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Havonta kétszer megjelenő szemle,
t o világ folyásáról és az ember alkotásairól

2—3. szám. VIII. évfolyam. 1937. február 1.

Vitéz Horthy Miklós tengernagy/ 
nemzetének hőse és kormányzója.

Nemrég Berlinben német nyelven érdekes 
mű*) jelent meg, mely kormányzónk életrajzát 
örökítve meg, egyúttal Magyarország történetével 
foglalkozik. Csonkámagyarország története 1919 
óta összeforrott Horthy Miklós életével.

A szerző előszavában megjegyzi, hogy ne
héz dolog egy uralmon lévő államférfi életrajzát 
megírni, de a magyar kormányzó életében két 
periódust már teljesen lezártnak lehet tekinteni. 
Még pedig a haditengerésztisztét és Magyarország 
felszabadítójáét.

Életének harmadik periódusa, mint Magyar- 
ország kormányzója 16 év óta tart, ez alatt a 16 
év alatt sok-sok dolog történt, melyet már törté
nelmi szemmel is lehet nézni.

A Szerző —  Edgár von Schmidt-Pauli — 
müvét Magyarország és lakosainak jellemzésével 
kezdi. Bár jóakaratúlag ír rólunk, de meg kell 
hagyni, tárgyilagosan é~ a fény mellett meglátva 
az árnyékot is, erényeink mellett hibáink sem ke
rülték el figyelmét.

M agyarország és annak lakói.
Hazánkról úgy emlékezik meg a szerző, 

mint ahogy azt Munkácsy vagy Szinyei-Merse 
festményeiken oly hatásosan vázolták.. .  mintha 
Európa 1000 éves védőinek őrtüzeit látná, kiknek 
ellentállásán megtört a törökök és tatárok áradata. 
Megemlékezik költőinkről; megjegyzi, hogy Petőfi, 
Jókai, Arany, Mikszáth, Lengyel, Ady, Molnár mű
veit sok idegen nyelvre fordították le; [ezeket a

*) Edgár von Schmidt-Pauli: .Nikolaus von Hor
thy” Admiral, Volksheld u. Reiclisverweser. Süd-Ost-Verlag 
Berlin—Budapest, 1936.

müveket a külföld éppen olyan jól ismeri, mint 
a ,magyar zenét. Találóan jellemzi a magyar föld
művest, minden hibájával, erényével. A magyar 
paraszt, a gazda alaptermészetében: úr és egyé
niség. A lovagiasság, a hűség, a bátorság és jó
hiszeműség — mely mindig az erős egyén tulaj
donsága — jellemzik a magyar embert.

Schmidt-Pauli kormányzónkban a magyar 
jellem inkarnációját látja, kinek élénk vérmérsék
letében egyesül a vitézség, a lovagiasság, a poli
tikai érzék és éleslátás, a hűséggel.

Életének legkiemelkedőbb eseményeiről hű
ségesen és érdekesen számol be s így a világhá
borúban való dicsőséges szerepléséről is.

Az életrajz e részéről a következőkben szá
molunk be:

Mint tengerésztiszt a  világháborúban.
A hajóraj mozgósítását 1914 július 26-án 

rendelték el. Horthy sorhajókapitány azonnal je
lentkezik Pólában, hogy a „Habsburg” páncélos 
parancsnokságát átvegye. 1914 decemberében azon
ban kinevezik a legmodernebb gyorscirkálók egyi
kének, a „Novará”-nak parancsnokává, mellyel 
nevét, hajójával együtt először írta be Clio a vi
lágtörténelem könyvébe.

Már 1915 április 5-én is kitüntette magát 
kormányzónk a „Novará”-val, midőn a német „U. 
8 ” merülőnaszádot lékísérte Sapienza szigetéig. 
Ez azután a Dardanellák felé vette útját. A német 
tengerészet vezérkari főnöke, Bachmann admirális 
külön köszöni meg a „Novara” segítségét és pa
rancsnoka a német 1. oszt. vaskeresztet kapja!

Ismeretes Horthy Miklós sorhajókapitány ki
tűnő működése az olasz háború kitörése alkalmá
ból, midőn a „Novara” a „Scharfschütze” torpedó
romboló és a „78”, „79”, „80”, „81” számú tor
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pedónaszádokból álló csoportjával megrohanja 1915 
május 24-én Porto Corsini nevű olasz kikötőt. 
Ott hirtelen felbukkanó hajóink nagy zavart okoz
nak. Egy tengeri jelzőállomást, laktanyákat, ba
rakkokat, lőszerraktárakat lőnek szét. Tudvalevő
leg hajórajunk portyázásai miatt az olaszok nem 
tudták tengerparti fővasútvonalukat kihasználni és 
így felvonulásuk meglehetős késést szenvedett, 
mely idő alatt mi csapatokat szedhettünk össze 
határaink védelmére az olasz fronton.

E ténykedéséért Horthy Miklóst a III. oszt. 
vaskoronarenddel tüntették ki.

1915 december 5-én arról volt szó, hogy 
San Giovanni di Meduá-ban folyó nagymérvű ki
rakodást kellene valami módon megakadályozni. 
Kormányzónk a „Novara,” „Pandúr,” „Turul,” 
„Huszár” és „Warasdiner” torpedórombolókkaj és 
3 naszáddal december 4 és 5 közti éjjelen meg
rohanta a San Giovanni olasz kikötőt. Hajóink 
megsemmisítő ágyútüze 5 gőzöst, 10 vitorlást és 
14 kisebb hajót süllyesztett el, illetve gyújtott fel. 
Nagymennyiségű lőszerkészletet is a levegőbe rö
pítettek, úgyhogy Montenegró védelme ez által a 
merész támadás által rendkívül nehézzé vált. Az 
ellenfél meglepett ütegei nem sok kárt tettek ha
jóinkban, melyek bevonulásuk alkalmából a Bo- 
jana-zátonynál fennnakadt „Fresnel” francia me
rülő naszádot elsüllyesztették, legénységét foglyul 
ejtették.

Az otrantói tengeri csata.
Mint tengerésztisztnek azonban Horthy Mik

lósnak legnevezetesebb ténykedése az otrantói 
tengeri csata volt

Az antant hadihajói nem igen mertek már 
az északi Adrián offenzívát indítani hajórajunk 
ellen; ellenben az otrantói szorost nagyszámú, 
6 0 — 100 tonnás felfegyverzett angol halászhajók 
által vontatott, 20—40 m. mélységig terjedő acél
hálókkal úgy elzárták, hogy merülő naszádjaink, 
melyek eddig sok kárt okoztak nekik, már nem 
tudtak a Földközi-tengerre ki- illetve visszajutni, 
így például 4 merülő naszádunkat fogták el, 1916 
július 30-án pedig a német „U. 44” akadt meg 
a hálóban, mely elszakadt és hullámsírjába ma
gával vitte az „U. 44”-et is.

A hadvezetőség elhatározta ezt a terhes, 
mondhatni végzetes zárt, mely ténykedésünket a 
Földközi-tengeren lehetetlenné tette, valaminő mó
don kiküszöbölni. Kormányzónkra, tengerésztiszti 
képésségeire igen hízelgő fényt vet, hogy tekin
tettel eddig elért sikereire, öt bízták meg ezen 
„Raid” tervezésével és véghezvitelével. Ő minde
nekelőtt 3 gyorscirkálójának („Novara,” „Saida,” 
„Helgoland” ), melyekkel ezt a fényes haditényt 
végrehajtotta, a hátsó árbócait megrövidítette, úgy
hogy a nyílt tengeren ezáltal a torpedórombolók 
silhouete-jét mutatták. Ezzel azt akarta elérni, 
hogy hajóinkat csak gyengébb egységeknek tart
sák, erejüket alábecsüljék. Ez sikerült is neki. Az 
angol vezérhajót, a hatalmas „Dartmouth”-cirkálót 
mindenesetre megtévesztette. Helyszűke miatt nem 
foglalkozhatunk az otrantói csata részletes leírá

sával, elég, ha megemlítjük, hogy hajóink gyors 
támadása 1917 május 14-én hajnali 4 órakor az 
ellenséget meglepte, 12 hajóját elsüllyesztette, 10 
további mint hasznavehetetlen roncs úszott a ví
zen. A  cél el volt érve, Horthy' sdrhaiókapitány 
reggel 5 óra 23 perckor rádión adja ki a paran
csot a másik két hajónak a találkozó hely felé 
gyülekezni, annál is inkább, mert időközben a 
„Csepel” és a „Balaton” torpedórombolók Valona 
közelében szétlőttek egy olasz torpedónaszádot és 
két szállítóhajót elsüllyesztettek. így nemcsak a 
brindisi, hanem a valonai kikötőben levő erős el
lenséges hajórajok támadásával kellett számolni.

Cirkálóink 7 óra felé egyesülnek, de máris 
feltűnnek a láthatáron francia hadihajók füstosz
lopai, ezek néhány sortüzet kapván, tisztes távol
ságból (15 km.) követik cirkálóinkat.

A flotilla parancsnoka azonban nem törődik 
velük, hanem a leglas§úbb járatú, a csak 25 cso
mót futó „Saida”-hoz igazodva folytatja útját. 
Időközben két repülőtámadást sikerül elhárítaniok. 
9 óra tájban bontakoznak ki az ellenséges hajók, 
melyek jóval erősebbek (15.000 tonna), mint cir
kálóink, melyek csak 10 dm-es ágyúkkal tudnak 
az ellenség 15*2 cm-es lövegeinek válaszolni. 
Horthy Miklós sorhajókapitány erre mesterséges 
ködöt fejleszt —  tudtunkkal ez volt a világhábo
rúban az első eset, hogy mesterséges ködfelhőket 
alkalmaztak nyílt tengeri csatában — és ennek 
leple alatt támadta meg a túlerőben lévő ellenséget, 
hogy rővidebb távolságra hordó ágyúit kihasználja.

A szél széttépi a ködfelhőt s most teljes 
erejéből tombol a tengeri csata. Az angol hajók 
igen jól lőnek, egyik telitalálat a másik után éri 
a „Novarát”, de Horthy Miklós elérte célját, sike
rült ellenfeleit 4500 m-re megközelíteni.

Már 45 perce tart a csata, midőn egy grá
nátrobbanás által Horthy Miklós lábán súlyosan 
megsebesül, gázmérgezés következtében eszméle
tét is elveszti, —  helyettese, a magyar Szuborits 
korvettkapitány hősi halált hal. Egy gránát a con- 
densatort pusztítja el. A „Novara” azt jelzi test
vérhajóinak: „már csak 10 percig tudok mozog
ni.” Ekkor a „Saida” teljes sebességgel közeledik, 
a „Novarát” kötélvégre fogva vontatja, míg a 
„Helgoland” céltáblának állva ki, magára vonja 
az ellenséges hajók tüzét. Majd ismét elködösítik 
a tengert, hogy ezen lepel alatt folytathassák ma
nővereiket.

Időközben az ellenség megerősítést kap. . .  
kritikus percek következnek be. Horthy Miklós 
ismét magához térve, hordágyon fekve veszi át 
a vezérletet. Északon most füstfelhők gomolyog
nak, a „St. Georg” csoportunk jön, de messze 
van még nagyon. Hajóink még egyszer felveszik 
a harcot, össztűz össztüzet követ, ágyúink zúdít
ják a tüzet az ellenség felé. . . midőn egyszerre 
8000 m. távolságra az ellenséges hajók tüzűket 
beszüntetve, délkeletnek fordulnak. Megtépázott 
hajóink diadalmenetben vonulnak be a cattarói 
öbölbe, ahol meljinei házában várta már a híre
ket a tengeri csata kimeneteléről Horthy Miklós 
hitvese. . .
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Felgyógyulása után Horthy Miklós a „Prinz 
Eugén” csatahajó parancsnokságát veszi át, majd 
időközben IV. Károly király tengernaggyá lépteti 
elő és a flotta parancsnokává nevezi ki.

Az új flottaparancsnok ismerte a nehézsége
ket és szívjósággal párosult vaskézzel iparkodott 
a fegyelmet fenntartani, de a bomlási folyamat 
már megindult, a végzetet feltartani nem lehetett.. . 
1918 október 31-én kell a hajóhadat az uralkodó 
parancsa értelmében az SHS. nemzeti tanácsnak 
átadni. Ugyanaznap délutánján Horthy Miklós el
hagyja vezérhajóját, karján annak díszlobogójával. 
Még egyszer szemébe néz legénységének, mely 
egy utolsó „Hurráh”-val üdvözli őt. Ebben a perc
ben néma csendben száll le a főárbócról soha le 
nem győzött hadilobogónk. . . Egy szót sem hal
lani, sok tengerész szemébe könny szökik. . .

Magyarország felszabadítója.
1918 őszén a helyzet Magyarországon kö

rülbelül ugyanaz volt, mint ma Spanyolországban: 
a korlátolt Károlyi Mihály kezéből a hatalom Kun 
Béla kezébe kerül.

