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

17. szám. XIII. évfolyam. 1942. szeptember 1.

vitéz Horthy István

Augusztus 20-án délelőtt, abban az órában, mi
kor e megpróbáltatásoktól terhes időben a nemzet 
ezeréves létének legnagyobb történelmi ünnepét, 
Szent István napját ünnepelte, szorongó hírek ter
jedtek el az ország fővárosában. A verőfényes ün
nep hangulata különösen elváltozott: még nem tu
dott senki biztosat, de az utcákon tolongó töme
gek arcán riadt megdöbbenés tükröződött. A hír, 
melyet senki nem mert elhinni, szárnyra kelt s 
mély megdöbbenéssel töltötte el az ünneplő tö
megek lelkét. A hír, melyet a kora délelőtti órák
ban még nem erősítettek meg, megrendítő való
sággá változott a pillanatban, mikor a rádió dél
ben világgá kiáltotta a fájdalmas, minden magyar 
ember lelkét a legmélyebb megrázkódtatással meg
érintő közlést: vitéz nagybányai Horthy István 
kormányzóhelyettes, főhadnagy a keleti fronton 
hősi halált halt.

Horthy István főhadnagy, Magyarország kor
mányzóhelyettese a keleti arcvonalon, a bolseviz- 
mus ellen folytatott keresztes hadjáratban halt hősi 
halált. A tragikus szerencsétlenség nemcsak a ma
gyar nemzetből váltotta ki a legmélyebb gyász ér
zéseit: szövetségeseink, egész Európa osztja ezt a 
gyászt. Ebben a háborúban nincsenek kivételezett 
sorsok: s a férfi, akit rendkívüli feladatokra szó
lított el munkás életéből a magyarság, sietett arra 
az arcvonalra, ahol Európa jövőjéért, mindannyi
unk tűzhelyeinek biztonságáért, az európai keresz
tény műveltség jövőjéért küzdenek, ahol hősök 
milliói harcolnak annak a műveltségnek megma

radásáért, mely nélkül az életnek számunkra nincs 
igazi értelme és értéke többé. Horthy István úgy 
érezte, minden feladatnál előbbre való kötelesség 
számára, részt venni ebben a küzdelemben. Két 
hónap előtt jutott ki rcpülőtársaival a keleti arc
vonalra s e két hónap lepergése alatt a nemzet 
egyeteme féltő aggodalommal és büszkeséggel 
hallotta a ritkán közzéadott híreket, melyek a Kor- . 
mányzóhelyettes személyes bátorságáról, bajtársias 
frontéletéről, kivételes katonai magatartásáról szá
moltak be. S mikor néhány nap előtt a hivatalos 
jelentésből meg kellett tudnunk, hogy Horthy Ist
ván repülőgépét az egyik bevetés során hatvan 
ellenséges golyó érte, hálát adtunk a Gondvise
lésnek, hogy Kormányzónk fia bajtársaival együtt 
sértetlenül tért vissza a veszélyes ütközetből s né
ma fohásszal kértük a Mindenhatót, őrizze meg és 
küldje vissza épségben azt a férfit, aki a nemzet 
emberi elitjével egy arcvonalon küzd mindannyi
unk sorsáért és jövőjéért. A magyarság néma 
imáit most nem hallgatta meg a sors: a háború 
vak törvénye válogatás nélkül sújt le mindenkire, 
akit a kötelességteljesítés áldozatául kiszemelt.
A minisztertanács teljes nemzeti gyászt rendelt el.

Ünneplő kedvvel virradt Budapest és az or
szág 1942. esztendejének Szent István napjára. A 
főváros fellobogózott utcáin megszámlálhatatlan 
ezernyi tömeg hullámzott, a Vár napfényben szik
rázó utcáin és terein boldog ünnepi hangulatban 
várt a tömeg a körmenet elindulására. A Mátyás
templomban már megkezdődött a Szentmise, zú
gott az orgona, mélységes áhítattal küldték az Ég 
felé imádságaikat Szent István harcban álló népé
nek vezetői, akik e fenséges pillanatokban még 
nem sejtették, minő sötét gyász fellegei közeled-
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nek keletről, Oroszország felől a makulátlanul tiszta 
és napsugaras égen, Magyarország felé.

Pedig ekkor már utón volt a hír. Reggel 
8 óra tájban, majdnem egyidöben két híradás ér
kezett a fővárosba vitéz Horthy István kormányzó
helyettes hősi haláláról. Az egyik a Kormányzó 
Úr katonai irodájába hozta a vészhírt, a másik a 
miniszterelnökségi palotába, Kállay Miklós minisz
terelnök címére.

Már indulásra készen állt a’z ősi hagyomá
nyú Szent Jobb körmenet, amikor vitéz Keresztes- 
Fischer Lajos vezérezredes, a Kormányzó föhad- 
segéde halálsápadt arccal Kállay Miklós minisz
terelnökhöz lépett, jelentve, hogy a harctérről táv
irat érkezett, amely szerint vitéz nagybányai 
Horthy István kormányzóhelyettes repülőgépen 
hősi halált halt.

Még alig ocsúdott fel dermedt megdöbbené
séből a miniszterelnök, amidőn, már a körmenet 
során, Gerlóczy Gábor ezredes szárnysegéd, rész
letesebb jelentéssel sietett a miniszterelnökhöz. 
Közvetlenül ezután bárcziházi Bárczy István mi
niszterelnökségi államtitkár a miniszterelnökségre 
érkezett táviratot is átadta a miniszterelnöknek.

A Főméltóságú Úrral csak a körmenet be
fejezése után közölték a szörnyű hírt.

A Várba való visszatérése után azonnal ki
hallgatáson jelentkezett Keresztes-Fischer Lajos 
vezérezredes, főhadsegéd, reá hárult a mindennél 
súlyosabb kötelesség, hogy Magyarország Kor
mányzójával, a mit sem sejtő apával, fia hősi ha
lálának hírét közölje.

Keresztes-Fischer Lajos főhadsegéd után 
Kállay Miklós miniszterelnök és vitéz Szombat- 
helyi Ferenc vezérezredes, a honvéd vezérkar fő
nöke jelent meg a Kormányzó előtt, hogy kifeje
zést adjon mélységes részvétének. A miniszterel
nök egyben a kormány, vitéz Szombathelyi Ferenc 
pedig a honvédség részvétét tolmácsolta.

