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

13. szám. VI. évfolyam. 1935. július 1.

A halálról.
Azért kezdem a halállal, mert a halál a gondol

kozás és elmélyedés kezdete. Bármennyire paradox 
is ez, mégis így van, mert vájjon a teljességében 
kibontakozott életöntudatnak nem az első posztu- 
látuma az életködön át felénk sötétlő halál döbbene
tes kérdésének megoldása? Nem.a halál volt az 
első emberpár első problémája? Nem a paradicsomi 
kiűzetéskor elhangzott ősi formulával: porból lettél 
és porrá válsz-al kezdődött el az emberi élet? Már 
pedig ez magát a halált jelentette! Halállal kez
dődött az emberi élet, mert hisz míg halhatatlan 
volt az ember, nem is tudta, hogy él!

A halálban életre ocsúdott első emberpár örö
kül hagyta ránk a halál nagy és iszonyatos prob
lémáját. Jelentőségére nézve ez az ősi örökségünk 
sokkal nagyobb, mint az első pillanatban gondol
nánk. Jelentősége nagyrészt a megoldhatatlanságá
ban rejlik. A lángelmék és látnokok sokezeréves 
problémája maradt a halál. Azonban a primitív ős
ember agyába, a nyers életörömei közé betörtető 
halál oltotta egy titkos, de mindenesetre az élet fölött 
álló szellem létezésének gondolatát. És ezzel meg
kezdte a halál jótékonyságát az emberek között. 
Megadta a legnagyobbat, amit megadhatott: az Istent.

Az isteni száinkivetettségés megvetettség ször
nyű magárahagyatotlságában egyszerre felujjongott 
az ember és tüzet csiholt a megtalált Isten oltára 
előtt. Az ősi halottkultusz fájdalmas és tagadhatat
lanul művészi megnyilatkozásain felül feltámadt az 
emberben egy magasabb akaratban való megnyug
vás alázatos tudata és egy a halálon túl kezdődő 
élet megsejtésének régen áhított öröme. És ezzel 
a halál -megadta az embernek az örökkévalóság 
isteni tudatát.

A történelmi kor isteni és prófétai kinyilatkoz
tatásai már csak követői voltak ennek. Itt, mintha 
Isten meg akarta volna előzni önmagát. És ebben 
nincs is ellentmondás, ha elképzeljük az Istentől 
eltaszitott és akkor még ismeretlen földünkön, isme
retlen veszedelmekkel küzdő embert és ezzel szem
ben magát a végtelen teremtő szellemet, az Istent: 
az abszolút Jót, aki az emberre küldött szörnyű 
büntetés még szörnyűbb eszközét a vallás megis
merő eszközévé tette. És itt már az erkölcsi meg
ismerés alapját is a halálnak köszönhetjük.

De az egész emberi kultúra alapelemeit a 
halálnak köszönhetjük. Minden művészetek legtöké
letesebbje: a filozófia, majd a tragédia és a mű
vészetek általában, sőt technikai előre törésünk is 
szoros vonatkozásban állanak a létünket körülvevő 
halállal.

És ha már ennyire velünk van a halál és ha 
ennyi jót mondhatunk róla, akkor önmagától tóiul 
ajkunkra az örök, félelmetes kérdés: miért van, 
hogy borzongok, hogy reszketek, hogy rettenetesen 
szegénynek és boldogtalannak tudom magam, ha 
Ö maga jön és homlokomra teszi hideg kezét?!

Miért ?
Ez örök kérdés és agyunk örök némaságra 

kárhoztatja ajkunkat. Mert ez nein az ész dolga.
Az ész azért van, hogy tudd, hogy vagy és 

hogy léted körülöleli a nemlét. Gondolatod ragyo
gása nem világít be a létedet körülölelő halálköd 
ismeretlenségébe. Mert te sem vagy bölcsebb, 
mint a milliók, kik a kezdet óta meddők maradtak 
lángeszűk dacára! És ha te mégis bölcsebb és 
józanabb volnál, mint amazok, ám kíséreld meg; 
de légy óvatos, mert a túlságos józansága lélek és 
szív ridegségének a jele. Már pedig a halál nagy 
kérdését csak meleg sziveddel tudod megoldani.
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És ha lelked tiszta tükréről vetitődik eléd a halál 
képe, úgy meglásd, mennyire félelem nélkül való 
az! Itt minden attól függ, hogy milyen a lelked 
és milyen meleg a szíved! Mert ez az érzés dolga. 
És ha agyad silány és(csak dadogva tudod el
mondani érzéseid fogalniazványát, akkor is tökéle
tesen megoldhatod a halál problémáját. Mert ez 
az érzés dolga.

Képzeld el: nyár van és te társtalanul jársz 
egy nagy erdőt. Egy napsütötte tisztáson megállsz. 
Fölötted a kékségben parányi lény trillázik valami 
érthetetlen, gyönyörű himnuszt. Körülötted a nagy 
fák alázatosan nyújtják feléd terhes lombjaikat és 
árnyékukkal felvidítják a tikkasztó meleget. Min
den mozdulatlan. Magad is az vagy. Mintha min
den megállt volna. Még a gondolataid is. Nem is 
tudod, hogy homlokod redöi kisimultak. És te 
csak állsz és nézel, anélkül, hogy látnál. És ez a 
pillanat rokon azzal a pillanattal, mely mindany- 
nyiunk életében megjön... Mikor nem tudunk sem
mit. Mikor csak az érzéseink előtörő gyönyörűsé
gében boldog kövületbe esünk és csak elörehajló 
gerincünkön fut végig valami bágyasztó testi érzés. És 
ha akkor homlokodat megsimogatja egy csendesen 
lehulló falevél, akkor lehunyod pilláidat és úgy ér
zed, mintha a halál angyala csókot lehelt volna 
homlokodra. És akkor szereted a halált. És akkor 
megérzed, hogy mily jó és fáradt térded nem küzd 
tovább az ősanya magába visszaolvasztó ereje el
len; alázatosan roskadsz önmagad elé és hidd el, 
akkor halott vagy. És mikor újból kinyitod pillá
idat és csodálkozó szemed az égre tapad és reszkető 
kezeddel végigsimítod homlokodat, akkor ajkad 
öntudatlanul azt mondja: Istenem, mintha meghal
tam volna!... És ha akkor megborzongsz: az élet
től borzongtál meg! Mert nem minden az élet!

