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ELŐSZÓ.
„Kedvesfiam,hátmég mindig nem érted

meg,hogy a Keletés Nyugatsosem értették
meg egymást? Nézd: nálunk a tisztelet jele,
ha idegenek előtt nem mutatkozunk fedetlen
fővel;acipőnketazonban atemplomban levet-
jük. Az európaiaknál az udvariasság azt kí-
vánja,hogy idegenek előttvegyük le kalapun-
kat,deugyanilletlenvolna,haacipőnketvet-
nönk le jelenlétükben. Mi a kék szemet a
bosszúvágy és a gonoszság jelének tekintjük:
nálukakékszem aszelídségésajóságjele.Mi
jobbról-balra írunk,ők balról-jobbra.A nyugati
írás tele van felesleges betűkkel,amelyeketki
sem mondanak,— mipedigalegtöbbbetűtle
sem írjuk helyesírásunkban.Nálunk azegyszerű
életerény,náluklealacsonyodás.Hogyisgondo-
lod,hogyanyugatiembervalahaismegérthetné
akeletiembert?...“

(AchmedHikmetegykorúmeséiből).

Voltazemberiségtörténetébenaközelmúltban
egyidőszak,amidőnazvoltaközhit:„Diktátorok-
rólcsakjót,vagysemmit“.
Ezazidőszakmúlófélben van.A történelmet

alakítóférfiakmamárelbírjákajózankritikát.Ki-
lábolunklassanabbólanem éppendicsőségeskor-
szakból,amelybenafentielvszárnyátszegteatör-
ténelmiigazságnak.
KemalAtatürkélete,működéseótahosszú,vál-

ságosévekteltekel.EzidőalattKemáltmegvilágí-
tottákjobbrólis,balrólis.Sokszemrehányásérte}
bámulóiviszont,— hogy vulgárisan fejezzük ki
makjunkat,—agyba-főbedicsérték.



6

Érdekes,hogy mindkétálláspontigazatképvi-
sel.Kemáltetteitleheterősenkritizálniis,deerő-
sendicsérniis.
Ennék a látszólagos ellentétnek magyarázata

egyszerű..Kemáléletének első szakában,amidőn
mégahatalomhozvezetőutategyengette,voltkifo-
gásonivaló viselkedésének s eszközeinek megítélésé-
ben.Mikormégazonbanahatalom birtokában„ural-
kodott“ tizenötmilliós,keletinépe felett,országát
annyira fellendítette,annyicsodálatosreformban ré-
szesítettenépét,hogyezta törökség évszázadokon
keresztülsemhálálhatjamegeléggé.
AzelérteredményigazoljaKemált:sok-sokmil-

lióemberttettelégedettéésszabaddá.Elmaradott
népétfelemelteősi,primitívállapotából,amelymeg-
csúfolása voltminden európaihaladásnak.Kemál
előttTörökország lakosságának kilencven százaléka
példáulmégírni,olvasnisemtudott.
Tizenötmillió embert emberhez méltó sorshoz

juttatott. Parasztokból, proletárokból polgárt csi-
nált; élvezeti tárgyakból egyenrangú asszonyokat,
leányokat,szabad embereket;talpnyalókbólközigaz-
gatást,feudális pasa-birtokokbólegészséges közép-
és parasztgazdaságokat;szabad,természetes terme-
lést.Kemálvoltaz,akiEurópa,keleticsücskébe
nyugatiállapotokatvarázsolt.Mindez elég ahhoz,
hogynevessünkkövetKemálAtatürkhibáira,ha-
nemkimagaslóérdemeiszerintméltassuk.

Népemagais,— némelypediglegközelebbről
látta,— feltétlentisztelettel,bámulattaléshálával
vanésleszisKemálirányában.Deazegészvilágés
mindennépelismerimamárKemálnagyságát.Még
anyugatidemokrataországokbanisúgyszólvánosz-
tatlanrokonszenvbenéselismerésbenvoltrésze.Pe-
digezekbenazországokbandiktatúraésdiktátorok
kevéssénépszerűek.
Nem oknélkülítélikmegígyKemáltaNyuga-

tonis.Akemálidiktatúralényegbenéscéljábanmás
volt,minta többi.Azújkoridiktátorokáltalában
munkaképtelenparlamentektőlragadjákel,startják
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kezükben azabszolúturalmat.Kemáléppen azért
vette kezébe a kizárólagoshatalmat,hogy megte-
remtse a parlamentárisán kormányzott, demokra-
tikusTörökországotésfelemeljenemzetéta majd-
nem középkoriállapotokból.Afigyelmesolvasómeg
fogja állapítani,hogya maga élétűzöttfeladatát
csakazőkitartóerélyévélésradikáliseszközeivel
érhetteel.Mélyenagyökerekigkellettmodernizálnia
atöröknépetésmindenelmaradottberendezkedését,
hogyaz1918-ban,alejtőmélypontjánállóországot
véglegesenfelemelje.Hogyennekazegyetlenútnak
a szükségességét megmutathassuk, részletesen kéli
szólnunk arról a széthulló Török Birodalomról,
amelybőlaz újTörökország Kemál„diktatúrája“
nyománmegszületett.Csakmindeztmegismerve,le-
hetítélniKemálemberipályájáról.Természetes,hogy
Kemálnakgáncsolóiisvannakbőviben.Hiszenkri-
tikusidőkben,Kemála műveútjában állókat,—
köztükegykoribarátaitéstámogatóitis,— nem
egyszer könyörtelenülfizikailag is megsemmisítette.
DehiszenKemálelőttottvoltazifjútörökmozgalom
példája,amelyhatalomrajutottugyan,de,— nem
végezvénélatöröknépteljeseurópaiértelemben
vettmodernizálását,— azországmegújhodásátsem
tudtaelérni.Kemálazonbanismertenépekeletikon-
zervatizmusát,fatalizmusát,amely évszázadok alatt
beléidegződött.„Diktatúrája“,mondhatni,a szerető
apadiktatúrájavoltakkormégpolitikailagkiskorú
népévelszemben.Kemállátta,hogycsakfeltétlen
szigorralnevelhetimodern,művelt,nyugatinéppéa
törököt.Kemállátta,hogyhaengedi,hogyelgáncsol-
ják:akkormindenhiúbavolt.Csakígytudtatízküz-
delmesévalatt,évszázadokkalelőbbrevinninépét—
ésezalényeg.
Kemálművenagyszerűenkiálltaalegnagyobb

próbátamásodikvilágháborúközepetteis.Míga
szultániTörökBirodalom azelsővilágháborúnegye-
dikhónapjábanbelesodródottaháborúba,akemáli
Törökország,— jóvalnehezebbkörülményekközött,
hiszenmindenvélehatárosországhaditerület,—
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megőrizte független cselekvőképességét. A Török
Köztársaságalegválságosabbidőkbenéslegexponál-
tabb helyzetekben isszilárd tömb,amelynekbéke-
akaratátvalamennyiküzdőnagyhatalom respektálja,
barátságátápoljaéskeresi.Kemálegykorimunka-
társai,azországvezetésbenörökösei,biztoskézzel
kormányozzákaKöztársasághajójátevéres,pusz-
túlásosidőkbenis.Ésmígmaazeurópai,afrikai,
ázsiaiésamerikaiországoklegnagyobbrészelobogó
lánggalég,nemzetierejében emésztődik— addig
Törökország ma isszilárdan építitovább,Kemál
testamentumaképpen,azeljövendőtöröknemzedékek
békeországútját.

1943.március23-án,aMásodikVilágháború
negyedikévében.

Aszerző.



I.RÉSZ:

TÖRÖKORSZÁGHARCAAVÖRÖS
SZULTÁNELLEN



/.Akörnyezet.Szaloniki...

AholkétezeresztendőelőttCiceroéltszámkive-
tésben,aholPálapostoltartottabeszédeitaThessa-
lonikibeliekhez,itt,kereszténykörnyezetben,anyu-
gatiidőszámításszerint1880.nov.21-én született
MusztafaKemál.
A törökuralom pusztakényelembőlmégcsak

nem isromboltésígysokatmeghagyottSzalomki-
benazókornagyalkotásaiból.A rómailégióképí-
tetteViaEgnatian,báragyönyörűkőútgondozá-
sárasemmigondotsem fordítottaszalonikiiváli,
mégmaiskényelmesebbaközlekedés,alországbel-
sejében,mintatörökutakon.Konstantinusdiadalka-
pujánmégmaislátniarégimestergyönyörűfara-
gásait,amelyekdiadalmenetetábrázolnak,— bárbar-
bárkezekfehérreéskékremeszeltékamárványre-
liefeket.Egyikoldalonzöldségesbódé,amásikonkis
péküzlettapad,mintafecskefészek,adiadalívhez.
Egyik-másikszalonikiitemplomban— mamindtö-
rökmecset— teljesegészében,kifogástalanállapot-
bannagyszerűbizáncimozaikokláthatók.Mégake-
resztetsem vakartákleatörökökésPálapostolszó-
székeszinténottmeredezégnekaszalonikiihegy
oldalán.Köröskörülazonban cifra,lármáséletpe-
zseg;zagyvakiabálás,levanteinyüzsgés.Azutcá-
konakeletiruházatezerféleváltozatbanolvadösz-
szeatörök,spanyol,bolgár,albánnépviselettel.
A városnaknincsentörökjellege.Lakosságának

egyikfelekeresztény,kisrészetörök,másikrésze
spanyolzsidó.Ezarétegmainapigmegtartottanem-
zetisajátosságát,viseletét,szokásait.Deazsidóság
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nemcsakuralkodikavároson;azsidóságszolgális.
Zsidóabankár,deazutcaicipőtisztító,abojadzsi,
ahordár,ahamálisaz,Acsónakos,akovács,meg
aborbélyis.Taláncsakapipafaragómester-ember,
ahivatalnokésakatonamohamedán.Görögkevés
vanSzalonikiben;ezeklegtöbbnyirekereskedők.A
zsidóknagyonvallásosak,szombatonnem dolgoznak,
ezértszombatonmindenüzletet— akeresztényekét
is— bezárják.Méganagybankokis,mintazOtto-
mánBankvagyaSzalonikiiBankisbezárszomba-
ton.Méghajónaksem érdemeskikötniszombaton,
mertnem akadmunkás,akikirakodjon.A szombat
ésvasárnapavároskétünnepnapja.Megtartásukra
magukahatóságokisügyelnek.Amuzulmánokpén-
tekjejóformánnem isünnep.A törökuralom öt-
századikévébenSzalonikimégmaisidegenváros.
Ünnepnap aztán,akinem mohamedán,otttolong
agyönyörűfekvésűtengerparton.
A felvonulásfestőilátványosság.Különösenaz

asszonyokviseleteérdekes.Színpompásruhájukfe-
lett,rövid,prém bélésűésprémmelszegélyezettze-
kéthordanak,amelykeblüketcsaknem teljesenfe-
detlenülhagyja.A kötésignyitottcsipkésingecske
isaligfedimellüket.A szoknyátlila,zöld,vörös,
vagymásszínűbrokátból,selyembőlvarrják,hátul,
más-wiásszínű,aszoknyaszínétőliselütő,keleti
mintákkalszőtt,nehézselyemkötényfedi.Á prémes
mellénykealólacsipkeingfényesfehérségekandikál
elő.A viseletetgyöngyös,vagytollasfejdíszegé-
szíti ki,amelyet színes selyemkendőkből varrtak
festőimódonössze.Emellettazigazánmegkapóvi-
seletmellett,szemsértődisszonanciaafiatalabblá-
nyokeurópaiviselete.ízlésüketésszínérzéküketát-
viszikamodernöltözködésanyagábaésformáiba.
Pedigaz,amiaréginemzetiviseletbenszép,asok
nehézselyem,bársony,tarkaszínésékszerazsehogy
sem ülikazeurópainőidivathoz.A gyöngyfejkötőa
szépasszonymellettlépkedalánya;fejénzöldtollas,
madaras,vagyvirágoskalap,csipkésgalléravál-
lánéscifraeurópairuháthord.A szalonikiiférfiak
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zömehosszúselyemköpenythord.Derekukonvörös,
vagykékövvelkötikátaköpenyt;felettemégegy
prémmelbéleltzubbonytviselnek:.Fejükönfez.Ha-
jukatazegészfejenrövidrenyírták.Spanyolt,gö-
rögöt,albánt,törököt,látniatúlzsúfoltutcákon.
A városbanigensokamulatóhely.Egészutcák

hosszant énekes kávéházak, tánctermek és török
színházakállnak:.A tánctermekbennem igenlátni
nőt,hanem férfi,férfiveltáncol.A mulatságéjfél-
tájbangyakranagörögéstöröklegényekkölcsönös
megszurkálásával és a holttestek eltakarításával
végződik.Azénekeskávéházaknémelyikébenörmény
lányoktörökszerelmeséneketzengedeznek,táncolnak
ishozzá.A törökpublikum,kávémelletthihetetlen
naivsággalnézialányegyügyűődöngését,amelyin-
kább hasonlítaz ittasemberingadozásához,mint
tánchoz.A mutatványhozegymandolinésegyhe-
gedűcincog.
Szalonikiben a török emberestiszórakozása:

apantomim.Ennekisvanjónéhánymúzsacsarnoka.
Olyanbohóckodásféleez,deélőszónélkül,monoton
ésszomorúkiadásban.A törökférfiakgyermekesfi-
gyelemmelcsüggenekajátékonéscsakakkormu-
tatják nevetésselés kopogássaltetszésüket,ha a
színpadon valakitmegrúgnak,vagy megcsókolnak:
ezakétmotívum feltétlenülhat.A pantomimetis
mandolin,vagyhegedűkíséri.A derékbalkánitö-
rökrendőr,akiaszínházajtajánálajegyetszödi,
azeurópaiaktólnemkériajegyet.
Azénekeskávéházakbanmegviseltolaszéneke-

sekzengenek;aspanyolésgörögpublikum pedig
ráütiarefrént.Másholmegnőizenekarokmuzsikál-
nak ésénekelnek hozzá.Programmjuk:a„Körösi
lány“,a„Fischerin,dukleine“ésazakkoribanhíres
operett:a„Furcsaháború“.Csodálatos,hogyahová
húszóraalatteljutavasút,odahúszévkell,hogy
civilizációiseljusson.A„Körösilányt“egészSzalo-
nikibenéneklikéspedigtörök,örmény,görög,olasz
ésspanyolfordításban.Senkisem tudja,hogyeza
dalmagyar.
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Szalonikinek egyik érdekessége a Wardar-utca.
Itta rendesfedettbazáron kívülminden délután
négyórátólkezdvesiketítőzajjalvásártcsapnaka
spanyolok.A vásárzajaavárosmindenzugábael-
hat.Fülsértő hangzavar,— mertmindenkifenn-
hangonhirdetiaportékáját— afáklyák,gyertyák,
nyiltkemencéklángjávalésgomolygófüstjével,sa
— sülő-fővőételek— bűzével,szagávalegyüttolyan
infernális hatásttesz az európaiakra,hogy ahhoz
foghatótaligképzelhetazember.Azutcavéges-vé-
gigcsupaboltnyílásbólésfülkébőláll,amelyekben
mészárosok, gyümölcsösök, zöldségesek, halasembe-
rek,halvát,joghurtotéskülönféleédességetáruló
„Szekerdzsik“,pékekhúzzákmegmagukat.Azutca
közepénfelállítottasztalokonhústárulegyöregem-
ber.Az asztalátgyertyávalvilágítja.A gyertya,
amelyetpusztakezébentart,akezérecsurog.Odébb
édességetéssajtotkínálegyhét-nyolcévespiszkos
kislány.A nyílttűzhelyeket,amelyeketasülőolaj
szaga és kormos füstje szinte megközelíthetetlenné
tesz,csoportokálljákkörüléshangosantereferélve
tréfálkoznak az arra járó vásárlókkal,fehérnéppel.
A tűzhelyekenhalat,vagy„kebakot“,pecsenyétsüt-
nek török módra nyárson. Gesztenyét pirítanak,
szőlőlevélbetakartrizskásaéshúskeveréketfőznek.
Ahalésapörkölődőolajbűzemagasraszáll,néhol
aliglátniátrajta.Ezerféleszín,hangésillattö-
megeostromoljaazérzékszerveketésazidetévedt
„jobb emberek“elkábulvanézik eztamozgékony,
zagyvatömeget,amelyazutcáttolongásigmegtölti.
A szalonikiikispolgár,iparosésmunkásazonban
boldognakérzimagátebbenazsivajban.Ésvanis
valamiigaza:nemisolyanrosszdologaz,elvegyülni
atömegben.
Úgynyolcóratájbanazegyikmellékutcából

víg muzsikátés kurjongatásthallani.Lakodalmas
menetjön.AzesküvőtSzalonikibenmindigeste,a
vacsorautániidőbentartják.Espedignem atem-
plomban,hanemavőlegénylakásán.Avőlegénynász-
nagyaalakodalmasnéppelelmegyamenyasszony-
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ért.A násznagylentvár,avőlegénykétlegköze-
lebbiöregebbrokonapedigfelmegyaleányért.Szín-
lelterőszakkalhozzákle,összefontkezeikben,mint
agyermekeka„gólyavisziafiát“játékotjátsszák.
Ezannakajelképe,hogymilyennehézszívveladják
odaaszülőkalányukat.Lentaztánanásznagyve-
zetésével,dudával,síppaléstámburával,megindula
lakodalmasmenet.Ezvoltaképenamulatság.A vő-
legényházábameginterőszakkalviszikfelalányt
ésottösszeesketikőket.Aztántáncolnakreggelig.
Lakodalmasebédhelyettazonbancsaképpenalá-
nyokatkínáljákédességgel.
DeSzalonikikeresztény„úriközönségének“is

vanegykultúrélvezete:azolaszopera.A kétemele-
tesszínházban Puccinit,Verdit,Leoncavallótjátsz-
szák.Anézőtérpáholyai,parkettjemindenesteszín-
ültigmegtelik.Mégakakasülőis,amelyetitt„para-
disonak“hívnak,tolongásigtelevan.Szalonikisze-
retiazenét.A jólöltözöttközönséglátszólagoskul-
turálisszintjévelkirívó ellentétben állaz előadás,
amelyszomorúmegcsúfolásaazigaziolaszmuzsi-
kának.
...AliRizaaffendi,Szalonikipolgára,nehézfejjel

hagyjamostabbaestisétájátavárosban.Ezaváros
igazánminden,csaknemtörök.Minekiskellapadi-
sahnakegyilyenebhitű,szentségetcsúfolóváros?
HátatfordítvatehátaSzalonikiióvárosnak,elindul
arrafelé,ahonnétszabadlevegőthozaszél.A szél
amelyatengerfelőljön.Kiératengerpartraésa
repedezettmólónsétálvégig.Aztánleülamólóvé-
génazegyikvasgyűrűs,alacsonykikötőoszlopra.A
távolbanacsillagokezrei,mintaprószentjánosbo-
garak világítanak.Tekintete rátéved az Olympus
hóvaltakartcsúcsára.A csúcsotaholdvilágamost
kékrefesti.A csúcsot,amelyben hajdanában Jupi-
terszórtavillámait,mapedigforradalmármacedón
martalócoktanyáznak.
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//.Egylázadómegszületik.