Elterjed a gyászhír.
A főváros, a nemzet, mely vidáman készü

lődött Szent István napja ünnepségeire, szórako
zásaira, a déli órákig semmit sem sejtett, nem is 
sejthetett. Néhány perccel 12 óra után azonban a 
rádióban megszólalt egy elgyötört férfihang, hogy 
országnak és világnak hírül adja az első hivata
los jelentést:

„Vitéz nagybányai Horthy István Magyaror
szág kormányzóhelyettese, ma reggel az orosz 
harctéren repülőgépen hősi halált halt.“

Mikor a székesfőváros kibocsátotta nagyala
kú. gyászkeretes falragaszait, amelyeken Szendy 
Károly polgármester a lakosságot arra kéri, hogy 
Budapest épületein nyolc napon át fekete lobogók 
hirdessék minden magyar ember megrendült, 
gyászbaborult lelkének fájdalmát, ez a villámgyor
san foganatosított hatósági intézkedés már szinte 
fölösleges is volt. Budapest népe önmagától meg
érezte, hogy gyászának külső jelét kell adnia, 
minden felszólítás nélkül kitűzte a gyász lobogóit.

A Szent István-napi tragédia.
A gyászliir hatása Gödöllőn. — Az özvegy repii- 

lőútja a frontról hazáig.
Szent István ünnepén — a pontos időpont 

is ismeretes már — hajnali 5 órakor az orosz 
fronton vitéz Horthy István kormányzóhelyettes, 
a fiatal magyar légi haderő egyik legügyesebb 
és legrátermettebb repülőtisztje, hősi halált halt. 
Fővárosunktól mintegy 1.500 kilométer távolságra, 
a harc mezején, szolgálat közben következett be 
tragikus halála.

Mialatt a fronton vitéz Horthy István repülő
főhadnagy hősi haláláról készítették az országot 
mélységes gyászba borító jelentést, itthon a Kirá
lyi Vár környékén készülődtek a kora reggel kez
dődő körmenetre. A Főméltóságú Úr kabinetiro
dája akkor kapta meg a megdöbbentő hírt közlő 
táviratot, amikor a kormányzó Úr kíséretével már 
útban volt a várkápolna felé, hogy részt vegyen a 
a Szent István napi körmenetben, amelynek vé
geztével jelentették szeretett fia hősi halálát.

Az Édesanya megtudja.
Kevéssel déli 2 óra előtt gördült a gödöllői 

kastély elé a Kormányzó Úr gépkocsija. Váratla
nul érkezett. Ezúttal a Királyi Várból Gödöllőre 
sem jelezték a Kormányzó érkezését. A Főméltó- 
ságú Asszony csak délután találkozott volna újból 
férjével — úgy volt, hogy a Főméltóságú Pár je
len lesz a rákosi versenytéren a Szent István-dij 
lefutásánál.

A rádió révén természetesen Gödöllőn is 
gyorsan elterjedt a rettenetes hír, azt többen meg
tudták a kormányzóságnak Gödöllőn szolgálatot 
teljesítő tagjai közül is. Budapestről azonban in
tézkedés történt, hogy a lesújtó hírt elsőnek a 
Kormányzó Úr közölhesse hitvesével.

Félárbocon a zászlók.
Pénteken reggel kinyíltak a dísztéri gróf 

Edelsheim-palota kapui. Gróf Edelsheim Lipót és 
felesége ugyanis pár nap óta Szlovákiában, nagy- 
elefánti kastélyukban tartózkodtak és csütörtökön 
késő-este érkeztek meg gépkocsin Budapestre.

Megható hírek szivárogtak ki közben a gö
döllői királyi parkból, ahol egy régi gesztenyefa 
árnyékában a füvön egy nagyszemü, gyönyörű kis 
fiúcska játszadozott és mintha csak sejtett volna 
valamit, ezúttal olyan sokszor emlegette rég nem 
látott papáját. A kisfiú közelében szinte folyvást 
látni lehetett a Főméltóságú Asszony sudár alak
ját, amint le-lehajolt ifjú Horthy Istvánhoz és köz
ben könnyeit törölgette.

Hazarepül az özvegy a frontról.
Messze, a szovjet front felől a délelőtti órák

ban már útban volt egy hatalmas német repülő
gép, amely Hitler vezér és kancellár főhadiszállá 
sán teljesít szolgálatot. Ez a gép hozta haza a 
hősi halált halt vitéz nagybányai Horthy István 
özvegyét, az ifjú Edelsheim Gyulai Ilona grófnői 
az orosz frontról. A gépet Bauer ezredes, a Füh 
rer pilótája vezette.
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Mint ismeretes, vitéz Horthy Istvánné mint
egy tizennégy nap óta az orosz fronton tartózko
dott. A Vöröskereszt kórházvonatával utazott ki. 
A kórházvonatnak az volt a rendeltetése, hogy a 
sebesült honvédek újabb csoportját hazahozza Bu
dapestre. A kórházvonat ezúttal Kieven túl az 
egyik nagyobb frontmögötti orosz városig közle
kedett, ahonnét vitéz Horthy Istvánné gépkocsin 
tette meg az utat a frontig, hogy férjével találkoz
hasson.

A Kormányzóhelyettes hősi halála után Kor
mányzó Urunk, aki pár nappal ezelőtt még rádió
üzenetben üdvözölte a fronton szolgálatot teljesítő 
ményét és fiát, azt az óhaját fejezte ki, hogy az 
ifjú. özvegy még a pénteki nap folyamán repülő
gépen hazatérjen. Időközben Hitler vezér és kan
cellár főhadiszállásán is megtörtént erre vonatko
zóan az intézkedés és a német államfő a rendel
kezésére álló legjobb Condor-gépet bocsátotta vi
téz Horthy Istvánné rendelkezésére.

A hazaérkezés természetesen a legnagyobb 
csendben történt. Az ifjú Főméltóságú Asszonyt 
szülei, nővérei, sógorai is ott várták a repülőtér 
perronján, amikor pontosan 12 óra 10 perckor a 
repülőtér felett feltűnt a hatalmas Condor-gép. 
Az I—KE IX. jelzésű óriás gépmadár meglepő 
gyorsasággal ért földet, a várakozók kis csoportja 
a repülőgép ajtaja elé lépett. Az ajtón a gép né
met parancsnoka szállt ki elsőnek és jelentést tett 
vitéz Szombathelyi Ferenc vezérezredesnek, a hon
véd vezérkar főnökének, majd pedig von Jagow 
budapesti német követnek. Ebben a pillanatban 
feltűnt a repülőgép ajtajában az ifjú Főméltóságú 
Asszony megtört alakja.
Hivatalos közlemény a kormányzóhelyettes Úr hősi 

halálának körülményeiről.
A MTI. jelenti:
A keleti hadszíntéren küzdő honvéd hadse

reg parancsnokságától a következő távirati jelen
tés érkezett Magyarország Kormányzójához:

„A Kormányzóhelyettes Úr O Főméltósága 
augusztus 20-án 5 órakor felszállott azzal a fel
adattal, hogy egy közelfelderítésre rendelt gépet 
oltalmazzon, egy alája rendelt másik vadászgéppel 
együtt. A közelfelderítönek az volt a kívánsága, 
hogy alacsony magasságban közel legyen hozzá a 
védő vadász.

