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A nagy lélekben minden nagy, — Pascal 
mondását kevés ember igazolta oly meggyőzően, 
gazdagon, sokoldalúan, mint Németország nagy 
halottja — Hindenburg, aki évtizedekig legelső 
polgára volt hazájának, s ugyanezekben a válsá
gos, viharos években leghűbb, legodaadóbb szol
gája népének. A háború hőse volt, majd a békéé. 
Es mindenekfölött jelkép és bizonyság: a megtör
hetetlen germán szellem legkiválóbb, legnemesebb 
tulajdonságainak megszemélyesítője.

Porosz katonatiszti család gyermeke.
És ami képesség, tehetség, kiválóság a germán 

faj és a német nemzet mélységeiben más tulajdon
ságokkal elkeveredve kavarog, — benne kristály- 
tisztán kiválva erényeké és eszményekké nemese
dett. Politikája mindig az őszinteséget és az egye
nességet jelentette. Egyénisége, szelleme egy volt 
a férfiassággal és nyugalommal. Kevés ember sza
vai fénylettek oly tisztán és melegen a jóság ara
nyától, mint az övéi. De jósága a puhaságnélküli 
jóság volt. Háborúban és forradalmakban, indula
tok keserű dagályában és az esztelen bosszú éve
iben minden szava és minden tette mentes maradt 
a kegyetlenségtől, az elhamarkodottságtól. Hazáját 
a gyűlölködés hullámai ostromolták; volt idő, ami
kor személyét egész nemzetek idegenkedve fogadták 
és az ellenségek uszító sajtója szennyes rágalmakat 
szórt rá, — de Hindenburg mint ember és népé
nek vezére mindig távoltartotta magától a gyűlölet 
politikáját. Nemzeti és emberi ideáljai magasan

minden indulat, szakadék, ellenségeskedés és gyű
lölet fölé növelték amúgy is kivételes alakját és 
képességeit.

Izzó helyzetekben is nyugodt maradt. De az 
ö nyugodtsága elhatározóképességet, áttekintést, 
erőt és cselekednitudást jelentett. Fiatalsága és fér
fikora a német egység megalakulásának, a német 
virágzás fénykorának idejére esett. S ezt a német 
egységet, ezt a német tőkét földben, anyagban, 
szellemben, emberben, az ő erejének és képessé
geinek kellett a veszély és válság éveiben meg
menteni. Németország legiinnepeltebb embere volt. 
És a német nemzet hőse, védője.

Tannenbergi győzelme, melyet a világhábo
rúban aratott, mondái fogalommá vált. Tannen- 
bergnél nemcsak hazáját védte meg, nemcsak az 
ellenséget győzte le, — de a germán katonai erőt 
a legendák fényével és varázsával sugározta be.

A  n a g y  h a lo tt.

Hindenburg, teljes családi nevén: Paul von 
Beneckendorff und von Hindenburg, aki ennek az 
évnek októberében lett volna nyolcvanhét esztendős, 
1847 október 2-án született Posenben. Porosz ka
tonatiszti családból származott és tizenegyéves ko
rában, 1858-ban került kadétiskolába a sziléziai 
Wahlstattba, majd később Berlinbe tették át az ot
tani főkadétiskolába. Mint katonatiszt Danzigban 
szolgált először.

Az Ausztriával való háború esztendejében, 
1866-ban kezdődött szolgálata és a fiatal alhad
nagy nyomban tűzbe is került. Königgratznél sza
kaszával egy osztrák üteget rohamozott meg és sze
mélyes bátorságával már akkor is kitüntette magát.

Résztvett az 1870—71-i porosz-francia há
borúban, ahol ezredsegédtisztté nevezték ki. A há

Hindenburg.
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ború utáni évek katonai szolgálatában hamar fel
tűnt Hindenburgban kivételesen nagy katonai te
hetsége és hamarosan fontos beosziást kapott a 
nagyvezérkarnál. Utolsó szolgálati beosztása a há
ború előtt 1903-ban kezdődött, amikor a magde- 
burgi IV. hadtest parancsnokává nevezték ki. Három 
évvel a háború kezdete előtt, 1911-ben betöltötte 
hatvanötödik életévét és nyugalomba vonult.

Hannoverben telepedett le mint nyugalma
zott tábornok és itt érte a háború kitörésének híre. 
Nagyon hamar sor került rá, mert szőkébb hazá
jának, Posennek és Kelet-Poroszországnak straté
giai viszonyait nála jobban kevesen ismerték és 
Így rá várt az a hálátlannak, sőt majdnem lehetet
lennek látszó feladat, hogy a háborúelőtti Német
ország teljesen sík és csak hiányosan megerősített 
határait megvédje a Berlin felé özönlő orosz töme
gek betörésétől. Vilmos császár a keleti hadszín
térre küldött V ili. hadsereg parancsnokává nevezte 
ki. Vezérkari főnökké már ekkor Ludendorff vezér
őrnagyot nevezték ki melléje, akivel, mint az jól 
ismeretes, elválhatatlanul dolgozott együtt a háború 
legutolsó napjáig.

T a n n e n b e rg .

Hindenburg nevét egészen eddig az időpon
tig Németországban a katonai szakkörökön kívül 
nagyon kevesen ismerték. Kinevezésének dátuma 
1914 augusztus 22 volt és ettől a pillanattól kezdve 
az események drámai gyorsasággal követték egy
mást. Négy nappal Hindenburg kinevezése után, 
augusztus 26-án kezdődött a teljes öt napig tartó 
tannenbergi csata. A csata eredménye hatalmas 
német diadal lett. Tannenbergnél, majd egy héttel 
későbben a mazuri tavaknál a két támadó orosz 
hadsereg csaknem teljesen megsemmisült. Tannen
berg egyik napról a másikra nemzeti hőssé avatta 
Hindenburgot.

H in d e n b u r g  te rv e i és a  g o r lic e i  á ttö ré s .

A következő év tavaszán nyilvánvalóvá lett a 
régen lappangó ellentét Hindenburg tábornagy és 
Falkenhayn tábornok, vezérkari főnök között. Fal- 
kenhayn a döntést ekkor a nyugati fronton akarta 
erőszakolni. Hindenburg ezzel szemben tisztán látta 
és az események igazolták is felfogásának helyes
ségét, hogy a háború mérlegét a középponti 
hatalmak javára sokkal nagyobb valószínűséggel 
lehetett volna eldönteni a keleti fronton.

Hindenburg ezt a döntést fenn, északon akar
ta kierőszakolni. A vezérkari főnöktől azonban erre 
elegendő haderőt még Vilmos császár tekintélyé
nek bevonásával sem sikerült kierőszakolnia. Fal
kenhayn legszívesebben már ekkor is a nyugati front 
ellen fordult volna, de a keleti fronton is csapatait 
inkább a szorongatott Conrad segítségére küldötte.

