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

23. számi - XIII. évfolyam. 1942. december 1.

A kormányzó Úr üzenete az ország
gyűléshez.

„Amit vállaltam, vállalom ezekben a nehéz időkben 
is, amíg Isten kegyelme nekem erőt ad.„ 

„Történelmünk során talán sohasem volt nagyobb 
szükség a nemzeti egységie. mint ennek a most 

folyó élet-halá küzdelemnek idején.u 
A képviselőház, majd a felsőház nemrég tar

tott ülésén felolvasták a Kormányzó Úr Őfőméltó- 
ságának az országgyűléshez intézett következő kéz
iratát:

Tisztelt Országgyűlés! Hálásan köszönöm a 
magyar törvényhozásnak, hogy hősi halált halt 
fiam emlékét bensőséges kegyelettel megörökítette 
s özvegye és árvája iránt annyi szeretetet tanúsí
tott. De köszönöm az irántam kifejezésre juttatott 
együttérzést is, mely jólesett, bár ilyen csapásra 
nincs vigasz. Y

, JKülönös örömömre szolgált az Országgyűlés
nek, az az elhatározása, hogy szeretett fiam emlé
kének megörökítésével kapcsolatban, a fennálló 
törvényes rendelkezéseken felül is intézményesen 
gondoskodni kíván mindazok özvegyei és árvái sor
sának enyhítéséről, akik a dicsőség mezején életüket 
áldozták a hazáért. Ez az elhatározás is a m agyar- 
hagyományokhoz méltóan juttatja kifejezésre a nem
zet sors közösségét és háláját mindazok .irányában, 
akik áldozatul a saját életüket adták. 
vY Szeretett fiamat — aki az ő emberi - értéké

vel nagy szolgálatára lehetett volna hazájának — 
a kötelességérzet vitte végzete feléYNem tarthat
tam volna vissza akkor sem, ha akartam volna. El
múlása Vesztesége a hazának is, de életének feláldo

zásával új babért szerzett ahhoz a soha el nem 
hervadó koszorúhoz, mely a magyar katonát harc
ban mindig megillette. Sorsdöntő korszakot élünk. 
Az egész világ harcban áll. Ebben a harcban a 
becsület, a magyar hűség és az élet logikája irá
nyítsa magatartásunkat, fajunk és hazánk üdvére.

Az államfő helyzete ma különösen nehéz és 
felelősségteljes. Ezt az őrhelyet nem kerestem sem 
magam, sem fiam számára. De amit vállaltam, 
vállalom ezekben a nehéz időkben is, amíg az 
Isten kegyelme nekem erőt ad. Ezután sem kívá
nok egyebet, mint a nemzet javát munkálni és 
minden kérdésben, minden körülmények között úgy 
határozni és úgy cselekedni, ahogyan ezt a nem
zet érdeke meg fogja kívánni.

Ma mindenekfelett az a kötelességünk, hogy 
el legyünk készülve a további erőpróbákra. Ütő
képes hadseregre van szükségünk, ez a nemzet 
egész erejét igényli és ezért is erőteljesen gyara
podnunk kell gazdaságilag. Mindenki fokozott mér
tékben állítsa munkaerejét, szorgalmát és ha van, 
tőkéjét, a végső cél szolgálatába. Reformokra élő 
és haladó országunknak szüksége van, de ezeket 
lelkiismeretünkre hallgatva, okosan hajtsuk végre. 
Veszélyes, ha a nemzet csak indulataira hallgat és 
nem rendelkezik a szükséges érzékkel a való hely
zet iránt. Sohasem szabad a politikának az erő
szakot az igazságtalanság szolgálatába állítania.

A törvényes belső rend fenntartásával áll 
vagy bukik minden ország és ennek a szempont
nak szolgálata mindenkinek nemcsak kötelessége, 
de létérdeke is.

Történelmünk során talán sohasem volt 
nagyobb szükségünk a nemzeti egységre, mint
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ennek a most folyó élet-halálküzdelemnek idején, 
melynek kimenetele talán évszázadokra fogja eldön
teni a magyar nemzet sorsát. Rendületlen hittel 
bízom abban, hogy ez a küzdelem a magyar igaz- 
ság győzelmével fog végződni. Ez az erős hitem 
nem rendült, meg nemzeti életünknek abban a 
korszakában sem, amikor az alattomos felforgatás 
aknamunkája- kicsavarta a magyar katona kezéből 
a négy éven át diadalmasan forgatott fegyvert és 
ellenségeink-prédájává dobta oda az országot. A 
magyar nemzet életét ezer év óta eligazító isteni 
Gondviselés akkor sem hagyta magára Szent Ist
ván országát és mihelyt a nemzet a nagy csapás
ból felocsúdva, újra megtalálta önmagát, emelt fővel 
és erős lélekkel indult el ismét az örök igazság 
útján a Feltámadás felé. És ha most ennek az 
útnak még előttünk levő részén minden magyar 
teljesíti a nemzet iránt való minden kötelességét 
és lelkiismeretesen elvégzi a maga becsületes mun
káját azon a. helyen, ahová a Gondviselés állítot
ta, meg vagyok győződve arról, hogy elérkezünk 
a célhoz, országunk, magyar, fajtánk és egész né
pünk örök és boldog jövendőjéhez!

Isten áldása kísérje az országgyűlés mun
kálkodását a haza javára és dicsőségére.

. Kelt Budapesten, 1942. évi november hó 7-én.
HORTHY MIKLÓS s. k.
KÁLLAY MIKLÓS s. k.

Magyarország Kormányzója -kéziratot intézett 
a magyar országgyűléshez. A kormányzói szó olyan 
pillanatban hangzóit el mikor a világháborús hely
zet rendkívüli erőfeszítéseket követel minden had
viselő féltől, így Magyarországtól is. Árháború 
méretei kiterjedtek az egész világra s minden nap 
új és újabb, eddig békés területek alakulnak át 
hadizónává* Ebben a világhelyzetben a magyarság
nak is tudnia kell, hogy. a történelmi - idők kér
lelhetetlen parancsa rendkívüli követelésekkel lép 
fel nemzetünkkel szemben. Fel kell készülnünk 
minden áldozatra, melyet az idő megkövetel tőlünk, 
hogy megmentsük hazánkat.