Néhány elszánt magyar úr, gróf Bethlen Ist
ván, Károlyi Gyula, Teleki Pál, Gömbös Gyula 
igyekeznek Magyarországot valahogy talpra állí
tani. Ehhez a munkához szükségük van Horthy 
Miklósra. Az összeomlás után ősi kúriájában tar
tózkodott, de maga mondta, hogy nem maradhat 
ott tétlenül, a fű növését hallgatni. A magyar kor
mány hívására megjelent Szegeden, hogy a had- 
ügyminiszteri tárcát átvegye.

A szerző érdekesen, tárgyilagosan vázolja a 
szegedi kormány nehéz helyzetét, a franciák két
színű játékát, Horthy fővezérségi tevékenységét, 
az átvonulást Siófokra, ottani "határozott és elszánt 
fellépését, a nagy idegfeszítő munkát, a -nemzeti 
hadsereg toborozását, míg végre sikerült egy kis
számú hiányosan felszerelt és felfegyverzett, de 
lelkes karhatalom élén 1919 nov. 16-án Buda
pestre bevonulni.

Mint kormányzó.
Horthy Miklós ezer sebből vérző csonkot, 

egy romhalmazt vett át. 16 évi ténykedését mi 
ismerjük. A szerző ezt a fejezetet főleg a külföldi 
közönség számára írta, egyszerű, keresetlen és 
mégis megrendítő szavakban. Különösen megkapó 
módon jellemzi a „trianoni békeszerződés” meg
kötését. Felhívja a közönség figyelmét a lehetet
len és szokatlan bánásmódra, melyben küldöttsé
günket Párizsban részesítették, akárcsak a néme
teket Versaillesben.

Megrendítő, szerencséden Károly királyunk 
visszatérési kísérleteinek, a magyar kormány és 
kormányzónk válságos helyzetének leírása az an
tant-jegyzék fenyegető nyomása alatt. Külön meg
említi, hogy kormányzónk levelét, melyben figyel
mezteti a királyt, hogy az antant megszállja az 
országot, ha útját folytatja Budapest felé, a király 
környezete átvette ugyan Vass minisztertől, de azt 
neki soha át nem adták.. .

A szerző ezután tárgyilagosan ismerteti a kül
önböző kormányok tevékenységét napjainkig.

Dr Schmidt-Pauli mindenesetre nagy szolgá
latot tett a külföldi olvasóközönségnek, de nekünk 
is, viszonyaink tárgyilagos, jóakaratú ismerteté
sével. Művében vörös fonalként vonul végig kor
mányzónk bátor, hajthatatlan, gerinces, amellett 
önzetlen és önfeláldozó jellemének és egészséges 
optimizmusának méltatása. Felemlíti azt is, hogy 
kormányzónk minden diktátori kísérletnek ellensége.

*
A közel 380 oldalas, számos okmányt és 

képet tartalmazó művét olvasva, hálával kell kor
mányzónk vasakaratára, törhetetlen erélyére, erős 
jellemére és hitére gondolnunk, mellyel megalá- 
zottságunkból kiragadott! Minden,jó magyar em
bernek, amíg öt látja, eszébe fog jutni Madáchunk 
halhatatlan mondása: „Ember küzdj és bízva
bízzál!”

A magyar külpolitika az elmúlt 
esztendőben.

Az elmúlt, 1936. esztendő minden valószínű
ség szerint fontos helyet fog kapni a magyar kül
politika történetében.

Különösképpen emlékezetessé fogja tenni az 
1936. esztendőt a magyar külpolitikában Horthy 
Miklós kormányzó római és bécsi látogatása, amely 
nemcsak halhatatlan érdemeket jelentő szolgálat 
volt a magyarság igazságos ügyének, hanem Ma
gyarországot a háborús évek, sőt távolabbi vonat
kozásban évszázadok óta először tette az európai 
politikában az egész világ közvéleménye által el
ismert tényezővé.

*

Visszatekintve a múlt esztendő külpolitikai 
eseményeire érdemes emlékezetünkbe visszaidézni,

' hogy az év legelején mennyire bizonytalan volt a jövő 
és mennyire nyomott volt az egész európai, sőt a 
világpolitikai atmoszféra is. A keletafrikai harcte
reken még a viszonyokat legjobban ismerő és az 
eseményeket legelfogulatlanabbul megítélő katonai 
szakemberek sem várták azokat a gyors és döntő 
olasz sikereket, amelyek már február végén be
következtek és hat-hét hónap alatt meghozták 
Olaszországnak a végleges győzelmet. Az év kez
detének ezt a bizontalan hangulatát akarták felhasz
nálni a kisántánt külpolitikai intrikusai, akik Páris- 
ban valami politikai miliőben lejátszódó operettre 
emlékeztető zajossággal forgolódtak az angol 
király temetéséről Londonból visszatért államfők 
és vezető politikusok között. Szándékuk nem volt 
más és kevesebb, mint hogy az afrikai harctereken 
elgyengült Olaszországot és a gazdaságilag szerin
tük a csőd szélén álló Németországot együtt szo
rítsák ki a Dunavölgyéből és ott Szovjetoroszor- 
szág patronátusa alatt kezdjenek új politikát.

A „párisi közjáték" gyors és csúfos véget ért. 
A kisantantnak, különösen pedig Csehszlovákiának, 
amelynek ebben a mesterkedésben vezető szerepe 
volt, nemcsak, hogy nem sikerült Olaszországot 
és Németországot kituszkolni a Duna völgyéből, 
hanem a következő hónapok megteremtették a 
Duna-völgy politika jövőjének szempontjából az év
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legnagyobb külpolitikai eredményét, a július 11 -i 
német-osztrák megegyezést, amely az Olaszország 
és Németország között létrejött politikai béke, sőt 
együttműködés első nagy eredménye volt.

Magyarország külpolitikai helyzetét a Rómá
ban, március 23-án aláirt és a következő napon 
közzétett, újabb római jegyzőkönyvek a Duna völ
gyében lényegesen megerősítették. A kisantant és 
elsősorban a csehszlovák külpolitika nagy remény
kedése, Schuschnigg szövetségi kancellár januári 
prágai látogatásától remélt osztrák-csehszlovák kö
zeledésre épített számításaik nem váltak valóra. 
Hodzsa miniszterelnök visszaadta Bécsben a láto
gatást, de az eredmény csupán az lett, ami az 
osztrák külpolitika eredeti és mindig nyíltan han
goztatott célja volt, néhány újabb gazdasági termé
szetű megegyezés a két állam között.

Ilyen körülmények között mondta el Kánya 
Kálmán külügyminiszter május 28-án a képviselő
házban a külügyi tárca költségvetési vitájának vé
gén az elmúlt év egyetlen nagyobb és átfogóbb 
külpolitikai expozéját. Ennek a beszédnek alap
hangja egyrészt Magyarország békés szándékainak 
hangoztatása volt, másrészt újból kifejezést adott 
a külügyminiszter a szomszédainkkal való és építő 
politikát biztosító megegyezésnek, ha egyenlőran
gú felekként készek velünk leülni a tárgyaló asz
tal mellé.

Számbavéve az elmúlt esztendő eseményeit, 
sajnálkozással kell megállapítani, hogy ez a felhívás 
a kisántánttal, mint zárt és legalább is külszínre, 
egységes politikai akaratot képviselő testülettel 
szemben eredménytelen volt. Politikailag, a kisan
tant Magyarország iránt az elmúlt évben is ugyan
azzal a kérlelhetetlen ellenséges indulattal viseltetett, 
amelyet egy előkelő és adunavölgyi viszonyokat jól 
ismerő francia publicista vetett szemükre.

Jugoszláviának a magyar kisebbségi lakos
sággal szemben mutatott türelmesebb és megértőbb 
bánásmódja, amelyről az év utolsó hónapjaiban 
ismételten érkeztek örvendetes hírek, az egyetlen 
jóleső kivétel a magyarság elleni kérlelhetetlen 
gyűlöletnek sivárságában. De a másik két kisán- 
tánt államban az elmúlt évben tovább rosszabbodott 
a magyarság helyzete. Elég itt ha utalunk az új 
csehszlovák államvédelmi törvényre, amelynek mél
tánytalan és kisebbség-üldöző természetét a leg
autentikusabb módon Kánya Kálmán külügymi
niszter ismertette meg a magyar közvéleménnyel 
az országgyűlés felsőházában junius 20-án elmon
dott beszédében. Erdélyben pedig, otromba fele
letül Mussolini milánói beszédének magyarbarát 
kijelentéseire, mint revizióellenes mozgalom elva
kult és embertelen üldözés indult meg a magyar 
kisebbség ellen olyan mértékben és olyan eszkö
zökkel, amelyekre alig lehetne példát találni a mai 
Európa politikai viszonyai között.

Jó előjel.
Az újév első biztató világpolitikai eseménye: 

az angol-olasz egyesség megkötése. Közel két esz
tendeje, hogy a két nagyhatalom között a feszült

ség jelei észrevehetőkké váltak. Ez a Földközi-ten
ger medencéjében a meglévő egyensúly és béke 
megzavarásával fenyegetett s egy újabb';világhá
ború bekövetkezésétől való félelmet fokozta. De 
akik tárgyilagosan figyelték ebben az időszakban 
is az angol-olasz viszony alakulását, méltán biza
kodhattak abban, hogy a feszültség csak átmeneti 
lehet. Az idő és a tények nyugodt megvizsgálása 
ugyanis — hihették — nyilvánvalóan lehetővé te
szi a félreértések kimagyarázását és a két nagy
hatalom közötti régi viszony helyreállítását, mert 
ez érdeke a békének is, már pedig mindkét nagy
hatalom külpolitikája legfőbb céljául mindig az 
európai béke megszervezését és szolgálatát vallot
ta. Ez a feltevés helyesnek bizonyult.

A nemzetközi hírszolgálat már szeptember
ben jelezte, hogy Anglia és Olaszország között 
megindult a diplomáciai eszmecsere a közöttük 
fennálló vitás kérdések tisztázására és a szükséges 
megegyezés létrehozására. Ezek a tárgyalások 
ettől az időponttól kezdve szinte szakadatlanul 
tartottak mostanáig, amíg létrejött az angol-olasz 
földközitengeri egyezmény, amelyet a két érdekelt 
fél hétfőn nyilvánosságra is hozott. A „megegye
zés" hangsúlyozza, hogy a megállapodó felek az 
általános béke és a biztonság érdekét kívánják ál
tala szolgálni. Az a rendeltetése tehát, hogy előbb
re vigye a béke céljait anélkül, hogy bárki ellen 
is irányulna.

Nemcsak a szerződést kötő két nagyhatalom 
sajtója és közvéleménye fogadja örömmel és biza
kodással a közzétett földközitengeri megállapodást, 
hanem rokonszenv és megértő, sőt megbecsülő 
értékelés hangján méltatja az egész világsajtó, kö
zöttük a párizsi és a berlini lapok is. A francia 
lapok szerint az egyezmény új és biztató kezdet, 
ami az általános európai engesztelődés megnyug
tató jele. örvendetes, fűzik hozzá — mert a béke 
fenntartását szolgálja.

A német sajtó is úgy ítéli meg, hogy az an
gol-olasz egyezmény alkalmas a béke megszilár
dítására és az európai együttműködés -továbbfoly
tatására, ami mindenképpen jó  előjel.

Ez az általánosan kedvező fogadtatás erősí
teni látszik azt a feltevést, amelynek már hangot 
adtunk s amely szerint az angol-olasz megegyezés 
nem áll meg a Földközi-tenger békéjének megte
remtésénél, hanem Németországot is bevonja olyan 
nagy távlatokat ígérő új nemzetközi politikába, 
amely a még meglévő feszültségek levezetésével 
alkalmas lesz az európai együttműködés hatályos 
szolgálatára.

Huszonhárom nemzet kívánt boldog 
új évet egymásnak.

Ismét lepergett egy esztendő az idők végte
lenjén, komor gondokkal terhes, veszélyekkel át
szőtt, küzdelmes esztendő. Az új év küszöbén az 
emberiség egy pillanatra elfelejti az élet szomorú
ságait s a borús szemhatár sötét sejtésein keresz
tül átadja magát a reménynek. A vidámságnak, az 
optimizmusnak ez az újesztendei hangulata egy
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pillanatra mintha közelebb hozná egymáshoz a 
nemzeteket is. Az idén a rádió gondoskodott er
ről. Nemzetek, amelyeket áthidalhatatlan szakadé
kok választanak el egymástól, amelyek állig fel
fegyverkezve néznek farkasszemet a határokon át, 
az éther hullámain kérésziül üdvözletét küldtek 
egymásnak. A rádió nemzetközi szövetsége kezde
ményezte a népeknek ezt az összetalálkozását a 
mikrofon bűvös kockájánál. A szövetség felhívá
sára huszonhárom ország jelentkezett, hogy kész 
ebben a találkozásban részt venni. Huszonhárom 
nemzet üdvözölte egymást, szomszédok és jóba
rátok, távoli testvérek és ellenségek kezet fogtak 
egymással, hallották egymás hangját és néhány 
közvetlen szót váltottak az éther hullámain keresz
tül.

