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

2. szám. IV. évfolyam. 1933 január 15.

George N. Barnes,
volt angol háborús-miniszter és békedelegátus, azt ajánlja 
Magyarországnak, hogy hivatalosan kérje Genfben a 

békerevizió napirendre tűzését.
A nagy munka, amit a revízió hirdetői magukra 

vállaltak, körülbelül befejezés előtt áll. A világ közvéle
ménye tudatában van annak, hogy Magyarországon ször
nyű sérelem esett. A kérdés ma már nem az, kell-e ezt 
a sérelmet orvosolni, mint inkább az: hogyan?

Erre a kérdésre adott rendkívül érdekes feleletet 
a Pesti Hírlap számára George N. Barnes békedelegá
tus, az angol munkásmozgalom egyik legkiemelkedőbb 
alakja és a Nemzetközi Munkaügyi hivatal eszmei meg
teremtője, aki a háborús kormány tagja volt és mint 
tárcanélküli miniszter képviselte Nagy-Britanniát a béke
konferencián.

Az ősz angol politikus és publicista, aki korára 
való tekintettel visszavonult a politikai élettől, családi 
körben fogadott és kétórás társalgás során fejtette ki 
nézeteit. A beszélgetés, amelyet írásban jóváhagyott, így 
kezdődött:

„Ez a borzalmas politikai kudarc. . . “
— Tizennégy év telt el a háború befejezése óta. 

Azok az erők, amelyek kirobbantották ezt a háborút tizen
négy évvel ezelőtt, újra működésben vannak és ha fel- 
tartóztatlanul maradnak, másik háborúba fognak sodorni. 
Franciaország és szövetségesei állig fel vannak fegyver
kezve és Európának csaknem minden nemzete tehetetlenül 
vergődik az események sodrában.

— Ezeket a sorokat nemrég Írtam le. Fenntartom 
ma is változatlanul. Mint Anglia egyik békedelegátusa, 
joggal tehetek kritikai megjegyzéseket ennek a borzalmas 
politikai kudarcnak okairól.

— A békeszerződéseket háborús levegőben alkot
ták és az absztrakt igazsággal nagyon kurtán bántak el. 
Ez az egyik ok. Nincs benne semmi rendkívüli. Minden 
háború után ez történt. A morál: ne tessék háborút in

dítani és annak a hangoztatása, hogy fizessen, aki elveszfti 
a háborút, nem vakíthat el bennünket azzal a ténnyel 
szemben, hogy a háború utáni levegő visszavonhatatlanul 
eltűnt és hogy a békeszerződések bizonyos tekintetekben, 
évek óta veszítenek érvényességükből. A franciák a meg
állapított idő eltelte előtt kiürítették a megszállt német 
területeket és elvben elismerték a németek katonai egyen
jogúságát. Jóvátétel, amely ellen én már tizenegy évvel 
ezelőtt tiltakoztam, nincs többé.

— Hogy lehet akkor érvelni a békeszerződések 
sérthetetlensége mellett? — kérdeztük.

— Sehogysem. Ez az elv már régen megdőlt. El
ismerem azonban, hogy egyes esetekben a változott idők 
szelleme még nem hagyott nyomokat. Szomorú körül
ménynek tartom ezt, mert a béke és biztonság érdekében 
el kell ítélnem minden olyan törekvést, amely dőreségek 
állandósítására irányul. Mint Anglia egyik békedelegátusát, 
engem is terhel bizonyos felelősség azért a dokumen
tumért, amely felszabdalta az Osztrák-Magyar monarchiát 
és a békebeli Magyarország széles területeit az utód
államoknak juttatta. De én nem voltam a Big Four 
(Négyes Nagytanács) tagja és az én speciális feladatom 
a nemzetközi munkaügyi szervezet megteremtése volt. 
Őszintén beismerem, nem voltak ismereteim jó részéről 
azoknak a területi elosztásoknak, amelyeket akkor vég
hez vittek. Párizsban úgy tekintették Magyarországot, 
mint egy országot, amely bolsevista lett és ennek, külö
nös tekintettel a politikai szervezetlenség állapotára, 
szerepe lehetett az ország feldarabolásában. Mi sok száz 
mértföldnyire voltunk. Várható volt-e tőlünk, hogy visz- 
szaűzzük a szomszéd államok hadseregeit, amelyek meg
szálltak nagykiterjedésű területeket? Azonfelül mi Auszt- 
ria-Magyarországot mint egységet tekintettük és emlé
keztünk arra, hogy a monarchia nem viselkedett úgy az 
alája tartozó nemzetiségekkel szemben, mint ahogy tehette 
volna. Bosznia-Hercegovina annexiója óta Ausztria-Ma- 
gyarország sok rosszindulatot halmozott fel maga ellen 
úgy ebben az országban, mint másutt.
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— Lehet-e igazságtalanságot más igazságtalanság
gal megtorolni? — hangzott következő kérdésünk.

— Nem. Az orvoslás módja nem ez. Én elismerem, 
hogy Magyarországnak tökéletesen jogos igénye van 
azoknak az összefüggő területeknek visszaadására, ame
lyeket sűrű magyar tömegek laknak és amelyeket meg
tévesztő ethnikai vagy stratégiai okokból .szakítottak el 
az anyaországtól. A világon jognak és nem egyetemleges 
félelemnek kell uralkodnia. Az utóbbi kiküszöbölése cél
jából meg kell szüntetni a jövő támadások és békehá- 
borítások okait. Magyarország évek óta kiáltja ki a rajta 
esett sérelmeket a nagyvilágba. Az eredmény tekintélyes 
nemzetközi felvilágosodás és ennek visszahatása gyanánt 
az lett, hogy a kisantant gyűrűje szorosabbra fűződött 
Magyarország körül. Az elsősorban érdekelt felek között 
nem jött létre megértés a területi helyreigazítás nagy 
kérdésében. Mit tehet ilyen körülmények között Magyar- 
ország?

Magyarország forduljon a Népszövetséghez!
— Az én számomra a kérdés egészen világos. A 

Népszövetség alkotmányának XI. cikkelye kiköti, hogy 
háború vagy fenyegető háború esetén a Népszövetség 
bármilyen lépést megtegyen, amit a béke megőrzése ér
dekében helyesnek talál. A XIX. cikkely felhatalmazást 
ad továbbá, hogyha egy békeszerződés fenntarthatatlanná 
válik és érvényben tartása ezért veszélyezteti a világ 
békéjét, a Népszövetség fellépjen az illető szerződés 
revíziója érdékében.

— Magyarország forduljon formálisan a Népszö
vetséghez azzal a kijelentéssel, hogy amíg a kisantant 
állig fel van fegyverkezve, és százezrével tartja szolga
ságban a magyarokat, háború veszedelme forog fenn. 
Magyarország azonban békét akar és ezért azt kéri, hogy 
a Népszövetség gépezetét indítsák meg a XI. cikkely 
alapján s annak közgyűlése elé kell az ügyet terjeszteni. 
Ennek a döntése komoly súllyal fog járni.

— Én azt hiszem, hogy kölcsönös közeledés és 
mégegyezés révén Magyarország sérelmeit orvosolni lehet. 
Addig a békét a mai szerződések alapján kell fenntartani, 
bármilyen rosszak is a világ törvényeinek részei, addig, 
amíg jobb jogrendet nem lehet teremteni. Éppen, mert 
híve vagyok a trianoni szerződés revíziójának, nem nézek 
jó szemmel semmi olyan akciót, amely háború révén 
törekednék revízióra. Lord Rothermere nagyon sokat tett 
ennek a veszedelemnek elkerülésére. Az idő szintén 
Magyarországért dolgozott. Míg egyrészt sajuálatraméltó, 
hogy Magyarország Ausztriához volt kötve a világhá
borúban, másrészt én úgy találom, hogy geográfiai ala
pon az osztrák-magyar uralom alatti területet szövetségi 
formában fel lehetne támasztani. Egyáltalán nem bánnám, 
ha a kimúlt monarchia helyét valamilyen államszövetség 
foglalná el. De tisztában vagyok azzal, hogy minden 
ilyen terv nagy területi újjárendezéssel járna és azt is 
hiszem, hogy egy feltámasztott államszövetségben Magyar- 
országnak, mint Küzép-Európa magtárjának, központi 
fekvésénél fogva, nagyon fontos szerepet kell játszania.