AliRiza effendiSzalonikimeditáló polgára,
egyébkénttisztesfakereskedőésnyugalmazottvám-
tiszt.HázaottálltSzalonikiházrengetegének déli
részén.A „ház“szótazonbanezesetbennem illik
túlságosankomolyanvenni— nem valószínű,hogy
európaiemberakárcsakegypercigisjólérezné
magátabbanafából,vertfalból,vályogbólésné-
hány téglából épített, hosszúkás félnégyszögben,
amelyenbelülAliRizaeffendinéhánylakószobája
állott.
AliRizaeffendiháztartásaésberendezéseis

szegényes. A szobákban esténként petróleum és
faggyúgyertyavilágít— sötétedésutánazonbana
családinkábbaludnitér,semhogyarosszvilágítás
mellettfennmaradjon.Fürdőszobának,angolillem-
helynek,természetesensehíre,sehamva:deeznem
isannyiraaházuránakhibája,hanem akoréésa
Balkáné.Hogyne,hiszennem isolyanrégenmégaz
osztrákok ésmagyarok uralkodójának sem volta
hatalmas,sokszobásschönbrunnipalotájában egyet-
lenfürdőszobájasem;acsászármagapedig,mint
gyermek,éppenaburgbelistrázsaillemhelyefelett
lévőtanulószobábannőttfel,
AliRizafia,— mertvan„trónörököse“isRizá-

nak— feletteprimitívkörnyezetbencseperedettfel.
JóllehetAliRizaeffendiazúgynevezett„úriosztály-
hoz“számított,— ezaz„úriosztály“úgyéltSzalo-
nikiben,mintugyanakkora műveltnyugaton az
egészegyszerű néprétegek.A későbbiTörökország
földjéről,Szalonikiegykoriurának,Cicerónakmon-
dása maradtfenn a legjellegzetesebben,akitkét-
ezerévvelezelőttleküldtekRómábólazegyiktávoli
provinciába, római tartományi kormányzónak. Ci-
ceromegérkezéseutáneztírtahaza:
— Ittcsakjuhokatéspásztorokattaláltam.Az

előbbiekazintelligensebbek.
...AliRiza effendicsaládjának hétköznapja,

napiésétkezésirendjesem sokbankülönbözöttat-
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tól,ahogyazőseisokszázévvelezelőttéltek.Ahét-
köznapokatapénteki— amuzulmánokvasárnapja
szakítottafélbe.IlyenkorIstentisztelet,húséspiláf
valamintvendégeskedésvoltaváltozat.Aztánmegint
elkövetkeztekahétköznapok;acsaládfejeszámára
afatelepeklátogatása,számlák,ajánlásileveleik:fo-
galmazása;acsaládasszonyaszámáraasütés-főzés,
mosatásgondjaikövetkezhettek.Azidősebbleány-
gyermekszámáraaziskola,afiatalabbgyermeka
fiú,acsaládbüszkeségea„trónörökös“:akisMusz-
tafaszámárapedig,aboldogjátékszabadórái.Ilyen-
kor a kis Musztafa megint kedvére játszhatott,
ócska,köznapiruhában,amelyre nem kellettvi-
gyázni.A szomszédokfiaivalszeretettjátszani,szó-
bában,udvaronésnéhabizonyazutcánis.AliRiza
édesapja,azAllahbanboldogultnagyapa,acsalád
előkelőségénekjelképe,azegykoricsászárikatona-
tiszt,bizonyárabuzgónforgottvolnasírjában,haa
hetedik mennyországból,huriktólkörülvéve,leku-
kucskáltvolnaegyfelhőrésenátaföldreésfiának
fiátaszalonikiihitetlenvárosporosutcáinláttavol-
na,vásottgörög kölykökkel,vihogni,szórakozni,
amintéppenvalamicsökönyösszamárfüleithuzi-
gálják.

AzutcánjátszókisMusztafaazonbanegykü-
lönösszempontbólfelvehettevolnaaversenytako-
ronásuralkodóházak:sarjaivalis.UgyanisMuszta-
fánaksem voltcsaládineve.Azegyszál„Muszta-
fán“,a„Kiválasztott“-onkívülmásnevenem volt.
Hiszen ekkoriban alegtöbb török családnak ekkor
még nem voltneve.— Odatehette volna a fiú
nevemellé,,MusztafaibnAliRiza“— deezép-
pen annyira nem,voltszokásos,mintahogy a
török Ozmán, a perzsa Kadzsir-dinasztia, a
„KeletHabsburgjaiésBourbonjai“ nem tették ki
személyinevükmellécsaládinevüket.Voltakugyan
egyes előkelő családok Konstantinápolyban, ame-
lyeknekvoltcsaládinevük.Ezekrendesenvalamely
hírespasának leszármazóiakik nevük mellé oda-
bigyesztették:AliTevfik,vagyéppen Hilmi„pasa-
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zádé“— amiannyitjelent,hogyAliTevfik,vagy
Hilmipasanernzetségebeli— deilyenfényűzésre
Szalonikiben AliRiza effendiházában senkisem
gondolt.Egyemberöltősegítmajdcsakezenaba-
jon;éppenAliRizaMusztafafiaváltoztatjamaid
megeztazósdiszokást,miutánimmárharmadszor
cserélmajdőisnevet.Őrendelimajdel,hogymin-
dentörökkötelescsaládinevetfelvenniésezzelmeg-
szüntetinemzeténekegyikévszázadosfelületihibáját.
Jó,hogyaMusztafagyerekkiskorábanBelltalál-
mányanem voltmégelterjedve,különbennehezen
lettvolnaelképzelhető,példáulSzalonikiben— egy
telefonkönyv.Mégjó,hogyazadóintésekettudliák
hovákikézbesíteni,asokMohamednek,Alinakés
Musztafának.
IlyenadóintéseketkülönbenAliRizaiskapott.

Afaüzletnemmentjólésgondköszöntöttbeacsa-
ládba.A kisMusztafaekkoribankerültéppenelemi
iskolába,mivelépbetöltötteahatodikévét,apró
gyerekkoránaklegfelsőtörökhatárát.Vallásosédes-
anyjaerőltetéséreazédesapjabeleegyezett,hogya
szőke,kékszemű fiúcskaahelybeliFatima-Molláh
egyházi„kisiskolába“járjon.
A fiúcskaélénkésokos.Aránylagszélescsontú,

szögletestatárfejéheznehezen illettapuha,szőke
haj.Orrtövénéllefelé nyúlik ésmajdnem összeér
vörösesszemöldöke.Nagy,tisztairiszes,kisséme-
revennéző,szép,kékszemeivannak.Nemilyenkül-
sejű török fiúcskák ültek,illetveguggoltak aFa-
tima-Mollahiskolaszellőzetlen,szobánakiskicsiny
,,előadó-termében“.

A kisfiúkülönbenazapjáraütött.AliRizais
ilyen .selyemhajú,íveltszemöldökű,élénk fiúcska
voltvalamikor.AliRizapirosfeztakartakopasz-
sága,lefelékunkorodóbajszaésazévtizedeséletküz-
delembenmegkeményedettszája,perszemamárnem
sejtette,hogyAliRizaisvalamikornyűgös,ölbe-
ülő,simogatástvágyókisgyermeklehetett.

AkisMusztafaapjáhozütött.AliRizafelesége,
ZubeidaHanum,termetes,széles,cseppetsem szép
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asszony.Lényébenismerőellentéteférjének.A férj
lassú mozgású,gondolkodó,örökkéönmagávalvi-
tázó,egyébkéntazonban igen modern szemléletű
ember.Azasszonyazonbankonzervaltív,túlvallásos,
szultánhívőteremtés,akinekamegszokottéletösvé-
nyek,a konstantinápolyipadisah,a szalonikiifő-
imám ésaFatima-Mollah iskolaigazgatójajelen-
tetteavilágvégétésatörvényt.AhogyZubeida
Hanum mégegyújkonyhareceptetnem volthaj-
lendó kipróbálni,úgy nem volthajlandó férjének
abbasemigazatadni,hogyakisMusztafátjobblenne
aszalonikii,,frenki“,azazkeresztényiskolákegyi-
kébeadni.IttugyanKoránhelyettangolt,arabírás-
jelek helyettfizikátésperzsa Firduszi-versek he-
lyetttornáttanultvolnaakistörök,dehátZubeida
Hanum nem engedett.A kisMusztafatehátaFa-
tima-Mollah iskola tanárátóltanulta nemsokára az
élethezszükségeslegfontosabb dolgokat.Rövidesen
aztánvalóbanodáigisvitte,hogykívülrőltudtaa
szunnitakalifákegésznévsorát,Korán-szúrákegész
strófáit,egészaszázhuszonharmadikszúráig— és
ígytovább.Igaz,hogyközbenfogalmasem voltar-
ról,hogymiisazavillám,hogymitöbb:egyket-
ted,vagyhárom ötöd?EgyNapóleonnevűúrléte-
zésérőlsem hallottbizonyára.Ezzelszembenabo-
nyolódottírásjelektanulásávalisévekenátgyötör-
ték— méghosszúidőmúlvasem ismerteperszea
százféleírásjelet.A párhuzamosfrenki-iskolák nö-
vendékeiviszontezalattmárrégérdemleges,komoly
dolgokattanulhattak.
Akis Musztafának,hamajdfelnőésazállam

mindenhatófejelesz,egyikelsődolgaleszatörök
tanításitmegreformálniésazannyifeleslegesidőtel-
rablóarabcicomaírásjeleketeltörölni.Vájjonmelyik
halandóembernekadatottmegegyeredményesélet
során,hogymindenszemélyesentapasztaltferdesé-
geteltörölhessen?

A kisMusztafaazonbanmindenósdiságaelle-
néreisnagyonszeretteédesanyját. Eztszintefe-
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leslegesismondani.Deazértmégisvilágosanlátta
későbbanyjaelmaradottságát.Ígyírrólakésőbb:
— Édesanyám hittazokbanazelvekbenéstra-

díciókban,amelyekben felnőtt.Valósággalcsüngött
rajtuk.Egészlényénekalapjaacsendeséslágyval-
lásosságvolt.Eztavallásosságotsemmisem rázkód-
tathattameg.

Édesapjárólazonbanígyír:
— Atyám szabadgondlolkodó volt. Határozott

hívevoltanyugatrólbeáramlóeszméknek...
Igen;talánéppenaliberálisédesapaésazókon-

zervatívédesanyaellentétekelthettekoránéletrea
fiatalMusztafábanagondolkodást.A gondolkodást,
azérvek mérlegelésétésazigazság keresését.A
szőke kisfiú, kortársait sokszor meglepte korát
meghazudtoló kérdéseivel:talán maga sem tudta,
hogy az odahaza,szüleihálószobájábólátcsendülő
világnézetivitákhangfoszlányaikeltettékbenneélet-
reaKétséget— mindenemberitudniakarásmozga-
tóját.Azédesapasokatéltéssokatlátott.Megért
sok csodálatosváltozástésmegértemindennek az
ellenkezőjétis.A kétségotthonoltAliRizábanis,
atengerpartiszélszántotta,redős,domború hom-
lokamögött.Eztazörökkédolgozóagyatörökölte
tőlefia.Talánazértisszerettékegymástolyna-,
gyónapaésfia.

...Azapaakkoribanazonbanmáridősember
ésbeteges.Májésszívbántalmaivannak.Perszeké-
sőnjöttekráabajlényegéreaszalonikiiorvosok.A
betegeskedőemberelhanyagoltaazüzletétisbeteg-
ségében;afapedigjóáruSzalonikiben:szintekizá-
rólagezthasználjáképítésreaszegényemberek.

AliRizafélévibetegeskedésutánmeghalt.

A gyászszörnyű,felejthetetlenemlékeimélyen
bevésődnekazimmárkislegénnyéserdülőMusztafa
lelkébe.Apjakoporsója,atemetés,asok idegen
ember,aföldtompadübörgéseazárokban,szinte
hónapokralelkibeteggtétették.ZubeidaHanum lát-
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ta,hogyazelárvultházbanmostnincsmitkeres-
niük.A vallásosasszonyegyébkéntagyászóráiban
erősvoltésmagasságokbantrónoló;aKétségkis
híve,Musztafamosttalálkozottéletébenelőszöraz
Istenhitmindentelsöprőerejével.Titokbanirigyelte
édesanyjátéskeserű szemrehányásokattettmaga“
naík,abensejébendúltkétségekért.Vájjonnem bű-
nőzött-eAllahellen,amikoraztkérdezteannyiszor
önmagától:„kell-e nekem ezeketa végeláthatatlan
Korán-szurákat kívülről betanulnom?“ Nem azért
büntet-emostAllah?
Azönvádésagyermekléleknekezazexcesszív

állapotaazonbannem tartottsokáig.Azújkörnye-
zet,azidő,anapsütés,atermészet,lassanhelyre-
zökkentettéazegészségesfiatalfiú lelkiegyensú-
lyát.
Szalonikitől három órányira, anyja fivérénél,

jóléreztemagátMusztafa.Kisfalusimajorvoltez
aház,hozzánéhányholdszántó,kecskék,juhok,egy
párló.Alangassza-imajorságbannem voltidőbús-
lakodásra ésgondolkodásra.Hola libákatkellett
etetni,holakecskéknek;zöldségetszedni.Kétmar-
koskiskéz,mintMusztafáé,nem maradhatotttét-
lenül.ZubeidaHanum esténkéntösszeültfivérével,
azünnepélyeskislakószobábanésmegbeszéltéka
gazdaságdolgait.A szalonikiiházatlezártákésa
fatelepismegszűnt.Azözvegyesténkéntbátyjával
tervezgetteajövőt.A világról,igazságról,életelvek-
rőlittnem sokszóesett.Azözvegyetésfivérétez
nem nagyonérdekelte.A kislegény,haesténkéntott
ültaszobában,aparázsmellett,néhameglepvekér-
dezteönmagától:miértisolyanidegennekinagy-
bátyjaésanyjabeszélgetése?
TizenkettedikévéttapostaekkormárMusztafa.

Koránérettkisférfivéésönérzetesemberré.Min-
dengyermekbenhallatlanigazságérzetlakozik:leg-
többszörazonbanasajátmagairányában.Deaz
igaz,hogyaminekazigazságárólagyermekamaga
javáramegvangyőződve,ahhozfelnőtteketismeg-
szégyenítő szívóssággalés kitartássaltud ragasz-
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kodni.A kisMusztafánakisnem egyszerakadtak
olyan problémái,aholháttérben szorultnak érezte
magát.AjátszótársaképpolykonoK,gyermekiigaz-
ságmeggyőződésselállottak szemben az ő akarata-
val— afelnőttekazonban— hálaatörökökete-
kintetben valóban kivételes, nagyszerű pedagógiai
elveinek,amellyelakisfiúbanisfelnőttférfitlát-
nak— mindig„okosan“beszéltekMusztafával.Ha
Musztafánaknem voltigaza,megmagyaráztákneki,
— haigen,akkorengedtekakaratának.Ezértisbe-
csülte Musztafa a felnőtteketfélistenként.Sokkal
szívesebben voltfelnőttek körében,mintjátszótár-
saival.Nagybátyjávalazonban mégsem tudottösz-
szemelegedni.Azmindigcsakamajorságról,meg
akecskékrőlakartvelebeszélgetni.Musztafátpe-
digakecskéknemérdekelték.
Egyváratlaneseményaztánhirtelenmegváltoz-

tattaafiúegészfejlődésétésjövőjét.Máról-holnapra
olyansérelem érte,amelydöntőenbefolyásolta—
évekenátmagasem tudtamiért— jellemét.Helye-
sebben:jellemétnem,mertaztmindenkiörökre
magávalhozza,ősiörökségegyanánt.A jellem lé-
nyegénváltoztatniúgysem lehet,legfeljebbbefolyá-
solniésellensúlyozni.Musztafátváratlan kalandja
tehátcsak alaptermészete eredetifejlődésének irá-
nyábalökte.Errevoltperedesztinálva— „kizmet“,
ahogyatörökökmondják.Vanegyolyanfilozófia-
matematikaifelfogás,hogy azembergyermekkora
— értékben— több,mintéleténekfele.Legalábbisa
gyermekkoralatttöbb ésnyomotthagyóbb jelentő-
ségűeseménytörténikmindenkivel,mintazéletmá-
sodikfelében.
HogytörténtMusztafasorsdöntőkalandja?Úgy,

hogyMusztafavisszakerültSzalonikibe,ZubeidaHa-
num ugyanisnem láttahelyesnek,hogyfia,azegy-
koricsászárikatonatisztunokája,alangassza-ilibák
ésöszvérektársaságábanfelejtseelaztakeveset,
mitaFatima-Mollahiskolahodzsájátóltanult.Zu-
beidaHanum abbanazegybennyugatiasszonylett,
hogyszorultságábanegyszerresokrokonatámadt.
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Előkeresteazokatatávolirokonokat,akikeddigcsak
atávolságot,denemarokonságottartottákvele.