Akik a nagy erdőket és magas csúcsokat szere
tik, azok sokszor találkoznak így a halállal. És ezek 
tudják is, hogy csak a test indul a föld felé. A ha
lál angyala meleg ölében a magasságok felé viszi 
a lelket az isteni életvonalak tisztult világába. Mert 
Istennek szüksége van a lelkekre. De erről majd 
máskor.

De van testvére is a halálnak az álomban. 
Úgy-e azt még nem álmodtad soha, hogy nem 
születtél? Lásd, mert ez a nemlét volna. De a ha
lál nem rokon azzal ami nemlét. Mert bizonyos, 
hogy álmodtál már a halálról. Ne téveszd össze, 
nem a csontvázról beszélek, mely félénk képzel
géseidben, vagy terhes álmaidban melledre ül. A 
halál állapotát értem. Mikor álmodban meghaltál 
és zuhantál a mélységek félelmetes ismeretlensége 
felé, vagy a magasságok felé röpültél... Emlékez
zél csak: ha ilyen álmodban a mélységek felé vitt 
a halál angyala, akkor verejtékes homlokkal ébred
tél és hálásan fogadtad a visszanyert életed min
den jelét. De ha magasságok felé röppent veled 
a halál angyala, akkor álmod hosszú szendergéssé 
hígult és homlokod derült maradt. Ilyenkor hosz- 
szan időztél az álom és ébredés határán. Nehéz 
volt megválnod a magasságok gyönyörűségétől. 
Pedig a halál ölén röpültél oda. És lásd, mégis...

Persze, egyet ne feledj! A halál angyala

is teremtett szellem. Akarata és ereje véges. Ezt 
azért mondom neked, hogy ne kívánj tőle erejé
nél többet, ha majd egyszer eljön érted.

Mert eljön érted is!
Hiszen éppen ez az Isten igazságába való 

belátás! Mert Isten senkit sem felejt itt a földön. 
Senkit! Ő jó és igazságos! Ezért mondom, hogy 
akkor ne legyenek súlyos terhek a szíved körül. 
Mert az borzasztó volna, ha a halál jóságos an
gyala szárnyatörten hullana le veled a Styx mocsa
raiba, vagy terheddel Kocytus jéglapjára fagynál, 
hogy soha többé ne lásd a csillagokat.

Mert a csillagok a magasságban vannak és 
várnak rád!

Ezért vigyázz a szívedre!

Életbelépett Ausztriában 
a céh-rendszer.

Az osztrák rendi állam megalakulása nagy 
lépésekkel halad a megvalósulás felé. A megala
kulás óta ismét régi jogaikba léptek a céhek: ami 
újabb tekintélyes haladást jelent a megkezdett úton.

Neustádter-Stürmer, népjóléti miniszter,a rendi 
állammá való átalakulás gyakorlati vezére mondotta 
egy alkalommal: „A liberalizmust nem forradalmak 
ölték meg, a liberalizmus saját magát emésztette 
föl akkor, amikor két jellegzetes produktuma, a 
munkaadók részéről a kartell és a munkavállalók 
részéről a szakszervezet végetvetett a szabad keres
kedelemnek."

A fiatal osztrák nemzedék a politikai pártok 
viszálykodásának úgy vetett véget, hogy a pártok 
helyébe az érdekképviseleten alapuló rendiséget 
állította. A parlament (más szóval országgyűlés) 
helyében lépett szövetségtanács nem a régi érte
lemben vett pártrendszeren alapul, hanem a fog
lalkozások képviselői foglalnak benne helyet. Auszt
riában egyetlen párt sem maradt, a pártfogalom 
maga a legteljesebb mértékben megszűnt. Az ural
kodó pártok, miután a két végletpártot, a marxis
tákat és a nemzeti szocialistákat feloszlatták, ma
guk mondták ki a saját megszűnésüket. A cél, az 
elv, itt is a tiszta, általános és titkos választás 
útján egybegyülö rendi tanácsok. Vagyis Ausztriá
ban jelenleg a nép képviselet foglalkozási rendeken 
alapul. Hogy a teljes átmenetnek ma mégis dikta
tórikus színezete van, az csak szükséges rossz, 
amelynek szépséghibájával a jelenlegi kormány ma
ga is tisztában van. A rendi tanácsok tagjait ma 
még a kormányfő nevezi ki, de a kinevezési rend
szert azonnal a titkos választás rendszere fogja 
felváltani, mihelyt a rendek maguk végleg megala
pítva vannak. A vezérek szerint az kb. 2—3 év 
múlva lesz.

A régi rendszer, vagyis a politikai pártok 
uralma legelső sorban azáltal hozott végzetes ka
tasztrófát az országokra, hogy az összefogás he
lyébe az osztályharc elvét állította, a szeretet fogal
ma helyett a széthúzást. A politikai pártok egymás
ban ellenséget láttak és minden megmozdulásuk 
gyanús volt a többiek előtt. A foglalkozási rendek 
nem ellenségei egymásnak, hanem kiegészítői, nem
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szabad versenyben értelem s cél nélkül dolgoznak 
egymás ellen, hanem a népképviseletben és ez 
által értelmes és célszerű egésszé válnak.

Az osztrák rendi állam megteremtői legelső- 
sorban — alig néhány nappal a tavalyi februári 
forradalom után — hozzáláttak az osztályharc ki
küszöböléséhez. Ezt pedig olyanformán sikerült el
érni, hogy a munkaadó és a munkavállaló nem 
külön szervezkedett, hanem ugyanabba a képvise
letbe került. Az egész rendi állami elgondolásnak 
legfontosabb alapja — hangsúlyozzák — ez a tétel, 
hogy munkaadó és munkás, ugyanabban az érdek- 
képviseletben foglaljon helyet. Ez az oka annak, 
hogy a tavalyi februári marxistaforrodalom után 
Dollfuss kancellár nem oszlatta fel a szakszerve
zeteket (ami szociális szempontból is sokat jelen
tett, mert a munkásoktól sem gazdaságilag, sem 
politikailag nem vettek el semmit), csak helyet 
juttattak a szakszervezetekben a munkaadóknak is.

A végleges osztrák rendi államban hét nagy fog
lalkozási rend lesz: 1. a szabad foglalkozások (papok, 
tudósok, ügyvédek, orvosok, művészek, stb.); 2. a 
kézműipar és gyáripar; 3. a kereskedelem; 4. a 
pénz- és hitelvilág (bankok, biztosítók); 5. a for
galom (vasút, hajózás, posta)6. földművelés; 7. 
közalkalmazottak. Mindezekben a rendekben — az 
utolsót kivéve — egyesítve vannak a munkaadók és 
munkavállalók, a közalkalmazottaknál ez persze nem 
lehetséges, mert itt a munkaadó maga az állam.