— Itt azonban fel kell emelnem intő szavamat. 
A nemzetek nagy egymásrautaltságában észszerűden 
nacionalizmus nem maradhat fenn. Az érinthetetlen szu- 
verénitás kora lejárt és a népek önrendelkezési jogának 
princípiumát a józan észre való kellő tekintettel kell 
alkalmazni.

Nemzetközi törvényszék és nemzetközi rendőrség.
— A párizsi békekonferencián azt mondottam, 

hogy a szerződésbe bele kellett volna venni valamit, 
ami magvát alkothatta volna valami nemzetközi erőnek

a béke megőrzésére. Kiemeltem, hogy másképpen, „egy 
agresszív nemzet mindig előtörhet és keresztülviheti szán
dékát, mielőtt az emberiség hatalmi őreit mozgósítani 
lehetne ellene“. Pontosan ez történt a japán-kínai inci
dens esetében. Én egyik alapítója vagyok egy új nem
zetközi társaságnak, amely fel kíván állíttatni :

1. egy Nemzetközi Törvényszéket, amelynek joga 
legyen tárgyalni minden olyan, a világ békéjét fenyegető 
vitát, amely jelenleg nem tartozik a hágai nemzetközi 
bíróság elé és

2. Nemzetközi Rendőrséget, amely őrködjék a nem
zetközi jog felett és biztosítéka legyen megtámadtatások 
ellen.

— Én meg vagyok győződve róla, hogy a béke- 
szerződéseket meg fogják másítani és hogy a fentemlí- 
tett szervek útján megtaláljuk az utat az általános békéhez.

Utazás a Balkánon.
Irta: Bán Márton.

Gondolatban messze járok, tengeren túl, nemrég 
még ismeretlen tájakon. Lelkem beleolvad az esti han
gulatba és tágranyilt szemmel, szívesen rovom a sorokat.

Szófia, aug. 9. — Helyes, kedves város. Rendezett, 
tiszta. Magyar vezető fogad bennünket az állomáson s 
a magyar diákegyesület ízletes, magyar ételei feledtetik 
velünk, hogy mennyire eltávolodtunk hazulról. — A fő
téren látjuk a görögöket felszabadító II. Sándor cár lo
vasszobrát, előtte van a törökök által lerombolt, majd 
újjáépített görögkeleti templom, márvány falakkal, arany 
mozaik kupolával. A közelében van az orosz templom, 
belül vertarany ajtókkal. Megtekintjük a Néprajzi Mú
zeumot, ott látjuk az első ágyút, amellyel Bulgáriát fel
szabadították, régi ötvös munkákat, ékszereket, görög 
nemzeti viseleteket. Majd az 536 éves Történelmi Mú
zeumot néztük meg, melyben két képre hívták fel fi
gyelmünket. Az egyiken a törökök tűzvésszel pusztítják 
el a várost, a másikon 40.000 embert vakítanak meg 
úgy, hogy minden 200 emberre egy szemmel egy veze
tőt hagynak és hómezőkön hajszolják keresztül a bul- 
gárokat. — Este kerthelyiségben vacsoráztunk ahol a 
zene ütemeire vígan ropták a táncot. Kedves figyelem 
volt a zenészektől, hogy amikor tudomást szereztek ma
gyar társaságunkról, magyar nótákra zendítettek és meg
hatóban dúdoltuk velük: „Csak egy kislány van a vi
lágon *. A megérdemelt tapsok persze részünkről nem 
maradtak el. Vacsorára a bulgárok kedves eledelét „ sis- 
kebab “ ( nyársonsült birkahús) és „ kebabcse “ ( nyár- 
sonsült vágottluis) tálalták fe l.— Másnap, aug. 10-én, 
a pár évvel ezelőtt újraépített operát néztük meg. A 
színpadra felhúzták a 24 m magas és 56 m széles fe
hér vásznat, amelyen azután a napsugaras kék égtől 
kezdve, a viharos, mennydörgéses, villámokkal teli eget 
imitálták. 11 m süllyesztője van s a gépházban vízzel 
ellensúlyozzák a gépek lármáját, hogy az a nézőtérre ne 

. hallatszék. A villamos jelzőtáblákat is működésbe hoz
ták, amellyel az előadás alatt a munkásokat hangtala
nul dirigálják. Majd a nézőteret tekintettük meg, a ki
rályi páholy és minisztertanács páholyával. 1250 hely 
van a közönség részére. Jól esett tapasztalnunk azt a 
kedves vendégszeretetet és figyelmet, amellyel bennün
ket magyarokat mindenütt fogadtak.

Aug. 11-én folytattuk utunkat Konstantinápolyba. 
Türelmetlen, lázas várakozással néztünk utunk elé. Dü
börögve, fújtatva, prüszkölve rohan vonatunk a vak éj
szakába. Állomások jönnek, állomásokat hagyunk el. Fa
kó, bizonytalan külsejű emberek tolongnak a vonaton.
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Szájuk szögletébe kemény vonalakat rajzolt az élet. — 
Fáradt tekintetük néha vadul megcsillan vagy csak mi 
látjuk így? Fázósan kuporodom össze az egyik sarok
ba, csak már reggel volna... Aztán megvirrad. Egy ka
raván halad el vonatunk mellett teveháton. Az egyik 
faluban medvetáncoltató ballag egykedvűen nagy, lom- 
pos^ medvével. Közeledünk Konstantinápoly felé. Áz ét
kezőkocsiban ülve tárgyaljuk az elkövetkezendő esemé
nyeket. A szomszéd asztalnál megszólal egy töröknek 
gondolt magyar. Megrohanjuk kérdésekkel és türelmet
len kíváncsisággal várjuk feleleteit. Sztambu! Galata vá
rosrészében él hosszú évek óta. Végigélte azt az izgal
mas eseményt, amikor Kemál basa eltiltotta a fez és 
fátyol viselését. 24 óra leforgása alatt, meglepetésszerű
en zajlott le, aki ellenszegült, fölakasztották könyörtele
nül, így azután a legnagyobb forróságban hajadonfővel 
jártak az emberek, amíg Európából a kalap - és sapka
szállítmányok megérkeztek. A régi törököknek még van 
2—3 feleségük, az újabb törökök pedig úgy játszák 
ki az új törvényt, hogy különböző nevek alatt nősülnek 
mcg. — A török asszonyok nem dolgoznak semmit, 
csak vendégeiket fogadják vagy látogatóba mennek. A 
hordárok a rájukbízott csomaggal a legtöbbször meg
lépnek s az üzletekbe csak megbízható emberrel mehe
tünk vásárolni. — Érdeklődésünkre elmondja, hogy a 
szultán háremében a nők végkielégítést kaptak s a 80 
háremhölgy közül csak hat volt, aki minden anyagi ér
dek nélkül, szive szerint követte a szultánt. — Török
országnak nagy fegyveres felkészültsége van, a múlt 
évben fejeztek be egy óriási arzenált és Ázsiában a 
múlt évben 12.000 km vasútat építettek. — Flóriába 
érünk; Sztainbul előkelő tengeri fürdője. Tarka ember
csoport hullámzik a pénztár előtt. Aztán tovább robo
gunk. Lassanként előtűnnek a karcsú-tornyú minaretek 
és a mecsetek, majd előttünk van az egész gyönyörű 
panoráma. Megérkeztünk. Az állomáson kedves, szives 
magyar vezetők várnak bennünket. — A nyugat és ke
let kapujában, e nyüzsgő emberáradatban a legkülönfé
lébb emberek tolongnak. Különös érdeklődéssel szem
léltük a színes, sötétbőrű embereket. — Megcsodáltuk 
az üzletüket hátukon cipelő kereskedőket, akiknek ékte
len lármájától hangzik az egész város. A vad, vásári 
zaj még a késő éjjeli órákban is megzavarja nyugal
munkat. Szünet, záróra nincs, örökös vad lárma, vásár, 
üzlet, tülekedés az életért...  Érdekesebb megfigyelése
ink közé tartozott, hogy igennel intenek nemet s ami
kor kezükkel hivogatólag intenek, az eltávolodást jelent. 
Török, német, angol és francia iskoláik vannak s az 
iskolákban az osztályzati jegyek 1-10-ig mennek s a 
10-es jegy a legjobb. A városban a török és görög 
nyelven kívül a francia a leghasználatosabb.

