
BIZALOM

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

22. szám. VI. évfolyam. 1935. november 15.

Egy gyászolóhoz.
Utad most már árván járod,
Egy sirhant a Te világod 
— Rögös, virágos halom! —

Felette Krisztus keresztje, 
Megfeszített drága teste,
— Fenn és lenn csak fájdalom! —

Utad, mind e hanton megy át,
S ha szívedben, nyílik virág 
Mind e hanton hervad el!

És oda fent, felhő szárnyon 
Kesereg a hervadáson,
Akit gyászol tört szíved!

A fájdalmad neki sajog,
De ha az ö  útját járod,
Nyugvást neki csak ez ad!

A szentté hűlt emlékeknek,
A szivedben adjál helyet,
— De az élet — megy tovább!

Élj a szent hivatásodnak,
Add a bús rabcsaládodnak 
Összegyötört szívedet!

Csak, ha a sors lelked tépi,
Menj a hanthoz, mond el néki — 
Vigaszt ad majd Ö neked!

a 7430-as rab.

November.
November a halottak hónapja . . .  Az égbolt 

szelíd ködökön keresztül szánakozva hajlik le a 
föld felé, bús közelségben s amikor mi itt a földöm 
„halottak napját", ünnepeljük, odafent kedves ha
lottatok bizonyára szeretetünk erejénél fogva, meg
emlékeznek mirólunk . . .

Messzi mezőn.
írta: Bibó Lajos

Föld-e, Ég-e, nem lehet tudni. Mesebeli táj, 
amelynek minden útja itt találkozik. A távolban 
hegyek kéklenek. Három halott katona jön. Egy 
fiatat, halvány fiú, egy Garabonciás, meg egy futó
betyárforma öreg népfölkelő. Persze, nem lehet ki
venni, hogy milyen( gúnya van rajtuk, de talán 
mégis inkább civil. Éppen így nem állapítható meg 
az sem, hogy kicsodák, mikor és hol estek el és 
mióta vannak úton.

Első jelenet.
FIATAL KATONA (jön, a középig megy, ott 

megáll.)
GARABONCIÁS (lerázza magáról a subát, 

hátra viszi, ledobja a gyepié); Hónapig mög té is 
pihenhetsz. Mert addig most mán maradunk.

AZ ÖREG: Úgy lőhet tovább is, (Botját, su
báját, tarisznyáját leteszi az egyik bokor tövébe,)

GARABONCIÁS (odamegy a fiatal katoná
hoz, aki háttal áll hozzájuk, nagyon gyöngéden): 
Édös gazdám.

FIATAL KATONA (nem szól.)
GARABONCIÁS (vár.)
FIATAL KATONA (lecsúsztatja válláról a 

tarisznyát és odanyújtja): Ne vidd.
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GARABONCIÁS (elveszi a tarisznyát, a saját 
nagy szomorúságát is altatgatva): Viszöm. (Nem 
mozdul, lehajtott fejjel). Másnak is fáj, mindönki
nek. Mind a hármunknak. Ki lőhet rúla? Sönki. 
Hiába búsulunk.

FIATAL KATONA: Hiába.
GARABONCIÁS: Esztendeje lösz. vagy tíz, 

hogy odahagytuk azt az idegön fődet, oszt ehun 
a, mire möntünk? Sömmire. Mindönnap nehezebb 
3  suba

FIATAL KATONA: Mindönnap nehezebb a
s z ív .

GARABONCIÁS: Hun lőhetnek? Merre jár
hatnak? (Keserűen legyint) Nem láttyuk mán mink 
a többieket talán soha!

FIATAL KATONA (átszellemülve): Nem igaz! 
Én látni fogom! Érzöm, hogy hazatalálunk.

GARABONCIÁS: Soha!
AZ ÖREG: (Kilép a bokor mögül) Vagy még 

akkor sé. Fogytán mán lassanként az úttalan út 
is. Aki nagyobb vót, bejártuk majd csak valameny- 
nyit. A többit elbírja mán égy lukas csizma is.

GARABONCIÁS: El. Mert innen mán nem 
lőhet messze a világ vége sé.

AZ ÖREG: Nem. Oszt, ha odaérünk, tovább 
nincs is. Halandó embör azontúl nem möliet.

FIATAL KATONA (kitárja karjait): De én 
a régi házat akarom! A kertet, a pajtásaimat aka
rom látni. Jegybeli mátkámat, akit odahagytam. Én 
nem nyugszom addig, amíg haza nem találok.

GARABONCIÁS: De mikor szólal mög az a 
madár, amelyik a hírüket hallotta? Hun sárgul az 
a levél, amelyik a lábuk nyomát takarja? Az ü 
sóhajtásuk az esti szél, az ü sírásuk az éji har
mat, az ü nevetésük a csillagos ég. (Keserűen.) A 
szél mögfárad, a harmatot fölissza a fű, a csillag 
mög mind kialszik. (Hangosan sóhajtva.) Oszt így 
bujdosunk most mán halálig.

FIATAL KATONA (rózsabimbót szakit le, 
amely hirtelen kifestik a kezében, majdnem felsi- 
kolt): Garabonciás! Marci bácsi!

GARABONCIÁS és az ÖREG (meghökkenve 
egyszerre): Mi az!?

FIATAL KATONA: Gyüjjenek kendtök!
GARABONCIÁS és az ÖREG. (odafutnak).
FIATAL KATONA: Nézzétek! Nyílik! Itt

pattant ki a kezemben!
GARABONCIÁS (lelkendezve): Az ám! Ni, 

hogy bontja szirmát.
AZ ÖREG: Mingyá akkora, akár az öklöm.
FIATAL KATONA: Milyen illata van.
GARABONCIÁS (hirtelen örömében lekapja 

a kalapját, amely alól madár repül ki és rögtön 
csattogni kezd a fejük felett): Csalogány. Innen 
szállt ki a sipkámbul.

AZ ÖREG: Az a! (A keze beleütődik a zse
bében lévő dohányzacskóba, kikapja, elhülve): Hát 
e? E mög mán micsoda?

FIATAL KATONA (odaugrik, elkapja és 
maga elé tartja a dohányzacskót): De hiszen az 
előbb még üres volt?

GARABONCIÁS (tapogatva a zacskót): Most 
mög teli van.

AZ ÖREG (szaglászva a dohányt): Az' a, 
mondom, dohány.

