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Havonta kétszer megjelenő szemle,
a v ilá g  fo ly á sá ró l és  a z  em ber a lko tása iró l.

11. szám. XII. évfolyam. 1941. június 1.

Tizennégy és tizenöt között.
(Igaz történet.)

(Folytatás.) .

Kórházban tértem magamhoz. Azt sem tud
tam, hogyan kerültem ide, de annál élénkebben 
emlékeztem vissza életemnek azokra a képeire, 
amelyek megjelentek előttem abban a percben, 
amikor a hullám a partra taszított s amikor elvesz
tettem eszméletemet. Sokáig olyan gyönge voltam, 
hogy beszélni sem tudtam s azt hiszem több hét 
telt bele, amíg megerősödtem annyira, hogy író- 
szerszámot kérhettem. Természetesen édesapám
nak írtam.

Kedves Édesapám!
Most már tudom, hogy miért szokott május 

3-án vagy 4-ikén böjlölni. Annak emlékére; hogy 
ezekben a napokban született meg magában, sok 
esztendővel ezelőtt a lelk iism eret.

Ezt onnét tudom, mert most már bennem is 
megszületett és meg is írom édesapámnak, hogy 
az mi.

A lelkiismeret az ami emlékeztet bennünket 
arra, hogy bennünk mi minden szép és jó van 
elrejtve. És arra, hogy mi milyen édes gyerekek 
voltunk. Azért mert mi most már nagy kamaszokká 
nőttünk nem szabad elpazarolni és kiölni s elnyomni 
azt a sok szép adományt, amit Isten belénk tett s 
ami világosan meglátszott rajtunk akkor, amikor 
kicsik voltunk, most azonban háttérbe van szorítva 
s újra elő kell hívni.

A lelkiismeret szavát azért nehéz meghallani 
annak, aki már nem kis gyerek, mint én, mert mi 
mindég el vagyunk valamivel foglalva. Hol tanulni 
kell; hol szórakozni, hol valamin spekulálni. Fi

gyelmünk mindég le van kötve valamivel s nem 
irányul a lelkiismeret felé.

De én, ennek dacára, akarom hallgatni lel
kiismeretem szavát és meg akarom fogadni intését, 
azért, mert láttam, hogy majdnem halálba jutottam 
azáltal, hogy nem igyekeztem megfeszítetten a 
jóra, hanem csak úgy elhagytam magamat.

Most már arra kérem édesapámat, írja meg 
nekem, hogy mit kell kerülnöm s mit kell tennem 
a célból, hogy lelkiismeretem szavát meg is hall
jam és meg is fogadjam.

Édesapám várva-várt levele később jött, mint 
góndoltam.

Édes fiam!
Biztosan fáj neked, hogy nem mehettem be

tegágyadhoz, de ebben engem is nagy betegségem 
akadályozott meg. Tüdőgyulladásban feküdtem s 
a betegség fordulója arra a napra esett amikor 
leveled megérkezett. Ennek a napnak a kimenete
létől függött, hogy meggyógyulok, vagy pedig 
meghalok-e?

Leveledet, érkezésekor, azonnal felolvasták. 
Kimondhatatlan örömet s nagy-nagy erőt adott. 
Minden szava nyomán csak úgy patakzottak köny- 
nyeim a boldogságtól s éreztem, hogy megújhodás 
száll testembe, lelkembe... Pár órával leveled vé
tele után kijelentette az orvos, hogy megmenekül
tem.

Arra a kettős kérdésedre, hogy mit kerülj és 
mit tégy a célból, hogy lelkiismereted szavát meg 
tudd hallani és meg tudd fogadni, ezt a két taná
csot adom:

K erü ld  a rossz, a z  a lacson yren dű  tá rsa sá g o t  
minden formában, legyen az férfi vagy nő, könyv
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vagy szórakozás, beszélgetés, érzés vagy gondolat, 
kerüld szigorúan, következetesen s ne- engedd 
magadat át egy percig se neki!

Viszont érezz, g o n d o lj és  té g y  m inden n a p  . 
va la m i o lya t, a m it érezned, gondolnod és tenned 
nem kell, nem  m u szá j, de ami mégsem a te saját 
kedvtelésedet, saját önzésedet szolgálja.

Ha ezt a két tanácsomat megfogadod: meg
fogod hallani lelkiismereted szavát, képes leszel 
megfogadni azt.

0  bár minden ember eszerint a két tanács 
szerint élne! Mennyivel több öröm és béke, meny-, 
nyivel kevesebb fájdalom és szerencsétlenség len
ne e világon. S ezt a két tanácsot megfogadni 
sohasem késő, mert ez mindenkin segít s min
denkinek megjavítja, megkönnyíti az életét, 
még a börtönben sínylődő emberét is, akire talán 
mindenki — még saját maga is — rámondta, 
hogy menthetetlen. Nem igaz! Ha az a börtönben 
szenvedő felebarát megtanulná kerülni a róssz 
társaságot férfiben, nőben, érzésben, gondolatban, 
szórakozásban és beszédben egyaránt, s ezzel 
egyidejűleg minden nap létrehozna egy olyan jó 
érzést, okos gondolatot és tiszta cselekvést, amit 
neki senki sem parancsol, de amit mégse saját 
önzése kedvéért tesz: akkorá erőre tenne szert, 
amivel sok egész sorsát alaposan megtudná vál
toztatni.

Mikor édesapám levelét megkaptam azon 
kezdtem gondolkozni, hogy mit érezhetriék, gon
dolhatnék és tehetnék nap-nap után, amire senki 
sem kényszerít s ami mégsem saját javamért tör
ténik. Sok fejtörés után végre a következő elhatá
rozásra jutottam:

I. Minden nap — lehetőleg az esti harangszónál 
— fogok imádkozni vízbefúlt ellenségemért, aki
ről azóta sem hallottam semmit, de aki miatt majd
nem elvesztettem életemet s akiért — mivel go
nosz volt — aligha imádkozik más valaki rajtam 
kívül. E z z e l  a z  im á d sá g o m m a l a  m eg b o csá tá s  és  
em berszere te t é rzésé t fo g o m  g ya k o ro ln i.

