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

12. szám. VI. évfolyam. 1935. június 15.
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június hó 8-án reggel 4 órakor, 63 éves korában 
meghalt. Az elhunytban dr Nagy Emilné sz. Göllner 
Mária a „Bizalom11 szerkesztője édesanyját gyászolja.

E lap olvasóit a pünkösdi ünnepek alkalmá
val nagy csapás érte. Eltávozott az élők sorából 
valaki, aki 15 esztendőn keresztül fáradhatatlanul 
dolgozott értük. Munkáját nem érdek irányította, 
mert azért sem anyagi, sem erkölcsi jutalmazást 
nem kapott, — hanem a szenvedők, az elhagya
tottak és tévelygők iránt való szeretetet.

Nemes szívében mindig megújult az Úr fáj
dalmas szava: „Fogoly voltam s nem látogattatok 
meg.11,,

Ő nem akart bánatot okozni a Feltámadott- 
nak, ő látogatta a foglyokat, tudván, hogy a Meg
váltó ő érettük is szenvedett, halt meg és támadott fel.

A fogság ideje alatt, a szabaduláskor, majd 
a szabad életben minden lehetőt elkövetett, hogy 
segítségére legyen az elítélteknek és hozzátartozó
iknak. Sok más lekötöttsége, munkája mellett sem
miféle fáradságtól, áldozattól sem riadt vissza.

Halált hozó betegségét, saját bevallása sze
rint a fogházban szerezte, vagyis valójában em
berbaráti munkájának vértanúja. Érettetek, miatta
tok halt meg olvasóink.

Halála a fogházmisszió munkában betölthe- 
tetlen űrt hagy maga után s nem egy fogja e lap 
olvasói közül segítő áldott kezének hiányát érezni.

Azonban nem mese, hanem valóság az, hogy 
azok a lelkek, kik megtisztultan lépik át a halál 
kapuját: égi hazánkba jutva, még onnét is hűsé

gesen dolgoznak tovább azon a munkán, melyet 
itt a földön abbahagytak s még onnan túlról is tud
nak javára tenni azoknak az embereknek, kiknek 
jóvolta itt a földön annyira szívükön feküdt . . . 
Akkor ha a földön visszamaradottak jóakaratú tö
rekvéssel telítik meg szíveiket s minden szándéku
kat javulásukra irányítják, fogják érezni és tapasz
talni túlvilági támogatójuk segítségét s váratlan 
szerencsés ötletek, kedvező sorsfordulatok részesévé 
lehetnek, továbbá erőt kapnak kísértések ellen és 
találékonyságot nehéz helyzetekben.

Meghalt jótevőnk segítségét nem veszítjük el, 
ha iránta való hálával eltelve, dolgozunk azon, ami
ért ő még életét is odaáldozta: jobbik lényünk győ
zelmére____________________________________

A vörös rózsa.
Steincr Rudolf nyomán

Tiszta, zöld nedve, gyökeréből szárán keresz
tül száll felfelé, levélről, levélre,— csak legfülül, a nö
vényt megkoronázó virágban pirosodik meg.

Ha rózsát összehasonlítom az emberrel, első 
pillanatra úgy tűnik fel, hogy a rózsa sokkal ala
csonyabban álló teremtmény mint az ember, hisz 
nem tud mozogni, nincsenek érzései, sem öntudata. 
Az embert is átjárja egy vörös életnedv, — a vér, 
de az ember szabadon tud mozogni, akarata és 
kedve szerint, — észreveszi a külvilágot, fájdalmat 
és örömet képes érezni s tudattal bír saját létéről.

Csak egyben áll felette a rózsa az embernek, 
— abban, hogy nem képes bűnözni. Szűzen és 
tisztán éli le életét, nem tesz rosszat senkinek sem.

Az ember vörös vére, magasabb szellemi ké
pességek kifejezője ugyan s felül múlja a zöld nö
vényi nedvet, mely fent a virágban jelképszerűen kap 
piros színezetet, azonban az ember vére egyúttal
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szenvedélyek indulatok, tévelygések és bűnök hor
dozója is.

Igaz, hogy a rózsa az emberhez képest alá
rendelt lény, de mégis eszmény, ideál az ember 
részére, mert az ember legjobb érzéseivel arra tö
rekszik, hogy valamikor hasonló legyen a rózsá
hoz. Hogy valamikor jobbik énje úr legyen rosz- 
szabbik énje felett s így megnemesedjék, egész 
lénye, vére pedig olyan tiszta legyen mint a növény 
életnedve.

A vörös rózsában ennek a jövendőbeli, szen- 
vendélyektől megtisztult vérű, megnemesedett em
bernek a jelképét látom.

Ha vörös rózsa képét lelkem elé idézem, segít
séget kapok ahhoz, hogy úrrá legyek önmagámon s 
legyőzzem magamban mindazt, ami akadályoz ab
ban, hogy megtisztuljak.
— ■■■■■ ............ 1

Hármas hangzat.
Piros rózsám melege, 
életemhez ad erőt.
A sárgának illata, 
elém hoz égi mezőt.
A fehérnek formáján, 
szellem tökély képe ég!
Három rózsa egyiittje; 
a szeretet, mint szépség.

Az emberevők földjéről megjött 
egy magyar leány.

„Ahogy az édesanyámnak szoktam, olyan 
áhítattal csókolok kezet" — mondja egy idősebb 
férfi és aki vele szemben ül, koraösz fáradtarcú, 
szemüveges, kontybafűzött hajú ,egyszerű asszony, 
1935 hőse: Molnár Mária az Óceán-szigeti kan
nibálok magyar hittérítőnője.

Hét évi szent izgalom, hét évi folytonos élet
veszély és gyilkoló klíma minden gyötrő kínja után 
most néhány hónapra hazajött. Pihenni? Nem. Oda
kint, tizenhatezer kilométerre innen, dolgozott Eu
rópáért, a kultúráért, Krisztusért és még most is, 
hogy végre hazajöhetett, elhagyott védenceire gon
dol. Előadásokon akarja elmondani, hogy az em
berevőnek is van lelke. Ember, — nem vadállat. 
A baj csak az, hogy valójában elég kevesen pró
bálták felnyitni, emberi érzésre bírni ezt a furcsa 
melanéziai pápua lelket. . .

