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Meghalt V. György angol király.
Nagy-Britannia gyászol. A földkerekség leg

hatalmasabb birodalmában félárbócra ereszkedtek 
a zászlók, fekete fátylak, lobogók hirdették, hogy 
meghalt V. György angol király. Uralkodói tevé
kenysége, bölcs élete példaadóan emberi, alakja 
történelmi volt. Csendes távozása az élők sorából 
pedig mélységes gyásza minden alattvalójának és 
minden egyes nemzetnek, amely tudatában van 
annak, hogy a brit nemzet világtörténelmi vezető 
szerepe mélységes és igaz hagyományokban gyö
kerezik. Ez a hagyomány a korona és a haza el
választhatatlan szentsége. A király ravatalánál meg- 
illetődött kegyelettel áll minden művelt ország, 
közöttük az egységes magyar nemzet is, amely 
mindig tisztelettel viseltetett a nagy angol nemzet 
iránt és mindig boldog büszkeséggel gondolt arra, 
hogy az elhunyt uralkodót egyik erdélyi őse után, 
ha néhány csepp jogán is, vérségi kapcsolatok 
fűzték hozzánk. A mi népünk az angol nemzet 
nagy hagyományaiban és az elhunyt uralkodó nem
zeti erényeiben számos rokonságot Iát a magyar 
nemzet alapvető tulajdonságaival. Ez a lelki ro
konság magyarázza meg azt, hogy Magyarország 
különös rokonszenvvel tekint most Anglia felé és 
talán minden nép közül a legőszintébben érzi en
nek a fájdalmas veszteségnek a jelentőségét.

V. György királyt alattvalói a legangolabb 
királynak nevezték. Egy nemzet nem tisztelheti 
meg jobban koronás fejét, mint azzal, ha erényei
nek jelképét látja benne. És a király, a csendes- 
szavú, örökké munkálkodó jó király mindenképpen 
rászolgált erre. Negyedszázados uralkodása alatt 
az emberiség negyedrészét magábanfoglaló biroda
lom személyén keresztül erősebb, egységesebb 
lett. Nem a maradiság államfője volt, hanem a

folytonosságé, a haladásé, az eleven nemzeti ha
gyományoké. Egy negyedszázadon keresztül soha
sem a minden uralkodónál hatalmasabb király és 
császár pompáját és magasságát fordította népei 
felé, hanem a hazáját szerető államfő bölcs mun
kásságát, amely a nagy impérium igazán nehéz 
óráiban mindenkor helytállód és az egészséges 
fejlődés zökkenésmentes útjára irányította a poli
tikai életet

György király méltán volt a konzervatív és 
józan nemzet eszményképe. Példás családi élete, 
lankadatlan szorgalma, segíteni akaró jósága min
denkor jelen volt Londontól Indiáig és Kanadától 
a Fokföldig mindenütt. Az úttörő nemzet eszmény
képe mégis valóság maradt, a nemzeti erő való
sága, amely sohasem engedte meg, hogy a napi 
pártküzdelmek eltérítsék a birodalmat azoknak a 
nemzeti erényeknek az útjáról, amelyek nélkül 
nincs hatalom és nincsen felelősség. Sohasem az 
erőszak szavával, sohasem az egyik vagy másik 
fél kedvezésével, vagy letörésével biztosította or
szágainak belső nyugalmát, hanem mindig az el
lentétek józan és bölcs kiegyenlítésével. Uralko
dása alatt élte át Nagy-Britannia legnehezebb óráit 
s ő mindig egy asztalhoz ültette le az ellenfeleket, 
hogy barátokká tegye őket.

A mai Anglia, amely a világválsággal és az 
ezernyi politikai veszéllyel küzdő világ kellős kö
zepén a gazdasági boldogulás és a visszatérő bi
zalom országa, szintén György király kihallgatási 
termében született meg, amikor halkszavú modo
rával a legélesebben szembenálló politikusokat 
egy nemzeti kormányba, egy egységes angol nem
zeti eszme lobogója alatt csoportosította a nagy 
feladatok megoldására.

Népeinek atyja volt, jóságos, szelidkedélyű 
családfője, akiben azonban a gyakorlati ember, a
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világot járó és civilizáló angol gentleman céltuda
tossága és szívóssága is megvolt Sohasem kereste 
a népszerűséget, sohasem kívánta az olcsó és 
könnyű babérokat, csak az apának kijáró tisztele
tet, amellyel önkéntelenül mindenki adózott neki. 
Népeit egy nagy családban egyesítette és ha nagy
ritkán a nyilvánossághoz szólt, nem a világ leg
nagyobb uralkodója, hanem a világ legnagyobb 
családjának apja beszélt az értelemhez és a szí
vekhez. Ez az erkölcsi előkelőség és ez a családi 
szellem jellemezte egész életét.

Amikor legutóbb negyedszázados uralkodói 
évfordulóját ülte s a Föld minden részéről tízez
rek vándoroltak a birodalom fővárosa felé, hogy 
lerójják hódolatukat, amelyben nem volt félelem, 
csak szeretet, az ünnepségek is valami szerény, 
családias vonást viseltek magukon. Nyoma sem 
volt az előző évszázadok pompájának, pedig ez 
az ünnepség egy nagyon nehéz időszak remény- 
teljes végét jelentette. Ezt a családi szellemet hal
lottuk kicsendülni karácsonyi szózatából is, amely 
olyan egyszerű és olyan emberien nagy volt, hogy 
még az idegen nemzet fia sem hallgathatta meg
hatottság nélkül.

Nagy családja, ötszázmilliónyi gyermeke, 
testvére és unokája árván tekint a ravatalra, vagy 
a tengerentúl, a Föld másik oldalán a félárbócon 
lengő lobogóra. Amikor ez a nagy család az el
múlt évben boldogan és büszkén ünnepelte a jó 
királyt, ezen a helyen azt irtuk, hogy ebből a 
családi ünnepből részt kér sok más ország, közöt
tük Magyarország is. Most a brit nemzet gyászá
ból is részt kérünk és mélységes kegyelettel haj
iunk meg a nagy uralkodó ravatala előtt.

A  k irá ly  b e te g s é g e  é s  u to lsó  ó rá i.