II. Le fogok szokni arról, ami pedig nekem az 
egész napi étkezésben a legfontosabb, hogy cuk
rot tegyek teámba, kávémba. A cukrot, amit így 
megtakarítok gyönge vagy szegény gyerekeknek 
fogom ajándékozni. E z z e l  m in den n ap  a z  irg a lm a s
s á g  cse lekedeté t fo g o m  g ya k o ro ln i.

III. Mindennap fogok gondolni azokra, akiknek 
rosszabb dolguk van, mint nekem és arra, hogy 
miként segíthetek majd rajtuk — s általában a 
társadalmi igazságtalanságokon — ha nagy leszek. 
E zze l a  szo c iá lis  g o n d o lk o d á sra  fo g o m  n eveln i m a 
g a m a t. E három gyakorlat kiegészítésére pedig 
újra fogok naplót vezetni amelyben időnként lelki
ismeretem megvilágítása mellett ellenőrizni fogom 
életemet. Ezt a naplót „lelkiismeretem tükrének" 
fogom nevezni.

Sok időbe tellett s igen nehezemre esett, 
amíg elhatározásomat úgy be tudtam tartani, hogy 
meg voltam elégedve önmagámmal. Ezt heteken 
át tartó kínlódás előzte meg, mert hol ezt hol pe
dig azt a gyakorlatot felejtettem el. Amikor azután 
ura lettem önmagámnak s mind a három gya
korlatot nap-nap után elvégeztem, hamarosan kezd
tem is érezni jó hatásukat, mert magamban és 
másban lévő rosszakkal szemben megerősödtem s 
biztonságom támadt arra nézve, hogy m i a  helyes 
é s  m iképen  k e ll a z t  m e g v a ló s íta n i...

(Vége.)

Olaszország és Horvátország 
megegyezése

Pár héttel ezelőtt — amikor Németország 
Szerbiát legyőzte — lett újra önálló Horvátország 
és ezt a rövid időt a horvát kormány arra hasz
nálta fel, hogy az új ország területét gyarapítsa, 
helyzetét pedig megszilárdítsa. A horvátok meg
alakulásuk első percétőt kezdve tengelybarátok és 
állami berendezkedésüket német és olasz mintára 
formálják. Mintegy 8 — 10 nappal ezelőtt kimon
dották, hogy az új ország államformája királyság 
lesz, mint volt régen, amikor még önálló életet 
éltek. Hogy a tengely iránti barátságukat még job
ban kidomborítsák, a horvát trónt az olasz királyi 
család részére ajánlotta fel.-

A múlt hét végén P a ve lic s  horvát államfő 
száztagú kísérettel Rómába utazott és ott Viktor 
E m a n u el olasz király és császárt kérte fel arra, 
hogy a horvát trón részére uralkodót jelöljön ki. 
Az olasz király a kérelemnek eleget tett és egyik 
unokaöccsét, a 41 éves A im one, spoletói herceget 
jelölte ki Horvátország királyául. A koronázási 
ünnepséget rövidesen megtartják Zágrábban és 
A im on e  fejére teszi Zvonimir király koronáját. 
Zvonimir 1102— 1199 között élt és uralkodása 
ideje alatt érte fénykorát Horvátország. Zvonimir 
szoros kapcsolatban volt a magyarokkal is, mert 
felesége árpádházi hercegnő volt. Halála után csa
tolta Horvátországot Magyarországhoz Kálmán 
királyunk.

Azzal, hogy a horvát trónra olasz királyi 
herceg kerül, Olaszország és Horvátország között 
igen mély politikai, gazdasági és katonai kapcso
latok jöttek létre. A királyjelölés után a horvát 
küldöttség vezetői M u sso lin ive l és gróf Ciáno  
külügyminiszterrel folytattak fontos tanácskozá
sokat. Mindenekelőtt megállapították az olasz- 
horvát határt.

A megállapodás értelmében Olaszországé 
lesz a dalmáciai partvidék Zárától Spalatóig, 
valamennyi volt jugoszláv sziget a dalmát tenger
parton és a cattarói öböl környéke egészen Mon
tenegróig. Horvátország pedig megkapja Dalmá
ciának azt a részét, amely eddig olasz csapatok 

•által volt megszállva. A megállapodás azonnal életbe 
is lépett. A határ részleteit külön bizottság fogja 
rövidesen elvégezni.
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A határmegállapítást katonai megállapodás 
követte. Horvátország kijelentette, hogy az Adria- 
tengerparton lévő horvát partvidéken semmiféle 
katonai célokra felhasználható berendezést nem 
létesít és haditengerészetet sem alakít. Ezért 
Olaszország biztosítja Horvátország függetlensé
gét és területi épségét, olaszok képezik ki a hor
vát hadsereget is.

Ezt a katonai természetű megállapodást rö
videsen gazdasági megállapodások követik és 
valószínűnek látszik, hogy Horvátország vámszö
vetségre lép Olaszországgal.

A római olasz-horvát megállapodások a dél
keleteurópai újjárendezés szempontjából is igen 
jelentősek. Horvátország és Németország között 
már megállapították a határokat. A német-horvát 
határ Varasénál kezdődik és innen, kis kitéréssel 
a régi horvát-osztrák határon vonul végig. Az 
olasz-horvát határmegállapítás után Horvátország 
valamennyi szomszédával külön állapítja meg a 
határokat Nagyjából már kialakult Horvátország 
területe. Északon a Dráva-Duna vonala alkotja a 
határt, keleten pedig a Drina. Délen Montenegró 
és Bulgária felé vannak még kérdéses területek. 
Azonban bizonyos, hogy Horvátországhoz fog tar
tozni, Bosznia egészen és Hercegovina nagy része. 
Területe 115 ezer négyzetkilométer (valamivel ke
vesebb, mint trianoni Magyarország a visszacsa
tolt Felvidékkel és Kárpátaljával), lakóinak száma 
pedig 7 millió lesz.

Érdekesnek tartjuk megemlíteni azt, hogy 
az egész Dráva-Száva köze sohasem tartozott 
Horvátországhoz. Pozsega és Verőce vármegyék 
a honfoglaláskor kerültek hozzánk. Itt telepedett 
meg Botond nemzetsége. Szerém vármegyét később 
vettük át a bolgároktól. Igaz, erre a vidékre a 
törökök elől később sok szláv elem menekült és 
a török kivonulása után a Habsburgok nevezték 
el ezt a vidéket Szlavóniának. Horvátországhoz 
ez a földterület 1867 után került.

