
GoDdol.lok ~fII ~ntll!k. 

d' :~';$ gyermek $ az öreg ember min . 
ag • ves előttem. A gyennek mo é. 

k0!lysaga a gyorsan rohanó időt az : 
('so~dessége az örőkké,'alóságot' mUlat~ 
.. \ t~relmetlen emberek nem szfvesen h:U~ 
fj:aIJ~k a gyermek örökös új kivánságait s 
a% oregnek, k? nnyen sz('mébe mondják: 
hát még mmdlg iti van? Szeretnék, hogy 
a gye,rmek tegyen valami hasznosa l s nem 
bánnak, ha az öreg tovább nem alkalmat· 
I~nk~nék ! Hogy ezek miatt tübb baj nem 
torté!,lk, Ullll:lk köszönhetjük , hogy min· 
denkl voll gyennek s még lehel öreg. 

-
Aki eh,es:dti az emberben való bizaimát 

elveszti életének fele részét s az élet cél~ 
ján~k legjavát. Aki családot akar alapi· 
In~l , első helyen biz.nia kell a nőben , II 

nih erényekben, a nő i hűségben és szerelet
ben. BiZlllom nélkül nincsen hitvesi sem 
baráti szerelet, nincsen vállalkozási 'kedv, 
nincsen bálors{lg az életre. 

A bizalmatlan, gyanakvó, uggódó t-J. 
ki'telkedó ember örökö<;en főzi konyhll.· 

GO:-;OOI.ATOI\ r.s I!:IIZt>!;EI\ 

jú n :IZ élet mérgé t s ha tes tét nem is ve
.... úti el idő (' lilII , lelkét ö rökö" betegségre 
kúrhozta tj:l. 1'; lclc nelll Í'I ~ t , hanem gyöt· 
rliMs és ö rii küs haldokl(ls. 

-
Bútors(Í!J kcrcs:téuyeJ.:, de nem arra, 

hogya 1:"lrsadalllli, \"figy állami rendet rel· 
fo rgassá tok , hallcm arra , hogy észreve· 
gyé tek , men nyire eltértetek nrról az útról, 
:lln clycl élt é!> c'l>(' lekedetl . Bátorsúg ke
resztények , cic nem urra , hogy a hazát 
könny elmii en megvessé tek , hanem arra, 
hogy sírja ink ti is romjai felett s "érete
ket és élei e tekel is örömest áldozzálok fel 
('rette. B:"lto rsúg kereszl(·nyek , de Ilem 
arra , hogy II templom ajtaja elött hidegen 
elmenjetek, hanem arrn , hogy szíveteket, 
miként Jézus, ti is lsten elött megal:izzá
lok. B:'ltors:'lg keresztények, de nem arra , 
hogy a kenyeret II szegé nyek kezéből kive· 
gyétek, hanem arra , hogy az apostolok 
módjúra lelki eledel":! l meg\'endégeljétek 
awkat az embereket: :\ kiknck nincs mit 
enniök és inniok. 

-
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A Ifftl nem háládatlan. Az! her Mk. 
... fptpd paalun, mert jó ... he}yett 

kSaka p? l"OUzul fizetnek lU em"CJc'. -al 
hamar elfelejtik, bogy még má.k.éppc L it. 
"olt, hogy még kérni s könyörögni sem 
röstellf'lIék. Nem igy az édes anyaföld. 
(: .. k bocliáltd jó mélyen bele az ásót. meg 
az ekét Ismételd ugyanazt más alkalmas 
id6ben is, meri minél többször foglalko
zol vele. annúl hüládatosabb. Húlájil 8%-

781 mulat ja meg. hogy ft belehinlelI magot 
hamarább kikelteti , II CSifál gyor!.8bhan 
niJveH, 8 szárat megvllstagilja, II kathz! 
pedi@: duzwdt szemmel tölti meg. 