Az indulás
1927 augusztus 14-én, a budapesti Kálvin- 

téri templomban Ravasz püspök felavatta szolgála
tára Molnár Máriát és azóta ez a tiszta asszony csak
ugyan nagy utat tett. A test és a szellem roppant 
próbáit szenvedte végig a kígyó, moszkitók és a 
malária földjén, az örök nyár hazájában, ahol soha 
nincs hűvösebb harmincöt Celziusz-foknál, ahol az 
év háromszázhatvanöt napjából háromszáz napon 
át esik az eső és szakadatlan szélvihar dühöng. 
Magyar ember még nem merészkedett ki ide és 
ha azt kérdezné valaki, hogy mindehhez a megpró
báltatáshoz honnan vette az erőt, a bámulatos ki

tartást, csak egy szót hallasz: Krisztustól. S ahogy 
ezt a nevet kiejti, csendes magábamerüléssel, hal
kan és mégis mozdíthatatlan szilárdsággal, el kell 
hinni, hogy így van.

Tiszta lágy mosollyal beszél csodálatos él
ményeiről. Hatvan napot utazott a tengeren hazáig, 
de e z t, az asszonyt még az ilyen fáradság sem 
teszi idegessé, elnézően tűri, hogy vallassam. Ma
gyar beszédén alig érzik a hétévi távoliét.

— Fáradt vagyok, most bizony pihenni sze
retnék egy keveset, azután — minél több helyen, 
minél nagyobb hallgatóság előtt Krisztusról be
szélni . . .  ppen csak hogy meglátogathattam egy 
dunamenti kis faluban nyolcvankét esztendős édes
anyámat . . .

— Mi volt a legmélyebb élményem? Be kell 
vallanom, az amikor megtudtam, hogy az én má- 
nusz-szigeti pápuáim alig másfél évtizeddel ezelőtt 
még emberevők voltak. . .  — magam is kétszer 
látam fellobogni a szemükben az ösztönnek azt a 
lángját, hogy ma is megtennék, — ha nem félné
nek a fehér embertől, a kormányzóságtól. . .

— 1928 februárjától voltam odakinn, az Ad- 
miralitás-szigetcsoport Mánusz-nevű szigetén és e 
hét év alatt harminc benszülöttet kereszteltek meg 
misszionárus-társaim, a német Doepke és Goebel 
urak, de már összesen körülbelül százhuszan csat
lakoztak Krisztus nyájához. József, a missziói állo
más megkeresztelt szakácsa még a nagy esemény 
után sem szokott le arról, hogy mindent a ma
gáénak tartson . . .  Halat ettünk ebédre egyszer, 
éppen a maradékot tette be a szekrénybe, s akkor 
felkiáltott: Ó, de jó lett volna megenni, — de mégse 
szomoríthatom meg a gazdámat, Jézust. . .  Hiszem, 
hogy ha a jövő évben Isten visszasegít pápua-test
véreim közé, ugyanolyan gyermeki, őszinte hittel 
várnak, mint ahogy otthagytam őket. Február 27-én 
búcsúztam el tőlük, mind kitódultak utánam a 
hajóállomásra és a maguk különös, siró-jajgató 
bánatába így kiabáltak utánam: Nem engedjük el, 
maradj itt, mamánk!

— Különös, de így van: ezek nemrég még 
emberevő férfiak sokkal hamarább megértették a 
kereszténység Istenét, azt, hogy „Jézus értük is el
jött," mint az asszonyok. Természetesen a beteg
ápolás volt a kulcs a lelkükhöz. Az előbbi állapo
tukat még „pogány“-nak sem lehet nevezni mert 
európai mérték szerint istenfogalmat egyáltalán nem 
ismertek, csak „gonosz szellemeket."

Ismét vissza
Elmondja még Molnár Mária, hogy az óceáni 

klíma elbirhatatlansága ott, Mánusz-szigetén főképp 
abban jelentkezik, hogy a trópusi forróság mellett 
állandóan párával telt a levegő, a legerőteljesebb 
szervezetet is rövid idő alatt tönkreteszi, úgy hogy 
állandóan lázelleni port, kinint kellett neki magá
nak is szednie. Az aránylag kicsiny, egy magyar 
vármegyénél nem nagyobb szigeten körülbelül tíz
féle bennszülött-nyelvét beszélnek, ezekből a ma
gyar misszionárius nő négy idiómát teljesen elsajá
tított. Egy-egy nyelvnek mint egy négyszáz szava 
van, ezzel minden légállapotban tökéletesen ki
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tudják magukat fejezni a bennszülöttek. Persze, — 
mondja, — azt nem tudtam velük megértetni, hogy 
magyar vagyok, ők csak a fehér embert látták ben
nem, de amikor egyszer elmondtam nekik, hogy az 
én fajtámból egyedül élek itt és senkivel anyanyel
vemen beszélni nem tudok, résztvevőén, sajnál
kozva vettek körül és — együttérzésük jeléül meg
veregették a hátamat. . .

Megtudjuk még Molnár Máriától, hogy Óce
ániában közel másfélmilliónyi bennszülött él és 
ennek egynegyed része már keresztény, az európai 
missziók kórházakat, iskolákat tartanak fenn odakint. 
Egy német misszionárius nemrég fordította le a 
mánuszi pápuák nyelvére az egész Új testamen
tumot, Mózes egyik könyvét és vagy tizenöt zsoltárt.

Kedvesen mentegetőzik végül:
— Elszoktam attól, hogy fehérek között le

gyek és alig várom, hogy Isten visszavezessen fe
kete embertestvéreim közé . . .

Ördögverés Köpecen.
Népmese.

Szép Erdövidéken, Székelyföld kellős köze
pében, a híres Köpecen megtörtént, hogy okkal- 
móddal megverték az ördögöt. Éppen akkor tör
tént az ördögverés, amikor Ilire futamodék, hogy 
„baj van Köpecen!" No hiszen baj mindig vala s 
Köpecen a bajból a kelleténél is több vala, mert a 
köpeci leányoknak a vénasszonyok rettentő rossz 
hírüket keltették s talán-talán nem éppen minden 
ok nélkül...

Még az ördög füléhez is eljutott az ország
világgá járó rossz hír a köpeci leányokról. Az ör
dög nem sokáig gondolkodott, hanem személyesen 
ellátogatott Köpecre, tapasztalásokat szerezni. De 
megbánta. Mert a szép leányokkal még az ördög
nek sem jó kikezdeni...

Amikor az ördög beméne Köpec községébe, 
hát a faluvégén egy lábas guzsalyról csepüt fono- 
gató öregasszonnyal találkozott legelébb. Jó mesz- 
sziröl meglátta az ördög s nagy hirtelen átváltozék 
csinos székely legény alakjába. Úgy állott szép 
legény képében a csepüt fonogató, szöszt rágcsáló 
öregasszony elé.