Itt említjük meg azt, hogy rövidesen sor 
kerül Montenegró felállítására is s ez az ország 
is olasz védnökség alatt fog állani.

Négy kis ér. . .
Nem alhatom, valami fáj nagyon. . .  
Talán fejem, vagy szívem?
Egyre csak ezt figyelem.

Körül nézem a szobát 
S látok sok-sok szép csodát.
Látok egy nagy folyamot,
Mely négyfelé szaladod.

A nagy folyam Ö meg Én,
Belőlünk fakadt a négy kis ér.
Az egyik kisebb, a másik nagyobb, 
Mind a négy csendben szunnyadod.

A négy ér a négy gyerek,
Ki körülöttünk szendereg.
Négy felé szalad a sok kis ér,
Hol kötnek ki? Nem tudni még.

Talán nagy, vészes tengeren.
Vagy lágyan ringató vizeken?
Nem tudja, csak a Végtelen,
Ki őrködik nagy és kis vízen.

Dagad, duzzad a négy kis ér,
Patakká, folyammá mig a tengerhez ér.
Visz magával nagy és kis gondokat 
Ezer örömet és emlék-roncsokat.

Kicsi erek s nagy folyamok 
Az Úr előtt eggyé folyatok!
A mennyeknek édes vizén 
Az Úrnak ringató ölén.

A kicsi erek és nagy folyamok 
Add Uram, hogy eggyé folyanak,
Ha jön az utolsó virradat,
Ha majd elérték a partokat!...

G a szto n y in é  G a sp a rics  M ária .

A törökök ébredése.*
Az oszmánli törökök faji és nemzeti öntuda

ta már XVIII-ik század végefelé ébredezőben volt, 
főleg az európai hatalmak, elsősorban Oroszor
szág veszedelmes törökellenes politikája miatt. 
Kezdetben azonban ez az érzés alig volt egyéb, 
mint a tolakodó- kapzsi európaiak megvetése, 
egyébként pedig a muszlim öntudattal majdnem 
egyértelmű volt s az igazi török nemzeti érzés 
csak akkor kezd ébredezni, mikor az ötvenes évek 
végén Sinászi nyelvújító, nyelvtisztító és népies 
törekvései révén az irodalomban válik tényezővé.

Sinászi effendi nyomdokain hatalmas erővel 
indult meg Námik Kemál bej, kinek hazafias drá
mái és dalai Vörösmarthy Mihályéra és Kisfaludy 
Károlyéra emlékeztetnek. A XlX-ik század végén 
a kilencvenes években tűnik fel Mehmed Emin bej, 
aki elődein túlmenve, nemcsak a tiszta török, de 
egyenesen a népies török elemet viszi bele költé
szetében úgy forma, mint tartalom dolgában és 
akinek képzeletvilágán az anatóliai kunyhók, erdők, 
mezők, hegyek és völgyek uralkodnak.

Mehmed Emintől, már csak egy lépés kellett 
és eljutottunk a turánista török költőkhöz, kik kö
zül Zija Gök Alp és Aka Gündüsz, a leghíreseb
bek, akik már nem arab-perzsa, hanem ó-török 
névvel szerepelnek az irodalomban. Ábrándjaik vi
lága az össztörökség régi dicsőségéből táplálko
zik, miközben egy új Attila eljövetelét s vele a 
törökség hatalmas feltámadását várják.

* E cikk tartalmi helyességéért a felelősséget nem a 
szerkesztőség, hanem a cikkírója viseli.
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Ez az eszmekor már a XX. század elején je
lentkezett, hol itt, hol ott, nem egyszer öntudat
lanul és elsősorban a nagyhatalmak törökellenes 
politikájára és az orosz uralom alá került török
tatár népek szenvedéseire vezethető vissza. A 
„szabad Sztambul" volt nem egy szerencsétlen 
krími vagy kazáni tatárnak, baskírnak, kirgiznek 
vigasztalója. A török-tatár nyelvek közeli rokonsá
ga, a kölcsönös megértés könnyűsége, a vallás 
közössége, a kalifátus varázsa, párosulva az oz- 
máli törökök magasabb műveltségével, szükség
képpen Konstantinápolyi tette a .faji és vallásos 
öntudat vonzási középpontjává.

Politikailag az ifjúlörök szövetségben az úgy
nevezett „ Jeune-Turquie“-ben kezdettek tömörülni a 
tüzesebb török hazafiak. E titkos szövetség forra
dalmi volt, de őszintén és becsületesen nemzeti 
alapon állott s Abdul Hamidnak és országlási rend
szerének is csak azért volt esküdt ellensége, mert 
úgy látta, hogy ezalatt az uralkodó alatt a török- 
ség erkölcsileg és anyagilag is tönkre megy.

, Hogy a „Jeune-Turquie“ mennyire komo
lyan hazafias szövetség volt, azt elég világosan 
bizonyítja többek között az a körülmény, hogy a 
szövetség az 1897-iki török-görög háború kitörésekor 
kiáltványt bocsátott ki, mely minden ifjútörököt el
tiltott minden további propagandától, azzal a megoko- 
lással, hogy amikor a nemzet háborúba keveredik 
akkor egy érdek és egy kötelesség van: megverni 
az ellenséget.

Az 1908 —9-iki forradalomnál, mely Abdul 
Hamid letételével fejeződött be, már az „Egység 
és Haladás Egyesülete" néven szerepel a szövet
ség úgy a társadalomban, mint a politikában, csak 
legfőbb embereinek kilétét nem tudja a közönség 
még egy ideig; de hogy Mahmud Sevket pasa, 
Tálát pasa, Beháeddin Sákir, Enver pasa ennek 
a szervezetnek a tagjai azt mindenki tudta.