Programunk első pontja a Topkapu szeráj volt. 
A kapu előtt hatalmas kút, balra a Hadtörténeti Múze
um. Á kertben sok-sok ágyú, köztük az is, amellyel Bu
davárát ostromolták. Itt látjuk még a már meglehetősen 
tönkrement és cementtel megtámasztott „Janicsárok Fá
ját", amely alatt állítólag Rákóczi is ült. Majd a fegy
verterembe megyünk, ahol a sok-sok vagyontérö érde
kes fegyver' ugyancsak bő látványosságot nyújt. Innét a 
porcellán edények múzeumába mentünk át, amely szin
tén felbecsülhetetlen értéket jelent. A gyönyörű porcel
lán edények finom mintáiból különböző drágakövek ra
gyognak elő. Egy másik teremben az ezüst- és kristály 
múzeumba lépünk. Szemkápráztató gazdagság mindenütt. 
Később szinarany trón áll előttünk, drágakövekkel és 
igazgyöngyökkel kirakva. Egy másik trón türkizkövek
kel és smaragddal. Azután megcsodáljuk a szultánok
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ruháit és gyémánttal kirakott tőreit. Atajd egy hegyi- 
kristályból készült kis sakk vonja magára figyelmünket. 
Aztán elefántcsont faragványok jönnek. Keresztelő Szt. 
János koponyájából egy kis darab aranyba foglalva, 
üvegbúra alatt. A másik üvegbúra alatt aranyból készült 
miniatűr japán teaház, apró, finom kis japán alakokkal. 
Mahmud szultán pavilonjában a szalont és dohányzó
termet néztük meg, ahonnan az ázsiai partra gyönyörű 
kilátás nyílik. AAajd Musztafa és a bagdadi kioszk kö
vetkezett, a szultán fürdő- és pihenő szobája 400 éves 
török kézimunkával. — Filmszerűen peregnek tovább az 
események, mintha csak egy mozivászon elevenedne meg 
előttünk. A hárem előtt vagyunk. Különös érzéssel lé
pünk be, minden úgy van, mint volt, csak az élet hi
ányzik belőle. Az anyaszultánné lakosztálya. Az ebédlő, 
I. Abdul Hamid hálószobája, 111. Szelim szalónja. A für
dőszobák. A nagyterem gyönyörű csillárral, hatalmas er
kéllyel. 111. Murát hálószobája. III. Ahmed ebédlője ezüst 
tálcaszerű nagy asztallal. Á falak mindenütt kékszinű 
virágos mintás csempékkel vannak kirakva. Puffok, ala
csony kerevetek mindenütt.— Gyermekszobák. Fogadó
termek. Eunuchok szobái a büntető eszközökkel. A film 
lepergett, újra kint vagyunk az emberforgatagban. Aja 
Szófiába, a muzulmánok imaházába megyünk. A hom
lokzatán török írással: „Isten alapította és Isten hoz ne
ki szerencsét." Egy öreg muzulmán már hozza az óri
ási papucsokat,!, i.cipőben nem szabad belépni a tem
plomba. 9 kapuja van, 75 m hosszú, K. u. 325-ben épült, 
többször leégett, mai formájára Jusztiniánusz építtette. 
2000 munkás dolgozott rajta egyszerre. Az egyik falán 
300 éves gyönyörű niekkai szőnyeg van a szultán pá
holya mögött. A templomban is mindenütt szőnyegen 
járunk. Innen a Szultán Ahmed Janii mohamedán tem
plomba megyünk. Szintén csak papucsban vagy harisnyá
ban léphetünk be. A hatalmas kupolát 4 oszlop tartja. Az 
egyik sarokban egy mohamedán ifjú imádkozik, törökö- 
sen ülve hajlong és valóságos fizikai fájdalom tükröző
dik le arcáról. A templomokban kevés a hivő, u. i. Ke
mál basa rendelkezései az emberekben a vallást meg
ölték. Programunk további része: Jerabatáni ciszternák, 
cca 2400 évvel ezelőtt épültek, amikor a város körül volt 
zárva, a város vízellátását szolgáltak és titkos folyosó 
vezetett a szultán palotájából ide úgy, hogy menekülés
re fel lehetett használni. 336 hatalmas oszlopa volt és 
22 km hosszú. Ma nagyrésze be van dűlve, magánkéz
ben van és csónakázásra használják. — Másnap, aug. 
12-én hajón Üszküdárba, az ázsiai partra mentünk. A 
temetőt néztük meg, ami bizony nagyon sivár képet 
mutat. A nagy forróság leperzseli még az apró fűszá
lakat is. Az emlékezés és a szeretet megnyilvánulását, 
a virágot hiába keressük itt, száraz bogáncson gázo
lunk keresztül. Temetőjük a szó szoros értelmében a 
halál birodalma. U. i. vallásuk szerint mindennek úgy 
kell történni, ahogy Allah akarja és az enyészetet em
beri kéz nem tartóztathatja fel. A temetőbe csak akkor 
mennek, ha hozzátartozóikat eltemettetik, különben nem. 
A férfiak sírkövén fez van. A női sírokon még név 
sincs. További utunk Ázsiában Haider Pasa volt, majd 
hajón vissza Sztambulba. Érdekes volt megfigyelni a 
török házakat. Nagyon sok fából épített emeletes háza 
van. Az ablakokon a falécekből összeállított sűrű rács 
még ma is látható abból az időből, amikor még a tö
rök nők csak ezen keresztül nézhettek az utcára. Az i- 
lyen házak legtöbbje a legelhanyagoltabb állapotban 
van, a benne lakás szinte életveszélyes, az ablakok, aj
tók csak úgy lógnak rajtuk. Mielőtt a fejükre szakad
na, kiköltözködnek belőle; a Korán itt is tiltja, hogy
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megakadályozzák az elpusztulást. Bútorzatuk a legmi
nimálisabb, szőnyeg azonban van mindenütt. Délután 
az Aranyszarv öbölben, majd a Boszporuszon -mentünk 
végig hajóval, egészen a Fekete tengerig. A tengerpar
ton gyönyörű villák sorakoznak. Visszajövet az esti al
konyaiban a jövő-menö hajók erős reflektorai fényes 
sávokat rajzoltak a víztükörre. Kellemes, hangulatos este 
volt, 9 órakor érkeztünk vissza szállásunkra. Aug. 13- 
án a Tűztornyot másztuk meg. Kemény munka volt 256 
lépcsőt meglépni, azonban megérte a fáradságot, mert 
fentröl gyönyörű kilátás nyílik a városra és vidékére. 
Utána a Szulejmán mecsetet néztük meg, amely 400 év
vel ezelőtt épült. A templom belső része értékes, gyö
nyörű szmirna szőnyegekkel van borítva. Majd az Ev- 
gaf múzeumba mentünk, hol kézzel írott 5-600 éves 
Koránokban gyönyörködtünk és anatóliai bronztárgya
kat tekintettünk meg. Délutáni program Jedikule volt. 
(Héttorony.) A forróságra való tekintettel nem gyalog 
tettük meg az utat, hanem apró, mennyezetes és függö- 
nyös kocsikba ültünk. Útközben alkalmunk volt egy 
mohamedán temetést is végignézni. Egy 20 éves fiút 
temettek, aki 4 nappal azelőtt a tengerbe fúlt. A kopor
só tarka, színes térítővé! volt letakarva és a térítőre ap
ró virágok voltak tűzve. A sirt csak akkor ásták. A gyá
szoló férfiak (nők nem voltak közöttük) addig lekupo
rodtak a földre. A nagy .melegben sűrűn törülgette iz
zadt homlokát a sírásó. Társaságunk izgatott kíváncsi
sággal várta a temetést. A sír meg volt ásva, deszka- 
padlókat helyeztek a sírba, majd levették a takarót a 
koporsóról, aztán leszedték a zsineget, amellyel a ko
porsó teteje rá volt erősítve, végre felnyitották a kopor
sót és kiemelték a halottat. Erős, tűrhetetlen hullaszag' 
áradt szét a temetőben. A halojtat aztán fehér gyolcsba 
csavarva, Mekka felé fordulva, koporsó nélkül helyezték 
sírjába. A temetést végignézve, folytattuk utunkat a Hét
toronyhoz, ahol 1697-ben több magyar követ is el volt 
zárva. A hatalmas falak több kilométerre kinyúlnak és 
oly szélesek, hogy kényelmesen sétálhattunk rajtuk. A 
városra és a tengerre gyönyörű kilátás nyílik innen. A 
kínzókamrák megtekintése után a Silivri kapunál kicsit 
megpihentünk és az Ejub mecsethez mentünk. Ide ide
gen nem teheti be a lábát, egy kicsi ablakon néztünk 
csak be. Ozmán szent kardját őrzik itt, amely trónralé- 
pésnél körülbelül annyit jelent, mint a keresztényeknél 
a korona. — A Sir utcán haladtunk át ezután a teme
tőbe, hol platánok és ciprusok közt épült gyönyörű mau
zóleumokban szultánok és előkelő törökök alusszák 
örök álmukat. A sok szomorú benyomás után végre ki
értünk a tengerpartra, ott ozsonna után hajóra szálltunk 
és visszamentünk Sztambulba.