GARABONCIÁS: Még pedig a javábul.
FIATAL KATONA: Mintha csak most vágták

volna.
AZ ÖREG: Szálát sé látta ennek a finánc. 

(Körülnéz, eltátva száját.) Ez Magyarország... Ott 
vagyunk.

GARABONCIÁS: Még pedig a kellős köze- 
pibe! (Kitörve.) Tudtam, hogy jó helyön járunk.

FIATAL KATONA (megfordul, a bokorhoz 
fut): Nézzétek az eget, hogyan ragyog! A hegye
ket, hogyan kéklenek!... A messzeséget, hogy hí
vogat! Halljátok-e az aratólányok dalát?

GARABONCIÁS (mögé lép liallgatódzik); 
Hallatszik?

AZ ÖREG: Hallatszanék?
FIATAL KATONA: . Most!... Halljátok?... 

Figyeljetek!
GARABONCIÁS (7ágyúivá): Marci bácsi!... 

Otthon vagyunk! Hónap ilyenkor kend is az asz- 
szony mellett lösz.

FIATAL KATONA (szinte elmerül a messze
ségbe).

GARABONCIÁS (táncol): Lakodalmazzunk 
Marci bácsi! Mienk lösz mügén a világ!

AZ ÖREG (megrántja hátulról a kabátját, 
súgva): Hallgass.

GARABONCIÁS: No, mi az?
AZ ÖREG: Baj van.
GARABONCIÁS: Na?
AZ ÖREG (mutatja az üres dohányzacskót): 

Vót, — nincs. Üres. Pipájukba tömték máris az 
ördögök.

GARABONCIÁS (lehajtja a fejét).
AZ ÖREG: Hát té? Tégöd mi lelt?
GARABONCIÁS (fölnézve a fára): Az én 

madaram is elhallgatott.
FIATAL KATONA (nézi a kezében lévő ró

zsát).
GARABONCIÁS (odalép hozzá).
FIATAL KATONA (kiejti kezéből a virágot): 

Elhervadt...
AZ ÖREG (a fiatal katonához lép): Édös 

gazdám. Én beszélők. Itt vagyok na... Szójj mán. 
Mif nézői? Nem ott van, nem arra van. Nincs ott 
sömmi. Nem az, nem az ... Az én öreg szömöm 
jobban lát, az én öreg fülem jobban hall. (Majd
nem sírva.) Idegön föd ez még mindig. Nem a mi 
nótánk dalolták..

FIATAL KATONA (lassan leereszti karjait, 
előrefordul): Csak a szívem vert hát megint.

AZ ÖREG: Az hát. Az tud csak ilyen han
gosan verni. De majd mögnyugszik, majd csak 
lassabbra fogja. Oszt mára ölég is vót. Hadd ma- 
raggyon valami hónapra is. Majd hónap. Hajnal, 
hát nekünk is virrad.

GARABONCIÁS (magának): Kiskedd után. 
majd ha a varjú károg.

(Leülnek a bokrok mögé),
AZ ÖREG (Garabonciáshoz): Eriggy mán, 

hozz nyársat, addig én tüzet rakok.
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GARABONCIÁS (hátra megy, ágat tör, he
gyezi).

AZ ÖREG: Hozod mán?
GARABONCIÁS: Viszöm. (Visszamegy.) Itt

van.
AZ ÖREG: Ehun a. Szalonna. Több sincs, 

hát mostmán mindig ödd, hogy el ne foggyon.
(Jobbról, fekete lebernyegben, kaszával kezé

ben, lihegve beugrik a Halál, mögötte hét Ördög.)
HALÁL (visszatorpanva): Elkéstünk! Ott fek

szenek a bokor mögött.
I. ÖRDÖG: Átlépték a határt.
II. ÖRDÖG: Ez itt előttünk a válaszút.
HALÁL: Ilyen gyalázat sem ért még a világ

teremtése óta. Kijátszottak. Megszöktek előlem.
I. ÖRDÖG: A Gonosz irgalmazzon árva fe

jünknek. Belzebub szíjat hasít a hátunkból.
HALÁL (hirtelen gondolattal): Ne féljetek, 

nem esik bántódásotok. Nem fogtok borsón térde
pelni. Csak ördögök vagytok, hát nem röpülhettek 
angyalszárnyakon. Én vagyok a hibás. Elszámítottam 
magam. A halál is tévedhet egyszer életében. De 
ne féljetek, nem fognak többet visszajutni a menny
országba.

I. ÖRDÖG: Hát onnan szöktek meg?
HALÁL: Onnan.
II. ÖRDÖG: Oszt mifélék?
HALÁL: Bujdosók.
I. ÖRDÖG: Kicsodák?
HALÁL: Magyar katonák voltak, amíg éltek. 

A nagy aratáson kerültek a kaszám elé. De nem 
jutott már csak a sóhajtásuk haza.

II. ÖRDÖG: Értem már.
I. ÖRDÖG: Most azután átmásztak a nieny- 

nyország kerítésén és nekivágtak, hogy hazalá
togassanak.

HALÁL: Ezt akarták.
I. ÖRDÖG (félénken): Talán ...
HALÁL: Na, mi az?
I. ÖRDÖG: Talán nem bántanánk ...
II. ÖRDÖG Engedni kéne őket. Hadd mén-

jenek
HALÁL: Nem lehet.
I. ÖRDÖG Miért?
HALÁL: Azért, mert nem. Nem ismernék 

meg többé a régi földet.
II. ÖRDÖG: Igaz.
HALÁL: Megtudnák, hogy hiába haltak meg. 

Fölébrednének. Majd itt megvárjuk, amíg vissza
fordulnak. Aztán, ha innen lesznek a határon, vi- 
hetitek őket.

I. és II. ÖRDÖG (egyszerre): Dehogy várok 
rájuk. Kiverne velük Belzebub. Vidd csak őket 
vissza a mennyországba.

HALÁL: Nahát, majd itt maradok egyedül én.
(Leszáll az éj, csönd. Az álomkép eltűnik. 

A szín síksággá változik. Galíciai mező, kubikoló 
magyar munkások ülnek a tűz körül.)