Ö Főméltósága harcfeladatát mindig példás 
lelkiismeretességgel hajtotta végre, melyből nem
csak osztálya, hanem mindnyájan tanulhattunk. 
Ez alkalommal is kívánság szerint alacsony ma
gasságon tartott. A lassú felderítögéphez vi-ssza- 
fordultában azonban gépe a kanyarban esni kez
dett. Az esésből a vízszintesbe akarta a gépet 
húzni, ez azonban csak akkor sikerülhetett volna, 
ha nagyobb magasságban van. így gépét felvenni 
már nem tudta, 5 óra .07 perckor lezuhant, mó- 
torja ekkor állott meg. Ö Föméltóságát a hősi halál 
harcfeladatának hűséges teljesítése közben érte."

Vitéz nagybányai Horthy István élete.
Vitéz nagybányai Horthy István református 

vallású, nagymultú magyar nemesi család sarja
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volt. A nyolcadik István a vitéz nagybányai Horthy- 
nemzetségben. A családalapító néhai Horthy István, 
aki annakidején a Gut-Keled-nemzetségbőI szár
mazó daróczi Daróczy Annát vette feleségül, 1635- 
ben szerezte meg a nemzctes Horthy család cime- 
reslevelét, amelyet Kolozs vármegyének 1657. jú
nius 21-én tartott közgyűlésén hirdettek ki.

Vitéz nagybányai Horthy István idősebbik 
fia volt vitéz nagybányai Horthy Miklósnak, Ma
gyarország kormányzójának és hitvesének, jószási 
Purgly Magdolnának. Három testvére közül nő- 
testvérei, a nálánál két évvel idősebb Magdolna 
1918-ban és az egy évvel idősebb Paulette 1940- 
ben elhalt, testvéröccse: vitéz nagybányai Horthy 
Miklós oki. gazdász, meghat, miniszter és rendk. 
követ Brazília fővárosában, Rio de Janeiróban a 
a magyar követség vezetője.

A gyermekkor és a tanulás évei.
Vitéz nagybányai Horthy István Polában, az 

egykori osztrák-magyar monarchia adriai kikötőjé
ben, 1904 december 9-én született. Szülei ugyanis 
1901-ben Aradon kötött házasságuk után Polába 
költöztek, ahol a Föméltóságú Úr akkor haditen
gerészetünknél teljesített katonai szolgálatot. Majd 
a kis István szüleivel együtt Konstantinápolyba, 
később pedig Bécsbe került. Középiskoláit Bécs- 
ben, majd Badenben végezte, az érettségi vizsgá
latot azonban 1922-ben már Budapesten a II. kér. 
Toldy Ferenc főreáliskolában tette le jeles ered
ménnyel. Közben — a világháború alatt — a cs. 
és kir. tengerészeti akadémiának Fiúméban hall
gatója volt. Tökéletesen elsajátította a német, a 
francia és az angol nyelvet. Főiskolai tanulmányait 
a budapesti József Nádor Műegyetem gépészmér
nöki karán végezte. Élénk részt vett a Hungária 
Magyar Technikusok Egyesületének „Hunnia" kor
porációjában, ahol az idők folyamán többféle tiszt
séget töltött be. Gépészmérnöki diplomáját 1928- 
ban szerezte meg.

Katonai szolgálata.
Vitéz nagybányai Horthy István első katonai 

kiképzését 1918-ban, Fiúméban, a cs. és kir. ha
ditengerészeti akadémián kapta. 1926-ban önként 
jelentkezett katonai szolgálatra és a légi erőknél 
— részben Kecskeméten, részben Szombathelyen 
és Mátyásföldön — nyert további kiképzést. Meg
szerezte a különböző rendfokozatokat és 1927 vé
gén, mint emléklapos repülőhadnagy, a légi erők 
egyik vadászszázadához nyert beosztást. Vitéz 
nagybányai Horthy István volt a magyar légi erők 
első tartalékos tisztje. 1929-ben repülőföhadnaggyá 
nevezték ki és ebben a minőségében többször vo
nult be a légi erőkhöz gyakorlatra. Mint vadász
kötelékben szolgálatot teljesítő tartalékos repü- 
lőfőhanagy részt vett úgy a Felvidék és Kárpát
alja, mint az északerdélyi és keletmagyarországi 
részek visszatérése alkalmával lebonyolított kato
nai műveletekben.

A polgári élet munkása.
Gépészmérnöki diplomája megszerzése után 

1929. június 26-tól a Csepeli Gépgyárak repülő-
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mótort gyártó osztályában üzemvezetői munkakör
ben dolgozott. Majd az Északamerikai Egyesült 
Államokba utazott, ahol Henry Fordnak detroiti és 
dearbournei üzemeiben folytatott másfél éven át 
tartó gépészmérnöki tanulmányt, különös tekintet
tel az amerikai gépkocsigyártó ipar nagyszabású 
fellendülésére. Amerikai utazását megelőzően és 
közvetlenül azután — Európában,-'amerikai tartóz
kodása alatt pedig az Északamerikai Egyesült Ál
lamok területén több világhíres gyárüzemet is be
hatóan megtekintett.

Amerikai tanulmányútjáról visszatérve 1930. 
novemberében, mint szerződéses főmérnök, az Ál
lami Vas-, Acél- és Gépgyárak (MÁVAG) autó
gyártó osztályában nyert alkalmazást. Többszöri 
előléptetés után 1937. júniusában a MÁVAG igaz
gatója, 1939. októberében pedig a vezérigazgatója 
lett. 1940. május 27-én vált meg a MÁVAG veze
tésétől, amidőn a Kormányzó Úr a Magyar Állam- 
vasútak igazgatóságának elnökévé nevezte ki. A 
MÁV vezetését 1940. június 1-én vette át, 1941. 
július 4-én kelt legfelsőbb elhatározás államtitkári 
címmel ruházta fel..

Ebben az időben elnyert tiszteletbeli állásai 
és megbízatásai közül csak a legfontosabbat so
roljuk fel: 1939-ben a Horthy Miklós Nemzeti 
Repülőalap elnöke, 1940-ben a Diósgyőri Refor
mátus Egyházközség főgondnoka, 1940-ben Jász- 
Nagy-Kun-Szolnok vármegye beválasztása alapján 
a felsőház tagja lett.