Halála előtti vasárnap London valameny- 
nyi zsúfolásig megtöltött templomában könyörgő 
istentiszteletet tartottak az angol királyért. Ang
lia egyetlenegy családként aggódott nagybeteg 
uralkodójáért és B a r r y  kanonok valóban az 
angol közvéleményt fejezte ki, amikor a westmins- 
teri székesegyházban beszédében kijelentette, nincs 
a világon olyan angol, aki ne osztoznék szívvel, 
lélekkel a királyi család aggodalmában.

Valóságos népvándorlás indult Sandring- 
hambe, s a tömeg néma csendben várakozik a 
kastély előtt, hogy valamit halljon az uralkodó 
állapotáról. Asszonyok és férfiak az utcán hango
san imádkoztak V. György meggyógyulásáért.

Im á d k o z n a k  a  „ fö ld e sú ré r t .u

Sandringham, ahol a nagybeteg uralkodó 
feküdt kis falucska London közelében. Vasárnap, 
amikor Anglia valamennyi templomában imádkoz
tak a királyért, istentisztelet volt a kis falusi temp
lomban is. Itt azonban csupán a falu lakosai 
gyűlhettek egybe, az idegenek közül senkit sem 
engedtek a templomba, hogy a falu lakossága 
iinádkozhassék a „földesúrért." Sandringhamban 
ugyanis a nép földesúrnak nevezi az uralkodót.

M e g a la k íto t tá k  a z  á lla m ta n á c s o t.

V. György állapotában hétfőn délig nem ál
lott be változás. A koronatanácsot összehívták és 
az délután ült össze a király betegszobája mellett 
lévő szobában.

Az ajtót kinyitották, hogy a király az alkot
mányos szokáshoz híven: „elnökölhessen." A szo
kásos formaságok után az uralkodó elé terjesztet
ték az államtanács beiktatását elrendelő iratot, 
amelyet Lord Dawson adott át. Az aláírt iratokat 
a királyi titkostanács titkárának adták át, akinek 
feladata gondoskodni a tanács határozatainak vég
rehajtásáról.

A rövid ideig tartó koronatanács ülése után 
a kormány három tagja elhagyta a szobát.

A király az államtanács tagjaivá a királynét 
és 4 fiát: a walesi, yorki, a gloucesteri és a kenti 
herceget nevezte ki.

M e g h a lt  a  k ir á ly .

A király halála angol idő szerint 23 óra 55 
perckor, középeurópai időszámítás szerint 1 óra 5 
perckor következett be.

A halál hírét az angol fővárosban nagy meg
döbbenéssel fogadták. A főváros egész lakossága 
virrasztott. Minden nyilvános helyiség zsúfolva 
volt, mert a közönség az éttermekben és kávéhá
zakban várta a király állapotáról szóló rádió
híreket

A halálhír mindenhol mély megilletődést és 
őszinte gyászt keltett. Alighogy a szpíkerek hírül
adták a katasztrófa bekövetkezését, a nyilvános 
helyiségek percek alatt üresek lettek. Az izgatott 
várakozás moraját a gyász mélységes csendje vál
totta fel.

B é k é se n , s z e n v e d é s  n é lk ü l .  . .
A király haláláról a következő hivatalos köz

lemény számol be: Az uralkodó ma 23 óra 55 
perckor békésen elhunyt. A halottaságynál jelen 
volt a királyné, a walesi herceg, a yorki herceg, 
a királyi hercegnő, a kenti hercegi pár. A jelen
tést a király kezelőorvosai írták alá.

A királyt az utolsó áldásban a canterburyi 
érsek részesítette. A halál hírét a miniszterelnök 
és a belügyminiszter intézkedésére azonnal közöl
ték a lakossággal.

A király békésen, szenvedés nélkül halt meg.
G y ö r g y  k ir á ly  u to lsó  ó rá i.

V. György királyt ugyanabban az órában ér
te a halál, mint atyját, VII. Edwardot és nagyany
ját, Viktória királynőt. Az államtanács felállításáról 
szóló dekrétum aláírása után elvesztette eszméle
tét és csak injekciókkal sikerült még néhány óráig 
fenntartani szívműködését. Végső perceiben ked
venc lovacskájának, Jock-nak nevét mormolta, 
amelyen pár napja utoljára léptetett fel és alá a san- 
dringhami királyi kastély parkjában, míg a király
né gyalog haladt mellette. Midőn az orvosok meg
állapították, hogy közeledik a vég, a beteg szo
bájába hívták a királyi családnak a kastélyban je



lenlévő tagjait. Mary királyné letérdelt a betegágy 
mellett, görcsösen szorítva haldokló férje kezét. 
Eddig tanúsított lelkiereje most első ízben tört 
meg és fuldokló zokogás vett rajta erőt. Mellette 
térdelt a walesi herceg, a yorki herceg, a kenti 
herceg és felesége és Mary királyi hercegnő. A 
betegágy másik oldalán térdelt a canterburyi érsek 
és halk imát mormolt. Azután felállt a már özvegy 
királyné s zokogva megölelte és megcsókolta leg
idősebb fiát, az új királyr, akit mintha évekkel öre- 
gített volna meg a fájdalom. Windsor Edward, aki 
még röviddel előtte a walesi herceg címét viselte, 
e pillanattól kezdve Vili. Edward angol király lett. 
Vili. Edward ezután testvéreihez fordult, majd a 
király családtagjai elhagyták György király halot
tas szobáját és a szomszédos terembe mentek.
A z  ú j  k ir á ly  III. G y ö r g y  ó ta  A n g lia  e ls ő  n ő tlen  

u r a lk o d ó ja

V. György halálával legidősebb fiára, a walesi 
hercegre száll azonnal a trón

Az új király haladéktalanul utasítja a föpos- 
tamestert, szövegezze meg személyesen a táviratot 
a belügyminiszterhez, amelyben közli vele apja 
halálát és erre a belügyminiszter értesíti London 
lordmajorját, aki utasítást ad, hogy húzzák meg a 
Szent Pál székesegyház nagyharangját.

A király halála után az első teendő a titkos 
tanács összehívása, amelynek tagjai leteszik a 
hűségesküt az új király kezébe. Az új király prok- 
lamációt ad ki, amelyet a királyi család tagjai, a 
szolgálatot tevő titkos tanácsosok és London lord
majorja ír alá.