„Az államfő helyzete ma különösen nehéz 
és felelősségteljes" — üzeni Horthy Miklós a nem
zetnek — „s ezt az őrhelyet nem kerestem sem 
magam, sem fiam számára. De amit vállaltam, 
Vállalom ezekben a nehéz időkben i s . „ “ Ezek a 
szavak nemcsak egy nagy emberi sors személyes, 
történelmi jellegű vallomását tartalmazzák, hanem 
parancsot is osztanak minden magyar számára. 
Mert ahogyan Magyarország Kormányzója vállal
ja e nehéz időkben mindennél súlyosabb tisztjé
nek felelősségét, úgy kell vállalnunk mindannyi- 
unknak a feladatokat, melyeket a kormányzói szó
zat a nemzet egésze számára kijelöl. Ebben a 
háborúban nincsenek többé kivételezett sorsok. A 
nemzet egésze, nagy és kicsiny, szegény és gaz
dag , ugyanabban a sorsban részesül majd, ame-. 
lyet áldozatával, hősiességével és teherviselésével 
ki tud verekedni a küzdelemben, „amelynek kime
netele talán évszázadokra el fogja dönteni a ma
gyar nemzet sorsát." így látja magas őrhelyéről a

Kormányzó ezt a küzdelmet, s így kell látnunk az 
ő útmutatása ^nyomán nekünk is mindazt, ami 
körülöttünk és velünk történik. Minden áldozat kevés, 
amely hadseregünk ütőképességét fokozhatja: ez 
első, mindenek fölött való feladatunk s ennek 
szolgálatába kell most .állítanunk a nemzet min
den erőfeszítését. A gazdasági gyarapodás, a mun
kaerő, a szorgalom, a tőke teljességét kell ennek 
a célnak áldoznunk. Nem hiheti többé senki az 
országban, hogy egyéni sorsa kivétel lesz ebben 
a'közös erőfeszítésben. -

Az országgyűléshez intézett kormányzói szó
zatnak megrendítő mondata az, amelyben Horthy 
Miklós reámutat a veszélyekre', melyek e rendkí
vüli helyzetben fenyegetik hazánkat, ha a hősies 
erőfeszítés és a józan mérlegelés szellemét az indu
latok befolyásolják. „Reformokra élő és haladó 
országunknak szüksége van, de ezeket lelkiisme
retünkre hallgatva okosan hajtsuk végre. Veszélyes, 
ha a nemzet csak indulataira hallgat és nem ren
delkezik a szükséges érzékkel a való helyzet iránt 
Soha nem szabad a politikának az erőszakot az 
igazságtalanság szolgálatába állítani." Minden 
magyar vésse szívébe e szavakat, mert mély igaz
ságuk nemcsak e rendkívüli pillanatban útmutató, 
hanem az elkövetkező, nagyon nehéz időkben is. 
A magyarság nem engedheti meg magának, hogy 
politikai indulatok játékszerének dobja oda az 
országvezetést. Kormányzónk hisz abban, hogy ez 
a szellem megteremti a nemzet egységét e válsá
gos időben s ez egység erőfeszítése és~ áldozatai 
az örök igazság útján a Feltámadás felé vezetik a 
nemzetet. Erős hite kisugárzik mindannyiunkra. 
A kézirat szavaiból új erőt merít a nemzet az 
elkövetkező s a távolabbi idők küzdelmeihez is.

Irányi Dániel
Halálának ötvenéves évfordulója alkalmából.

November 2-án volt ötven esztendeje, hogy 
elhúnyt Irányi Dániel, az „Országos 48-as párt" 
megalapítója és vezére. Egész életét szinte cso
dálatos odaadással és önzetlenséggel teljesen a 
közügyeknek szentelte és az eszme mellett, mely
nek fiatal korában harcosául szegődött, haláláig 
rendületlenül kitartott. '

Irányi Dániel az aszimilációnak is szinte 
klasszikus példája. A Vadregényes Szepesség ad
ta őt az országnak mint Hunfalvi Pált, Grünwald 
Bélát és á múlt századi magyar tudomány és köz
élet annyi kiváló emberét. (Családi nevén Hab- 
schuh-nak hívták.) Egész fiatalon, nagy lelkese
déssel résztvett Pesten a szabadelvű ifjúság moz
galmában és mint a Lipótváros képviselője tagja 
lett az első népképviseleti alapon megválasztott 
országgyűlésnek. Tántoríthatatlan híve és legoda- 
adóbb tisztelője volt Kossuthnak, aki saját eszmé
nyeinek, politikai céljainak legigazibb képviselő
jét őbenne látta. Irányi valóban leghívebb embe
re volt Kossuthnak. Amikor a kormány áttette 
székhelyét Debrecenbe, Irányi a felvidéki kormány
biztosságot vette át. De résztvett közben a deb
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receni politikai életben is és cikkeket irt a Deb
receni Lapokba. A szélsőbaloldali Madarász József 
féle-körhöz tartozott, amely követelte a trónfosz
tást. Világos után követte az emigrációba Kossuthot 
s a kettejük közötti bizalmas és baráti viszony 
egész életükben rendületleh maradt. Pulszkyval és 
gróf Teleky Lászlóval, Jósika Miklóssal, Nemeskéri 
Kiss Pállal és Klapkával együtt az emigráció 
egyik legtevekenyebb és legbuzgóbb tagja volt. 
Kossuth Lajos irataiban egész sereg levelet talá
lunk, melyet a nagy. száműzött hozzá irt vagy 
amelyeket ő intézett hozzá. Viszonyuk teljesen bi
zalmas volt, ami nagy szó Kossuthrtái, aki nem 
egykönnyen tudott felmelegedni az emberek iránt. 
Amikor Bismarck a Kossuth féle emigrációt 
(1866-ban) Ausztria elleni harcában felhasználta, 
Kossuth Irányi Dánielt küldte külön bizalmas meg
bízatással Németországba.