Másnap — aug. 14-én — a Nagybazárba mentünk. 
15.000 üzlete, 92 utcája és 9 kapuja van. Amikor az 
egyik kapun bementünk, mint egy titkos jeladásra, az 
élelmes kereskedők egy zsineget megrántottak s a kö
vetkező pillanatban már az egész hosszú sor üzletben 
kigyulladtak a villanyok s a kereskedők majd lehúztak 
bennünket, magyarul kiabálták mindenütt felénk: „gyere 
be, gyere be“. Az egyik üzletben utitársunk szőnyeget 
vett, kb. felére alkudva le az árát. Az üzlet megpecsé- 
telésére azután szokásaik szerint kitűnő török feketét 
hoztak, amelyet barátságosan elköltöttünk.

Délután mótorhajóva! Prinkipó szigetére mentünk, 
hol a Márvány tengerben megfürődve, jóízűen meg- 
ozsonnáztunk és utána szamárháton körüljártuk a szige
tet. A társaság hangos volt és vidám. Óriási kacagás
sal ültünk a nyeregbe. Mulatságos volt az a tehetetlen
ség, amellyel a jámbor szamarakat irányítani akartuk.

Hiába volt minden, ők csak mentek a szamár eszük 
után. Néha sűrűén egy csomóban voltunk, úgy, hogy 
mozogni sem tudtunk, máskor egyedül bandukoltunk 
egy lejtő szélén. Vagy pedig az egyik szamár szaladt 
előre, s a többi ész nélkül rohant velünk utána. Egy 
órai szaníaragolás után megérkeztünk a kikötőbe. A 
rohanó idő órákat habzsolt és erősen alkonyodni kez
dett. Az éjszaka apró kis lámpásai kigyulladtak az égen. 
Mótorcsónakon voltunk, újra hazafelé. Mámoros, kacagó 
este volt. Szellőcsókra rezzent a víz tükre és ezer apró 
hullám rajzolódott a tengerre. A társaság leikéből dalt 
hangolt az este. A sápadt éjbe apró, fényes sugarak 
csillogtak vakítóan a partokról. Mótorosunk szédületes 
gyorsasággal szelte a vizet és olyan jó volt így, abszo
lút gondtalansággal repülni előre a hatalmas vizen, 
ismeretlen utak, ismeretlen célok felé. — Azután ennek 
is vége volt. Megérkeztünk. — Másnap aug. 15-én pén
tek lévén, teljesen kihalt a város, tekintve, hogy a törö
köknek ez az ünnepnapjuk. A reggeli vonattal tehát a 
tengerpartra Flóriába rándult ki társaságunk. Program: 
fürdés reggeltől-estig. Az érkező vonatok százával szállí
tották az embereket, a fürdözőket, s a mindenféle fajú 
tarka csoportok boldogan siettek, a hatalmas tenger hús 
hullámai közé. Este azután négerbarnára lesülve érkez
tünk meg. A következő nap azután már az utazás elő
készületeivel voltunk elfoglalva. Délután 2 órakor már 
hófehér luxushajónk fedélzetén állottunk a kikötőben és 
meghatott, könnyes szemmel mondtunk búcsút az otta
ni magyar vezetőknek, akik oly derűssé, széppé tették 
ottartózkodásunk minden idejét. Aztán megindult a hajó. 
A fehér kendők sokáig lobogtak a levegőben, a város 
képe mindig szürkébbé homályosult és kint voltunk a 
hatalmas, fenséges víztömegen. Habcsipkés ruháját fel
vette a tenger és hófehér hajónk vígan szelte a habokat. 
Gyönyörű volt a naplemente, amint hosszú aranyhidat 
kovácsolt a vízre. Hangulatos, színes este volt, de 
annál szomorúbb az utunkba eső szigetek képe, az 
életnek parányi jele nélkül, puszta, kietlen kőhalmaz 
mindenütt. 26 órai hajóút után Pireuszba értünk. Félel
metes, igazi vad balkáni hangon ordítottak a hajónkra 
váró görögök. Csónakokon szállítottak bennünket patra és 
alaposan megvágták vezetőnk erszényét, Vonattal tovább
mentünk Athénbe. A vegetáció mindenütt szomorú képet 
mutat, ennek oka az, hogy nyolc hónapja nem volt eső 
cs ezzel szemben a hőség iszonyú. Athénnek 800.000 
lakosa van és európai kultúrváros képét mutatja. Szép 
palotái, rendezett, széles utcái vannak, amelyeket a hatal
mas pálmák még vonzóbbá tesznek. A hőség miatt d. u. 
2-től 5-ig kihalt a város, az üzletek zárva, az ablako
kon a redőnyök lehúzva. Annál nagyobb volt este az 
élénkség az ú. n. Pálmaligetes-oázisban, hol vígan szólt a 
zene s alig lehetett helyet kapni. A sör mellé az élel
mes görögök ingyen, zsírban sült burgonyát, apró tenge
ri halakat vagy sós mandulát adnak. Kenyerük híres a 
jóságáról, a legfinomabb kaláccsal versenyre kelhet. 
Annál szegényebbek víz dolgában. A nagy hőségre való 
tekintettel vizüket fertőtlenítik és így a nagy, átható szaga 
miatt bizony alig élvezhettük. A szomszédos község 
forrásvizét agyagkorsókban kocsikon szállítják Athénbe. 
Boraikat erősen gyantázzák és éppen azért számunkra 
ihatatlan volt. Vannak aztán finomabb boraik, mint pl 
a számoszi, ezek gyantamentesek és elsőrangúak. A 
mészárszékek hosszú soraiban csak birkahúst és birka
zsírt árulnak, mert a görögök csak birkazsírral főznek 
s ettől az egész városban kellemetlen, átható szag üli 
meg a levegőt.