így indult meg a keleti front déli szakaszán 
a nagy offenziva az oroszok ellen, amely, mint az 
még jól emlékezetes, május első napjaiban Gorli- 
cénél szerezte meg az első döntő sikereket.

A  h á b o rú  hőse, a  n ém e ts é g  rem én ység e .

A döntést a ke'eti fronton a galíciai sikerek 
nem hozták meg. Falkenhayn fokozódó gyorsaság

gal vonta össze Németország minden igénybeve
hető haderejét a verduni frontszakaszon. Ezen a 
szűk, alig néhány négyzetkilométernyi területen azu
tán elvérzett a német fiatalság színe-java és gya
korlatilag majdnem teljesen lehetetlenné vált a köz
ponti hatalmak győzelme.

Verdun után 1916 őszén bekövetkezett Fal- 
kenhaynnak a nagyvezérkar éléről való elmozdítása. 
Utódja Hindenburg tábornagy lett, aki ettől az 
időtől kezdve mint nemzeti hős és a németség 
egyetlen reménysége irányította a heroikus küzdel
met a háború valamennyi frontján.

Hindenburg tábornagy utolsó nagy személyes 
teljesítménye a háború alatt az 1918-i nagy offen- 
zíva megszervezése volt.
A  d ia d a lm a s  tá b o rn a g y  —  N é m e to r s z á g  e lnö ke .

Az összeomlás után hét esztendőnek kellett 
eltelnie, amikor a német nemzet ismét igénybe 
vette a tábornagy szolgálatait. Nem sok idővel a 
Ruhr-megszállás nyomorúságai után, amikor a né
met nép csodálatos erői ismét munkába kezdtek 
és megindult a nemzet talpraállása, az 1925-i el
nökválasztáson a nép bizalma közvetlenül és ellen
állhatatlan erővel fordult az ősz katona felé, aki 
ekkor már közel járt nyolcvanadik életévéhez.

Hindenburg tábornagy elnökké való megvá
lasztása a sokat emlegetett „teljesítési politika" 
végének kezdetét jelentette. A világtörténelem a 
tannenbergi és mazuri győzelmek mellett ezt a bé
kés eszközökkel, tisztán csak az igazság és a be
csületes önérzet érzésével kivívott győzelmet is el
sősorban Hindenburgnak fogja tulajdonítani.

A  n e m z e ti fe lé b re d é s  e l le n á llh a ta t la n  fo ly a m a ta .

Hindenburg első elnökségének hét esztendeje 
alatt 1925-től 1932-ig a német nép teljesen átment 
azokon a változásokon, amelyek a következő év 
tavaszán 1933 január 30-án Hitler uralomrajutásá- 
val betetőzték a nemzeti felébredés lassan induló, 
de ellenállhatatlan erővel érvényesülő folyamatát.

Az elnök politikai bölcsesége ezek alatt az 
esztendők alatt csodákat művelt. A világtörténelem 
aligha tud másik példát arra, hogy egy nyolcvan 
éves aggastyán, aki kora gyermekkorától késő vén- 
ségéig katona volt, annyi bölcseséggel és előrelá
tással kormányzott volna egy hatalmas birodal
mat — és kormányozta a legbonyolultabb politikai 
viszonyok között, — mint Hindenburg tette 1925- 
től hét esztendőn keresztül.

H in d e n b u r g  és H i t le r .

Elnöki megbízatásának végén, 1932 tavaszán 
különösen nehéz és bizonytalan volt a politikai 
helyzet Németországban. Hitler hatalma ekkor már 
emelkedőben volt. Az elnökválasztásnál a nemzeti 
szocialista párt nem túlságosan szerencsés politi
kával Hitlert állította szembe Hindenburggal. A 
választás kétszeri menetben játszódott le. A má
sodik választás eredményeként abszolút többség
gel, a szavazatok több, mint ötven százalékával 
választották meg az ekkor már nyolcvanöt eszten
dős Hindenburgot másodízben is a birodalom el
nökévé.
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Sokan voltak, akik azt gondolták, a válasz
tás izgalmai miatt személyi ellentétek fejlődnek ki 
Hindenburg és Hitler között. Mikor azonban a végső 
diadala felé közelgő nemzeti szocializmus a hata
lom átvétele előtt szükségszerűen felidézte a német 
belpolitika egyik legsúlyosabb válságát, ismét ki
tűnt, hogy Németország politikailag legbölcsebb 
embere a nyolcvanöt esztendős Hindenburg volt, 
aki olyan szerencsés kézzel nyúlt bele az esemé- 
mények folyásába, hogy az uralom átvétele a nemzeti 
szocialisták részéről minden nagyobb megrázkód
tatás nélkül történhetett meg.

A  vég.

Cicero Plató haláláról írva mondotta: scri- 
bens mortuus est. — Tollal a kezében halt meg.

Hindenburg csodálatos életenergiával, csak
nem az utolsó percig végezte hivatali kötelességét. 
Munkás élet után a kormányzás legnehezebb mun
kája közben és legválságosabb óráiban halt meg.

A p ró s á g o k  H in d e n b u r g  életéből.

Hindenburg egyidöben tanár volt egyik né
metországi katonai akadémián és akkor is, mint 
mindig, legjobban Kelet-Poroszország problémája 
érdekelte. Állandóan ezzel a kérdéssel foglalkozott 
és keményen ragaszkodott ahhoz az elmélethez, 
hogy az orosz sereget egy bekövetkezendő háború 
esetén a mazuri tavakba kell szorítani. Akinek a 
katonai pályán való boldogulása tőle függött, an
nak a mazuri tavakra kellett esküdnie. Mint tanár, 
igen sokszor tett fel a mazuri tavakra vonakozó 
kérdést. A válasznak mindig ennek kellett lennie:

— A mazuri tavak lecsapolása nemzetgazda
sági szempontból heiyes lenne, de hadászati okok 
miatt a tavakat nem szabad bántani. Ott fogjuk 
megverni az orosz sereget.

A mazuri tavak elméletében senki sem hitt 
az 1911. évi hadgyakorlatokig, amikor Hindenburg 
gyakorlatba is átültette ezt az elméletet és a bi
zonyítás sikere eredményezte, hogy — Hindenburg 
nyugalomba vonult. Az 1911. évi keletporoszor
szági hadgyakorlatok alkalmával ugyanis Hinden
burg tábornok volt a Poroszországot védő sereg 
parancsnoka, mig az ellenséges sereget maga II. 
Vilmos császár vezette. Hindenburg elmélete alap
ján vezette a feltevéses csatát és sikerült körülke
rítenie a császár támadó seregét.