Igazán nagy és szép szerep a 67-es kiegye
zés után várt Irányira és senki sem volt alkal
masabb, mint ő, annak a betöltésére. A 67-es 
rendszer s a Deák- és Andrássy-féle nagy kiegye
zési mű 1875 ben a fúzióval megszilárdult. S ki
alakult végleg az a párturalom, amely hosszú 
évtizedeken át szinte rendíthetetlen tekintéllyel 
kormányzott. Szükség volt erős ellenzéki pártra, 
amely a 157-es félállamisággal szemben a teljes 
államiságot s a megcsonkított nemzeti jogokkal 
szemben azoknak teljességét követelje.

Ez a hivatás Irányi Dániel pártjára az or
szágos 48-as pártra várt. Szükség volt azon 
kívül-, egy. erős ellenzékre már azért is, hogy a 
sokszor túllojális s a Béccsel szemben enge
dékeny kormányzópártot ellenőrizze. Az ország 
67 után^nagy társadalmi átalakuláson ment ke
resztül. A nagyszerű magyar' középnemesi osz
tály, amely megvalósította a reformokat, a sza
badságharcban pedig á kivívott jogokat megvé
delmezte, elszegényedett. Ez az átalakulás nagy 
hirtelenséggel ment végbe. A valamikor független 
birtokos középnemesség a számára nyitva álló 
közhivatalokba tódult és kiszolgálta a párturalom 
formájában jelentkező államhatalmat. De az idők 
szelleme is teljesen megváltozott. A nagy eszmék, a 
nagy szenvedélyek kora elmúlt; a jelszavak, melyek 
az 1848 előtti nemzedéket lázba hozták, elveszí
tették varázshatalmukat. A termelés, a gazdasági 
élet, vállalatalapítás és vagyonosodás a kor jel
szava. Ez-nemcsak nálunk van így, hanem minde
nütt egész Nyugat-Európában. Ez a kor a vagyo
nosodás jelszavát hangoztató manchesteri libera
lizmus, fénykora.

Irányi Dániel rendíthetetlen hittel képviselte 
a 48-as idők idealizmusát és képviselte egyúttal 
azoknak az alföldi paraszti tömegeknek nézeteit, 
amelyeknek zöme sohasem mondott le a függet
lenség vágyáról. Kossuth Lajos és Deák Ferenc 
mellett 'akivel Kossuth a közjogi kérdésben nem 
értett egyet), ő a magyar szabádelvüség legtisztább, 
legeszményibb lelkű képviselője. Nem szabad őt 
a világért sem azonosítanunk a liberalizmus nap
jainkban nem ok nélkül szidott materialista irányá

val. Irányi Dániel volt az, aki 1885-ben az ország- 
gyűlésen a kötelező munkásbiztositás törvénybe 
iktatását indítványozta. Olyan időpontban tette ezt, 
amikor a szociális gondolatnak még híre-hamva 
sincs Magyarországon. A nagy egyházpolitikai 
reformot, melyet Deák és Kossuth is úgy tekin
tettek, mint a 48-iki törvényalkotás logikus bete
tőzését, voltaképpen már ő pendítette meg elsőnek 
az 1867—68-iki országgyűlésen. Amikor 1890-ben 
Csáky miniszter híres elkeresztelési rendelete meg
jelent, Irányi terjesztett be határozati javaslatot az 
állami anyakönyvvezetésről és a kötelező polgári 
házasságról. Ezt a nagy reformot — a szabadelvű 
korszak legszabadelvűbb alkotását — Wekerle és 
Szilágyi Dezső valósították meg a most következő 
nagy parlamenti harcukban, melyeknek végét Irányi 
már nem érte meg.

Irányi Dániel szegény, szerény viszonyok 
között élő ember maradt, de elveit, meggyőző-, 
déseit s  erkölcsi függetlenségét fel nem adta. Ritka 
jellembeli tulajdonságaival kiérdemelte a szobrot, 
amelyet a fővárostól kapott és azt, hogy most 
halálának ötvenedik évfordulóján felelevenítsük 
emlékét.

Magyarok.
Kis országom, Oda, ahol
Drága népem: Szép az élet,
Testvérek’a v''-- Ahol nincsen
Szenvedésben, Rabság, bánat
Óh, ha tudnám, S útja nincs bús
Erőm volna, Golgotának.
Többé könny itt
Sohsem folyna! Kis országom,
Sem könny, sem vér Drága népem:
Dús patakban, Testvérek a
Szívet sodró Fagyos télben,
Áradatban. Óceánban

Letennélek,
Kis országom, Édenkertnek,
Drága népem: Szigeíkének.
Testvérek a Mesét zúgna
Sötét éjben, Tenger habja,
Óh, ha tudnám, Tudom: szépen
Erőm volna, Elaltatna...
Felvennélek
Két karomba Kis országom,
S elvinnélek Drága népem:
Innen messze, -Úgy. é nénk ott
Ahol gond, gyász Békességben.
Sohsem lenne. Békességben,

Boldogságban,
Kis országom, Tündéri szép
Drága népem: • Örök nyárban.
Testvérek a A kék égből
Gyötrődésben, Mosoly hullna,
Fölemelve Sötét éj ránk
Elvinnélek Nem borulna.

D: 1532.
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Az iránytű.
Voltunk már ismeretlen helyen, ahol nem tud

tunk tájékozódni? Éreztük-e a tanácstalanság nyug
talanító érzését, amikor hiába fordultunk bármerre, 
nem talált szemünk egyetlen ismerős házat, 
vagy utat? ' . . _

Az ismeretlen helyre "került ember igyekszik 
tájékozódni, hogy szabadulhasson szorongatott hely
zetéből. Ha emberek vannak körülötte, azokhoz 
fordul. Sokkal nehezebb annak az utasnak he'y- 
zete aki valami, rengeteg erdőben, vagy künn a 
hullámzó tengeren tévedt el. Ott nincs senki, akitől 
útbaigazítást kérhetne. Az ilyen szerencsétlen leg
többször nyomorultul elvész. A gondolkodó ember 
nem nyugodott bele tehetetlenségébe, tanácstalan
ságába, hanem addig kutatott, míg kitalálta a 
módját, hogyan lehet mindenütt megtalálni az el
veszett útirányt. Megszerkesztette az iránytűt. Az 
iránytű, (mágnestű vagy delejtű) függőleges ten
gely körül, mozgó.mágneses acélfű, amely mindig 
a mágneses délkör irányában helyezkedik el. Mivel 
a mágneses sarkok nem esnek egybe a föld for
gási sarkaival, ezért az iránytű csak megközelítőleg 
mutatja az észak-déli irányt. És ennek a kis szer
számnak á segítségével bárhol megtalálhatják az 
eltévedt utasok a helyes irányt. Ma már nem is 
indulnak az utazók ismeretlen útra iránytű nélkül. 
Az iránytű hűséges vezetője az embernek száraz
földi és tengeri utazásai alatt.