Neustadter-Stürmer szerint a munkaadók és 
munkások összefogása legzavartalanabbul a föld
művelés rendjében történik és a cél itt lesz legha
marabb megvalósítható. A földműves-népben nin
csen meg oly mértékben az osztálykülönbség ér
zése, mint az ipari munkásságban, A vidéken, a 
faluban és odakint a szántóföldeken patriárkálisabb 
a viszony a gazda és a munkása között, együtt 
esznek, együtt verejtékeznek, sokszor együtt lak
nak is, — úgy van ez mint a fronton, ahol szem
ben az ellenséggel, a közös nyomorúságban, a kö
zös nélkülözésben megszűnik az osztályellentét le
génység és tiszt között. Isten szabad ege alatt az 
emberek jobban érzik a testvériség gondolatát, mint 
a gyárakban, városokban, ahol a füstfelhők, korom- 
gomolyagok eltakarják a mennybolt fényességét!

Most az iparosságban is életbelépett a mun
kaadó és munkás egységes szervezete. Magától ér
tetődik, hogy ez a szervezet a régi hagyományon épülő 
céh lehetett csak. A céhben a mester épp úgy benne 
van, mint a segéd, a legény vagy az inas. Auszt
riának ma 47 céhe van, amelyekben helye van va
lamennyi kézművességnek. A rendi állam alap
köve a rendi öntudat. Elképzelhető-e rendi öntudat 
nagyobbmértékü fellángolása, mint az osztrák ipa
rosnál, akinek a céh történelem, hagyomány, di
csőséges múlt, nemesség és ki tudja, mi minden 
még! A céhek az egész középkoron keresztül, de 
mélyen az újkorban is a városi polgárság, a pol
gári eszme alap tényezője volt.

A céhek ma Ausztriában visszanyerték régi 
jelentőségüket — és ezen túlmenően új jelentőséget 
is nyertek. A céhek ma nemcsak renaissanceukat 
ünnepük, de azt is, hogy az új világrend alapja

ivá lettek. Negyvenhét régi céhzászló került ki na
pokban a múzeumok poros sarkaiból, a céhládákkal 
és egyéb céhjelvényekkel egyetemben, hogy dísz
felvonulással köszöntsék a feltámadást. Lobogók 
lengtek és harangok zúgtak, amikor azon a nap
sütötte júniusi reggelen elindultak az elfeledett és 
lomtárra ítélt középkori inszigniák — és fennen hir
dették az újvilág közeledtét: az osztályharc pusztulá
sát és a marxizmus, remélhetőleg, végleges bukását!

London és Berlin végleg áttörte 
a versaillesi békét.

Aláírták az angol-német flotta-megegyezcst.
Történelmi esemény színhelye volt napokban 

az angol külügyminisztérium tanácsterme: a né
met és az angol kormány megbízottai között vég
leges megegyezés jött létre a flotlakérdésbcn s 
a két kormány megállapodott abban, hogy Német
ország megkezdi hadiflottája újjáépítését éspedig 
olyan mértékben, hogy az új német hadiflotta össz- 
tonnasúlya a jelenlegi angol hadiflotta össztonna- 
súlyának 35 százaléka legyen. Ez a megegyezés 
végleg megadta a kegyelemdöfést a versaillesi bé
keszerződés katonai rendelkezéseinek s a világ
háború befejezése óta most történt meg először, 
hogy az úgynevezett győztes hatalmak egyike meg
állapodást kötött az egyik legyőzött hatalommal a 
békeszerződés katonai rendelkezéseinek figyelmen 
kívül hagyásával. Németország az egyezmény meg
kötésével a formai jogszempotjából is felszabadult 
a békeszerződés katonai béklyói alól, 'miután az 
angol kormány ünnepélyesen elismerte, hogy a né
met birodalomnak joga van a versaillesi békeszer
ződésben megállapított kereten túlmenő hadiflotta 
fenntartására.

A pontosan két hétig tartott német-angol 
flottatárgyalások végre is befejeződtek s miután a 
két kormány megbízottai között az összes megvi
tatott kérdésekben teljes elvi megegyezés jött létre, 
az értekezlet aznap délelőttjén összehívott teljes 
ülésén már csak a kész megállapodást kellett jó
váhagyni. A történelmi jelentőségű ülésen, amelyet 
a Foreign Office tanácstermében tartottak meg, 
angol részről Sir Sámuel Hoare külügyminiszter 
és Sir Bolton Eyress-Monsell haditengerészeti mi
niszter vettek részt, míg a német kormányt Hitler 
kancellár teljhatalmú megbízottja. Ribbentrop báró 
redkívüli nagykövet képviselte. A német szakértők 
a megegyezés létrejötte után is Londonban marad
tak még néhány napig, hogy az angol szakértőkkel 
együtt a megegyezés technikai részleteit is kidol
gozzák. A megegyezés aláírásáról hosszabb levél
váltás történt Sir Sámuel Hoare külügyminiszter és 
Ribbentrop nagykövet között.

Az angol-német egyezményt különben Lon
donban aznap este fehérkönyv alakjában nyilvános
ságra hozták.

A német tengeri haderő nem haladhatja 
meg az angol 35 százalékát.

Sir Sámuel Hoare külügyminiszter Ribbentrop 
német nagykövethez intézett jegyzékében nagy öröm
mel közli, hogy Anglia forma szerint elfogadta a
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német kormánynak azt a javaslatát, hogy a német 
tengeri haderő a jövőben úgy fog arányiam az an
golhoz, mint 35 a 100-hoz. Az angol kormány meg
győződése szerint ez a javaslat jelentősen hozzájá
rul az általános tengeri haderő-korlátozás ügyéhez. 
Angliának Németországgal kötött megállapodása a 
megegyezés napjától számítva állandó és végleges 
megegyezésnek tekintendő, amely meg fogja könnyí
teni a tengeri haderőket korlátozó megegyezések kö
tését a világ valamennyi tengeri hatalma között. 
Az angol kormány egyszersmind hozzájárul a né
met megbízottak által adott közelebbi magyaráza
tokhoz, amelyek a következők:

— A 35 : 100 állandó arányszám lesz, azaz 
a német tengeri haderő összürtartalma sohasem 
haladhatja meg az angol tengeri haderő 35 százalé
kát, akár korlátozza az angol tengeri haderőt nem
zetközi megegyezés, akár nem.