M ásodik je lenet.
ELSŐ MUNKÁS: Este van.
MÁSODIK MUNKÁS: Este.
HARMADIK MUNKÁS: A harmat mán lé 

is hullt.
ELSŐ MUNKÁS (sóhajt).
MÁSODIK MUNKÁS: Hej, hát messze el

kerültünk.
HARMADIK MUNKÁS: Messze, Oszt épp 

ide, a tenietökhö.
ELSŐ MUNKÁS: Hát e nagy temető. Ma

gam is'majd itt maradtam.
MÁSODIK AáUNKÁS: Itt gyűlt ránk először 

az orosz.
HARMADIK MUNKÁS: Itt. De talán az a 

világ még jobb is vót.
ELSŐ MUNKÁS: Jobb. Azúta nagyon széj

jel vagyunk. Ki erre, ki arra, de idegön fődön a 
legtöbbje.

MÁSODIK MUNKÁS: Idegönön. (Oldalt far- 
dal.) Hej! Te! Hát te mög alszol! He!?

NEGYEDIK MUNKÁS (fölriad): Hm! Hun 
vagyok?

(Nevetnek.)
ELSŐ MUNKÁS (tréfásan): A pokolba, hé!
NEGYEDIK MUNKÁS (körülnéz): Hát itt 

vagyunk. Na, én jól elaludtam. Ejnye, de csodá
latos álmot láttam.

ELSŐ MUNKÁS: Álmot?
NEGYEDIK MUNKÁS: Azt.
ELSŐ MUNKÁS: Ne mond.
NEGYEDIK MUNKÁS (elkezdi mondani): 

Otthon vót-é hun-é, nem tudom, de nagyon szép 
helyön vót, oszt éccör csak gyütt három katona. 
Egy fiatal, egy Garabonciás mög egy olyan nép- 
fölkelö forma...

(Tovább mesél, mondja az álmot. Csönd. 
Rájuk borul az éjszaka.)

Szent kép.

Bennsömben vágyó indulat:
Topáznál tisztább kő!
Fájdalmas, enyhe boridat...
Lelkemben döntő fordulat;
És — felvillámlik Ő.

Láng szívemben a küzdelem:
Áldást legyen termő!
Ezért fakad a gyötrelem...
Szenvedve áld a türelem;
Ez a Rózsáttermö.

Sugárszárnya reng előttem:
Szemem nyitva; Látom!
S szenvedő Lényét, áldását,
Égi tiszta ragyogását
Hő szivembe zárom.
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V etéseink hibái. Nagy ártalmára lehet a ve
téseknek a rossz vetésforgó. Sajnos, még most is 
vannak vidékek, ahol csupa megszokásból például 
búza után újból búzát vetnek. Ezt azzal szokták 
megokolni, hogy a föld kövér, ezt nemcsak elbírja, 
de máskülönben halomra dűlne benne a gabona. 
Ez tévedés. A megdőlésnek más oka vanrafosz- 
forsavtartalom hiánya a talajban; sőt néha az idő
járás is. Azzal, hogy egyfajta növényt termesztünk, 
a talajt egyoldalúan használjuk ki és eIÖbb-utóbb 
beáll bizonyos idő múlva a talajuntság. Az ilyen 
földet azután nagyon nehéz ismét egyensúlyba 
hozni; ugyanis ehhez hosszabb idő kell; gyakori 
trágyázás és a vetésnek váltakoztatása. Legjobb az 
olyan vetésforgó, ahol a kalászost kapásnövény 
követi és bizonyos időközökben takarmányosnövény 
is. Gyakori eset, hogy a kisgazda nem is rendel
kezik elég trágyával és így földjének karbantartá
sára nagyon is szükséges a váltakozó vetésrend
szer a közbeiktatott takarmányneműekkel.

Az időjárás okozta károk közül a felfagyás 
és kifagyás említendő első sorban. A vetések fel
fagyása akkor következik be, — leginkább nedves 
természetű talajoknál, — ha a talaj felső rétegében 
levő vízmennyiség jéggé fagy. Ezáltal térfogata 
megnövekedik és a felső földkéreg fölemelkedik. 
Ez a fölemelkedő földkéreg magával emeli a ga
bonavetést is. Mármost, ha a fölemelt jégkéreg 
olvadni kezd, a vele emelt földrészecskék a gabo
nával együtt felemelkedve maradnak. Ha ez gyak
rabban ismétlődik, a gyökerek is megszakadva 
elválnak a talaj alsó rétegétől és beáll a felfagyás. 
Ezt figyelemmel kell kísérnünk és amikor a talaj 
megengedi, meg kell hengerelnünk a vetést, mi
által ismét visszanyomódnak az elszakadt gyöke
rek. A száraz hideg-fagy pedig okozója lehet a 
kifagyásnak... Ettől leginkábba kései, gyenge ve
tések szenvedhetnek. Ugyanis ilyenkor — ha tartós 
és igen kemény a hideg — a vetés gyenge szá
rában és gyökérzetében levő víz jéggé fagy. Ha 
mármost melegebb napsugár éri a növényzetet, a 
jég olvadása szétrepeszti a sejtfalakat és igy kö
vetkezik be azok elfagyása; vagy ha elfonnyadnak, 
azok kifagyása. Szerencsére őszi gabonáink oly 
edzett természetűek, hogy tartós nagy hidegeket 
soká kitudnak állani. Mindenesetre legveszedelme
sebbek a tavaszeleji, kései utófagyok, amikor már 
a vegetáció kezd megindulni a növényzetnél és az 
éjszakai igen kemény hidegekkel napsütéses mele
gek váltakoznak. A fogasolás a megritkult veté
seknek ieghathatósabb feljavítója.

Ha a vetések a kedvező őszi időjárás követ
keztében túlbuján fejlődnek, ezután vastag hótakaró 
kerül reájuk és hirtelen melegre változik az idő, 
akkor a hóréteg gyors olvadása következtében a 
félig olvadt kásás hó újra megfagyhat és ilyenkor 
a levegőt teljesen elzárja a vetéstől. A növényzet 
ekkor úgyszólván megfullad a takaró alatt. Olyan

kor is előfordul ez a kipállás, ha a havazást tar
tós fagyok előzik meg és az olvadó hó vizét, a 
talaj nem tudja elnyelni. Ha mélyebb helyeken 
hosszabb ideig áll rajta a víz, mely közben a fa
gyok következtében jégkérget kap és így ismét nem 
tud a vetés levegőhöz jutni, akkor kipállik.