AliRizamegszorultözvegye,miutánelőszöris
langassza-ifivérenyakábavarrtamagátéskiscsa-
ládját,most,amikoraszalonokiiházeladásbólbe-
folytpiaszterck márrohamosan csökkennikezdtek,
leveleznikezdettatöbbinagyszámúatyafivaléssó-
gornővel,melyikfogadnábelegalábbazegyikkis
árvát?
Szalonikibőljelentkezikisegyrokonöregnéni.

Nekicsakkutyájaéssiketangóramacskáivannak.
HaakisMusztafavalóbanolyaranyoshajúésara-
nyos viselkedésű, mint amilyennek Zubeida és
fivéreleírják,hát,Istenneki,szívesenlátja.Ígyleg-
alábbmindjártbeislehetíratniaszalonikiiközép-
iskolába.
Ígyistörténik.Musztafa— kisrázósparaszt-

szekéren,frissen foltozott,vasaltruháivalazölé-
ben,— visszadöcög gyermekkora színhelyére.A
nagynéniegyébkénttökéletesenolyan,mintaréz-
állványánugrálópapagáj,deemellettigenkedves
ésjó teremtés.Úgylátszik Musztafaittjólfogja
magátérezni.
A gyermekelsőérzéseritkánszokottcsalni.És

Musztafatényleg jóliséreztemagátazöregasz-
szonynál.Sohanem ismentvolnatalánelSzalo-
nikiből,ha,párhaviiskolábajárásután,Hafíztanár
úr,amaszégyenteljesdolgotnemcselekszivele.

Az„újfiú“eleintenem sokbajtokozottasza-
lonikiiegyetlenközépiskolában.Amikorazudvaron
akiscsengőmegszólaltésafezes,papucsoskis
törökök betódultak a kopárés szegényes közép-
iskolatantermeibe,Musztafamindigelsőnekültle
a helyéreésmindigtisztán,pocanélkül,szépkal-
ligrafikus írássaltudta bemutatnia tanár úrnak
dolgozatfüzetét.Azarabéstöröknyelvtanonkívül
történelmet, számtant, földrajzt tanultak az első
osztályokban.
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Hafiztanárúr,ezabőrzekés,turbánosférfiú,
azonban észrevette,hogy Musztafa nem csak jól
felel,hanem önérzetes és rátartiis,ha egyszer-
egyszervalamiértrápirítanak.A fiú érzékeny és
beképzelt.Hafiz,atörökgyógypedagógus,talánazt
képzeltemagáról,hogyfizetésénekrejtettcéljaaz,
hogytanítványaijelleméből az öntudatnakméga
halványabbszikrájátiskiölje— azönérzetnem illik
aprófétahűfiaihoz.Legkevésbbéakisiskolásfiúk-
hoz.Hafizevéleményemerőbenellenkezettösszes
tanártársaifelfogásával.A török szereti,becsülia
gyermeketésnem bántja.Hafiz,aszalonikiigörög
és„frenki“környezetben,úgylátszik éppen anád-
pálcátláttaelsősorbanátveendőnekanyugaticivi-
lizációból. Reggelenként tehát bottal felfegyver-
kezvejelentmegatanításon.
EzaHafiz-félebotnyugodtanbekerülhetnea

konstantinápolyi Eszki-Szerájbeli Történelmi Mú-
zeumba.Mertennekabotnakköszönhető,hogyegy
lázadóhajlandóságúgyermek— valóbanlázadóváis
nevelődött.
Az egyik délelőttön verekedés keletkezettaz

iskolaudvaron. Az erős lángeszű gazda-gyerek,
Musztafa, bizony jól ódakent valamelyik városi
fiúnak,akielőzőlegnekitámadtakétöklével.Sze-
rencsétlenségükre éppen akkorlépettkia kapun
Hafiztanárúrésremegőajkakkalkiáltottaaszét-
ugróverekedőknek:
—Majdodabennszámolunk!
Aztán számoltak is.Éppen Musztafahúztaki

alutrit.Ittalegjobbalkalom ennekazakaratos,
ördögszemöldökűfiúnakvéglegletörniaszarvát.
Azegészosztálytkeményenelővetteésmeg-

dorgálta. A bosszú vastagját azonban Musztafa
húztaki.Hafiztanárúrkijelentette,hogymostpél-
dátfogmutatni.Ezabeképzelt,garázdafalusive-
rekedő— Musztafaelőszörvettrésztverekedésben
—megfogjakapniméltóbüntetését.
MusztafaelőzőlegismindennapottláttaHafiz

kezébenabotot.Deazthitte:ezcsakolyanártatlan,
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térképmutogató jelkép,csak a hatalom jelvénye,
mintakárazemelvényHafizszékealatt,vagya
Korán-mondatokafalon.Musztafátazelőttsohasen-
kinemütöttemeg.
Musztafa elhatározta,hogy a szégyentnem

engedimegvalósulni.
DeHafizerősebbvolt.A véresrekarmoltkezű

tanárvégülisottcsapkodtaMusztafalábszárát,ahol
érte.Atanárúrisordított,Musztafais.
Hafizpedigegyrerángattaafiúcsuklóját,hogy

akarjamajdkiszakadt.Musztafaelőszöraszégyent
érezte,azizgalmat,a„megtörténhetetlent“— az-
utánérezteafájdalmatis— érezteapusztaerősza-
kot,hogyegyfelnőtt,tekintélyesembervisszaélaz
erejével.DeMusztafátazhoztakivéglegasodrából,
hogyafizikaifájdalom egyszerűenúrrálettrajta
ésbőgniekellett,mintegypólyásbabának.Keserű
gyűlöletlettmostúrrárajtamindeniránt,amifölé-
nyesésfölötteálló.Hafizkétfejjelmagasabbvolt
nála,karjapedigolyanvastag,mintMusztafafelső-
combja.Ezellennemlehetetttenni— éstalánéppen
ezértbőgöttMusztafa.
Amikoradulakodásnak— mertinkábbennek

lelhetettnevezniazépületesjelenetet— végevolt.
Hafizottállottremegveésdühödten adobogón.
Musztafapedigmostmárnem szóltegyszótsem.
Sírásaisabbamaradt.Visszamentahelyéreésleült.
Szépen,nyugodtan megvárta,míg azórának vége
lett,aztán összecsomagoltakönyveit,füzeteit.Sze-
mébenyomtakis,összegyűrődöttpirosfezét,nem
nézettsejobbra,sebalra— ésmintegyalvajáró
—,hazafelévetteútját.Otthonaztánodaálltnagy-
nénjeeléésaztmondta:
— Énpedignem megyektöbbévisszaazisko-

lába. Tudom, hogy itt nincs más középiskola.
Lesz,amilesz.Sztambulbamegyek,akatonatisztek
iskolájába,hogyénistisztlegyek,köszöngessenek
nekemazemberekazutcánéssenkitöbbémegneüt-
hessen.
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Ésígyistörtént.Musztafa,mindenszülőiés
rokonidrámaiellenkezésseldacolva,attólanaptól
fogvanem tettetöbbélábátaszalonikiiiskolába.
Aziskolába,aholanagyszégyenérte.
Alázadópedigsikeresenmegszületett.

III.AVörösSzultánfővárosa.

...Konstantinápoly,amely mostmár ember-
öltőnátMusztafaműködésénekszínhelyelesz,külön,
önmagáértélővilág.Él,lélekzik,valóságosmikro-
kozmoszaanagyvilágnak.Ezerésezerévnyiem-
beri fejlődés, csodálatos, pontos keresztmetszete.
Konstantinápolyban találkozik Európa Ázsiával.Új
világ nyíltmeg itta vidékifiatalemberszámára.
AkiKonstantinápolytnem ismeri,azTörökországot
sem ismerheti.Ittszívta magába Törökország ké-
sőbbiállamfőjeazokatatörténelemformáló eszmé-
ket,melyeketSzalonikiben sohasem láthatottvolna
megésamelyekhezazerőtésösztönzéstTörökor-
szágmúltjából,nem utolsósorbanpedigkonstanti-
nápolyitapasztalataibólvette.
Amiótaatörténelmivilágkialakult,itt,azösz-

szenyúlókétföldnyelvközött— ahollegközelebb
érintkezik a két világrész, Európa és Ázsia,
— hajóznak át a Boszporuszon a tengerjáró
hajók. Itt visz át az út Afrikába, Egyiptom-
bais.Bizánc,amaiKonstantinápoly,márKrisz-
tusurunkszületéseelőttháromszázévvelittállott.
DáriusésXerxesseregeiezenakeskenyföldnyel-
ven keresztültörtek be Európába.Később Nagy
Sándorcsapataiadják vissza a látogatást;ők vi-
szontEurópábólÁzsiábamennekésottpusztítanak.
Musztafa,a kis katonaiskolás kadett,ősi,törté-
nelmilevegőtszívhatottasztambulicsászáritiszti
iskolafalaiközött.
Európábaősidőkótahárom helyenlehetettbe-

törni:Oroszországon,aGibraltáron átésaBosz-
porusznál.A nyugatikultúrátezenahárom kapun
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keresztülkíséreltemegKeletmeghódítani.A közép-
oroszvidékenmáratörténelemelőttiidőkbenóriási<-
népvándorlások és harcok dúltak.A tatár-mongol-
turáninépszaporodásKínaelépróbáltabenyomnia
szorítókereteket.Kínacsászáraazonbanabetörök
ellen falatemelt,páratlan,hegyierődítményláncot.
A lökésvisszapattantésmostmárOroszországirá-
nyábanpróbáltÁzsiahullámzani.Hogysikerrel,azt
nemcsak ahunok ótalefolyó betörésekből,deaz
oroszlélekálmodozókeletiségébőlisláthatjuk.

A másodikkapuGibraltár,ezaBoszporuszhoz
hasonlóföldnyelv-találkozás.Hogy az arabokés
mórokcsakegyszeréscsakFranciaországigtudták
eljutni,ennekoka,hogyazafrikailakosságzömét,
tehátalökőerejétatengerpartilakottrészektőla
Szahara választjael.Ígynemtud: erőt kifejteni;
emberrezervoárjátólelvanválasztva.Ez alegke-
vésbéveszélyesbetörésipontabarbárságszámára.
A harmadik hely a Boszporusz.Ez ma a csá-
szár,II.AbdulHamidszékhelye.A rómaiidőkben
ezekneka földnyelvek találkozóhelyén épültBi-
zánc;ez a város lázadt felSeptimus Severus
ellen.A vaslégióik aztán többéves ostrom után
elfoglalták és 196-ban Krisztusután földigrom-
bolták. 330-ban NagyKonstantin beleszeretett
a páratlan fekvésű, romokban heverő világvá-
rosba és birodalma székhelyéül jelölte ki a
hajdan dicsőséges,akkorramárporbaomlottBizán-
cot.— „Nova-Roma“— ezlett volna Bizáncúj
neve— azonbancsakKonstantinutódaialattérte
el,sőtmultafelülréginagyságút.AmikorI.Theo-
dóziuszcsászárfelosztottafiaiköztabirodalmátés
mindentújraelrendeztek,avárosanagycsászárról
a Constantinapolis,Konstantin városa nevetnyerte
ésakeletrómai birodalom székvárosalett.Vitéz
Belizársokszormegénekelt szerepléseesikerrea
századra.Harmincegyezer embernél többet hánya-
tottkardélreazamfiteátrumbelilázadók közül.És
mégmielőttelindulnánakazázsiaihadak anépek
vándorlására,tündöklő Jusztiniánusz, azember,a
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szabadgondolkodó,atörvényalkotó,felépítiaHagia
Sophiát,aSzentBölcseség templomát,amelybea
keresztényvilág,főképazoroszésagörög,száza-
dokonátazótaisvisszavágyik.A vandálok,bolgá-
rok,magyarok,hunok,avarokkilencalkalommalis
megpróbálnak Bizáncba betörni.Ami Buzogányos
Botondnaknem sikerült,azttalán1203-banave-
lenceidogé,DandoloHenrikelérte.Nemsokárake-
reszteslovagokütöttektanyátanapsütöttedombo-
kon.Csak kétemberöltő múlva verikiPaleolog
Mihályaz„idegenkeresztényeket“ésállítjavissza
abizánciakcsászárságát.
Közben azonban., párhuzamosan a kereszté-

nyeknekakeresztényekkelvívott,öröktragikumúés
sohasem végződőharcával,más,mégsokkalvesze-
delmesebbellenségistámada„Város“,a„Világ“
ellen.Azázsiaiszeldzsukok egykorihűbéresei,az
ozmanlikezek.Musztafakadettvérszerintiősei.A
krónikaszerint,éppolykékszeműekésszőkehajúak
voltakfejedelmeik,mintmagaMusztafaaszalonikii
kadett.Későbbikeveredésükabizánciakkalszembe-
ötlő:használatosabbszavaikközöttsokviseliabi-
záncijelleget.Sztambul„eisthénPolis“— „aVá-
rosba“.Azeffendiszó:gyökereaz„authentes“—
„tekintélyes“, az urak akkori megszólítása. Hi-
szen mi is „tiszteletről“, „nagyságról“, „méltó--
ságról“ beszélünk, ha valakit megszólításban
tisztelniakarunk.Az újabb görögben a „th“ szi-
segő hangot kapott. Athént ma is Afszénnek
mondja a görög nyelve hegyétfelső fogsorához
érintve.Így lesz az authentészbőlis aufszentész,
majd,még egyszerűbben,megkopottabban,primitív
nehéznyelvűbarbárokszámáraeffendi.
Kik ezek az ozmanlik? Konstantinápoly mai

uirai,atörökségősei?
...HaszembenBizánccal,atúlsóparton,akis-

ázsiaifélszigetenegyenesenbefeléhaladunk!,elér--
kezünkazegykorolyhatalmas,bőszenverekedőós
hódító,a kora középkorban azonban márfáradt-
ságnak induló Szeldzsuk-birodalomhoz. Örmény-
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országban él ekkor egy másik kis néptöre-
dék — egy a számtalan közül:— az oghuz
törökök.Azogjurnépcsaládból,akínaicsászártis
adófizetésrekényszerítő egykorinagy népbőlszár-
maztak.Számukcsekélyvolt,Dzsingiszkánnagy
hadjárataialatttűntekfel.Előbbahatalmasszeld-
zsukoknakszolgái,majdfegyvertársai,amaitörö-
kök ősei.Arméniában éltek ekkor:a szeldzsukok
helyikormányzói.Verekedőpásztornépezafaj,elég
emlék van róluk a British Múzeumban.Ertogrul
nevűvezérükvezettekésőbbőkettovább,atatárok
előlKisázsiába,Konstantinápoly felé.Ertogrulfiát
Ozmánnak hívták — innen anép ésacsászar-
házneveis.Azéacsászáré,akineknevétMusztafa
ottlátjaminden szakkönyv első oldalának ajánlá-
sán.
CsakOzmán,adinasztianévadóősevettefelaz-

tánamohamedánhitet.Csodálatos,legendábavesző,
jövőtlátóálmokutángazdagonnősülésőmáregy-
szer-kétszerátisjönEurópába.Fia,Orkhánmára
Dardanelláknálvoltotthon.Azírnisemtudó,demár
nagyhatalmúidősebbférfi,megkapjaabizáncike-
resztény császáregyik jelentéktelen fiatalleányát,
mivelaBazileüsztmegsegítettecsapataivalazegyik
keresztényellenségeiellen.
BizáncbanaztánOrkhánlátja,hogyacsászári

udvardrágaköveihamisaksazegykorolycsodált
koronákdrágaköveikivannaktördelve.Nem szólt
semmit,de jólmegjegyezte magának mindeztés
hazament. Éttől kezdve a török vezérnek nem
imponált,ha úgy vitték őketaz „audienciára“ a
tróntermeken keresztül, hogy közben az arany
oroszlánok bőgtek és műmadarak csattogtak. És
befelé megmosolyogták,amikorszertartásoslebom-
lásutánfelemelkedtek— ésatrón,avörösszandálos,
mozdulatlan császárralegyszerre nem voltsehol.
Jóltudták,hogyezabarbároknakszánthatásvadá-
szat,egyszerűcsigaszerkezetetjelent,amelyatrón-
emelvénytanagy zajban észrevétlenülamennye-
zetreemeliéseltünteti.
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Orkhán,amaicsászárházharmincadik uralko-
dója,szervezteakeresztény gyermekekbőlajani-
csárokat.Jeni-cseriannyi,mintújkatonák.Ezeket
betették kamaszkorukban elől a katonakészítő-
gépbe,aszigorúfegyelem alattkészcsapatokhoz—
aztánkijöttekhátul,párévmúlva,mintalegvesze-
delmesebb,legvakmerőbbverekedők.