Száz évvel .ezelőtt született 
Hermán Ottó, a nagy természet tudós, 

író, politikus, festő, szabadsághős.
Látogatás a Hermán Ottó emlékkiállításon.

„...kivonat a breznóbányái ágostai hitv. ev. 
egyház keresztelési anyakönyvéből: a gyermek szü
letésének ideje: 1835 június 28, neve: Carolus Ottó, 
születésének helye: Breznóbánya, szülei: Carolus 
Hermán chirurgus és Francisca Gantzstuck, ke
resztszülők: Sámuel Göllner, Elisabeth Göllner, 
a keresztelést végezte: Joannes Chalupka V. D. 
minister."

íme Hermán Ottó anyakönyvi kivonata. Kis 
vitrinben áll a Természettudományi Múzeum állat
tárában rendezett Hermán Ottó emlékkiállítás szo
bájában. A falakon képek: Hermán Ottó közismert, 
legendássá vált rengeteg hajával és szakállával, a 
Borsszem Jankó és a Bolond Istók karikatúrái a 
politikus természettudósról a sarokban plakátok, 
Hermán Ottó képviselőjelöltségének idejéből.

„Hermán Ottó a követünk.
Éltesse az Isten nekünk 
Jót akar ő mindenkinek,
Polgároknak, mestereknek.
Éljen a haza!
Vadnaynak nincs ránk gondja 
Mert 25 §-t pártolja 
Ki a Házban őtet védi 
Bottal kell megadni néki.
Éljen a haza!“

Kis kortesvers Hermán Ottó érdekében, aki 
a magyar természettudomány egyik legnagyobb és 
legtermékenyebb alakja volt és aki időt talált, hogy 
húsz éven keresztül mint Szeged, Miskolc és Török- 
szentmiklós képviselője aktív politikusként szóno
koljon, cselekedjen és írjon. Egész sor vezércikke 
jelent meg a Rákosi Jenő Budapesti Hírlapjában, 
számos politikai harc középpontjában állt, renge
teg könyvet, tanulmányt irt és könyveit nem egy 
idegen nyelvre fordították le: nevét egész Európá
ban ismerték. Ez az örökké fiatal, végtelenül tevé
keny, végtelenül szorgalmas és végtelenül tehetsé

ges magyar tudós bejárta egész Európát, szakmá
ján kívül ezer dologgal törődött és foglalkozott....

— 1861—62-ben eltűnt Magyarországról — 
mondja Lambrecht Kálmán professzor, aki a Ma
dártani Intézet Hermán Ottó-kiállításán kalauzol — 
és mint utóbb kiderült, Lengyelországban járt és 
résztvett a lengyel szabadságharcban. Mikor élmé
nyeiről kérdeztem, azt felelte: „Nyomozd k'i, öcsém." 
De kinyomozni nem lehetett és de facto senki 
sem tudja, milyen szerepet vállalt a lengyel szabad
ságharcban. Egyszer egy kalapot mutatott nekem, 
amelyet golyó járt át. Varsó alatt lőtték keresztül,
— mondta.

Hermán Ottó, aki 1914-ben 79 éves korában 
halt meg, alapvető munkát végzett a magyar zoo
lógiában. A „Magyaroszág pókfaunája" (fauna =  
állatvilág) című háromkötetes műve elegánciájával 
világszerte feltűnést keltett. A „Magyar halászat 
könyve." „Az ősfoglalkozások," „Halászat és pász
torélet," „A magyar nép arca és jelleme," „A ma
gyarok nagy ösfoglalkozása," Magyar pásztorok 
nyelvkincse" stb megannyi kincsei és kezdeménye
ző müvei a magyar zoológiának és etnográfiának. 
Légismertebb könyve talán a „Madarak hasznáról 
és káráról," amely még ma is közkézen forog.

Kis üvegszekrényben kiállították Hermán Ottó 
könyveihez készített saját rajzait. Egy rovarról ké
szült ceruzarajza olyan finom, hogy az ember azt 
hinné, hivatásos rajzoló készítette, színes kis rovar 
és virágképecskéit akár berámázva falra lehetne 
akasztani, olyan csinosak, finomak, elegánsak. A 
rajzocskák mellett útinaplója, egy-egy ügyes futó 
vázlattal tarkítva.

„ ...a  ház falán megkaptam a Dyctina Benig- 
nát és szövetét, mely iránt már most sincsen két
ségem. A kis pók a zugokban és falczokban, de 
csak a veröfénynek kitett szárazakban szövi arány
lag terjedelmes, rendetlen hálóját, benne kis rejt- 
jeivel..." — írja útinaplójában és alatta kis rajz a 
Dyctina Benigna csinos kis hálója — a rajz tiszta, 
finom, valósággal öröm ránézni.

Hermán Ottóra vonatkozó emlékekkel van tele 
a szoba. Gyűjteményeinek néhány darabja, tudósok 
levelei, melyeket Hermán Ottóhoz írtak, műveinek 
egy-egy példánya, kis akvarellje, dolgozószobájá
nak képe, faragott bot, felírása: „Készült nagysá
gos Hermán Ottó úr részére, ornithologus termé
szettudós, több hazai és külföldi társaság tagja,"
— azután a bot faragványának aláírása: „Kutya, 
szarvas, lepkefogás — nézi a pók hálókötést, — 
bogár a tövicsken..." végül a bot „szerzőjének" 
aláírása: „Készítette Galka István juhász, Károlyi
erdődön 1909-ben."

Az adatokból, képecskékből, fényképekből 
karikatúrákból, plakátokból nagyszabású ember fi
gurája bontakozik ki. Szellemellenes tendenciáktól 
fertőzött korunkban üdítő és megnyugtató látvány 
egy nagy tudósra való emlékezés dokumentuma. 
Megnyugtató és üdítő tudat, hogy az emberiség 
leghasznosabb és életében többnyire legsilányab- 
bul megjutalmazott hőseinek, a tudósoknak lega
lább az emlékét tiszteljük. Június 28-án volt száz 
éve, hogy Hermán Ottó megszületett. A Madártani
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Intézet kegyeletes kiállítása koszorú a nagy magvar 
tudós sírjára.

A kiállítást napokban nyitották meg hivatalo
san a nyilvánosság számára.

Elkészült a légi védelemről szóló 
törvényjavaslat.