A lélek világában is könnyű eltévedni. Hány
szor állunk meg tanácstalanul életünk egyes vál
tozásainál, mint az útkereszteződéseknél és hány
szor kérdezzük magunktól: „Hát most merre indul
jak?" Szerencsénk ha van mellettünk szülő, testvér, 
vagy jó barát, akitől tanácsot kérhetünk. De mi 
történik azzal, aki álszeméremből nem mer tanácsot 
kérni? Az ilyen embert lépten-nyomon baj éri. 
Sajnos olyan emberek is vannak körülöttünk, akik 
szándékosan nem kérnek tanácsot, hanem vakon 
mennek testük-Ielkük veszedelme felé.

Mi letartóztatottak, keresztény emberek abban 
a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy nem kell 
tanácstalanul ide-oda hányódni az élet tengerén, 
mert van biztos iránytűje, tanácsadója, akinek út
mutatása mellett biztosan futhat célja felé. Ha ta
nácsot akarsz, úgy fordulj teljes bizalommal a 
lelkipásztorod, igazgatód vagy az intézet egyik 
főtisztjéhez. És ha olyan dolgaid vannak, úgy 
életed nehéz válaszútjain fordulj az Úr Jézushoz. 
Ez csalhatatlan iránytű. Hozzá fordulj s ő útbaigazít.

D. 1532.
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A háború.
A honvédelmi miniszter nyilatkozata honvédeinkröl.

Vitéz lófő nagybaczoni Nagy Vilmos hon
védelmi miniszter az orosz harctéren járt és sze
mélyesen győződött meg a honvédcsapatok hely
zetéről és ellátásáról. Hazaérkezése után tapaszta
latairól beszámolt a minisztertanácsnak, majd pedig 
jelentést tett a Kormányzó Úrnak és nyilatkozott a

nagyközönség részére is. Ebben többek között a 
következőket mondotta:

— Útamnak két főcélja volt, megszemlélni a 
megszállt • területek biztosítását végző csapatokat 
és látogatást tenni az első vonalban küzdő fiaink
nál. Sokat láttam, sokakkal beszéltem. Mindezek 
azt a meggyőződést érlelték meg bennem, hogy 
a legmagasabb vezetésnek is fel kell vennie a kap
csolatot a honvéddel, aki puskával a kezében látja 
el nehéz és halálos bátorságot követelő szolgálatát. 
Az anyaországban levőknek sejtelmük sincs arról, 
hogy ez a szolgálat mennyi önfeláldozást, fárad
ságot, küzdést, kitartást és áldozatot követel.

— A jövőt illetően legelsősorban a hírhedt 
orosz tél mostohaságával kell számolni. Az utak 
úgyszólván járhatatlanok és a távolságok óriásiak, 
így aztán az utánpótlás nehéz. Az élelem, a ruházat 
a lőszer. lassúbb tempóban jút el a csapatokhoz. 
Elkövettünk mindent, a vezetőség a legkisebb es
hetőségekkel is számolt, a nehézségeket legyőztük 
és minden szállítmány idejében a helyére érkezik.

— A hadisegély felemelésére máris intézkedés 
történt. Ezt a kérdést közmegelégedésre fogjuk 
elintézni. De rendezzük a hadiárvák, hadiözvegyek 
és hadirőkkantak ügyét is. A hadirokkantak, hadi
özvegyek és hadiárvák sohasem jutnak olyan hely
zetbe, hogy elhagyatottaknak és veszteseknek érez
zék magukat. Egyetlen kint harcoló honvéd hoz
zátartozója sem fog hiányt szenvedni az ellátásban. 
És azok, akiktől a háború azt az áldozatot köve
teli, hogy szeretteik hősi halált halnak, a leg
messzebbmenő gondoskodásban részesülnek. Azzal 
az elhatározással vettem búcsút katonáimtól, hogy 
jogos és indokolt kívánságaikat teljesíteni fogjuk. 
Ennek kapcsán közölhetem, hogy honvédeink zsold- 
ját a kétszeresére fogjuk felemelni.

— Fájó pont a csomagküldések korlátozása. 
Erre vonatkozólag közölhetem, hogy a téli forga
lomban biztosítva lesz a szabad csomagforgalom. 
Hetenként legalább egy száztengelyes vonat indul, 
hogy az anyaország küldeményei sürgősen kijus
sanak Oroszországba.

A- keleti arc vonal középső szakaszán, vala
mint az Ilmen-tó vidékén ismét meghiúsult az el
lenség minden támadása. Megsemmisítettünk 135 
harckocsit.

Kirenaikában a német és olasz csapatok vissza
verték ellenséges páncélosok előretöréseit. Éjjel
nappal légitámadásokat intéztünk a brittek tábori 
állásai és gépesített erői ellen.

Harcirepülőink tunéziai területen bombákkal 
árasztották el az ellenség oszlopait.és jelentős vesz
teségeket okoztak az ellenség nehéz fegyvereinek, 
járműveinek és páncélosainak.

A földközi-tenger keleti részén egy német 
tengeralattjáró-vadász Kleiner fregatthadnagy pa
rancsnoksága alatt rárohanással elsüllyesztette a 
Triton .tengeralattjárót, amelyet az angolok a gö
rögöktől vettek át s foglyul ejtették a búvárhajó 
legénységét.
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A megszállt nyugati területek, valamint á 
Csatorna fölött hét angol repülőgépet pusztítottunk 
el. Német vadászok folytatták nappali előretörése
iket Anglia déli partvidéke fölött és eredményesen 
lőttek vasúti berendezéseket. November 15-e óta, 
amikor különjelentésben számoltunk be az olasz és 
német légihaderő, valamint az olasz és német hadi- 
tengerészet nagy eredményeiről, Afrika északi partjai 
előtt az amerikai-angol inváziós hajóhad fölött, az 
eredmények jelentősen megnövekedtek. November 
7-étől 25-ig összesen 165.000 bruttóregisztertonna 
tartalmú 23 kereskedelmi és száliitóhajót süllyesz
tettünk el Francia-Északafrika kikötőiben és parti 
vizein Továbbá oly súlyosan megrongáltunk tizen
egy-kereskedelmi és szállítóhajót, összesen 100.000 
tonna tartalommal, hogy ezek minden valószínűség 
szerint elsüllyedtek. Megrongáltunk ezenfelül 65 
hajót 398.000 'tonnatartalommal, mégpedig ezek 
egy részét olyan súlyosan, hogy hosszabb ideig 
taitó kiesésükkel lehet számolni.