A főúton egymás melletf sorakoznak a könyvtár,
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egyetem, akadémia impozáns épületei, hatalmas pálmák
kal körülvéve. A volt királyi palota parkjában a délszaki 
növények remek példányai üdévé, illatossá teszik a leve
gőt. Az Akropoliszon a napsugár izzó, szomjas csókja 
leperzselt mindent s a nap százszinü tüzével sziporká
zott vissza a fehér márványokról. 1780-ban még majd
nem teljes épségében hirdette a 3000 éves hatalmas 
görög művészetet, a törökök azonban barbár módon 
elpusztították s a legértékesebb szobrok a franciák és 
angolok birtokába kerültek. Dionysos színházában a 
márványüléseken régi, előkelő görögök nevei olvashatók. 
Megtekintettük még Apolló templomát, Sokrates börtö
nét, Traján kapuját, Thezeus templomát, Traján császár 
palotájának romjait, majd a Stadiont, hol az atlétikai 
versenyeket 100-120.000 ember nézi végig. 192 m hosszú, 
teljesen a régi helyén épült, ellipszis alakban körülhúzó
dó fehér márványülésekkel, az egymás mögötti ülések 
fokozatos emelkedésével. Megtekintettük azután a Szelek 
tornyát, hol valamikor érzékeny lemezekkel a szelek irá
nyát figyelték meg, a háborúk megkezdése előtt. Aug.
19- én a Nemzeti Múzeumba mentünk, hol gyönyörű 
szobrok, régi márvány szarkofágok, múmiák, régi éksze
rek, kerámiai edények sorakoztak a hatalmas termekben. 
Délután egy angol társaság által épített nagyszerű autó
úton Glifádiába mentünk fürdeni, majd este Paljo 
Faleróban vacsoráztunk, közvetlen a tengerparton. Aug.
20- án az Athénben élő magyaroknak miséjük volt a 
katolikus templomban. Megható volt, amikor messze 
idegenben a mise végén háromszor felhangzott az orgo
na mélabús hangján a magyar himnusz. A nap továb
bi része csomagolással telt el. Este már vonatban ültünk 
és Salinikin keresztül aug. 22-én érkeztünk Belgrádba 
és másnap Budapestre.

Az olasz miniszterelnök: Benito Mussolini 
az 1933-ik évről.

„Az 1933. év igen sorsdöntő esztendő lesz. Nagy 
elhatározások küszöbén állunk és az a mód, ahogy ezek 
az elhatározások megtörténnek, jó időre meg fogja szabni 
a világ jövendő sorsát.

Különösen olyan válságos időben, mint amilyen
ben most élünk, bizonyos szorongással lépünk át egyik 
évből a másikba és reménykedünk, vajha az újesztendö 
győzedelmeskednék a jelen súlyos bajain. Valójában 
ezek a reménységek és aggodalmak nem is egészen 
indokolatlanok. Annyi zord tél után emberi és termé
szetes a remény, hogy végre napfényes tavasz köszönt
sön a világra. Ezért az újév küszöbén majdnem min
denki ezt a kérdést veti fel: vájjon a válság elérte-e 
mélypontját és most már reménykedhetünk-e javulásban?

Tény az, hogy sok ország, különösen az utolsó 
három év alatt, erősen visszahanyatlott. Nagyon sokan 
kénytelenek voltak alacsonyabb életszínvonalra fanya- 
rodni.

Az 1933. év válaszút elé visz bennünket. Dönte
nünk kell, vájjon csakugyan hátrafelé menjünk-e, vagy 
előre, s a kettő közül mindenesetre csak egyet választ
hatunk. Az események irányítását nem engedhetjük át 
egészen a sorsnak. Nekünk is meg kell tennünk a ma
gunkét, — hiszen ezért van ész és parancsoló akarat 
és ezért van hit és energia, amelyből meríteni lehet.

Amikor egy hajó viharba kerül, a rakomány egy 
részét lepányvázzák, esetleg új irányt követnek és ha 
szükségesnek mutatkozik, a rakomány legértékesebb 
részét is a hullámok közé dobják, mert a hajó bizton

sága a legfontosabb. A modern idők legszörnyűbb világ- 
krizisének negyedik esztendejébe léptünk és, bár a gazda
sági helyzet problémáiról sokat és hosszasan vitatkoz
tak, kevés gyakorlati eredményt értek el. A nép az er
kölcsi válsággal súlyosbított gazdasági krízisben ki
mondhatatlanul sokat szenvedett.

De, hogyha ezt a helyzetet át is tudták szenvedni 
a népek, még nem bizonyos, hogy ez az állapot tovább 
is fenntartható. Azért a katasztrófának nem kell okvet
lenül elérkeznie és nem is fog jelentkezni ott, ahol 
szívós akarattal próbálnak rendet teremteni és igyekez
nek a világot visszavezetni a gazdasági egyensúly útjára. 
Már felvillant egy-két halvány fénysugár, amely remélni 
engedi, hogy a világ már a gyógyulás útjára kanyaro
dott, de csak még nagyobb erőfeszítés, még acélosabb 
akarat tudja ezen az úton megtartani.

Amikor a munkanélküliség megdöbbentő szám
adatait olvasom, amelyek sajnos, a legműveltebb orszá
gokban sem mutatnak csökkenést, én ezeket nemcsak 
mint miniszterelnök szemlélem, hanem mint olyan ember, 
aki maga is ismeri a szegények szenvedéseit. A nyári 
hónapokban órákat töltök íróasztalom mellett, sőt néha 
napokat egyfolytában és sorra magam elé hivatom a 
szakértőket, államférfiakat, mérnököket, prefektusokat, 
minisztereket, gyárosokat, sőt előmunkásokat is. Ilyenkor 
nem politikai számítás vagy a népszerűség vágya ösz
tökél. Mert ha egy kormány vezetőemberében megvan 
a kellő erő és akarat a hajó kormányzására, akkor a 
kormányrudat úgysem ragadhatja ki senki a kezéből. 
De azért én egész nyáron azon dolgozom, hogy télre 
biztosítsam az olasz nép jólétét, s kenyeret, munkaal
kalmat, jótékony támogatást készítek elő számára.

Nagyon jól tudom, mit kell szenvednie annak a 
családnak, amelynek a kenyérkeresője munkanélkül van. 
Személyes tapasztalatból ismerem az éhség és a téli 
hideg gyötrelmeit. Mint legutóbb Torinóban, hatalmas 
tömeg előtt mondottam: a szivem vérzik, valahányszor egy 
olyan családra gondolok, amelynek üres az éléskamrája. 
Ezért érzem én át mélyen a felelősséget és az 1933. év 
intő szavát.

A politikai és gazdasági pepecselések módszere 
az egyének és nemzetek sorsát végeredményben még 
rosszabbá teszi és a nyomorúságot fokozza. Ezt a mód
szert tehát friss, életerős, nemzeti és nemzetközi politi
kával kell helyettesíteni, amely alkalmas arra, hogy a 
népeket szebb jövő felé vezesse, s ne engedje őket 
elsorvadni az elmúlt évek nyomorúságában.

Az 1933. év sorsdöntő esztendő, olyan döntés 
esztendeje, amely csak előbbre viheti az emberiség 
sorsát. Most már ama nagy ipari- és kereskedelmi szer
vezetek tekintélye, amelyek nem éreznek felelősséget a 
közvéleménnyel szemben és jogaikat a munkásaiknak 
odavetett sovány alamizsnára alapítják, állandóan csök
ken. A nép jóléte és az állam gazdasági szervezetének 
biztonsága elsősorban jön tekintetbe. Okos, rugalmas 
és racionális szabályozás nélkül a termelés, a javak 
szétosztása és a fogyasztás megmaradna mai katasztró
f á d  állapotában.

Nem kerülhetünk ki ebből a hosszú, gyötrelmes 
válságból anélkül, hogy egynémely tanúságait meg ne 
szivlelnök. A régi utat követni ostobaság lenne. Minden 
oldalról annyi veszedelmes probléma vesz bennünket 
körül, hogy az ezekből keletkező izgalom gazdaságilag 
normális időkben feltétlenül háborús összecsapásra ve
zetett volna.

Az újeszendőnek tehát a súlyos problémák közül 
legalább néhányat meg kell oldania. Csak így válhatik,
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mint ahogyan valamennyien szívből kívánjuk, a civilizá
ció gazdasági, szellemi és erkölcsi megújhodásának, a 
nemzetközi egyensúly visszatérésének esztendeje."