Elég gyakori eset, hogy a gabona túlbuja 
fejlődési! s emellett szára gyenge, saját súlya alatt 
elhajlik és egymásra borultan megdűlve marad. A 
viharok és szeles esők is előidézhetik a megdülést, 
bár ilyenkor, ha felszárad, többnyire magától rendbe 
jön. A dűlt gabona levélzete és kalásza a levegő
től és napfénytől el van zárva, nem fejlődhet ren
desen, a szemek benne töpörödöttek és aszottak 
maradnak. Leggyakrabban a túlsűrüen vetett gabo
nák szenvednek megdülésben. A túlsürű buja ve
téseket kora tavasszal előnyös sertésekkel legeltetni, 
melyek a vetésnek inkább csak a hegyét kapkodják 
le és tövig sohasem legelik.

Az üszög ellen csávázással; a gyomok ellen 
csak irtásával és tiszta vetőmaggal nemesíthetjük 
vetéseinket. Az állati kártételek ellen pedig — mi
nők a hesszeni légy, a csíkoshátú búzalégy és a 
vetési bagolypille hernyója — a kellő időben vég
zett vetés a legjobb védekezés.

Boronálás, hengerelés. A szántás magában 
még nem teljes megmunkálása a földnek, mert az 
eke csak felhasítja és megforgatja a talajt, de így 
még rendszerint rögös marad, ha csak utána el 
nem boronáljuk, helyesebben, el nem fogasoljuk. 
Mert tulajdonképpen kétféle boronát ismerünk: a 
fogasboronát és a tövisboronát.

A fogasborona inkább nehezebb legyen, mint 
könnyű. A könnyű borona csak a talaj felszínén 
szalad nem hatol le elég mélyen és a rögöket sem 
töri teljesen össze; vagyis a föld felszínét nem 
teszi eléggé porhanyóvá. Legjobbak a két, vagy 
három tagból álló fogasboronák, melyeknek fogai 
úgy vannak elhelyezve, hogy nem jár egyik a má
siknak nyomában. Nem oly jók az egy tagból álló 
merev fogasok, melyek a talaj mélyedéseihez nem 
tudnak jól alkalmazkodni és így munkájuk kihagyó. 
Ellenben a két vagy három tagból álló fogasboro
nák, melyek a vontatófához sincsenek szilárdan 
rögzítve, hanem lánccal erősítve, könnyen alkal
mazkodnak a talaj hullámosságához.

Nedves és meg nem szikkadt földet sohasem 
szabad fogasolni, mert egyrészt összetapossuk a 
talajt, másrészt pedig omlóssá nem tesszük és így 
még nagyobb hibát követünk el, mintha nem is 
fogasoltunk volna, mert a talaj megkarcolásának 
tulajdonképpen semmi haszna nincs. Az is fősza
bály a fogasolásnál, hogy azt mindig a szántás 
irányával keresztben végezzük és lehetőleg keve
set tapostassuk a földet, tehát gyorsan, leginkább 
lóigával teljesítsük.

Fogasőlni rendszerint a vetőgép előtt szoktuk 
a földet, hogy az egyenletesen megporhanyitott 
talaj a vetőmagot jól bevegye. Azonfelül szórva- 
vetésnél a mag alátakarását is fogasolással szok
tuk végezni. De használjuk a fogast gyomirtásra is. 
Gyakran az őszi vetések erősen elgyomosodnak
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és ezt a fogasolással irthatjuk a legsikeresebben. 
Mindenesetre alkalmas időt kell erre a munkára 
kivárnunk. Tehát amikor a gyomok már jól kikel
tek, mert ha ezt be nem várjuk, akkor inkább elő
segítjük a gyomok fejlődését; viszont nem szabad 
a fogasolást túlerősre sem hagynunk, mert akkor 
az erősen elbokrosodott gabonában sok kárt ten
nénk. Ki kell tehát lesnünk azt az időt, amikor a 
vetés még nem erős és bokrosodásnak nem indult, 
viszont pedig a gyomok már jól kikeltek és a ta
laj is elég száraz. Ez az idő az őszi vetéseknél 
— főleg a búzánál — április hónap, míg a tava
sziaknál május hónap szokott lenni. Mindenesetre 
az időjárás is a legfőbb irányadó a fogasolási 
munkáknál.

Vannak esetek, hogy a tavaszi vetéseknél — 
kivált kötöttebb talajokon — huzamosabb esők a 
talaj felszínét erősen leverik, úgy, hogy a talaj fel
színe cserepessé válik. Ha ezután az esőt száraz, 
szeles időjárás követi, a talaj a hajszálesövesség 
törvényeinél fogva gyorsan ki is szárad. Ilyenkor 
van szükség a talaj porhanyitására a csírázás és 
kikelés meggyorsítására, a fogasolás segítségével. 
Ezt a műveletet azonban mindig a legnagyobb 
óvatosággal szabad végeznünk, hogy a vetésben 
kárt ne okozzunk. Célszerű először hengerrel meg
járatnunk a vetést és csak utánna fogasolnunk, le
hetőleg könnyebb fajta fogasboronával.

A szántóvető gazdaembernek egyik talajmun
káló eszköze a henger is. A hengerezésnek az a 
célja, hogy a fogasolás és a vetőgép után a meg
maradt rögöket szétporlassza. Őszi vetéseknél so
hasem jó a henger alkalmazása, mert a megma
radt apró göröngyöket aniúgyis szétmállasztják a 
téli fagyok, sőt azért is jobb, ha nem teljesen sírna 
a talaj, hogy a havat a szél el ne sodorja róla. Hen- 
gerezésre az egytagú fahengernél — éppúgy, mint a 
fogasnál — jobb a háromtagú, mert ez sokkal in
kább alkalmazkodik a talaj egyenlőtlen felületé
hez. Vasból készült hengert csak nagyon erősen 
kötött talajoknál szabad használnunk. A hengere
zésnek azonban nemcsak kizárólag az a célja, 
hogy a talajt simává tegye, hanem kivált kötött 
talajokon a föld felszínének összenyomásával az 
altalaj nedvességét minél előbb a felszínre kény
szeríteni és ezzel a mag gyorsabb csírázását elő
segíteni. Bár ez a talaj kiszáradását is részben 
elősegíti, mégis a már kikelt vetés mindig ipar
kodni fog az altalajból is gyökereivel megkeresni 
a kivánt nedvességet. Tavaszi vetéseknél általában 
megokolt a hengerezés, hogy ezzel siettessük a 
magnak mielőbbi csírázását és kikelését.