A vénasszonyt Égeinének hívták. Az ördög, 
amint eléje állott szép legény képében, hát köszönt, 
de az Isten nevét nem emlegette. Azért megértette 
Égeiné a köszönést s amint megtudta a szép le
gény képébe bujt ördögtől, hogy leánynézőbe jött 
a Rikán túlról, nosza vénasszony szokás szerint le- 
szapulta a köpeci szép leányokat.

De ezzel ugyan az ördögöt el nem ijesztette. 
A Rikán túli szép legény éppen azt a leányt láto
gatta meg, akit Egeiné leginkább gyalázott. Ez a 
leghíresebb köpeci leány pedig .Balló Ráki vala, 
gyönyörű teremtés, csodaszép virágszáll, akit a 
köpeci legények nagyon szerettek, de soha felesé
gül el nem vették volna.

Benéz az ördög, szép legény alakjában, Balló 
Rákiékhoz. Hát igen tiszta, rendes az udvar. Még 
a kapuzábé is megsúrolva fehér kőporral. Megnézi 
a házat utcáról, belülről s hát hófehér annak min-
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deniitt a fala. Rátekint a leányra s hát annak csak 
éppen hogy szárnya nincs, mert különben igazi 
angyal volna. ,

Ezek után a kapun belül kerül. Maga után 
bépeccenti a fakilincset. Balló Ráki végig nézett a 
Rikán túli szép legényen, mert így az ördögnek 
igen tetszetős vala a formája, gangos a járása. 
Betessékelték a házba, s szívesen fogadták, jól 
megvendégelték székely szokás szerint. A kellemes 
beszédű Rikán túli legény csak azzal áll elő a vé-1 
gén, hogy a leánnyal négyszemközt szeretne be
szélni pár szót.

Még ezt is megengedték a vendégnek. Be
léptek kettecskén az első házba (első vagy vendég 
szoba) s az ördög kisérteni kezdé a Balló Ráki 
lelkét. Rámondotta nagy bűneit, csalfaságát, cifrál- 
kodását, rossz életét, amiért olyan nagy baj van 
Köpecen!

Ráki tagadta, de ekkor a szép legény csak 
hirtelen ördöggé változott előtte, amint hogy az 
is volt.

„A te lelked már az enyém Balló Ráki!" azt 
mondja gúnyosan vigyorogva az ördög.

De a székely leány nem ijedt meg.
„Nincsen olyan nagy baj Köpecen, hogy ne 

volna annak megváltása! A büntetés nem ott kez
dődik, hogy mindjárt elviszen az ördög!..."

„Ebben neked van igazad Balló Ráki! De te 
a magad lelkét meg nem válthatod. Akad-e aki 
megváltsa?..."

„Aztán mi volna a megváltás?"— tudakolja
Ráki.

Az ördög nagyot akar mondani, nehogy tel
jesíthessék a kívánságát. Hát elébb gondolkozott. 
Azután mondá:

„Csak az lehet a férjed, aki engem három
szor a földhöz vág!..."

Balló Ráki beleegyezett. Az ördög hirtelen 
visszaváltozott szép legényre. A leány elsietett a 
szomszédba s áthívta Józsa Ferit, mert ez vala a 
legerősebb legény Köpecen.

Amikor visszajött a legénnyel, odaálltak a 
Rikán túli szép legény elé s azt mondja Ráki:

„Nézd csak Józsa Feri! Ez a szép Rikán túli 
legény elvinne engemet, de küzdelem nélkül nem 
akar elvinni. Hát birkózzál meg vele érettem, hiszen 
úgyis szerettél..."

Józsa Feri nekigyürkőzik szó nélkül. Az ör
dög mosolygot, azután kiküldé Rákit, hogy ne nézze 
a verekedést.

Alighogy Ráki behúzta kilincsbe az ajtót, Józsa 
Feri a rettenetes erejű székely legény nagyhirtelen 
elkapta a vetélytársa derekát, s úgy vágta földhöz, 
hogy a szépen sikárolt ház földje feltörött s a szép 
legény fájdalmában menten ördöggé változott.

Józsa Feri rábámult az ördögre, de ha már 
földhöz vágta hát nem ijedt meg. Az ördögnek 
fájtak a csontjai, de azért barátságosan szólt az 
erős legényhez:

„Ez csak az első volt Józsa Feri! De a Balló 
Ráki leikéért még kétszer kell, hogy a földhöz vágj, 
különben az enyém lesz Balló Ráki"...

Erre hirtelen Józsa Feri neki fültőn...de az
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ördög ki a körtön!...Se Ilire, se nyoma nem ma
radott, még a sikárolt padló is elsimult egyszerre.

Feri meg Ráki azután mindent megbeszéltek, 
mert a leány nem liazudozott, őszintén elmondott 
minden bajt. Csak Józsa Feri mentheti meg az ő 
lelkét...Az ördög bizonyosan eljön még kétszer éret
te, de hogy mikor jön? — azt nem mondotta meg.

Így azután egymásé lettek, hogy együtt vár
ják az ördögöt, s boldogan éltek! Vártak egy hétig. 
Vártak egy hónapig. Csak nem jött az öidög. Úgy 
hitték, hogy még nem gyógyult meg a rossz csontja. 
Félév múlva sem jött el az ördög, pedig igazán 
várták.

Esztendő múltával szaporodott a család. Kis 
fiút hozott a gólya. Nőtt a gyermek. Múltak az 
évek. Tíz éves korában a kis Józsa Feri vala a 
legerősebb fiú Köpecen. Úgy tetszett, hogy még 
az apjánál is erősebb lesz a gyerek. A szülők ösz- 
szenéztek és bízva gondoltak az ördögverésre.

Éppen húsz év múlva jött el ismét az ördög. 
Balló Ráki elküldte az urát a miklósvári cserébe 
fáért s csak a húszesztendős erős fiával vala ott
hon, amikor belépett az ördög szép legény képé
ben. Hirtelen a legény elé állott.

„Te vagy az a Józsa Feri“ — kérdezi az ördög.
„Annak keresztelt a pap! De különben is

merjük mi egymást" — mondja bátran a legény, 
úgy amiként az édes anyja előre megtanította.

Balló Ráki kifut a házból. Feri fia pedig oly 
hirtelen vágta a kemence alá az ördögöt, hogy 
menten rádült a cserépkemence. Az ördög sem 
várta, hogy ismét neki fültőn, hanem megúgrott ki 
a kürtőn, a szabad kemence csövén át.

Mikor a kemence csempék darabjait össze
szedték, hát nyomát se találták a szép legény ké
pébe bujt ördögnek.

Józsa Feri a boldog apa igen örvendett a 
második ördögverésnek, hanem azon mégis búsula, 
hogy miként lesz a harmadikkal. Húszesztendős 
erős fiát megházasitotta, nehogy a család kifogy
jon a fiatal erőből, ha az ördöggel ismét vereked
ni kell.