A világháborúban Törökország előbb vagy 
utóbb valamelyik oldalon kénytelen lett volna har
colni, mert ha a legkomolyabban akart volna is 
semleges maradni, Oroszország bele kötött volna. 
Erre való tekintettel Tálát és Enver és velők a 
szövetség azzal a megokolással, hogy a török nem
zetnek a helye csak azon az oldalon lehet, ahol a 
magyarok vannak és nem azon, ahol az oroszok 
vannak, a központi hatalmak mellett vitték .harcba 
a török nemzetet, mely mint szövetséges megbe- 
csülhetetlennek bizonyult.

Németország összeroppanása és a háború 
elvesztése népszerűtlenné tették az egyesületet, de 
amikor az entente a fegyverszüneti szerződés ki
játszásával uralkodóként rendezkedett be Konstanti
nápolyban, Szmirnát pedig minden igaz ok nélkül 
megszállatta a görögökkel s a görögök egyik vér
fürdőt a másik után rendezték; az aidini törökség 
fegyvert fogott élete és vagyona védelmére és ezt 
a helyi ellenállást megint csak az egység és ha
ladás emberei szervezték általános nemzeti ellen
állásé és szabadságharccá. És hogy a törökség 
esküdt ellenségei mennyire tudják kiktől kell leg

jobban tartaniok, azt elég világosan mutatja az a 
körülmény, hogy Szaid Haljm herceget, Tálát pa
sát, Beáheddin Sakir bejt, Dzsemál Azmi bejt, 
szóval az „Egység és Haladás" vezető embereit 
egymás után tetették el láb alól orgyilkosokkal.

Kis-Ázsia török lakosságának becsületes ha
zafias és katonás lelkében már régen gyökeret 
vertek azok az eszmék, amelyeket az irodalomban 
Námik, Kemál meg Mehmed Emin, a politikában 
Mahmud Sevket, Tálát, Behá és Enver képvisel
tek s így a nagy nemzeti ellenállás megszerve
zéséhez a legjobb alapot maga az anatóliai török 
néplélek szolgáltatta.

Mivél a külső segítség kezdettől fogva nem
csak kívánatosnak, 'de nélkülözhetetlennek is lát
szott a nacionalista vezérek a rokonfajú és álta
lában muszlim népekre meg a moszkvai szovjetre 
gondoltak elsősorban. Az indiai mohamedánok s 
az egyiptomi nacionalisták határozottan a török 
mellett foglaltak állást. Perzsia és Afganisztán köz
véleménye is megmozdult, mikor pedig az indiai
ak tüntetéseit az angolok véres erőszakkal nyom
ták el, a tömegesen Afganisztánba szökő indiai
akat nemcsak a nép. hanem maga az Emir is a 
legmelegebb érzéssel fogadta, mint a török testvé
rekért s az izlám dicsőségéért szenvedőket és 
üldözötteket.

A szovjettel való szövetség, bár kezdetben 
nagyon népszerű volt, legfeljebb fegyverek- és 
inunicióbeszerzés szempontjából volt fontos, egyéb
iránt csak csalódást hozott. Hamarosan kitűnt, 
hogy a szovjet urai a maguk részéről nem tartják 
be a kölcsönös megállapodásokat, mindazonáltal 
a török tisztek egyrésze abban a meggyőződésben, 
hogy saját nemzetük ügyének tesznek szolgálatot, 
készséggel támogatta a moszkvai politikát ama 
mohamedánus lakta területek visszaszerzésében, 
amelynek lakossága az orosz forradalom kitörésekor 
függetlennek nyilvánította magát. A vörösök azonban, 
ahelyett, hogy ígéretüknek megfelelően tiszteletben 
tartották volna az újra meghódolt mohamedánusok 
érdekeit, nemcsak kifosztották őket mindenükből, 
de valóságosan irtani kezdették őket. A volgavi- 
déki tatárság, a baskírok, a krími és kaukázusi 
tatárok így jutottak legborzalmasabb sorsra s let
tek tömegesen az éhség és járványok meg a vö
rös vérszomj áldozatai.

Az örményeket sem tudta vagy akarta a 
szovjet visszatartani a köztük lakó törökök lemé
szárlásától és ezért végül a Kemál féle csapatok 
voltak kénytelenek Arméniába bevonulni és ott 
rendet csinálni.

Enver pasa kezdetben buzgó híve volt a 
szovjettel való szövetségnek és minden megálla
podást egészen komolyan vett és teljesített. A török
tatár fajú mohamedánusok üldözését látva Enver 
egy darabig tárgyalással akart a dolgon segíteni, 
majd pedig összehívta Bakumban a muszlim világ- 
kongresszust, amely az izlám és a törökség köve
teléseit, úgy az ententével, mint Moszkvával szem
ben megállapította. Ennek a kongresszusnak meg
tartását Lenin nemhogy ellenezte volna, sőt tűn-
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tetett mellette, hogy mint az „izlám pártfogója" 
Angliára nyomást gyakoroljon.

A bakumi kogresszusnak meg volt az az 
eredménye, hogy Kraszin elmehetett Londonba 
tárgyalni, de önfennhatóságuk alatt élő mohainedá- 
nusokat illetőleg a vörösök megint csak megszegték 
Ígéreteiket.

Enver a Kaukázus-vidéken tett borzalmas 
tapasztalatok után rászánta magát Kemál pasa 
felkérésére, hogy Turkesztánt is meglátogatja. 
Amit látni és hallani kellett az lesújtó volt. A 
vörös kapzsiság és rémuralom végpusztulással 
fenyegette fajrokonait, hitsorsosait.

Egyáltalában Kemál pasa páratlanul ügyes 
diplomáciájának, mellyel kétségtelenül szerencsés 
körülmények összejátszásából a maximális előnyt 
tudta kihozni, egyik legnagyobb sikere az, hogy a 
gyenge Törökországnak a bismarcki recipe szerint, 
tényleg két igen erős acélfegyvere volt és talán 
lehet is még a tűzben. Egyszerre bírta a két leg- 
extrémebb ellentétes elem a tűz és víz, a francia 
köztársaság és a szovjet respublika támogatását. 
Hogy e kettőt miként, mily mértékben és meddig 
tudja egymással össze egyeztetni, az az ő titka 
volt és a francia kormányé.