Mikor a császár serege kénytelen volt meg
adni magát, Hindenburg állítólag odalépett a csá
szárhoz :

— Felség, kérem a kardját, — mondotta.
Az anekdóta szerint a császár nagyon rossz

néven vette Hindenburgnak ezt a mondását és bár 
a hadgyakorlaton csapatait kitűnően vezette, nem 
nevezte ki tábornaggyá, mire Hindenburg nyuga
lomba vonult.

Amikor azután az oroszok megtámadták Ke- 
let-Poroszországot, Hindenburgot reaktiválták és 
mégis kinevezték tábornaggyá. A világháború ide
jén nem volt népszerűbb ember a középponti ha
talmak országaiban Hindenburgnál. Népszerűségé
nek kedves bizonyítékát közölték a német lapok a

háború alatt. A königshüttei iskola növendékei a 
mazuri győzelem után leveleket írtak Hindenburg
nak. S. Katalin a következő kedves levélkét küldte 
az ősz tábornagynak:

Igen tisztelt Hindenburg úr!
Ön már nagyon öreg és mégis oly sok oroszt 

ejtett foglyul. Én nagyon örülök, ha az oroszokat 
elfogják. Naponta imádkozom, hogy ne veszítsünk. 
Ha az Isten mindig ilyen nagy győzelmekkel aján
dékoz meg bennünket, akkor bizonyára nem fo
gunk veszíteni. Amikor 10.000 oroszt ejtettek fog
lyul, akkor nem volt előadás az iskolákban. Ezt 
csak önnek és kitűnő katonáinak köszönhetem. 
Most is a nagy győzelmek után szünetelt az elő
adás. Kérem szépen, fogjon el nemsokára megint 
oroszokat és ne hagyja magát, kérem, agyonlőni 
a bolond oroszoktól, ö n t is üdvözlöm sokszor.

Természetesen vannak komolyabb bizonyíté
kai is Hindenburg népszerűségének. Ilyen például 
a boroszlói egyetem díszdoktori diplomája, amely
nek szövege így hangzik:

„Hindenburg Pál úr tábornagynak, a hadmű
vészet zseniális mesterének, amely művészet joggal 
nevezhető a politikai tudomány főágának, aki Isten 
kegyelméből az északi Fáraó seregét a mazuri ta
vakba mint második Vörös-tengerbe süllyesztette, 
Kelet-Poroszországot meg felszabadította és két 
uralkodó seregeinek élén Sziléziát megvédelmezte, 
ami nélkül a boroszlói egyetem ma nem állna fenn, 
az államtudományi doktori címet adományozzuk/

H o g y a n  é lt  és d o lg o z o tt  H in d e n b u rg .

A német nép minden bizonnyal nehezen tö
rődik bele majd abba, hogy Hindenburg nincs többé 
az élők sorában. A hosszú politikai küzdelmekkel 
teli esztendők során, a legnagyobb bajok közepette 
is tudta és érezte a nemzet, hogy Hindenburg őr
ködik felette. Minden német, aki Berlinbe jött, el
zarándokolt a wilhelmstrassei palotához, ahol állan
dóan egész sereg kiváncsi állt és várta, leste, hogy 
az agg birodalmi elnök kilépjen a palota kapuján, 
vagy megjelenjék az ablaknál, pedig mindenki tudta 
jól, hogy a hős marsall csak igen ritkán mutatko
zik. Hindenburggal összeforrt a német nép. Örök 
időkre élni fog legendás alakja s képmása sokáig 
ott függ még minden német család lakásának falán. 
Hindenburg, a tannenbergi hős, örök példája és 
ideálja marad a fáradhatatlanul dolgozó, szorgal
mas németnek.

Voltaképpen kétszer vonult nyugalomba, de 
mégis egész életén át dolgozott. Először a világ
háború előtt vonult vissza a magánéletbe, másod
szor pedig a világháború után. Nyugodni azonban 
nem engedték. M ikor a császár uniformisát először 
cserélte fel a polgári ruhával, úgy gondolta, hogy 
a továbbiakban csendes szemlélője marad a világ- 
eseményeknek. A császári kegy emelte a magasba 
s később a császári szeszély kényszerítette pihenés
re. De jött a háború. Hindenburgot hívta a haza, 
hívta a császár és a keleti harctéren csakhamar 
bebizonyította, hogy nemcsak termetével, hanem a 
haditudományokban is fejjel magasabb társainál. 
Saját életének s a világtörténelemnek új fejezetét
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irta meg ezekben az időkben. Kötelességtudása bá
mulatos kitartással és akaraterővel párosult. A vi
lágraszóló győzelmekben részes seregét, amikor a 
nagy összeomlás bekövetkezett, teljes fegyelemben 
és rendben vehette haza, s együtt tartotta embereit 
a szomorú leszerelésig.

Ezután vonult másodszor nyugalomba s most 
már bizonyosra vette, hogy pihenni hagyják han
noveri villájában, amelyet a város ajándékozott neki. 
Pihenése azonban ismét nem tartott sokáig, mert 
amikor a köztársaság első elnöke, a szocialista Ebért 
meghalt, s a megerősödött polgári csoportok új el
nököt kerestek, egyszerre minden szem feléje for
dult és a személye iránt megnyilvánuló bizalom 
elöl nem térhetett ki a kötelességteljesítés férfia.

Ott voltam, amikor Hannover városa nagy
termében kikiáltották elnökjelöltnek. Akkor álltam 
először szemben Hindenburggal. Először hallottam 
hangját és élveztem erős akaratának minden élet
fordulatban megnyilvánuló határozottságát. Az emel
vény előtt, amelyen Hindenburgnak is szónokolnia 
kellett, a jelölt számára pirosbársonyos fotelt he
lyeztek el. Mikor Hindenburg ezt a széket meglátta, 
megfordult és erős hangon kijelentette, hogy ő arra 
a székre nem ül rá és már is megfogott egy egy
szerű faszéket s azon foglalt helyet a piros bár
sonyszék mellett, amely természetesen üres maradt. 
Programmbeszéde után a sajtót külön fogadta, nyu
godtan eltűrte a kérdések pergőtüzét és csak ezt 
felelte:

— Hja, uraim, önök annyi kérdést intéztek 
hozzám, hogy arra még egy valódi miniszter se 
tudna felelni. Tehát nem válaszolok semmit, kü
lönben is minisztereimmel még meg kellene beszél
ni az egyes problémákat. Minisztereim pedig egye
lőre nincsenek, tehát várjanak, amig az alkotmá
nyos uralmamat átvettem.