Az unoka éppen olyan rettenetes erős legény 
lett, mint az apák. Azután huszonöt esztendő múlva, 
amikor az ördög harmadszor is eljőve megbirkózni 
Balló Ráki leikéért, hát az igazi Józsa Feri uno
kája úgy vágta az öreg ház oldalához, hogy men
ten összeomlott a ház.

így esett meg háromszor az ördögverés Kö
pecen. A régi fatornácos ház helyére újat építettek. 
Eléje kőoszlopokat, kövezett folyosóval, veres cse
répfedéllel, hogy az ördög többé soha rá ne ismer
jen a házuk tájékára. No de azóta aztán nincs baj 
Köpecen.

A halott pillangók birodalmában.
Megfontoltan halad a 24-es autóbusz Pestúj

hely frisszöld-akácos alacsonyházas utcáin. A kocsis 
ablakában pirosbetűs tábla függ: Bezsilla Nándor- 
út felé.

Tátra-utca 14. Bezsilla Ferenc gazdász... A 
pestújhelyi „lepkekirály." Ezen a néven ismeri a

környék apraja-nagyja és csodálatos dolgokat me
sélnek az arasznyi nagyságú egzotikus lepkékről, 
a húsz centis, mérges borneói légyről, halálfejes 
óriás szenderekről, amelyek gombostűre szúrva 
ott szunnyadnak a pestújhelyi gazdatiszt vagyontérő 
gyűjteményében.

Szunnyadnak, mert hiszen a pazar, ritka lepke
példányokat csak a gyűjtő baráti köre és az arra 
vetődött néhány érdeklődő csodálhatja.

Hogyan került Európa egyik legszebb és leg
értékesebb lepkegyüjteménye ebbe a csendes kis 
zugba, a világ hátamögötti Pestújhelyre?

Bezsilla Ferenc bevezet a kis szobába, ame
lyet úgy, ahogy van, bájos rendetlenségében be le
hetne állítani a múzeumba. A falakon üvegszekré
nyekben lepkék, tenyérnyi magasságúak, lilák, zöl
desek, halványpirosak, narancsszínüek, kitömött 
madarak, berzenkedő sólyom és fantasztikus csőrü 
egzotikus tollas állatok.

A mocsár titka
A „lepkekirály" cigarettát sodor s kinéz az 

ablakon.
— Körülbelül 25 évvel ezelőtt kezdtem lep

kéket gyűjteni — mondja. — Ma nyolcezer külön
böző fajta lepke, szender és bogár van gyűjtemé
nyemben. De soha nem tudtam volna szert tenni 
ennyi értékes és ritka példányra, ha nem Pestúj
helyen laknék.

— Pestújhelynek talán valami különös titka 
van a lepkék terén?

— Tudni kell, hogy néhány évtizeddel ezelőtt 
ezen a helyen csak a kis Széchenyitelep volt és 
a földek legnagyobb részét zsombék, mocsár, ná
das borította. Pestújhely alapításakor a mocsarakat 
lecsapolták és az eddigi lápos gőzben paradicsomi 
állapotban élő rovarok, lepkék millióinak élete egy
szerre megváltozott. A klimatikus változás hatására 
ezek a pillék és szenderek valósággal tropikus külsőt 
nyertek és délszaki tulajdonságokat öltöttek. Van 
egy lepkém, amelyre egy külföldi lepkeszakértő azt 
mondta, hogy csak Indiából származhatott. Ezt a 
lepkét itt fogtam Pestújhely kertjében.

— Hogyan tett szert ennyi tengerentúli ritka, 
egzotikus lepkére.

— A legtöbb külföldi, ritka lepkéi csere útján 
szereztem, de vannak olyan példányok is, amelyek 
súlyos pénzbe kerültek. Itt van például gyűjtemé
nyemben a világ legnagyobb lepkéjének egy szép 
példánya, a Coscinocera Hercules nevű, Ujguineá- 
ból származó lepke, amelyért száz márkát fizettem. 
Ez az éjjeli szövőlepke a világ legnagyobb lepkéje, 
terjedelme meghaladja a 25 centimétert is.

Nyolc lepkecsoda.
Bezsilla ritka gyűjteményének büszkesége 

nyolc lepkefajta, amelyből az egész Világon csak 
egy példány van.

— Ilyen ritkaságokat találni, vagy kitenyész
teni, teljesen a véletlenen múlik. Itt van például egy 
kis kutyatejszender. Teljesen beleillik fajtájának 
csoportjába, mégis rokonaitól lényeges eltérést mu
tat. Természetesen laikusnak nehéz ezt megmagya
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rázni, de a Iepkeszakértök azonnal felfedezik az 
eltérést.

Bezsilla természetesen a pestújhelyi környék 
csodalepkéit, amelyet ez a különös tájék tenyész
tett ki, a tudományos szokásoknak megfelelően, 
saját maga nevezett el. így például a kutyatejszen- 
der ritka példánya útján Pestújhely bekerült a tu
dományos könyvek tárába. Deilephila Euphorbiae 
ab. Pestújhelyiensis hangzatos nevet adta ennek 
a sárgás-rózsaszín kis szendernek. De itt vannak 
mindjárt a többi ritkaságok is, a sötétzöld Deil. 
Euph. ab. Bezsillé, amelyet saját magáról; a fecs- 
kefarkúak családjában tartozó ritka példány, amely
nek a szárnyon lévő hat sárga folt helyett csak 
öt van és a hatodikat fekete szem tölti ki. A ritka 
példányok egyikét feleségéről, Pararge Egerides var. 
Schwenlnerie keresztelte el.

Egy ritka füzfaszender, amelyre sok szenve
délyes külföldi lepkegyüjtö vetett szemet, egyelőre 
névtelen.

— Ennek a lepkének keresztapát keresek — 
mondja Bezsilla —, külföldön nagy megtiszteltetés 
számba megy, hogyha egy újonan felfedezett lepkét 
valakiről elneveznek.

A „Iepkekirály“ sorba veszi elő a hatalmas, 
üvegfedelű skatulyákat, amelyben példás rendben 
sorakoznak a pontosan osztályozott és megnevezett 
lepkék. A laikus szemének elbűvölő az a sokezer
féle színváltozat és árnyalat, amellyel a természet 
megajándékozza ezeket a gyönyörű, de legtöbbször 
igen kártékony kis szárnyas állatokat.