A kormány tagjai napokkal ezelőtt Gömbös 
miniszterelnök elnökletével minisztertanácsot tar
tottak, amelyen letárgyalták a légi védelemről szóló 
törvényjavaslatot. A javaslat nagy hiányosságot 
szüntet meg, mert Európában Magyarország volt 
az egyetlen, amely még nem gondoskodott polgár
ságának légi védelméről. Az erre vonatkozó intéz
kedések elökészitőmunkálatai Gömbös Gyula mi
niszterelnök mint honvédelmi miniszter utasítására 
már hónapok óta folynak, a múlt hetekben be is 
fejeződtek. A törvényjavaslat lesz hivatva az ország 
terülétének, lakosságának és javaink védelmét biz
tosítani az esetleges légi támadások ellen.

A békeszerződés következtében Magyarország
nak légi ereje egyáltalában nincs, a légi támadás 
esetén tehát retorziós eszközzel nem élhetne. A 
védelmi javaslat az egyedül járható utat valósítja 
meg a trianoni Magyarország népességének és 
vagyonának hatásos oltalmára.

Értesülésünk szerint a magyar légvédelmi ja
vaslat — általános külföldi példák nyomán — bi
zonyos kötelességet ró a nemzet minden tagjára 
és fokozott áldozatkészséget követel annak érde
kében. Az e téren hozandó áldozatok azonban an
nál könnyebben elviselhetők, mert mindenkinek 
tudnia és éreznie kell, hogy Magyarország ebben 
a tekintetben teljesen ki van szolgáltatva s a lég
védelem megteremtésével és támogatásával min
denki a saját tűzhelyét, a saját munkahelyét, saját 
és gyermekei életét és egészségét védi.

A légvédelemről kerettörvény készül, hogy a 
kormány az időközben még szerezhető tapasztala
tok megfelelő értékesítésével, az ország teherbíró
képességének figyelembevételével lehetőleg egysze
rűen, de a legjobb és leggazdaságosabb módon 
biztosíthassa a védelmet.

A törvényjavaslatot — amely természtesen 
kizárólag egy messze jövőbe néző óvóintézkedés, 
amelynek más időszerűsége nincs — a képviselő
ház üiésén nyújtotta be Gömbös Gyula mint hon
védelmi miniszter és a törvényhozás még a nyári 
szünet előtt letárgyalta a javaslatot. Bizonyos, hogy 
a készülő törvényes rendelkezést az egész ország
gyűlés megnyugvással és örömmel fogja üdvözölni.

Hogyan lett a belga professzorból 
fűszeres a Damjanich-utcában.
A napokban egyik ismerősöm arra kért, hogy 

ha szert tudok tenni francia lapokra, adjam neki 
ő tovább adja — fűszeresének. Elcsodálkoztam.

— A fűszeres talán franciául tanul?
— Nem, de nem tud magyarul egy szót sem ; 

franciául beszél. Ugyanis fűszeresem belga ember.

A kijelentés nem hangzott volna különösen, 
ha történetesen a szóbanforgó fűszerkereskedő nem 
a Damjanich-utcai kis füszerüzletben ütötte volna 
fel tanyáját. De így mégis csak furcsa. Belga ember, 
aki egy szót sem tud magyarul és fűszerkereske
dést nyit a — Damjanich-utcában.

Megegyeztem ismerősömmel, hogy személye
sen viszek el védencének egy csomó francia lapot.

A Damjanich-utcai „belga" fűszerkereskedés 
külsőleg semmiben sem különbözik a hazai bol
toktól. A falakról friss festékszag árad, a polcokon 
még nagyon rendben tornyosulnak a szardínia és 
konzervdobozok, a kiszolgáló személyzeten vakí
tóan fehér vászonkabát feszül.

Hihetetlen udvariassággal tessékelnek be az 
üzlethez tartozó lakásba. A segéd kissé hitetlenkedik.

— Valami baj van?
— Nem. De fog tudni a főnök úrral be

szélni?...
Mielőtt válaszolni tudtam volna, kinyílt a 

lakószobával kombinált iroda ajtaja és betessékelt 
a belga „főnök úr."

A kölcsönös bemutatkozásnál átnyújtotta 
névjegyét.

„Dr Pissens Luis prof. a l’Institut St. Aniand 
Gand."

Kezd érdekes lenni.

Professzor a „fűszeres."
Pissens professzor, a pesti fűszerüzlet udvari 

irodájában nem hagy sokáig tépelödni rejtélyeken. 
Felsorolja személyi adatait. Negyven éves belga 
állampolgár. (Szőke, kékszemű, flamand típus, har
mincnak látszik). Foglalkozására nézve: középis
kolai tanár, a Revue Pedagoique munkatársa és több 
tudományos értekezés szerzője.

Egyelőre nem értem az összefüggést dr Pis
sens, a professzor és dr Pissens, a Damjanich- 
utcai fűszeres között. A kibontakozás talán akkor 
lesz a legegyszerűbb, ha röviden elmondja élete 
történetét.

— Életem történetét? — mondja a belga 
doktor-fűszeres és fejét csóválja. Nem szeretek sa
ját életemről beszélni. Mit is mondhatnék. Egyszerű 
flamand polgár vagyok. (A flamand szót erősen 
kihangsúlyozza). Inkább másokról, érdekesebb dol
gokról.

Akkor talán arról, hogy került Budapestre és 
egyáltalában milyen kapcsolatai vannak Magyar- 
országgal?

— Hogy meg tudja érteni a helyzetet, kicsit 
régebbre kell visszamenni történetemmel. A háború 
után 1920—21-ben mintegy húszezer gyermeket 
vállaltak el a belga családok. Ezek a magyar gyer
mekek, akik többnyire a legalsóbb, nagy nyomor
ban levő osztály fiaiból került ki, Belgiumban — 
épp úgy mint Svájcban és Hollandiában — máso
dik otthonra találtak. A jómódú belga családok, 
amelyeknél nem volt ritkaság a tíz-tizenkét gyer
mek, szívesen fogadtak a kis magyar gyermekek 
közül még kettöt-hármat magukhoz azzal, hogy 
ahol tizenkét gyermeket táplálnak, ott az a három 
már úgy sem számit. A magyar gyermekek közül
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idővel sokat adoptáltak a belga családok, sokan 
pedig férjhezmentek, vagy álláshoz jutottak, úgy, 
hogy közülök ma is Belgiumban él 4900. Én, mint 
pedagógus többször hoztam Magyarországról gyer- 
mek-különvonatokat. Családomnál is sokáig voltak 
magyar gyermekek.