Orkhánfia,I.Murád(márviselika„szultán“
címetis)vérrel-vassal,arannyalmegszerziDriná-
polytéseztfővárosáváteszi.Innen,aközvetlenkő-
zelből,márkomolyan farkasszemetnéz Bizánccal.
Az arannyal,bíborral díszes,egymásra fenekedő
görögurakmegdöbbenvenéznekössze:ennekmost
márfelesemtréfa.Valóban:párévmúlvaatörökök
adótkövetelnekacsászártól.
...Ésa legyöngültkeletibirodalom hőslelkű

császára, elindul európai koldulóútjára. Szenzáció
verifelszerte a nyugatibirodalmak székvárosait.
A bizáncicsászárelőszörutazikEurópába.Leplezet-
len,éheskíváncsiságfogadtaalegendáskoldus-ural-
kodót.JárapápánálésVelencében.Ezakereskedő-
köztársaságmindigmelegenérdeklődöttKeletiráni.
KésőbbSztambulbanövéleszalegfontosabbésleg-
szebbkövetségipalota.Ekkoribanmárdúskálara-
nyaiban:pénzértsokmindenrekapható;az„Arany
Hordát“,a törökök embertömegeitiső szállította
hajón Dél-OlaszországbólátEgyiptomba.Ezekből
azutasokbóllettekamamelukok,sőtEgyiptom né-
melyikkésőbbiuralkodójais.

Velenceésatöbbieurópaiállam üreskézzel
engedikelaszegénybizánciutazócsászárt.Mitis
beszélössze-vissza,hogyatörökmajdmégBizáncot
iselveszi? Ugyan!...Rémlátások.Csak a pápa
vigasztaljamégisPaleogolosat.Majdcsakleszva-
lahogy,őmindentmegtesz,amagarészéről.Kínos,
botrányos világszenzáció:a hatalmas olasz nagy-
kereskedőkazadósokbörtönébezáratjákavédte-
lennagyurat.Nagynehezenszabadulcsakkionnan.
Végre visszakerül, jóformán egyetlen megma-
radtvárosábaabazileüsz.Hazajönés— mitvolt
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mittennie?— simánbehódoltatöröknek.Azoz-
mánakkoribanmárSzerbiáigterjeszkedik.Ígyke-
rülttörök kézreSzaloniki,Musztafakadettszülő-
városa,őseineklakhelyeis.Kitudja,hogykerültek
Ősei,melyikszultánkatonáiként,ebbeakeresztény
többségűvárosba?
Keserű tragikum lettezekben azidőkben Bi-

záncbanúrrá.
I. Murádutóda ésfia,Bajazidugyanismár

amagaslórólbeszélezutánBizánccal.
Ekkorváratlan segítség jön.Nem issegítség,

csakelodázásaadolgoknak.A történelem kereké-
nek forgásátkissé feltartóztatja a sors.Dzsingisz
kán késői utóda, Timur Lenk, úgy tönkreveri
Kisázsiában,majd barbárlovashadtesteivelaFöld-
közi-tenger partjáig előnyomulva, a török szul-
tán seregeit,hogy maga az elfogottszultán is
vaskalitkábanteszimegazutatvisszafeléÁzsiába.
Ott,akönyörtelenrácsokmögöttpusztulelaha-
talmasBajazid.Bizáncazonbanhiábalélekzikfel.
A törökbámulatosanrövididőalattkiheveriacsa-
pástésújraakcióképes.Ésígykövetkezettbeaza
világtörténelminagy esemény,mely aztán Szerbia,
Albánia,Rumélia,Bosznia,Magyarország,Erdély,
Moldva,Oláhország,Krim,Georgia,Anatólia,Mezo-
potámia, Örményország, Cserkeszország, Lorisztán,
Egyiptom,TripoliszésTuniszmeghódításával,Ot-
rantó,Tarentó,Belgrád,Rhodos,Kairó,Buda el-
estével,Stájerországig,Lengyelországig terjesztiki
azegykorolyismeretlenkisozmanlitörzsországai-
nakhatárait.AzEurópátjárt,egykoribizáncicsá-
szársarja,azutolsócsászár,avitéz,fiatalXII.Pale-
ologosKonstantincsászárvesztiel,haláláigbüsz-
kén,elszántanvagdalkozva,1453május29-én,öt-
vennégy napi csodálatos ostrom után, a húsz-
néhányéves,vadII.Mohamedtörökszultánnalszem-
benBizáncot,megmaradtkereszténybirodalmát.Az
olaszsegédcsapatokelmenekülnek;Giustinianimeg-
sebesül,akésőnjöttpápaigályákpedig,azégőel-
esettvárosláttán,visszafordulnakamesszetengeren
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éssietvehazaeveznek.A császárholttestétahódító
szultánkikeresteti,azutcákat,falakatborítóhulla-
hegyekközül.Bársoktízezerellenállókeresztényt
megisölatörökcsatadüh,igensokbizánciúrés
polgárállmostmárMohamed szolgálatába.Sőt,
nemsokára szultánirendeletbiztosítja a kereszté-
nyekszámáraaszabadvallásgyakorlatot.Mégma
isjóformán színgörög aszázezresPeravárosrész,
többmás(konstantinápolyinegyeddelegyütt.Moha-
med,aHódító,a„SzultánFati“átvesziSztambult
ésbirodalmaszékhelyévéteszi.

Így lett Konstantinápoly a törökség felleg-
vára.„Sztambul“pontosan csak parspro toto el-
nevezés:tulajdonképpen csak az Aranyszarvon in-
nenivárosrészthívják Sztambulnak.Musztafa ka-
dettmagaisavárosmásikfelébenlakik.

Konstantinápolymagasokkalnagyobb.Azeu-
rópaikontinenskinyúlócsücskénfekszikaFekete-
ésaMárvány-tengerközt,aboszporuszitengerszem
rospartján.Ideiskilátniatisztiiskola(ablakából.
Szemben,a tengerszoros túlsó oldalán,az ázsiai
kontinens nyúlik; azonban dombos,hegyesvidékű,
kis nyúlványán mindössze nyolcvan—kilencvenezer
ember lakottebben az időben.Szkutari,törökül
Üszküdar,szépkilátástnyújtóemelkedésekenépült
negyed,Konstantinápolyhoztartozikésannakegyik
elővárosa.Ittkezdődik,Kisázsiával,magaatitokza-
tosősvilág.Musztafakadettismeg-megborzongott,
ahányszorátnézettatúlsóázsiaioldalra.Magasem
hittevolna,hogyvalahamajdéppenőleszaz,akiaz
egésztörökbirodalom súlypontjátÁzsiábafogjaát-
helyezni.
Konstantinápolymásikfele,azeurópaioldalis

dombos.Azisemelkedésekenépült,alkarcsakRóma.
Körülbelülközépen,hirtelenszélesvíznyúlikbelea
tengerszorosból,derékszögben,az európaioldalból.
Azörökkéáramlótengerittbetorkollikaszárazföld-
be,kettéosztvaazeurópaiKonstantinápolyt. Eza
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híresAranyszarv.Ezaháromféleosztottság adja
jnegavárosnakbűvös,velencésjellegét.
Az Aranyszarv (Chrysokeras-nak hívták a ré-

giek)nemcsakföldrajzilagvágjakettéatörökfő-
várost,delelkilegis.Asztambulioldalon,azArany-
szarvoninnen,délfelé,atörököklaknak,mohame-
dánok;túlnan pedig a keresztények.Többszázezer
örmény,görögésegyébkereszténylakikittévszá“
zadokóta.A tulajdonképpeniSztambul,amohame-
dán negyed óriási; templomok, szűk, kanyargós
utcák, piszkos sikátorok, hatalmas terek, állami
épületektarkaösszevisszasága.
A természethúzta pontos válaszfalon innen,

ezena„török“oldalonhemzsegakaftános,fezes,
barnaarcú emberáradat.Az utcaiárusok,a nagy
bazárbanugyanazontípustképviselik,mintakávé-
házivendégek,akikazablakokmellett„eilendzsiz-
nek“,üldögélnek,szórakoznak,morzsolgatják csen-
desen olvasóikat, vagy kávézgatnak, diskurálnak.
A keletinépekszeretikakávéházakat,amintálta-
lábankedvelikanyilvánoshelyeket,atömeget,a
társaságotis.AforgalmasOkmeidán,aNyíl-térvagy
azAtmeidán,aLó-tér,abelőlenyílóHyppodrom-
mal,aszökőkutas,óriásiparkokban,acsendesutcá-
kon,szűk,házakkapuibólnyílósikátorokonugyanez
a színpompás,méltóságteljes közönség hullámzik.
A legendáskutyahadéspiszokinkábbakülváro-
sokbanláthatók.Avárosnakezarészemárnémileg
emlékeztetia falaiközöttélő Musztafa kadettot
szülővárosára,Szalonikire.

Előkelő,zárkózott,különvilágazonbanatúl-
oldalon,akormányzóságinegyed,aFényesPorta,a
Bab-i-Ali,a törökök miniszterelnöksége.Ide csak
ritkánjutmégelMusztafa— adiákoknakittnem
sokkeresnivalójukvolt.
Valóban„fényes“meg„magas“isezaPorta

— gondolta Musztafa, amikor először meglátta.
Óriási,fedelesbejáratamaisúgyáll,mintvalami-
korrégen.Azegésztörökpolitikaivezérkarittta-
lálható.Ittvanapalotájaanagyvezérnek,aszand-
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razámnak, az államtanácsnak, a külügyminiszter
riuamnak,abelügynek,avallás-ésalapítványügyi
minisztériumnakésazösszestöbb,fontostörökál-
lamhivatalnakis.
Ezekben a minisztériumokban intézik évszáza-

dokótaaszázmilliósbirodalom komplikáltügyeit.
Ázsiától, Afrikától, Európáig nyúltak a Fényes
Portaszálai.Merthiszabirodalom három világrész
találkozásán fekszik,Bankok,kórházak,egyetemek,
iskolaépületek, luxus-háztömbök, óriási szállodák,
aTokatlán,SumnerésPera-Palaceejtették bámu-
latba Musztafa kadettet,amikorelőszörvitték az
intézetből„hivatalos“körsétáraavárosba.
Színes folta sok ősikereskedő és polgári

szálló,ahánoktömegeis— akárcsakkicsinyben
Szalonikiben.Háromszáználtöbbvanittezekből.A
Valide-Hán hatszázéves. A Katirdzsioglu-Hán, a
Szultánfürdő-térközelébenóriásiésatöbbiisigen
nagyméretű.Modernhánokisvannakmár:aLloyd-
HánésazOdabasik.Közkutak,terekváltakoznakitt
alegrendetlenebbszegénynegyeddel.
Azutcaközönsége?— AkárSzalonikiben!—

gondolta Musztafa,Konstantinápolyon sem látszik,
hogy török város!Turbános,burnuszos,bugyogós,
gyakranvad,barbárulöltözöttalakoktünnekifel,a
fekete„sztambulin“-os,hosszú,„Gehrock“-osvárosi
járókelők közt. Mindeféle mohamedán exóta: az
egyiptomikhedive,„NubiaésSzudán urának“fe-
ketepolgárai:aperzsa sah feketebáránybőrkucs-
más, villogószemű, halkbeszédű alattvalói. Kicsi-
növésűturkománoklépneképpkiegykaraváhház
archaisztikuskapuján — Kisázsiaiegykoriurainak
satörökökparancsolóinak,aszeldzsukoknakmai
degenerált,satnya leszármazottjai.Lázisztán hegyi-
lakóisettenkednek bátortalanula nagyvároskocsi-
forgalmában,egy-egy utca kanyarulatában.Mellet-
tükkurdokjönnek,ezazérdekes,kétésfélmilliós
harcosturánifajta,amelynekeredetezsidóéstu-
ránitatárnépekigviszfel,mintStraussírja..

Nőkissétálnakazutcán,rendesenpárosával.
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legpazarabbruhájukazelváltasszonyoknakvan;a
könnyűválásutánaférjahökümet,olyanváltság-
díjfélét,lefizetiabíróságnál;azasszonypedigjó
ideiggondtalanulélhetebbőlatőkéjéből.
Van azonban Konstantinápolyban sokféle keresz-
tényfelekezetis,mertatöröktürelmesésközömbös
természetű.Nézzükcsakhány hivatalosan képviselt
ésszervezettkeresztényegyházvanTörökországban.
Hosszú,talán egyhangú felsorolásez,csupán sok-
rétűségévelkapmeg.Ittvanelőszöralatinszertar-
tású rómaikatolikus,aztán azörmény szertartású;
majdakeletiritusok,úgymint:örmény,görög,gö-
rög-bolgár, görög-maronita, szír-katolikus, szír
szertartásúkülön egyház, szír-kaldeai, szír-maro-
nita,görög-ortodox,fejüklapátriárka. Aztánjön-
nekazortodox-polgárok— fejükasztambuliexar-
cha,— majdaszir-jakobitaegyház;azörmények,
gregoriánusok, élüköna„katholikoszok“állnak—
akáldeaiönállóegyház,anesztoriánusok.Ezekfeje
a„babylonipátriárka“— ekkoribanI.Emánuel,a
vaskezű,történelmiszerepet játszott keresztény
egyházfő.A nesztoriánusokpátriárkáiszámotvisel-
neknevükelőtt,mintakirályok.— VanaztánTö-
rökországbanmégszámosmásegyházis: Sztam-
bulban protestáns egyházvezetőség, Jeruzsálemben
meganglikánpüspökis,ahíresBishopBlythe.Zsi-
dókrengetegen—,demégilyenfurcsa szerzetis:
„latinráják“,akik„vekil“-jükalattképeznekhiva-
talosegyházat.Vekiljük,OtthonBejWarthiliti,jól-
ismertszemélyiségafővárosban.Egésznapahiva-
talokatrójja,szétszórthíveinek ügyes-bajosdolgát
intézve.A keresztényeketa külföldikonzulok is
védik.Ilyen mindenüttvan,még alegeldugottabb
törökvidékenis.
Elénk tevékenységet fejtettek ki az osztrák-

inagyarkonzulok,a vidékikeresztények jólisimert
védelmezői;amagyarkirályugyanisősidőkóta„Je-
ruzsálem királya“(majdavilágháborúbanleszen-
nekjelentősége)isésilyenminőségben,agörögkele-
tieketvédőoroszcárralegyüttbizonyos„defensor
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fidei“szerepettöltbeaKeleten.A keresztények
Konstantinápolyban valóságos államotalkotnak az
államban.
A kétvárosfelet,amohamedántakeresztény-

nyelkéthíd,egyújabb,megegyrégikötiösszeaz
Aranyszarvonkeresztül.Tömör,dísztelen,nagyvas-
alkotmányok.Különbözőidőközökbenépültek.Egy-
egy nagy hídon naponta körülbelülháromszázezer
emberjárát.Ezaszínes,örökemberáramlásjelenti
Konstantinápolyt.Azújhídmármodern;ötésfél-
millióaranyfrankköltséggelépültazelsővilághá-
borúelőtt.A hidakközülafontosabbarégi,amely
a Sztambult,az Aranyszarvon inneni részt köti
összeGalatával,azeurópaivárosrészkereskedelmi
negyedével.Galatában vannak a nagy üzletházak,
közlekedési,hajózásiés biztosító vállalatok,ban-
kok,pénzváltók,asokdrámátmeglátottkonstanti-
nápolyitőzsdeésavámhivatalokis.Innétirányít-
jákakéttörökföldrészkereskedelmiforgalmát.A
konstantinápolyi tőzsde túlnyomóan keresztény,
görögésörményalkuszokkalvantele.Mohamedán
aligvanatőzsdén.
Galatában álla hírestörténelmi,,Galataito-

rony“ érdekes kilátással a milliónyi háztömegre.
IlyenszépküátáscsakaSzerájbólésnéhánynagy-
templom tornyárólnyílik.Innétkezdődikaz„első“
osztályú“európainegyed,mertGalataanyárspol-
gáribb,közönségeskereskedőnegyed.
Pera már világváros,aholnemcsak görögök,

fanarióták,levanteiek élnek,hanem igazi,vérbeli
európaiak is,ezrével.Luxus,elegancia,forgalom,
hullámzás— ésmégismindezvalahogyszordinóval,
úrimódon.Perában vannak a legszélesebb,gyö-
nyörűutcák,ittaBeyoghlu,Konstantinápolyhíres
korzója,összesszépasszonyaival.Itthúzódik— ki,
egészen a szultánpaloták tengerparti dombnegye-
débe— aszéles,modern,végetérninem akaró
GrandeRuedePera.Ezleszkésőbbsokáiglakhelye
Musztafakadettnek,mármintismerttábornoknak.

Galatábanamárkezdődő dombhátakon épült
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Perábaalagútviszfel.Bennedrótkötéllelvontsikló-
pálya.TalánazegyiklegrégibbEurópában.Fekete,
óriásiszája a sztambuligyerekeketszentborzon-
gássaltöltiel.Percalatt,észresem vesziazember,
márfentisvan,néhány paráérta legszegényebb
emberisfeljutPerába.Óriásiélet,forgalom,aszfal-
tosutak,elegánsüzletek.Perábanvannakazeuró-
painagykövetségekéskonzuliképviseletek.
Perátólkeletre,a tengerparton,a Boszporusz

feléterülnekel,atöbbiszázezresvárosrészek:Top-
háne;ittállarégivilágimpérium fegyvertára,az
Arzenál,Fündükli,a „mogyorós“ kert-városrész és
atöbbinegyed.Mertazóriásitörökvilágvárosban
egészsorkisvárosférel.A máremlítettnegyede-
kenkívülKászimpasa,Haszköj— ,,köj“eredetileg
falut,kisebb településtjelent—,Ortaköj,Ters-
hánó,Piripasa,Ortálcsüáv,Ejub,Kálidzsioglu,stb.
A legszebb résztermészetesen aGalatátólés

Perátólfeljebb,kifeléavárosbólvezetőiránybanel-
terülő szultánpalotanegyed. Ennek a bizánciasan
impozáns méretű tündérvárosnak leírása külön
könyvtartalmátképezhetné.