Részeges lepkék a csapdában.
Bezsilla lepkegyüjteményének legnagyobb ré

szét otthon, üvegben tenyésztette ki.
— Az eljárás igen egyszerű, s egyáltalában 

nem boszorkányosság. Meleg helyen, az üvegben 
tartott gubók úgy mint a természetben, egyszer 
csak elkezdenek mozogni, ez az a pillanat, amikor 
vigyázni kell, mert a kigubózás után alig 15 perc
cel a lepke épp olyan nagyra nő, mint kint a 
természetben. A teljesen kifejlődött lepkét ciángáz
ban megöljük, átszúrjuk gombostűvel és a lepke 
belekerül a preparálóba. A preparálás abban áll, 
hogy a száraz fára kifeszített szárnyakat e célra 
készített preparáló papír alatt tartjuk és néhány 
hét múlva a kész preparált lepke bekerülhet a gyűj
teménybe.

— A szabadban milyen módszerrel fogják a 
lepkéket?

— Hazánkban a napali leppkéket egysze
rűen hálóval fogják. Az éjjeli lepkéket, szende- 
reket már ravaszabb módszerrel lehet csapdába 
keríteni. Az éjjeli lepkék egy részét, az úgynevezett 
iszákos lepkéket, sör, méz, rum és befőtt erjedt 
keverékével csalogatjuk elő rejtekhelyükről. A keve
rékhez még egy kis ananászétert öntünk és ezzel 
bekenjük a fatörzset. Az iszákos lepkék rajokban 
szállnak az előkészített fatörzscsapdába. A jóllakott 
részeg lepkéket azután nem nehéz csipesszel a cián- 
kális üvegbe tenni.

Érdekes fogási módja van a magyar éjjeli 
nagypávaszemnek, amely semmiféle csalétekre vagy

alkoholos keverékre nem hajlandó rászállni. Ezt a 
kényes lepkefajtát fiatal nősténylepkével csalogat
ják. A lepke köré percek alatt tömegesen gyűlnek 
az éjjeli nagy pávaszemek. Az éjjeli lepkék egy
szerű fogási módja még, hogy reflektorral belevilá
gítanak a sötétbe, mire a reflektor köré azonnal 
összegyűlnek a legkülönbözőbb fajtájú lepkék és 
szenderek.

Nyilas vadászat az őserdőben.
A tropikus égöv hatalmas lepkéit termé

szetesen komplikáltabb módon már „vadászni" 
kell. Ezek a délövi óriási lepkék, amelyek legtöbb
ször csak éjjel hagyják el rejtekhelyeiket, kora haj
nalban, vagy szürkületkor hatalmas trópusi fák és 
pálmák tetején, orchideákon és más virágszirmo
kon tartózkodnak. A benszülöttek ezeket az éjjeli 
lepkéket hihetetlen ügyességgel, apró nyilakkal ejtik 
el. Ezeket a tűvékonyságú nyilakat olyan pontos
sággal irányítják, hogy a gyilkos kis tű a legrit
kább esetben téveszti el célját. Azért akadnak Brazí
liában és az ausztráliai szigetcsoportokon is kevésbé 
nehezen megközelíthető, mohóbb lepkék, amelyeket 
banánnal bekent faderékon épp oly jól foglyul 
lehet ejteni, mint nálunk iszákos szendereket. A 
pestújhelyi lepkekirály gyűjteményében egész csomó 
ilyen nyíllal elejtett óriáslepke található. Ezeket a 
lila, acélkék, színváltoztató, bordószinű lepkéket 
Bezsilla a világszerte keresett pestújhelyi lepkék
ért cserélte egy drezdai lepke és rovarcsereközve- 
títő iroda útján.

Bezsilla elővesz szekrénye mélyéről ritkapél
dányú rovarokat tartalmazó üveges ládát. A szek
rényke közepén fantasztikus nagyságú legyet nyársal 
a fehér pergamentre a gombostűlándzsa.

— Ez a rovargyüjteményem egyik büszkesége, 
a húszcentis koreai mérges légy. Itt az üveg alatt 
igen ártatlannak látszik, de a valóságban gyilkos 
jószág.

Háborút hoz a csonttollú locska.
Nyolcezer páratlanul szép lepkepéldány után 

Bezsilla bemutatja madárgyüjteményét is. Kevés 
kivétellel mindegyiket saját maga lőtte és ő maga 
preparálta és tömte ki. Két szürkésbarnás madarat 
vesz elő a szekrényből, kackiás kis bóbita van a 
fején és hátán szárnyának hat tolla, kis piros csont
ban végződik.

— Ez a csonttollú locska, — Magyarorszá
gon nagyon ritka és nem is szívesen látott vendég. 
1914-ben húztak erre utoljára a csonttollú madarak 
és húsz év után 1934-ben jöttek el ismét. Ekkor 
sikerült ezt a két példányt ejtenem. Azt mondják, 
hogyha a csonttollú locska megjelenik, akkor há
ború lesz. 1914 januárjában itt jártak ezek a ma
darak és alig néhány hónapra rá kitört a háború. 
1934-ben amikor ismét itt jártak, úgy látszik szin
tén nagyon közel járhattunk a háborúhoz, de re
méljük, hogy azúttal nem válnak be a madár meg
jelenésével kapcsolatos jóslatok.

Érdekes állatai még Bezsilla gyűjteményének 
a fehér veréb, az afrikai szalangán fecske, amely
nek fészkét a bennszülöttek levesbe főzve, kitűnő
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falatnak tartják, továbbá a cserébe érkezett brazí
liai madár, a Pteroglosus Aracari, amelynek hatal
mas banánszerü csőre majdnem akkora; mint az 
egész madár.

Nyolcezer gyönyörűen 'kipreparált ritka lepke
példány és közel 300 kitömött madár. Valóságos 
kis múzeum. Kár, hogy ennyire el van dugva az 
emberek elől.

— Az a tervem, — mondja Bezsilla — hogy 
Pestújhelyen múzeumot rendezek be és kiállítom 
gyűjteményemet a nyilvánosság számára is.

Megértjük, hogy Bezsilla Ferenc, akinek csa
ládi kapcsolatai és kutató működése elsősorban 
Pestújhely érdekeit tartja szem előtt, de az ő gyűj
teménye az ország szempontjából is olyan értéket 
képvisel, amelyet nem szabad a pestkörnyéki köz
ségben elrejteni, hanem módot kell találni rá, hogy 
a gyűjtemény megfelelő helyet kapjon a főváros 
valamelyik múzeumában. Ilyen ritka értéket tudo
mányos, de idegenforgalmi szempontból is megfe
lelő keretek között és az őt megillető helyen kell 
a nyilvánosságnak bemutatni.