A választáson Hindenburg diadalmasan le
győzte ellenjelöltjét, Marx volt kancellárt és száz
ezrek tüntető tapsa között bevonult a berlini elnöki 
palotába. Ott csakhamar berendezkedett, megszabta 
élete folyását és napi programniján alig változtatott 
az idők során. Ezért könnyű megírni, hogyan élt 
és dolgozott elnökségének hosszú esztendei alatt.

A z  e ln ö k  és a  n a g y a p a .

Miután felesége már elköltözött az élők so
rából, fia és annak családja körében töltötte min
den idejét. Fia, Hindenburg őrnagy (ma már ezre
des) volt az adjutánsa, menye a ház asszonya és 
apró unokái éltének legnagyobb öröme. Azoknak 
szabad volt az öregúr napi progranimját — ha fo
gadások nem voltak — rövidebb időre megzavarni. 
A kertben elsétálgatott velük és szorgalmasan felelt 
kiváncsi kérdéseikre. Itt-ott mosolygott is naivsá- 
gukon. Az öregurat különben kevesen látták nevet
ni, még a söröző asztalnál, ahol a fogadások után 
megpihent, bár figyelmes hallgatója volt a jókedvű 
anekdótáknak, de sohase nevetett. Az unokáival 
szemben azonban más volt, nagyapa s nem elnök.

Napi programmja a sajtóval kezdődött. A biro
dalmi sajtófőnök volt az első látogatója, aki refe
rálta a legújabb híreket, az éjszaka érkezett távira

tokat és előterjesztette a német papiroserdő állás- 
foglalását, kritikáját és újdonságait. Az utolsó esz
tendőben persze megváltozott a helyzet. Egyszerűbb 
lett a német sajtó áttekintése. Hitler .kancellársága 
óta csak hivatalos politikát csinált. Ö maga csak 
egy újságot szokott olvasni. Már Hannoverben is 
előfizetője volt a „Tag“ -nak, a német konzervatív 
újságnak és elnöksége alatt is mindennap asztalán 
találta kedvenc lapját, minden kivágás nélkül.

A sajtóreferens után következtek a politikai 
előadók, miniszterek, a diplomaták és ama keve
sek, akiket az elnök fogadni akart. Ebben a tekin
tetben az államtitkára, Meixner dr tanácsára válo
gatta ki a napi listából mindazokat, akikkel szemé
lyesen óhajtott beszélni.

Csak a kormányválságok alatt változott a napi 
kép. Akkor sorra jöttek az alkotmányos tényezők 
és akiket fogadni kellett és a politikusok, akiket ő 
maga szemelt ki a tanácsadásra. Különbséget a 
látogatói között sohasem tett. Mindenkivel szemben 
az elnök maradt. Ö maga keveset beszélt, kérdéseit 
és döntését előre felírta egy papírlapra és abból 
olvasta fel elhatározásait. Miniszterei előterjesztését 
mindig a legnagyobb figyelemmel olvasta el és nem 
egyszer lényegesen változtatott rajtuk.

A  le g h a tá ro z o tta b b  em b e r, a k i  soh asem  
m o n d o tt n em et.

Curtius miniszter beszélte, hogy Hindenburg 
egyszer kétrendbeli fogalmazványából egyet készí
tett a maga csodálatos nagy betűivel, amelyek 
mindegyike úgy festett, mintha rajzolták volna. 
Minden kinevezést ő maga írt alá és hasztalan 
kérték, hogy készíttessen egy gumibélyegzőt, ami 
meggyorsítja az aláírást és csökkenti munkáját. 
Meghallgatta a jó tanácsot, de nem felelt semmit, 
ami azt jelentette, hogy „tárgytalan."

Jellemző volt Hindenburgra, hogy sohase 
mondott nemet, hanem vagy félretolta az előter
jesztést, ami az elutasítással volt egyértelmű, vagy 
pedig, ha apró változtatásokkal is de, aláírta.

A respublika idején volt a sajtóosztálynak egy 
alkalmazottja, akit Kohnnak hívtak. Később Kohnt 
kormánytanácsosnak nevezték ki. Mikor a kineve
zés Hindenburg elé került, az elnök csendesen 
megjegyezte:

— Ez is más nevet választhatott volna.
De a kinevezést azért aláírta. Tájékozva volt 

mindenről, ismerte a kormány minden tervét, min
den előterjesztését és így gyorsan dönthetett még 
a legkényesebb kérdésekben is. Persze, ha valamit 
nem akart, arról kétszer nem beszélhettek vele. Egy 
kézmozdulattal megakadályozott minden álláspontja 
megváltoztatására irányuló újabb kísérletet.

N y u g o v ó r a  té r t  a  ia n n e n b e rg i hős.

A Hindenburg elnök koporsóját vivő gyász
menet, amely hétfőn délután indult el a fáklya
hordozók sorfala közt Neudeckből, éjjel két órakor 
ért Reichenauba.

Időközben Hohenstein és Paulsgut között fel
állott az a gyászkiséret, amelynek itt kellett át
vennie a mótoros alakulattól a nagy halott kopor
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sóját. A menet élén egy lovasezred zenekara ha
ladt, utána két század lovasság, mögötte egy gya
logezred zenekara, azután a zászlóvivő-század a 
régi, dicső ezredzászlókkal. Ezután következett a 
feketén bevont ágyútalp, amelyen a koporsót a 
Tannenberg-emlékig vitték. Hat fekete ló vonta az 
ágyútalpat, a lovak mindegyikét egy-egy tiszt ve
zette. Az ágyútalp után ismét két század gyalog
ság vonult, egy zászlóalj tengerész és egy lovas 
tüzérezred két ütege.

Négy óra tájban indult meg ez a menet 
Paulsgut felöl és háromnegyed öt órakor érkezett 
meg. A koporsó átvétele csak néhány percig tar
tott. Azután tompa dobpergés mellett újból meg
indult a gyászkíséret. Hindenburg utoljára tette 
meg az utat legnagyobb győzelmének színhelyére, 
ahol végső nyugvóhelye lesz.

Felhangzottak a halott tábornagy legkedve
sebb egyházi énekei. Egész Hohenstein községen 
keresztül, végig az út mentén az emlék magasla
táig, a munkaszolgálat, a rohamcsapatok és a vé
delmi alakulatok tagjai álltak sorfalat. A sorfal mö
gött álltak a mélyen megrendült lakosság zsúfolt 
sorai.

A Tannenberg-emlékhez már öt óra tájban 
felhallatszott a közelgő gyászmuzsika. Ez adta 
meg a jelet, hogy meggyujtsák az emlékmű nyolc 
magas tornyának lapos tetején a hatalmas áldo
zati tüzeket.