Ha télen át huzamosabb időn keresztül szá
raz fagyok uralkodnak, akkor könnyen felfagy a 
vetés; a talaj is sűrűn megrepedezik; ilyenkor a 
hengerezés nagy előmozdítója a vetés rendbehoza
talának. A homokos talajú vetéseket főként tava
szi hengerezéssel ajánlatos javítani.

Használatban vannak a gazdaságokban a tö
visboronák is. Ezeknek legfőbb szerepe a magta
karítás. Miután a tövisborona elég könnyű szer
szám, az elvetett mag tökéletes betakarítását igen 
jól lehet vele elvégezni.

A gyümölcs szedése és rak tá rozása . A
gyümölcs szedése és elraktározása nagy gondot 
igényel. Fontos, hogy meg tudjuk határozni, mikor 
kell leszedni a téli gyümölcsöt. Szedésre akkor érett 
az alma, mikor már barna a magja, szára pedig 
könnyen leválik. A szedést sem egyszerre végez
zük tehát, hanem a bcérés szerint. Különösen a 
körte szedésnél kell vigyázni. Ha túlkorán szedjük, 
az utóérése nem tökéletes és könnyen kemény ma
rad és répaízű lesz. Legjobb, ha a körtét addig 
hagyjuk a fán, amíg csak lehet, ügyelünk azonban 
arra, hogy dér vagy fagy ne érje.

A szedésnél is nagyon vigyázni kell, hogy 
meg ne sérüljön a gyümölcs. Amely gyümölcs sebet 
kapott a szedésnél, vagy férges, azt ne raktároz
zuk el a többivel, hanem egész külön helyen te
gyük el. Mert a monilia nemcsak a fán támadja 
meg a férges és sebzett gyümölcsöt, hanem a rak
tárban is, ahol néha tömges és gyors rothadást idéz 
elő. A raktárban egyszer fellépett tömeges rothadás 
ellen nagyon nehéz és körülményes a védekezés. 
Ezért az óvóintézkedéseket a gyümölcs behordása 
előtt tesszük meg. Almát, körtét legjobb száraz, 
szellös pincében eltenni, ha erre a célra nincs kü
lön raktárunk. A túl száraz helyen különösen az 
alma kap idővel apró, barna foltokat, amelyek attól 
erednek, hogy gyümölcs túlságosan gyorsan és 
nem egyenletesen kezd kiszáradni. Ha viszont na
gyon nedves a pince, rothadásnak van kitéve a 
gyümölcs.

Ládákra, polcokra rakjuk ki a gyümölcsöt, egy
sorosán és lehetőleg úgy, hogy egymást ne érintse, 
hanem mindegyik között egy kicsi kis hézag legyen. 
Eleinte gyakrabban, később ritkábban, de akkor is 
hetenkint legalább egyszer átnézzük az elraktározott 
gyümölcsöt. Amelyiken bármily csekély hibát lá
tunk, kivesszük a többi közül, lehetőleg azonnali 
használatra.

A gyümölcsöt csak akkor tesszük a raktárba, 
amikor az alapos ki meszelés után teljesen meg
száradt. Már a beraktározáskor természetesen kü
lön rakjuk a különböző fajtákat. Eladáskor pedig 
mindegyik almát külön selyempapírba göngyölve 
csomagoljuk 10 vagy legfeljebb 20 kilogrammos 
ládákba. Ha egy ideig a raktárban tároljuk az al
mát és a körtét, esetleg jobb árat érhetünk el. Per
sze ennek feltétele az, hogy a gyümölcs épen ma
radjon. Megfelelő gyümölcsraktárakat ma már nem 

. nehéz építeni. Minden gazda, akinek sok gyümöl
cse terem, megépítheti a maga raktárát, amelyhez 
a terveket és útbaigazítást készségesen megadja a 
Gyümölcstermelők Országos Egyesülete és annak 
vidéki fiókjai.

Negyven éves a Röntgen-sugár.
1895 november 8-án a würzburgi egyetem 

hallgatói és asszisztensei lassan elhagyták a fizikai 
intézet termeit. Csak Röntgen tanár úr kísérletezett 
az elcsendesedett laboratóriumban, régi szokásához 
híven. A „katódsugarakkal" végzett kísérleteket, 
ezekkel az abban az időben még valami rejtelmes 
sugarakkal.
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Ezek a sugarak a tudomány azon ágába tar
toznak, amit légritka térben való „elektromos vagyis 
villamos kisü!ések“-nek neveznek. A legegyszerűbb 
ilyen kisülés a közönséges szikra, amelyik egy rö
vid.’ légrétegen átüt, ha elég nagy a feszültség. Ha 
ez a kisülés légritka térben jön létre (pl. egy üveg
csőben, ahonnan kiszivattyúzták előzőleg a levegőt), 
akkor a szikra jóval nagyobb. Ilyenkor az üveg
csőbe két fémdrót van beleforrasztva és ezek ve
zetik az áramot. A negatív vezetéket hívják „katód"- 
nak. Minél jobban ritkítják a csőben a levegőt, an
nál állandóbb lesz a szikra és az egész cső egy 
különleges fényben világít. Ilyen csöveket készített 
a bonni üvegöntö' mester, Geissler,, akiről aztán 
ezeket a csöveket el is nevezték. És ezek a Geissler- 
csövek a mai óriási világító reklámok ősei.

Ha a levegőt még jobban ritkítjuk a csőben, 
előáll egy még érdekesebb jelenség. A cső belseje 
sötét marad, ezzel szemben csodálatos módon az 
üvegcső fala kezd el villogó fénnyel világítani, leg
erősebben a kálóddal szemben lévő oldalon. Ha 
itt az üvegfalra egy kis alumínium ablakot helye
zünk, akkor ezek a sugarak itt kiáramlanak az 
üvegcsőből.