...Szemben Konstantinápollyal,a Boszporusz
tengerszorosázsiaioldalajóformánszámításbasem
jönazottanitelepüléskislélekszámamiatt.A ki-
látás ellenben innen Európára gyönyörű. Valaha
innenjöttekatörökökEurópába.MagaSzkutari,az
ázsiaioldalvárosais,mesésenfekszik;akéklővíz
mögött,lépcsőzetesenemelkedő,alig-aliglátszóhe-
gyek,dombok terraszán épült.A háttérben már
lüásóriáshegyekkódlenek.Szkutari— törökösalak-
jában:Üszküdár— jellegeegészen más,mintaz
európaioldalé.Szkutaribizonyakkoribanmégcsak
falu.Legjobb esetben kisváros.A tengerpartköz-
vetlen környékén gyönyörű,elegáns villák állnak.
Az összképeta csamlidzsaihegyen épültdervis-
kolostoruralja.

Szkutarival összeépült— délre fekszik tőle,
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tehátfeljebb — Kadiköj,a„bírófalu“.Ezbizony
már jócskán csendes,de hangulatos villanegyed.
Pedigennekahelyénállottvalaha— romjaimais
láthatók— ahangos,lüktetőélettelteltChalcedom,
azókoregyiklegrégibbtelepülése.Ezaz;Atlantisz-
szerűmesevárosvoltaBoszporuszmenténalegré-
gibb emberlakta terület;sokkalrégebbitelepülés,
mintmagaBizánc.KadiköjbenésPrinkiposzigetén
nyaralajóhűs,szellőstengerilevegőtőlsimogatva
Konstantinápoly plutokráciája. Prinkipo onnan
kaptaanevét,hogyideszáműztékabizáncicsászá-
rok a többnyire megvakítottcsászárimostohatest-
véreiket,megegyébveszélyes,trónigénylőcsászári
hercegeket.
Hátrább,azázsiaioldalhátterébenállazegyik

legrégibbésalegnagyobbtöröktemető.Lejjebb,a
kisázsiaiszárazföld felé,sorrakezdődnek azriási,
impozáns,ókoriemlékek,kutak,szobrok,építészeti
remekművek, hogy aztán lenn, egészen a bar-
bár,szikár,kősziklás,misztikusvölgyekkeltarkított
szárazföld belsejében,Baalbekben,elérje tetőpont-
játezazókorivilág.Ittimádtákarégibarbárok
BacchusésabibliaiősázsiaiBaalnapistenekcsodá-
latosvegyülékét,azokbanatemplomokban,melyek-
nekasszír-oroszlános,oszlopossoraimaisfennáll-
nakésamelyekméretei,masszivitásamellettapá-
rizsi,vagylondoniújkoriépületcsodákszinteeltör-
pülnek.
...Ezamesszetávolságokbaésidőkbenyúló

idegen perspektíva,idegen népek,idegen kultúrák
adjákaztánmegKonstantinápolynak,atörökökfő-
városánakjellegét.Csakakkor,haazembereztasok
világbólösszetevődőkultúrátismeri,értimegamai
törökléleknekféligeurópai,féligázsiai,annyivilág-
ból,kultuszból,fajtábólösszetevődőjellegét.A tö-
rökség Boszporusz felettegyik lábávalEurópában,
amásikkalÁzsiábanáll.Ezértbizonytalanisa„be-
tegember“helyzete.Egyiklábátvéglegesenátkel-
lenetennievagyide,vagyoda,hogybiztonságosan
álljonalábán.Közbenpedigmamégmélyenalatta,
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jóformánlábaiköztsikliktovábbaforgalom,az
élet, a kereskedelem, a hajóik Boszporuszon.
Ésazabajaakényelmesozmánnak,hogy ide-
gennemzetekpergetikéletétésezeklátjákhasznát
maisannak:aföldnek,amelyetmasem tudnaka
törökökteljesenazövékkétenni.

...Nem tartottsokáig,amígMusztafakadettis
megtudtaebbenazújvilágbananagytitkot,hogy
Konstantinápolyéppúgynem törökváros,mintakár
szülővárosa,Szaloniki.Azozmánokittmaiséppúgy
vendégekéshódítók,mintakárháromszázévvelez-
előtt.Konstantinápolytéppolykevéssétudtákazel-
múltévszázadokalatttörökkétenni,mintakárSza-
lonikit,vagyazeurópairészenlévőtöbbi„török“
várost.
A törökségötszázévenátvégzetestévedésben

élt.A keresztény Konstantinápoly sohanem lehet
azozmanliklővárosa— erreazigazságrajöttráa
látóésokkeresőMusztafakadettmárelső,fiatalkori
konstantinápolyi évei alatt. A sors később úgy
akarta,hogyéppenőhelyezzemajdegykorvissza
Ázsiábanépétésfővárosát— oda,ahonnanfélév-
ezredelőttelindultakésaholatörökök,törökökközt,
otthonvoltak.Talánerreszolgáltazanéhányta-
pasztalatteljesesztendő,amelyetMusztafa a kons-
tantinápolyihadiiskolábantöltött.

IV.Avezérkarból—abörtönbe.

A „Harbiyeh“,a VezérkariIskola Konstanti-
nápoly egyik legszebb negyedében állott.Tömör,
óriásifalaimögöttazonbanekkorvalahogycsodá-
latosannem afennállópolitikairendfegyveresőrei
nőttek,fel,hanem éppenellenkezőleg,újeszmék,az
ifjútörök elgondolások lelkeshívei.Fiatalforradal-
márokkalés felforgatókkalvolttele a Vezérkari
Iskola.A parancsnok,Rizapasatábornokőexcellen-
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ciája, csendesen szemethunyt növendékei szalon-
forradalmárkodásaelőtt— hiszenőmagaistorkig
voltareakcióskormányzattal.Eszeágábasem voit
önmagánakazthazudni,hogyezentúlismindena
régibenfogmaradni.NagyonjóltudtaRizapasa,
milyenváltozásokfognakjönni,milyenváltozások-
nakkellkövetkezniük.
Musztafa növendék ekkoriban márhúsz éves

elmúlt.Néhányhónapmúlvamegkapjaavezérkari
századosikinevezését.Vezérkaritisztlesz,anélkül
hogyegyetlenpercigisszolgáltvolnaakatonaság-
nál.Amígabécsidreihufeisengasseiosztrákésa
berlininémetvezérkariiskolábanmárkészésbe-
váltcsapattiszteketképeztektovább,addigKonstan-
tinápolybanazvoltaszokás,hogyakatonaiskolás
diákbóllettavezérkartisztje.Állandóan vizsgáz-
tatták,rostálgattákazévfolyamokat— ésakibe-
vált,azegypárévmúlva,egyenesenaziskolapad-
ból,a dandárok és hadosztályok vezérkaritisztje
lett.Valóságosistenicsoda— éstalánatörökle-
génységhősiességénekköszönhető,hogyilyendiák-
vezérkarral,akésőbbivilágháborúban,abaj,atö-
rökökkelcsakolykésőnkezdődöttmeg.
Musztafa kadett is tanfolyamok tucatját vé-

gezte. Konstantinápolyban, Szalonikiben és egye-
bütt,amígbekerülta„Harbiyeh“-be.Apjaegyőr-
nagy-barátjának köszönhette,hogy előszörazalsó-
fokú kadettiskola felvételi vizsgájára bocsájtották,
eztsikerrelkiállotta.Felvették ésegyenruhátka-
pott.A katonaiiskolákegyhangú,detestilegegész-
ségesélete,megadtaafiatalfiúnakaszükségesön-
fékezést,akirobbanóvérmérsékletetasokhapták-
banállásésszidásnyelésidővelnémileglecsökken-
tette.
Mire a legutolsó évfolyamot elvégezte, már

egészmásfellépésű fiatalférfiállelőttünk,mint
amilyenaszalonikiiHafizmesterelőttállott,ami-
korazazemlékezeteseseménymegtörtént.A fiatal-
emberközéptermetű.Jóalakú,szőke,vállasésegye-
neslábú.Kisbajuszthord,mozgásagyorsésélénk.
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Mármásneveisvan.Musztafából— Musztafa
Kemállett.Éspedignem valamicsászári„irádéval“,
vagy miniszterirendelettel.Nem,sokkalegyszen
rűbb úton történta névkiegészítés.Számtantanárát
szinténMusztafánakhívták.Ésmiutánatehetséges
Musztafa kadett a számtantanárnak egyébként is
különöskedvencevolt— gyakran,szintehelyette
tartottaazórákat— atanáregyszépnaponki-
jelentette:
— Mégsem lehet,hogy bennünketegyformán

hívjanak. A diákok kérdik: ki tartja az órát?
„Musztafa“.DemelyikMusztafa?Énmárnem vál-
toztatok nevet,mertöreg vagyok.De te ezentúl
MusztafaKemálleszel—Musztafa,a„kitűnő“...
Így lettMusztafábólmáról-holnapra Musztafa

Kemál.Ezzela „közjogi“ aktussala névváltozás
dolgaelisvoltintézve.Akadettleckekönyvébemin-
denüttbekerülta„Kemál“melléknévésezzelmeg-
történtMusztafa első névváltoztatása.Fogja még
eztegészsormásnévváltoztatásiskövetni.Neve
azonban mégisebben akadettiskolaiKemálalak-
banvonulmajdbeatörténelembe.

...A Harbiyeh ifjúságának forradalmivágyai
vannak. Az államnak nincs alkotmánya: polgári
szabadság ésdemokráciaegyszerűen tiltottésbű-
nös államellenes mozgalmak.De ne felejtsük el,
hogyTörökországaBalkánonfekszikésközvetle-
nülhatárosBulgáriávalésSzerbiával.Azokkalaz
államokkal,aholBattenbergeketkergetnekellázadó
tisztekaKonakbólésösszeszurkáltObrenovicsokat
dobálnakkiamásodikemeletipalotaablakból,— „új“
politikaieszmékjeléül.Törökországbanisazelőző
kéturalkodótlázadó tisztek fosztották meg trónjá-
tól. Talán nem szentségtörés, ha megemlítjük;
ahogyamagyartörténelem elnyomottévszázadaiban
szintetradícióvoltBethlentőlésBocskaitólRákóczi
Ferencig a „rebellió“.Épp így Törökországban is
hazafiasdologvolta„vatan“ért,ahazáértahata-
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lom ellenszervezkedni.MusztafaKemál,afiatalve-
zérkarinövendékiseztazelvetvallotta.
Parlament,felelősség,demokrácia,rég azillú-

ziók birodalmába tartozik.A parlamentésalkot-
mány működése „átmeneti időre“ fel volt füg-
gesztve.— „Átmenetileg“— márvagyhárom év-
tizede.EzII.AbdulHamid,a„vörösszultán“,a
maiuralkodóremekművevolt.
A politikailag iskolázatlan,szervezetlen,jám-

bortörök nép meg tűrte,tűrteeztazóta,amióta
AbdulHamid aparlamentetannakidején puccssze-
rűenszétugrasztotta,sanépképviselőketrendőrife-
dezettelhazaszállíttatta.
A népben egyvalamitartotta a „reményt“.A

szultán egészségi állapota állandóan rosszabbodik.
Egykori zsenialitása hanyatlik, pszichopatikus be-
tegségeipedig egyrenövekszenek.Orvosok serege
veszikörül,denem tudnakrajtasegíteni.Nem is
kiértőlüktanácsot.Életmódja,csakúgy,mintállam-
vezetése,egyelőre,sajnos,látszólag megingathatat-
lan.Pedigavég-márközelvan.Egyelőreharminc
palotaorvossürgölődikaYüdiz-palotában,II.Abdul
Hamid székhelyén,csehek,németek,törökök ve-
gyest.Mavrogeni,afőorvosmostanában— mertel-
hagyottbarátnője bosszúbólkiadta a doktorello-
pottyildizbelinaplóját— kegyvesztettlettésaz
egyikkülföldikövetségremenekült.Helyetteújor-
vosok dolgoznak az udvarban.Valamennyitmeg-
konzultáljaaszultán— azutánéltovábbamaga
fejeszerint.Munkabírásaészrevehetőencsökken.A
yildizbeli,részben szultániszeszély,részben keres-
kedelmiérzék állította szultániüzemek igazgatói,
hónapszámrahiábavárjákgazdájukegy-egykegyes
délutánilátogatását.A szultán „legszűkebb“ kato-
naikörnyezete,a huszonnégy főadjutáns,kétszáz--
negyven közönséges adjutáns, köztük harmincegy
hadtesttábornok, tizenkét hadosztálytábornok, két
ellentengernagy,tizenhatezredes,tizennégy alezre-
des, tizennyolc őrnagy, tizenkét alőrnagy, tizen-
nyolcszázados,huszonkéthadnagyésmagaahar-
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minckétfőnyiállandó,yildizbelilegfőbbhaditanács
buzgónszolgáljaurátésrosszabbésrosszabbhíre-
ketviszrólaacsapatnálszolgálóbajtársaknak.
Avezérkariiskolábaiselkerülahír,hogynem-

régbalulsikerültmerényletetkíséreltekmegaszul-
tánellen.Ezutánazországbanszinteelviselhetetlen
kémrendszerlettúrrá.A kávéházbankétembernem
mer összeülni beszélgetni. Kényelmetlen emberek
egyszerűen eltűnnek.Börtön? Kivégzés? Tengerbe-
dobás? Ellenőrizhetetlen.S míg a szultán magán-
színházában, amelynek nézőterén ő ül egyedül,
francia operett-társulatával a ,,Szép Helénát“ ját-
szatja,(a kuliszák mögöttdetektívsereg figyelia
színészek minden mozdulatát)— aperaihidakon,
éjjel,sötétdolgoktörténnek.Achmedbej,aszultáni
„igazságszolgáltatás“ skrupulusnélküli mindenese,
vezetiavéreskaravánokat,kiavárosból,atenger
felé.Azosztrákkövetkésőbbbizalmaskörbenelbe-
szélte,hogyőmagaistalálkozottegymelegnyári
éjszakán,késeisétájaközbenezzelagyászosme-
nettel.Achmedbejvezette.A követnem álltameg
szónélkül:megkérdezte:mitvisznek!ilyenkoréjjela
letakartekhósszekereken?
Achmedcinikusnevetésselválaszolt:
— Ha mosthivatalosan kellene válaszolnom

önnek,aztkellenemondanom:nehézvasalkatrésze-
ketésfegyvereket.MiutánazonbanÖnúgyisjól
tudja,mitviszünk,nemakarokaszemébehazudni.
Éshidegvérrelbevallotta,hogyaszultánellen-

ségeittüntetikelaBoszporusznémavizébe.
Azudvarbólegyrefurcsább hírek szivárognak

ki.A szultániudvarbameghívástkapMr.Box,a
híresangolhasbeszélő,akiépp világkörüliturnén
van.A rendesműsorbemutatása után a szultán
megkéri,hogy utánozza Vilmos császárt,Ferenc
Józsefetésacárt.A maszkésamutatványpompá-
sansikerülnek,aszultánvörösretapsoljaatenye-
rét.MásnapazegyikudvariemberhezhivatalosMr.
Box.A jókedvűelőkelőségszinténmegkériazan-
golt,hogymostmárutánozza— magát aszultánt
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is...A besúgokazonnaljelentikabotránytaszül-
tannak.AzangoltmégaznapkiutasítjákKonstanti-
nápolyból— azudvarifunkcionáriuspedigkegy-
vesztettlesz.— Más.A szultánújszabótpróbál
hozatni Bécsből. A „mértékvétel“ következőképp
folyikle:amestertbevezetikegyterembe.Odaállít-
ják a sarokba,egy nagy,napsütéses ablak elé.
Szembenvelehatfelfegyverzetttestőráll.Egyda-
rabigvárnikell.Végrekinyílikazegyikoldalsóajtó
éskirobbanrajtahárom kamarás.Utánaaszultán.
Gyorsanvégigmennekaszobán,aszultánnem néz
sejobbra,sebalrasegyfélpercmúlvaeltűnneka
szembennyílóajtón.A szabónakpedigmegmond-
ják:ezvoltapróba.Őfelségetöbbrenemhajlandó.

A szeszélyesszultán millió dologbafog bele.
Reggelötkorkellmégmindigésazonnalíróasztala
melléül.Szervez,rendez.Magánéleteésszórakozá-
sai túlzásba csapnak. Parkjában rengeteg kutyát
tart:újabbanmárkétigazgatóéshúszsegédtudja
csakrendbentartaniatenyészetét.Különkutyakór-
házatépítteta sokszáz állatszámára.A szultán
pénzforrásai,pénzügyiműveleteikülönben áttekint-
hetetlenek.Főeunuchja,HafizBeiran épp mostaná-
ban halmeg:híres drágakőgyűjteményét,ötmillió
frank értékben,urának hagyományozza.A „vörös
szultán“egyébkéntjátszikavilágtőzsdékenis,köl-
csönöketveszfel.Mígelőde,ahajlítható,örökké
adakozó,báró Hirschtől,meg néhány jelentéktelen
magánbankárjátől vett fel annakidején háromszáz-
milliós kölcsönöket,addig AbdíulHamid külföldi
nagybankokkaldolgozik.A CreditLyonnaiskezeli
vagyonát.Igaz,hogyanagyvagyonmellettHamid-
nakrengetegkiadásaisvan:magátazegészorszá-
gotbehálózótitkosrendőrségeévente— húszmillió
frankjátvisziel...A vezérkariiskolában is egy
sordetektívdolgozik— egyelőrehiába.A szultán
vagyonának méreteire jellemző,hogy amikor ké-
sőbb,azelsővilágháborúután,NewyorkbanII.Ab-
dulHamid néhány értéktárgyátárverésre bocsájt-
ják,egyetlenszőnyegéértszázezerdollártfizetnek.
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...BirtokábanvanaHope-gyémántis;avilág
legnagyobb gyémántja,ez a baljóslatú drágakő,
amelyegyistenségszoborfejébenvoltegykorésfé-
nyénélimádkoztak afanatikushívők.Amiótael-
lopták,sokszorcseréltgazdátésazalegendafűző-
dötthozzá,hogyszerencsétlenségethozmindegyik
tulajdonosára.
Suttogjákeztis,mástis.Különösnélkülönö-

sebbmendemondákkeletkeznek,terjednekelanép
köztaszultánról.Olyanisvanforgalomban,hogya
szultánmárnemisél!