3 ^
Világ folyása. ’ztác

Í»K TV

Június az a hónap, amikor a tavasz átmegy a 
nyárba. Az év leghosszabb nappala s legrövidebb 
éjszakája június 21-ike, a csillagászok ekkorra te
szik a nyár elejét, a nép, Keresztelő Szent János 
napjára, június 24-re. Ettől kezdve rövidülnek a 
nappalok s hosszabbodnak az éjszakák, — egé
szen karácsonyig, Jézus születése napjáig, amikor 
leghosszabb az éjjel s legrövidebb a nappal.

Júniusban vannak az esztendőnek azon nap
jai, amikor a rózsavirágzás virrad a földre. A ró
zsa a virágok királya, — illata, színe, formája, 
évszázadok óta végtelen sok örömet okozott meg
számlálhatatlan embernek.

Olvasóink nagy részének ebben az eszten
dőben nem igen lesz része abban, hogy testi 
szemével rózsát láthasson, azonban örömet és meg
könnyebbülést fog szerezni magának akkor, ha 
legalább lelke elé idézi egy-egy rózsa képét, úgy 
ahogyan harmatosán, illatosán, üdén virul tövén 
napsütéses júniusi hetekben.

Négyszáz év előtti régipénz-gyüjteményt 
találtak a Várban. — 140 nagy ezüsttallér a 
padló alatt. — A gyűjtemény numizmatikai szem
pontból páratlan értékű.

A várbeli Fortuna-utcában szigetelési mun
kákat végeztek. A ház tübbszázéves építmény, 
nincs alápincézve, és ezért volt szükség a szige
telésre.

Amint a munkások a padlót felbontották és 
elkezdték a ház ősi alapfalát bontogatni, a csáká
nyok alatt egy zöldpatinás bronzdarab került nap
világra. Mint utólag megállapították, ez a bronz
darab egy régi gyertyatartó töredéke. Tovább dol
gozva, az egyik munkás 140 darab 5 pengős 
nagyságú színezüst tallért talált, amelyek mellett 
még egy francia a.anydukát is volt.

A munka vezetője értesítette az I. kerületi 
elöljáróságot, ahonnan Müller mérnök nyomban 
kiszállt és felhívta a leletre a Fővárosi Múzeum 
igazgatójának figyelmét. Az igazgató megbízásából 
egy igazgatóőr nyomban a helyszínre sietett és 
átvette az ezüstleletet. Már felületes vizsgálat után 
is meg lehetett állapítani, hogy éremtani szem
pontból egészen páratlan értékű és jelentőségű 
leletről van szó, mert a 140 darab pénz minden 
kétséget kizáróan egy 400 évvel ezelőtt élt gyűjtő 
tulajdona lehetett.

A pénzek valamennyi darabja a német és 
osztrák fejedelemségekből származik és az érmék 
verési ideje 1544-től 1579-ig terjed. A befalazott 
pénzeket egymásmellé tekercselve találták meg, 
ami szintén bizonyíték arra, hogy egy gyűjtő he
lyezhette el annakidején. Az éremtan történetében 
egészen páratlan jelentősége van ennek a várbeli 
leletnek, mert a szakemberek megállapítása sze
rint eddig sehol ilyen régi korból származó gyűj
teményt nem találtak. Most alaposabb vizsgálat 
alá veszik az egyes érméket, amelyeknek mind
egyike szinte teljes épségben maradt meg, most 
is ezüstösen csillog. Valamennyi pénzdarabnak 
nagysága és súlya teljesen egyenlő, az érmek rajza 
azonban, minthogy azok más és más fejedelem
ségekből származnak, különböző.

A pazarlás napja Skóciában. A skótokat 
az egész világon a legfukarabb népnek tartják. 
Számtalan adoma van erről forgalomban, nagy 
bosszúságára a skótoknak. Hogy ezeknek a csú
folódásoknak véget vessenek, külön ünnep kereté
tében akarják bebizonyítani, hogy a pénzt épp úgy 
tudják pocsékolni, mint más nemzet fiai. Edinburg 
város tanácsa rendezi az ünnepet, amelynek a 
pazarlás napja lesz a neve. Ezen a napon minden 
skótnak annyi pénzt kell kiadnia, amennyit csak 
tud. A színházakban és mozikban a legdrágább 
helyeket kell vásárolnia, a vendéglőkben és mulató
helyeken pazarul kell fogyasztani. Még a koldusok 
is magasabb alamizsnát kapnak ezen a napon, 
amelyet június közepére tűztek ki.

Akácvirág. Azt szokták mondani, hogy min
den negyedik esztendőben különösen szép és dús 
az akácvirágzás. Valóban: négy esztendővel ezelőtt 
volt ilyen akácfavirág-pompa, mint az idén. Az 
akácfákra pazar kézzel aggatta fel a fehér, rózsa
szín, lila fürtöket az idei tavasz...

Mindössze százötven esztendeje, hogy ha
zánkban akácfákat ültettek, mégis ez lett az Alföld 
kedves, jellegzetes fája. Megköti a homokot, vígan 
fejlődik, virágzik a poros utak szélén, a perzselő 
napsütésben. Szegélyezi az országutakat, a falusi 
utcákat, úgyhogy érthető a költő sóhajtása, amikor 
látja a nagyváros kertjében, virágos terein az akácfa
virágzást.

— Mintha a nagyváros faluvá szépülne!...
A magyar nótában csak az utóbbi években 

foglalta el a megillető helyet az akácfavirág. Ami
kor a régi virágénekek születtek, akkor még nem 
fordulhatott elő a páros szekfűk, a szarkalábok, 
bimbós majorannavirágok között, azon egyszerű 
oknál fogva, mert akkor még nem is volt hazánk-
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bán akácvirág. De az újabb idők kipótolták ezt 
a „nótamulasztás“-t, két szép, általánosan elter
jedt dal is szól az akácvirágról. Az egyik Balázs 
Árpád dala, amelyik így kezdődik, hogy: „Gyere 
velem akáclombos f a l u m b a . a  másik: Fráter
nóta, amelyiknek első sora úgy talál az idei fehér
rózsaszín akácvirágzásra. Az a nóta, amelyiknek 
versét Szabolcska Mihály írta s amelyik úgy kez
dődik, hogy: „Tele van a város akácfavirággal! . . “ 