A gazdasági élet vezéralakja.
Vitéz nagybányai Horthy István aránylag igen 

fiatalon került legnagyobb intézményeink élére. 
Harmincegyéves korában a húszezer munkással és 
hatalmas tisztviselőkarral dolgozó MÁVAG vezér- 
igazgatóhelyettese volt, harminchatéves korában már 
a Magyar Államvasutak vezetését vette át. Külföldi 
tanulmányútjain szerzett gazdag tapasztalatait ér
tékesítette magas és fontos posztjain a magyar 
közgazdaság javára. A kiváló műszaki szakember 
egyben éleslátású közgazdász és fáradhatatlan 
szervező, aki csendben, de kellő tervszerűséggel 
és lankadatlan eréllyel valósította meg terveit. El
határozásait, cselekedeteit mindig az igazságosság 
jellemezte. Kiváló munkás és egyben kiváló hiva
talfőnök volt.

Amerikai tanulmányúton.
Vitéz Horthy István 1929 derekán indult el 

amerikai tanulmányújára. A Ford-művek dearbo
urnei üzemében először mint egyszerű munkás, 
később mérnöki végzettségének megfelelő beosz
tásban dolgozott. A magyar államfő fia úgy élt a 
dearbournei telepen, mint a nagyüzem többi, egy
szerű alkalmazottja. Elutasította magától azokat az 
előnvöKet, amelyeket társadalmi és vagyoni hely
zete alapján kihasználhatott volna. Csupán szor
galmára, vasakaratára épített. A dearbournei telep
ről a detroiti telepre került. Itt is az óriási méretű 
autógyár valamennyi osztályán rövidebb-hosszabb 
időt töltött. Különösen lekötötte figyelmét a kísér
leti tervező-osztály munkaköre.

Henry Ford többször meghívta úgy hivata
lába, mint magánlakásába vitéz Horthy Istvánt, 
akivel a modern autógyártás időszerű kérdéseiről 
hosszabb megbeszéléseket folytatott. Ezeknek ha
marosan érdekes eredménye lett: a milliárdos 
nagyiparos vitéz Horthy István egyik javaslatát 
magáévá tette és ettől az időponttól kezdve a 
Ford-müvekben a híres Ford-gépkocsik egyik tí
pusát a vitéz Horthy István által tervezett és sza
badalmaztatott alváz-részlettel gyártották.

Az indiai repiilőbravúr.
Vitéz Horthy István amerikai tanulmányú

járól 1930 őszén tért vissza Budapestre. Vissza
érkezése után azonnal a MÁVAG szolgálatába lé
pett. Midőn 1935-ben az üzem vezérigazgatólie- 
lyettesi teendőinek ellátásával bízták meg, ebbe a 
fontos vezető állásba az ő személyében nagy ta
pasztalatokkal bíró, világlátott, izig-vérig modern 
szakember került, aki a MÁVAG-nak, hazánk egyik 
legnagyobb gyárvállalatának termelési ütemét foly
vást fokoztatta.

Mindent elkövetett, hogy a MÁVAG hasznára 
lehessen. Midőn felmerült annak a szüksége, hogy 
a MÁVAG Ázsia területén, India fővárosában: 
Bombayban önálló képviseletet állítson fel, először 
Londonban folytatott tárgyalásokat, azután vállalko
zott arra, hogy repülőgépen Bombayba utazik. 
Azonban sem london—bombay-i angol, sem az 
Indiát átszelő amsterdam—batáviai holland légijá
raton nem lehetett helyet kapni. A bombay-i 
MÁVAG-képviselet felállítása viszont igen sürgős 
volt. Ilyen előzmények után vitéz Horthy István 
elhatározta, hogy sportgépet bérel és kísérő nél
kül lerepül India fővárosába, hogy a szükséges 
helyszíni tárgyalásokon a MÁVAG igazgatóságát 
idejében képviselhesse.

Vitéz Horthy István 1939. június 18-án haj
nalban startolt Budapestről, öt nap alatt ért Bom
bayba, egy hétig tartózkodott India fővárosában 
és három és fél nap alatt ért vissza Budapestre. 
Budapest—Bombay—Budapest közötti távrepülés 
világszerte feltűnést keltett légi bravúr volt. A 
vállalata érdekében szükséges légi utat kísérő nél
kül s a képzelhető legpuritánabb felszereléssel 
tette meg. Nemcsak azt bizonyította be, hogy a 
legtehetségesebb s legbátrabb magyar pilóták kö 
zé tartozik, hanem azt is, hogy mint navigáló
pilóta is legelsőrendü. Jellemző, hogy hazafelé 
való útján, amikor három és fél nap alatt tette 
meg a hétezer kilométeres távolságot, az előre 
jelzett érkezési időpontot mindössze 15 perccel 
lépte túl.

A MÁV elnöki székében.
Tolnay Kornél, Kelety Dénes, Samarjay La

jos, Senn Ottó és Láner Kornél utódjaként vitéz 
Horthy István 1940. június 1-én foglalta el a 
MÁV elnöki székét. Rendkívüli időkben állt a 
MÁV élére. Még jóformán meg -sem kezdhette 
építő munkáját, amikor bekövetkezett az északer
délyi és keletmagyarországi részek örvendetes 
visszatérése. A MÁV-nak még kellett szerveznie 
új, kolozsvári üzletvezetőségét és üzembe kellett
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helyeznie mintegy 2.300 kilométer hosszú vasút
vonalat. Ezt a munkát rendkívül megnehezítette 
az az ismert és nagyon sajnálatos körülmény, 
hogy az új magyar-román határvonal megszűntette 
a magyar vasúti vonalaknak a székelyföldi vasút
vonalakkal való kapcsolatát. Egy Összekötő vasút
vonalat kellett építeni, amely több alagútfúrással 
jár. Előzőleg azonban Szászlekence és Marosvá
sárhely között egy keskenyvágányú vasútvonal 
megépítése is elhalaszthatatlan munkát rótt az il
letékes hatóságokra.

A MÁV aránylag ifjú, alig negyvenéves el
nöke nagy szakértelemmel és munkakészséggel 
állt az erdélyi vasútépítőmunkák élére. Közben a 
Délvidék visszafoglalása is bekövetkezett, meg
rongált vasúti pályákat kellett helyreállítani, ren
dezni kellett a horvátországi határforgalmat, a sür
gős intézkedések egész sorára volt szükség, hogy 
a MÁV a reáváró feladatokat elvégezhesse.