Miért világit az ernyő ?
Ezen az örökké emlékezetes napon ilyen ké

szülékkel dolgozott Röntgen. A készülék közelében 
egy foszforeszkáló festékkel bevont papírlap ( ú. n. 
ernyő) állott, amelynek az volt a tulajdonsága, hogy 
a sugarak hatása alatt zöldes fényben világított. 
Röntgen, hirtelen megszakítja munkáját és csodál
kozva mereszti szemét a világító ernyőre. Csodála
tos dolgot észlelt. Az ernyő világít, holott Röntgen 
az ernyő és a gép között áll. Más fényforrás a 
katód-lámpán kívül az egész teremben nincs. Min
den fizikai magyarázat csődöt mond. Röntgen pro
fesszor erre, hogy teljesen biztos legyen dolgában, 
az egész üvegcsövet bevonja fekete, átlátszatlan 
papírral. A leghalvány rbb fénysugár sem hatolhat 
most már ki az üvegcsőből — és csodálatos, az 
ernyő mégis szépen világít. Valami egészen várat
lan dolog történt itt. Röntgen professzor ekkor fe
dezte fel, hogy „vannak láthatatlan sugarak, ame
lyek vastag papírrétegen is minden nehézség nél
kül áthaladnak" mondja jelentésében és elnevezi 
ezeket a sugarakat X-sugaraknak.

A z emberiség jótevő sugarai.
Későbbi jelentésében ezeket írja Röntgen: 

„Megállapítható, hogy minden test íöbbé-kevésbbé 
átereszti ezeket sugarakat. Egy ezer oldalas könyv 
mögött még erősen világít az ernyő. Egy vékony 
sztaniollapon már nehezebben hatol keresztül. Ha 
pedig a kezünket tartjuk a sugarakat előidéző gép 
és az ernyő közé, akkor az ernyőn jól kivehetők a 
a csontok sötét és húsos részek világos árnyékai." 
Később pedig Röntgen az X-sugarak többi tulaj
donságait is felfedezi.

Ritkán ismerték fel egy felfedezésnek Óriási 
jelentőségét oly gyorsan, mint ezekét a sugarakét. 
A legutóbbi két évtized alatt ez a találmány cso
dálatraméltó diadalutat futott be és széleskörű al
kalmazásra talált nemcsak az orvostudományban,

hanem még az iparban is. A háborúban pedig 
szinte nélkülözhetetlen segítő eszköz volt a tábor; 
orvosoknak. Különösen erősen nyelik el a Röntgen 
sugarakat — most már így hívják — és ezért sötét 
árnyékot adnak a nehéz fémek. Ezért igen jó szol
gálatot tettek a Röntgen-sugarak a háborúban meg
sebesült katonák testének átvilágításánál, mert a 
testbe beékelődött puskagolyók, srapnell-szilánkok 
és egyéb idegen anyagok helyét, alakját, nagysá
gát pontosan meg lehetett állapítani és sok eset
ben biztos műtéttel eltávolítani.

A Röntgen-sugarak gyógyító hatása.
Érdekes, hogy a kutató tudósok, mialatt saját 

kárukon tanultak, rájöttek arra, hogy okkal-móddal, 
helyes „adagolással" a Röntgen-sugarak hatását a 
szenvedő emberiség javára lehet fordítani. Vannak 
ugyanis a beteg emberi testben és annak felületén 
rosszindulatú daganatok, rákos szövetképződések, 
bőr- és hajbetegségek, amelyeket a Röntgen-sugarak 
szétroncsolnak és ezzel betegség javulását előidézik.

„Kemenceváros.“
írta: H erczeg Ferenc.

Egy olvasónk hosszúkás, sárga ievélboritékut 
küldött nekünk; a borítékon a címzett neve alatt 
ez olvasható: Ofenpest, (a németek Budát „Ofen“- 
nek nevezik. Budapest tehát németül Ofenpest lenne. 
Ofen magyarul kályhát, kemencét jelent.) (Ungarn) 
V., Alkotmány-utca 23. Feladó: Deutsche Zahnárzt- 
liche Wochenschrift, München. A fogorvosi szaklap 
alkalmasint százával küldözgette mutatványszámait 
budapesti doktoroknak — Ofenpestre! Az ember 
az első pillanatban önkénytelenül is azt kérdezi: 
Még mindig ott tartanak? Tagadhatatlanul van va
lami csodálatraméltó abban a csökönyös korlátolt
ságban, amely ilyen módon akar előfizetőket gyűj
teni Magyarországon.

Az előkelő orvos, aki rendelkezésünkre bocsá
totta a borítékot, kísérőlevélben megjegyzi: „meg
döbbentett az a körülmény, hogy egy német tudo
mányos folyóirat kiadója nem átall bennünket ilyen 
kihívó módon megsérteni, a magyar királyi posta 
pedig nem tartja kötelességének, hogy az összes 
ilyen címzéssel érkezett példányokat a feladónak 
azzal a megjegyzéssel küldje vissza, hogy Ofenpest 
nevű város Magyarországon nincsen, soha nem 
is volt."

Hadd mondjuk el mi is a véleményünket a 
legkevésbbé sem fontos, de némileg jellemző és 
mindenképpen ízetlen esetről.

Ofen németül kemencét jelent. A név, mint 
mondják, azoktól a téglavető- és mészégető kémén- 
céktöl ered, melyek régesrégen üzemben voltak Bu
dán. És mit jelent a Pest szó? Szinnyei: Magyar 
Tájszótára szerint ez is kemencét jelent. „A szé
kelyeknél nagyterjedelmű és kétoldalt alól nyílt szo
bai fütőkemence." Tehát Pest németül Ofen; Ofen
pest pedig németül Ofen-Ofen, magyarul Kemence- 
Kemence. Nem tudjuk, a szíves olvasóra hogyan 
hat ez a névképzés, mircánk együgyű benyomást 
tesz. A Pest szót egyébként a szlávoktól tanulták 
el a régiek.
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Egyébként biztosak vagyunk benne, hogy a 
Wochenschrift az Erdély fővárosába küldött mu
tatványszámait nem Klausenburgba, hanem Clujba 
címezi, a horvát fővárosba szánt lappéldányait pe
dig nem Agramba, hanem Zagrebbe, mivel tisztában 
van vele, hogy a román és a jugoszláv posta nem 
kézbesíti az olyan küldeményeket, amelyeknek cím
zésében ellenzéki célzatot Iát. A magyar postáról 
azonban mindenki tudja, hogy politikamentesen 
végzi a dolgát. Egyáltalában nevezetes, hogy a 
müncheni fogorvosok ezer esztendeig sem akarták 
megtanulni, hogy például Pressburg becsületes ne
ve Pozsony, a Bratislava nevet azonban egy-kettőre, 
könyv nélkül tudták.