Az emlékmű bejárati kapujánál a két lovas
század balra és jobbra szétnyílt és közöttük be
vonult a zászlóvivő század az emlékmű belsejébe. 
Tompa vezényszavak hangzottak fel. A koporsót 
leemelték az ágyútalpról és a hadsereg és tenge
részet 12 tábornoka bevitte a hadvezéri toronyba. 
Onnan fogják a gyászünnepély után átszállítani a 
szemközt fekvő marsall-toronyba, ahol végső nyug
vóhelyét kijelölték. A gyászmenet többi része to
vábbvonult az úton és a zászlóvivő-század is el
hagyta a Tannenberg-emlék udvarát.

F e lv o n u l a  g y á s z o ló  k ö zö n ség .

A hadvezér-torony és a marsall-torony be
járatánál őrség áll. A hadvezér-torony kapuján 
fekete függöny omlik alá. Ebben a toronyban áll 
a birodalmi hadilobogóval letakart barna koporsó.

Hohenstein pályaudvarára közben egymás
után futnak be a különvonatok. A Tannenberg- 
emlék előtt levő térségen zsúfolva torlódnak a 
gépkocsik. Az emlékmű belsejében az udvar las
san megtelik. Felvonulnak a rohamcsapatok, a vé
delmi alakulatok, a Hitler-ifjúság, a munkaszolgá
lat és a nemzeti szocialista párt zászlói. Az egyes 
tornyokhoz vezető folyosókon katonák állnak láb
hoz tett fegyverrel. A nép tízezrével özönlik min
denfelől.

A pályaudvaron a rendőrföparancsnok sze
mélyesen ellenőrzi az egyes különvonatok beérke
zését. A vonatok pillanatok alatt kiürülnek és alig 
öt perc alatt már az emberek százait szállítják az 
emlék felé. Lengyelországból is hosszú különvonat 
érkezett a hohensteini pályaudvarra, amely elhozta 
az elcsatolt területek németjeit, köztük egy küldött

séget Posenböl: ez közvetíti Hindenburg szülővá
rosának búcsúüdvözletét.

A világnak majdnem minden országa képvi
selve van. Különféle nemzetek idegen tisztjeinek 
egyenruhái láthatók, valamint diplomataviseletek. 
Megérkeznek sorra a képviselők és államtanácso
sok, az országok kormányai, a nemzeti szocialis
ták kerületi pártvezetöségei, a rohamcsapatok és 
védelmi alakulatok csoportvezetői. Megjelenik Bal- 
dur von Schirah, az ifjúság birodalmi vezére, 
Ágost Vilmos herceg csoportvezető, majd rögtön 
utána a volt trónörökös. Hindenburg ezredes egész 
éjszaka végigkísérte atyjának gyászmenetét és szin
tén már a Tannenberg-emléken belül tartózkodik.

Kilenc óra tájban kezdtek felvonulni a kü
lönböző szövetségek díszküldöttségei, amelyek a 
hátsó toronynál gyülekeztek és most bevonulnak 
ez emlékmű belsejébe. Tiz órakor áll fel a biro
dalmi véderő diszzászlóalja az emlék udvarán. 
A pályaudvarra kocsirakományszámra érkeznek a 
koszorúk, amelyeket tehergépkocsikon szállítanak 
az emlékhez.

A tannenbergi emlékmű nagy kapuja körül 
az országos egyesületek küldöttségei sorakoznak 
fel. Az udvar hátsó részében a tartományi rendőr
ség foglal helyet. Hitler lestőrségének két roham
csapata vonul most be és a rendőrség mellett áll 
fel. A nézők felemelkednek helyükről, hogy kö
szöntsék a gyászfátyollal bevont csapatzászlókat. 
Most tengerészosztagok érkeznek az udvarba és 
az emlékmű falánál helyezkednek el. Hirtelen mó- 
torzúgás hallatszik a levegőből: repülöraj száll cl 
az emlékmű felett. A repülőgépek szárnyait fekete 
gyászszalagok takarják.

Az emlékmű körül emelkedő padok mind
jobban megtelnek. Sorra érkeznek a különböző 
polgári és katonai előkelőségek. Közben bevonul
nak a rohamosztagok és az acélsisakosok disz- 
századai.

A  k o r m á n y  t a g ja i ,  H in d e n b u r g  c s a lá d ja , a  fe h é r -  
ru h á s  u n o k á k  b ú c s ú z n a k  a  h a lo ttó l.

Kevéssel tíz óra után érkeznek meg a kor
mány tagjai. Előbb Gübbels, Pappen és Ncurath 
érkezik, majd Mackensen tábornagy jön, aki a 
katafalkhoz lép és koszorút tesz le. Egymást kö
vetik a diplomáciai kar tagjai, akik sorra koszo
rút helyeznek el. A koszorúk hamar halomban 
tornyosulnak és már az egész gyepet elfedik. Most 
Göring miniszterelnök tűnik fel a kapuban, majd 
katonazenekar vonul fel. A zenekart egy tengerész
század és a véderő díszzászlóalja követi. Legutol
jára a tábornagy családjának tagjai érkeznek, akik
nek számára külön helyet tartottak fenn. Eljöttek 
a birodalmi elnök unokái is, akik fehér ruhát vi
seltek.

Kevéssel 11 óra előtt zászlótartó-század he
lyezkedik el a katafalk és a nagykereszt között. 
Most érkezik meg Hitler kancellár és vezér, akit 
a jelenlévők néma kézemeléssel üdvözölnek. Hitler 
nyomban a tábornagy hátramaradottaihoz lép és 
mély meghajlással üdvözli Hindenburg lányait és só
gornőjét, majd felemelt kézzel a katafalk felé fordul.
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A koporsót, amely a fővezér-toronyban volt 
el helyezve, hat tiszt most hozza vállra emelve és 
a katafalkon helyezi el. Más tisztek az elhunyt 
tábornagyi botját és párnákon elhelyezett rendje
leit hozzák. Pontban tizenegy órakor felzendülnek 
Beethoven „Eroica" szimfóniája gyászindulójának 
megrázó hangjai.

A  tá b o r i p ü s p ö k  b ú c s ú z ta tja  á  n a g y  h a lo tta t .

Amint elhangzottak Beethoven Eroicájának 
hangjai, megkezdődött a gyászszertartás.

A temetési szertartáson Dohrmann dr, a véd
erő evangélikus tábori püspöke mondott szentbe
szédet, amelyben az írás következő szavaiból in
dult ki: „Légy hív mindhalálig és neked adom az 
életnek koronáját". (Jelenések könyve, 11. fejezet, 
10. vers.)

— Világtörténelem fogja körül a koporsót, — 
így kezdte beszédét, — amelyet gyászolva állunk kö
rül. Olyan ünnepi órára gyülekeztünk itt össze, 
amely az egész világot megindulásra készteti.