A magyar repülés ügyének apostola.
A Magyar Aero Szövetség — vitéz nagybányai 

Horthy István elnöklete alatt — elhatározta, hogy 
a Szövetségben tömörült vitorlázó- és mótoros re
püléssel foglalkozó egyesületeket a haderönkivüli 
pilótaképzés szolgálatába állítják. Vitéz Horthy Ist
ván munkatársaival a haderönkivüli pilótaképzés 
programmját ki is dolgozta és bemutatta a kor
mánynak. A kormány viszont időközben elhatároz
ta, hogy nemzeti repülőalapot létesít és azt a Fő
méltóságú Kormányzó Úrnak — hetvenedik szüle
tésnapja alkalmából felajánlja. Erre a repülőalap
ra épült fel később a Horthy Miklós Nemzeti Re
pülő Alap hivatalos intézménye, amelyet az ország
gyűlés 1939-ben törvényesített. A HMNRA intéző- 
bizottságának elnökévé a Kormányzó Úr ugyancsak 
vitéz Horthy Istvánt nevezte ki, a HMNRA elnöki 
tisztét akkor is megtartotta, amikor a MÁV élére 
került.

A Horthy Miklós Nemzeti Repülő Alapból 
vitéz Horthy István államtitkár elnöksége alatt nagy
szabású és nagyhorderejű intézmény lett, amely ma 
már sokezer főnyi ifjút képez ki a vitorlázó és móto
ros repülés tudományában, sok-sok repülőtér, nagy 
repülőgéppark, általában — egy hatalmas szervezet 
felett rendelkezik.

A sportember.
Vitéz Horthy István sokoldalú sportember volt. 

A lovassporton, a mótorkerékpár- és autósporton, 
a sportrepülésen vagy a vitorlázáson kívül kitűnő 
galamblövő, elsőrangú golfjátékos volt, nagyszerű
en sízett, tenniszezett, úszott, boxolt, „C“ vizsgát 
tett vitorlázórepülő volt és nagyszerűen kezelte a 
vadászpuskát is.

Mint sportember tántoríthatatlan híve volt az 
amatőr sportszellemnek.

Két éven át — 1928-ban és 1929-ben — vitéz 
Horthy István vezette a Műegyetemi Sportrepülők 
Egyesületét. Elnökségét arra használta fel, hogy föl
lendítse Magyarországon a sportrepülést. Mint 
emléklapos repülőhadnagy, a repülésben állandóan 
gyakorolta magát. A magyar sportrepülés fejlődé
sének érdekében nagy készséggel állt a pilótapik

nikek élére. Ezeken világhíres sportrepülők vettek 
részt és nemcsak megismerték, de megszerették 
Magyarországot. A pilótapiknik repülörajának ve
zérgépében mindig vitéz Horthy István ült a kor
mánykeréknél. Ez a nagyszabású sportrepülés tér 
mészetesen kedvező alkalmat nyújtott arra is, hogy 
a magyar sportrepülők is gyakorolhassák magukat.

Házasság, gyermekáldás.
Közéleti és sportemberi tekintélyével együtt 

nőttön-nőtt a népszerűsége. A magyar nemzet 
őszinte szeretete és örömérzése vette körül, amikor 
családot alapított és 1940. április 27-én nőül vette 
gróf Edelsheim-Gyulai Ilonát. Emlékezetes, hogy 
vitéz Horthy István és ifjú felesége repülőgépen in
dult nászútra, légi úton tettek meg együtt nyolc- 
százkilométeres utat Budapestről Olaszországba, 
majd Észak-Afrikán, Egyiptomon, Kis-Ázsián és a 
balkáni országokon át vissza hazáig. A fiatal férj 
útközben a repülőgép vezetésére is megtanította 
hitvesét.

Vitéz Horthy Istvánné nemcsak a sporl. ha
nem a komoly közéleti tevékenység terén is mél
tó hitvestársnak mutatkozott. Otthonukban a csa
ládi élet melegsége uralkodott. Egyévi boldog 
házasság gyümölcseként 1941. január 17-én meg
született vitéz Horthy Istvánnak és hitvesének kis
fia, a Föméltóságú Kormányzó Úr egyetlen fiú-uno
kája, aki a keresztségben édesatyja után az István 
nevet nyerte.

Magyarország Kormányzóhelyettese.
A férfikor delelőjén, nagy tudás és gazdag 

tapasztalatok birtokában érkezett el vitéz Horthy 
István életének ahhoz a nagy fordulatához, amely 
a sors rendeléséből történelmi szerephez juttatta. 
1942. február 19-én a magyar országgyűlés két 

.Háza kormányzóhelyettest választó országgyűlést 
tartott és közfelkiáltással vitéz nagybányai Horthy 
Istvánt választotta meg Magyarország kormányzó
helyettesévé. Az országgyűlés szava a nemzet mil
lióinak szavát jelentette.

Megválasztása után Horthy István természe
tesen lemondott a MÁV elnöki tisztéről és meg
kezdte áldásos tevékenységét édesapja mellett a 
királyi várban. Egyházi és világi szervezetek keres
ték fel később és kérték, hogy a különféle fövéd- 
nöki tisztségeket elfogadja. Ezeknek a kéréseknek 
Horthy István minden alkalommal eleget tett. Szi
ve azonban továbbra is leginkább a repülés ügye 
felé vonzotta.

A harctéren.
Kiáltványt intézett a magyar ifjúsághoz, hogy 

légi haderőnket szívvel-Iélekkel támogassa. Kor
mányzóhelyettessé történt választása után állandó
an repülöföhadnagyi egyenruhában járt, majd rövi
desen tényleges szolgálatra vonult be a légi had
erőhöz. Egyik repülőezredünk szolnoki repülőterén 
kezdte meg újból a tényleges katonai szolgálatot, 
ahonnét ezredével hamarosan a harctérre vonult. 
Mint az egyik vadászszázad rajparancsnoka teljesí
tett a fronton szolgálatot. Ismételten résztvett a be
vetésekben, szinte mindennap repült az ellenség
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fölött és légi harcokba bocsátkozott vele. Mint is
meretes, egyik legutóbbi légi harca alkalmával re
pülőgépét sok lövés érte. Horthy István azonban 
nem sérült meg. A vadászszázadnak legbátrabb 
tiszti pilótája volt, bajtársai a fronton is rajongó 
szeretettel vették körül.