NemrégibenugyanismeghaltIzzetbej, a csá-
száriruhatárőre.Ezazemberamegszólalásigha-
sonlítottAbdulHamidra.Mondják,Hamid sokszor
felishasználtaszelamlikon,udvariünnepségeken és
hasonló alkalmakkorsajátszemélyénekhelyettesi-,
tésére.Sőt,őmagagondoskodottennek apletyká-
nakterjesztéséről,hogyesetleges merényletekcél-
talanságárólgyőzzemegazösszeesküvőket.Ezzela
módszerrelacsászárnak és„helyettesének“szemé-
lyétlassanmisztikushomálykezdtekörülvenni.Ez
pedigtágteretnyitafelelőtlensuttogásnak.Abdul
Hamidmégsajáttitkárátismegtréfáltaalteregójá-
val— beszélik— ezpedig csak úgy lehetséges,
hogyIzzettulajdonképpen titkolt ikertestvérea
császárnak.Hamidmindig tejtestvérének mondta.
Izzetbejmeghalt.Erreazaképtelenlegendakez-
dettelterjedni— azegyreerősödőifjútörököknekis
kapórajöttakétélűpletyka,— hogy tulajdonkép-
penaszultán haltmegésmost Izzet uralkodik
helyette.Ezzelakarnákaz udvari haszonlesők ki-
váltságoshelyzetüketfenntartani.A mesenaiv és
átlátszó,legjobbanHamidfiaiésfeleségeinevetnek
rajta.Demiutánegyügyű,romantikuséshihetetlen,
anépközöttbámulatosanelterjedt.
Nem iscsoda,havadálhírekterjednekelafő-

városban,megazországban.Hiszensajtó,politika,
irodalom napról-napra szorosabb bilincsekben ver-
gődnek.

Jellemzőerrenézve,hogyanadtahírülatapin-
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tatostöröksajtóaperzsasahhalálát.Ezalélekben
barbár nagyúr, a párizsi mulatóhelyek jólismert
vendége, egy mohamedán zarándokút alkalmával
gyilkosságáldozatalett.A cenzúraviszonteltiltotta
a Kadzsar-dinasztia fejének elhunytárólszóló köz-
léseket.Ezutánakövetkezőhírjelentmegatörök
lapokban:

„A sahŐfelségetegnapdélutánnem jólérezte
magát.AholttestétTeheránbaszállították.“
Amikorpedig Erzsébetmagyarkirályné meg-

halt,tragikushalálhírétcsakígyvoltszabadhoz-
niokasztambulilapoknak:

„Erzsébetosztrákcsászárnéésmagyarkirályné
tegnapdálutánGenfbenmeghalt.“Azalcímezvolt:

„Afelháborodásvilágszerteóriási.“
Csak a külföldi, ifjútörök emigrációs lapok

mernekírni.Ezekpedig— hálaakapitulációken-
gedte és így átvizsgálhatatlan törökországi fran-
cia és egyéb postahivatalnokok — igen nagy
számban kerülnek be az országba.Ahol Abdul
Hamid emberei valamelyik török alattvalót lefü-
lelhették,az menthetetlen volt.De a zsarnokság-
tólésterrortólvaló rettegésnek isvan határa.A
titkosrendőrségnem állíthatkülöncsendőrtminden
gyanús embermögé.Az ifjútörökök pedig egyre
szaporodnak.A fiatalságazőhívükidehaza.Kül-
földipolitikusok,ismertújságírók kezdenek mind
behatóbbanfoglalkoznilapokban,könyvekbenatö-
rök politikaiviszonyokkal.A világ figyelnikezd:
mitiscsinálAbdulHamid,a„vörösszultán“asze-
rencsétlentörökbirodalomból?
Azifjútörökemigrációfejeésszellemivezére

AbdulHamid sógora,Damad Mahmud pasavolt:
AmikorpárévemeghaltBrüsszelben,AbdulHamid
magaelécitáltattaapasaözvegyét,sajátnővérét,
Szeniehhercegnőt.Leveleketiratazasszonnyal.Kö-
vetségeiveldiplomáciaijegyzékeketintéztetabelga
kormányhoz:adják kinekisógoraföldimaradvá-
nyait,hogyamohamedánvallásszerinttemethesse
el.Aközbelépéseredménytelen. Nem leheteltün-
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tetniahalottemberemlékét.AbdulHamidazonban
ahalottpusztaemlékéneknémapropagandájátólis
fél.Levelezéséveléppazellenkezőjétériel.Avilága
lapokújrabeszélnikezdenekalelketlenszultánról,
akiméghalálautánsem hagyjabékénellenségének
nyugvóhamvait.FelelevenítikDamadMahmudmű-
velteurópaiegyéniségét,beszédeit,cikkeit;felidézik
Konstantinápolybólvaló szökésének drámaikörül-
ményeit—,hogymenekültkétfelnőttfiával,Sze-
baheddinnelésLurfullahhal.Hogy ugráltak,mász-
takasötétéjjelenakikötőbenegyikátvizsgálandó
hajórólamárátkutatottraéshogy sikerültvégül
mégis,ezerveszélyközbenafranciapartokig,Mar-
seilleigeljutniok.DamadMahmudazűzöttszultáni
sógorésegykoriigazságügyminiszter,nyiltleveleit
újraleközlikaviláglapok— ésmireaszerencsétlen
földimaradványaiBelgiumbóla párizsiPere La-
chaise-ben,végülmégiscsaköröknyugalmattalál-
nak,azegészvilágújraatarthatatlantörökállapo-
tokrólbeszél.

A konstantinápolyivezérkariiskolában istud-
jákmindezt.Azifjútörökvezérkarazonbantisztá-
banvanaforradalom doktrínáival.A módozatokat
Marxtól,EngelstőlésLasalletólvették.Az„action
directe“ésa„sejtrendszer“kedvenceszközeik.Tün-
tetésekésmerényletekkövetkeznek.Aholcsaklehet,
titkossejteketisképeznek.A vezérkariiskolanö-
vendékeisem maradhatnakelaszervezkedésben:a
főkolomposok egyike a lázadó Musztafa Kemál
növendék.
Musztafa Kemál várva-várt századosi kineve-

zése megérkezik végre.Musztafa Kemáltehát—
életébenelőször— felöltiazaranyos,válldíszes,sö-
tétkék egyenruhát.Veres fezével és mélyen le-
csüngő,török eleganciávalfelkötöttnehéz kardjá-
valottsétálmostmárnapontaaGrandeRuede
Peraszélessétányán.Szépgörögésörményasszo-
nyokbokáitlesiafiataltiszt.Sokkaltöbbetugyanis
azutcákonnem lehetlátni,aföldigérő,franciamin-
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tájúcsíkostaftruhákalatt.Annáltöbbnőilábszárt
látazonban négyszemközt,aBeyoghlu szórakozó-
helyein.„Adatok“ezekrőlazélményekrőlnem ma-
radtakfenn,detalánnem isszükségesek,Nem a
történelem gondja, hogy kis kalandoknak járjon
utána,melyek amúgyis egyformán folynak le és
amelyek éppen Musztafa Kemálnálsemmikomo-
lyabbnyomotnem hagytakafiatalférfiéletében.
A fiataltöröktisztekekkoribanegyébkéntmeglehe-
tősenilletlenekés„tárgyilagosak“voltakakonstan-
tinápolyikeresztény lányokkal.Egykorú útleírások
egyhangúan erősítik meg,hogy mindennaposvolt,
hogy estefelé az utcán fiataltisztek „sansgene“
belecsíptekamellettükelhaladó,nem töröknőkbe;
atöröknőkszentekéssérthetetlenekvoltak.Mintha
csak a relativitás tételének bizonyítására töreked-
tekvolna,ottamuzulmántöbbségbentársadalom-
szemléletükbenafiataltöröktisztek.Nevegyezo-
konelőbbimegállapításunkatamaitöröknemzedék:
éppenaBeyoghlunsétálgatóMusztafaKemálegyik
érdemelesz,hogymegszűntekatörökutcáknakezaz
illetlensége.A közmorálmegváltozottésmentőlna-
gyobb utatteszmeg fejlődésesorán egy nemzet,
annálnagyobbtalánéppenazérdeme.
MusztafaKemálagyermekbőlférfiválettfia-

talemberszerelmesnem lett.Ekkoriban még csak
verseketsenagyonolvasott,inkábbpolitikai,állam-
tudományiéstörténelmimunkáikat.Egyikelsőba-
rátja Ömer Nadzsi effendi,kicsapott katonatiszt,
tanítottamegabetűszeretetére.DeKemálkésőbb
büszkénírjamagáról,hogyolvasmányaitárgyilago-
sak voltak ésa versek,líra,csak visszatartottak
,,tulajdonképeni“életcéljától.

ÖmerNadzsi,azíró-barát,rövidpárévalatt
eltűnikmajdMusztafaKemáléletéből.Dearokon-
szenvésahitafeketebetűkbenottmaradtMusztafa
Kemálbensejében.ígyvállaltamagáraaztis,hogy
aHarbiyehbeliforradalmisejt„újságját“,egykéz-
zelsokszorított,összehajtogatottívlapot,rendszeres
időközökbencikkekkellássonel.
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Ezlettaveszte.Azapárhét,amelyetvezérkari
kinevezéseésténylegesbeosztásköztafővárosut-
cáineltöltött,vészthozólettszámára.A „Harbiyeh“-.
kelidetektív-teendőkkelmegbízottaltisztekéstisz-
tekmostmármindenáronérdemeketakartakková-
csolnimaguknak.Egyszépnaponvalakibeárultaa
„sejtet“.Komolyformákközt.EgyelőrecsakRiza
pasának,azintézetjóindulatúparancsnokának.Riza
azonbannem intézkedett,hogya„sejt“megszűnjön.
Ellenkezőleg,felkereste őketésolyasmitmondott,
hogynekisefüle,seszeme.Csináljanakafiatalok,
amitakarnak.DeóvaintetteőketIzmailpasatá-
bornoktól,akiazösszeskatonaiiskolák miniszter
riumiosztályánakavezetőjevoltésazótörökfelfo-
gásegyiklegbuzgóbbhíve.Talánazértistörtént,
hogyRizanem csináltsemmitsem hallgatóiellen.
Rizaéppenazellenkezővilágnézetetvallotta,mint
minisztériumifelettese.Amikoraztán egyszerRiza
pasaegyütttaláltaazegész„sejtet“azegyiklezárt
teremben,ennyitmondottmindössze:
— Az urak mostbizonyára mástcsinálnak,

mintkatonaifeladatokat.Márpedigezenahelyen,
csakeztvolnaszabadtenniök.Kérem,máskortar-
tózkodjanakazilyesmiktől,legalábbisezenahelyen.
A formálistiltakozássalmeg isvoltoldvaa

kérdés.A platonikus dorgálás voltminden,amit
Rizapasahajlandóvolttenni.Ígymégisfedtema-
gátIzmailpasaesetlegesharagjávalszemben.
A vezérkariiskolatermei„másravalók?“Jó!

Ezenlehetsegíteni.Elismehetnekőkinnen„össze-
esküdni“.Máriskibéreltatársaságegykisgarszon
lakástvalamiköltöttnévre:ittjöttek össze most
mármindenhéten.Denem lettekvolnafiatalfér-
fiak,hazene,ital,sőttalánnőksem szerepeltek
volnaitt-ott,ameghittkislakásban.AHarbiyehleg-
felsőévfolyamánakmostmárnem egyvégzettnö-
vendékejöttelközéjükéshallgattaafiataltisztek
tüzeselőadásait.Sőt,azegykoriÖmerNadzsihoz
hasonlóan,Fethibej,egy másik kicsapottosztálya
társukisfelkeresteőket:őisbeakartállniatársa-
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ságba.Szívesenisláttákaz egykori, elkeseredett
barátot.
EgydélutánaztánFethibejbejelentette,Musz-

tafaKemálegyelőremégbeosztáselőtt,szabadsá-
gonlévő,vezérkariszázados úrnak;van ám néki
mégegymásik,szinténkicsapott,lázadóbarátjais,
akiszintén csatlakozniakarna a társasághoz.De
nem akarjaidehozniatitkoslakásra,háthavalami
ellensége még meglesné az újonnan jöttét.Jobb
volna,havalamelyiknagykávéházbanismerkedné-
nekelőszörössze,aztánhatároznának:felveszik-e?
Ígyistörtént.Azegésztársaságelmenthar-

madnapesteamegbeszélthelyre.Egyigenrokon-
szenves külsejű,magas,fiatal,civilruhás úrvárt
reájuk a fényes tükörablakok mögött.Udvariasan
bemutatkoztak egymásnak,azidegen valaminevet
mormolt,aztán leültek,kávétrendeltek.Musztafa
Kemáléstársaialaposfaggatásalávettékazide-
gent.A zöldszeműidegenőszintén,kitartóanfelel--
getett.Aztán ő kérdezett.Amintaztán Musztafa
Kemálelmondottaazegésztársuláscélját,azidegen
felálltésígyszólt:
— Sajnálom,uraim.ÉnIzmailpasaőexeellen-

ciájaújszárnysegédjevagyok.Azurakpedigmost
feltűnésnélkülkövessenekengem.
A sóbálvánnyá meredt, egyenruhás társaság,

minthaálombanjárna,kivonultaszárnysegéddela
bejáratig.Ittfelvették köpenyeiketés egy perc
múlvamárcsukott,hullaszállítószerű,feketelovas-
kocsiban találták magukat.Szemben velük szuro-
nyos-puskás,,zabtiék“,rendőrök.
Amikorakatonaibörtön magánzárkájabezá-

rultalefegyverzettMusztafaKemálvezérkariszá-
zadosmögött,az udvariasszárnysegéd még egy
percrebenézetthozzá.Csaknéhányszótszóltaz
egészenmagábaroskadtfogolynak:
— Századosúr,védőügyvédetnem kellkérnie.

Tárgyalásnem lesz.Őfelsége,acsászárugyanissze-
mélyesenkívándönteniazönöksorsafelett...
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V.Azsarnok.

...Nagy tolongása konstantinápolyiutcákon.
AnépcsakúgyözönlikaBesiktásfelé.
Péntekvan.Ezamohamedánvasárnap.Apadi-

sah— immáraharmincnegyediknemzedékugyan-
abbóla dinasztiából— heti„szelamlikját“ tartja.
ősihagyomány:aszultánegyszeregyhétenmeg-
mutatjaimagátnépének:azizlám hetenkéntvissza-
térőünnepnapjánfényeskülsőségekközöttvonula
templombaésugyancsakünnepimenetbentérvissza
palotájába.
A konstantinápolyiak nem tudnak betelnien-

nekafényes,ősiszertartásnak,aszelámliknaklát-
ványával.
Ünnepnap van:Sztambulnépe ráér bámész-

kodni.Gyalog,kocsin,áramlikatömegaGalata-
hídon,aGrandRuedePerán,Ortaköjön,Fündüklin
átaYildizfelé.
A gyalogosok leszorulnak a gyalogjáróról:az

úttesten a lassan haladó kocsik közöttcsak úgy
hemzsegnek apirosfezesvagy turbánosottománok.
Soktöröknőisvanközöttük:apárizsidivat-előírta
nemzetköziegyenruhátviselik már:csíkos,virágos
tafotábólkészültharangszoknyát— nagy,széles
sonkaújjakkal.Azarcukonazonbanottvanahagyo-
mányosfátyol.Áttetsző,finom kisfátyolmögülvil-
lognakelőahosszúpillájúparázsszemek,nevetneka
franciapirosítóvalélénkítettszájak.
Fiatalmunkáslányok,boltielárusítónők karon-

fogvaringatóznak,hosszúsorban,akárcsakanyu-
gativárosok jókedvű asszonynépe.Látszatra egy-
kedvűen, valójában (élénk érdeklődéssel követik
szemmelaférfiakahosszúszoknyákalólitt-ottki-
villanólakkcipős,aprólábakat.
Nagy,négyüléseshintók,óriásilandauerektűn-

nekfelatömegben,megrakottannapernyőskacagó,
szivárványszínű ruhákba öltözött francia nőkkel;
fehérruhás, lengőfátyolos amerikai, angol szépsé-
gekkel.Ahölgyegyenesderékkalülafőülésen,mel-
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lettehanyaguldőlhátra,vastag szivarralszájában
agavallér.A kisülésenfiatallányok,fiúknevetnek,
forgolódnakizgatottvárakozásukban.

Leszmamitnézni.
Impozánsszínjátékkezdődik:ahetidíszfelvonu-

lás,amellyelérdekesség,exotikuseredetiségdolgá-
ban,nem vetekedhetikegyetlenországkatonaipará-
déjasem.