A proklamáció, amelyet a hivatalos lapban 
tesznek közzé, a király halálát és az utód trónra- 
lépését közli annak kijelentésével, hogy az uralko
dó letette az esküt az anglikán és a skót egyházak 
biztonságára. Egyszersmint haladéktalanul össze
hívják a parlament mindkét házát a hűségeskü le
tételére.

Az udvar hat havi mély és azután három havi 
félgyászt tart és a koronázást csak a mélygyász 
letelte után szokták kitűzni.

Az uralkodó halála után a tengerészetnek és 
Anglia valamennyi katonai állomásának lobogóit 
félárbócra eresztik, a dobokat gyászfátyollal vonják 
be, a tisztek gyászkarszalagot viselnek balkarjukon 
és minden katonai állomás hetven ágyúlövést ad 
le az elhalt uralkodó életéveinek jelképéül.

Az új király VIII. Edward néven lesz Anglia 
első nőtlen uralkodója III. György óta. Mary öz
vegy királyné valószínűleg a Buckingham-palotában 
marad, hogy az új király mellett mint az ország 
első hölgye teljesítse teendőit.

V. György király élete.
György király, vagy ahogy hivatalosan nevez

ték, György; Fridrich Ernest Albert, Nagy-Británnia 
Írország és az angol domíniumok királya és India 
császára, 1865-ben született, mint a később trónra 
került VII. Edward második fia. 1892-ben meghalt 
bátyja, ezzel ő lett a trón várományosa, a követ
kező évben megnősült, elvette a nála két évvel

fiatalabb Teck Mary hercegnőt, akinek nagyanyja a 
magyar Rhédey grófnő volt. Házasságából öt fia és 
egy leánya született, az elsöszülött Edward Albert 
1894-ben született. György apja, VII. Edward 1910- 
ben halt meg, ekkor lépett a trónra, mint V.György. 
A háború alatt megváltoztatta az angol uralkodó 
ház (dinasztia) nevét. Az angol uralkodóház ugyanis 
annak a német eredetű Szász-Kóburg-Gotha-család- 
nak egyik ága amelynek egyenes leszármazói ma há
rom országban uralkodnak, Angliában. Belgiumban 
és Bulgáriában. Érthető tehát, hogy amikor az ango
lok harcban állottaka németekkel, a német származá
sú király, aki egyébként első unokatestvére volt 
II. Vilmos német császárnak, sietett angol család
nevet fölvenni. Azóta Windsori-háznak—House of 
Windsor—nevezik hivatalosan az angol uralkodó
családot.

A p a  é s  f iú ,

V. György sok tekintetben ellentéte volt apjá
nak, VII. Edwardnak. Edward király élénk ember 
volt, tevékeny, aki meghagyta ugyan miniszterei
nek teljes függetlenségét, de viszont a maga dol
gaiban mindig a maga feje után ment és sokszor 
hozta zavarba külügyminisztériumát ötletszerű eu
rópai utazásaival, amelyeken nem tartotta magát 
mindig a hivatalos programnihoz. György viszont 
teljesen alávetette nyilvános szereplését tanácsadói 
véleményének. Edward az európai politikában ke
reste Anglia boldogulását. György pedig a világ- 
politikában látta eldőlni az angol birodalom jövőjét. 
A gyarmatpolitika jobban érdekelte Európa esemé
nyeinél. Igaz hogy mindkettőjüknek elégtételére meg 
kell állapítani, hogy a két felfogás megfelelt a 
korszak és a helyzet megváltozásának.

Ezenfelül a nagyobb népszerűség is György 
király javára szól. Apjának,mVII. Edwardnak gon
dolkodása inkább az angol arisztokráciának tetszett, 
viszont György tökéletes tisztelete az alkotmánnyal 
és a miniszteri felelősséggel szemben, inkább az 
angol nép ideáljának felelt meg. Az ö uralkodásá
nak tudják be az angol közoktatás modernizálását, 
a köztisztaság fejlődését, sok olyan apró visszaélés
nek a megszüntetését, ami a népet a nagy prob
lémáknál jobban iritálja, így az italokkal való mani
pulációk elleni hatósági küzdelmet, a kocsmák 
számának csökkentését, a betegségek és a bűnö
zés ellen való küzdelmet, hatásosabb szociálpoliti
kát. Mindez inkább a vidék óhajtásainak volt a 
teljesítése. Mondják is, hogy György király szive 
szerint inkább a vidékhez húzott és csak akkor 
ment Londonba, ha valamilyen ügye szólította oda.

György király népszerűségének eredete.
Pedig György királyt trónra lépésekor egyál

talában nem fogadta nagy lelkesedéssel az angol 
közvélemény. A trónra születni kell, mondja az 
alkotmány, viszont a politika azt bizonyítja, hogy 
a trónra nevelődni kell. A másodszülött György 
herceget nem nevelték a trónra gyermekkorában. 
Apja váratlanul korán halt meg. Amikor VII. Ed
ward komolyan megbetegedett, ö is elkezdte ta
nulmányozni a parlamenttel és a kabinettel való
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érintkezést. Gyakran megjelent az apjánál történő 
audienciákon és gyakran elment meghallgatni a 
parlamenti vitákat, különösen, ha' alkotmányjogi 
kérdéseket tárgyaltak. ,Egy angol történetíró mon 
dotta rá: kár, hogy Edward király előbb halt meg, 
semmint hogy fiának elég ideje lehetett volna 
megismerni honfitársait.

A gyakorlatot azonban pótolta az ösztön és 
a tapintat. Azt mondják, hogy alkotmánytisztelete 
sokban hozzájárult az angol politikai szellem elő
kelő színvonalához. Soha semilyen pártkérdésbe 
bele nem avatkozott. Igazi pártok felett álló ál
lamfő volt, aki nagyon ügyelt arra, hogy semilyen 
pártcsoport vagy osztályklikk még csak túlzott ro- 
konszenvével se tüntethessen iránta. így azután 
György királynak nem voltak klikkszámba menő 
barátai, de ellenségei sem voltak. A királyné is 
ilyen óvatosan ügyelt függetlenségére baráti és tár
sadalmi körében. És éppen a politikusokkal és az 
ország vezéreivel szemben való ez a tökéletes füg
getlenségük váltotta ki azt a nagy népszerűséget, 
amely a királyi párt hazájában körülvette. A köz
vélemény látta, a nép megérezte, hogy György ki
rály és felesége az egész nemzet feje és egyfor
mán áll közel a nemzet minden rétegéhez.