Világ folyása.
Az ú jesztendő  eddigi reményteljes eseményei azok, 

hogy úgy a francia, mint az angol oldalon — tekintélyes 
helyről — felhangzott hangok, melyek azt állítják, hogy a 
békeszerződések igazságtalanok s azok megváltoztatása 
nélkül a világhelyzet nem fog javulni.

- Részletes tudósítást e fontos eseményekről vezér
cikkben közöltünk.

Imrédy pénzügym iniszter kimerítően ismertette 
a magyar pénzügyi és gazdasági helyzetet a Népszövet
ség pénzügyi bizottsága előtt Genfben.

A nemzetek szövetségének pénzügyi bizottsága 
csütörtök óta foglalkozott Magyarország pénzügyi hely
zetével. Ezt megelőzően január 11-én Imrédy Béla pénz
ügyminiszter a Nemzetek Szövetsége pénzügyi bizottsá
gának egyes tagjaival és a népszövetségi titkárság 
pénzügyi osztályának vezető tagjaival tájékoztató meg
beszéléseket folytatott a tárgyalás anyagáról.

A tárgyalások .folyamán a pénzügyminiszternek há
rom Ízben is alkalma volt bőven és kimerítően ismer
tetni a magyar pénzügyi és gazdasági helyzetet és a 
felmerült kérdéseket. Az expozé fölött hosszabb vita in
dult meg.

Később a bizottság két albizottságra oszlott s ezek 
közül az egyik a költségvetési, a másik pedig a bank
politikai és hitelügyi kérdésekkel foglalkozott. Ezután 
újra együttes ülésen beszélték meg az albizottságokban 
letárgyalt kérdéseket.

A tárgyalások a teljes tárgyilagosság szellemében 
folytak és a bizottság tagjai meleg érdeklődést tanúsí
tottak a magyar gazdasági helyzet és pénzügyi kérdések 
iránt. A lefolytatott tárgyalások alapján a Népszövetség 
pénzügyi bizottsága jelentést terjeszt a Népszövetség 
tanácsa elé. A tanács a január 23-án kezdődő ülésszakon 
tárgyalja ezt a kérdést.

A magyar bizottságnak a szombati napot még 
Genfben, kell töltenie.

A pénzügyi bizottság tárgyalásai titkosak és ezért 
magukról a tágyalásokról érdemi közlés nem tehető.

A tem esvár-bukaresti gyorsvonat belerohant 
az előtte haladó  szem élyvonatba. Hat halott, har
minc súlyos sebesült. Nagy vasúti szerencsétlenség történt 
kedden reggel hét óra negyven perckor a Bukarcst- 
Északi pályaudvar bejárata előtt. Az éppen beálló temes- 
vár— bukaresti személyvonatot utólérte a temesvár—bu
karesti gyorsvonat s teljes erővel beleszaladt az előtte 
haladó személyvonatba. Az összeütközés végzetes volt. 
A személyvonat öt utolsó kocsija darabokra tört. A ron
csok alól halálhörgés és segélykiáltás hallatszott. Néhány 
utast az összeütközés ereje kivágott a kocsiból.

A megmenekült utasok fogtak hozzá legelőször a 
mentési munkálatokhoz. A gyorsvonat utasai csak kisebb 
sérüléseket szenvedtek, a személyvonat utasai azonban 
mind megsebesültek. A forgalmat teljesen beszüntették. 
Mentők, tűzoltók és katonaság vonult ki, hogy a romo
kat eltakarítsa és a még esetleg életben levő utasokat 
kiszabadítsa. A gyorsvonat utasai között voltak a párizsi 
társaskirándulás résztvevői is; ezek nem sebesültek meg.

A szerencsétlenségnek eddig hat halottja és har
minc súlyos sebesültje van. A halottak között van egy

asszony, aki karján tartotta gyermekét és akit az össze
torlódó kocsik gyermekével együtt összenyomtak.

A vizsgálat megállapította, hogy a gyorsvonatot 
Csitilla állomásról már akkor elindították, amikor az 
előtte haladó személyvonat még nem érkezett Bukarestbe. 
A gyorsvonat 70 kilométeres sebességgel száguldott, 
amikor feltűnt az előtte haladó személyvonat. A mozdony
vezető kétségbeesetten fékezett, de ennek ellenére a gyors
vonat mégis nagy sebességgel rohant bele a személy- 
vonatba.

Egy katona, aki a személyvonaton utazott, az össze
ütközés következtében súlyos idegsokkot kapott és azóta 
állandóan nevet. A halottak közül egyet nem tudtak fel
ismerni, de a nála talált levelekből és könyvekből arra 
következtetnek, hogy egyetemi hallgató volt. A halotta
kat beszállították a bonctani intézetbe, míg a sebesülteket 
kórházakban vették ápolás alá. Sem a halottak sem a se
besültek között, szerencsés véletlen folytán, egyetlen egy 
magyar sincs. A vizsgálat erélyesen folyik.

Az ügyészség több vasúti tisztviselőt, forgalmi fő
nököt és gyorsvonati alkalmazottat letartóztatott.

Apponyi Albert gróf Erzsébet királynéról.
Apponyi Albert gróf elnöklésével vasárnap délelőtt 

a Szent István Társulat dísztermében ünnepi ülést tartott 
a Szent István Akadémia. Az előkelő közönség soraiban 
ott volt Serédi Jusztinján bíboros-hercegprimás is

Az ülésen, melyet Erzsébet királyné emlékének 
szenteltek, a megnyitó beszédet Apponyi Albert gróf 
mondta. — A nagy királyné emlékét — szólt — hazánk 
történelme őrzi, mert Erzsébet lelkiereje és szeretete dön
tő tényezőként nyúlt be a magyar nemzet fejlődésébe. 
Az 1867. évi kiegyezés lélektana az ö szerepében össz
pontosul. Ferenc Józsefnek óriási harcokat, emberfölötti 
küzdelmeket kellett vívnia önmagával, a belénevelt ha
gyományokkal, addig, míg egész életfelfogásával szakít
va, visszahelyezte a nemzetet alkotmányos jogai, nemzeti 
ereje birtokába. Tizenkilenc éves korában trónralépve — 
a nemzet fegyverrel állt vele szemben — idegen segít
séggel vette át a hatalmat és környezete, tanácsadói el
lenünk hangolták. Tévtanokat plántáltak az ifjú uralko
dó fogékony leikébe és senki sem akadt, aki ezeket el
lensúlyozta volna. Ha akadtak is az uralkodónak hívei, 
akik felvilágosítani próbálták, ezeket ellenségeinek tekin
tette. Sok keserű tapasztalás és a férfikor érett szellemi 
önállósága meghozta ugyan hosszú évekkel később a 
nemzethez való közeledés szándékát, de a belénevelt 
eszmék vezérletével, félrendszabályokkal vélte elérhető
nek a kibékülést nemzet és király között. Sok időbe 
került, míg belátta ennek helytelenségét és megértette, 
hogy azzal az eszmevilággal, melyben felnőtt, teljesen 
szakítania kell, sőt fel kell cserélnie a császári korlát
lan uralom hatalmát Szent István koronájának alkotmá
nyos királyságával.

— E belátás niegérlelődésének roppant lelki ne
hézségei voltak és nem diadalmaskodhatott a kiegye
zésnél önmagában a puszta észbeli belátás. A lelki el
lenállás legyőzését kellett elérni és e döntő ponton lé
pett be a nemzet történelmébe Erzsébet királyné. Ö lel
ki gátlások nélkül engedhetett a magyar jogról és igaz
ságról szóló belátásnak, sőt akadálytalanul szívébe zár
hatta a sokat küzdött és szenvedett nemzet érzelmi vi
lágát is. A hitvesi szeretettel egyesítve hazánk szeretetét, 
eloszlatta királyi férjében az érzelmi ellenállás utolsó 
maradványait és fenntartotta lelkében az elhatározás e
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rejét, mely visszaadta őt a nemzetnek és az ország 
számára a fejlődés oly félszázadát nyitotta meg, mely
hez hasonló talán egyetlen más nemzet történelmében 
sem található.