A huszonhárom ország, amelyik részt vett 
ebben e nemzetek közötti üdvözlésben: Svájc, 
Ausztria, Belgium, Dánia, Észtország, Finnország, 
Franciaország, Nagybritannia, Magyarország, Íror
szág, Izland, Olaszország, Lettország, Litvánia, 
Norvégia, Hollandia, Lengyelország, Portugália, 
Románia, Svédország, Csehszlovákia, Jugoszlávia 
és Németország. Új év első vasárnapján a mikro
fon elé járultak a huszonhárom nemzet képviselői. 
Az üdvözlés után mindegyik ország egy kis zenei 
programmot adott az illető nemzet kultúrájának sa
játos termékeiből. Nem volt a jelentkező nemze
tek közt Oroszország. Ki is hitte volna, hogy az a 
rendszer, amely ott most uralmon van és amely 
lángra akarja gyújtani a világot, jót is tud kíván
ni a békét áhítozó Európának? Es nem volt köz
tük Spanyolország, amelynek földjén most egy el
keseredett polgárháború pusztító tűzvésze szánt 
végig. Franciaországból Rostand verseire írt mu
zsikát, Jugoszláviából a szerbek nemzeti táncát, a 
kólót, román népdalokat hallottunk, Írország tánc
zenét közvetített, Csehszlovákia egy polkát, Anglia 
harangszót: Írország egyik északi kis falujának 
csilingelő hangú harangocskája után Londonból a 
Westminster ősi harangjainak bánatos komor zen
gését. Magyarország a Rákóczi indulóval szerepelt 
a műsorban. Ez a pattogó ritmusú, fenséges dal- 
lamú induló talán emlékeztetni fogja a mikrofon
nál hallgató százezreket és milliókat, hogy a ma
gyar nemzet szabadságát, emberibb sorsát várja 
tőlük a következő új esztendőben. A nemzetek üd
vözlésének sorát Németország zárta be, Beethoven 
IX. szimfóniájának fenséges akkordjaival.

Angol-Olasz megegyezés.
Az angol és az olasz kormány között meg

kötött föld közi tengeri úti megegyezés szövege a 
következő:

Az angol kormány és az olasz kormány at
tól az óhajtól vezetve, hogy az általános béke és 
a biztonság érdekében fokozódó mértékben járul
jon hozzá az egymásközötti és valamennyi föld
közitengeri hatalom közötti kapcsolatok javításá
hoz és abban az elhatározásban, hogy ezeknek a 
hatalmaknak jogait és érdekeit tiszteletben tartják, 
elismerik, hogy hajóiknak szabad bemenetele, ki

jövetele és átkelése a Földközi-tengeren életbevá
góan fontos érdeke mind az Angoi birodalom kü
lönféle részeinek, mind Olaszországnak s hogy 
ezek az érdekek semmiképen sem összeegyeztet
hetetlenek.

Kizárnak a maguk részéről minden olyan tö
rekvést, — amennyiben rájuk vonatkozik — , hogy 
a Földközi-tengerhez tartozó területek nemzeti fel
ségjogára vonatkozó status quot megváltoztassák 
vagy megváltoztatni engedjék.

Kötelezik magukat, hogy egymás jogait és 
érdekeit az említett területen kölcsönösen tisztelet
ben tartják s hogy minden lehetséges módon tö
rekszenek minden olyan tevékenység megakadá
lyozására, amely a jóviszony megrontására vezet
hetne, amely jóviszonyt a jelenlegi nyilatkozat 
konszolidálni van hivatva.

E nyilatkozatnak az a rendeltetése, hogy előbb
re vigye a béke céljait s az nem irányul semilyen 
más hatalom ellen.

Fejedelmi pompa Julianna holland 
trónörökösnő esküvőjén.

A holland főváros a királyi esküvő alkalmából 
ünnepi díszbe öltözött.

A máskor oly csendes várost elözönlötték 
az idegenek s egyes környékbeli városok majd
nem teljesen kihaltak, mert mindenki, aki csak 
tehette, eljött Hágába, hogy végignézze az eskü
vői ünnepségeket. Reggel közel másfélmillió em
ber sorakozott fel az utcákon, hogy üdvözölje az 
ifjú házaspárt. A felvonulás útvonalán tízezer főnyi 
katonaság állt sorfalat. Az utcákat virágfüzérek és 
zászlók díszítik, a házak a piros-fehér-kék nem
zeti színekben és az orániai uralkodóház színei
ben pompáztak. Az orániai ház jelvénye a narancs 
s ez a gyümölcs uralja a főváros egész képét. 
Mesterséges narancsokból készült hatalmas füzé
rek húzódnak keresztbe az utcákon, az összes 
lámpákat koszorúk díszítik s a fákat is narancsfüzé
rekkel aggatták tele. Alig látni az utcán járókelőt, 
akinek a gomblyukában ne lenne narancsszínű, 
szalag, vagy esküvői jelvény. Ezeket a jelvénye
ket milliószámra dobták a piacra; narancsszínű 
alapon J és B betűk láthatók a zománcjelvényen, 
Julianna trónörökösnő és Bernhard herceg nevé
nek kezdőbetűi. A gyermekek narancsszínű se
lyemből készült sapkát viselnek.

Este már lezárták a forgalom elől a felvo
nulás útvonalát és azóta szakadatlanul folyt az 
utcák díszítése. Már a kora reggeli órákban meg
kezdődött a néptömegek felvonulása. Mindenütt 
óriási a tolongás, semmi sem mutatja, hogy a fő
városban veszedelmes náthajárvány dúl. A hágai 
helyőrség katonái közül háromszázan fekszenek 
spanyolnáthával a kórházban s a rendőrlegénység 
tagjai közül is igen sokan betegek. Ennek elle
nére mindenütt a legnagyobb rend uralkodik s az 
óriási tömegek felsorakozása minden incidens nél
kül megy végbe. A rendőrség háromoldalas füze
tet adott ki, amelyet százezrével osztogatnak az 
utcákon és amelyek pontosan leírják az esküvői
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szertartás egész rendjét és a közlekedési utasítá
sokat. Virágokat nem szabad az ifjú pár kocsija 
elé dobni. A nászmenet a királyi palotából először 
a városházára megy, majd a polgári esküvő után 
egyházi szertartás következik, a XVI. századból 
származó történelmi nevezetességű Szent Jakab- 
templomban. Ezt a templomot Hágában évszáza
dok óta Nagytemplomnak (Groote Keik) nevezik.

Káprázatos nászajándékok.
A németalföldi királyi palotában már utolsó 

darabig számbavették a garmadában érkező aján
dékokat és most már kétségtelen, hogy a pálma 
Holland-Indiáé, Németalföld kincses gyarmatáé.

A holland-indiai kormány ajándéka több 
mint ezerhétszáz briliánssal ékített platina kar
kötő. Ez az ékszer valóban párját ritkítja. Kövei, 
amelyek a délafrikai gyémántmezők legszebb ter
méséből valók, a legtisztább kékfeliérben játsza
nak. Harmincnégy óriási darab is van Eöztük, 
ezeket a korszerű ékszerdivat szabályaihoz képest 
négyszögre csiszolták. Ez az ajándék, amelyet 
nemrégen nyújtott át rendkívüli kihallgatáson in
dus benszülöttek küldöttsége, már nincs a többi 
között. A hollandi koronával és két misztikus in
diai madárképmással díszített, felbecsülhetetlen 
értékű ékszert viseli az esküvőn a boldog meny
asszony.

A második helyet kétségkívül a holland 
anyaország népének nászajándéka foglalja el. Ez az 
ajándék kettős: egy pompás, hatalmas fehér jacht 
és az ifjú házasok jövőbeli lakásának, a Soestdijk- 
palotának pompás, korszerű belső berendezése.

Vilma holland királynő tizenkéthengeres 210 
lóerős Maybach-gépkocsival kedveskedik vejének. 
Ezzel a hatalmas túrakocsival indult el — hír sze
rint — az esküvő után az ifjú pár középeurópai 
nászútjára.

Nagy a sikere annak a halasi csipkének, 
amely a magyar nemzet nászajándéka.

Kedves megemlékezés az asztalkendőkészlet, 
amelyet a leydeni egyetem hallgatónői nyújtottak 
át a menyasszonynak. A kézzel hímzett asztal
kendők az egyetemi élet jeleneteit elevenítik meg; 
a hallgatónők saját munkája. Egykori kartársnő
jük nagy örömmel fogadta.

De reménytelen próbálkozás volna felsorolni 
az ajándékokat, még a legértékesebbeket is. Annyi 
bizonyos, hogy értékük olyan összeg, amely egy- 
egy kisebb ország államháztartásában is jelentős 
tétel volna. És meg kellene említeni az anyagilag 
kisebb értékű, ajándékokat is, amelyeket a nép 
szegényebb rétegei helyeznek jövendő uralkodónö- 
jük lába elé a boldog nap alkalmából.

Aranyhintóban ment esküvőre a  jegyespár.
A királyi esküvőt megelőző éjszaka kevesen 

aludtak a holland fővárosban. A rendőrség fel
függesztette a zárórát s miután sokezer idegen 
már nem tudott szállást kapni a túlzsúfolt város
ban, egész éjszaká vidám élet folyt a kávéházak
ban és vendéglőkben. Mindenütt szólt a zene és 
dalolt a nép.

A kora hajnali órákban megkezdődött a tö
megek elhelyezkedése a nászmenet útvonalán. Ezer 
és ezer ember már az éjszaka folyamán felsora
kozott s összecsukható székeken kuporogva várta 
a történelmi nap hajnalát. A kedvező fekvésű 
pontokon már a reggeli órákban életveszélyes volt 
a tolongás. A nászmenet útvonalán csak a meg
hívott előkelőségek autói hajthattak végig, de ezek 
számára is csak egészen keskeny részen tudták 
szabadon tartani az úttestet. A hágai főpályaud
varon szintén rég nem látott élénkség uralkodott. 
Egymásután futottak be a különvonatok és ontot
ták a vendégeket.

A katonaság már reggel hat órakor felvo
nult a nászmenet útvonalán és elfoglalta helyét. 
Az egyes szakaszok acélsisakkal, feltűzött szu
ronnyal, zászlókkal és zenekarral meneteltek a 
laktanyákból a városon keresztül. A vidám katona
zene még jobban fokozta a közönség lelkesedését.

Az esküvői ünnepségek reggeli szerenáddal 
kezdődtek, amelyet négyszázfőnyi énekkar adott a 
királyi palota előtt az ifjú pár tiszteletére. A sze
renádot, amelyet a rádió is közvetített, közel száz
ezer főnyi tömeg hallgatta végig a palota előtt 
elterülő hatalmas térségen. Holland időszámítás 
szerint délelőtt tizenegy órakor indult el a palo
tából a nászmenet a tizenhétezer főnyi hágai rend
őrség sorfala között a városháza felé. Amikor a 
jegyespár megjelent a királyi palota bejáratánál, 
a százezer főnyi tömeg szűnni nem akaró éljen- 
zésset üdvözölte őket. Féhizenkettőkor megkezdő
dött a városházán a polgári esküvő, amely a le
hető legegyszerűbb formák között folyt le, ugyan
úgy, mint minden más holland jegyespár házasság- 
kötése. A hivatalos aktus alig negyedóra hosszat 
tartott, majd az ifjú pár a Szent Jakab-székesegy- 
házba hajtatott, ahol kezdetét vette az egyházi 
szertartás.

A nászmenet élén a jegyespár haladt nyolc
fogatú négyszázéves ősi aranyhintóban. Az arany- 
hintó két oldalán a testőrgárda lovasai lépdeltek. 
Ezután a többi előkelőség, fejedelmek, hercegek 
és hercegnők kocsijai haladtak. Az ősi Szent 
Jakab-székesegyház hajója ünnepi díszben várta a 
vendégeket. A hatalmas gót templomot drága sző
nyegekkel és függőkkel díszítették fel. Az egyházi 
szertartás is rövid volt s gyönyörű Halleluja-énekkel 
ért véget.

Magyar nászajándékok.
A hágai fejedelmi esküvő különös rokonér

zést keltett a magyar társadalom legszélesebb kö
reiben. Hálás apák és anyák, nemkülönben hálás 
gyermekek saját családi ünnepüknek tekintették a 
holland trónörökösnő esküvőjét. Valami nagyon 
kellemesen meleg lelki kapcsolat öntudata nyilvá
nult meg sok magyar családban, de a társadalom
nak közvetlenül nem is érdekelt rétegei is úgy te
kintettek az esküvői ünnepségek alkalmából Hága 
felé, mint egy velünk barátságos olyan népnek 
ünnepére, amelynek le vagyunk kötelezve. É s ez 
valóban így is van. Nemcsak azok az apák és
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anyák gondolnak hálás elismeréssel Hollandiára, 
akiknek vérszegény gyermekei a háborút követő 
legsúlyosabb időkben hollandiai nevelőszülőknél 
nyertek elhelyezést, gondos ápolást és ott váltotta 
fel halvány arcocskáikon a kóros fehér színt az 
életerő pirossága. A magyar ember a történelem 
tanúsága szerint sem volt soha hálátlan és soha
sem feledkezett meg azokról, akik vele jót tettek s 
ezek közt a jótevők között első helyen áll Hollan
dia népe. Azokkal a derék, egyszerű, de puritán 
holland családokkal szemben, amelyek egy-egy 
vérszegény magyar gyermeket szeretetteljes gon
dozásba vettek, valóban sohasem lehetünk eléggé 
hálásak. Azt is tudjuk, hogy annak a gyermek- 
gondozási akciónak élén, amely Hollandiában a 
háború után intézményesen kifejlődött, a királyi 
család, a királynő és a trónörökösnö állottak.