De György király nemcsak a szigetország
ban volt népszerű. Említettük már, hogy, mint 
mindenben, úgy ebben is ellentétje volt apjának. 
VII. Edwardnak, akinek érdeklődése kimerült az 
európai politikában. V. György már mint trónörö
kös is majdnem folyton a gyarmatokat járta, úgy, 
hogy ő volt első királya Angliának, akinek a kellő 
személyes kontaktusa megvolt az egész birodalom
mal. Ezért mondták rá, hogy még soha semilyen 
király annyira meg nem személyesítette az angol 
világbirodalmat, mint ő.

H á ro m  k o r s z a k  h u s z o n ö t  é v  a la t t .

V. György uralkodásának huszonöt esztende
jét egymástól jól elkülöníthető három korszakra le
het osztani: a háborút megelőző évekre, 1910 és 
1914 közöttire; a háborús és a háborút közvetle
nül követő esztendőkre, egészen 1922 őszéig ami
kor Lloyd Georgenak a háborúból maradt koalí
ciója felbomlott; végül uralkodásának majdnem 
pontosan a felét kitöltő, háború utáni korszak, 
1923-tól haláláig.

„K é t  e m b e r i lén y ."

De György király nagy népszerűségét első
sorban mégis csak személyes tulajdonságaival sze
rezte meg magának. Igaz, hogy az angolok a háború 
után mindenütt, még a legnyugatibb műveltségű 
népek közt is feltámadt idegenek elleni gyűlölkö
désnek legkevésbbé estek áldozatául, de azért még
is jóleső érzéssel vették tudomásul, hogy V. György 
király idegen, hannoveri származása már valóban 
csak a múlt elmosódott emléke és ő már maradék
talanul angol lett, a legangolabb uralkodó Erzsé
bet királynő óta. Atyja — írja róla D. C. Sommervell 
huszonötéves jubileuma alkalmából írt könyvében 
— „Európa nagybátyja*1 volt és éppen annyira 
otthon érezte magát Párisban, mint Londonban.

György király sohasem szerette különösebben a 
francia fővárost, s inkább hivatalos látogatásokat 
tett Indiában, Kanadában, Ausztráliában, Dél-Afri- 
kában. De, amit még jobban szerettek benne és 
ami a királyt még népszerűbbé tette, az volt, hogy 
éppen úgy tudta élvezni a football ligabajnokság 
döntő mérkőzését a wembleyi stadionban, mint leg
több alattvalója. Mr. Page, az Egyesült Államok 
londoni nagykövete, aki pedig soha nem érzett 
túlságosan nagy elragadtatást a királyok iránt, oda
volt az elragadtatástól, amikor azt látta, hogy György 
királlyal úgy tudnak beszélgetni, mint „két emberi 
lény." György király — mondotta Mr. Page — 
elsőrangú beszélgető és semmit úgy nem élvez, 
mint egy-egy ügyesen elmondott tréfát. Beszélt ön
magáról és uralkodói tisztéről. „Ismerve az alkot
mányos uralkodó nehézségeit, — mondotta a ki
rály — hálát adok az Égnek, hogy nem kellett 
zsarnok uralkodónak lennem.11

A háború befejezése óta a november 11-i 
fegyverszüneti évfordulót mindig nagy pompával 
ünnepük meg Londonban és a birodalom minden 
részén. Ilyen ünnepségen 1928-ban veszedelmesen 
meghűlt az ekkor már hatvan éven felüli és min
dig elég gyenge szervezetű király. Néhány héttel 
később, december első tíz napja a legnagyobb ag
godalmak közben telt el. A király életét csak a leg
nagyobb nehézségekkel és a leggondosabb ápolás 
árán lehetett megmenteni. A betegségéből kigyó
gyult, de ettől az időtől kezdve környezete és első
sorban orvosai valóságos jótékony gonddal óvták 
a király nehezen visszaszerzett egészségét. Jellemző 
a király önfeláldozó, hazafias gondolkozására, hogy 
amikor 1931 nyarán, a munkáskormány lemondá
sakor, Anglia belső békéjét az utóbbi évtizedek 
egyik legsúlyosabb politikai válsága felbontással 
fenyegette, György király, skóciai nyaralásának fél
beszakítása által, percet sem várva, Londonba uta
zott és személyes közbelépésével valóban megmen
tette a pillanatnyilag majdnem kilátástalannak látszó 
helyzetet.

Az utóbbi évek csendes eseménytelenségben 
teltek el a Buckhingham- és a Windsori-palota, a 
norfolki vidéki kastély, Sandringham között. Ezt 
az otthonát szerette György király valamennyi kö
zött legjobban. Egyéniségében volt valami a vidéki 
főldesurak, a földet és az állatokat szerető nyugal
mából. Jellemző apróság, hogy a sandringhami kas
tély kertjében külön temető volt a király elhalálozott 
kedvenc kutyái számára, a kert falán elhelyezett 
márványtáblákkal az élők sorából elköltözött ked
venc — pet — nevével és kimúlásának dátumával.

A jubileumi ünnepségek alkalmával, amelyek 
a múlt év májusának első napjain, a trónralépés 
25-ik évfordulójakor kezdődtek, az egész birodalom 
rajongó szeretetével vette körül az uralkodót. V. 
György ekkor már nagyon fáradt ember volt. Az 
ünnepségek megrendezői nagyon vigyáztak rá, hogy 
a királyt személy szerint ki ne fárasszák és ezért 
a jubileum célja elsősorban az volt, hogy a biro
dalom minden részén a király személye iránt meg
nyilvánuló, spontán szeretetet és ragaszkodást jut
tassák kifejezésre. De akik a környezetében voltak,
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már tudták, hogy a jubileum az utolsó nagy ese
mény lesz életében. Az utolsó időkben nagyon le
verő hatással volt a királyra, hogy a gloucesteri 
herceg már kitűzött esküvője előtt alig pár nappal 
halt meg a menyasszony atyja, Buceleuch herceg, 
akit királyi nászához fiatal koruk óta meleg és meg
hitt barátság fűzött; majd ezt a gyászesetet követte 
nem sokkal később a király Angliában élő nővé
rének, Viktória hercegnőnek halála.