Kétségtelen, hogy erős küzdelem folyt Angórá- 
ban az első pozícióért. Az orosz-török közeledés az 
évszázados engesztelhetetlen antaganizmus* dacára
— az Enver-féle komolytalan magánkisérletezés után
— a valóban létező érdekközösség és egymásra-utalt- 
ság természetes eredménye. Mindkettő — Moszkva és 
Angóra — az Európa, a győztes Európa elleni 
védekezés kényszerítő szükségét érzi: ultima ana- 
lysi mindkettő (dacára a szovjet látszólagos ang- 
lófil politikájának, mely csak porhintés volt) elke
seredetten angolellenes, mindkettő azt hiszi, hogy 
a brit birodalom bukásától függ élete, fellendülése, 
hatalma. Ez és a szovjet kaukázusi sikerei, melyek 
határossá teszik a két államot, hozták össze állam- 
férfiaikat. A gazdagabb szovjet pénzt, fegyvert, 
muníciót ad, saját avagy angol gyártmányt, a 
török adja a kalifátus gondolatában az indiai, af
ganisztáni, perzsiai, mezopotámiai mohamedánok 
földrengésszerű megmozdulásában rejlő nagy feszí
tő erőt. Minthogy a mohamedán természetszerűen 
nem fél a szovjet társadalmi propagandájától, ezt 
a természetes közeledést kellett csak politikai, dip
lomáciai formába önteni. Ezekre támaszkodva 
Szovjet-oroszországnak nemcsak politikailag, hanem 
rendkívüli ügyes kommerciális és propogandiszti- 
kus terjeszkedése segítségével, gazdaságilag is 
egészen kiváltságos és veszedelmesnek tekinthető 
befolyása van Anatóliában. Nem hihető, hogy 
Atatürk Kemál pasa ne látta volna a veszélyt, 
mely az évszázados ellenség túlságos erős hatal
mi pozíciója következtében Törökország rovására 
beállhatott volna. A török diktátor józan megfon
toló politikáját ismerve, valószínűbb, hogy az orosz 
szövetséget csak addig akarta felhasználni, amíg 
politikai céljának megfelelt.

Olaszország szerepe a török kérdésben szük
ségképen kisebb jelentőségű volt, mint a két 
másik nagyhatalomé. A nagyon költséges és kevés 
előnyt hozó adatai és neandervölgyi pozíciót kö
rülbelül Franciaországgal egyidejűleg feladta a 
római kormány is és ehelyett inkább kereskedel
mi és gazdasági szerződésekkel igyekezett magá
nak értékes koncessziókat és előjogokat biztosítani. 
Ellenben nemcsak Európa közel keleti politikájára, 
nemcsak az angórai Törökország sorsára, hanem 
valószínűleg az egész világpolitika további fejlő
désére döntő befolyással volt és lesz az angol
török viszony alakulása, a brit birodalom közel 
keleti politikája. Atatürk Kemál pasa most az 
indiai és egyiptomi mozlimek, az arabok, sőt 
afgánok megmozgatására legjobb eszköznek találta 
ezt a hatalmas mozgalmat, mely a brit birodalmat 
gyökereiben, legérzékenyebb pontján támadja meg. 
Ezzel szemben a londoni kabinet politikája — 
úgy látszik elvakítva az Aranyszarv megszerzésé
nek gondolatától — tényleg mindent megtett, hogy 
intrazígens* magatartásával, a görög igények támo
gatásával saját helyzetét megnehezítse és abba a 
kritikus pozícióban jusson amelyből prestizsét 
csak erősen megtépázva tudta kimenteni. Atatürk 
Kemál pasa ezúttal nem vihette a nyílt szakításig. 
Lehet, sőt valószínű, hogy egy angol-török háború 
alapjaiban rázta volna meg a brit birodalmat, de 
a 10 éve vérző és pusztuló törökség egész bizto
san saját halálos ítéletét írta volna alá egy ilyen 
háború provokálásával. A brit birodalomnak min
den esetre nagyon nehéz lesz, sok idejébe és 
áldozatába fog kerülni, míg régi pozícióját és 
prestizsét a keleti világ előtt visszanyerheti, ameny- 
nyiben ez egyáltalán lehetséges, hacsak hagyomá
nyos szerencséje, azaz ellenfele hibái nem sietnek 
segítségére.

A súlyos krízisek közepette létrejött madá- 
miai fegyverszüneti szerződés Törökország — Ke
mál pasa Törökországa — összes igényeit teljesen 
kielégítette. Trácia kiürítése és török adminisztráció 
alá helyezése még a béketárgyalások befejezése 
előtt valóra vált. A röviddel előbb még győztes 
nagyhatalmaknak be kellett látniok, hogy amit más 
legyőzött államokkal szemben megengedhetőnek 
véltek, Törökországgal szemben ne vihessék keresz
tül. A török birodalom fővárosa immár nem lesz 
ellenséges ágyúk lőtávolábán. Drinápolyig, a szent 
városig terjed a török birodalom területe. Kemál 
pasa felszabadította az országát a terhes pénzügyi 
kontról alól, megszüntette a kapitulációs rezsimet, 
visszaszerezte a Törökországtól elkobzott hadi
hajókat, igényt emelt az olaszok által szerződési
leg a görögöknek cédáit Dodekanezásra is. Hatal
masabbá tette országát mint volt: a konjukturát 
teljes erővel kiaknázta. És a siker nem tette el
vakulté amire a turáni fajtát hajlama viszi, a tel
jes győzelem biztosításának küszöbén nem köve
tett el semmiféle végzetes hibát, nem vesztette el 
soha sem a legértékesebb ütőkártyáját, „a pok-

* ellentétesség. *  hajthatatlan.
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lók kapui, sem dönthették meg" az uj török biro
dalmat. Óvatosság és meggondolás, erő és cél- 
tudatosság, fölösleges kockázat kerülése és a si- 
kerthozó nagy tradíciók további ápolása : ezek 
azok a jelszavak, melyeknek Kemált és a kormá
nyát vezetniük kellett.