Természetes tehát, hogy a hágai fejedelmi 
esküvőt az egész magyar nemzet a maga családi 
ünnepének is tekintette és százezrek hallgatták 
nagy érdeklődéssel az ünnepségnek rádión közve
tített részleteit. Természetes az is, hogy a gyer
mekeinek szeretetteljes gondozásáért hálás magyar 
nép nászajándékkal kedveskedett a királyi meny
asszonynak. Herendi porcellán és halasi csipke 
volt ez a nászajándék. És jóleső öntudattal álla
píthatjuk meg, hogy valóban fejedelmi nászajándék 
volt. A magyar föld és a magyar kézműipar egész 
sorozatát tudja kitermelni az ilyen fejedelmi aján
dékoknak. Úgy amint tokaji borunkat a borok fe
jedelmének és a fejedelmek borának szoktuk teljes 
joggal nevezni, az Istenáldotta magyar föld és a 
magyar ember rátermettsége sok-sok ilyen jelleg
zetesen magyar terménnyel és termékkel tudja fel
díszíteni bármelyik európai fejedelmi asztalt. Ma
gyar búzából, a Manitóba I-cl versenyző dús si
kértartalmú tiszavidéki búzából őrölt liszttel javít
ja  fel Európa kenyérlisztjét, ha pedig kalácsot 
akar sütni, akkor vegyítetlenül dolgozza fel a már
kás magyar búza hófehér lisztjét. Kézműiparunk 
pedig a Hágába nászajándékul küldött herendi 
porcellánon és halasi csipkén kívül az iparnak és 
háziiparnak olyan remekeivel dicsekedhetik, ame
lyekkel soha semmiféle fórum előtt szégyent nem 
vallhatunk és bárkivel a világon versenyre kelhetünk.

De nemcsak borunk, búzánk és kézműipa
runk, hanem gyümölcstermelésünk is világhírűnek 
mondható. A távol London piacaira sikerült kivin
nünk a cseresznyét, az őszibarackot, a szőlőt, az 
almát és a paradicsomot. Ezekkel a cikkekkel esz- 
tendőről-esztendőre nagyobb piacokat hódítunk és 
az a szervezett és intenzívebbé tett mezőgazdasági 
termelés, amelynek megalapozásán a magyar kor
mány fáradozik, nemkülönben a termelést és a 
termelőt védő törvények és rendeletek joggal kel
tik azt a reményt, hogy még további piacokat 
fogunk hódítani. Lovainkat, különösen a kitartó 
és könnyű magyar hátaslovat immár nemcsak 
Európa keresi, hanem India nagyurai is vásá
rolják. Lóexportunk India felé néhány év óta ör
vendetes emelkedést mutat és pedig nem csak há
taslovakban, hanem könnyű kocsilovakban is. In
dia steppéin előkelő maharadzsák vadásznak an

tilopokra és gazellákra hatfogatú könnyű kocsiju
kon, amelyről a betanított gepárdot engedik el az 
antilop elfogására. A kocsit magyar lovak röpítik 
az ázsiai steppéken a száguldó gepárdok után. 
Könnyű Nóniusaink és Gidránjaink iránt a- tavaszi 
tenyészállatvásárokon mindinkább fokozódik a kül
földi kereslet.

Értékeset, a külföldi piacokon is keresett cik
keket termel a magyar föld, a magyar földművelő és 
a magyar kézmüiparos. Nem kell a szomszédba 
mennünk akkor, ha valakinek igazán fejedelmi 
ajándékkal akarunk kedveskedni. Most sem kellett 
idegenbe és idegenhez fordulnunk, amikor a hol
land trónörökösnővel szemben óhajtottuk leróni 
hálánknak egy csekély töredékét. Herendi porcel- 
lánt és halasi csipkét küldöttünk, mert mindkettő 
alkalmas arra, hogy fejedelmek asztalát díszítse 
és fejedelmek lakásának legyen ékessége.

A kormányzói pár, Alfonz volt spanyol 
király, külföldi államfők képviselői és 

hercegek Frigyes királyi herceg 
temetésén.

Az ország és a külföld mély részvéte mellett 
a kormányzó és több külföldi államfő képviselő
jének, valamint a hivatali előkelőségek és nagy
számú gyászoló közönség jelenlétében kísérték 
utolsó útjára január 5-én délelőtt Frigyes királyi 
herceg tábornagyot, az Osztrák-Magyar Monarchia 
hadrakelt seregének volt főparancsnokát.

A gyászszertartás első része a magyaróvári 
plébánia-templomban folyt le, ahol már közel egy 
hete nyugodott díszes ravatalon az elhúnyt királyi 
herceg holtteste. A fekete leplekkel borított temp
lom közepén elhelyezett magas ravatal négy sar
kán hatalmas ezüst diszkandelláber és a ravatalt 
két sor gyertya veszi körül.

A koporsón a Mária Terézia-rend piros-fe- 
hér-piros színű leple, rajta Frigyes királyi herceg 
osztrák tábornagyi kalapja zöld toliakkal és a ma
gyar lovassági tábornagyi kalpag fehér forgóval. 
A két tábornagyi kalap alatt a koporsón ott van 
a kivont kard és a hüvely a szolgálati övvel és a 
marsallbottal. A ravatal lábánál vannak az elhúnyt 
kitüntetései. Egy nagyobb bársonypámán össze
sen huszonegy nagykereszt és több párnán a ki
sebb kitüntetések. Legfelül van az Aranygyapjas- 
rend, alatta a Mária Terézia-rend nagykeresztje, 
tőle jobbra az osztrák-magyar tábornagyi dísz- 
marsallbot, balra pedig a német vezértábornagyi 
díszmarsallbot a sisakkal. A Mária Terézia-rend 
alatt a Szent István-rend nagykeresztje van a 
lánccal, továbbá a porosz Fekete Sas-rend, a po
rosz Vörös Sas-rend, a Máltai nagykereszt, a 
francia Becsületrend nagykeresztje, valamint orosz, 
angol, német, török, perzsa, dán, spanyol nagy
keresztek, bajor, szász, württembergi, holland, 
svéd, belga, bolgár és egész sor német nagyher
cegi és hercegi kitüntetés és sok emlékérem.

A kormányzói pár és a  család.
Az előkelőségek már tíz óra után kezdtek 

gyülekezni a plébánia-templomban. A szentélyben
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az evangéliumi oldalon az oltár előtt állott Hor
thy Miklós kormányzó és feleségének széke. T ő 
lük jobbra az első sorban foglaltak helyet az el
hunyt gyermekei: Albrecht királyi herceggel élü
kön.

A mögöttük lévő sorban a két szélen foglalt 
helyet a két vő s köztük hat unoka. A harmadik 
sorban foglaltak helyet a többi unokák még 5-en.

Államfők képviselői.
A szentély jobboldalán a katafalkhoz közel 

az első sorban foglalt helyet egymás mellett Jenő 
főherceg tábornagy, az elhunyt testvéröccse, aki 
Zita császárnét és királynét, valamint Ottó király
fit képviselte és XIII. Alfonz volt spanyol király, 
az elhunyt unokaöccse. Szembe velük a külföldi 
államok és államfők követei, a hercegi családok 
s egyéb előkelőségek.

A kormány tagjai.
A hajóban a ravataltól balra az első sorban 

ült Darányi Kálmán miniszterelnök, a kormány 
több tagjával. A ravatallal szemben az.oszlopok 
alatt foglalt helyet a pécsi 8. gyalogezred tiszti 
küldöttsége.

A ravatal körül a pécsi 8. gyalogezred al
tisztjei állottak díszőrséget. A templom bejáratai 
felett és a templom hajójában az oszlopokon fe
kete alapon volt kifüggesztve a megboldogult cí
mere, Archidux Fridericus felirattal és római szá
mokkal jelezve 1856— 1936.

A koszorúkat helyszűke miatt kint a tem
plom bejárata mellett két oldalt helyezték el.

A gyászszertartás.
Pontosan tizenegy órakor érkezett meg gép

kocsin a templom bejáratához Horthy Miklós kor
mányzó és felesége két szárnysegéd kíséretében. 
A föméltóságú párt Albrecht királyi herceg fogadta 
és a szentélybe kísérte. Amikor a kormányzó el
foglalta a számára készített díszhelyet, bevonult a 
templomba Serédi Jusztinján bíboros-hercegprímás 
nagy papi kísérettel és megkezdette a gyászszer
tartást.

Rövid gyászszertartás és a halott b eszere
lése után, amelynek során a budavári koronázó 
főtemplom énekkara Sugár Viktor karnagy veze
tésével a Liberát és a temetési szertartást énekelte, 
megkezdődött a ravatalbontás. A temetkezési vál
lalat fekete díszruhába öltözött alkalmazottai a 
koporsót kivitték a templomból és átadták a hon
védség koporsóvivö altisztjeinek, akik a koporsót 
az ágyútalpra helyezték.

Elindul a  gyászmenet.
Ezután megalakult a gyászmenet. A mene

tet az államrendőrség egy lovasszakasza nyitotta 
meg, amely után mintegy ötven lépésre vitéz Só- 
nyi Hugó gyalogsági tábornok, a honvédség fő- 
parancsnoka, következett törzsével. Mögöttük jött 
egy huszárszázad, majd a pécsi 8. gyalogezred 
díszszakasza, amely ezrednek az elhunyt tulajdo
nosa volt, továbbá az utászzászlóalj parancsnoka 
egy utászszázad élén. Ezután következett a kato
nai zenekar, amely után a keresztvivő haladt, egy

rohamsisakos katona fekete gyászfátyollal. Mögötte 
jöttek a rendjelvivök, akik bíborpárnákon vitték az 
elhunyt kitüntetéseit, utánuk két vitéz fekete le
pellel letakart lovat vezetett.

Ezután következett a papság, amelynek so
rai a gyászszertartáskor asszisztáló papok, majd 
közvetlen a koporsó előtt a hercegprímás és kísérete.

Ezután következett a koporsót hozó ágyú
talp. Mellette jobbra és balra koporsóvivők halad
tak, s mögöttük egy páncélos lovas kivont kard
dal. Mintegy húsz lépéssel hátrább haladt a nagy
számú gyászoló család, kétoldalún és mögötte a 
kísérettel.

A gyászoló család élén haladt Albrecht ki
rályi herceg az elhúnyt egyetlen fia, több közeli 
főhercegi rokontól követve.

Mögöttük mintegy tíz lépésre haladt a kor
mányzó és felesége kíséretükkel, utánuk a végte
len hosszú gyászmenet.

Gyászlepel a házak oromzatán.
A gyászmenet a Szent László-téren, a Ma

gyar-utcán, a Deák Ferenc-téren, a gróf Széchenyi 
István-utcán, a Városkapu-utcán, a Kórház-úton, 
a Magyar-utcán át ment a templom kriptabejára
tához, miközben a zenekar Beethoven gyászindu
lóját játszotta.

Amerre a menet elhaladt, a házakat gyász
lobogókkal díszítették fel. Igen sok épület orom
zatát gyászlepellel borították be. A napsütéses 
enyhe téli időben a rendőrkordonok mögül sok
ezernyi közönség nézte végig a temetési menetet. 
Az útvonal mentén felsorakoztak a különböző tár
sadalmi egyesületek küldöttségei.

Háromnegyed 12 órakor érkezett vissza a 
gyászmenet éle a templomhoz. A kivonult csapa
tok az utolsó tiszteletadás teljesítése végett a temp
lommal szemben elfoglalták eredeti felállási he
lyüket. A papság és a gyászoló közönség bevo
nult a templomba. A hercegprímás papjaitól kö
rülvéve lement a kriptába, ahol folytatódott a 
gyászszertartás. A hercegprímás mindenekelőtt be
szentelte azt a helyet, ahol az elhúnyt örök álmát 
fogja aludni.

Ezalatt a templom előtti téren felállott kato
naság megadta az elhúnytnak a végtisztességet.

A zenekar a himnuszt játszotta, majd a tű- 
zérüteg disztüzet adott. Ezután a koporsóvivök 
leemelték a koporsót az ágyútalpról és beviték a 
templomba, ahol átadták a temetkezési vállalat 
díszruhás embereinek. Az alkalmazottak a kopor
sót levitték a kriptába s ott elhelyezték Izabella 
királyi hercegasszony koporsója mellett.