— Erzsébet királyné szerepe történelmünkben a női 
cselekedet eszményképe, melyért emlékét a magyar nem
zedékek mindenkor áldani fogják. Az, hogy egy rette
netes katasztrófa e félszázad vívmányait romokba dön
tötte, nem érinti a nagy királyné emlékét. Mi e romok
ból reméljük felépíteni szebb jövőnket s éppen ez a 
remény bizonysága annak: mennyi élet, mennyi erő volt 
az épületben — ha még romjai alatt is megmaradt 
ennyi erő — , hogy ez elégséges a mű újbóli feltá
masztásához. E nagyság emlékével esik össze Erzsébet 
emléke, mely nem fajulhat kesergéssé, hanem épannyi 
erővel kell lélektani tényezőnek lenni újjászületésünk
ben, amennyivel a királyné a félszáz év előtti újjáépí
tésben közreműködött.

Apponyi Albert gróf beszédét percekig tartó lel
kes ünneplés fogadta.

„A magyar vasutas a magyar egység 
utolsó mentsvára/'

•Vasárnap délelőtt fényes külsőségek között leplez
ték le a világháború vasutas-hőseinek a MÁV Andrássy 
úti igazgatósági épületére helyezett emlékművét. Zsákody- 
Csiszér János szobrászművész alkotása a bronz-szobor
mű, mely vitéz vasutasokat ábrázol, háttérben a páncél
vonattal.

Pontban 11 órakor kürtjei fogadta az ünnepség 
szónokát, József kir. herceget.

A vasutasok énekkara ünnepnyitóul elénekelte a 
Himnuszt, majd Samarjay Lajos államtitkár, a AÍÁPelnö- 
ke rövid üdvözlő beszédet mondott, amelyben utalt arra, 
hogy az emlékművet a vasutasok áldozatkészségéből 
készíttették, majd nagy hálával köszönte meg, hogy 
József kir. herceg vállalta az ünnepi beszéd mondását. 
A királyi fenség — úgymond —, mint a háború egyik 
legnagyobb hőse, személyesen tanúja lehetett a vasutas- 
ság hősi erőkifejtésének és így legilletékesebb méltatója 
lehet az ország legnagyobb üzemének, a MÁV derék 
személyzete önfeláldozó hazafiságának.

Megafonok vitték szét utcahosszat a királyi herceg 
szavait, aki a többi közt a következőket mondotta:

— Tisztelt ünneplő közönség! Szeretett magyar 
testvéreim! Emlékezzünk meg kegyelettel és mélységesen 
átérzett hálával azokról a hős magyar vasutasokról, akik 
a legnagyobb áldozatot hozták, amit ember hozhat, éle
tüket adva drága, édes hazánkért. A magyar vasutasokat 
mindenkoron, de különösen a nagy világégésben fegye
lem, kötelességérzet, minden áldozatra kész hazafiság, 
testületi önérzet és a magyar léleknek legmagasztosabb, 
legszebb erénye: a hazafias elszántság, megalkuvást nem 
ismerő kitartás és feltétlen megbízhatóság mind a halá
lig jellemezték.

— A magyar vasutas volt a forradalmak tenger- 
verésében az a sziklaszirt, amelyet a pokol hullámai 
nem tudtak semmiképpen sem ledönteni. A magyar vasutas 
volt a háborús időkben a magyar egység utolsó mentsvára.

— Ebből a házból 284 alkalmazott és egyáltalán 
a vasutasoktól 21.932 vasutas vonult be fegyveres szol
gálattételre a küzdő csapatokhoz. Ezek közül háromez
ren maradtak kint a harctereken, névtelen, omladozó, 
szegény sírokban, mint hogyha csak őrségen maradtak 
volna ott, ezeréves, szent határainkon várva azt, hogy maj
dan, jobb időkben, odavisszük sírjukra szent trikolórunkat.

— Átadom az emlékművet hivatásának — mondta 
befejezésül —, meleg szeretettel köszöntöm a vasutaso
kat, tudva azt, hogy hősiesen kitartanak ezentúl is szent 
céljuk mellett, hazánk feltámadásáért! Isten kisérje min
den lépésüket és most leteszem koszorúmat az emlék
műre ama szent fogadalommal, hogy én minden magyar
ral vállvetve küzdők a hazáért és ha kell véremet ontom érte.

— Percekig tartó zúgó taps és éljenzés követte a 
királyi herceg átható erejű és lelkes hangon elmondott 
beszédét, amely után elhelyezte az emlékműre a kegye
let koszorúját. Utána sorban következtek a hatóságok 
és egyesületek koszorúi, majd a budapesti és vidéki 
üzletvezetőségek és műhelyek kiküldöttei, valamint a 
balassagyarmati állomásfönök.

Tűz a vizen.
A tűznek a víz a legnagyobb ellensége és így első 

pillanatra egészen különösen hat az a hír, hogy a ten
geren, az óceán mérhetetlen vizének közepén, tűz pusz
tította el ezt vagy azt a nagy hajót, amellyel együtt sok 
emberélet is megsemmisült. A tűz a vizen a legrettene
tesebb szerencsétlenség, amellyel sokkal kevésbé lehet 
szembeszállni, mint például azzal, amit a hajó megléke- 
lése rejteget magában.

A brit flotta története följegyezte a Prinz Georg 
hadihajó égését 1758-ban, amikor Gibraltárba menet 400 
főnyi legénységgel együtt pusztult el ez a hajó; 1800- 
ban nyilttengeren 800 emberrel elégett a Kőnigin Char- 
lotte nevű fregatt; 1807-ben 250 emberrel az Ajax; 1856- 
ban 471 emberrel az Austria kivándorlókat szállító hajó; 
1874-ben Ujzélandba menet 470 kivándorlóval elégett a 
Cospatrick nevű kivándorló hajó; 1890-ben a Sárga ten
geren lett a lángok martaléka 300 emberrel a Sanghaj- 
gőzös. Nem egy olvasónk bizonyára emlékezni fog még 
a General Slocum nevű amerikai kivándorló gőzösre, 
amelyet 1904-ben New York közelében 1000 jókedvű 
kirándulóval együtt faltak föl alángok,a Sardinia-gőzösre, 
amely 1908-ban Malta és Alexandria között 123 ember
rel — és a kivándorlókat szállító Volturno-hajóra, amely 
1913-ban 136 emberrel az Atlanti Óceánon pusztult el 
tűz következtében.

De hol vannak mindezek az esetek méretei, bor
zalomra, az áldozatok szenvedésére és számára nézve, 
azoktól a rettenetességektöl, amelyek a világraszóló nagy 
háborúban tűznek, víznek, gáznak és robbanóanyagoknak 
poklával ezrek és ezrek életét oltották ki ? Milyen elször- 
nyüködve olvasta vagy hallotta annak idején minden jó- 
érzésű ember, hogy a Karpatia meg a Lusitania végzetes 
útján az óriási jéghegy meg a pontosan találó torpedó 
másfélezer vagy annál is több emberáldozatot követelt? 
Pedig még ezek az ijesztő arányú szerencsétlenségek 
messze elmaradnak nagyságra, meg borzalmasságra ama 
szerencsétlenség mögött, amely a háborúban történt a 
mi tengerünkön és joggal mondható a világ legnagyobb 
hajószerencsétlenségének. Akkor az osztrák Lloyd Linz 
nevű csapatszállító gőzösre nehezedett rá a szomorú végzet.