Vitéz Horthy l.tván, a katona.
„Katonának lenni annyi, mint mindent ott

hagyni, de mindent megnyerni" — Napóleon 
mondotta ezt egy alkalommal hadvezérei elett, 
valahol egy hideg téli éjszakában az orosz földe
ken, ugyanott, ahol most a magyar nemzet sze- 
mefényének katonasorsa beteljesedett. Vitéz nagy
bányai Horthy István, Magyarország kormányzó
helyettese, amikor a nagy európai keresztes had
járatban hősi halált halt, mindent otthagyott a 
szarmata síkságon, de mindent megnyert nemzete 
számára. Az igazi katona életeleme a veszély, az 
igazi katona csak akkor érzi jól magát, ha feje 
mellett golyók fütyülnek, körülötte süvítő gránátok 
robbannak. Csak most érezzük igazán a maga 
teljes valóságában, hogy vitéz Horthy István 
mennyire igazi, rendíthetetlen bátorságú katona 
volt. A magyar virtusos katonalélek, amely a Hor- 
thy-névvel már elválaszthatatlanul összenőtt a ma
gyar történelemben, kiütközött belőle. Igazi kato
nalélek volt ifjú Kormányzóhelyettesünk, aki nem 
tudott itthon maradni, noha tudta, hogy itthon, a 
második fronton talán sokkal inkább szükség lett 
volna alkotóerejére, amelyet már kora fiatalságá
ban megmutatott, — a magyar ősök harci szelle
me nem nyugodott benne, önként jelentkezett 
harctéri szolgálatra, holott a halál talán még soha 
sem nyújtotta ennyire közelről csontkezét a harc
tereken küzdő katona felé, mint ma, a technika, 
a gépek csatájában.

A vadászrepülő igazi eleme a harc, a va
dászrepülő keresi a harcot, — ezért választotta 
vitéz nagybányai Horthy István ezt a beosztást 
ott kint a keleti arcvonalon. Repülő és katona volt 
egyszemélyben, amikor örök időkre példát muta
tott a nemzetnek, a fiatal magyar nemzedéknek 
arra, hogy miképpen kell katonának a haza érde
keit szolgálni. A katona Kormányzóhelyettes szem
be mert nézni azzal a sorssal, amelyet ma csak a 
legbátrabbak vállalnak, vadászrepülő lelt. A va
dászrepülő pedig csak kétféle sors között választ
hat: győz vagy meghal. Sehol sem kell annyira 
rendíthetetlen bátorság, annyira egész ember, any- 
nyira kemény szív, annyi önuralom, mint a va
dászgép kormányánál. Sokszáz kilométeres sebes
séggel zúg tova a végtelen levegőben a másfél
ezer lóerős karcsú vadászgép, vezetője egyedül ül 
a gépben és ki tudja hányféle veszély fenyegeti a 
levegő magányos utasát. A legjobb gép is fel
mondhatja a szolgálatot, a földről a légvédelmi 
ágyúk csöve meredez feléje, a levegőben pedig az 
ellenséges vadászok géppuskacsöveivel kell szem
be nézni. Mennyi mindent kell egy vadászgép pi
lótájának vállalnia, mennyi mindent kell tudnia!

Kormányzóhelyettesünk szívében első helyen 
állott az a magyar katona, akit évszázadok óta

csodál a világ. Alig választották meg kormányzó
helyettessé, első dolgai közé tartozott megismer
kedni, megbarátkozni azzal a testülettel, amelytől 
ma a magyar haza, a magyar boldogulás útja 
függ. Kora tavasztól kezdve sorra járta a honvéd
ség alakulatait, mindent megnézett, mindenre kí
váncsi volt, minden érdekelte, ami katonai dolog. 
Sorra vette a fegyvernemeket, a gyalogságot, a 
lovasságot, a tüzérséget, a légvédelmieket, roham
utászokat ahol nemcsak mint mérnök, mint tech
nikus, mint szervező figyelt és szemlélt, hanem 
elsősorban és mindenek előtt mint katona. Min
den honvéd, aki látta azt a katonás, de mégis 
megértő, meleg pillantásé arcot, azonnal a szi
vébe zárta.

Még bizonyára sokan emlékeznek az újsá
gokból arra az esetre, amely a nagytétényi fenn
síkon történt, amikor lent a városban már olva- 
dozott a hó, de Kormányzóhelyettesünk a tétényi 
fennsík haván szemlélte meg a „fegyvernemek ki
rálynőjét," a legendáshírű magyar gyalogságot. 
Éppen a kézigránátot mutatták be a Föméltóságú 
Úr előtt, amikor az egyik kézigránátdobó, hibáján 
kívül, kiejtette kezéből a gránátot és ez közvetlen 
közelében robbant fel. Hatalmas robbanás zaja 
reszkettette meg a levegőt, magasra vágódott a 
füst és por a robbanás nyomában és amint tisz
tult a felkavart levegő, ott feküdt a robbanás ere
jétől eszméletlenül a gránátot dobó honvéd. A kö- 
rülállók meredt szemmel nézték a történteket és 
ekkor a Kormányzóhelyettes rohant oda elsőnek a 
földön fekvő honvédhez és felemelte. Szerencsére 
a honvédnek nem történt baja, csak pár kisebb 
szilánkot kapott, hamarosan be is kötözték. A 
Kormányzóhelyettes hosszasan elbeszélgetett a ma
gyar fiúval, cigarettával kínálta meg. Másnap a 
még fekvő honvéd ágya előtt megjelent a pa- 
rancsőrtiszt, cigarettát, meleg kesztyűt, sált hozott 
magával: a Főméltóságú Úr nem feledkezett meg 
honvédjéről, mert katona és ember volt!

Szent István-napja.
A háborúban álló ország az idén a szokott

nál is bensőségesebben ünnepelte meg Széni 
István ünnepét. A főváros utcáit már napokkal 
előbb nemzetiszínü és fővárosi lobogókkal díszí
tették fel.

Az ünnepségek fénypontja a hagyományos 
Szent István-napi körmenet volt, amelyen résztvett 
Horthy Miklós kormányzó is. A példás rendezés 
mellett is már reggel 7 órára tömve voltak a vár
beli utcák. A Dísz-téren, a Tárnok-utcán, a Szent 
Háromság-téren tízezrek gyűltek össze, hogy hó
doljanak a Szent király emlékének.

A királyi Várpalota udvarán félnyoic órától 
kezdtek gyülekezni az előkelőségek, majd Serédy 
Jusztinján bíboros hercegprímás, aki kíséretével 
együtt bevonult a Várkápolnába.

Megérkezik a Kormányzó.
Félkilenckor felhangzott a díszjel, amely jelen

tette a Kormányzó Úr érkezését. A kivonult hon
védzenekar a himnuszt játszotta, a díszszázad pa-
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. rancsnoka jelentkezett a Kormányzó Úr előtt, aki 
eziitán vitéz Keresztes Fischer Lajos főliadsegéd 
és szárnysegédei kíséretében a Várkápolnába vonult.