A kriptában.
Amikor mindenki elhagyta a kriptát, a zene

kar újból a himnuszt játszotta.

Kik kapták Budapesten 
a legkedvesebb karácsonyi ajándékot 

1936. karácsonyán?
A Baross-utca 27. szám alatti I. számú nő- 

gyógyászati és szülészeti klinika tágas, világos fo
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lyosói üdén visszhangozzák a gyermektorkokból 
kicsattanó karácsonyi éneket:

„Mennyből az angyal lejött hozzátok 
. Pásztorok, pásztorok..."

Az első emeleti óriási tanteremben karácso
nyi ünnepélyt tartanak.

A hosszú előadói asztalon halonibarakoít sok 
száz színes ajándékcsomag közül fáklyaként ma- 
gaslik ki a lobogó, színes gyertyáktól és a szik
rázó csillagszóróktól ragyogó, feldíszített óriási 
karácsonyfa.

Makulátlan fehér, kórházi ruhában ott ülnek 
körötte a klinikának már fennjáró betegei, akiknek 
ajka körül a fiatal anyák boldog mosolya ragyog 
és azok, akik csak néhány napja jöttek ide és 
most, a Jézuska születési évfordulójának közeled
tekor az anyai szeretet epedésével gondolnak az 
eljövendő boldog pillanatokra . . .

A karácsonyi ének elhaltéval, amelyet a Mes
ter-utcai polgári fiúiskola énekkara adott elő, — 
a karácsonyfa elé lép a klinikát vezető egyetemi 
nyilvános rendes tanár.

— Azért rendezzük most itt ezt az igazán 
karácsonyi ünnepélyt — mondja — , hogy a sze
líden lobogó karácsonyfagyertyák lángjánál össze
gyűlt betegek, orvosok, ápolónők és a karácsony
estünk művészi szépségéről gondoskodó kisfiúk 
egyetlen családdá összeforrva, az otthon melegét 
juttassák azoknak, akiknek a Karácsony ünnepét 
itt a kórházban kell eltölteniök.

Újra felzeng a kisfiúk énekkara, majd ked
vesen megható és néha igazán kacagtató betle- 
hemes játék következik, amelyet a Hernád-utcai 
fiúpolgári növendékei adnak elő eredeti öltözékben.

A Szózat eléneklése után vége a megható 
karácsonyestnek. Minden beteg, minden kisfiú kap 
egy szép ajándékcsomagot, rengeteg édességgel.

A fennjárók gondoskodnak azokról a bete
gekről, akik még ágyhoz vannak kötve. Minden 
éjjeliszekrényre jut egy ajándékcsomag.

Ezután következnek a karácsonyest legmeg- 
hatóbb pillanatai. A tanár orvosainak kíséretében 
elindul és végigjárva a klinikának csupán a kará
csonyfagyertyáktól megvilágított valamennyi kór
termét, minden egyes betegnek személyesen kíván 
„boldog karácsony“-t. Nem felejt ki egyet sem a 
száznyolcvan nő közül. Mindegyiknek jut egy ked
ves, megnyugtató szó, egy simogató kézfogás. És 
a megható körséta során, az imbolygó fényekkel 
megvilágított kórtermek csendjébe bele-belesír az 
apró, kis miniatürágyak egyik-másik lakójának 
hangja, amely olyan édesen dobogtatja meg az 
anyai szívet...

Mialatt az első emeletről .a „Mennyből az 
angyal..." hangjai szállanak és az egész klinika 
személyzete ünnepel, a „szülőosztályon" állandó 
ügyeletes szolgálat van.

Az ügyeletes doktorok és madámok az „an
gyal érkezését" várják. Új magyar honpolgárok és 
honpolgárnők Budapestre érkezését készítik elő.

Szívetdobogtató dolog Karácsonykor, Krisz
tus születésének évfordulóján születni.

— A népmonda azt tartja, hogy karácsony
kor fájdalom nélkül szülnek az anyák — jegyez
zük meg.

A doktor urak persze lemondóan legyintenek, 
de néhány madám elmosolyodik és elgondolkozva 
néz maga elé. Talán az emlékeiben kutat...

— A természet nem tűr csodákat — hang
zik különben a tudományos megállapítás — , leg
feljebb véletlenek történhetnek. Mi persze megte
szünk minden lehetőt, amire az orvostudomány 
csak módot ad ...

Bentről még hallatszik az éles gyermeksírás, 
a karácsonyesti első kis jövevény, egy apró kis
lány hangja.

— El sem tudom mondani, milyen boldog 
vagyok, hogy éppen Karácsonyra született a kis
lányom — suttogja felénk kérdésünkre egy anya, 
amikor egy pillanatra megállítják mellettünk a to
lókocsit. —■ A férjem is nagyon örült ennek és én 
különösen. Úgy veszem, mintha a Jézuska aján
dékozott volna meg vele. Azt hiszem, hogy ez 
komoly kitüntetés...

— Nem tudom, hogy az efeletti boldogság 
miatt-e — teszi hozzá még —, de alig éreztem vala
mit. Csak akkor szorította össze szívemet a nagy 
öröm, amikor a kislányom hangját meghallottam.

— Milyen névre fogják keresztelni a kislányt?
— Ági lesz a neve... Ezt már előre elhatá

roztuk, hogy ha lány születik.
A kis Ági után újabb jövevény érkezett. A 

budaörsi Maros-köz 6. szám alatt lakó Bittér Pál 
asztalos huszonötéves felesége adott egészséges 
kislánynak életet.

— Máriának fogom kereszteltetni a kicsit — 
hálából Szűz Mária iránt, — mondja az örömtől 
szintén csillogó szemekkel. — Jutalomnak érzem 
ezt a kislányt és nagyon boldog vagyok, hogy 
éppen Karácsonyra hozta őt nekem ajándékba a 
Jézuska.

Hosszabb szünet után megint kislány érkezik. 
A kispesti Karcsai András, Beszkárt-kocsivezető 
feleségének születik egészséges, vidám és különö
sen jótorkú kislánya, amint azt a csendes folyosók 
visszhangja tanúsítja.

Ügy látszik, ez a nap a leányok napja. Eddig 
már három kislány született és már itt a negye
dik is.

A közeli Irányi-utca 21-bői szállította be 
nagy sietséggel feleségét Hernádi Leonard cégve
zető. Csakhamar örülhettek is a szülők a kislány
nak.

— Bár görögkatolikus vagyok — mondotta 
Hernádiné — és így a karácsonyom későbbre 
esik, mégis örülök, hogy a kislányom a magyar 
karácsonykor született. Jó magyar lánynak akarom 
nevelni és mindig örömmel fogjuk a nagy ünnep
pel összeeső születésnapot megünnepelni.

A négy kislány után nagykésőn érkezett meg 
egy kisfiú: Greif Istvánná fia, aki Antal névre fog 
hallgatni és a néhány órával idősebb kislányokkal 
együtt — amint ezt örömmel jelenthetjük — a 
legjobb egészségnek örvend.
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1936. év Karácsony estéjén az I. számú szü
lészeti klinikáról kelt hivatalos jelentésünket lezár
va, tehát: a Jézuska négy kisleányt és egy kisfiút 
hozott.

Egy gyári munkásnak ötvenezer 
pengőt ítélt meg a bíróság.

Egy százezer pengős perrel foglalkozott most 
a törvényszék és ennek a pernek az a különös ér
dekessége, hogy a felperes, aki ilyen hatalmas 
igényt támaszt, gyári munkásnak vallja magát. 
Gadányi Józsefnek hívják ezt a munkást, aki száz
ezer pengő tökét és ennek a kamatait követeli nagy- 
nénjétöl, özv. Günzberger Ödönné magánzónőtől 
és néhai Günzberger Ödön örököseitől.

A gyári munkás Gadányi József keresetében 
elmondotta, hogy, édesapja, Günzberger Soma 1912 
elején meghalt. Ő még akkor egészen kis gyermek 
volt és ezért örökségéről az árvaszék feladata volt 
gondoskodni. Apja földbérlő volt, aki után tekin
télyes vagyon maradt. Az árvaszék a kiskorú szá
mára vagyonkezelő gondnokul nagybátyját. Günz
berger Ödönt rendelte ki, aki ugyancsak földbérlő 
volt és azóta már szintén meghalt.

Húsz évvel ezelőtt, 1917 elején, Günzberger 
Ödön az árvaszék jóváhagyásával megvásárolta 
elhalt fivérének, Günzberger Sománnak földbérletét 
élő és holt felszerelésével együtt. Az árvaszék jó
váhagyta a fizetési feltételeket is. Eszerint Günz
berger Ödön százezer koronát fizetett kiskorú uno
kaöccse javára és ezt a vételárat is nem azonnal, 
hanem tíz év múlva tartozik kiegyenlíteni. A nagy
bácsi nem várt tíz évig a fizetéssel. Másfél év 
múlva, 1918 őszén jelentkezett az árvaszéknél az
zal, hogy a teljes vételárat kiakarja egyenlíteni. Le 
is fizette a százezer koronát, de azt sem készpénz
ben, hanem százezer korona névértékű hadikölcsön- 
kötvénnyel, ö t évvel később, 1923-ban az árvaszék 
arra az álláspontra helyezkedett, hogy a százezer 
koronás vételárnak ilyen módon történt kiegyenlí
tése nem megfelelő és a kiskorú érdekei valori
zációt kívánnak. Hosszabb tárgyalások után Günz
berger Ödön még három vagon búzát fizetett a 
birtok élő és holt felszereléséért.

Gadányi József, aki a hatalmas apai örök
ségből az értéktelenné vált hadikölcsön-kötvénye- 
ket kapta, gyári munkás sorsra jutott. Mivel ezzel 
szemben nagybátyjának családja ma is jómódú, 
kártérítési pert indított ellenük és azt a különbö
zetett követelte a közben elhalt gyámjának örökö
seitől, amely a gazdasági felszerelés régi tényleges 
értéke és az azért adott érték között mutatkozik. 
Az alperes Günzberger-család a kereset elutasítását 
kérte és azzal érvelt, hogy Gadányi József keresete 
tulajdonképpen valorizációs igény, amelynek érvé
nyesítésével a törvény értelmében már elkésett.

Dr. Tóth László törvényszéki bíró hónapokon 
keresztül tárgyalta ezt a százezer pengős pert. A 
törvényszék nem fogadta el az alperes jogi érve
lését és bizonyítást rendelt el arra, hogy Gadányi 
Józsefet valóban milyen összegű kár érte? A szak
értők megállapítása szerint ötvenezer pengőre ér

tékelhető az a különbözet, amennyivel a gyám 
kevesebbet fizetett a felszerelési tárgyakért, mint 
amennyit a gazdasági felszerelés valóban megért.

A törvényszék most a szakértők véleményé
nek figyelembevételével ítéletében arra kötelezte 
az alpereseket, hogy a reájuk háramlott örökség 
értéke erejéig fizessenek tizenöt nap alatt Gadányi 
Józsefnek összesen ötvenezer pengő tőkét és 3500 
pengő perköltséget. «

Leszoktam a dohányzásról.
írta : Máriássyné Szem ere Katinka.

— Milyen szivart parancsolsz?
A házigazda egy doboz Médiát tartott a 

vendége elé, a könnyű Nikotex-szivarokat pedig 
az asztalra tette.

— Köszönöm, Gábor, nem szívok.
A háziúr majd elejtette a szivarskatulyát meg

lepetésében. Nem hitt a fülének.
— Tessék?... Azt mondtad, hogy nem szívsz? 

Mért? És meddig?...
— Hóttig, barátom. És hogy mért, annak 

hosszú sora van.
— No, de erre már én is kíváncsi vagyok, 

— fordult arrafelé a háziasszony is. — Mondja 
el kedves Térey, a társaság nagy része úgyis le
ült bridgezni a másik szobában. Hadd halljuk mi 
a maga csodálatos megtérésének a történetét.

— Halljuk, halljuk! — ismételték jobbról is, 
balról is. Térey Kálmánt senki sem tudta máskép 
elképzelni, mint szivarral a szájában. Mindig ő 
volt a legnagyobb dohányos a társaságban. Most 
egy félesztendeig hivatalos kiküldetése távol tar
totta a fővárostól. Valóban csodának kellett történ
nie, hogy azalatt lemondjon a füstről, mely most 
csak a mások cigarettáiból áradt felé, mint maga 
a kéken gomolygó kísértés.

— Hát jó, elmondom, — kezdte Térey. — 
Tulajdonképpen két szóval is elintézhetem: a fi
am szoktatott le róla.

— A fia?... így még titokzatosabb... Úgy 
tudtam, az orvosod már régen tiltja... — röpül
tek a megjegyzések össze-vissza.

— Az igaz, hogy az orvosom régen tiltja, — 
felelte Térey. Restellem bevallani, de a magam 
egészsége nem esett elég súlyosan a latba, — ha 
kevesebbet szívtam is, abbahagyni nem voltam 
képes. Pedig tudtam, hogy a szemem világa is 
rámehet.