—Ez a húszezer magyar gyermek csodálatos 
kapcsolatot épített ki Belgium és Magyarország 
között. Azelőtt a belgák nem igen ismerték Ma
gyarországot. Csak annyit tudtak, hogy ha Auszt
riát hallják emlegetni, a magyarokat is hozzá kell 
számítani. A magyar gyermekek megjelenésével ez 
a nézet gyökeresen megváltozott. Minden gondozó 
családot megkapott a legkisebb magyar lelkében 
is ott élő lángoló hazaszeretet és az öntudatosság, 
amellyel ezek a gyermekek a magyar történelem
ről, a magyar nemzet történelmi hivatásáról beszél
tek. Különösen nálunk Belgium északi részében, 
a flamandoknál órási rokonszenvel keltettek a ma
gyarok iránt. Valahogyan éreztük, hogy a sors pár
huzamos utat jelölt meg a flamand és magyar nép 
részére.

A szeretet cselekszik.
— Nem akarok messze elkalandozni, röviden 

elmondom, mi az, ami engem különösen Magyar- 
országhoz fűz. Amikor Magyarországon jártam a 
gyermeknyaraltatások ügyében, kétszer olyan sú
lyosan megbetegedtem, hogy csak a magyar orvo
sok ügyessége és tudása mentett meg a pusztu
lástól. Most utoljára, 1934-ben hoztam haza na
gyobb csoport magyar gyermeket Belgiumból. A 
múlt esztendő végén, mielőtt visszautaztam volna 
Belgiumba, igen súlyos gyomoroperációt kellett 
végrehajtani rajtam. Azt hittem, hogy soha többé 
nem leszek már egészséges, olyan súlyos volt a 
baj. És most mégis itt vagyok, egészséges vagyok 
és ezt a magyar orvosoknak köszönhetem. Az or
vosok több hónapi pihenést ajánlottak és miután 
egyelőre nem hagyhatom el Budapestet, időinél nem 
akartam tétlenül elpocsékolni.

— A belga családok, akik magyar védenc 
gyermekeiket hazaküldték, a hazájukban is szívü
kön akarják viselni „gyermekeik" sorsát. Biztosí
tani kívánják azoknak a gyámoltjaiknak jövőjét, 
akik nem tudnak állást kapni Budapesten. A belga 
családok kérésére állandóan érintkezésben voltam 
a Belgiumból hazatért magyar gyermekekkel és 
magam is mindent elkövettem, hogy egzisztenciá
hoz juttassam őket.

A belga professzor kicsit elhallgat, majd 
megkérdezi:

— Érti most már az összefüggést? Ezt a 
fűszerüzletet belga családok támogatásával nyitot
tam, nem a magam, hanem a magyar gyermekek 
részére, akik itt dolgoznak az üzletben. Én csak 
azért vagyok itt, hogy felvigyázzak rájuk, tanácsok
kal lássam el és tovább dolgozzak célunk érdeké
ben, hogy minél több Belgiumban járt fiatalt tud
junk elhelyezni. Remélem, hogy sikerül még né
hány ilyen fűszerüzletet alapítani a városban. Min
den üzlet négy-öt egzisztenciát jelent....

Miután a belga professzor-„füszerkereskedö“

rejtélye megoldódott, Pissens dr felszólít, hogy 
tegyek fel kérdéseket, nagyon szívesen válaszol 
bármire.

Megkérdezem, hogy ez a négy és félmillió 
flamand, akik ilyen jók voltak a magyar gyerme
kekhez, jelenleg is annyira szívükön viselik sorsu
kat és szeretik a magyarokat, hogyan vélekednek 
a trianoni békeszerződésről.

— A trianoni szerződés — mondja a belga 
tanár határozott hangon — a magyar nemzet ha- 
iálraítélése — papíron. De a szerződések nem örök- 
életűek. A magyar nemzetben sokkal több az 
életerő, sokkal hatalmasabb és régibb a kultúrája, 
sokkal nagyobbak történelmi érdemei ahhoz, hogy 
Európa lelkiismerete sokáig ilyen csonkán engedje 
vergődni. Én az európai politikát a semleges belga 
szemével nézem és úgy látom, hogy Magyarország 
igen közel áll a rajtaeseti sérelmek orvoslásához.

A szajnaparti* csoda
A szajnaparti csoda nem vicc, nem tréfa, 

hanem megható kis történet.
Aki járt Párizsban, feltétlenül felkereste a 

bouquinistákat, a szajnaparti könyvárusokat. Egy- 
egy hatalmas láda mellett áll helyesebben ül a 
bouquinista, s a láda tele van könyvvel. Értékes 
régiségektől kezdve különleges ócskaságokig, min
denféle rendű és rangú, nyelvű és kiadású könyv, 
füzet található a szajnaparti könyvárus ládájában. 
Bárki odaléphet a „bolt“-hoz és nyugodtan válo
gathat a könyvek között, akár órákhosszat. A könyv- 
kereskedő olvasgat, vagy bóbiskol, de rendszerint 
oda sem néz a kutató „vásárlóra." Sokat és sok 
mindenfélét lehet olvasni és rendszerint olvas is 
mindenki a szajnaparti könyves ládák mellett, amíg 
végül csakugyan vásárol is valamit. Ez már bevett 
szokás, nemcsak a született franciák, hanem a Pá
rizsba vetődő idegenek is tudják.

Egyik kedves fiatal színésznőnk, amikor Pá
rizsban járt az édesanyjával, felkereste a szajnaparti 
könyvárusokat és sokáig válogatott az olvasnivalók 
között. Megkapta az engedélyt, hogy vehet magá
nak valamit a ládákból. Hosszasan keresgélt, végül 
is egy furcsa, kopott kis könyvecske került a kezébe. 
Még kise nyitotta, már kijelentette édesanyjának, 
hogy ezt szeretné megvenni. A fiatal színésznő 
mamája nagyon elcsodálkozott. A kopott kis könyv 
— gyerek-képeskönyv volt. Kopott címlapján elmo
sódott betűkkel magyar cim állt.

— Miért éppen ezt akarod megvenni? — 
kérdezte a mama leányát. Mire azt a választ kapta, 
hogy a fiatal színésznőnek ez volt a kedves ifjú
kori olvasmánya és nem tudott kedvesebbet kivá
lasztani a sok drágaság közül, mint ezt a kopott 
kis magyar meséskönyvet. Kislány korában, amikor 
egy szerencsétlen napon elvesztette a könyvét, két
ségbeesetten sirt utána. Mai napig is sajnálta a 
régi kedves olvasmányát.