Az ellenséges hadihajók közül megrongáltunk 
két csatahajót és három repülőgépanyahajót, az 
utóbbiak közül az egyiket súlyosan. Elpusztítottunk 
Öt rombolót és kísérőnaszádot, valamint öt cir
kálót. Megrongáltunk 28 cirkálót, rombolót és más 
kíséröhajót. Ezenkívül az északafrikai part kikötő
berendezéseiben úgyszólván naponkénti támadá
sokkal súlyos rombolásokat és nagy tüzeket okoz-^ 
tünk s ezábal további értékes utánpótlási anyagot 
pnsztítottunk el.

A német új harckocsi gépfegyver és 7 8 cm-es 
ágyún kívül lángszóróval is fel van szerelve, utób
binak a hatósugara eléri az ötemeletes házak tetejét. 
Vízszintes irányban a tűzsugara természetesen — 
még messzebb ér.

Az új gépfegyverük percenként 3000 lövést 
ad le — állítólag villanyos erővel. Hogy ezek az 
új fegyverek mit végeznek az ellenség soraiban, 
ahhoz nem kell magyarázat.

A francia leszerelés.

Az OFI-iroda Vichyből kelt jelentése szerint 
Toulonban és környékén teljes nyugalom van. 
Illetékes francia körök megcáfolják azt a külföl
dön elterjedt híresztelést, amely szerint Toulon 
megszállása és a touloni francia flotta elsüllyesz
tése nagy emberáldozatokat követelt. Megállapít
ják, hogy a touloni francia flotta elsüllyesztése 
alkalmával a katonai személyek közül mindössze 
hat ember vesztette életét, huszonöt ember pedig 
megsebesült. Ezek a veszteségek is a hajókon be
következett robbanások .és nem katonai harccse
lekmények folytán következtek be.

Pétain tábornagy egyébként drámai erejű 
napiparancsot intézett a leszerelt hadsereg és az 
elsüllyesztett hadiflotta tisztikarához és legénységé
hez. A napiparancsban kijelenti, hogy Franciaor
szág meg fogja őrizni a feloszlatott ezredek és az 
eltűnt hajók emlékét, végül annak a meggyőző
désének ad kifejezést, hogy Fianciaország nem hal 
meg soha.

Ásóval és fegyverrel.'
A mi bajtársiasságunk több, mint a boroz

gatás mellett létrejövő „testvériesülés," fő jellem
vonásai az egymás kölcsönös megbecsülése, 
az egymáson. való szíves segítés a tábori., élet 
minden mozzanatában, az egyéni kívánságoknak 
a közösség javára való háttérbeszorítása, a szoros 
összetartozóságnak mindenkiben élő tudata, az 
egységes csapatszellem: a mi bajtársiasságunk 
maga a szocializmus — mondotta volt Hierl Kon
stantin dr. ny. ezredes, a német birodalmi mun
kaszolgálat államtitkára és vezetője 1934. január 
20-án a német főiskolai diákság előtt tartott elő
adásában. A német birodalmi munkaszolgálat va
lóban a tettek szocializmusát valósította meg Né
metországban, mind belső életében, mind pedig 
nagyszerű alkotásaiban. Eleinte csak legyintettek 
külföldön, ha munkaszolgálatról volt szó, aztán 
gúnyolódtak rajta, végtére félnek tőle, most pedig 
már ki tudja hányadik számú .közellenségnek" 
számít az áldemokrata táborban. Békeidőben a 
közmunkák egész tömegét végezte a munkaszol
gálat — azt hiszem, elég .ha csak a nagyszerű 
birodalmi gépkocsisakra utalunk, — 1939. szep
tember elsején eljött az az idő, midőn — Hierl 
Konstantin szavaival élve — a munkaszolgálatos 
felcserélte az ásót a fegyverrel. Ne gondoljuk 
azonban, hogy a háborúban megszűnt volna talán 
a német munkaszolgálat tevékenysége! Korántsem! 
Az otthonban és az arcvonalban, az Atlanti óceán 
partján csakúgy, mint valahol a Volga mentén ott 
találjuk a német munkaszolgálat fiatal, alig pely- 
hedzőállú legényeit —̂ ásóval és fegyverrel a kézi
ben. Hogy építőmunka terén mit vitt végbe a bi
rodalmi munkaszolgálat a keleti hadjárat tartama, 
különösképpen pedig a Volga és a Kaukázus felé 
irányuló legutóbbi nyári Bock-féle offenziva ideje 
alatt, arról Hitler Adolf emlékezett meg a berlini 
Sportpalotában elmondott emlékezetes beszédében. 
Kevesen tudnak azonban a munkaszolgálatosok 
azon napjairól, amikor ezek a fiúk fegyverrel a 
kézben állottak a hadseregben küzdő bajtársaik 
oldalára s minden különösebb katonai kiképzés 
nélkül a legvadabb harcok gyújtópontjában. Rzsev 
vidékén ugyanis vitéz módra állották a sarat. 
Mündler Eugen dr. a „Das Reich" c. nagy német 
képes hetilap főszerkesztője, lapja legutóbbi szá
mában foglalkozik „Ásóval és fegyverrel" címmel 
a német birodalmi munkaszolgálat, front-tevékeny
ségével s ezt. az írást tárjuk most lényeges ré
szeiben olvasóink elé.