— De ép, mert láttam, milyen megalázóan fog- 
vatartja az embert ez a dohányzási szenvedély, min- 
mindenáron azt szerettem volna, hogy Pali, a 
legidősebb, tizenhétéves fiam, ne legyen rabjává. 
Már körülbelül egy éve figyeltem és tudtam, hogy 
ha nem szív is még, de sóvár pillantásokat vet 
az én cigaretta-tárcámra. Attól féltem, hogy nem 
sokáig bír majd ellentállni és csenni fog belőle, 
vagy a zsebpénzét költi dohányra. Tehát draszti
kus lépésre határoztam magamat.

— Egy este, vacsora után azt mondom a 
gyereknek:
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— Hallgass ide, fiam. Te nagyon szeretnél 
cigarettázni, ügye? Hát nesze, gyújts rá.

— Nyújtottam felé a tárcát. A gyerek vér
vörös lett, a szemében villant valami, rágyújtott. 
Óriási élvezettel fújta a füstöt.

— Én folyton lestem, mikor sápad már el, 
mikor vonul lopva kifelé. De mindebből semmi 
sem akart bekövetkezni, pedig a cigarettából már 
csak egy csöpp csutak volt. Pali fogpiszkálót 
szúrt a végibe, hogy egy vonalnyi se vesszen 
kárba. Ép úgy ragyogott a szeme, mint az elején.

— Annál kényelmetlenebbül kezdtem maga
mat érezni én. Úgylátszik, ennek a gyereknek 
erős kúra kell. És ha már elkezdtem, nem lehet 
abbahagyni.

— Itt a második, — kínáltam újra.
— Ő nem szólt semmit, csak rágyújtott a 

másodikra is a csutakról. Szemmelláthatólag Ízlett 
neki. Engem elfogott a pánik. Mi lesz, ha a ne
velési módszerem csütörtököt mond?

— Ez nem gilt, — szóltam oda a gyerek
nek. Dohányos ember nem pöfékel, hanem le
szívja a füstöt.

— Erre huncut oldalpillantást kaptam a fi
amtól. S nyelte a füstöt, mint aki egyebet sem 
tett világéletében.

— Mire beletűzte a fogpiszkálót a második 
csutakba is, velem már forgott a szoba. Vele el
lenben nem.

— Va banque — gondoltam és szájába 
dugtam egy szivart.

— Elszívta azt is, végig, fogpiszkálóra tű
zött csutakostól. Mellre szívta a füstöt. Utána 
széles mosollyal kívánt nekem jóéjszakát.

— De nem volt jó éjszakám, mert állan
dóan azt figyeltem, nem hallom-e a szomszéd 
szobában motozni? Az édesanyja pedig folyton 
szemrehányásokkal illetett, hogy beteggé teszem 
azt a szegény kis fiút. Utóvégre még gyerek, le
hetetlen ötlet volt tőlem ilyen módon elriasztani 
a dohányzásról. Inkább szoknék le róla magam. 
És így tovább.

— Szóval hánykolódtam, — Pali ellenben 
az igazak álmát aludta. Piros-pozsgásan ébredt 
másnap. A reggelinél látszott rajta, hogy alig 
tudja visszatartani a kuncogást. Végre kitört.

—  Apus, ugy e azt akartad tegnap, hogy 
rosszul legyek? — vigyorgott rám.

— Igazán mondom, szégyeltem magamat. 
De nem tagadtam.

— Azt, fiám, hogy megundorodj a dohány
zástól.

— De nem lettem ám rosszul, —  hencegett 
Pali. — Hiába tömted belém még a szivart is.

— Karonfogtam a gyereket és bevittem a 
dolgozószobámba.

— Nézz ide, fiam. Igaz, erős és kétélű kí
sérletet választottam, hogy a dohányzástól elriasz- 
szalak. Igaz az is, hogy nem sikerült, mert hála 
Istennek, olyan pompás szervezeted van, hogy 
nem ártott neki a füst. De úri ember nem él 
vissza az előnyeivel. A becsületedre bízom, hogy 
ne csenj cigarettát és ne költsd a szüleid pénzét

olyasmire, ami, ha egyszer nem is árt, de növés
ben lévő gyereknek azért méreg. Ha aztán ma
gad meg tudod keresni a rávalót, akkor választ
hatsz, akarsz-e dohányozni vagy sem.

— A gyerek összeszoritotta a száját, szemem 
közé nézett és azt mondta:

— ígérem, édesapám, hogy addig nem 
szívok.

— Ennek több, mint egy félesztendeje. És biz
tosan tudom, hogy az ígéretét betartotta. Látom 
az arcán. Kemény legény az én kis fiam.

— De mentül büszkébb lettem rá, annál 
jobban kezdtem magamat szégyelleni amiatt, hogy 
ennek a gyereknek erősebb és fegyelmezettebb 
akarata van, mint nekem, az apjának, mikor az 
én egészségem épúgy kockán forog, mint az övé. 
Hogyan tudjuk a gyerekeinket erős jellemmé ne
velni, ha nem adunk nekik jó példát?

— Valósággal resteltem rágyújtani a gyerek 
előtt. Annyira resteltem, hogy egy szép napon 
— nem gyújtottam rá többé.

— És ha nehezemre esik az ön megtagadás, 
csak a fiamra kell gondolnom. Minden áldozatot 
megér, hogy a gyerekeink különbek legyenek ná
lunknál...

— Hát így szoktam én le a dohányzásról...

Heten vagyunk.
Irta: Örsy Atilla.

Langyos tavasz rezgeti az árokparton. Sárga 
aranylibuskák csupálták a fűszálakat. Palika elszö
kött hazulról, pedig csak az imént tette le a ka
nalat. A fal mellett somfordáit a kislibák felé, a- 
melyek nagyon, de nagyon tetszettek neki. Bűn
jellel, egy lehasított fiatal orgonavesszővel a kezében 
közeledett feléjük, azonban a vén ludak harcias
ságán csütörtököt mondott minden bátorsága. Dü
hös sziszegésbe fogtak és széttárt szárnyakkal ron
tottak Palikának, ki egy darabig csak állta az ost
romot, de mikor egyik a hátulsó felébe csípett, 
megszeppenve menekült be Kálmánkáék kapuján.

A kívül maradt jószágok csak lassan csen
desettek el. Apróságaik összedugott csőrrel még 
hosszan ellilegtek.

Kálmánkáéknál éppen befejeződött az ebéd. 
Őkelme almáslepényt rágcsált, amire az odaballagó 
Palika megbűvölt szemeket meresztett.

— Adjál neki egyet —  szólt Kálmánka édes
apja a feleségéhez, — ne menjen el a péterkéje.

— No, gyere ide, hogy a kakas csípjen meg. 
Hol maszatoltad így be a képed?

Palika végigtörölte kezefejével szája környé
két és megragadta a lepényt. Mikor megette, meg
szólalt:

— Kérek még!
— Nesze, na — mondta neki Kálmánka anyja 

— , de azután menjetek játszani Kálmánkával...
A két gyerek pár pillanat múlva eltűnt az 

udvar hátuljában, a vadszőlővel befuttatott venyi
gecsomó mögött.

Palikáék heten voltak testvérek, még egy nála 
kisebb pusztította otthon a kenyeret, egy másik
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pedig a pólyában rugdalódzott. Apja vincellér volt 
a Bársony nagyságos úrnál. Kálmánkáék ellenben 
rendezett viszonyok között éltek. A férj a község 
egyik jegyzője volt, de a mama is pénzt keresett. 
Tanítónő volt és a gazdasági ismétlősöket tanította.

A venyigecsomó mögötti kertszöglet volt a 
két gyerek tanyája. Egész kis játékváros sorakozott 
itt fel. Építőkövekből hatalmas kastély, mellette 
félszer, Kálmánka járműveivel. A kastély előtti téren 
századnyi apró ólomkatona szuronyosan fölállítva 
a gyakorlatozáshoz. Nem messze tőlük kiszúrt sze
mű mackó, meg néhány bodrosszőrű bárányka. 
A rakás homok tetején kis vasút, melynek fölhú
zott mozdonya indulásra készen. A homokdomb 
aljában az alagút előtt megnémult dob heveri, el
hajítva mellette a két verő.

A gyerekek magázták egymást azzal az ösz
tönös tartózkodással, mely már a gyermektársa
dalomban is megvan jólöltözött és rongyos között.

Palika fájó szívvel tapasztalta, hogy mennyi 
szép ruhája van Kálmánkának, ő pedig mindig 
foltos, s gyakran, ha az anyja nem ér rá megfol
tozni a ruháját, rongyos is.

Egyszer megkérdezte az anyját, amint az ép
pen egyikük nadrágját foltozta: — Miért nincs 
nekem oly sok szép ruhám, mint Kálmánkának 
—, édesanyám?

Az édesanyja azt felelte: — Kálmánka egye
dül van, ti pedig heten vagytok. Ott egynek kell 
cipő, nálunk hétnek egyszerre...

Palika nagyon szerette Kálmánka játékait, 
melyekhez vizenyős szemű, sápadt gazdájuk nem 
igen értett. A kastélyt is Palika építette, a kocsi- 
félszert is ő tákolta össze az autónak, az alagutat 
is ő készítette. A homokdomb oldalát ö szurkálta 
fenyveserdővé és ő sorakoztatta fel gyakorlatozás
hoz a katonákat. Kálmánka egykedvű unalommal 
nézte ilyenkor Palikát. Ha Kálmánkát uzsonnázni 
hívták, Palika ott maradt a játékvárosban és bol
dogan lopta magát a hintalóra. Estefelé pedig, ha 
valamelyik bátyja érte jött, nem akart hazamenni 
és az ellenkezésnek sirás lett a vége.

— Édesanyám — mondta egy alkalommal 
anyjának — , miért nincs nekem is olyan sok szép 
játékom, mint Kálmánkának?

— Mi szegények vagyunk kisfiam. A Kál- 
mánka egyes gyerek, ti pedig heten vagytok. Ná
lunk sokszor járt a gólya...

— De miért vagyunk mi szegények? — vá
gott közbe Palika.

— Mert heten vagytok, na — mondtam már. 
Ne kíváncsiskodj!

— De miért vagyunk mi heten? — ágasko
dott a gyerekben tovább a csodálkozás, melyet 
kérdezni már nem volt bátorsága. Élénkké, nyúlt 
arcát lehorgasztotta, de a kérdés tovább csiklan
dozta kis agyvelejét.

Amint átszaladt Kálmánkáékhoz, a játék he
vében azt mondta neki:

— Tudja, Kálmánka, hogy nekem miért nincs 
hintalovam, meg barikám? Édesanyám azt mondta 
— , mert heten vagyunk...

A kiselejtezett játékok, melyek Kálmánkának 
nem kellettek, Palikáé lettek. Gondos kis keze ki
javította és rendben tartotta őket.

— De miért nincs nekem már egyszer új 
játékom? — És már ráfelelte magában az édes
anyja helyett: — mert heten vagyunk!

Álmodó kis fejében ott kóválygott a kérdések 
raja: — Miért nem süt a mama rétest, miért nincs 
szép ruhám, miért nem mehetünk vonaton?

— Mert heten vagyunk, mert heten vagyunk!
Az elkövetkező tavasz megártott Kálmánká

nak. A vézna kis emberke tüdőgyulladást kapott 
és meghalt. De Palika a régi szerelemmel járt át 
a játékokhoz. Most már ü nyergelhette meg a gő
gös hintalovat. Hogy csettintett a nyelvével, hogy 
sarkantyúzott!

Egyszer aztán áthelyezte a főhadiszállást. Kál
mánka szülei az összes jáiékokat Palikának adták, 
mert valahányszor vágyüzött kis arcát látták ud
varukon bolyongani, amint a venyigecsomó mögé 
tart, mindannyiszor az elhalt kisfiú emléke fájt 
beléjük. Egyszerre mennyi boldogság zuhogott Pa
likára! Napokig sem tudott enni az örömtől.

Akkor gondoltak egyet Kálmánka szülei és 
Palika anyjával a fiú örökbefogadásáról kezdtek 
tárgyalni. Mert most meg az volt a baj, hogy nem 
láthatták mindennap a kis szurtos legénykét.

Palika anyja azonban keményfejü asszony 
volt és a két család között a tárgyalások csak ne
hezen haladtak előre.

— Könnyű úgy gyereket nevelni, ha más már 
kimosta a mocsokból — mondta felforrtyanva. — 
Az én gyermekem nem eladó!

De a sok rábeszélésre végül mégis engedett, 
csak most meg Palika nem tudott belenyugodni, 
hogy a szomszédék fia legyen.

— Sok szép új ruhád lesz, meg új játékod 
— mondta az anyja.

— De nem leszünk heten, édesanyám!
— Úgy jó neked, te kis bolond. Csak téged 

fognak szeretni egyedül. Ki is fognak tanítattni, 
úr lesz belőled. Ur lesz, a seregélyesi vincellér 
fiából, akárcsak a Bársony ifiúrból.

És elvitték Palikát. A játéktábort is vissza
telepítették a venyigecsomó mögé. Mindennap ré
test evett, édes kávét uzsonnázott, tiszta ruhát 
húzott Palika, de nem bírtak vele, hazaszökött.