Ez a gőzös 1918 március 18-án este félhatkor Ze- 
lenikából elindulva, a kattarói öbölből a nyílt tengerre 
iparkodott. Katonákat szállított. Egy teljes hadilétszámú 
ezreden kívül, kétezer orosz és olasz fogoly s körülbelül 
nyolcvan nő (katonatisztek feleségei és katonai női segéd
erő) volt a hajón és természetesen még a hajónak nem 
csekély számú személyzete. Néhány perccel éjjel félegy 
előtt a déli Adrián a Rodoni-fok közelében ellenséges 
tengeralattjáró megtorpedózta a gőzöst, amelyen irtózatos 
robbanás történt, a gépezete megállóit, tűz ütött ki, több
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helyről gőz lódult elő és a hajó erősen oldalra dőlt. A 
98. M. torpedóhajó, amely biztosító kíséretül a Linz 
mellé volt rendelve, hozzáfogott a mentéshez, amiben a 
később odaérkezett 74. F. torpedóhajó, majd a Balaton 
romboló is segített. De nem sokra mehettek, mert a ha
jó nagy megterheltsége, a rajta levők menekülésének vá
gya, meg halálfélelme, amely nem engedte meg, hogy a 
hihetetlen kavarodásban figyelembe vegyék a hajó pa
rancsnokának, tisztjeinek és legénységének intézkedéseit, 
parancsait, a halálthozó borzalmak nehéz félórája után, 
mindössze körülbelül háromszázötven lélek kivételével, a 
hajón levő ezrek halálos végzete lett.

A már fönt megemlített Volturno hajónak húsz év
vel ezelőtt történt tűzhalála különösen borzalmas volt 
azért, mert ez a szerencsétlen hajó csaknem egy teljes 
éjjelen és egy teljes napon át égett és körötte az SOS 
jelre egész sereg hajó gyülekezett össze, de nem tudott 
segíteni, mert a rettenetes vihar lehetetlenné tett minden 
mentést. Ezek között a hajók között volt a Carmania 
nevű Cunard-gözös is. Ez, amikor a segítséget kérő jelre 
a veszedelem helyére, 1600 kilométerre a szárazföldtől, 
érkezett, lángtengerben látta a Volturnot, amelynek utasait 
jól lehetett látni. Hatszázötvenkét ember volt a gőzösön, 
amely ismételten megkísérelte már mentőcsónakjainak 
lebocsátását, de a vihar ezt meghiúsította. A Carmania- 
nak végre sikerült egy csónakot lebocsátania, de ez nem 
tudott eljutni az égő hajóhoz. Irtózatos volt a helyzet: 
sok száz utast, köztük nőket és gyermekeket láttak egészen 
közelről és nem tudtak nekik segítő kezet nyújtani. Mentő
övvel valamennyien a hajó hátsó részében gyülekeztek 
össze, míg a hajó belső részén a matrózok hasztalan 
fáradoztak a tűz megfékezésén. A délután folyamán egy
másután kilenc gőzös érkezett a tűzveszedelem helyére 
és valamennyi tehetetlen volt. Este kilenc órakor Frank 
Inch, a Volturno kapitánya kétségbeesve küldte szét egyre 
gyöngülő készülékén a vészkiáltást:

— Az Isten szerelmére, segítsetek rajtunk, külön
ben valamennyien elpusztulunk!

És nem lehetett s;gíteni. Az égő hajó köré gyü
lekezett gőzösökről kilencezer ember nézte végig dühös 
tehetetlenségben a hajó halálküzdelmét. Este tíz órakor 
lángok csaptak ki a kazánházból, amit néhány heves 
robbanás követett. Ezzel vége volt.

Az a szerencsétlenség, amely a legutóbbi napok
ban a tenger vizén tűzhalálra ítélte a francia kereskedel
mi tengerészet egyik legpompásabb hajóját, borzalmas 
már azért is, mert a bajbajutott gőzös segítségére sietett 
hajók az időv iszontagsága következtében nem próbál
hatták meg a, tűz eloltását. Az ilyen rettenetesen kínos, 
kényszerű tehetetlenségnek legkirívóbb és legmegdöbben
tőbb példája mégis a Volturno gőzös égése volt.

Az Atlantique gőzös, amelynek csak a gépei ma
radtak épségben és amelynek pusztulása a vizsgálatok 
egész sorát indította meg, a szerencsétlenségben már 
osztálytársat is kapott a Francé hajóban, ezen azonban 
idejében úrrá tudtak lenni az éhes lángokon. Akik hisz
nek a szerencsétlenségek sorozatában, aggódva várhatják, 
mikor és hol fogja a világnak szörnyű falánkságát ijesztő 
módon újra bebizonyítani a tűz a vizen.

A vasút és az autó versenye.
Gazdasági rendszerünk a vasútaknak több oldalú 

közérdekű megkötöttsége mellett alakult ki és e rend
szerben a vasútakat nélkülözni az autó megjelenése 
dacára sem lehet. A tömeges utas- és áruforgalmat gép
kocsival nem lehet oly akadálytalanul lebonyolítani, mint

a vasúttal. Ámde ez szükségszerűleg maga után vonja, 
hogy a vasútak bevétele és kiadása egyensúlyban legyen.

Maga az a tény, hogy a vasútaknak forgalmuk 
lebonyolításához nagy tőkével kölön pályát kellett léte
síteni és a külön pályát saját költségükön fenntartani, 
nyilvánvalóvá teszi a közúti autófuvarozásnak előnyös 
helyzetét, mert hiszen a közúti autófuvarozás az állam 
illetve a közületek által épített és fenntartott útakat hasz
nálja aránylag csekély hozzájárulás ellenében!

E nagy előnyön kívül még számos olyan körül
mény van, mely a vasút és az autó versenyében az 
autóra külön kedvezményt jelent, ami a megcsappant 
forgalom jórészét a közúti géperejű járműre tereli át.

Legkirívóbb ilyen kötelezettsége a vasútnak a- közúti 
géperejű fuvarozás céljaira szolgáló utak építését és 
fenntartását célzó út- és kövezetvámoknak kötelező besze
dése a vasúton fuvarozott áruk után, melyek sokszor a 
vasútra eső szállítási díjat meghaladják és amelyeket a 
közúti géperejű járművek vagy egyáltalán nem, vagy pedig 
csak a vasúton fuvarozott áruk utáni vámoknál jóval 
kisebb összegben fizetnek.

Súlyosan terheli a vasútakat a fuvarozott szemé
lyek és áruk után fizetendő fuvarozási illeték is, ame
lyet a közúti fuvarozásban csak a menetrend ^zerint 
közlekedő géperejű jármüveken fuvarozott személyek és 
áruk után kell fizetni, tehát amelyet sem az úgyneve
zett esetenkénti járatok, sem pedig az igen számottevő 
forgalmat lebonyolító magánautók nem fizetnek.

A fuvarleveleket vasúti fuvarozásban legutóbb a 
darabáruk után 2 fillérről 30 fillérre, kocsirakományú 
áruk után pedig 8 fillérről 150 pengőre emelték fel, 
amelyeket a vasútaknak feltétlenül be kell szedniök, 
míg a közúti géperejű jármüvek ilyen okmányokat nem 
állítanak ki.

Ebből kifolyóan a pénzügyi közegek a vasúti fuva
rozásnál mindenkor meg tudják állapítani a fuvarozta
tók esetleges jövedéki mulasztásait, míg a géperejű 
közúti fuvarozásnál a jövedéki eltitkolások lehetősége 
korlátozás nélkül fennáll.

Itt vannak ezeken kívül az állatvizsgálati kötelező 
díjak, melyeket a közúton mozgó autókon nem kell 
megfizetni.

De lényegesen emelik a vasútak kedvezőtlen ver
senyhelyzetét a vasútakra nehezedő fuvarozási kényszer, 
valamint a vasútak díjszabásának nyilvánossága is akkor, 
amikor a közúti autófuvarozók ki nem hirdetett szállí
tási dijaikat bármely pillanatban megváltoztathatják és 
a fuvarozásokat is tetszésük szerint megtagadhatják!

Vagy fel kell menteni a vasútakat az őket terhe
lő közszolgáltatásoktól, vagy pedig a bérfuvarozók, mint 
a magánszállítók szintén terheltessenek meg mindazon 
költségekkel és közterhekkel, de felelősséggel is, amelye
ket a vasútaknak viselniük kell!

Ha ez nem történik meg, a magánvasútak üze
meiket képtelenek lesznek fenntartani, de az egyenlő 
elbánásnak a vasút és autó egymásközti viszonyában 
való alkalmazása nélkül nem lehet az államvasútak és 
ennek következményeképpen az államháztartás egyen
súlyát sem megteremteni, még kevésbé fenntartani.
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