Nem kétséges, hogy levélíró olvasónknak az 
az indítványa, a magyar királyi posta küldje vissza 
a sértő vagy kicsinylö szándékossággal címezett 
leveleket, teljes sikerrel járna. Azonban ezt tudva, 
sem mérnök ajánlani, hogy a posta hagyja el ed
digi, magas kultúrájú álláspontját és ártsa bele 
magát a fajok harcába. A jól vezetett posta — és 
a miénket mindig kitünően vezették! — minden 
küldeményt eljuttat oda, ahová szánták és nem riad 
vissza a rébuszok megfejtésétől sem. Miért ne oldja 
meg a müncheniek együgyű, dupla-kemence-rejt- 
vényét is? Legyen valami különbség a magyar és 
az utódállamok gondolkodása közt.

Igen kívánatosnak tartanók azonban, ha ma
guk a magyar címzettek megtagadnák az ilyen 
küldemény átvételét, ha esetleg rövid értesítést kül- 
denének a Wochenschriftnek, hogy egy folyóiratra, 
mely ilyen furcsa módon kopogtat be, magyar or
vos nem hajlandó előfizetni. Ne sajnálják a mün
cheni kellegáktól azt az erkölcsi hasznot, hogy 
emberségre tanítják őket.

Az eset talán időszerűvé tesz egy ötletet, mely 
hónapokkal ezelőtt felmerült és melyet, ha első 
hallásra talán kalandosnak látszik is, mi mégis 
megfontolásra méltónak ítélünk. Valaki — nem tud
juk már, ki volt — azt indítványozta, hogy Budapest 
székesfőváros változtassa meg a nevét — Budára!

Mi szól az átkeresztelés mellett? A Budapest 
név, ha meg is szoktuk és meg is szerettük, kül
földi fülnek nem rokonszenves hangzású, mert a 
második része azonos a fekete halál („pest" vagy 
pestis más szóval „fekete halál" borzalmas járvá
nyos betegség) elnevezésével. Azonkívül Pest, mint 
említettük, szláv eredetű szó. Azt sem szeretjük, 
hogy veszedelmesen rímel a Bukarest névvel, ami 
nem egyszer félreértésekre adott alkalmat.

A Budapest név nem olyan régi keletű, hogy 
parancsoló kegyeleti okokból kellene hozzá ragasz
kodnunk. Az 1872. XXXVJ. te. mely Pest és Buda 
szabad királyi városokat Ó-Buda mezővárossal és 
a Margitszigettel egyesítette, tette közkeletűvé.

Buda mellett szól, hogy ösmagyar hangzású 
és mindenesetre turáni eredetű (a közhit szerint a 
hunoktól ered. Buda, Attila hun király testvér bátyja 
volt. Attila várost épített, a mai O-Buda), előnye 
továbbá, hogy jóhangzású, rövid és semmi más 
városnévvel össze nem téveszthető. Ez nem is név- 
változtatás, hanem visszatérés az ősi, tiszteletreméltó

névhez, melyhez a nemzeti királyság legdicsösége- 
sebb korának felemelő emlékei fűződnek.

Nem hisszük, hogy a pesti lokálpatrióták el
lene szegülnének a tervnek, a fővárosi ember gon
dolkodása régen kinőtt már a vidékies keretekből. 
Attól sem kell tartanunk, hogy a világ nehezen 
szokná meg az új nevet, ilyen névcsere sokkal 
természetesebb volna, mint volt a norvég fővárosé, 
mely Krisztiánjából Oszló lett. Pedig ezt is milyen 
hamar megszoktuk.

Buda ősi falain a történelmi emlékek, a köl
tészet és a legendák aranyfénye ragyog. A harminc 
nemes Budára tartott, nem Budapestre. Hollós Má
tyás Budán trónolt. A nagy folyó, „mely tán ho
nom könnye", Buda-, Mohács-, Nándornál fut cl. 
Vigaszunk, hogy él magyar, áll Buda még! Bis
marck Budára akarta áthelyezni a birodalom súly
pontját. Sőt a kutyavásár is, mely csak egyszer 
volt, Budán esett, nem Budapesten.

Görögország ismét királyság.
A vasárnap, nov. hó 3-án lefolyt népszavazáson a 

lakosság csaknem egyhangúan a királysáp 
melleti foglalt állást.

Vasárnap történelmi napot élt át Görögország 
lakossága: az államforma kérdésében népszavazást 
tartottak. A szavazás az egész országban nyugod
tan folyt le s eredménye szerint, amint előrelátható 
volt, a lakosság óriási többséggel foglalt állást a 
királyság visszaállítása mellett, melyet nemrégiben 
kiáltottak ki.

A főváros lakossága a hétfőre virradó éjszaka 
mámoros lelkesedéssel ünnepelte a királyság vissza
állítását. Óriási tömegek a hajnali órákig ébren 
voltak. A belügyminisztérium palotája körül még 
a reggeli órákban is nagy tömegek gyülekeztek. 
Az utcákon automobilokon nagy plakátokat vittek 
körül, amelyeken György görög király arcképe volt. 
A főbb útvonalakat feldíszítették és kivilágították.

Távirati úton hódolatteljes szerencsckivánato- 
kat küldtek György királynak, akivel tudatták a 
népszavazás eredményét. A távirat hangsúlyozza, 
hogy a görög nép királyától a rend és jólét helyre
állítását és az alkotmányos alapokon rendelkező 
kormány beiktatását várja. A kormány tagjai Kon- 
dilisz kezébe letették a király iránti hűségesküt.

Minden görögök kiiálya.
Kondilisz kormányzó kiáltványt intézett a 

görög néphez, amelyben rámutat arra, hogy a nép 
nagy része sohasem volt más, mint királypárti. A 
nép másik része, a venizelista töredék, a márciusi 
lázadás óta a királyság, a diktatúra és a kommu
nizmus között hánykódott. A jelenlegi kormány 
gondoskodott arról, hogy a görög nép nyíltan ki
fejezze akaratát és ez az akarat a királyság javára 
nyilvánult meg. Nem tudjuk még, hogy őfelsége 
miként rendezi majd a politikai helyzetet, de bizo
nyos, hogy II. György úgy jön az országba, mint 
minden görögök királya, nem tesz különbséget 
sem pártok, sem politikai vélemények köpött, nem 
ismer mást, csak görögöket, akiknek a számára 
biztosítja az igazságot és a teljes egyenlőséget.