A legszerencsésebb körülmények csodálatos 
összjátszásán és egy élő energiájú nemzet önfel
áldozó heorizmusán1) kívül egy nagy ember aka
rata, esze és ereje szerezte vissza az ottomán biro
dalomnak mindazt, mit a kishitüek végleg elveszettnek 
láttak. A sévresi szerződés elenyésző kicsire óhaj
totta összeszorítani Törökországot. Mintául szolgál
tak a szövetségesek között még a háború folya
mán kötött zsákmányfelosztó szerződések. A győz
tesek mandátumokat adtak egymásnak, nagy és 
gazdag területekre érdekszfériákat hasítottak ki 
maguknak Törökország testéből, mig ma már csak 
nehezen tudják maguknak biztosítani azoknak a 
területeknek — Anglia az Iraknak, Franciaország 
Szíriának — birtokát, melyről még a legtulzóbb tö- 

,rök nacionalista is lemondott s melyre az ango- 
rai kormány sem emelt igényt. Kemál pasa kard
ja széthasította a papirtervezeteket és az újjászü
letett európai Törökország döntő hatalmú faktor
rá lett nemcsak a Balkánon, ahol a jövő politikai 
alakulást valószínűleg igen érzékenyen fogja be
folyásolni, hanem az európai nagy politikában is. 
Természetes, hogy legerősebb komponens volt 
ebben a fejlődésben az összehasonlíthatatlanul 
előnyös földrajzi pozíció. Anatólia járhatatlan ut
jai, guerilla harca a bensztilöttek számára kivá
lóan alkalmas- hegyvidéken, kegyetlen tele mind 
szövetségesei voltak Kemál pasa csapatainak. De 
ha ettől eltekintünk is és ezt különösen kedvező 
körülménynek számítjuk is, egy tanulságot levon
hatnák ebből a fényes sikerrel koronázott ötéves 
títáni küzdelemből: egy habár számbelileg cse
kély, de történelmi és erkölcsi erőkben nagy és 
gazdag nemzet, ha élni akar és tud, mindig 
vissza fogja szerezni a képességeinek, akaratának 
és történelmi hivatásának megfelelő pozíciót. És 
ahol legnagyobb volt a szükség, ott megjelent az 
a tüneményes providenciális2) férfi is, aki nemze
tét célhoz tudta vezetni. Kemál pasa önzetlen, 
büszke; minden hiúságtól és nagyravágyástól 
mentes lénye a példa arra, hogy kinek kell jön
nie és milyennek kell lennie annak, aki egy nem
zetet akar a regeneráció3) útjára vinni.

*) hősiességén.
i ) előrelátó.
3i újjáteremtés. £ )  15 3 2 .

Bimbó
Irta: Bartóky József.

A Bimbó nevelő gazdájának nem volt se 
ökre, se lova, kénytelen vott tehát a tehenét be
fogni az ekébe s ha valamit ide vagy oda kellett 
fuvarozni, bizony akkor is csak a Bimbónak kel
lett a jármot a nyakába vennie. Bimbó azonban 
— bárha szénának, korpának hírét se hallotta, — 
megelégedetten éldegélt a kis tanyán.

Sajnos, ez a csendes élet nem tarthatott so
káig. Egy szép napon hirtelen meghalt az öreg 
gazda; a temetés után gyermekei megosztoztak s 
a Bimbót a tanyáról az az örökös vitte el magá
val, aki vasúti bakter volt.

Bimbó az első napokon kórságos lett a prüsz
kölő vasszörnyetegektől. Lassacskán azonban meg
szokta a földrengető dübörgéseket s apránkint rá
jött arra is, hogy a száguldó rémek bizony nem 
pokolbeli sárkánybikák, hanem gépek, amelyeket 
a siető emberek azért fognak a nagy vasszekerek 
elébe, mert azok a legjobbjárású lónál is gyorsab
ban járnak.

A bakternek nem volt se szántóföldje se 
szekere, Bimbó tehát egész nap egyebet se tett, 
csak kipányvázva a vasúti töltés árkában legelé
szett, nézegette a jövő-menő vonatokat s el-el- 
tünődött azon, hogy vájjon mi lehet ott a messze 
távolban, ahová az emberek a vaskocsikban nagy 
rohanással oly igen sietnek?

Bimbó teljesen meg volt elégedve sorsával; 
nagyon Ízlett neki a finom korpa, az illatos széna 
s a friss kútviz, melyet szép súrolt vödörben szol-, 
gáltak föl neki. Egy napon azonban észrevette, 
hogy a nagy vasszekereken nemcsak emberek, ha
nem ökrök, tehenek, borjúk és disznók is utaznak! 
Ettől kezdve Bimbót valami nagy nyugtalanság 
bántotta folytonosan. Hová utaznak azok az állatok? 
Ha otthon jó dolguk volna, bizonyára nem kelné
nek útra s ha már útra kelnek, nyilván azért in
dulnak el mert valami nagyon jó világ van ott, 
ahová megérkeznek!

A találgatásokból édes sejtelmek s ezekből 
gyötrő vágyakozások fakadtak. Ha a robogó vo
natból kihallott egy-egy bőgést, — bárha a nagy 
zakatolás miatt a kiáltást nem lehetett tisztán 
megérteni, — Bimbó úgy magyarázta azt, hogy: 
őt hívogatja valami jószívű barom a messze távol 
paradicsomába, ahol jobb világ van, mint itt a bak
ter alacsony istállójában, ahol édesebb a szalma, 
mint itt a széna, hol friss patakok hűs vízzel kí
nálják a szomjuhozót s ahol nem a pacsirta unal
mas éneke az egyetlen muzsika.

Bimbót az elképzelt jobb világba való elki- 
vánkozás napról-napra jobban elővette s az emész
tő vágyakozásnak szinte betege lett. A korpát ke
serűnek, a szénát dohosnak találta már s még 
legelni is csak immel-ámmal legelt, mert folyton 
azon járt az esze, .hogyan juthatna el ő is a bol
dogságnak ama földjére mely felé a vasszekerek 
száguldanak?

Egyszer alkonyattájban valami akadály miatt 
egy tehervonat megái lőtt az őrház közelében. Mi
kor ezt Bimbó meglátta, nem tudta tovább türtőz
tetni vágyakozását és nagy elhatározással elkezdte 
rángatni pányvájának a karóját. Azt gondolta ma
gában, hogy így megszabadulván, majd felugrik 
valamelyik üres vaskocsiba s elmegyen a mesz- 
szeségben!