— Az élet, amely itt a legmagasabb korban 
nyugalomra szenderült, igazi katona élete volt; 
porosz földben gyökeredzett, a régi hadsereg is
kolájában formálódott, három emberöltőn keresz
tül fejlődött és számtalan csatában állt ki próbát. 
Élete hűség volt, a hűség odaadás, amely a vég
sőkig kitart.

— A hűség szeretet, amely kiállja a próbát 
akkor is, amikor az élet útja meredek és köves és 
amikor az életért való küzdelem komoly és forró. 
A hűség megóv az elkeseredéstől és az emberek 
lenézésétől. A hűség minden csalódás ellenére fenn
tartja a hitet a jobb jövőben. A hűség az egész éle
tet latbaveti a nép és a haza igaz ügyéért. A hű
ség a kitartó szolgálat az utolsó erő ellobbanásáig. 
Az elhunyt tábornagy legkiválóbb erénye a hűség 
volt; hű volt a császár és a birodalom iránt, a nép 
és a haza iránt, hű volt a munkában, az áldoza
tokban és a szolgálatokban, hű volt mindhalálig 
az élő Isten iránt. Jelmondata ez volt: „Imádkoz
zál és dolgozzál!" Isten áldása marad népünkön, 
ha követjük példáját, ha Istenhez ragaszkodás, hit, 
remény, szeretet és hűség tölt el minket is. Isten 
fenséges akarata előtt meghajolva, veszünk most 
búcsút népünk nagy halottjától. Végső akarata az 
volt, hogy gyászünnepélyén ne mondjunk dicsérő 
és dicsőítő beszédeket. De azt nem tilthatta meg 
nekünk, hogy ne adjunk kifejezést iránta érzett örök 
hálánknak és szeretetünknek. Örökre él emlékünk
ben mint Tannenberg győzője, Keletporoszország 
megmentője, a világháború nagy hadvezére és a v i
lágháborút követő viharos időkben államunk veze
tője. Büszke gyásszal kísérjük sírba halandó por
hüvelyét. Szelleme azonban itt él mindannyiunkban 
és segít bennüket, hogy felépíthessük a Harmadik 
Birodalmat.

Beszéde befejeztével a tábori püspök elmon
dotta a Mialyánkot, majd megáldotta a hamvakat.

S zá ze zre s  tö m eg e k  a z  e m lé k m ű  k ö rü l.

A tribünökkel amfitcátrumszerüen körülzárt 
emlékmű környékét óriási emberlömeg lepte el. A

nagykiterjedésü mezőség egyetlen hullámzó ember
áradat. Két-háromszázezer főnyi tömeg várakozik 
áhítatos csendbeh, hogy elbúcsúzzanak szeretett 
elnöküktől. Az itt várakozó gyászoló közönség so
raiban igen sok az egyszerű ember. A környékbeli 
földművesek, akik a tannenbergi csatamező véráz
tatta földjén kaptak telket, valamennyien kivonul
tak a temetésére.

Az emlékművön kívül óriási hangszórók ál
lanak, amelyeknek hangereje hatkilométeres körzetre 
terjed s ezek továbbítják a gyászünnepség beszé
deit a kívülállóknak.

M e g in d u l  a  z a r á n d o k lá s  a  hős s ír já h o z .

A kivonult csapatok utolsó tisztességadásként 
elvonultak a torony előtt, a régi ezredek zászlóit 
lobogtatja a szél. Kint 101 ágyúlövés hangzott el, 
majd a gyalogság sortüzet adott le. A koporsó 
mellett rövid ima hangzott még el s ezzel végét
ért a hatalmas gyászünnepség.

A zarándokok ezrei és ezrei megindulnak a 
koporsó felé, amelyet két héten át közszemlére k i
téve hagynak s ez alatt az idő alatt a birodalmi 
véderő tisztjei és altisztjei állanak díszőrséget a ko
porsó körül. A koporsót azután eltemetik a kápol
nává átalakított toronyban.

A koszorúkat Hitler, Mackensen tábornagy és 
a család koszorújának kivételével a hősi emlékre 
helyezték s a gyászoló közönség szakadatlan sor
ban vonul el az értékes virágküldemények előtt, 
hogy a koszorúk szalagjainak felírását olvashassa. 
Több uralkodó, államfő és kormány küldött koszo
rúkat. A magyar honvédek két koszorút küldtek. 
Fekete-fehér-vörös szalaggal átkötött koszorút küld
tek a liorvát frontharcosok ezzel a felírással: „Az 
ősz hadvezérnek a volt horvát frontharcosai."

Természetesen a német csoportok, tiszti és 
ezredegyesületek koszorúinak száma úgyszólván 
megszámlálhatatlan. Közöttük koszorút küldtek a 
keletporoszországi acélsisakosok, a védőosztagosok 
vezetői és a keletporoszországi rohamcsapatok és 
védöosztagok. Göring külön küldött koszorút mint 
a birodalmi gyűlés elnöke és külön mint birodal
mi erdőmester. Az evangélikus egyház koszorújá
nak szalagján ez a felírás volt: „A  haza atyjának, 
legjobb, leghűségesebb hívőnknek." Nagy számmal 
küldtek koszorúkat a külföldi németek is.

já  Világ folyása. see

S v á jc  k ü lp o l it ik á ja  a  jö v ő b e n  i s  a  t e l j e s  
s e m l e g e s s é g .  Motta szövetségi tanácsos egy lö
vészünnep alkalmával mondott beszédében külpoli
tikai kérdésekkel, főleg Svájc népszövetségi politi
kájával foglalkozott. Motta tanácsos síkraszállt a 
demokrata rendszer változatlan fenntartása mellett. 
Ebben a rendszerben minden polgár tudatában van 
annak, hogy részese a nép fenségjogának. Lehe
tetlen, hogy egyetlen ember, legyen az a legko
molyabb, vagy legtehetségesebb ember is, kizáró
lagos hatalmat kapjon a néptől.
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Külpolitikai téren a svájci szövetségtanács 
semmi ürüggyel sem engedi eltéríteni magát a füg
getlenségi, azaz az aktív semlegesség politikájától, 
amelyet már a háború előtt is követett. A kormány 
továbbra is támogatja a Népszövetség nemes mű
vét, amely nagy remények és keserű csalódások 
között hánykolódva fejlődik.

Bármilyen reményeket tápláljunk is azonban 
a Népszövetség iránt, a mai viszonyok között szük
ségesebb, mint valaha Svájc megfelelő védelméről 
gondoskodni.

Motta szövetségi tanácsos bízik abban, hogy 
Svájc semlegességét háborús bonyodalmak esetén 
is tiszteletben fogják tartani, de Svájcnak magá
nak is mindent meg kell tenni ebben az irányban 
és fel kell készülnie minden támadás ehárítására.