A szertartás után a Szent Jobb őre, dr. 
Havas Endre érseki helynök a Szent Jobbot elhe
lyezte a körülhordozó ereklyetarlóban és felhang
zott a „Hol vagy István király..." régi egyházi 
ének...

A körmenet.
A Szent Jobb ünnepi körfnenet élén lovas

rendőr díszszakasz haladt, majd a cserkészek, 
leventék, tűzharcosok, nemzetvédelmi keresztesek, 
haditengerészek és hadirokkantak küldöttsége kö
vetkezett. Ezután a körmeneti keresztvivők mentek 
dr. Kátay Béla plébános vezetésével. A díszszá
zad első szakasza után a szerzetes és világi pap
ság lépdelt, majd az ereklyevivők vállukon a di
csőséges Szent Jobbot magába záró díszes erek
lyetartóval. A Szent Jobb mellett jobbról a buda* 
pesti királyi magyar Pázmány Péter Tudomány- 
egyetem tanácsa, balról pedig Szendy Károly pol
gármester vezetésével a székesfőváros öttagú kül
döttsége haladt. A Szent Jobbot dr. Havas Endre, 
a Szent Jobb őre követte, ezután az apátok, pré
postok, prelátusok, püspökök és érsekek haladtak 
teljes papi díszben.

Angeló Rótta pápai nuncius után Serédy 
Jusztinján bíboros hercegprímás menetelt kíséretével.

Nagyobb térköz következett ezután és alabár- 
dos és lovastestőrség sorfala között haladt a Kor
mányzó Úr kíséretével.

A Koronázótemplomban.
A Koronázótemplom minden harangja zúgott, 

amikor a körmenet a templomhoz érkezett. A 
Szent Jobbot az oltár elé. vitték és a körmenetben 
résztvevő előkelőségek elfoglalták a templomban 
helyeiket. A szentélyben baloldalon a főhelyen a 
Kormányzó Úr ült.

Az ünnepi Szent mise befejezése után a 
körmenet újra elindult és visszatért az udvari vár
kápolnába.

A Szént Jobbot itt a közönség kilenc napig 
megtekinthette.

Vitéz Horthy István kimenti távolmaradását.
Az Actio Catholica országos elnöksége au

gusztus 19-én a keleti frontról a következő táv
iratot kapta:

Tudomásomra jutott, hogy az Actio Catholica 
elnöksége meghívott engem az augusztus 20-iki 
Szent Jobb-körmeneten való részvételre. A meghívást 
hálásan köszönöm, azonban harctéri szolgálatom 
miatt azon résztvenni nem lesz módom, de lélek
ben az ünneplőkkel fogok érezni.

vitéz H O R T H Y  ISTV Á N  s. k. 
kormányzóhelyettes főhadnagy.

István király napja a protestáns templomokban.
A budapesti Calvin-téri református templom

ban István király ünnepén Sebestyén Andor lelki- 
pásztor hirdette az igét.

— Az előttünk levő küzdőteret kitartással 
futhatjuk meg — mondotta többek között—, mert

nincs ok a kétségeskedésre annak a nemzetnek, 
amelyet Isten szeretetének fényes bizonyságai 
vesznek körül. Nem veszhet el az a nemzet, amely 
István királyt kapta Istentől.

A deák-téri evangélikus templomban Győry 
János lelkész végezte István király napján az-ige
hirdetői szolgálatot.

— Magyar népünk is úgy felmorzsolódott 
volna itt a népek harcának színterén, mint elődei — 
mondotta —, ha Isten nem rendelt volna olyan 
vezérlő személyiséget István királyban a magyar 
nemzetnek, aki történelemformáló bölcsességgel 
látta meg: hol kell a magyarságnak helyét el
foglalnia.

Szent István királysága.
Első királyunk államszervező és térítő műkö

dése hazánk sorsát és nemzeti mivoltunkat hosz- 
szú századokra, sőt egészen napjainkig meghatá
rozta. Ezért benne láthatjuk a legnagyobb magyar 
politikai elmék egyikét, aki itt a Kárpátmedencé
ben a folyékony állapotot megszilárdította s azon 
a földön, mely századokon át népözönlések ván
dorúba volt, tartós államalakulatot teremtett. Szent 
István arcvonásait nem ismerjük, életrajzi adata
ink, melyekből jellemét megalkothatnánk, nincse
nek. Nem írhatunk róla élet- és jellemrajzot olyan 
értelemben, mint utódai közül Mátyás királyról, 
vagy újkori nemzeti nagyjaink közül _ Rákóczi 
Ferencről vagy Kossuth Lajosról. Szentéletű, név
telen barátok legendákat írtak róla és alakját fény- 
özönbe burkolták; a római egyház szentjét örökí
tették meg elsősorban a csendes kolostori cellák 
buzgó lakói. De a szép költői írások mégis rend
kívüli becsűek; mert legendák csak nagy emberek 
alakjai köré szövődnek és mert ezeknek a naiv 
elbeszéléseknek hátterében egy hatalmas szervező 
zseni áll, aki faját nemzetté, laza szerkezetű orszá
gát állammá emelte.

Szent István korát mai fogalmainkkal nem 
érthetjük meg. Ha visszamegyünk a képzelet szár
nyán az ő korába, különös világot találunk, mely
ben az emberek értékfogalmái, az élet céljáról 
alkotott nézetei nem hasonlithatók a mieinkhez. 
Szent István fiához intézett Intelmeiben többek 
között ezeket mondja: „Valahányszor Istennek
templomába mégy, Salamonnal együtt ezenképpen 
beszélj: küld el Uram a bölcsességet a Te nagy
ságodnak székéről, hogy velem legyen, velem 
munkálkodjék... kell, hogy a király kegyes, irgal- 
matos és minden jóságokkal teljes legyen “ Az 
ő királysága vallásos királyság s az ő elgondolá
sában teljesen összeolvad az állam az egyházzal.