A király magánéletét igen nagy egyszerűség 
jellemezte; boldog családi életet élt és nagy ked
velője volt a sportoknak. Legkedvesebb sportja a 
tengeri vitorlázás és a vadászat volt. Bélyeggyüj- 
téssel is foglalkozott és gyűjteménye rendkívül 
gazdag volt.
„ S o h a  s e n k i nem  vo lt a lk a lm a sa b b  a rra , h o g y  

á tv e g y e  a  b iro d a lo m  v e ze té sé t.“
Elhunyt királyáért érzett mély gyászában sem 

feledkezik meg Anglia arról, hogy reménykedő biza
lommal üdvözölje új uralkodóját. György király 
fényképe mellett az új király képét is közük a lapok 
a következő aláírással: „Éljen Vili. Edward király!" 
Hangsúlyozzák a lapok azt az általános közked
veltséget, amelynek VIII. Edward már walesi herceg 
korában egész Angliában örvendett.

A Daily Express a következőket írja: Soha 
még senki nem voit alkalmasabb arra, hogy átve
gye a világbirodalom vezetését. Mint herceg részt 
vett a világháborúban és jelleme az ágyútüzben 
alakult ki. Itt született meg az a nemes barátság 
a frontharcosokkal és a munkásokkal, amely jel
lemezte későbbi törekvéseit, hogy a béke napjaiban 
is megértse és segítse népét. Mindig a békét hir
dette és a régi ellenségek kiengesztelődését.

A Daily Mail emlékeztet arra, hogy a walesi 
herceg 1915-ben a flandriai csatatéren csak haj
szállal kerülte el a halált, mikor gépkocsiját grá
nátlövés érte, amely kocsivezetöjét meg is ölte.

A z  ú j  k ir á ly  e lső  n y ila tk o z a ta .

Vili. Edward király első uralkodói nyilatkozata 
a három fegyvernem részvét- és hódoló feliratára 
adott köszönöszavai voltak. A király elsősorban Lord 
Swinton légügyi miniszterhez intézett válaszában 
köszönte meg a légi haderő ragaszkodását, hangoz
tatva, hogy kezdettől fogva a legmelegebb érdek
lődéssel figyelte az új fegyvernem fejlődését és 
megerősödését hatalmas védőfegyverré. Büszke arra, 
hogy a légi tartalék főparancsnoka és rendíthetet
lenül bízik az egész angol légihaderő királyhüsé- 
gében és kitűnő katonai szellemében.

A  k ir á ly  h o ltte s te  a  sa n d r in g h a m i te m p lo m b a n .

A király holttestét szitáló esőben a királyi 
uradalom hat munkása a sandringhami plébánia- 
templomba vitte. A koporsót a királyi gárdakülö
nítmény hat tagja kísérte, akik skót dudán panaszos 
dalokat adtak elő. A templomban rövid istentisztelet 
volt, amelyen a királyi család tagjai vettek részt. 
A királyi birtok asztalosműhelyében a sandring
hami erdő fáiból készítették a koporsót. Csütörtö
kön délben a koporsót a sandringhami kastélyból

a wolfertoni vasúti állomásra szállították ágyútalpon, 
amelyet tüzérségi fogat vontatott. A koporsót az 
özvegy anyakirályné, Vili. Edward király és a ki
rályi család valamennyi tagja kisérték a két és fél 
mérföldes úton Sandringhamból Wolfertonba, ahol 
a holttestet szállító különvonatra ültek.

A sandringhami kastély összes ablakainak 
redőnyét lehúzták. A személyzet mély fájdalommal 
gyászolja elhúnyt jó urát. Valamennyi között leg- 
megtörtebb Richard Howlett, aki több mint három 
évtizeden át volt a király meghitt, bizalmas komor
nyikja, szinte személyes barátja.

Szinte hihetetlen, milyen szomorúsággal gyá
szolják a királyt kedves állatai is. Mob, a kis ked
venc terrier kutya sírva és nyöszörögve kaparászta 
a halottasszoba ajtaját, amíg erőszakkal el nem 
vonszolták onnan. Sarolta a hű papagály pedig állan
dóan bánatosan rikácsolja: „Hol van a kapitány?"

A sandringhami kastély óráit, amelyek min
dig egy félórával előre jártak, most a király ren
deletére visszaigazitották. Az órák elöreigazításának 
érdekes története van, VII. Edward király, György 
király apja ugyanis egy ízben lekésett a londoni 
vonatról. Hogy ez többször meg ne történhessék, 
elrendelte, hogy a kastély és a falu valamennyi 
óráját egy félórával igazítsák előre, hogy a vonatot 
mindig pontosan elérhesse. György király atyja 
halála után is fenntartotta ezt a szokást.
H a tv a n  fe je d e lm i s z e m é ly is é g  k is é r te  u to lsó  ú tjá ra  

V. G y ö r g y  k irá ly t.

Állandóan tartott az angol nép zarándoklása 
V. György király ravatalához, amely a londoni West
minster székesegyházban van. Innét a Londonhoz 
közel fekvő Windsor városkába vitték és ott te
mették el. Négy mérföld hosszú tizenhatos rendek
ben kígyózott a várakozók sora a Themze partján 
a parlamentig vivő második hídon át a Themze 
déli partjára, majd a harmadik hídon át vissza az 
északi partra. Hét-nyolc óra hosszat kellett min
denkinek várnia, hogy két percre a Westminster- 
csarnokba bejusson.

Három nap alatt 561.247 ember vonult el a 
ravatal előtt. Éjfélkor a londoni személyforgalmi 
tanács vezetőit távbeszélőn rendkívüli ülésre hivták 
össze, mert a csarnok látogatóinak százezrei vá
ratlan közlekedési feladat elé állították London 
forgalmát, amelyet rendes körülmények között éj
féltájban beszüntetnek. A tanács az utolsó pilla
natban úgy határozott, hogy a földalatti és a cső- 
vasutak vonatai, valamint a társasgépkocsik egész 
éjjel szakadatlanul járjanak mire még nem volt példa 
London közlekedési történetében.