-
.\fikor nincs mUllkája II kl'u:dneJ.:, (fOn

IlulJ 4a e.,udre. Foglll.lkozlasd szép gondo
latokkal, nagyeszmékkel .... ma~d 8zt fo
loIod tapasztalni, hogy fi kezed jobban fog, 
a Ulunkád ügycliebbc.n és serényebben 
h~lad Az ész éi II kéz olyallok, mini a jó 
lIwlolúrs.ak: k~gészltik és kiliegftik egy
aWlllit. -

,\ .!lll opró Já_ léreg, (!littk ro! feje li II 

"lozája erős , de mivel nagyon kitartó· mh'el 

~. -
iojjcl-nupplll fúr é"lo őröl , a legerösebb töl
g:yt' t i .. ~-lIlyt1gg:lIja S :ll. olajat belőle ma
;;:{Iha +izívja, Ilyen szil-fajtu a r~lgalma7.o 
I'm Iter ilo . 

Aki (I me:ólI, lJ(tgy fl: ertWn mIII, tartsa 
nyit ni II !ozcmét. !o7. Í\-H , Idkiol és lüdőjél , 
mcrt mindenik megtelik épen aual, amire 
... zük.iJége "an. A sze m annyi !ozépet lát, 
hogy be sem fogadhatja . Oh nemcsak a 
, ir;lg szép, szép a kt. is, a göröngy is, 
nemcMIk ti falomb , II fakéreg is, annak., 
:Iki úgy tud nézni , hogy lásson is. A szív 
,-crlo.'loc m egélénkül , a kedély fe lderül , ol 

holdogs:'g érzete elúrasztjll azt , aki érezni 
IlId. A tüdő, ez az örökké mozg6, aUleJ~' 
két " i1úgol köl össze, u belsőt , mel)' foly 
Ion (~g , ha van jó lüzelöllnyagja s a kül 
süt, mcly mindi g készséggel Líjftja föl az 
f'lhaszn:dl anyago l. A tiid öbe egyenesen 
lolul be kh' üJrőJ minden , amil II le"egő 
lii Iszed , Ic h il! nemcsak jó. hanem rossz is. 
.\zérl lHe!;yünk II lHezlire, az erdóbe, hogy 
0 11 szemünk , szív ünk é" lüdőnk teljék 
lllCg, e rősödjék , tisz tuljon és legyen min_ 
hl bo ld ogfi(ú_ -



... 
F'YIlt'I/é/d; ""'!} (IZ efsö énekesekel. A 

kl!Ol rekele uemü pintyőke, II zőld keblű 
«:~iz. a vürt~fejü It"ngt'lic "elünk voltak a 
hOhlai It'lt"n !JI együtt c)vezik a nyiló ta
\'aul. Ok lU olt maradott apró száraz 
lIlag"8("skáklll uedegetik, tovább repülnek 
, megint \'issut szállnak, de mindig halljuk 
b-dns, (-Irnk összebeszéléslikel. Ok az 
igaz.i lulséges baritlaink s li mégis a füle· 
miJét várjátok, lllert Ö változatosabb és 
nagyobb szabású melódiáknt dalol. Még a 
r~5kél is ,,"zivesebbell látjátok, pedig ö is 
~..ak jó időtöl való. 

Hát mi magynrok , ilyenek vagyunk 
IU~lal, ami hazai , meri az nem elég lár
más nem is olvan csillogó. Még azt is , - ..' 
megérjiik. hogy ncmcs:lk hawl, SZ ivet lS 

(· .. eréHink! 
-

\: őnl'I:"lom .~jl.('rl'i /.:iillll!ll'lI l'Ibiw
l';I,rlul/lí tl's:i/.. II: I'JIIhrrt. :-Oli helyi err(' :\7 

j')",i'nyrc li'pik, C'IHlIllnrodik a legerő<,ehl) 
i,.. Ekkor mitI' vakolI megy . Nem hallgal 
~elll al. (-'II"r(-, ..,elll :\ ~zín\re. Az ész :lzl 
tanácsolja . hogy Ile menjen tovább, mert 
onnan mflr ' nincsen visszatérés, :l szív ag-