A mama végül engedett az unszolásnak és 
megvették a kis magyar meséskönyvet a bouqui-

* Szajna folyó keresztül folyik Franciaország fővá
rosán Párizson, mint a Duna Budapesten.
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nistátó!. A fiatal színésznő boldogan lapozta át az 
öreg könyvet és az egyik, színes képpel ékeskedő, 
foszlott oldalra rányitva, megdöbbenve kiáltott fel 
meglepetésében. A könyvbe bele volt írva a neve. A 
szajnaparti bouquinista ládájában a saját régi, gyer
mekkori kedvenc könyvét találta meg, anélkül’, hogy 
tudta volna, amikor megvette. Isten tudja hogyan 
került oda az a kis rongyos, elöregedett magyar 
meséskönyv? A sors furcsa, igazán feljegyezni való 
véletlene, hogy végül valóban valószínűtlen körül
mények között, de mégis csak vissza került — a 
gazdájához. — így nemcsak az a közmondás igaz 
hogy előbb utóbb minden kiderül — hanem néha 
az is, hogy előbb utóbb minden megkerül.

Világ folyása.
A borravalókérdés rendezése. Az ipar 

szerint a százalékos rendszer drágításra vezet — 
A pincérek a kereskedelmi minisztérium álláspont
ját támogatják. Bornemisza Géza kereskedelmi mi
niszter bejelentette a borravaló-kérdés rendezését. 
Az erre vonatkozó rendelet-tervezet már elkészült 
és most még az érdekelteket akarja meghallgatni a 
miniszter, mielőtt a borravaló-kérdésben véglege
sen dönt.

A kereskedelmi minisztérium álláspontja az, 
hogy idegenforgalmi szempontból el kell törölni a 
borravalót, illetőleg a fogyasztás összegéhez meg
határozott százalék szerint hozzá kell csapni.

A kormány terve a borravaló-kérdés száza
lékos megoldására nagy nyugtalanságot keltett a 
szállodás- és vendéglösiparban. A Budapesti Szál
lodások és Vendéglősök Ipartestülete felhívást ka
pott a kereskedelmi minisztériumtól, hogy a borra
való ügyében terjessze elő véleményét. Az ipar
testület, hogy a minisztériumnak kimerítő választ 
adhasson, nyolc pontból álló kérdőívet küldött szét 
a budapesti vendéglősöknek és szállodásoknak, 
kérve, hogy azokra a legrövidebb időn belül vála
szoljanak.

Mi a tapasztalat?
A nyolc kérdőpont a következő:
1. A borravaló-rendszerről mikor tértek át a 

százalékos rendszerre, avagy
2. Az úgynevezett „fakultatív rendszerre" 

(amelyben a vendég tetszésére van bízva, a sze
mélyzetet borravalóval avagy százalékos alapon ki- 
vánja-e honorálni?)

3. A kötelező százalékos rendszerben hány 
százalék fizettetik a vendég által?

4. A százalék címén befolyó összeg milyen 
kulcs alapján osztatik szét az igényjogosult sze
mélyzet között?

5. Hogyan vált be
a) a kötelező százalékos
b) a fakultatív rendszer?
6. A százalékon felül a vendégek adnak-e, a 

személyzet pedig elfogad-e borravalót?
7. Mik a tapasztalatai a borravaló százalékos 

vagy a fakultatív rendszert illetően?

a) tulajdonosnak
b) a személyzetnek.
8. Végül, ha borravalóval dolgoznának az 

üzemben ezt is jelentsék.
Az ipar, mint értesülünk ellenzi a százalékos 

rendszert. A leghatározottabban amellett áll, hogy 
maradjon meg a mai, úgynevezett fakultatív rend
szer, amely abban áll, hogyha a vendég óhajtja, 
akkor a borravalót, — tíz- vagy tizenkét százalé
kos alapon — a vendég számlájához csapják, vagy 
pedig magára a vendégre bízzák, hogy mennyi 
borravalót akar adni. Az ipartestület szerint a szá
zalékos borravaló-rendszer a fogyasztás megdrá
gítására vezetne egyrészt, másrészt pedig sebet ejt
hetne azon a kitűnő kiszolgáláson, amelyről oly 
híres a magyar kávéházi-, éttermi- és szállodai ki
szolgáló személyzet.

Az ipartestület több vezető tagjának felfogá
sa szerint, a százalékosan felszámított borravalón 
kívül, a vendégek túlnyomó része külön is adna 
borravalót, mert annyira beidegzödött a vendégekbe 
a kiszolgálás külön jutalmazása, hogy ettől nem 
térnének el. Azonkívül maga a személyzet is — fi
gyelmes kiszolgálása megjutalmazására mindig szá
mít. így tehát a százalékos borravaló-rendszer be
vezetése — az ipar szerint — nagyon káros volna.

Ezzel szemben áll a pincérek álláspontja, 
amely a százalékos rendszer bevezetését sürgeti. 
Szerintük a borravaló megalázó és külföldi példák
ra hivatkozva azt állítják, hogy a százalékos rend
szer bevezetése a kiszolgáló-személyzet társadal
mi presztízse szempontjából is kívánatos. Állításuk 
szerint a százalékos rendszer semmit sem rontana 
a mai híres előzékeny magyar kiszolgáláson.

A harc a két álláspont között megindult. A 
kereskedelmi kormány fogja eldönteni, hogy me
lyik felfogás érvényesüljön.

A fővárosi kisiparos szakmák kamarai 
kölcsön igénybevétele. A Budapesti Kereskedel
mi és Iparkamara kisipari és kiskereskedői köl- 
csönakciójának első kísérleti évéről most tette közzé 
az iparosok által fővárosi körzetben, az iparágak 
szerint igénybevett kölcsöntőkék összeállítását. A 
kimutatás szerint, a felvett kölcsönök hatvan szak
ma iparosai között oszlanak meg. Az igénybevett 
kölcsönök nagysága szerint, első helyen áll a ci
pészipar, 102 iparossal és 8540 pengő igénybevé
telével. Ezt követi a férfiszabóipar 57 tagja, 7500 
pengővel, míg a harmadik helyen az asztalosipar 
áll, amelynek 35 tagja 5130 pengőt vett igénybe, 
s a negyedik helyen a nőiszabóipar szerepel, 35 
kölcsönfelvevő 4520 pengő igénybevételével. Eze
ket követi a borbély, a hentes és mészáros, a kő
műves, lakatos és egyéb iparososztály. A kimu
tatás szerint úgyszólván minden ipartestületi köte
lékbe tartozó, képesítéshez kötött ipar művelői vet
tek igénybe több-kevesebb hitelt.