T izenk ilencév i had ifogságbó l hazaérke
zett ké t kecskem éti gazda. Nemrég két kecske
méti magyar katona tért haza orosz fogságból öreg 
szüleihez. Szente Varga Pál tizenkilenc évig síny
lődött Oroszországban de egészségesen érkezett 
meg orosz feleségével és három gyermekével. Édes
atyja és édesanyja leírhatatlan boldogsággal fogadta 
a közel két évtizede nem látott fiút és családját. 
A szülői házban paprikás csirke és töltött káposzta 
várta őket. Oroszországban a szovjetgazdálkodás 
miatt rengeteget nélkülöztek. Utóljára Dim itrov fa
luban lakott. Itthon gazdálkodni fog, de mindenek
előtt templomban is megesküszik feleségével, akit 
odakint szovjettörvények szerint vett feleségül.

Hasonlóan nagy öröm színhelye volt a má
sik kecskeméti ház is. Egészségesen érkezett haza 
Győrffy Károly kovács is. Szintén megnősült, ma
gával hozta feleségét és kisleányát. Az állomáson 
atyja, anyja és négy testvére várta.

M  Hasznos tudnivalók, ife
£ £ __________________________________ ^

M it tudsz a fog a id ró l. Egészen sajátságos 
az, hogy bár a mindennapi életben éppen elég 
baja van kinek-kinek a fogaival, mégis arányta
lanul keveset tud a fogakról az, akinek nem a fog
orvoslás a mestersége.

Ismertem egy igen magasállású urat, akinek 
az volt a meggyőződése, hogy sohasem fog a foga 
fájni, ha mindig holdtöltekor vágja le a körmét.

Tudok két úri családról, akik tengeri mala
cokat tartottak odahaza, mert úgy tudták, hogy a 
tengeri malactartás is megóv a fogfájástól.

No jó, mondjuk, hogy ezek multszázadbeli 
bácsik és nénik voltak, de arról már bizonyosan 
mindenki hallott, hogy valakinek megdagadt az 
arca, merthogy „cugot kapott". Hát ez éppen olyan 
tréfás dolog, mint a holdtöltekor való körümvágás, 
vagy a tengeri malac.

Mert nem az a mesterségem, nem is beszé
lek arról, hogy a „cug“ nem olyan, mint a rozma
ring, vagy a tenniszrakett, amit „kapni" lehet. De 
az egészen bizonyos, hogy cugtól még se nem 
fájdult meg, se fel nem dagadt senkinek sem a 
foga. Hiszen, hogy messzibbre ne menjünk, miért

nem „kap cugot" soha az, kinek rendben van a 
foga, miért lapul meg a daganat mögött mindig 
1, 2, 3 rossz fog?

De talán nem is jó helyen kezdettem. Kezdjük 
hát másutt.

Régebben, mert szüksége volt rá, több foga 
volt az embernek. Hiszen a nagyon régi korok embere 
nem evett agyonfözött és agyonsütött ételeket, ha
nem valószínűleg, sőt egészen bizonyosan nyersen 
fogyasztotta el a húst. A sütés szabadtüzön, nyár
son, már később következett. És ez sem lehetett 
valami nagyon híresen puha eledel. Gondoljunk 
csak egyik-másik kirándulásra, olyan egésznapos 
kirándulásra, amikor mindig van a társaságban egy 
olyan (rendesen férfi), aki meg van róla győződve, 
hogy ő azután kitűnő nyársonsülteket tud odakint 
szerkeszteni. No jó. A húst odahaza alaposan „meg- 
klopfolják" s a mester nyársra tűzi valamelyik tisz
táson. Hát lehet, hogy másnak ebben a tekintetben 
jobbak a tapasztalatai, de én még nem ettem ilyenkor 
húst úgy, hogy az ne lett volna bikkfapecsenye, 
vagyis olyasmi, hogy az embernek nemcsak a foga, 
de még a szeme is szikrázott a hiábavaló rágás 
erőlködésétől. Hát ilyesmi lehetett az ősember eledele, 
amikor már haladt a civilizáció, hiszen már ismerték 
a tüzet. Persze, hogy hatalmas állkapcsok és sok 
fog kellett hozzá.

Valahol azt olvastam, hogy a megtalált, k i
ásott, legrégibb emberi koponyában még 44 fogat, 
illetőleg 44 fognak a helyét találták meg. És hozzá 
még azok a fogak jó távol állottak egymástól. M i
csoda állkapocs kellett hozzá! Ahogy az ősembernek 
egyéb gondja-baja nem volt az önvédelmen kívül, 
mint az, hogy jóllakjék és ahogy ez a jóllakási igye
kezet elnyomott minden egyebet, úgy az ősember 
fején is ezek a nagy, előrenyúló állkapcsok ural
kodtak az egész fejen, s bizony minél kevesebb 
hely jutott az agyvelőnek.

Csak mellékesen említem meg, hogy nem kell 
azonban azt hinnünk, hogy az ősember élete fogak 
dolgában fenékig tejfel volt. Voltak rossz fogak akkor 
is, hiszen az ősember nem használt sem fogkefét, 
sem fogport, sem szájvizet. Az első fogpiszkálók 
nyomaira is csak a sokkal későbbi korokban akadtak. 
Az ősember foga között is megrekedt az ételma
radék, a húsrost, az ételpép, az ö fogai között is 
erjedt ez a sok mindenféle inalacság, ennéfogva az 
ő foga is romlott. No de már megint elkalandoz
tam. Térjünk csak vissza a fogak számára.

Amint az emberiség fejlődött, amint az em
bert már kizárólag a fenevadakkal és felebarátok
kal való szakadatlan küzdelem, meg az evés érde
kelték, s amint előrehaladt a főzés és sütés tudo
mánya is, mindig nagyobb lett az agyvelő és mindig 
kisebb az állkapocs. Beérte az ember már kevesebb 
foggal is, de már kevesebb fog is fért el az egyre 
kisebbedő állkapcson. Az a végeredmény, hogy a 
mai fe ln ő t t  embernek, h a  kinőtt és h a  megmaradt va
lamennyi, 32 foga van.

Nem hiába nyomtatta lapunk az imént egyik
másik szót másféle betűvel, hanem mindjárt meg
magyarázom, hogy miért?
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Az első másféle bellivel nyomtatott szó az 
volt, hogy felnőtt embernek van 32 foga. Ezt azért 
hangsúlyoztam, mert tejfog meg mindössze 20 van.