(;OSOQL.\TOli Jl'~ l':lIZI!SF.Ii '" ~ 

"ódva nyúl keze utún, meri érezi, hogy 
~eszély fenyegeti . Sem egyik , sem a másik 
nem hasznúl. mel'l ilnlllúr kiesett kezéből 
:. f{Ok s csak nkkor ilII meg, amikor dara
hokrn tö rik II ..,zekér s a szekeres is, 

-
,\U9yoll reycn mC!Jlllondottúk, hogya 

/!Uf(/{/ rossz tUlIlícllm!ó. :-Oli azt mondjuk , 
hogy a h:lrag 1lC'1ll ad . h:lIlem, elvesz; ~I
,eszi az ember eszél , leh{11 :Ikl haragszik , 
oh'an , mini ti ré!ozcg C'11lher : elveszi az em
ber erejél , tehát , aki haragszik , olyan, mint 
a bilincsbe vert fogoly, 

-
h clfcmetlcmé!Jet 1/10/1(1(/11; IIfIYI/OII 

1.'üUllyíi , de nem v;r/l/ lJ. Meg is sl'rlheled 
w\(' a It-gjahb harMada! , de nelH mozdí· 
ind eic a ma gad ügyét , csak egy Imjszállal 
i.., . Azt hiszed , tc ~zcbb le~zel , ha ö l csú 
"yúnak m ondod . Az! hi szed, le gazdago
dol azzal, hn ö t ., nyo11lorúllnak" címezed. 
Dehogy! r~ppen ('lIel1kezüleg! Arról teszel 
lanusilgot , hogy 1C'lked üres, szíved go
nosz indulalokk:d lele. Ne feledd, hogy 
aj:lkad {'''; n~'elv('cI saj:íl h(,ll'iííd kélwt veti 
ld ('mberl{lrsaid dl·bL'. \ ·igY(IZ1 . inN! mos! 



---
nainclenki tén,-képezö géppel J'á- s • mes-
rÖtJziH bensö szél)ségeidet. -

E.'9Y kis figyelem és önJ.:énl jövó eld
:';J,.ellfllég jól esik mindenkinek. Köonyíi az 
ilyesmit hizel,gésnck, társadalmi rogás
llak nevezni , de amellett, hogyelfajulhal, 
mégis van benne értékes tartalom. Alapja 
az a viszony, amelyben vagyunk a társa
dalomban. A t{lrsas együttlétnek ezzel 
adunk színi, kellemet cs állandóságol Az 
l'rdöben is a fák meglegyezik és mlOli
mogatj:lk eg)"músl. A bércélen egyeclftl 
maradott tölgy hatalmas lombkolzorul 
növel , dc nem szívesen ül olt egyedül. Ma
gához c~ábítja ti lég madarait s örvend, 
ha feszket raknak ágain és benépesitit 
árnyas sú torút. A növények rendre talAn 
mind kipus1.lulmínak, ha a szép pillangót 
s a szines szá rnyú bogarak meg Rem láto
galná k virágaik:ll és nem illetllék bar"
!>:igos csnkjukkal s olykor nem legyem&: 
;:!yönt:::éd s7.ü rnyaikkaJ. 

Guml/Jld me!!, kedIH'.~ ol/1w,,;, hOYfJ brn
Illlll , ti Ic .~tíve tll)f:1I Will!!; jós/i!!, fln"fI; lI::tl-

GO~DOLATOK es tllztSl!K :l15 

re tet , wmyi 9yöIl9~dllé9, annyi kecllJe'~!J 
IIan, hogy nemcsak családod tagjait, hanem 
llzszcr II h,lún hílszszor annyi cmberhi.rsa
lIal is cllálhalni.d belőle. Ha úgy tapasz~ 
lalod , hogy sem cKyik, sem a másik nem 
mutatkozik , ha azt hallod, hogy az embe· 
.. ck nem veszik észre s ha érzed, hogy 
nem !)zeretnek , néu utána. hat ha iigy jár· 
hil , mini igen sok fa: csak levelei növel
nek , virágot nem, meri a vir{tg rügyei 
:tIusznak. :1 kéreg alatt maradnak . Ne 
csüggedj el. Légy jó kerlésze szívednek. 
I{ellő időben Iiszlilsd meg. kérgélöl sza~ 

hadit... meg. viselj jó gondol r{1 s meglá
lod. hogy II következő tavaS7.0n virágot 
faka ... zl s azul:ín gyümölcsöt terem. 