Negyvennégy ipartestület működik Bu
dapesten 29.536 képesített iparostaggal. A Bu
dapesti Kereskedelmi és Iparkamarának a kereske
delemügyi miniszterhez intézett jelentése statisztikai 
kimutatási közül a budapesti ipartestületekről. Meg-
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állapítja a kimutatás, hogy Budapesten 1934-ben 
44 ipartestület működött, 29.536 képesített ipa
rostaggal.

Ez a taglétszám 1108-cái több, mint az 1933. 
évi, mikor a budapesti ipartestületi tagok száma 
28.428 volt. A szaporulat a legnagyobb arányú, 
48"9 százalékos a nőifodrászoknál volt, aminek ma
gyarázata az, hogy a rokoniparrá nyilvánított fér
fifodrászipart űzők a két ipartestület egyesítésére 
irányuló célzattal, tömegesen kiegészítették iparjo
gosítványukat a nöifodrászattal is. Az egészen kis- 
taglétszámú épületburkoló ipartestület 2T8 száza
lékos tagszaporulata a tatarozási munkaalkalmak
kal, a kötöszövő és a takácsok 20.7 százalékos tag
szaporulata pedig a gyári vállalatok önkéntes be
lépésével és a takácsok szaporodásával magyaráz
ható. A taglétszámhanyatlás legnagyobb arányú, 151 
százalékos, a cipészeknél volt, akiket 7'8 százalék
kal a vendéglősök, 6‘8 százalékkal a sütők követ
nek. A hanyatlás oka mind a három szakmában 
a kereseti lehetőségek romlásában keresendők. Tag
sági, bekebelezési, tanonc-szerződési és segédlevél 
kiállítási dijakból az ipartestületek 736.57144 pen
gőt vettek be, ami 101.016'50 pengővel, vagyis 15 9 
százalékkal múlja felül az 1933. évi bevételt. Ez 
az adat a budapesti ipartestületek anyagi helyze
tének szilárdulására vall. Ezt mutatja az is, hogy 
az öt évre visszamenően még el nem évült tagdíj- 
követelés címén az 1934. év végén nyilvántartott 
896.21944 pengő mindössze 3 4  százalékkal sza
porodott. A legkisebb átlagos ipartestületi tagdíjbefi
zetés, 2 86' pengő, a cipészeknél volt, ahol pedig a 
legkisebb tagdijskála 12 pengőt ír elő. Ötven pen
gőnél nagyobb átlagot fizetnek a kövezők, 70 9 pen
gőt, a kávésok 80 9 pengőt, a sokszorosítók 9078 
pengőt, az épületburkolók 9005 pengőt, a sütök 
93'90 pengőt, a kéményseprők 99 70 pengőt, és az 
építőmesterek 111 '24 pengőt. Kedvező jelenség az is, 
hogy a kiadott munkakönyvek száma az előző évi 8 9 
százalékos hanyatlással ellentétben az 1934. év fo
lyamán 7444-ről 7669-re emelkedett, ami 3 százalé
kos javulásnak felelt meg. Élénkült a munkaviszony
ból származó ellentétek kiegyenlítésére hivatott bé
kéltető-bizottságok munkája is. Az elmúlt évben 23 
ipartestület alakította meg békéltetőbizottságát. Még 
mindig csak fele az ipartestületeknek. A bizottsá
gok elé 734 keresetet terjesztettek. A tárgyalt ügyek 
közül 320 tanviszonyra, 414 pedig munkaviszony
ra vonatkozott. A bizottságok határozatait mindössze 
64 esetben, tehát az összes esetek 8 7 százaléká
ban fellebbezték meg. A budapesti ipartestületek 
együttvéve 3508 kontárfeljelentést adtak be. Az ed
dig megalakult ipartestületi székek tevékenysége 
fegyelmi természetű ügyek mellett a tisztességte
len versenyt és az árrombolást megakadályozó irány
ban fejlődött ki. A munkabizottságnak az életbe 
való átültetése lassúbb, eddig mindössze a borbé
lyok, cipészek, épületburkolók, férfiszabók, fogtech
nikusok, kávésok, kőművesek, kötöszövők, kövezők, 
nőifodrászok, sokszorosítók és villanyszerelők ala
kították meg a bizottságot, amelynek működéséről 
azonban határozott képet formálni még nemlehet.

Hasznos tudnivalók.

Az egres ellensége: a  lisz tharm at. A kösz
méte (pöszméte, egres) betegségét, az amerikai 
lisztharmatgombát (Spaerotheae mors uvae) Ameri
kából hurcolták be Európába 1900— 1901-ben. 
Magyarországon 1808-ban s a következő években 
lépett fel először nagy pusztítást végezve. Az 
1900-as évek elején még nagy köszméte kivitelünk 
volt, különösen Esztergom vidékéről. Ennek a 
lisztharmat vetette végét. Április végén, május ele
jén fehér és lisztes foltok támadnak a köszméte
bokor levelein és gyümölcsén, majd a fiatal ága
kon és ezek 2—3 hét alatt megbámulnák. Nyáron 
a szél, a rovarok, az emberek viszik tovább a 
betegséget. A fehér lisztharmat téli spórái a föl
dön s az ágakon áttelelnek. A védekezés módja 
az, hogy elsősorban is levágjuk és elégetjük a 
megtámadott ágakat; ha már nagyon elharapód
zott a baj, kiássuk az egész bokrot s gyökerestől 
elégetjük. Á 20 Baumé-fokos mészkén-lé is jó védő
szer. Téli permetezésre ennek 372 liter vízzel, nyári 
permetezésre 193A liter vízzel való hígítása alkal
mazandó. Az oldattal részletes használati utasítást 
adnak. Mivel az oldat a vörös- és sárgarezet meg
támadja, Kozma-féle autohidrolinos permetezőt kell 
használnunk. A másik jól bevált védőszer az olasz 
rézgálic-kénpor (Zolfo Romagna ventilato ramato), 
amelyet kénporzóval fújtatnak a beteg növényre. 
Tél végén, rügyfakadás előtt, rügyfakadás után, 
virágzás után s aztán még 1—2-szer kénporozunk, 
szélcsendes, száraz időben.

Június 1-i (11-ik) számunkban közölt kereszt- 
rejtvény helyes megfejtése.
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