A bakter észrevette, hogy Bimbó megakarja 
szabadítani magát. Fürgén odasietett tehát s, hogy
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kijózanítsa, a vasúti jelzőzászlócska nyelével egy 
kicsit orron verte a ficánkoló tehenet.

Bimbónak az orra égett az ütéstől, a szívé
ben meg a gyűlölet kapott lángra, mert lám a; 
vasszekerek eljöttek érte, hogy elvinnék őt ama bol
dogabb világba, meg is álltak itt az őrház előtt, 
— de ez a zsarnok ember csupa önzésből, erő
szakkal itt tartja őt kötélre kötözve!

Aznap este hiába kínálták szénával, korpával, 
hiába simogatták, bizony Bimbó hozzá se szagolt a 
jászolhoz s a tejet sem adta le. Még a víz se kel
lett neki, csak ráfujt a vizes vödörre, mikor meg
kínálták. Másnap, harmadnap is igy ment a dolog. 
Negyednap aztán a bakter — aki nem tarthatott 
olyan tehenet, mely nem ad tejet — Bimbót szépen 
behajtotta a vásárba. Amig a város felé baktattak, 
Bimbónak a vágyakozástól megrészegedett szive 
csakúgy repesett örömében s minél közelebb értek 
a városhoz, annál bizonyossabban érezte, hogy 
megszabadulásának ezen az útján már most eljut 
a messze távol megálmodott boldogságának para
dicsomkertjébe.

A bakter Bimbót eladta egy marhakereskedő
nek. Az új gazda az örömtől ficánkoló Bimbót 
csakugyan felvezette egy nagy vasszekérbe. A vo
nat elindult s néhány perc múlva már ott robogott 
el az őrház mellett. Bimbó — sok-sok ostoba em
berhez hasonlatosan — minden meghatottság nél
kül nézte megunt s megutált othonát és szivében 
vágyakozásainak beteltén ujjongva, vígan, boldogan 
ment tovább a messze távolba s nem is sejtette, 
hogy a vasszekér odaviszi, ahol füvek illata helyeit 
vérszaggal terhes a levegő, friss patakok üdítő vizé
nek csobogása helyett vágóhídra vonszolt, bánatos 
nézésű, halálra szánt barmoknak bús bőgése hallik...

V ilág  fo lyása .

V ásárlási könyvet kell váltani. A köz
szükségleti cikkek tömeges összevásárlásának meg
akadályozására a kormány vásárlási könyv váltását 
rendelte el. A megjelölt cikkeket csak vásárlási 
könyvvel lehet venni és a vett mennyiséget be
jegyzik a könyvbe.

Bevásárlási könyvet a fogyasztó a községi 
elöljáróságokon kaphat. Egy-egy könyv 40—40 
fillér. Bevásárlási könyvet minden háztartás fejének 
adnak. A férjjel közös háztartásban élő feleség, 
valamint az apával vagy eltartójával közös ház
tartásban élő kiskorú gyermek részére a háztartás 
fejének (férj, apa, eltartó, nevelőszülő) nevére kö
zös vásárlási könyvet kell kiállítani. Aki külön 
él már a szüleitől, az külön kap bevásárlási 
könyvet

Egy-egy bevásárlási könyv három hónapig 
érvényes. Három hónapon belül — a könyv 32 
oldalból áll — nem adnak ki új könyvet. Ha a 
vásárlási könyvet valaki elveszti, három hónap 
múlva — a kiállítás napjától számítva — nem 
kap új könyvet, hanem csak hat hónap múlva.

Ezzel azt akarják elérni, hogy egyesek tömeges • 
vásárlás után ne dugják vagy semmisítsék meg 
a könyvüket. Ha megvan három hónap múltán 
a könyv, 40 fillérért ismét adnak egy másikat, 
de azt a régivel össze kell kapcsolni, hogy később 
az esztendő végén meg lehessen állapítani, hogy 
ki mit, milyen mennyiségben szokott vásárolni.

A bevásárlási könyvbe azokat az árukat kell 
az iparosnak és a kereskedőnek bejegyezni, ame
lyekre időről-időre a közellátásügyi miniszter el
rendeli a könyvre való vásárlást. Ami jegyre és 
utalványra kapható, azt nem írják be a könyvbe, 
mert annak az árunak az elosztása már jeggyel 
vagy utalvánnyal biztosítva van.

Eddig a közellátásügyi miniszter a mosószap
panra, borotvaszappanra, gyümölcskonzerv kivé
telével minden konzervre, rizsre, tüzelőre, szövetre, 
selyemre, vászonra, méterárura (rövidáru kivéte
lével) kész fehérneműre, kész felsőruhára, kötött
árura, cérnára, varró- és kézimunkafonálra, az 
utalványmentesen beszerezhető lábbelire és az 
iparoshoz vitt anyagból készített fehérneműkre és 
ruhákra rendelték el a könyvrendszert.

A bevásárlási könyvbe minden olyan árut, 
amelyre könyvvásárlást rendeltek el, tételről-tételre 
be kell írni. A kereskedő és iparos először a 
saját nevét, a vásárlás időpontját, a vevő nevét, 
lakását, az áru minőségét és árát jegyzi be. A 
kereskedő belátásája van bízva, hogy megmondja 
kinek, mennyi egyes áruból a rendes szükséglete.
Ha a kereskedő a kért fogyasztási cikk eladását 
megtagadja, úgy a vevő kérelmére ezt a bevásár
lási könyvbe bejegyezni tartozik. A kereskedő a 
bejegyzés előtt a vásárló személyazonosságának 
igazolását megkívánhatja.

A rendkívüli szükséglet fennforgását igy 
menyasszonyi és csecsemő kelengye beszerzését 
megkönnyíti a rendelet, ilyenkor a rendkívüli szük
ségletet hiteltérdemlően igazolni kell.

A rendelet kijátszóit 6 hónapig terjedő elzá
rással büntetik. A bevásárlási könyvet május 16- 
án vezette be a közellátásügyi miniszter.

Belgrádi példa. A német-jugoszláv ellen
ségeskedés megindulása után a német repülőgépek 
három napon át szakadatlanul bombázták Belgrá- 
dot. A jugoszláv főváros egy része teljesen romok
ban hever. Szendy Károly, Budapest polgármestere 
most Belgrádba utazott és tanulmányozza azt, 
hogy a légoltalmi intézkedések elmulasztása milyen 
súlyos következményekkel járhat egy nagyvárosra 
nézve.