Ezalatt serényen folytak a temetési szertartás 
előkészületei. A koporsót vivő udvari gyászvonatot 
a Paddington-pályaudvarró! Windsorba a nyugati 
vaspályatársaság „Windsor" nevű óriási expressz- 
mozdonya vitte, amelyet V. György király maga 
vezetett egyszer 1924. áprilisban. A mozdonyra a 
királyi család óriási domborművű címerét erősítet
ték; a gépet fekete gyászfátyol díszítette A gyász
vonat kilenc fekete zománcos udvari kocsiból ál
lott, a negyedikben helyezték el a koporsót.
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Windsorban a tehergépkocsik olyan virágtö
megeket vittek szakadatlanul, amelyhez hasonlót 
még nem láttak együtt. Húszezernél több virág
adomány: koszorú és kisebb-nagyobb csokor gyűlt 
össze. A japán császár ötszáz óriási hófehér gyöngy- 
szekföből álló hatalmas koszorút küldött japán 
nemzetiszinü selyemszalaggal átkötve. Az ír sza
badállam kormánya hárfaalakú koszorút — Írország 
jelképe a hárfa —, Vilmos, volt német császár, öt
száz pompás hollandi aranytulipánt küldött. A 
kormányok és államférfiak koszorúi mellett hever
tek a nép egyszerű gyermekeinek virágadományai: 
néhány szál rózsa vagy flandriai pipacs „György 
királynak a gyermekek barátjának," „A nép atyjá
nak" és hasonló feliratokkal. Még a szegénysegélyt 
élvező vagy nyugdíjas rokkantak, sőt a menedék
helyek lakói is küldtek szerény virágadományokat.

Anglia örökletes fömarsallja, a norfolki her
ceg, Windsorban személyesen vezette a temetési 
szertartás főpróbáját. A menetnek hajszálpontos
sággal be kellett tartania a menetrend idejét, mert 
a kétperces csendetjelzö ágyulövés egy óra har
minc perckor, abban a pillanatban dördült el, a- 
midön a koporsót a Szent György-kápolna szen
télyében a kriptába lebocsátották, mialatt a can- 
terburyi érsek beszentelési imát mondott. Vili. 
Edward király pedig egy marék földet szórt ezüst- 
vederből atyja koporsójára.

Amikor a gyászmenet a windsori pályaud
varról a királyi kastély felé indúlt, egy kisebb 
ágyú dördült el, mire a kastély zömök, kerek, fő 
tornyán a félárbócon levő angol nemzeti lobogót 
bevonták és helyébe a királyi lobogót vonták föl, 
de félárbócra, annak jeléül, hogy a király a kas
télyba érkezett, de az elhalt király holttestével 
együtt. Egyszersmind meghúzták a windsori to
ronyban levő óriási „Moszkva" harangot, amelyet 
az angol seregek Szebasztopolnál zsákmányoltak s 
amelyet csak angol uralkodó halála vagy temetése 
alkalmával kondítanak meg. Ez a harang, amely
nek szavát sok mérföldnyire el lehet hallani, száz- 
egyet kongatott és az utolsó-kondulással egyide
jűleg kezdődött a gyászistentisztelet, mire megszó
laltak az összes többi harangok és a Szent György- 
kápolnában, amely a térdszalagrend temploma, a 
rend lovagjainak fegyverei közé felfüggesztik azt 
a kardot, amelyet az oxfordi püspök ötven évvel 
ezelőtt adott az elhunytnak midőn a rend lovag
jává avatta. Ez a fegyver örök időkre a kápolnában 
marad, mint „György a jó király" kardja.

VIII. Edward király tengernagyi egyenruhát 
viselt a temetésen és — tekintet nélkül az időjá
rásra — gyalog ment a koporsó mögött a West- 
minster-csarnoktól a paddingtoni pályaudvarig és 
a windsori pályaudvartól a Szent György-kápolnáig.

Mary királyné az angol királyi család vala
mennyi tagjával és a temetésre Londonba érkezett 
külföldi fejedelmekkel együtt rövid búcsúlátogatást 
tett a Wcstminster-csarnokban, melyet tíz percre 
elzártak a közönség elől. A királyné társaságában 
voltak gyermekei, menyei és unokái, valamint Li- 
pót belga, Kcresztély dán és Borisz bolgár király, 
az olasz, dán és svéd trónörökös.

V. G y ö r g y  j ó v a l  to v á b b  é lh e te t t  v o ln a , h a  a  te le t  
m e le g  é g h a j la t  a la t t  tö lti.

A „Láncét" angol orvosi szaklap feltétlenül 
megbízható forrásból közli, hogy néhai V. György 
király orvosainak nézete szerint jóval tovább élhe
tett volna, ha a telet védett, meleg éghajlat alatt 
töltötte volna. Hogy orvosai tanácsa ellenére, még
is mindig Angliában maradt, az törhetetlen köteles
ségtudásán kívül két indoknak tulajdonítható: egy
részt a windsori és sandringhami kastélyt sokkal 
jobban szerette a délszaki helyeknél, másrészt nem 
akart olyan éghajlati előnyöket élvezni, amelyeket 
alattvalóinak túlnyomó része nem engedhetett vol
na meg magának.

Ú j b a n k je g y e k , p é n z é r m é k  é s  b é ly e g e k .

Vili. Edward király rövidesen új bélyegek, 
illetve pénzérmék és bankjegyek készítésére fogja 
utasítani a főpostát, a pénzverdét és az Angol 
Bankot Rendesen azt az eljárást követik, hogy 
pályázatot hirdetnek az új uralkodó arcélét meg
örökítő rajzra. A végső döntés az uralkodó kezé
ben van. Minden változásnál az új uralkodó arca 
ellenkező irányba néz, mint az elődéé, hogy az 
utánzást megnehezítsék. Ennélfogva Vili. Edward 
a bélyegeken és pénzeken jobb felé fog nézni, mint 
nagy atyja, VII. Edward.

Az ottawai királyi pénzverde a napokban hoz
za forgalomba új ezüstdollárjait, amelyeket nemrég 
a súlyos aprópénzhiány miatt veretett és amelyek 
még V. György király képét viselik. így előállott 
az angol birodalom történetében az a páratlan eset, 
hogy egy elhunyt uralkodó arcképével ellátott na- 
gyobbmennyiségű ércpénzt hoznak forgalomba.

A d e b re c e n i r e fo r m á tu s  k o llé g iu m  ré s z v é te .