II.AbdulHamidszultánkülöntemplomotépít-
tetettmagának sajátszultánivárosrészében:aYil-
dizben.Idáigsorakozikfelkétfelőlasokezerfőnyi,
százféleegyenruhábaöltözöttkatonaság.
Napbarnított, szépvonású, jónövésű legény

mindnyájan.Egyenruhájukszürke,vagykék,csaka
lábszárvédő fehérésa pirosfez egyforma vala-
mennyin:szintelángotvetaképanapfényben,mint
egyóriásipipacsmező.
A katonák előtt,akik lazán tartják vállukon

puskájukat, aranysujtásos tisztek lépkednek. Egy-
másmögésorakoznak,sűrűnrétegezettsorokban.

Jönnek a tengerészek:a nemzetközi,sötétkék
egyenruháthordják,kihajtott,nagy fehérgallérral.
A fejükönazonbanőkisfeztviselnek.Utánuküget
a lándzsáslovasság dobogó,rohadó serege.Nyo-
mukban tódul,szorong acivilközönség;amellék-
utcákmégegyreontjákazembertömeget.
Azutánelhelyezkedettakatonaság.Szorosanso-

rakoztakfelegymásmögött,aderékszögbenmeg-
törthosszú útvonalon.A katonák feszestartásban,
arccalelőreállnak;aközönségazonbankíváncsian
nézegetfelfelé,aYildizdombjára,ahonnanaszul-
tántvárják.Megpillantanicsakakikorlehet,hamajd
előbukkanakanyarodásból,amelytőlkezdveazután
egyenesenviszazútaHamidijé-Moséig.
VégremegjelennekaNagyúrközeledésénekelső

hírnökei;mondhatni,furcsa „hírnökei“.Homokos-
vödröketcipelő szolgák ezek.Felhintik azúttestet
homokkal,hogyazudvari hintók simán,zökkenés
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nélkülgördülhessenekvégigrajtuk.Mindenkavics-
értkülönhajolnakle:szaporakézzelveszikfelés
tüntetikel.
Ismétkatonák vonulnak fela mellékutcákból:

gyalogosok,lovasok.Elhelyezkednekamárrendben
felállítottcsapatok mögött.Megérkezettanépszerű
tűzoltóságis:amagyarszármazásúgrófSzéchenyi
Ödönpasaszerveztemegeztazintézményt,Kons-
tantinápoly nagy hasznára.A szegénynegyed fából
épült,akeletiemberközömbösésgondtalan:gyak-
ranütkitűzavárosban.Mostmárkevésbbévesze-
delmesekapusztításai;aszultánmegisbecsüliérte
atestes,okosszemű,törökimádó,ideszármazottma-
gyart.Ennekabecsülésnekegyikjele,hogyatűz-
oltóság is díszfelvonulástrendezheta szelámlikok
napján.
Jön atáboriorvosok modernülfelszereltcsa-

pata;végigvonulnakasorfalakközöttszagosüvege-
ikkel,élénkítő szereikkel,hanetán rosszultalálna
lennivalakianagytolongásban.
Élénklónyerítés,lábdobogás,vezényszavak,em-

berzsongás. Pattanásig feszült várakozással van
telealevegő.
Végre,végre megkezdődik a felvonulás.Zárt,

aranyozottfeketelakkoshintóikbanaszultánfelesé-
geiésleányainyitjákmegamenetet;kettesévelül-
nekegy-egykocsiban.Akocsikközöttésmellettlép-
kednek:aháremőrök!,szolgák— többnyirenégerek
—— szazai,ahasukonszertartásosanösszekulcsolt
kézzel.
A katonák fegyvereinek mérnökipontossággal

egyvonalrairányítottsorfalaüdvözliazudvarhöl-
gyeit.Azok kíváncsian kandikálnak kijobbra-balra
ahintókhomályoshátteréből,aféligleeresztettko-
csiablakokmögül.
Azudvarifogatokmostmegérkeznekamoséelé.

Ittjókoraszabadtérségvan;bővenelférrajtakét-
oldaltahintók serege.Azaranysújtásoskocsisok,
díszbeöltözöttfullajtárok leugrálnak,kifogják alo-
vakat,összetoljákahintókat,azutánelvezetikapa-
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ripákat.A magasudvarhölgyeiakocsibanmarad-
nak és jókedvűen nevetnek, tereferélnek, nézge-
lődnek.
Mialattez történik,kezd kialakulnia szul-

tánimenet.Előlacsászárihercegekjönnek—jrien-
desencsakAbdulHamidfiai— kigyalog,kilóná-
ton. Mindezeket kamarásai, szárnysegédei kísérik,
hacsakökölnyiis.Külön,szívderítőlátványossága
ezagyermekimádótömegnek:alegkisebbapróság
isdíszegyenruhában pompázik,ezredesiben nem is
egyközülök.A legidősebbekazonbanmármeglett
férfiak.
Burhaneddin,aszultánkicsifiaéskedvence,a

haditengerész tisztek egyenruháját hordja, komoly
méltósággal.
Legbájosabblátványahárom legkisebbszultán-

fiú.Lóhátonügetanyolcesztendős.Egyenestartás-
ban,feszesen,bátranülimegparipáját.Mögöttelo-
vagolnakszárnysegédei.A mosékeskenylépcsőjűbe-
járatánálleugranakalórólésahercegiezredesbe
helyezkediktengerészgyalogságánakélén.
Következiköccse:ezcsakötesztendőséskocsi-

banérkezikaparádészínhelyére.Amoséelőttszol-
gáikinyitják előtteakocsiajtaját;egyik szárny-
segéderáemeliegyjámbor,hófehérparipáraésaz
ötesztendős parancsnok is elfoglalja helyétezrede
előtt.
Ismételőgördülegyhintó.A legkisebbherceget,

anégyesztendősetemelikkibelőle.Őismagasrangú
katona: tökéletes, előírásszerinti játékegyenruhát
lakkcsizmátviselésnyakábankomolycsászárirend-
jelekethord.
Őtnem ültetiklóra,hanem felállítjákamosé

lépcsőjére.Ottállfeszestartásbanaparányiezre-
des;eddig mosolygott,fecsegettkísérőivel,ráneve-
tettaz üdvözlő sokaságra;gyermekibájosságával
vettemegaszíveket.Ettőlaperctőlkezdveazonban
katona.Feszesen áll,komoly arccal,majd hirtelen
kirántjajókorazsebkésnyikardocskájátés kivont
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karddal,férfiaskomolysággalvárjaalegfelsőbbhad-
urat—apapát.

A következő jelenetmáraszultán személyes
közeledésétjelenti.Hőbepasa,aszultánistállómes-
tere,kétpompásarabshátaslovatvonultatfelvégig
azútvonalon,apalotátólatemplomig.Ígykívánja
azősihagyomány:aszultánaszelámlikutángyak-
ranlóhátonteszimegazutatvisszafelé.
Fiatalabb korában Abdul Hamid szultán

éltisazősiszokással.Végiglovagoltafélváro-
sonis:haddlássaanép,mennyiigazabból,hogy
félvak,hátgerincsorvadásos,vagy hogy nem isél
már.Máskormeghajrá,sebesenhajtatottakönnyű
jukkerkocsiban.
Mindezrégamúlté.AbdulHamidotnem szóra-

koztatjatöbbéazelismerésésabámulat— már
nem hiú asportteljesítményeire.A császárikocsi
ésakétviharsebességgelelsuhanópejelőttkétol-
daltmélyenmeghajlótömeglátványátisszívesen
elengedné.Nem kíváncsiazútmentifügefákraésa
halálraemlékeztetőciprusokra.A Yildizkertjeiben
szebb,drágábbnövényekközöttsétálhat— bizton-
ságban.
A tömeget,amely valaha ujjongva üdvözölte

trónralépésétésamely közöttmarosszattervező,
sötét,bujkáló alakokatlátképzelete,gyanús és
utálja.Csöndben szeretlenni,lehetőleg egyedül.
Nem tudná megmondani,mikorkeltátutoljára
aranyozottcsászárikajkjábanaBoszporuszon,hogy
aszkutariitemplombanimádkozzék;azAjaSzófiá-
baiscsakéventeegyszermegyel,hogy— amint
kötelessége — megcsókolja a próféta ottőrzött
kaftánját.
Ha a hagyományok,melyen tekintélye nyug-

szik,vagyuralkodóitennivalóianyilvánosságelé
szólítják:kínszenvedésneki.Mindenceremóniáta
lehetőlegrövidebbrefog,mégacsaládiösszejöve-
teleketis.
Magánosemberminden zsarnok.A hatalom:

unalom.Mégsem tudlemondaniróla,akiegyszer
belekóstolt.



56

Soktorkú,üvöltővezényszóharsanmostfelésfut
végig megsokszorozódva a katonaság sorfalán.A
csapatok vigyázz-állásba vágják magukat.Kürtszó,
dobpergés.A tízezernyi katona hirtelen tisztelet-
tiszteletadásra feszül.Mostmegperdülvalamennyi
dob.Felharsanmindentrombita:azenekarbelekezd
acsászáriházindulójába.
A Hamidiye-induló méltósággalteljes lejtésű,

mégis harcias, vértpezsdítő ütemei töltik be az
egésztérséget,amikormegjelenikadomblejtőjén
aszultánfogata,akanyarulatelőtt,amelyentúlaz
útvonal betorkollik: a palota titokzatos óriás-
kapujába.
Fehéregyenruhás,fehér lovaik nyergében üte-

mesenemelkedőésalászállótestőrökcsapataelőzi
megaizudvarihintót.Kétpejlóhúzzaamagaske-
refcű díszkocsit,amelynek lakkja,aranya egyaránt
szikrázikanapfényben.A bakonmerevarcúkocsis
tartjamozdulatlanvaskézzelalovakgyeplőjét.Mel-
lette az inas:régimódi,keletiesen bőnadrágos,az
aranysujtások alatt valósággal eltűnő díszegyen-
ruhában.
A fehérbőrülésen,ahintómélyében,egyedül

ülaszultán.A díszek,sújtások,színek:ésfények
orgiájaközött,amelymindenkitdíszítkörülötte,még
alegkisebbrangúszolgákatis:őazegyetlen,aki
egyszerű, sujtástalan és aranyozatlan, sötétkék
egyenruhátvisel.Csakegyetlenrendjelének,azOz-
mán-házirendnek: gyémántos medaillonja sugárzik
ki egy-egy pillanatra kabátjának kihajtója alól.
Mozdulatlanulül,merevarccal,csaknéhatiszteleg
némánalelkesenéljenzőtömegfelé,fehérkesztyűs,
feltűnőenkicsinykezével.
Azamagánosember,akikocsijamélyénsuhan

elanépelőtt,nem szépember.Orrakeselyűorr,
homlokcsontja kiugró;előrekunkorított,fekete sza-
kálla még csak fokozza arcának ragadozó-madár-
szerűségét.Ám ezazarcmégisimpozánsamaga
egykedvűéskiábrándultszomorúságában;avékony
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alak savósegyenessége törhetetlen akaraterőtárul
el,asötét,átláthatatlanszempárésamagas,gon-
dolkodóhomlokfélelmetestitkokatsejtet.
Anépinkábbérzi,mintlátja,kétoldalirólszárny-

segédekéskamarásoksorfalaközészinteelrejtett,
gyorsfogatábanlátomásmódjáramelletteelsuhanó
urát.Deezazérzésbiztosanmondja:őaszultán,
őamiurunk.Ür,egyszerű,pirosfezétőlkezdvelakk-
cipős,kicsinylábahegyéig.Övéittminden:aren-
getegkatona,agyönyörűhintók,bonnükaméggyö-
gyönyörűbbszultánákkal;övéaYildiz,övéaváros,
övéahatalom.
— Csókjasa!Binjasa!(Ezerévigéljen!)—

ujjonganakBizáncnépénekkéseiutódai.
Aszultánegyedülülahátsóülésen,deazértnincs

magánosankocsijában.Szembenveleakisülésen
ülGháziOzmánpasa,ahíresplevnaihős,Afehér-
szakállú,asztmás,vén palotamarsallmamárcsak
árnyéka a hajdani„plevnaioroszlánnak“:dicsősé-
gesmúltjánakemlékétazonbanőrzia„Gházi“—
„győzedelmes“— melléknévésőrzianépfanatikus
szeretete.
Rokonaaszultánnak,mertfiaiAbdulHamid

leányaitkaptákfeleségül.Ám aszultánkorántsem
csuparokoniszeretetből,nem isOzmánpasanagy
múltjairántvaló tiszteletbőlültetiamagakocsi-
jábaaplievnaioroszlánt.Józanabb okavan erre.
Bizonyosantudja,hogyamígOzmánvelevan,nincs
azazelvetemedettmerénylőSztambulban,akibom-
bátdobnaaszultánihintóba.Magaanéptépnészéj-
jelottahelyszínen.
Ezérttüntettekiuraavén,mogorva,beteges

katonátalehetőlegkevésbénekivalóállással,apa-
lotamarsallsággal.EzértkellOzmán pasának kivo-
nulniamindenszelámlikra,akkoris,hagyötriaz
asztma,akkoris,hakomolyanelőveszisokfélebaja.
GháziOzmánnem termettudvaroncnakésaz

éveknem tettéksem simábbáamodorát,sem fé-
lénkebbéatermészetét.Azaranyoshintókmélyén
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csevegőszultánidámákféligmosolyogva,féligször-
nyülködvesuttogjákegymásnak,hogymaisbezá-
ratta palotáját Abdul Hamid szárnysegédje előtt
éskiizent,hogymegfázott,köhögésnem vonulki
díszhintóban,méghaaShejtánvisziiselazegész
bámészkodópereputtyot.
A szárnysegéd természetesen nem mertezzel

ajelentéseivisszatérniagazdájához.Formáliserő-
szakkalkényszerítetteakapustazajtónyitásra,az-
után becsörtetett az öregúr hálószobájába és ő
magahúztakiazágyból,adtaráaruháit,merta
szolgáknem mertekközeledniahirtelenkezűbeteg-
hez.
Mosthátottülszultáninászurávalszemben,

durcásanéselkeseredetten.Időnkéntköhögésiroham
rázzameg;aszultánrésztvevőéncsóváljamegfejét
ésszeretettelkínáljaamagaarany cukorkásdobo-
zábólaszalmiákot.
A gyorsanelsuhanószultánifogatutánapa-

lotatisztviselők,katonatisztek,főméltóságok tömege
haladtgyalogosan.Sűrű falankszban.Hosszú,kék
kabátjukon aranyhímzés jelzi rangjukat. Végelát-
hatatlanmenetbenkövetikakocsit,sietőslépések-
kel,azonbanmégígyismesszeelmaradnakakocsi
mögött;azígykeletkezettréstatestőrségosztagai
szálljákmeg.
A hófehérmosé keskeny lépcsőfeljárója előtt

megtorpannakapejlovakésmegállnak,minthamár-
ványbólfaragtákvolnakiőket.A kocsimellőlle-
ugrikalakájésmélyenmeghajolvamímeli,mintha
segíteneuránakaleszállásában.A valóságbanazon-
bannemszabadaNagyúrtestéhezhozzáérnie.

