-földön s Ileririof l amás mate
matikus, az expedíció egyik tagja !58(i-ban 
történt hazatérése után külön angol nyelvű leírást 
közölt erről az addig teljesen ismeretlen táplálék
ról. Akad azután egy oly verzió is, mely a XVI. szá
zadbeli Anglia kiváló katonájának, Francis 
Drake (ejtsd Drék) admirálisnak tulajdonítja a bur
gonya felfedezéséi, miután az ó hajója hozott ma
gával első ízben nagyobb mennyiségei ebből az. új 
táplálékból.

A spanyoloknak, mint az amerikai ismeretlen 
szűzi földek első hódítóinak felfedezői érdeme azon
ban aligha vitatható e ls a  tudomány is nekik juttatja 
ma c téren az elsőséget.

Mindenképpen érdekes, hogy közel kétszáz, 
esztendeig tartott, inig a burgonya valóba közis
mert lett a kontinensen s mindenfelé tenyészteni 
kezték. Az eltelt két évszázad alatt csak itt olt 
próbálkoztak meg vele s le kellett még győznie 
azt a balhicdclmet is, hogy a bogyója és a gumója 
mérgei tartalmaz, illetve ártalmas az egészségre. A 
virágjának a bogyói s a lulkcménycu dióidéit apró 
csiragumói valóban fejfájást és gyomorgörc;.öt okoz
nak ugyan, de már az első leírások is kiemelték, 
hogy csakis a teljesen beérett gumók alkalmasak 
a táplálkozásra s így az emberek íclíilclcsscgcnek 
és a bizalmatlan természetének meglehetősen nagy 
része volt a burgonya túl lassú elterjedésében.

Az egykori feljegyzések szerint a XVI. század 
utolsó évtizedeiben a spanyolországi Galizia tar
tomány területen már vannak kisebb ültetvények, 
innen egy Redi nevű olasz juttatta el Olaszország
ba, majd pedig Itáliából Becsbe és Belgiumba ke
rült. Becsben eleinte nagy ritkaságszámba ment 
s a császári kertek igazgatója, Charles d’Eclusc 
személyesen ügyeli a drága palántákra. Német
országba 15ÍK) táján jutott el s Nümbergbcn egy 
Camcrarius nevű tudós mutogatta nagy büszkeség
gel az új növényi a kertje látogatóinak.

Jóval későbbi) válik csak fontos népeid me
zősi cikké és pedig Nagy Frigyes porosz uralkodó 
hathatós propagandája mellett. Az 1771—72. évek 
háborús éhínségének enyhítésénél már nagy szerepe 
volt a burgonyának a porosz nép körében s ál- 
dollák a kezét, aki c növényt Európa földjére 
átplántálta.

Magyarországban 1654 táján bukkant fel a 
burgonya. A németországi egyetemeken tanuló di
ákjaink ismertetik meg Vele a lakosságot, de ele
inte oly nagyfokú az idegenkedés vele szemben az 
állítólagos mérgező tulajdonsága miatt, hogy töb
bek között Wesselényi nádornak minden igyekezete 
és rábeszélése kárba vész a növény népszerűsíté
sénél. Ugyanebben az időben néhány diákunk a

franciaországi Bourgogne vidékén mar kiterjedt 
ültetvényeket talál s az ő beszámolóik alapján kapta 
nálunk az új növény többek között a „burgonya" 
nevet is az cgyébb elnevezések melleit. Felső-Ma- 
gyarországon kezd először elterjedni cs pedig II. 
József császár idejében. 1786-ban Alex S. Buaja- 
iiovszky de Bujanov huszárgenerális Rákoskeresztúr 
határában már szántóföldön termeszti. Utóbb Arad, 
Szabolcs cs Bihar megyében létesülnek nagyobb 
telepítések. A múlt évszázad elején az egyik ak
kori ismeri növénytudósimk, Bet he Ferenc, már 
tudományos disputái folytat az angol szakértőkkel 
a burgonya legeredményesebb termesztéséről; 1839- 
ben pedig Barlosságh József, az ismert botani
kusunk, mintegy 500 burgonyafajtáról tesz már 
említést.

A burgonya különböző elnevezése is jellem
zően mutatja egyébként, hogy mily sok vándorlá
son ment át ez a növény szerte a kontinensen, 
mig elérte a mai kedveltségit. Peruban, ahonnan 
a spanyolok áthozták, még papos a neve. Chilében, 
aluil szintén sok helyütt előfordult már akkor, pogni 
néven emlegették. E két név szerepel az első spa
nyolországi iillclésekuél is, majd pár évvel később 
már megkapja Németországban az első tudomá
nyos latin nevét Kasper Bauliiu tudóstól: Solammii 
tubcrcsum csculeiitum. A német elnevezése clső- 
izhen „Essharcr knolliger Naclilschatten," amint 
nálunk annakidején: ehető gumóscsucsorka néven 
fordítottak le a botanikusok. Az olasz neve tarluffi, 
farluffoli lett s a további németországi elnevezések 
már e szavakat is figyelembe veílék, mikor a bur
gonyának utóbb a Tarluffcn, Tartuffcln, Erdtruffeln, 
Toffcln, Tnfflicn, Töffcrchen, Kartoffeln neveket 
adták, míg az osztrákok Gnmdbirnc, Krumpir s 
innen lett a krumpli krompé, kolompér a magyar 
elnevezésben, bár nálunk csucsorka és pityóka né
ven is előfordult a burgonya elnevezésen kívül.

K. M.

Az élet.
Hej, de furcsán vagyunk az életlel!
Mig valamit érne; addig nem kell.
Es mikor már csak lézengünk, tengünk: 
Alégis bosszú életért csengünk.

Reviczky Gyula.

Szerkesztői üzenet. Az újév beköszöntése jó 
alkalom az új életkezdésre. Új szándékok, új aka
rások, új igyekezések, támadjatok fel minél dúsaid
ban olvasóink lelkében s irányuljatok valamennyien 
a jóra, a megelégedett, igaz, tiszta élet elérésére!
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