Debrecenből jelentik: Baltazár Dezső refor
mátus püspök elrendelte, hogy V. György angol 
király temetése napján a Nagytemplom híres Rá
kóczi harangja a temetés egész ideje alatt szóljon.

A püspököt e rendelkezés megtételére nem
csak a magyar nemzetnek Anglia iránti hálája in
dította, hanem a magyar református egyház és a 
debreceni kollégium hálájának is kifejezést kíván 
juttatni ezzel.

Az angoloknak köszönhető többek között a 
debreceni kollégium megmentése. Ugyanis 1752-ben, 
amikor a bécsi kormány megtiltotta, hogy a refor
mátus egyház lelkészeit, a kollégium tanárait és 
köztanítóit a városi pénztárból fizessék, a kollégi
umot a megszűnés veszedelme fenyegette. Az isko
la a külföldi hittestvérekhez fordult segítségért. A 
segítségnyújtásban elöljártak az angolok s a can- 
terburyi érsek az anglikán püspökökkel, továbbá 
a cambridgei és oxfordi egyetemekkel együtt 2500 
font sterlinges alapítványt tett, amelynek kamatait 
a kollégium az utóbbi időkig is kapta.

** :I:

(Folytatjuk a bizalom következő számában.)
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Töredékek Steiner Rudolf gondolataiból.
Tegyük meg gondolatban az emberiség tör

ténetének útját visszafelé, egészen a vízözönig.
A vízözön elpusztította s az Óceán fenekére 

süllyesztette ama hatalmas világrészt, amely Európa 
és Amerika között, a mai Atlanti Óceán helyén te
rült el.

A vízözön előtti időkben eme Atlantisi világ
részen hatalmas műveltség és jólét virágzott. Az 
atlantisi kort még egy ősibb, történet előtti kor elő
zi meg. Ezt a még régebbi kort Goethe a nagy 
német lángész: lemuri korszaknak nevezi. A leniu- 
ri korszak visszanyúlik Ádámig és Éváig, a bűnbe
esés történetén keresztül, odáig, mikor az első 
ember, még Isten közelségében élt s Istenhez ha
sonlított s erkölcsiséggel volt telítve.

Megtéve e hosszú utat, láthatjuk, hogy az 
erkölcsiség oly isteni adomány, mely kezdettől fog
va az ember legbenső lényegében, az ember ős
természetében rejlik.

Az erkölcstelenség csak lassan, fokozatosan 
szivárgott bele az emberiségbe, de az emberiség 
alaptermészetét megváltoztatni nem tudta, mert 
minden ember jóra született és szenved a maga, 
vagy a más rosszaságától.

Az erkölcs tehát nem olyan valami, amiről 
azt lehetne állítani, hogy fokozatosan fejlődött ki 
az emberiség történetének ideje alatt. Ellenkezőleg, 
az erkölcs olyan valami, ami — ha esetleg el is 
takarva, de minden — emberi lélek mélyén ott rej
lik, mint az ember lényéhez ősidőktől hozzátartozó 
eredeti sajátság.

Azok az emberek, akikre igazán joggal mond
ja rá a világ, hogy: „erkölcstelenek**. . . . , sem 
képeznek kivételt. Az ő bensejük legeslegmélyén 
is ott találjuk emberi mivoltuk jellemző tulajdon
ságát: az erkölcsiséget.

Ez elől nem menekülhetnek el, ezt nem vet
kőzhetik le, evvel élnek és halnak. Sorsuk annál 
keservesebb, minél inkább vétkeznek ellene. Szen
vedéseik, életkörülményeik mind súlyosabbakká 
válnak, minél inkább ellene szegülnek a lényük 
bensejében lakó erkölcsiségnek.

Életútjuk megkönnyebbítéséhez vezető első 
lépés: a belátás. A leszámolás, az emberi termé
szet hatalmával, mely megköveteli, hogy a beléje 
oltott erkölcsiséget az ember tiszteletben tartsa.

H a sz n o s  tu d n iv a ló k .

Csibekeltetés és nevelés. Néhány hét vá
laszt el csak bennünket a csibekeltetési idénytől. 
Aki korai rántani- és sütnivaló csirkét akar a piacra 
hozni, már januárban üzembe helyezi keltetögépét. 
A legjobb tojók is a februári és márciusi csirkék
ből fejlődnek, tehát gépünket és a keltetési és neve
lési helyiségeket már ezek miatt is hamarosan 
rendbe kell hoznunk. A gondos baromfifarmer ki
próbálja keltetőgépeit és a műanyákat, hogy nincs-e 
valami javítanivaló rajtuk, a keltetőhelyiségeket ide
jekorán kimeszelteti, felsúroltatja, úgyszintén a nc- 
velőhelyiségeket is, hogy azok tökéletesen kiszá
radjanak. Az etető- és itatóedényeket rendbehozza, 
az apró kavicsot, faszénport beszerzi, hogy a kis 
csibék kikelése után semmiben fennakadás ne tör
ténjék.

Amikor a csirkék kikeltek, külön kell tenni a 
helytelenül—21 napnál előbb, vagy később—kel
teket, azokat, amelyek felszáradás után nem álla
nak azonnal lábra, amelyeknek a szikzacskójuk és 
köldökük nincs teljesen benőve a hasba, amelyek 
gyengék, csenevészek és nem érik el teljesen a 
35—40 grammot. Ezek alkalmatlanok arra, hogy 
jó tojók váljanak belőlük, ha idővel össze is sze
dik magukat. A többi csirke között egyébként nem 
is tudnak kellőképp megerősödni, hanem vagy ha
marosan elpusztulnak, vagy hetekig sínylődnek 
és apró korcsok maradnak. Külön tartva azonban, 
tizhetes korig rántanivalóknak még kifejlődhetnek.