Kérdezték tőle: —  Kit szeretsz?
— Édesanyámat!
Ha az új mama, aki pár nap alatt egészen 

kimosdatta, kérdezte tőle, kié vagy? — Nem a 
magáé! — felelte hörcsögsírással.

Ha új otthona kertjében, vagy a tiszta gyer
mekszobában volt, valami állandóan menekülésre 
sarkantyúzta.

Este bátyját, az ötödik elemibe járó Miskát 
emlegette, akivel nemrég egy ágyban aludt. Ez a 
Miska volt már évek óta a családi dajka. Szegény 
feje csak ritkán mehetett játszani és a sok gyer- 
mekcipeléstől szinte félvállú lett. Egyik este így 
fohászkodott az Úristenhez: — Istenem, csak daj
kálni ne kellene többé soha...
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Hiába tartották jól Palikát, hiába vettek neki 
új hintalovat, mackót, barikát — , este mindig meg
jelent a régi otthonban és mint aki soha sem lakik 
jól, ette a többiekkel az alma, meg kenyér vacsorát. 
Már-már kudarccal végződött az örökbefogadás, 
mikor egyszer az új mama elővette a gyereket.

— Mondd, Palika, mit adjak neked, hogy a 
mi fiúnk maradj és ne menj el tőlünk többet?

Palika egy darabig hallgatott, majd csillogó, 
diónyi szemeivel halálos komolyan annyit mondott:

—  Legyünk heten, akkor nem bánom — 
itt maradok!...

A halhatatlanság kutyája.
ír ta : Móra Ferenc.

Alfréd de Mussetröl, a született halhatatlan
ságról, csak az okleveles irodalomszakosok tudják, 
hogy volt neki hivatalos halhatatlansága is. A francia 
akadémiától kapta, írást is adtak neki róla.

Csakhogy nehezen ment a dolog. A hivatalos 
halhatatlanság sehogyse akarta magáénak vállalni 
szegény Alfrédot.

— Érje be a maga halhatatlanságával, — 
acsarogták el a kapuból az Olimpus portásai. — 
Aki nem tiszteli a tekintélyeket, az ne kívánkozzék 
közéjük.

Egy darabig csakugyan el is volt a költő a 
halhatatlanság nélkül s egészen jól beérte a halandó 
élet örömeivel. Csak amikor ezek rendre elhagyo- 
gatták, akkor áhított rá Alfréd Musset az akadémiai 
frakkra. És ekkor derült ki, hogy nem is olyan 
szőrös szívű emberek azok az akadémikusok, ami
nőknek az újságírók hí Tesztelik őket. Mikor a Mus
set orvosaitól garanciát kaptak rá, hogy a költő 
már félig az ördög zsákjában van s az egy-két 
esztendő alatt menthetetlenül elviszi, egyszerre azt 
mondták, hogy üsse part, annyi időt ki lehet bírni 
még ővele is, hát tessék helyet foglalni a zöld- 
frakkosok közt.

Azaz, hogy volt néhány nyakas halhatatlan, 
aki még a haldokló költőnek se tudta megbocsátani 
a tehetségét. Különösen De Saint-Aulaire úr fújta 
ellene a követ pár öreg kollégájával. Ma már nem 
igen lehet tudni a jó úrról, hogy az okszerű birka- 
tenyésztés irodalmát művelte-e, vagy a birtokán 
lelt drouida légyfogók kultúrtörténeti fontosságára 
mutatott rá, de az bizonyos, hogy a maga idejében 
sokkal nagyobb tekintély volt, mint a Les nuits 
züllött költője.

— Minden tőle függ, — mondták Mussetnek 
a barátai s rávették, hogy tegye meg a grófnál azt 
a tisztelgő látogatást, amit nem kerülhet el senki, 
aki életében meg akarja érni a halhatatlanságát.

A gróf Párizs környékén nyaralt falusi birto
kán s Alfréd, aki vagyona roncsait gálaruhába ölte, 
gyalogszerrel tette meg az utat. Egy kicsit ki is 
melegedett, mire elérte a tetthelyet, de a kastély 
kapujában mégis hideg verejték verte ki. Egy pisz
kos, gubancos eb állta útját mérges mormogással 
a küszöbön. Régen hálhatott vetett ágyban, ahogy

a subáján látszott és valahol favéget kóstoltathattak 
vele, mert húzta az egyik hátulsó lábát.

— Ronda dög, — gondolta a költő és nagy 
hajlandóságot érzett rá, hogy oldalba rúgja az ebet. 
Azonban mint óvatos városi ember, jobbnak látta 
ki nem mutatni őszinte érzelmeit, inkább nagyon 
barátságosan pisszentett az útonállónak.

— Ez derék ember lehet, — gondolta a négy
lábú szőrgombolyag és nemcsak utat engedett a 
költőnek, hanem utána is iramodott.

— Vesztél volna meg a gazdáddal együtt! 
— forgott hátra idegesen a költő és a lírikusok 
kétszínűségével gügyögött a kellemetlen díszkísé
retnek mindenféle szép trópusokat, hogy megnyerje 
baráti indulatát.

— Ez már igen, — vette készpénznek a kutya 
a hízelgést és a világért el nem maradt volna a 
költőtől. Farkcsóválva kísérte végig a szilíasoron, 
utána loholt a gömbölyűre nyírt puszpángok között 
és felkocogott vele a márványlépcsökön.

— Úgy látszik, a házhoz tartozol, — nyugo
dott meg a költő és hízelegve veregette meg a 
kutya kócos fejét. Mint finom lélek mindent utált 
ugyan, ami nem szép, de mint vicomtenak, tele 
volt a szíve megértéssel az arisztokrácia iránt.

— Úgy látszik, nagyon jó társaságba kerül
tem, — nyalta végig a kutya a költő kezét és 
ahogy nyílt az ajtó, elsőnek osont be rajta.

Az ajtót maga De Saint-Aulaire úr nyitotta 
ki. aki rózsát szedni indult a parkba. A grófot 
nem érte váratlanul a látogatás, ellenben a költő 
kutyája igen meglepte. El is határozta magában, 
hogy inkább a nyaktiló alá hajtja a fejét, minthogy 
a halhatatlansághoz segítsen olyan embert, akinek 
ilyen kutyája van. Azonban sokkal finomabb úr 
volt, semhogy kimutatta volna, amit gondolt. Mo
solygó udvariassággal tessékelte be a vendéget' a 
szobába.

— Parancsoljon, — mutatott rá a címeres 
zsöllyére.

A kutya fürgébb volt, mint a költő, fölugrott 
a székre és sáros testét végignyujtotta a bársonyon. 
Alfréd zavartan mosolygott, mert nem tudta, hogy 
mit kell csinálni a vendégnek, ha helyét a ház 
kedvence foglalja el.

— Nem tesz semmit, — segítette ki zavarából 
a gróf és őszinte undorral megvakarva a kutya 
hasát, másik széket ajánlott fel a vendégnek.

— Úgy látom, gróf úr szereti az állatokat, — 
kezdte a társalgást Alfréd, mire De Saint-Aulaire 
úr kényszeredett mosollyal jelentette ki, hogy külö
nösen a kutyákban leli nagy örömét. Alfréd erre 
Lukréciusból idézett valamit, amivel egyrészt a ku
tyák barátjának akart kedveset mondani a grófnak, 
másrészt be akarta bizonyítani, hogy ő dekadens 
költő létére se ellensége a régi klasszikusoknak. 
A gróf udvariasan elismerte, hogy nagy kincs a 
hű kutya és hogy kedvébe járjon a költőnek, el
mondta neki Aubry úr kutyájának esetét, aki Charle- 
magne idejében élt és párviadalban mentette meg
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ura becsületét, amivel örök időkre méltóvá tette 
magát a francia olvasókönyv-írók hálájára.

— Auah! ásított bele a kutya a diskurzusba 
és hunyorgó szemmel biztosította a két urat arról, 
hogy ö is az Aubry-kutyák nemzetségéből való s 
bármikor kész életét áldozni gazdája becsületéért. 
Közben azonban olyan mozdulatokat tett a fejével, 
amelyek akkor jellemzik a kutyákat, mikor álmuk
ban légy után kapkodnak.

De Saint-Aulaire úr idegei nem bírták ezt a 
plebejus tempót.

— Talán sétálnánk egyet a parkban, — in
dítványozta vendégének.

Most derült ki, hogy a kutya csak tetette 
az alvást. Rögtön oda sederedett a két úr közé 
és mivel egyik se merte odébb rúgni a másik miatt, 
ellenállás nélkül átvette a kertben az impériumot. 
össze-vissza ugrált, csaholt, kapart, hempergett a 
virágágyak közt és megszaggatta a pávák farkát.

Ezt már Musset mégse állhatta meg szó 
nélkül.

— Talán ezt mégse kellene engedni, — vélte 
bátortalanul.

— Szót se érdemel, kérem, hadd töltse ked
vét, — legyintett bosszúsan a gróf.

A költö elpirult, mert rendreutasítás érzett ki 
a háziúr szavaiból. Csakugyan, mi köze is neki 
ahhoz, hogy a gróf bele van őrülve ebbe a förtel
mes jószágba? A nyavalya sem egyforma. Elhatá
rozta, hogy többé nem szól bele a ház belső ügye
ibe s ha véleményt nyilvánít a kutyáról, az csupa 
elragadtatás lesz.

Az eb pedig igyekezett rászolgálni az elra
gadtatásra. Fellökdöste a virágágyakat őrző törpé
ket, beható kutatásokat végzett a szemétgödörben 
s végre az aranyhalak után való érdeklődésből 
belevetette magát a szökőkút medencéjébe. Ott jó 
darabig el is időzött, de végszóra jelentkezett.

Akkor, mikor a gróf azt mondta a köl
tőnek:

— örülnék, ha itt maradna ebédre, leg
alább a családom is megismerné.

A kutya megrázta magát és telefröcskölte 
vízzel a gróf nadrágját. Mintha csak azt akarta 
volna mondani:

— Mehetünk. Én már megtisztálkodtam s 
nincs az a grófi asztal, aminek díszére ne vál
nék.

Musset elhatározásához híven nyájasan vere
gette meg a kutya sovány nyakát:

— Velünk tartasz te is, barátom?
— Ó, hogyne! — mosolygott a gróf, mint 

aki vadalmába harapott. — Ha már egyszer úgy 
van szoktatva.

— Tiszta őrület, — gondolta a költő, de 
azért alapjában örült neki, hogy a kutya ennyire 
ragaszkodott -hozzá s őmellé furakodva lép az 
ebédlőbe. Most már biztosra vette a gróf szava
zatát.

De Saint-Aulaire úr hölgyei lekötelező nyá
jassággal fogadták a költőt és kutyáját. Gyöngéd 
tapintattal néztek össze s a ház ura is rájuk hu
nyorított, hogy ha már egyszer a ház vendége a 
hóbortos poéta, tiszteljék négylábú bogarát.

Egy darabig nem is történt semmi baj. Disz
kréten csörögtek kések, villák, macskatalpon járt 
a felszolgáló személyzet, halkan beszéltek a lóver
senyekről s a kutya is tisztességtudóan sündörgött 
az asztal körül, hol egyik, hol másik dámának a 
a térdéhez fenvén a fejét. A dámák ugyan ilyenkor 
összerezzentek, de a gróf összevont szemöldöke 
nyugalmat parancsolt.

— Még egy kis türelem és mindjárt kidob
juk őket!

A kutyái türelem azonban nem tartott annyi 
ideig, mint a grófi. Az eb először csak a lábait 
rakosgatta föl az asztalra, aztán a fejével is érdek
lődött, a helyzet egyre tűrhetetlenebbé vált és senki 
se tudta, mit kellene csinálni. Végre a kutya mu
tatta meg, hogy nemcsak bátorság van benne, 
hanem okosság is. A kínos helyzetnek azzal vetett 
véget, hogy elkapta a kappant az asztalról és be
feküdt vele a tálaló alá.

A grófot még ez az arcátlanság se hozta 
ki a sodrából. Finom mosollyal fordult a köl
tőhöz:

— Az ön kutyájának jó ízlése van, uram.
— Az én kutyámnak? — ugrott fel Musset 

halálravált arccal. — Hát ön azt hiszi, hogy az 
ön kutyája az én kutyám? Ez az utálatos ször
nyeteg?

— Hogyan? — állt föl a gróf is. —  Hát nem 
az öné? Hiszen ön hozta. Mi nem tartunk kutyát.

— A kastély kapujában találkoztam vele, — 
magyarázkodott a költő — s nem mertem elker
getni, mert azt hittem, a gróf úr kutyája.

— Én pedig a költő kutyáját tiszteltem benne, 
— kacagott De Saint-Aulaire úr, de most már 
szívből. — S megvallhatom azt is, hogy a félre
értés ki nem derül, sohase lett volna önből aka
démiai tag. így azonban tartozom önnek azzal az 
elégtétellel, hogy legodaadóbb hívéül ajánljam föl 
magamat. Hanem most már ki innen azzal az 
undok döggel!