SzeHt István megítélése korok szerint több
ször változik. A középkorban, amikor az egyház 
és az állam egybeforrt, el sem tudták képzelni 
Szent István emléke nélkül az államéletet. A ne
messég reá hivatkozik, amikor a királyi jogokkal 
szemben hangoztatja a saját jogait. Még a paraszt
lázadások vezérei Budai Nagy Antal és Dózsa György 
is azt hangoztatták, hogy vissza akarják szerezni a 
parasztságnak, régi Árpádok korabeli, Szent Ist
vánig visszamenő jogait. Később az újkorban, az
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egyházszakadás után Szent István tisztelete csök
kent, de a katolikus magyarság, mint a gyönyörű 
Szent István-ének mutatja, a nemzeti megpróbál
tatások nehéz napjaiban hozzá sóhajtott. Mítosza 
feléledt Mária Terézia alatt, aki hazahozatta a 
Szent Jobbot és a nagy királyról nevezte el a 
monarchia rangban első érdemrendjét. Az abszolut
izmus‘alatt, 49 után a mítosz rövid időre újból 
feltámadt, majd ismét a katolikus templomok falai 
közé szorult a szabadelvű korszakban.

A trianoni nehéz napokban merült fel a szent- 
istváni gondolat. Szent István országa nem volt 
egynyelvű ország, bár a magyarság száma túl
nyomó. Intelmeinek híres mondása: „egynyelvű
és egyerkölcsű ország gyenge és törékeny, — 
unius linguae uniusque moris regnum imbecille 
et fragile est — nem saját magának, hanem korá
nak nézete. Az idegenek békében élhettek Szent 
István országában és békében, jogaikban nem 
háborgatva élhettek a később beköltözött idege
nek az Árpádok birodalmában. A szentistváni 
gondolat a szentistváni határok között élő népek 
békés együttélését jelenti. A szentistváni határok 
kilenc évszázad alatt alig változtak. A nagy király 
országa bármikor békés lakóháza lehetne az ős
foglaló magyarságnak, mely ezt a területet azóta 
oltalmazta és az azóta ideköltözött másfajú s más- 
nyelvű népeknek. A nagy király „nemzetiségi 
politikája" azonos azokkal a modern elvekkel, 
melyek elismerik a népeknek saját nyelvükhöz és 
kultúrájukhoz való jogukat akkor is, ha más ál
lam határai között élnek.

Szent István egyéniségét nem könnyű ki- 
velkőztetni a legendák ködéből, de amikor a 
hozzáköltött szép meséket elkülönítjük és tisztán 
csak tetteit vesszük szemügyre, azt érezzük, hogy 
egészen közel van hozzánk. Tetteiben páratlan 
szervező egyéniség nyilvánul mtg, aki kilenc év
század minden viharával dacoló nemzeti államot 
alkotott s a bizonytalanság és kialakulatlanság e 
helyén nemzetének és fajának tartós, sőt — 
hisszük — örök várat teremtett.

Kossuth 1842-es müipari kiállítása a 
mai Nemzetközi Vásár százéves őse.

írta: Siklóssy László.
Száz év előtt, 1842. augusztus 25-én Pest- 

Budának hasonló szenzációja volt, mint amilyent 
a mostani Nemzetközi Vásár rendezői, résztvevői 
és látogatói élnek át napjainkban. Ezen a napon 
nyílt meg a Dunaparton klasszikus stílusban épült 
Redutban az első magyar iparműkiállítás, amelyet 
Kossuth Lajos, a magyar iparegyesület választ
mányi aligazgatója rendezett.

Évszázadok vergődése után jutott el idáig a 
magyar ipar, az utolsó lépései azonban heves 
irammá alakultak át. Mondanunk sem kell, hogy 
ebben Kossuth aligazgató úrnak volt legfőbb ér
deme. Kettős volt a feladata: először létre kellett 
hívni a magyar Iparegyesületet, azután össze kel
lett hozni az iparműkiállítást.

Kossuth e kettőnek külön-külön vezércikke
ket szentelt Pesti Hírlapjában. Az Iparegyesület 
szükségességét List Károlynak, e kor nagynevű 
közgazdájának tételével igazolja: „Amely nemzet 
csak földmívelést űz, hasonlít oly egyénhez, aki
nek csak egy karja van." Ipart kell tehát Magyar- 
országon teremteni, de vigyázattal, nehogy „a kályha 
melegén erőltetett, sápadt, hervatag növény legyen, 
hanem úgy, hogy a népéletből természetes virág
ként fejlődhessék ki," Ehhez kettő szükséges: 
először mód és alkalom az iparűző néposztálynak 
hasznos ismeretek szerzésére, másodszor „mező 
és ismeretség a gyakran ismeretlenül elsorvadó 
tehetségnek." Az első célt szolgálja az Iparegyesü
let, a másodikat a tervezett Iparműkiállítás.

Az Iparegyesület forma szerint csak 1842. 
június 4-én alakult meg s ugyanakkor sebtiben 
elhatározták, hogy az augusztusi vásár idejére 
megrendezik a kiállítást. Ügyes ötlet volt ez, mert 
így a kiállításnak eddig ismeretlen fogalma 
belekapcsolódott a vásár eszmekörébe. Ez volt a 
kezdet kezdete; minden továbbira harmadfél hó
nap állott rendelkezésre.

Júniusról augusztusra megmozgatni az or
szágot vasút, telefon, távíró és megfelelő lelki 
előkészítés nélkül — titáni vállalkozás volt. Való
ban egy Kossuth Lajosra volt szükség, hogy a 
gondolat testet öltsön és sikert arasson. Viszont 
Kossuth még benne volt a Pesti Hírlap alapításá
nak és felvirágoztatásának izgalmas robotjában. 
Hogyan szakítsa ki magát ebből?

Gyorsan megoldódott a probléma. Landerer 
Lajos, a Pesti Hírlap kiadója nemcsak az eszmét 
tette magáévá, hanem a kiállítás közvetlen rendezé
sének nagy munkáját is vállalta. A gyönyörű 
redut-termek — a város és a bérlő jóvoltából — 
díjtalanul álltak rendelkezésre, a friss mozgású 
sajtó pedig június 16-án szétröpítette a felszólítást 
a kiállításon való részvételre.

Az ország közgazdasági tényezői nagy meg
értést mutattak, úgyhogy a kiállítás mentes ma
radt minden mükedvelösködéstől. Ezen a tárlaton 
mutatkozott be pl. a répacukor. Dédapáink még 
csak a nádmézt — a cukornádból készült cukrot 
— ismerték, ha ugyan volt pénzük e drága por
tékára. Most nyílott ki a szemük, hogy ezt répá
ból is elő lehet állítani, amint azt a Kiessling- 
testvérek megmutatták. A munkácsi és pesti vas
ipar, a megizmosodott selyemtenyésztés, a fiumei 
papírgyártás, Irinyi János „vegykém- és gyúszer- 
gyártó" készítményei, köztük gyufa nevezetű saját 
találmánya, valamint a vegyi készítmények közé 
sorozott magyar pezsgőbor.
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