• Cherbourgtól Rzsevig
A Rzsev melletti munkaszolgálatos táborban 

történt. Egy szép napon -ébresztő után pem vonul
tak ki a főharcvonalban levő munkahelyre a legé
nyek. Az éjszaka az ébrenalvók már- érezték az 
erősbödő harcizajt, reggel pedig mindnyájan hallot
ták az ágyúk és géppuskák folyton közeledő dör
gését. A munkavezető fegyvert, lőszert meg róham- 
sisakot osztatott szét emberei között. Mikor az 
utolsó embert is felszerelték, újból sorakoztak a
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munkaszolgálatosok és megindultak a tábor köze
lében fekvő kis falucska felé. Ezt kellett a parancs 
értelmében biztosítaniok. Mikor odaértek, azonnal 
nekiláttak a védélmi állások kiépítéséhez. Legelő
ször lövészteknőt ásott mindenki magának, puska
támasztékot készítettek, aztán nagy szakértelemmel 
láttak hozizá a védelmi állás továbbfejlesztéséhez. 
Minden előkészület megtörtént a muszka méltó 
fogadására... • •

Május első napjaiban érkezett ki ez a mun
kaszolgálatos osztag a frontra — ásóval és fegy
verrel. Utánpótlási utakat építettek, szétrombolt 
hidakat állítottak helyre vagy pótoltak újakkal, a 
főharcvonalban — néha mögötte is — állásokat 
és fedezékeket építettek a katona-bajtársak számára. 
Az arcvonal egész hosszában, valahol csak nehéz
ségek támadlak az utánpótlási vonalak körül, 
azonnal kéznél volt a munkaszolgálat. Minden terep- 
nehézséggel megbirkóztak s bámulatosan rövid idő 
alatt állították helyre az utánpótlási vonalak foly
tonosságát. Az arcvonal középső szakaszán való
ságos ösrengetegen kellett keresztüldolgozzák magu
kat a munkaszolgálatosok, a mozgásban levő déli 
szakaszon pedig kerékpáron a kilóméterek ezreit 
hagyták maguk mögött.

Az orosz áttörte a frontot: felszakította az 
első védelmi vonalat, s most sikerült éket képez
niük. Zsukov generális hadseregcsoportja diadal
ittasan tör előre. Már .csak fél kilóméterre vannak 
a munkaszolgálatosok állásaitól, már csak négy
száz, már csak háromszáz méternyire. Vijjogó 
hurrával lendülnek támadásra, vontatott üvöltésük 
ott száll a vidék fölött s megdermeszti az embert. 
Az utolsó német védelmi állások felé közelednek, 
eltorzult arccal, vérbenforgó szemmel. A munka- 
szolgálatpsok vezetője mégegyszer végigtekint osz
taga állásain, aztán gondosan céloz, ujja megrán
dul a ravaszon — s egy bolsevista groteszk buk
fenccel köt ki az édes anyaföldön. Ugyanebben 
a pillanatban fölcsattannak a többi puskák is: tűz 
és acéleső záporzik a támadó oroszok felé. A táma
dás lendülete csökken, a sorok megbomlanak, 
tétovázás vesz erőt a rohamozókon... A parancs
nok telefónon jelenti hátra, hogy az első támadás 
összeomlott a munkaszolgálatosok fegyvereinek 
füzében. 250 méterre engedték jönni a bolsikat — 
hogy a legrosszabbul lövő is találhasson.

Négy napon keresztül dühöngött a harc. 
Gyalogsági és páncélos rohamok omlottak össze, 
a munkaszolgálatosok kitartottak. T. 34 típusú 
szovjet nehézpáncélosok robogtak egy alkalommal 
rajtuk keresztül. A német fiúk lelapultak a védő
árok mélyén s mikor a páncélroham átviharzott 
rajtuk, kikaparták egymást a puha földből és kézi
gránáttal tanították meg móresra az orosz gyalog
ságot. Egy másik munkaszolgálatost két bolsevis
ta nyakoncsípett és hátracipelte az arcvonal mögé.

Szerencsére a két pribék német gránátszilánk
tól megsebesült s a német kihasználva a pillanatnyi 
zavart, faképnél hagyta akaratlan „vendéglátóit" 
s iszkolt vissza a csapatához — ahogyan csak a lába 
bírta. A munkaszolgálatos osztag „benjáminja," egy

alig tizenhétéves fiú meg azon vette észre magát, 
hogy valahogyan a rohamozó oroszok közé kevere
dett: Letépte nosza a horogkeresztes karszalagot, vad 
üvöltéssel beállott a rohamozók közé. Szerencsésen 
eljutott a német állásokig, ott aztán a földre vetette 
magát s a roham közben „szerzett" szovjet golyó
szórót tüzelőállásba vágva, nekiáll ritkítani a 
muszka sorokat. Hányszor énekelték ezek a fiúk 
a munkaszolgálatos dalt „Leteszem az ásót, mar
kolom a fegyveremet" — s most mint a német 
szabadságharcos sereg katonái ott küzdöttek az 
első vonalban. E^ypáran elestek közülük, sebe
sültjük is akadt — és a legtöbben közülük meg
szerezték a vaskeresztet. Bár a szovjet offenzíva 
a munkaszolgálatosok nélkül is előbb-utóbb kátyú
ba jutott volna, mégis, a harc kédvezőtlenebb takti
kai helyzetben folyt volna le s a német vesztesé
gek is minden bizonnyal nagyobbak lettek volna. 
A munkaszolgálatosok azonban még a teljes 
kibontakozás elölt felfogták Zsukov csapásait, fon
tos csomópontokat szállottak meg s nagyban hoz
zájárultak a siker kivívásához. Nagyszerűen vere
kedtek ezek a fiúk s mindenütt pompásan kivágták 
a rezet s bebizonyították, hogy a német ifjúság 
olyan, mint amilyennek a Führer akarja, hogy 
legyen: „gyors, mint az agár, szívós, mint a bőr 
és kemény, mint a Krupp acél."

Istenösmeret.
írta: Péczely József.

Az asszony agyon dolgozta magát. Olyan 
volt .a természete. Mindig a dolog. Vagy kell vagy 
nem. Folyton tüsténkedett. Az ember sokszor rio
gatta:

— Hadd má abbal
De az asszony nem. így aztán hamarosan 

elviselődött. Ami nem csoda. A túlhajtott dolog 
megeszi az embert. Főként az asszonyt!