Fagázzal hajtott autóbusz. Pénteken adták 
át a forgalomnak az első fagázzal hajtott autó
buszt. Az első utas Varga iparügyi miniszter volt.
A fagázzal hajtott autóbusz kilométerenként 0 6 kg 
fát fogyaszt, tehát lényegesen olcsóbb, mint a 
benzin vagy a nyersolaj. Arra is gondolnak, a 
kukoricacsutka felesleget fagáz fejlesztésére fel
használják, mert megállapították, hogy a csutka 
gáznak feldolgozva a szén értékével azonos érté
ket képvisel.
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Krisztusom várunk, a szívekbe jöjj el!
Reménytelen az élet, az út, a cél,
A szív nélküled oly sivár és fél!
Az egész világ egy tébolyodott méhkas —
Itt nyugalmat a szívnek egyedül te adsz!
Riadt szemünkben a félelem lobog —
Segítsél, kérünk! özvegyek, gyermekek, aggok!

. A szeretetet, békét a szívekbe hozd el —
Az öldöklés, a harc, a földről tűnjön el!
A bűn, a gőg, földig taposott —
Korbáccsal ütötték jóságos arcodat!
A zsarnokság ma is uszít ellened —,
De milliók áldják, hívják nevedet!
Te vagy a balzsam, a lelkeknek orvosa —
A rosszat, a bűnt, a szeretet elnyomja.
A fény, a szeretet, tebelöled árad —
A szívekbe jöjj el; milliók várnak!!! •
Szent igéd járja be az egész világot —
Te a bűnt, a sötétséget, mindenhol látod!
A szeretet és béke győzelmet arasson — 
Kegyelmet, békét, szent szíved árasszon! 
Krisztusom várunk, a szívekbe jöjj el —
A szeretet és béke örök győzelmével!
Hallgasd meg jaj szavunk; Krisztus várunk téged! 
Hozd közénk a békét és jóságos szíved!

D. 1695.
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Vízszintes: 1. Harang. 2. Iskola latinul. 3. 

t. t. 4. Álom kezdete. 5. Szamaras összevissza. 6. 
Loli párja. 7. Török név. 8. Szamár mondja. 9. 
Hollétigazolás utolsó betűje nélkül. 10. Úgyneve
zett rövidítése. 11. Álj összevissza. 12. Utóírat 
rövidítve.

Függőleges: 1. k. s. 13. Október rövidíté
se latinosán. 14. 1. h. t. 15i o. o. 16. Vilma be
tűi összevissza egy hiányával. 17. Az első elemista 
erre ír legelőször. 18. Olaj hiányosan. 19. Hely
határozórag, melyet a szó elején szoktunk használni. 
20. Leánynév össze vissza. á.Télisport. 8. Ili sely
pítve és összevissza. 10. u. u. 21. Ni-ni fele. 22. 
Aladár rövidítése összevissza.

A háború
kitörésének napján azt mondották az angol népnek, 
hogy soha német nehéz tengeri erők nem kísérel
hetik meg, hogy szembeszálljanak a „győzhetet
len “ angol flottával. Azóta a németek nem is egy 
esetben alaposan rácáfoltak erre a nagyhangú 
bejelentésre. 1939 novemberében német csataha
jók jelentek meg az Atlanti-óceán északi.felében 
és Izland közelében elsüllyesztették a Raval- 
pindi angol segédcirkálót. 1940 márciusában né
met csatahajók fedezték a narviki partraszállást a 
Renown nevű angol csatahajóval szemben az 
Északi tengeren. Az angoloknak Narvikból való fu
tása idején német csatahajók és cirkálók elsüllyesz
tették a Gloriosus nevű angol repülőgépanya- 
hajót, két rombolót, egy csapatszállító hajót, egy 
tankhajót és egy búvárnaszádhajót, Most márci
usban az Atlanti-óceán északi és középső részén
130.000 tonna hajóürt küldtek a tenger fenekére. 
Ezt az akciót ugyanaz a Lütjen német flottaparancs
nok irányította, aki most a Hood-dal is oly sike
resen elbánt.

A hőstett központjában, mint arról a lapje
lentések már beszámoltak: a Bismarck nevű német 
csatahajó állott, egyike azoknak a haditengrészeti 
egységeknek, amelyet a német akarat és tudás 
már a jelenlegi háború folyamán épített. A Bis- 
marck-ot 1939. február 4-én bocsátották vízre 
egy hamburgi hajógyárban. 35.000 tonnás víz
kiszorítása, nyolc 38 centiméteres és tizenkét 15 
centiméteres ágyúja a világ egyik legmodernebb 
csatahajójává avatták.

A Hood-ot mint 41.100 tonnás hajót regiszt
rálták, de a hajó, ha teljes üzemanyagát felvette, 
46.200 tonnássá nagyobodott s így a világ legna
gyobb hadihajója volt. Egyébként ~a Hood csata
cirkáló volt az első csatahajó, amelyet a skagerraki 
világháborús tengeri ütközetben szerzett tapaszta
latok felhasználásával építettek az angolok. A víz
vonalban a Hood 127—305 miliméter vastag pán
céllal rendelkezett; .fedélzetét 1Q2 miliméteres pán
cél takarta, míg a lövegtornyok, amelyekben a 
legnehezebb ütegei álltak, 381 miliméteres páncél
ból készültek. Főfegyverzete nyolc 38.1 és tizenkét 
14 centiméteres lövegből állott. Hossza 262, szé
lessége 32.2 és vízalatti része 8.7 méterre rúgott
150.000 lóerős gépei a hajót 31 tengeri mérföld 
óránkénti sebességgel mozgatták.

Mint már tudjuk, a Hood végzetét egy, a 
lövedékkamrájában robbanó német gránát okozta. 
Ugyanaz a sors érte tehát, mint a skagerraki 
csatában a Queen Mary, Indefatigable és Invicible 
nevű angol csatacirkálókat. Hogy a német gráná
tok átütötték a Hood példátlanul erős páncélfalát, 
ez a német hadiszergyárak utolérhetetlen sikere.
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