Soha többet, mint 100—150 darabot együtt 
egy műanya alatt ne tartsunk. Ha már 200 van 
együtt, az is sok, egy részük elcsenevészesedik, 
mert egyenetlenül fejlődnek. 250—300-at soha ne 
hagyjunk egy miianya alatt. Ha a müanya ennyi 
csirke befogadására elég nagy is, dróthálóval osz- 
szuk ketté az alatta levő térséget és a szobát, hogy 
a csirkék össze ne keveredjenek. Ez a kis költség 
és fáradtság megtérül azáltal, hogy csirkéink mind 
erősek lesznek, egyenlően és gyorsan fejlődnek. A 
túlzsúfoltan tartott csibék az etető és itatóedények 
körül tülekednek, egymást elzavarják, túlnagy ku
pacba összeverődve alszanak, egymást ellökdösik 
a megfelelő hőmérsékletű helyről. Nagyon sok far
mer túlmelegen tartja a csibék helyiségét. A leg
megfelelőbb hőmérséklet a padló felett 8—10 cen
timéternyire a 20—22 Celsius. Csak a műanya alatt 
legyen az első héten 34—36 fok, azután fokozato
san, hétről-hétre ott is csökkentjük a meleget. Arra 
azonban ügyelünk, hogy hirtelen höingadozás be 
ne álljon. Ha a helyiség túlfűtött, ami különösen 
a déli napsütéses órákban fordul elő, bágyadtak 
lesznek a csirkék, vagy pedig nagyon idegesek. 
Túlmeleg helyiségben a kannibálizmusra is köny- 
nyebben rászoknak. Mindenek előtt azonban e ré 
nyesednek, nem tudjuk őket kellőképp megedzeni. 
A helyiség felső nyílását tartsuk nyitva, hogy állan
dóan friss levegőjük legyen. Enyhe időben, nap
sütésnél a déli órákban már egy hetes korukban
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is kiengedjük kis csirkéinket a szabadba, csak né
hány percre, de többször egymásután. Még feb
ruárban is, ha az idő engedi és a kifutójuk telje
sen védett és naposhelyen van.

Rendszerint hat hétig fütjük a helyiséget, 
illetve a müanyát, csak ha nagyon korán keltet
tünk és még igen zord az idő, van helye vala
mivel továbbra is a fütött müanyának.

Téli teendők a baromfiudvarban. A jó ba
romfifarmer már ősszel beállítja a baromfiólakba a 
csapófészkeket, hogy ellenőrizhesse, melyek a jól 
tojó tyúkjai. Napi feljegyzéseiből kitűnik, hogy me
lyek azok, amelyek a legtöbb és amellett legnagyobb 
tojást rakják le. Mire elérkezik a keltetési idény, 
tudnia kell a farmernek, hogy melyik tyúkoknak a 
tojását érdemes kikeltetni. A téli időben a keltetési 
évad előtt, különös gondot kell fordítani az etetésre 
is. Nyáron könnyen pótolják a tyúkok az esetleges 
hiányt, vagy hibát étrendjükben, amikor, kivált a 
tágas és gyepes kifutóban, találnak fehérjetartalmú 
rovart, gazmagot és zöldeleséget. Télen kell, hogy 
a tenyésztő mindezt elibük tegye. A zöldeleséget leg
célszerűbb marhakáposzta alakjában adni, amelyet 
oly magasan akasztunk fel egy zsinegre, hogy azt 
csak nyújtózkodva, vagy kissé ugrálva érjék el. 
Ezáltal egy kis mozgásra is kényszerítjük a tyúko
kat, amelyek különben unottan gubbasztanak az 
ólban. Adhatunk azonban mindenféle zöldséghul
ladékot is, továbbá kiselejtezett sárgarépát Mind 
ennek hiányában a nyáron gyűjtött és gondosan 
szárított akáclevelet vagy széna, különösen lucer
naszéna murvalékot is etethetünk akár szárazon, 
de inkább füllesztve.

Nagyon ügyeljünk arra, hogy ne adagoljunk 
túlsók tengerit. Mostanában a magas kukoricaárakra 
való tekintettel ez a veszély ugyan nem fenyeget 
annyira, mint amikor olcsó a tengeri, de még ma 
is van gazda aki csaknem kizárólag kukoricával 
eteti a baromfit. A sok tengeritől túlságosan elhíz
nak a tyúkok és azért is, de az egyoldalú, fehér- 
jeszegény táplálék következtében is feltűnően ke
veset tojnak. Szemestengerit csak nagy hidegben 
adjunk az esti etetéskor. Enyhe, fagymentes időben 
ehelyett inkább árpát, vagy másodrendű búzát ad
junk este is. A lágyeleség azonban mindig egy 
ötöd vagy egy hatod részben tengeridara.

Lágyeleség helyett délben 2 órára beállíthatjuk 
az automata etetőben a szárazkeveréket, amelyet 
ugyanabban az arányban keverünk össze, mint a 
lágyeleséget, persze a víz vagy fölözött tej elhagyá
sával. Ha egész nap a tyúkok előtt van az auto
mata etető, könnyen elhíznak, kivált állandó rossz 
időben, amikor nem igen járnak ki az ólból, vagy 
ha nagyon kicsi a kifutójuk. Télen különösen kell 
arra ügyelnünk, hogy előttük legyen külön kis vá
lyúkban vagy ládikákban a finom apró kavics, fa
szénpor és iszapolt kréta. Az előbbi kettő azért, 
mert a hó és sár elfedi a kavicsot s a kevesebb 
mozgás következtében is könnyebben fordulnak elő 
emésztési zavarok, amelyek elkerülésére szükséges 
a kavics és faszénpor. Az iszapolt kréta pedig a

tavaszi keltetési idénykor fontos, hogy fogyasztása 
eredményeként a tojás héja erős legyen, ne pedig 
vékony, törékeny vagy nagy lyukacsú, ami kelte
tésre nem alkalmas. Egyébként is tavasz felé és 
kora tavasszal tojnak legtöbbet a tyúkok, amikor 
is legnagyobb a mészszükségletük.

Keresd az Istent!
Keresd az Istent!
Keresd Igéjét;
Keresd szívedben:
Keresd magad;
Csak az fizet rá,
Maga botrányán 
Aki tagad.
Aki szívének 
Mélyére lát,
Ott megtalálja 
Jobb enmagát.
Keresd az Istent!
Keresd meg Őt!
Találsz szívednek 
Jobb jövendőt.
S ha néha napján 
Magányba hullsz,
Hogy Isten elhagy,
Mert elvadúlsz;
Szeresd Igéjét,
Szeresd magad!
Csak az fizet rá,
Aki tagad.
Szeresd lelkedben.
Hisz’ ott van Ő,
A szíved mélyén,
A szenvedő:
Találd meg Istent.
Találd meg Őt.
S ha megtaláltad,
Van jövendőd.
Ha megtaláltam enmagam, 
Már nem éltem hasztalan.
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