Péter még virágjában volt, amikor Lidi már 
öreg asszony sorba került. Ebből kerekedett a hiba. 
No meg abból, hogy Taligás Zsófinak az ura 
odaveszett a nagy háborúba, amire az emberek 
azt mondták, hogy jól járt.

Az asszonyok is.
Voltaképpen az elpusztulás ebben az esetben 

nem számított, mert a Zsófi addig se türtőztette 
magát.

Hogy történt, hogy nem, az ma már kifür
készhetetlen. Csak annyi bizonyos, hogy Zsófi 
Péterre vetette a két szemét s mi tagadás, Péter 
azon. nyomban szikrát fogott. Olyan erős szikrát, 
hogy attól teljesen megbomlott. Elvesztette a fejét.

Az asszony, már mint Péter felesége, eleinte 
szót vetett:

— Ha Istent ösmer kend?!
Péter aki azidőre már süket is volt, meg 

vak is, összecsikorította a fogait s úgy vágta az 
asszonya szeme közé:

— Nem ösmerek!
— No, ha kend a jó Istent se ösmeri, ak

kor én meg kendet nem ösmerem! — mondta a
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Lidi s karjára vette a két kis cselédjét s otthagyta 
a házat.

Jó.
Péter gondolta azt, hogy jó, mert egyszeri

ben tágas lett körülötte. Se árok, se gát.
Eltelt két hónap, három. Péternek, meg Zsó

finak könnyen, hamarosan. Majdhogy észre se 
-vették. Annál hosszabbak voltak azonban az elár
vult asszony napjai, éjszakái. A feleségé, meg a 
kis apróságoké. Szűkölködtek. Ruhát is kellett 
szerezni, élelmet is. Aztán az iskolábajárás is 
pénzbe került.

Péternek vitték a hírt:
— Nyomorog az asszony!
Péter odase. Csak a kezefejével legyintett:
•— Mit bánom én!
Majd azt mondták:
— A gyerekek is!
Azt se bánta. Legalább is úgy mutatta, hogy 

azt se bánja.
Lidinek meg Pétert újságolták:
— Az a faluvirága kifüröszti Pétert minden

ből. Most egy selyemviganó, most egy fityegős 
függő! Múlt héten a borjú ára, tegnap meg már 
a tehéné...

Lidi csak a fejét ejtegette:
— Ahogy a jó Isten akarja!
A jó Isten pedig úgy akarta, hogy Péternek 

is beteljen egyszer a pohara. Ez meg úgy történt 
hogy Zsófinak egy fiatal legény vetődött az útjába. 
Tövis Andris. Attól kezdve aztán Pétert meg se 
látta.

Péter könyörgött:
— Zsófi...
összetette a két kezét s úgy rimánkodott. 

De az csak rázta a fejét, rángatta két vállát s 
hátat fordított.

Péternek megkezdődött a kínszenvedése. A 
fekete féltés, a sárga irigység gyötörte. Majd föl
sarjadt benne a harag, a düh, melynek a lángja 
egyre jobban és jobban kezdte fojtogatni. Egyszer 
aztán féktelen erővel kitört belőle:

— Megölöm!
Egy sötét éjszaka elóvakodott a Zsófi por

tájára. Tudta a járást. A ház előtti bokornál meg
bújt.

Itt irdatlan hosszú órákat guggolt át egyvég- 
tibe. Az is lehet ugyan, hogy csak perceket. De 
Péter ítélétídőnek tartotta. Nem Is bírta sokáig. 
Nem, mert maga előtt látta őket, amint egymásra 
mosolyogva beszélgetnek. Talán éppen őróla. Ne
vetnek. Zsófi két szeme csupa tüz-láng. Andrisé is...

Eh, nem strázsálja őket!
Fölugrott a bokor mögül s neki az ajtónak. 

Betaszította...
Zsófi kiugrott az ablakon. Andrisnak azon

ban már nem volt érkezése...
A törvény hosszú rabságot mért Péterre.
A szomorú nagy épületben szomorú volt 

Péter sorsa. Eleinte bizakodott, abba reményke
dett, hogy akiért olyan nagyot vétkezett, akiért a

testét, lelkét feláldozta, az eljön hozzá. Valami azt 
suttogta, hogy eljön.

■ Egyszer aztán sok-sok idők vártával Péter 
ruhasuhogást hallott az ajtaja előtt. Asszonyi ruha 
suhogását. Szoknyáét. Elállt a lélegzete.

Figyelt.
Az ajtó zárja csattant
Minden idegszálával odafigyelt, mert sutto

gást hallott, meg biztatgató szókat:
— Mennyetek be kis csibéim mennyetek...
— Hát kee?
Csak ti! Retten. Édes apátok van odabenn, 

aki.szeret benneteket!
S két apró kis gyerek féldegélt be az ajtón.
Péterrel forogni kezdett a zárka. Belsejében 

egy szempillantás alatt összeesett az egész hazug
ságra épített álomvilág s annnak romjai alól föl
ütötte fejét az eltemetett lelkiismeret. Kicserélődött. 
Meleg szeretet öntötte el a lelkét.

Aztán bejött az asszony is. Péter hívta be:
— Gyere be te isi
Mikor Lidi húzódozott, Péter összekulcsolta 

a két kezét:
— Ha Istent ösmersz...
— Hát kend ösmeri-e már?
Péter nagy magamegadással ejtegette meg a

fejét:
— A magam baján ösmertem meg az ö vég

telen hatalmát!
- S. miközben meleg szeretettel átölelte övéit, 

még hozzátette: ,
— De abban is megismertem, hogy titeket 

ide vezérelt!

Új hóra új tavasz.

Friss hó esett a földre, 
Mindent fehérbe födve.
S ismét oly szűzi kép, •
A vén bűnös mikép 
Szüzélte hajnalán 
Az ártatlan leány.
Míg hó lelkén a nap 
Sugári játszanak,
De át nem égeték,
Mert szíve napja még 
Itt most virrad, nem ég.