Az ezután következő ha azt jelenti, hogy a 
fogak fogyása állandóan tart most is. Hány ember 
van például, kinek sohasem nőtt meg a bölcseség- 
foga, az ilyennek hát már csak 28 foga van. Hiszen 
az állcsont is mindig kisebb, mindig szűkebb lesz. 
Ebbe a szűk állcsontba már nem is fér el sokszor • 
mind a 32 fog. Akinek nem mestersége, az nem 
is sejti, hogy például mennyi bajt csinálnak a későn 
növő bölcseség-fogak. Legkivált az alsók, ha a 
régebben megnőtt többi fog már nem hagyott helyet 
a későn jövőknek. De különben is, valószínűleg 
már mindenki hallott az úgynevezett fogszabályo
zásról. Nos, azok a rendetlenségek, amiket sokszor 
szabályozni kell, azok az össze-vissza fogállások, 
amikor a fogak nincsenek egy szép sorban, illetőleg 
ívben elhelyezve, hanem rendetlenül, hol a soron 
kívül, hol azon belül állva késztetik fejcsóválásra 
a gondos mamákat, azok többnyire a túl szűk áll
kapocsra vezethetők vissza.

A harmadik másféleképpen nyomtatott szócska 
megint egy „ha“ volt. Ha valakinek megvan minden 
foga? Ezt talán nem kell bővebben magyaráznom, 
hiszen tudjuk, hogy manapság bizony kevés felnőtt 
ember akad, akinek megvan minden foga.

Talán térjünk most vissza a tejfogakra, hogy 
azokat végkép elintézzük. Tejfog, mint mondottam, 
összesen 20 van, tehát nem 32, amennyi az állandó 
fogak száma. Tehát kevesebb a tejfog, mint az ál
landó fog. Tehát nem minden állandó fognak felel 
meg egy-egy tejfog, tehát az a különbség, ami a 
20 meg a 32 fog között van, vagyis 12 fog egye
nesen állandó fognak nő meg. Ezt pedig nem ok 
nélkül magyarázgatom ilyen nagyon élesen, hanem 
mindjárt megmondom, hogy miért?

Az a 20 tejfog egyenlően van elosztva. Felül 
van 10. Egy-egy állcsontban a 10 fog úgy oszlik 
meg, hogy jobbra van belőle 5, balra megint 5. 
Ha tehát mondjuk felül a középtől kezdünk számolni, 
jobbra is ötig jutunk, balra is.

No mindjárt odajutok, ahová ki akartam 
lyukadni.

Az első állandó zápfog rendesen mára hatodik 
életévben megnő, erről, fájdalom, igen-igen sokan 
semmit sem tudnak, s azt az állandó fogat el hagy
ják pusztulni, „hiszen csak tejfog!“ Ez pedig nagy 
hiba, sőt kétszeres hiba. Először is hiba azért, 
mert tejfognak nézték az állandó fogat, hiba másod
szor azért, mert a tejfogakat sem szabad sorsukra 
bízni, azokkal is törődni kell, azokat is meg kell 
javíttatni — ha lehet.

Honnan lehet mármost megtudni, hogy az a 
bizonyos, a hatodik életévben megnőtt fog állandó 
fog, nem pedig tejfog? Hát ez igazán nem nagy 
tudomány, nem is kell hozzá szakértelem, csak szá
molni kell tudni hatig. És ott vagyok már, amikor 
kisül, hogy miért emlegetem, hogy tejfog fent is, 
felül is, jobbra is, balra is 5 —5 van. Ha középről 
számítva az ötödik tejfogon túl találunk még egy

Nyomaton a váci kir. országa

hatodikat, akkor nyilvánvaló, hogy az már állandó 
fog. Ez tehát nem kunszt.

Ami pedig a dolog másik felét illeti, hát igenis, 
javítgatni, tömögetni kell a tejfogakat is. A gyer
meket át kell segíteni addig a korig, amíg meg
kapja az állandó fogait. Neki arra a 20 tejfogra 
igen nagy szüksége van, hacsak nem akarjuk, hogy 
gyomra már időnap előtt is emésztési zavarokkal 
küszködjön. Ha el hagyjuk a tejfogakat pusztulni, 
annak két kellemetlen következménye lesz. Az egyik 
a hiányos rágás, a másik pedig az, hogy egy rossz 
fogtól megbetegszik a többi is. De vannak egyéb 
bajok is. Ha például egy tejfog elpusztulva, kihú
zásra kerül, a neki megfelelő állandó fog azért egy 
nappal sem fog hamarább előbújni, mint ahogy 
dukál neki, a hézag esetleg évekig hézag maradhat. 
Igen, de a fogaknak megvan az a rossz tulajdon
ságuk, hogy a hézag melletti fogak a hézag felé 
vándorolnak, illetőleg hajolnak. Ennek pedig az a 
következménye, hogy a később előtörő állandó fog
nak nincs meg a sorban a helye, ott bújik ki hát 
szegény, ahol fér, a soron kívül, vagy a soron belül.

Nem olyan kicsiség ez, amilyennek talán az 
első pillanatra látszik. Ne felejtsük el tudniillik, 
hogy a fogváltás úgy nagyjában a hatodik életév
ben kezdődik és a tizenkettedikben fejeződik be. 
A legkésőbb a tizenkettedik életévben bújnak elő 
az állandó szemfogak. Ha mármost egy gyerek hat
éves korában elveszítette a tejszemfogát, a helyett 
csak újabb hat év múlva nő meg az állandó. Köz
ben vígan kinőnek az állandó szomszédok, hiszen 
van helyük bőven, a saját helyükön kívül ott van 
az elveszett tejszemfog is, elfoglalják azt is. Szegény 
állandó szemfog azután lesheti, hogy ő mármost hol 
bújjon elő. Előbújik hát az istenadta ott, ahol tud, né
ha egészen megdöbbentően messze illetékes helyétől.

M it kell hát tudnunk a tejfogakról: 1. Azokat 
is meg kell becsülni, éppen úgy, mint az állandókat. 
2. Mihelyt kint van mind a 20 tejfog, el lehet, sőt 
el kell kezdeni a rendszeres tisztogatást, tehát a 
kefélést. 3. A tejfogat, ha szúvas, és ha lehet, éppen 
úgy meg kell tömni, mint az állandó fogakat.

Egy gondos apa elhozza hozzám felülvizsgá
latra, meg, ha kell, fogjavításra két gyermekét. Egy 
fiú, meg egy leány. Az egyik most hét, a másik 
nyolc éves, de már évek óta járnak hozzám. M i
kor rákerül a sor, hogy ők jönnek be a váróból 
a rendelőbe, a két gyerek mindig elkezd birkózni, 
hogy melyikük kerüljön bele először a székbe. Se 
egy mukkanás, se egy kapkodás. A két gyermek
kel megértették, hogy a fogjavítás az ö javukra 
szolgál, simán, sőt talán passzióval állanak hát 
kötélnek. Az ilyeneknek azután meg lehet, sőt igen 
jól meg lehet javítani a fogát. (Folyt, köv.)
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