A szegedi gyümölcsösök védelme. Sze
geden és vidékén most számlálják a gyümölcs
fákat; az előzetes becslés szerint egy millióra 
tehető a számuk. Eszerint Szeged határa az or
szág egyik legfontosabb gyümölcstermő területe 
volna. Azt látjuk azonban, hogy alig 100 vagónra 
rúg a Szegedről és vidékéről külföldre szállított 
gyümölcs mennyisége, míg Kecskemét, Nagykörös 
és Gyöngyös húsz-harmincszor annyit szállít el 
határáról. A szegedi piacon állandóan panaszkod
nak a kereskedők, hogy nincs elegendő áru, s 
ami van az férges. El lehet képzelni, hogy milyen 
sok gyümölcs megy ezenkívül veszendőbe. A hely
zet azonban szerencsére javul. Szeged határában 
3 évvel ezelőtt alig volt 4—5 magasnyomású per
metezőgép. Ma egyre-másra vásárolnak ilyet a 
gazdák. Á Szegedvidéki Gyümölcstermelők Egye
sülete már egymagában ötven magasnyomású per
metezőgéppel rendelkezik. 1933-ban közel 10.000 
gyümölcsfának a megpermetezéséről tudunk. 1934. 
telén ez a szám 40.000-re emelkedett, 1935-ben 
pedig 150.000-re. Ez azonban csak egy része a 
munkának, mert tudomásunk szerint a mészkén- 
lével való permetezésen kívül több gyümölcsfakar- 
bolineum is fogyott el mint tavaly; legalább 
50.000 fát permeteztek meg közvetlenül maguk a 
gazdák, tehát az elmúlt heteken 200.000 fa részesült 
permetezésben. Az egyesület fáradhatatlan propa
gandája következtében rengeteg olyan gyümölcsös 
látható Szeged határában, amelyben gazdája lel
kiismeretesen elvégezte a tisztogató munkát, ha 
permetezésre már nem is futotta a- pénze. Ezek 
az úgynevezett mechanikai munkálatok is nagy
ban hozzájárultak a kártékony rovarok elpusztítá
sához. Reméljük, hogy a legutóbbi erős éjszakai 
fagyok nem tettek nagy kárt a szorgalmas sze
gediek gyümölcsöseiben, s így kitartó téli" mun
kájuknak majd eredményét is láthatják. Ha meny- 
nyiségben meg is csappan a gyümölcstermés, 
remélhetőleg kárpótolja ezt a vesztességet a ke
zelés által elért jobb minőség s a vele karöltve 
járó jobb árak.

sas Hasznos tudnivalók.
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A kis farmer adója. (Farmer az a kisgazda, 
aki nem csak szemet termel, hanem piac részére 
belterjesen gazdálkodik.) A védettségről szóló kor
mányrendeletnek egyik szakasza úgy intézkedik, 
hogy a védett birtokok felett közfelügyeletet gya
korló bizottság javaslatára fel lehet emelni a vé
dett birtokos által a hitelezőknek és a letéti alap

nak fizetendő összegeket, ha az illető birtokon az 
ingatlan kedvező fekvése, tehát a piacok közelsége, 
vagy a gazdálkodás mineműsége okából az átlag
nál jövedelmezőbb a gazdálkodás. Ez az intézkedés 
alapjában véve helyes, mert például a Budapest 
mellett bolgárkertészkedő védett birtokos, ha el is 
van adósodva a védettség mértékéig, többet tud 
fizetni, mint az a kisbirtokos, aki távol a nagyobb 
városoktól csak szemtermeléssel foglalkozik.

Van azonban a rendelet ismertetett szakaszá
ban az általános adóztatás szempontjából különö
sen a farmgazdálkodást űzőkre nézve olyan követ
kezménye, amely előrelátás nélkül nem lehet majd 
kellemes. Egyes adókivető hatóságok ugyanis a 
farmgazdálkodást folytató gazdák adóját a védett
ségről szóló rendelet analógiájára magasabb kulcs 
szerint igyekeznek megállapítani, mint a többi kis 
mezőgazdasági üzemek adóit. Bár nem lehet azt sem 
tagadni, hogy a belterjesen gazdálkodó és a pia
coknak termelő farmernek több a bevétele, mint 
a szemtermelő gazdának, de mégsem vezetne az 
osztó igazság elvének érvényesülésére, ha a far
merek adóját egyszerűen, bizonyos fix százalékos 
alapon emelnék a szemtermelők adója fölé, illető
leg, ha a farmerkedést százalékos adópotlékkal 
terhelnék. Az ilyen százalékos emelés ugyanis alig
ha volna egyébnek tekinthető, mint adópotléknak.

Meg kell tehát találni a módját annak, hogy 
a farmer adója a valóságos jövedelem után igazod
jék, tehát, hogy ne legyen egyszerű tárgyi adó, 
azaz ,a földadó alapján szorzószám segítségével 
kiszámított összeg. Ez annál inkább igazságtalan 
volna, mert még a szemtermelő kisüzemek jövedel
me sem egyenlő az azonos nagyság esetén, annál 
kevésbé lehet azonos a farmgazdaságok jövedelme.

Azt hisszük, hogy itt a farmernek kell az 
adóhatóságok segítségére lenni a saját maga érde
kében! Vagyis a farmernek könyvet kell vezetnie 
kiadásairól és bevételeiről, az arra illetékes mező- 
gazdasági kamarának pedig arról kell gondoskod
nia, hogy a farmereknek megfelelő, általa hitelesített 
nyomtatványok és könyvek álljanak rendelkezésükre, 
olyan könyvek, amelyek vezetése az egyszerű em
bernek sem okoz nehézséget és amelyből az adó
hatóság is megismer minden olyan adatot, amire 
az adó összegének helyes megállapítása céljából 
szüksége van.

Ha a farmerek ilyen irányban az illetékes 
mezőgazdasági kamarához fordulnak, ott bizonyára 
megértő fogadtatást találnak.

Hogyan tehetjük jóvá a szőlő fagykárát. 
Szomorú idők járnak a szőlősgazdákra. Az idei 
május meleget hozó tavasz helyett hideg szelekkel 
és fagyos hajnalokkal köszöntött be. Óriási a kár 
a szőlőkben és gyümölcsösökben. Az első rémület 
után most már kell, hogy higgadtabban gondol
kozzunk a dologról és ne foglalkozzunk azzal a 
gondolattal, hogy az elfagyott szőlőket jobb volna 
kivágni és egyéb mezőgazdasági terményt plántálni 
helyébe. Pótolhatná-e a kész szőlőt bármiféle ter
mény 6—7 métermázsa hozadékával, mikor a szőlő 
ugyanott 25—30 hektoliter termést jelentett? Nem. 
De azért sem szabad a gazdának kétségbe esnie,
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mert rendszerint kiderül, hogy a fagykár nem is 
mindenütt százszázalékos; azonfelül a szőlő élni 
akar és önmagától igyekszik regenerálódni.