-
,):erel'em fl lársastíf/ol, (Ie llllom (IZ 

lires fecseyül. Inkább elhallgatom ti sre
gén)' ember panasz"át. mint egy önhitt :ISZ

szony p!'etykájúL Résxvéllel vagyok II szen
vedö küzdelmei ir:int. de II m<'ggondolat
hu 1"h:lsá1{ ti ... könnyelmibég dszomorít 

,\'~! !Jol/dolj !JO/IOS:! . • \ gyllnílsílil.'S is II 
r.igahmtZ!ls testvérek. Az til. elsős7.ülött, de 



'" !,O:»I)OLATOK ES enzesl:::K 

alig van ki;zöltük valami csekély korbeli 
különb!ll'f(. IIhzen aki gyunusít. az gondo
h,tb:m lIuir rúgalmaz. Jól teszi minden em. 
ber. hu kéhzer i ... m('ggondolja II dolgot, 
mielőB vnlnkit gya nuba kcvcrne, meri 
amil II kőzmondii ., kifejez : ki , amilyen ka
lapja nm, ()ly,tlHlal kihzi)n, azl is jelenti. 
ho~~' azért gondol gOllo.'!ozt másról, meri 
a~ f) lelkíohcl1 c'iak rO'iSl: gondo lat IcrCtn. 

-
.1 tis:lusúyot llIillcl/!1I j6ro(Jul6 ember 

s:creti. )'1indenki tudja , hogy II műveltség 
kl'zdetét jeIcIlIi , ha ti rulw, a kéz s a haz 
k(irny(oke li sz la . HégclI a rómaiak s II gö
rügiik n em tudtak élni, h:1 htlZi , "agy kö
zi,s fiirdöjiik nem voll. Tehát clmondha\ · 
jnk, hogy :I test. Ibz la súgúra lII;ndCllkillck 
"OJldj:. vall. Dl' Jlcm annyira II felki liszto· 
~áym. Sokan ncm hbzik , "agy ilye~n1irc 
lalim IWIll is gondolnak , Iwgy a lélek be
... 7ennycz(>o.,e ('ppe n olyan kÜI1lI)'ell lehets{>: 
gc~. Aki pi szkos dolgokat tartahnazo 
könyvet olvas, vagy ilyen b('~zédet folytat , 
az az E'bMjét ti di~mók \"f1lyujából kel
lene, hogy egye s :J refH:lf'lijl'l :"\7 IIlc:'11I 

1' 1 161 k"II""", l","", IU,va. Icvö ökör 1\ lllyom ) ......... ,., '" 
Ez ta lid II Z i ~ l é,\' hcl. 

Qn:ó IWyy, borá/om, ennyi az c?i:sz. 
,\zl mondod adn:'1I ~z i \'e ... c lI a IC''''l'rl:d 
lH'k. d~'h:'ll. {'ll nem teli" ." PI'dig júl 111 -
dnd. hogy íi hallagú c,>alildnl larl. h' p<'di g 
"dlől. J)ehúl le kellenc mondanod IlChÚlly 
1I1I' inlr')!, (':tY ilda g ki' IIYI' ll"mrtll .., azl nr'lr 
e..,ak nem IcllI'led , IIIcrl Illcg..,zokllld , :-'lcl1)'-
1I,' j\"('\ ki-.,c·l,h haj (' lln "'l. hogy :IZ Ü gyl'rlll('

"~i l'HY ki..,~i' rlJllgyo~ok , olyko I' ,nem ('g (~
ve li la k nak jól! Dc ('..,:1 k Ile Ill :lIdoz hid ~7. 
ft'l mindelll "'rctliik , Ij.{azad ' ·i lll . 1111' 1'1 
iillzö l'S .~zi\'ll'lCIl vagy. :-'Iagadflll kivül 
mús! Ilcm i S Ill ('r~z, IleIll ,Z('I'I'\-"Z. 