A lakájok kinyitották az ajtót és nekigyür- 
köztek a szörnyeteg kidobásának. Mivel azonban 
a grófoknál minden szertartásosan történik, míg 
a megfelelő botot keresték, a gubancos kalandor 
kisuttyant az ajtón és eltűnt az élet vadonában a 
kappannal. El kell ismerni, hogy rászolgált, mert 
egy költőt hozzásegített a halhatatlansághoz és két 
ember közt holtig való barátságot szerzett.

*

Jules Janin jegyezte fel ennek a történetnek 
a magját, mint adalékot az akadémiai halhatatlan
ság természetrajzához s én érdemesnek tartottam 
utána mesélni. Sohase tudhatja az ember, ki veszi 
hasznát a történelem tanításának.
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Világ folyása. Be
Be

A pápa e re je  lassan  hanyatlik. A Szent
atya teljes nyugalommal fogadja a fájdalmakat és 
tudatában van állapota súlyosságának. Már több
ízben kijelentette, hogy mindenre felkészült. Ereje 
lassan hanyatlik. A Dougherty bíborossal a manilai 
eucharisztikus naggyűlésre kiküldött pápai bizott
ság tagjai közül többen nem akarták elhagyni Rómát 
és csak a Szentatya unszolására határozták el ma
gukat az utazásra. Vatikáni körökben mindamellett 
attól tartanak, hogy a kongresszust mégis el kell 
majd halasztani.

A spanyol frontokon karácsony ünnepén 
is dörögtek az ágyúk és azóta is állandóan folyik 
a harc.

Havazik. A hó útja az úttestről a csatornáig. 
Hét és félmillió négyzetméternyi kocsiutat kell a 
Köztisztasági Hivatalnak tisztán tartani. Háromszáz 
munkáscsoport dolgozik a hó eltakarításán.

Az idei tél első havazása néhány hét előtt 
másfél napig tartott és akkor tizenhat centiméteres 
hóréteg borította el Budapestet. Most ismét havazik 
és a munkások és gépek raja máris újból ellepte 
az utcákat, hogy megkezdje a küzdelmet a hóval 
és zavartalanná tegye a forgalmat. Sokkal nagyobb 
arányú munka ez, mint általában gondolná az 
ember.

— Hétmillióötszázezer négyzetméter kocsiutat 
kell a Köztisztasági Hivatalnak tisztán tartani — 
közük velünk illetékes helyről — és négymillió 
négyzetméter járdaterületet a háztulajdonosok taka
rítanak. Az utakból leszámíthatjuk a villamossínek 
közé eső területet, továbbá a megállóhelyeket a sín 
és a járda közötti részen, amelyet a Beszkárt 
tisztogat.

De úgy a Beszkárt, mint a háztulajdonosok 
csak félretolják a havat, lelökik a kocsiútra; ezt a 
hótömeget is a Köztisztasági Hivatal tünteti el.

November elejétől április végéig külön hadi
terv áll készen, amely önműködően életbelép ab
ban a pillanatban, amint megindul a havazás. Az 
elv az, hogy az egész város területén mindenütt 
egyszerre lát hozzá a munkához körülbelül három
száz munkáscsoport. Késedelem esetén a forgalom 
olyan keményre tapossa le a havat, hogy kétszeres 
költséggel kell újra feltörni. A munkáscsapatok első 
feladata a gyalogjárás biztosítása. Tehát azok a 
járdák, emelyeket mi kezelünk, például a parkok
ban, a járdaszigetek, a budai oldalon a lépcsők, 
hidak. Idetartoznak a kocsiúton átvezető útátjárók 
és útkeresztezések.

— A seprőgépek és a hóekék negyedóra alatt 
kivonulnak. A motoros ekék a széles körutakat, 
sugárutakat tisztítják. A lovas ekék a szükebb mel
lékutcákban működnek, ahol a nagyok nem tud
nának megfordulni.

— A kupacok elhelyezése egész külön tudo
mány. Az útszélességhez mérten a kupacnak kes
kenynek és mennél magassabnak kell lennie. Min
den házkapu és üzletajtó előtt szabadon kell hagyni 
annyi helyet, hogy kocsi állhasson oda. Nem sza
bad elfedni a tűzcsapokat, víznyelőket, elzárócsa
pokat.

A csoporvezetönek figyelemmel kell lennie 
nemcsak a taksziállomásokra és színházakra, de 
számon tartja, hogy mikor ülésezik a képviselőház, 
mikor van közgyűlés a városházán, vagy a temp
lomokban esküvő, amikor az épület előtt nagyobb 
kocsiforgalomnak kell helyet csinálni. A szűk ut
cákban, ahol csak egy sor hórakás fér el, a na
pos oldalon kell azt elhelyezni.

— A legnehezebb és leglassúbb munka a 
hó elfuvarozása. Ez részben kézi erővel, hótalyi- 
gával történik, amikor rövid távolságra kell a havat 
vinni, részben gépkocsikkal, vagy lovaskocsikkal, 
ha nagyobb távolságról van szó.

A Várból például az egész havat le kell hor
dani a Dunára, mert ott nem elég bő a csatorna. 
A kültelkeken és a budai villanegyedben a hó ott
marad olvadásig.

— Tízcentiméteres hóréteg eltakarítása, ha 
nem jön közbe olvadás, az első perctől az utolsóig 
körülbelől nyolc napot igényel éjjel-nappal folyó 
munka mellett. A legkedvezőtlenebb eset az, ha 
nappal olvad éjjel fagy. Ilyenkor lucskos vizes lesz 
a hó, éjjel csontkeményre fagy és csákányozni 
kell.

— A munkások teljesítménye igen sok té
nyezőtől függ. Nőket már nem veszünk fel, mert 
a munkateljesítményük feleannyi mint a férfiaké.

— A Köztisztasági Hivatal emberei nem tart
hatnak sem vasárnapot, sem ünnepnapot. Csak 
egyetlen pihenőidő van egész esztendőben, az is 
csak néhány óráig tart: karácsony este nyolc órától 
reggel hatig nem dolgozunk. . .

A volt angol király első karácsonya ide
genben. Windsor herceg — a volt angol király — 
hazájától, családi körétől távol, az enzesfeldi Roth- 
schild-kastélyban töltötte karácsony ünnepét. Aki 
tudja, mit jelent az angol embernek a karácsony, 
az megérti, hogy Windsor hercege még Így is 
áhítattal, bensőséggel és az angol hagyományokhoz 
híven ünnepelte meg a Megváltó születésének szent 
ünnepét.

A herceg karácsony estélyének délutánján 
bement Bécsbe, résztvett az anglikán templom isten- 
tiszteletén, majd nagyobb bevásárlásokat tett a 
Kárntnerstrasse üzleteiben.

Karácsony estéjén az enzesfeldi kastélyban 
vacsorát adtak tiszteletére, amelyen az előkelő ven
dégen kívül báró Rothschild Jenő és felesége, 
Rothschild Kitty bárónő, az enzesfeldi pap, a badeni 
kerületi kapitány, a badeni kerületi csendőrség 
parancsnoka és egy csendőralezredes vettek részt.

A herceg szép ajádékokat osztogatott szét az 
enzesfeldi gyerekek között, szétosztotta azt a meg
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számlálhatatlan ajándékot is, amely a világ min
den tájékáról címére érkezett, úgy hogy a kis falusi 
postahivatal alig győzte továbbításukat. Nagy örö
met szerzett Windsor hercegének az a szerenád, 
amelyet négy enzesfeldi parasztfiú adott neki száj
harmonikán. A fiúk a herceg erkélye alá surran
tak, ahol rázendítettek régi bécsi nótákra és Schubert- 
dalokra. A herceg kilépett az erkélyre, barátságos 
üdvözléssel megköszönte a szerenádot, majd meg
ajándékozta őket. Ezután telefonon felhívatta Lon
dont és hosszas beszélgetést folytatott hozzátar
tozóival.

Karácsony első napján a volt angol király 
Bécsbe ment autón, hogy résztvegyen az anglikán 
templom istentiszteletén. Az anglikán egyház régi 
szokásához híven Windsor herceg fel ment a szószékre, 
ahol először az Újtestamentumból olvasott fel, majd 
szentbeszédet mondott. Megjelent az istentiszteleten 
Sir Walford Selby bécsi angol követ is, aki szintén 
szentbeszédet mondott. A követ istentisztelet után 
diszebédet adott Windsor hercegének tiszteletére 
a követségen. Ebéd közben értesült arról, hogy 
öccsének, a kenti hercegnek felesége, Aáarina her
cegnő leánygyermeknek adott életet. Windsor her
cege azonnal meleghangú üdvözlő sürgönyt kül
dött öccsének és sógornőjének.

Az érdeklődés amellyel a világsajtó kiküldött 
tudósítói a volt angol király minden lépését kísé
rik, még ma sem csillapodott le. A falut még min
dig megszállva tartják a nagy külföldi lapok tu
dósítói és az enzesfeldi csendörség most is szigo
rúan őrzi a kastélyt, nehogy illetéktelenek bejus
sanak. A kiváncsi lapludósítók érdeklődéséhez járul 
a bélyeggyűjtők és a bélyegkereskedők rohama is. 
Ismeretes, mennyire emelkedik a volt angol király 
képével ékesített ángol bélyegek értéke. A bélyeg
gyűjtők és kereskedők azonban most már nem 
elégszenek meg e bélyegekkel, hanem azokat a 
levelborítékokat is meg akarják szerezni, amelyek 
Windsor hercege címére az enzesfeldi kastélyba 
érkeznek. Különösen nagyértéküek azok a boríté
kok, amelyeken még Windsor hercegének, mint 
Vili. Edwardnak képével ellátott bélyegek vannak. 
A bélyeggyűjtők és kereskedők az enzesfeldi kas
tély személyzetét igyekeztek megnyerni, hogy eze
ket a borítékokat megszerezzék. Báró Rothschild 
Jenő azonban rögtöni elbocsátás terhe mellett 
meghagyta személyzetének, hogy minden olyan 
levélborítékot, amelyet a herceg vagy titkára eldob, 
azonnal semmisítsenek meg.

Madarak Karácsonyfája. A Tiszántúli Ma
dárvédelmi Egyesület a következő felhívást és 
kérelmet intézte a magyar ifjúsághoz:

„Ha karácsonyfád már felesleges, ne dobd 
el, hanem díszítsd fel a madarak számára, s úgy 
állítsd ki az udvarra, vagy kertbe, hogy ablakodból 
gyönyörködhess a fára járó madarak kedves sürgés
forgásában. Fűzz és köss féldiókat vagy diónagy
ságú marha és juhfaggyúdarabokat spárgára s eze

ket aggasd rá a karácsonyfa ágára. Ha a féldióból 
kiették a belét, tömd tele ezeket egy-egy darab 
faggyúval.

Élő fenyőfát is lehet így díszíteni a madarak 
számára. Ezzel rászokol és másokat is rászoktatsz 
a szükölködőkkel szemben való könyörületességre, 
megmented a pusztulástól a leghasznosabb rovar
irtó madarakat. Ne sajnáljátok a kevés fáradságot, 
hanem készítsétek el a madarak karácsonyfáját, 
meglátjátok mennyi örömötök lesz benne."

A felhívásnak karácsonyfa^ nélkül is eleget 
tehetünk, hiszen az Istennek kedves kis dallosai 
nem kényesek, nem válogatósak és hálás szívvel 
és boldogan fogadják a jótét lelkeknek irgalmas 
segítségét akkor is, ha nem a fenyőfa örökzöld 
gallyai, hanem a tér hidegétől megdermedt kopár 
faágak nyújtják is szeretettel feléjük. Nekünk pe
dig meg lehet az a jóleső és önzetlen örömet 
okozó tudatunk, hogy majd a tavasszal, mikor 
az egész természetben megpezsdül a diadalmas 
élet vérkeringése, s a tél folyamán megmentett 
hálás kis madárszívek boldog és felszabadult 
csicsergéssel zengenek dicsérő halleluját a „Min
denek Atyjá“-nak, a mi, nagy szükségükben őket 
önzetlenül támogató jótevőik nevét is, belé fogják 
foglalni az Istent dicsérő hálaénekükbe.

Nekem pedig az az érzésem, hogy a mai 
önző, rideg és szeretetnélküli világban csak a 
hasznunkra válik, ha ilyen tiszta szivek protekci
ója támogat a legfőbb „Bíró" előtt.

«

>:>i Találós kérdések. SSí
^ _____________________________ 'M.

Verses rejtvények.
I.

Elipszis alakú vagyok mint a Föld körútja 
Ősszel, nyáron, vagy tavasszal jövök a világra: 
Többféle szin van belőlem ekkor még nem élek. 
Másodszor is anyám által jön hozzám az élet.

U.
Piros vagyok éppen olyan mint a legszebb rózsa, 
Örömmel néz ránt őszfelé a jó házi gazda. 
A vérem is olyan piros majdnem mint a színem, 
Már az első emberpárkor ismerték a nevem.
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