176 B I Z A L O M

K é tsz á z é v e s  a kaucsuk .
Hogyan lett a gnmifa nedvéből világraszóló 

találmány.
Nagy találmányok lehetővé tétele sokszor 

nagyon kis dolgon múlott. A gőzmozdonyos vasút 
sohasem valósulhatott volna meg a mesterséges hu
zat nélkül, mert hiszen különben a lokomotívnak 
30—40 méter magas gyárkéményekkel kellene sza
ladgálnia. Ugyanúgy az autó sohasem fejlődhetett 
volna a mai szélesen elterjedt közlekedési eszközzé, 
ha a kerekek nem pneuniatikon futhatnának, — mert 
tessék elképzelni gyorsvonatsebességgel, vagy még 
sebesebben rohanó gépkocsit fa- vagy vaskerék- 
talpakkal.

Ezidén kétszáz éve annak, hogy egy francia 
tudós Brazíliában (Dél Amerika) rájött a gumifa 
nedvének sokféle használhatóságára. E felfedezés 
nélkül a világot ma szinte el sem tudnók képzelni, 
hiszen korunkat sokan gumi-korszaknak nevezik. 
És tényleg, — hol volna a világ kaucsuk nélkül?! 
A mindennapi élet ama számtalan használati tár
gyainak felsorolása, melyek részben, vagy egész
ben gumiból vannak, oldalakat töltene be, — eh
hez járul a kaucsuknak a hadseregnél és haditen
gerészetnél való sokoldalú alkalmazása.

Amikor Charles de la Condamiue 1735. ta
vaszán a gumifa nedvével kezdett foglalkozni, Bra
zília volt az egyetlen ország, ahol ez az érdekes 
növény termett.

Az angol Macintosh Glasgow városában volt 
az, aki első ízben készített gumiból esököpenyeket 
cs ruhákat. De a siker nem volt teljes, mert a gumi 
ragadós volt és ha a köpenyt nagy fáradsággal le 
is lehetett vetni, úgy annál biztosabban maradt 
aztán egyik fele egy pádon, vagy széken. 1843-ban 
azután Goodyear feltalálta a guminak kén segít
ségével való „vulkanizálásátj" ami nemcsak a ra
gadósságot szüntette meg, hanem a gumi ellenálló
képességét és rugalmasságát is fokozta és — Bra
zília még gazdagabb lett...

Egy szép napon egy angol állatorvos, John 
Roy Dunlop, aki Belfastban lakott, a kisfia három
kerekű kocsijának lármázó fakerekeire drót segé
lyével gumit tekercselt föl. Az eredmény — nagy
szerű volt és Dunlop megcsinálta a világ első gumi
abroncsgyárát. Találmányát nemsokára tökéletesí
tette, amennyiben 1888-ban tömör gumi helyett 
gumi-légabroncsokat kezdett használni, melyek tar
tóssága és rúgózása sokkal nagyobb a tömör gumi
énál: a mai pneumatik két részből áll, a külső 
rész a köpeny, amely erősebb gumiból és a beléje 
ágyazott szövet, vagy rézből áll, az úttal érint
kező részein a futófelülettel van vastagítva és még 
ez utóbbi is rovátkos, hogy nagyobb legyen a súr
lódás a talaj és a futófelület között és hogy ne 
törjön. A belső részben van a gyengébb és fino
mabb gumiból készült szelepes tömlő, melybe le
vegőt fujtatunk. A kocsi ezáltal nem a talajon, vagy 
a gumin jár, hanem ezen a levegőn.

A hatalmas gumi-ipar legújabb fejlődési foka 
a vegyészeknek abból a törekvéséből fog kibonta

kozni,, hogy „az értékes könnyek fájának" a gumi
fának a termékét most már mesterségesen lehessen 
előállítani olymódon, hogy a mesterséges gumi 
olcsóbb —  és lehetőleg még jobb is — legyen 
a természetesnél. A vegyipar ilyen természetű tö
rekvéseit a huszadik században már egész sereg 
esetben koronázta teljes siker, — legismertebb pél
dája ennek a mesterséges indigó és a vele össze
függő indantrén-festékek eredményes gyártása, mely 
a természetes festékanyagokat immár teljesen ki
szorította.

A kaliforn iai pa jzste tü . A kaliforniai pajzs- 
tetü téli permetezésének ideje elérkezik, mihelyt a 
gyümölcsfák lombja lehullott. Még a nagy téli fa
gyok előtt permetezünk a téli töménységű mészkén- 
lével, vagy más előírt engedményezett kátránytar
talmú permetezőszer megfelelően hígított oldatával. 
A permetezést lemosásszerüen végezzük, azaz oly 
bőven adjuk a permetezőlevet, hogy az az ágakon, 
gályákon lecsurogjon.

A következő permetezés már csak a nyár ele
jén történik nikotínos permedével, (100 1. vízre 1 
kg káliszappan és 250 gr nikotin). Azért történik 
ez a nyári permetezés, hogy az esetleg el nem 
pusztult tetüanyák ivadékait, amelyeket ilyenkor 
még nem véd kifejlett pajzs, kiirthassuk. Ezt a 
nyári permetezést is lemosásszerüen végezzük.

A kalifornia pajzstetűt nem könnyű felismerni. 
Ha a fák vékony ágacskái simaságukat elvesztik 
és érdessé válnak, ha ezt az érdességet könnyen 
ledörzsöljük és a helye nedves marad, ez a kali
forniai pajzstetüre enged következtetni. Ha ezeken 
a vékony ágacskákon levő érdes felületek szürké
sek, ez is arra mutat, kogy kaliforniai pajzstetüvel 
van dolgunk. Erősen nagyító üvegen keresztül le
het csak a jelenlétét biztosan meghatározni. Leg
jobb, ha egy-két gyanús ágacskát a Mezőgazda- 
sági Kamara kertészeti osztályához küldjük be, 
ahonnan mindenki megkapja a szükséges felvilágo
sítást. Mindenesetre jó, ha időről-időre alaposan 
megvizsgáljuk almafáinkat mert, minél korábban 
fogunk hozzá a pajzstetü irtásához, annál biztosabb 
és gyorsabb, tehát kevésbbé költséges is a siker.

K. lelkész úrnak. Hálás szívvel várjuk s 
őszinte köszönettel fogadjuk kilátásba helyezett 
küldeményeit.

Az utolsó hetekben is érkeztek szerkesz
tőnkhöz levelek és versek, melyek a „Bizalom" 
olvasóinak részvétéről, együttérzéséről tanúskodnak. 
Ezekért hálás köszönet.
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