Ó bár velünk is így lehetne 
S a lelki hó újonn belepne. 
Ha már a nap heve 
Szeplősekké teve 
S a havat csak itt vagy ott 
Az árkokban hagyott.
S a forró nyár után 
Csak ritka hegy csúcsán. 
Miért nincs velünk így az? 
Tél jönne mely havaz 
S új hóra új tavasz...
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Átm enetileg súlyos intézkedéseket hoz a 
közellátási m iniszter. Szász Lajos közellátási 
miniszter legutóbb két beszédet mondott. Az egyi
ket a kormánypárt értekezletén mondotta és be
jelentette, hogy a gazdasági élet folyamatosságá
nak biztosítására átmenetileg súlyos intézkedéseket 
kénytelen hozni, mert csak ezekkel az intézkedé
sekkel tudja áthidalni a nehézségeket a következő 
gazdasági évig.

Megismételte ezt a kijelentését Sárbogárdon 
is a közellátási miniszter. A sárbogárdi gyűlésen 
hangoztatta, hogy népszerűtlen feladatok meg
oldása vár reá, de ő a népszerűséget sohasem 
kereste. A közellátás kérdéseiről a következőket 
mondotta:

— Első célunk és törekvésünk az, hogy a 
háborúnak ne legyenek vámszedöi. Második célunk 
és törekvésünk, hogy a magyarság véráldozatát 
senki se tekintse üzletnek, amelyen keresni lehet. 
Harmadik célunk, hogy egyéni érdekeit mindenki 
rendelje alá a magyarság közérdekének. Az itthon- 
maradottaknak meg kell érteniük, hogy egy min
den eddiginél súlyosabb világháború kellős köze
pén vagyunk. Tiltakozom az ellen, hogy bárki is 
áldozatokról beszéljen ebben az országban. Amikor 
fiaink az életüket áldozzák, itthon csak kötelesség
teljesítésről lehet szó.

— A mezőgazdasági termelést ma bizonyos 
mértékig irányítani, kell. Ezért kellett a közellátás 
terén áttérni a kát., tisztajövedelem alapján való 
beadásrendszerre. E rendszerrel előre megmondjuk, 
mik a szükségletek és minden gazdának módjában 
lesz a termelését úgy beállítani, hogy az a közös
ség érdekeit szolgálja. Ez a rendszer nem a mező
gazdasági termelési viszonyok megzavarását jelenti, 
hanem ellenkezőleg, annak nyugalmát biztosítja. 
Hasonló a helyzet az iparnál, amelytől ugyancsak 
megköveteljük azt, hogy a szűkösen rendelkezésre 
álló nyersanyagokat a szükségletnek megfelelően 
dolgozzák fel. A kereskedelemtől pedig azt kíván
juk, hogy ne támadja a közgazdaság érdekeit és 
ne álljon be a zugkereskedők sorába.

— Az árszínvonallal kapcsolatban általában 
azt szokták hangoztatni, hogy alacsony. A mező
gazda a mezőgazdasági, az ipar az ipari árakat 
tartja alacsonynak. Az árakat végeredményben 
meg lehet magasabban is állapítani, de a fontos 
az, hogy az árak közötti arány ne változzon. Az 
ár ma nem emelkedhetik aszerint, hogy nagyobb 
a kereslet, mint a kínálat.

— Most, amikor rendkívüli nehézségeket 
kell áthidalnunk az új gazdasági évig, súlyos 
terhet jelentő intézkedéseket kell elrendelnünk. 
Ezek az intézkedések azonban csak átmenetiek

Világ folyása.
lesznek és kerülni fogjuk az olyan intézkedéseket, 
amelyek megbontanák a társadalom rétegeinek az 
összhangját. Súlyos intézkedéseket fogunk hozni 
átmenetileg, de csak azért, hogy áttérhessünk az 
új rendszerre és ne kelljen többet ilyen rendel
kezéseket hoznunk. A népre bízom a súlyos intéz
kedések végrehajtását és nem fogom felzaklatni a 
falu békéjét. Minden gazda lelkiismeretére bízom, 
hogy számoljon önmaga lelkiismeretével és ellen
őrizzék egymást. Természetesen később magam is 
ellenőriztetem, hogy mindenki lelkiismeretesen 
eleget tett-e? Ha azt kell látnom, hogy egyesek 
nem értik meg á jó szót vagy nem akarják szol
gálni a közösség érdekeit, azok kíméletre ne 
számítsanak.

A közellátási miniszter a napokban sajtó- 
értekezletet tart. Ezen ' fogja bejelenteni, - milyen 
rendelkezéseket készül tenni a terménybeszolgálta
tással kapcsolatban. A rendeletek rövidesen meg 
is jelennek. A nagyfontosságú rendeleteket a követ
kező számunkban fogjuk részletesen ismertetni.

Külföldi m agyarok hazatelepítése. A múlt 
század áldatlan viszonyai következtében többszáz
ezren hagyták el ősi otthonukat és messze idegenbe 
távoztak, hogy megkeressék mindennapi kenyerüket. 
Ezeknek a magyaroknak visszatelepítését a kormá
nyunk tervbe vette, mert nem térhetett ki a kor 
szellemének sürgető parancsa elől. Visszatelepí
tésükre alapot is létesített és már meg is indult 
a visszatelepítés, de még csak kis mértékben.

1941. május óta 4.294 családot 17.614 fővel 
telepítettek vissza az ősi földre. Főleg a Délvi
dékre. Ezek legnagyobbrészt Moldvából, Boszniából 
és Makedóniából tértek vissza. Eddig 38 ezer hold 
földet osztottak ki közöttük az erre a célra szánt 
52 ezer holdból. így tehát még 14 ezer hold föld 
áll egyelőre a visszatelepítés rendelkezésére, ami 
további 1300—1400 külföldön élő magyar család 
hazatelepítését teszi lehetővé.

Ezekről a visszatelepített magyarokról csak 
ritkán hallunk. Ekkor is csak jót. Szorgalmasak, 
törekvők, mert kétszeresen át tudják érezni a hazai 
föld melegségét. Igaz ugyan, hogy vezetésükről is 
gondoskodott a kormány. Gazdasági irányítással 
megy segítségükre, amikor arra szükség van és 
egyéb támogatásokkal is. Az egész magyar köz
vélemény csak helyeselni tudja ezt a segítséget, 
mert úgy érzi, hogy meg kell nekik adni most min
dent, ami boldogulásukhoz szükséges. És meg kell 
adni okos vezetéssel az egész magyarságnak is, 
nehogy idegenbe vágyakozzék.
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