
BARATUNK ES ELLENSEGUNK:
AZ ALLAT.

Annyira
felfogfs is
.6lIatorszAg
t6val, de ri
s6ge s az

vSltat udomhnyokter6n
jdralos Szalay k<inyve*
nknak aszem6ls16-

Nagyon helyesen emeli ki a szerz<i, hog'y
a hasznossdg ds k6rt6konysdg fogalnra csu-
phn az ember 6nzci ndzcipont jib6l ered6
m€gktil6nbdztet6se. Ezzel eg).iitt jir annak
felismerise is, hogy a hasznossdgnak 6s
k6rtev6snek tribb I'okozatht kiiltinb<iztethet-
jiik meg. Evek 6ta folynak, s m6g ma sem
zArultak le a vilik, hogy vajjon a verebet,
vet6si varjrit, r6k6t, meny6tet, borzol 6s sok-
sok mlis 6liatot a ha.sznos vagy a kiros 6lla-
tok csoportjhba kell-e soroznunk. Ezek a
vit n6l viligosabban iguzoljAk azt
az t. hogy nem a h6rossdg vagy
ha d6nt6se fontos, hanem m;nOen
esetben iparkocljunk az iilettj 6llatok 6let6-
nek rejtelmeibe nrin6l n6ii.cbben be16_'hatolni, hosy ismerteink alap jin azokra
esetleg irinyi[6an is szabdLlloz6an sz6lhns-
sunk bele. A szr.inl'ogok, kiilijnl6le r.6rsziv6
leg5'ek, a sokfajta egldb kiils6 6s bcls6 6ltjs-
kdcl6 6llat 6letnr6djinak I<ilderit6se n6tkiil
scrnmi leliet6sdge sem lcil r.olna az dltaluk

Minden olvas6ja csak hild.s lehet a szer-
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ra;z-eg6szsegtan oktatishtrai. tantery6be be-
illeszteni.

Sietek kiilcinben megjeg'yezni, hogy a
szerz6 el6ad6sm6d ja t6vol van att6l. am,it

- kedvez6tlen 6rtelemben 
- tan6rosnak

szoktunk min6siteni. B6rmin6 r6siletez6sbe
tart. Sim6n 96r-
stilusa kdnnyen
az ig6rkez6 k6-
,sigyan6lkiil,
k exakl ismeret-

al_ g1'arapitja tud6sunkat. Hogy a
idev6g6 adatait a legrijabb, teijesen
hat6 forrhsokb6l meriti, kiiltin mon_
sem kell.

._ Szinte meglepd ezek ut6n, hogy ember_
6seinknek a bevezetri szakaszokban vAzolt
6letm6dj6ra vonatkoz6 utalisaiban szerz6nk

61. Kezdve azon,
6s negl'edkorr6l
megj'el<il6seknek
an szembeszrilijj,

V6giil bizon5.hra a szerz6 is k6szsiegel
csallakozik azon valrj sujn:ilkozisunk kif'cje_
z6s6hez. hogy ut616rhetetlen 6llatfest6nkn"ek
6s ra,izol6rknak, a szemront6 rnunk6t mir
alig virlJal6 Vez6n
jelentkezik mrilt6
m egiliapitanu nk,
dllatok, kililt a
gl'on kezdetleges
maradAsa is za.r'ar6.

A kiad6nak ja 6s al-
kalna . Szala5' k6nyv6t
m6s viszgnS'oh magyar
olvas6t6bornak zreboc-si_
tani, anilior az 6riutett, egi'dbli6nt a rnunka
6rt6k6t ma sem befolyisol6 z,ijliken6k el_
keriilEse neh6zs6get nem okoihat.

GAAL ISTVAN

AZ ALFOLD CSENDJEBEN.*
Egyre szaporodnah azok a kiilt6ink, akik

igazoljik, hogy vid6ken is lehct valalii ma-
g1'ar kdlt6. Eld6ly a maga tdrt6nelmi kiilijn-
6l16sival term6szetszenien alakitotta ki iro-
dalmi kiikinillSs6Lt. Az orszdg t6bbi t6jegy_
s€g6nek azonban a kdzelmultig nem 
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