A fagykárt szenvedett szőlőtőkéket 2—3 héten 
belül semmi szín alatt nem szabad megmetszeni. 
Ugyanis a tökén a legkülönbözőbb helyeken rej
tett szemek és mellékrügyek vannak, melyekből 
még termésthozó hajtások törhetnek elő. De ha 
nem hoznának is termést, ezek vannak hivatva a 
tőketovábbfejlődését és főleg a jövő termést biz
tosítani.

E hajtások kifejlődése után láthatóvá válik, 
hogy milyen helyet foglalnak el a tőkén és milyen 
célt fognak szolgálni. Ekkor kell elvégezni a gon
dos válogatást, vagyis a zöldnyesést.

A válogatásnál mindazokat a hajtásokat, a- 
melyek semmiféle célt nem szolgálnak, vagy rossz 
helyen nőttek — a tökefej közepéből, a tőke nya
kából, vagy a gyöktörzsböl — és termést amúgy 
sem hoznak, vagy pedig egyébként sincs szüksé
günk rájuk, egyszerűen eltávolítjuk, amiáltal a tőkét 
arra kényszerítjük, hogy minden erejét a használ
ható új hajtások fejlesztésére fordítsa. Ezt nagyon 
figyelembe kell vennünk, mert előfordulhat, hogy 
ezek még igen szép terméshozamot is adhatnak. 
Viszont ha ennek tekintetbevétele nélkül végezzük 
az erős visszanyesést, a fagy kártételét még in
kább fokozzuk.

Úgy a szőlőkben, mint a gyümölcsösökben 
az összes védekezési munkálatokat — kivált gom
babetegségek ellen — fokozott gonddal kell vé
gezni, még abban az esetben is, ha az idei fagy 
következtében termésre nem is igen lehetne kilá
tásunk; mert a fagykártól legyengült növényzet 
különösen hajlamos a megbetegedésre. Egyébként 
maga a jóságos természet is segítségünkre siet; 
de viszont nekünk is kétszeres figyelemmel és 
gondossággal kell ápolnunk ültetvényünket, mert 
csak igy jutalmazza fáradságunkat eredmény.

Fokozni kell a zabpehely fogyasztását. 
Angliában a bányamunkástól a lordkancellárig és 
a királyi hercegekig mindenkinek az asztalán ott 
van a „poridge," azaz a tejben, vagy vízbenfőtt 
zabliszt, vagy zabpehely. Ezt a kását eszi minden 
angol gyerek és ez a skótok főtápláléka. Vitami
nokban, sókban és egyéb tápanyagokban bővelkedő 
eledel, amely a könnyüemészthetőségénél fogva 
gyengék, betegek, lábadozók táplálékául is szol
gálhat. Érdekes, hogy az agrár Magyarországon a 
zabpehely olyan csekély mennyiségben kerül for
galomba, mint valami különleges orvosság, s mire 
az egyes élelmiszerüzletekben eladják — csinos 
keménypapír csomagolásban, 25 dekagramos ada
golásban — 1 pengő az ára. Tehát, amíg a zab 
métermázsája ezidőszerint körülbelül 14— 16 pengő 
körül mozog, (kilója 14—16 fillér), addig az ebből 
készült zabpehely kilogramja 4 pengő! Ha akadna 
vállalkozó, aki rendes polgári haszon mellett ál
líthatná elő ezt az olyannyira egészséges tápszert 
és az agrártársadalom megfelelő propagandája fogna 
össze a zabpehely fogyasztása érdekében, nem vitás, 
hogy mindenki hasznát látná a mozgalomnak. A

Nyomatott a váci kir. orsz.

gazda, mert új értékesítési lehetőséghez jutna, az 
ipar, mert új munkalehetőséget találna és a széles 
városi népréteg, mert olcsó, tápláló eledellel gaz
dagíthatná étrendjét. Kétségtelen, hogy ha az ag
rártársadalom megindítaná ezt a mozgalmat, támo
gatásra találna.

A magyar baromfitenyésztés válsága. (A
baromfitenyésztés gondjairól és nehézségeiről.) A 
tyukászat ma csak mint mellékfoglalkozás fizetö- 
dik ki, mezőgazdasággal vagy kertészettel egybe
kötve. Csak annyi tyúkot tartsunk, amennyit magunk 
láthatunk el, mert túlságosan emelné a költsége
ket, ha a tyúkoknak külön fizetett személyzetet tar
tanánk.

Nem okvetlen szükséges a modern, palota
szerű ól, ultraviola sugarat átbocsátó ablak és auto
mata-etető meg itató. Az ólakat 25—30, legfeljebb 
50 tyúkra téglatörmelékből, vályogból, deszkából 
a farmer maga is felépítheti. Az ólakat, ha azok 
nem túlságosan magasak, télen a tyúkok saját tes
tükkel eléggé befűtik, legfeljebb a leghidegebb 
hónapokban kukoricakóró kötegeket rakunk a kát
ránypapírral fedett deszkatetőre s ilyenekkel állít
juk körül az ól oldalfalait is. Csak a délnek néző 
falakat nem, amelyen az ablak és szintén ablakkal 
ellátott ajtó van. Az etetővályukat deszkadarabok
ból tákoljuk össze; itatónak régi, kiérdemült főző
lábast is használhatunk.

A gazdasági, — főleg a kerti — hulladékot, 
a tyúkoknak adjuk. így minden terményt 100%-ig 
felhasználunk. A csirkék 4—6 hetes korukig sza
badon járnak a kertben. Kicsi korukban nem tesznek 
kárt, ellenben sok hasznot hajtanak a rovarok és 
álcák elpusztításával. Hathetes koruktól fogva egy 
körülkerített, tágas, gyepes helyen tartjuk a csir
kéket. A kis kakasokat lehetőleg korán elkülönít
jük a jércéktől s hízlalóbb kosztra fogva minél 
korábban értékesítjük.

A tojást házhoz szállítjuk; ez néha ugyan 
fáradságos, de megéri, mert így jobb árat kapha
tunk érte.

A tyúkokat kétéves korukig tartom, aztán 
mint levestyúkot értékesítem. Több esztendő alatt 
több fajta tyúkokkal kísérleteztem, s végül is arra 
az eredményre jutottam, hogy nem tesz nagy kü
lönbséget, hogy minő fajt tartok. A fontos az, hogy 
mindig megbízható, jó helyről szerezzük be idegen
vérű kakast és csakis a legtöbbet és legsúlyosab
bat tojó tyúk tojásából szaporítsuk az állományt. 
Tenyészanyagnak csak korai kelésü csirkét nevel
jünk fel. Mindenben takarékoskodhatunk, csak a 
tisztasággal, az élelmezés minőségével és mennyi
ségével nem.
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