A templom főkapuja kitárul.Harminc pap
imáténeklő hangjazümmögésnek hallatszottidáig
abezártkapumögül:mostharsánykarénekkéerő-
södik.A minarettetejénmegjelenikamüezzinés
ottfennaszédítőmagasban,ahátborzongatóanala-
csonyésvékonykisvasrácsmögöttégnektártka-
rokkal!intonálja— „AllahilAllahhakMuhamed
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raszulUllah“— „EgyazIstenésMohamedazőpró-
fétája.
Majdfelhangzikazelőírásos,emlékeztetőfigyel-

meztetés:
— „Magrulanma!Padisahim sizden büyük Al-

lahnar!“,,Padisah.nelégybüszke!Allahnagyobb,
mintte!“
A szultánmegállegypercre.A kiáltáselülés

ahajlotthátúnagyúrfelmegyakanyarodó,keskeny
lépcsőnakapuig.Előttefőméltóságokezüsttálakat,
füstölőkegyszereketvisznek.A feszültségmostfel-
enged.Azodaállítottkisszultánfiúcskaeddigsem
vetteleaszemétapjáról.Most,hogyaszultánelébe
ért,akishercegkivont,picikiskardjávalszabályo-
santiszteleg.Istenem,mennyitkínlódhatottapalota-
parkbanakisezredes,amígeztamozdulatotmeg-
tanulta!
A tisztelgésután— mindenrőlmegfeledkezve,

hangosanelkacagjamagátédesapjafeléakisfiú.A
szultán,szintén vidáman,elmosolyodik ésettőla
mosolygástólegyszerre emberivé,még rokonszen-
vesséisleszarca.Azonbanakishercegengedelmes,
kötelességtudókisgyerek— szépenottmaradtahe-
lyénállva,csakarcávaléstekintetévelkísérirávisz-
szamosolygóapjaútját.A szultánmárelistűnta
becsukódó templomajtó mögött.Bentmég erőseb-
benfelzengazénekésazIstentiszteletmegkezdődik.
Odakintpedigmeglazulafegyelem.A katonák

kényelmespihenjbehelyezkednek,nevetgélés,moz-
gáskezdődik.Őszinte,hamisítatlankeletiképbon-
takozikittki.A tiszteikcsoportokbaverődveciga-
rettáragyújtanak,vagyapublikumbanálldogálópol-
gáriismerőseikkelelegyednekbeszélgetésbe.A ka-
tonáksorfalaiközött— elégmelegvan— árúsok
tűnnekfel,hűsítőlimonádéval,ásványvízzelsörbet-
tel.Mindenkieszik,iszik,igazgatjaruháját,fegy-
verzetét.A hátratoltfezű katonák óvatosan előre-
nyújtottnyakkalisszák anarancsszörpöt.A sorok
iskisséfelbomlanak.A külföldiújságíróknakkülö-
nösenegyzöldruhásfiatalnégertűnikfelasokközt,
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akimindenféle bakugrásokkalésfintorokkalhívja
felmagáraafigyelmet.
Közben,bentamoséban,márjavábanfolyikaz

Istentisztelet.A szelámlik mindig vendégfogadással
vanegybekötve.A meghívottmuzulmánelőkelősé-
gekésakövetségekáltalajánlottkülföldiekmár
ottgyülekeztek a templommalösszeépítettpalota
szalonjában.Izgatott szárnysegédek és kamarások
futkosnak,névsorokkalakezükben,egyikembertől
amásikigéstűnnekelapalotatermeiben,rendezni,
informálnia vendégsereget.A vendégek számára
gazdag büffét,édességeket,feketekávétkészítteta
szultánigazda.
Félóramúlvaaszultánmagaismegjelenikven-

dégeielőtt.Mindösszenéhányszótváltakitüntetet-
tekkel,aztánelvonul.Kintazudvaron,atemplomi
szertartásután a lovakatközben márbefogták a
háremhintókba.A szultániudvar egy része már
visszaisindult.Acsászárcsakcercleutánfogvisz-
szatérnipalotájába.
Amilyenünnepélyes,rendezettamenetodafelé,

oryan össze-vissza festői rendetlenségben özönlik
visszaacsászárimenet.A szultánvisszafelémás
kocsin szokottmenni;rendesen a néhaiosztrák-
magyartrónörökös,Rudolffőherceg általnekiaján-
dékozottkönnyűkocsin.Néhamagahajt,demosta-
nábancsakabelsőülésről.Fehérkesztyűskiskeze
keményennekifeszülagyeplőnek.GháziOzmánpasa
márnincsvele;hatalmasfehérlovonkellazöreg-
úrnakakocsiutánügetni.Mostolyanjelenetkö-
vetkezik,amelyeta külföldiek,amíg nem látták,
nem hinnék elsenkinek;apasák,tábornokok —
pedigaligvanköztükmázsánálkönnyebb— futó-
lépésben szaladnak,gyors szuszogássala szultáni
kocsiután.Mulatságoskép:apasák,akikodahaza
afotőjbeszereltréztartóbatéveolvassákalapokat,
mertmégapapírtislustáktartani,mostottlohol-
nak,karjaikatmessze előre tartva,sűrű tömegben
anéhányprivilegizáltlovasközt,jóformánéletve-
szélyközepette— ésősitradíciószerintigyekeznek
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a szultán kocsijának kerekeitmeglódítani.Hogy
„segítsékŐfelségemenetét“.Senkisem nevetezen:
ígyülik,ősiszokás.
A kocsiottsuhanamégmindigsorfalatálló

katonákközt.Deamerreaszultánmárelhaladt,a
sorfalrövidesen feloszlik.A katonák szallam-kiál-
tásaelhalkul.Azilyenkorvezényelt„jobbranézz“
II.Vilmosnémetcsászárkonstantinápolyilátogatá-
sánakemléke.Ekkorvezettékbeeztavezényszót.
— Mostmenetoszlopfejlődikésakáprázatosláto-
más lassan eltűnik a mellékutcákban.Nemsokára
pedig megtelnek fáradt,komoly török legényekkel
azüresenásítozólaktanyák.
A közönségisoszlik— rendetlenül,kavargó-

san,csodahaszerencsétlenségnem történikminden
alkalommal.Szájtátó suhancok csinálnak maguknak
utatkétkönyökkei;abérkocsikésmásjárművek,
gazdag török és örmény kereskedőknek fogatai,
amelyneküléséről,lépcsőjéről,tetejérőlnéztékuta-
saikanagydíszfelvonulást,beékelődnekagyalog-
járók sűrű soraiba. Ostorpattogtatás, kiáltozás, a
kocsijukatkereső nézők szolgáinak füttyentgetése,
melegéskavargó,vakító,köhögtetőpor.Mindigez
aszelámlikbefejezése.
A szultánvillámsebesfogataközbenmárrégen

beszáguldottapalota,kapuján.Azőrségvigyázzba
feszül,majdpihenjbelankad.

A szultántermeinekbejáratánálottállszemélyi
titkára.Bármozdulatlanulvártésmostiscsakaszo-
kottlassú,mélymeghajlássalüdvözliurát— gyors
mozdulatkülönbennem istanácsos,hanem vágya-
kozik egy elhirtelenkedett szultáni revolverlövésre
—,deAbdulHamidélesszemejóllátja,hogyfon-
toshírevan.

Int,hogybeszélhet.
Atitkárújrameghajol.
— Felség,amígFelségedaszelámlikottüntette

kilegmagasabbjelenlétével,gyászoshírérkezetta
palotába.
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A szultánkérdőlegnézatitkárra.Azhalkan
folytatja.
— A vezérkar most kikerült évfolyamának

majdnem összestisztjételfogták,megnem engedett
szervezkedésmiatt.MagaIzmailpasaőkegyelmes-
ségefogattaleatiszteket.Rizapasaőexcellenciája
már jelentkezett szintén audienciára. Legalázato-
sabbjelentéstisnyújtottbe.

A titkármostkisszünetet tart.A szultánint:
csakfolytassa.Szeretiarövid,tömör referádákat.
Atitkárfolytatjais.
— A pasa őexcellenciája aztmondja,Izmail

pasaőkegyelmességeazőtudtanélkülfogattalea
tiszteket.Szerinteavádalaptalan.A tisztektény-
legnincsenekisbeismerésbenéstanúksincsenekbű-
nősségükre,— az egy Izmailpasa szárnysegédet
kivéve.

Acsászármostkérdezelőször:
— Hánytisztrőlvanszó?
Számáranemújazilyeneset.
Atitkárlehorgasztjafejét.
— Majdnem azegészévfolyamról,császárifel-

ség.Rizapasamondjais,hogyennyivezérkaritisz-
tet,csupatehetségesésképzettférfit,nem islehet
államérdek...
AbdulHamidint.
— Jó.Hagyd.Te barátja vagy Riza pasá-

nak,mi?
A szárnysegéd mostmég melyebbresütipil-

lantását.
— Igenis,felség.Valamikormagam is tanít-

ványavoltamapasának.
HalványmosolyvonulvégigAbdulHamidolaj-

barnaarcán.A vörösrefestett,hegyesszakállkissé
megremeg.

Aszultánmárindulbelsőtermeifelé.
— Majdmegnézem aziratokat.Talánigazavan

Riza pasának.Nem kellágyúvallőniverebekre...
Majd kiküldjük valahová, jó messze azokat a
fiatalokat. Jaffába,Taifába,Damaszkuszba.Nem
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bűnözőkezek,csakfiatalok...Kárvolnaazegész
évfolyamért.Aztánmeglátjuk,hogyválnakbeajö-
vőben...Másjelentenivalódnincs?
— Nincs,császárifelség!— vágjaösszeatit-

kárabokáját.
II.AbdulHamid,avörösszultánbólintegyet

éselindulbelsőszobáifelé.Afiataltiszteknem na-
gyonérdeklik.Desosebaj,gondolja,haavezénylő
tábornokok féltékenyek egymásra.Akkor legalább
szemmeltartjákegymáslépéseitésnem esküsznek
összetörvényesuruk ellen.így nehezen törhetki
katonaipuccs.Azállamcsínyeket— ezttudjaapadi-
sah— sohasem afiatalszázadosokcsinálják,ha-
nem abefolyásosgenerálisok.Legalábbisígyvolt
ezmindigTörökországban.
A „vörösszultán“azonbanezalkalommaltéve-

dett.Nem tudja,hogy pillanatnyi engedékenysé-
gével egész hétszázéves dinasztiája sírásójának
kegyelmezettmeg.

VI.Száműzetésben.

MusztafaKemálttehátszáműzték,— defejét
nem vették,sem fogházbanem csukták.Ezzelszem-
benolyaneseményektörténtékveleakövetkezőhó-
napokban,amelyekcsakisTörökországbanéssehoi
másuttsemtörténhettekvolnameg.

Miistörtént?
Egyfiatalvezérkaritisztetszáműznek.Errea

fiataltiszt,kétidegen országon keresztül,egysze-
rűen megszökik száműzetéséből.Szökésétazonban
nem veszikészre.Illetve,mireészreveszik,márme-
gintvisszaszökik.Közbenazonbanmárismétegy
sorország határán jutottmárkeresztül.Aztán a
volt száműzött résztvesz egy olyan hadjáratban,
ahovásenkisem küldte— ésebbőlakapriolikus
bakugrás-sorozatbólafiatalvezérkarinak végül—
semmibajasemlesz.Sőt,alegfelsőbbhadúr,acsá-
szármégmegisdicsériezutánésvégülishivatalo-
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sanisodahelyezi,ahovátulajdonképpenjutnialkart
ésahovámegszökött:aszervezkedő ifjútörök for-
radalomkellősközepébe!

Nos,lássukcsaksorjában.

MiutánMusztafaKemálnaksem fejétnem vet-
ték,sem fegyházranem ítélték,sőtmégcsakhad-
bíróságelésem állították,császárirendelettelabi-
rodalom távoli szíriai csücskébe, Damaszkuszba
száműzték.Ittazutánavilágonsenkineksem árt-
hat.A távoliországrészekbenugyannincsenekösz-
szeesküvők.Sőt.Ittbizonyáraigen derekasan fog
viselkedni a száműzött — gondolták Konstanti-
nápolyban—,hogyhazatérésétkieszközölje.
Musztafa Kemált katonai kísérettel vitték a

börtön cellájából a konstantinápolyi rakodópartra.
Ittmárvártaahajó,amelyelvittetávolicéljafelé.
Azaggódóédesanya,akifiánakvizsgálatifogságá-
ról értesült, azonnal felutazott Konstantinápolyba,
hogyfiasegítségérelegyen.AzonbanZubeidaHanu-
motmégcsakfiaközelébesem engedték.Egyetlen
szótsem válthatottgyermekével.Mostis,amikora
fiatalvezérkariszázadostszuronyos őrök kísérték
ahajóállomásra,azözvegyédesanyacsakmessziről
kísérhetteegyetlenfiátahajóhídig.Mégcsakössze
sem nézhettek.Eztisbizonyáravalamiújabbössze-
esküvésjelénekfoghattákvolnafelakísérődetek-
tívek.
MusztafaKemálraahajófedélzeténiserősen

vigyáztak.A közbeeső állomásokon nem engedték
kiszállni.Sőtmégahajóhídközelébensem voltsza-
badmennie.A hajóelsőnagyobbállomásaBeyruth
volt.Innen márnincsmessze Damaszkusz,útjuk
végcélja.Szíria különben a világ legtermékenyebb
országa,azéghajlatmondhatnieurópaiésígyatá-
volságonkívülavilágonsemmisem emlékeztethette
ahajófedélzeténüldögélőésatávoltkémlelővezér-
kariszázadostarra,hogyszáműzetésbeérkezik.
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...Damaszkuszban,ebbenazŐsrégiOmajjád-
városbanakormányzónálkellettjelentkeznieMusz-
tafaKemálnak.A kormányzómégarégi„úri“tö-
rökvilágegyikvisszamaradtdíszpéldányavolt.Ba-
rátságos,kedvesember,aki,mintmagaKemálírja,
naponta,alig egy-kétóráttöltöttela hivatalos
dolgaival. Annál szívesebben foglalkozott azon-
ban háremhölgyeivelés a hasával.Emellettne-
hogyazthigyjük,hogyrosszulkormányoztavolna
Szíriát.Ellenkezőleg.Simulékony,nyugodtmodorá-
valmégalegkuszábbügyeketisjóleltudtaintézni.
EgyébkéntSzíriátnem isnagyon kellett„kormá-
nyozni“.Ezagazdag,élénkkereskedelmiforgalmú
tartomány,nemcsak önmagáttartottael,hanem a
császáribirodalomegyikfőanyagitámaszaislett.
Eleintenem isvoltsokdolgaMusztafaKemál-

nak.Kivezényeltékholmilázadóhegyitörzsekmeg-
fékezésére— deezeka„csaták“húszésharminc
résztvevővel— rendesensérüléseknélkül,bárnagy
puskázássaléslövöldözésselmentek végbe.Szíriá-
banmégmindigéltekazAtras-Szultánhegyitörzs-
főnök családjának lázongó tagjai,akiknek időnként
eszükbejutott,hogyőkdrúzfejedelmek,nem pedig
atávoliésmegfoghatatlansztambulipadisahalatt-
valói.Ilyenkoraztánamosolygósszíriaikormányzó
mégiscsak„megfoghatóvá“tetteelőttükapadisah
létezését— ésnéhányfiatalerélyestisztparancs-
nokságaalattálló különítménytküldötta törzsfő-
nökökmegfékezésére.Rendszerintennyielégisvolt.
Haabarnapejlovakon ügető lovasszakaszmegje-
lentvalamelyikszíriaivárbejáratafelévezetőhe-
gyiösvényen,atörzsfőnökökmármegisjuhászod-
takésfehérzászlóvalfogadták,nyitottvárkapuval
apadisah„követeit“.
IlyenhadjáratokbanvettrésztMusztafaKemál

százados is.Azonban nyughatatlan és sokravágyó
természetétnem elégíthettékkiadamaszkusziesti
vacsorák, itt-ott vidéki fegyverkalandokkal tar-
kítva.Jóltudta,hogyAbdulHamidbukásátésa
forradalmatelősegítő tiszttársainak zöme a keresz-
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ténylaktaBalkánonállomásozik,aholazelégedetlen-
ségamohamedánpadisahiránt,amúgyisazelnyo-
mottkeresztény nemzetek tradíciójává vált.Musz-
tafaKemálmindenvágyaazvolt,hogyvisszakerül-
hessen— hamárKonstantinápolyrólnem islehet
szó—,legalábbszülővárosába,Szalonikibe.Ecélja
érdekében azután minden követmeg ismozgatott.
HavalamelyikbajtársaszogálatiútraindultMace-
dóriba,a kékszemű századosfeltétlenülszerétej-
tette,hogy abajtárstindulásaelőttmegkérje:vi-
gyen magávalbizalmasleveleketottanibarátainak,
Ilyesmihezapostanemvoltelégmegbízható.
A hiábavaló levelezésnek azonban nem sok

eredménye volt.Erre merész lépésre határozta el
magát Musztafa Kemál: kérvényt írt magának
Sükripasának,a szalonikiparancsnokló tábornok-
nak.A tábornok forradalmárhírben állott.Kérvé-
nyében Musztafa Kemál előadta száműzetésének
okátésarrahivatkozott,hogyszalonikiiszületésű
lévén,igenjólismeriakörnyéket,ottszeretneszol-
gálatotteljesíteniés odavaló beosztástkér.Arra
kérteapasát:hassonodaaszultániudvarban,hogy
száműzetését feloldják és visszaengedjék szülő-
földjére.

A pasaperszenem válaszolt.Ezigenérthető
is— hiszencsaknem húzhatottnyíltanujjatcsá-
száriurával.Annálnagyobbvoltapasameglepe-
tése,amikornéhányhétmúlva,egynapsütésesdél-
előttönadjutánsabejelentinála— MusztafaKemál
Damaszkuszban szolgáló császárivezérkariszáza-
dost.
MusztafaKemálbelépettésélénk,aggódóhan-

gonelőadtaatábornoknak,hogymegkaptaazérte-
sítést:atábornok—hívatjaőt!
Sükri pasa igen elcsodálkozott.Kijelentette,

hogyőnemhívatta,denemishívathattaaszázados
urat.Ittvalamitévedésvan.De,hamárittvan,
igyekezzék,hogymentőlhamarábbvisszajussona
helyőrségéhez,mertengedélynélkülieltávozásábóla
legnagyobbkellemetlenségelehet.
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MusztafaKemálazonbanadtaazártatlant.Azt
válaszolta:Damaszkuszutcáinegyismeretlenférfi
cédulátcsempészettakezébe,amelybenezállt:„Jöj-
jönazonnalSzalonikibe“.Erremerészkedetteltávoz-
ni,— egyébkéntszolgálatiutazásürügyealatt,Da-
maszkuszból.Civilruhában Egyiptomon és Görög-
országonátjöttaBalkánra.Aztperszenem mondta
elatábornoknak,hogytiszttársai,ígyajaffaihely-
őrség parancsnoka,útközben többhelyütt gondos-
kodtakarról,hogyhaközbenrájönnénekDamasz-
kuszban illetéktelen elutazására,időben értesíthes-
sék,hogymégvisszatérhessen.
A damaszkuszicédularejtélyestörténetérőlma

sem tudunk bővebbet.Ezisamatények egyike,
amelyekben csupán Kemál előadására vagyunk
utalva.Hogyésminttörténtezarejtélyescédula-
átadás,volt-e egyáltalán Sükripasának,vagy az
elégedetlentisztikarnakvalamiszerepeebbenahis-
tóriában—aztalighanemörökrejtélyfogjafedni.
Akárhogyistörtént,MusztafaKemálszázados

mostmárittállcsalódottarccalSzalonikiben,szülő-
városában,Sükripasatábornokelőtt.Sükripedigrö-
vidútonhazaküldte.Jóislennesietnimerthiszenaz
utazásmárjópárnapotvettigénybe.Nem tudni,
hogyAchmedbejőrnagy,ajaffaihelyőrségbaráti
parancsnokamégtovábbiseltudjahitetniada-
maszkuszi kormányzóval,hogy a százados Jaffa
környékéntartózkodik.— Ma,arádióésakartoté-
kek világában egy ilyen szökésvalóban nehezen
képzelhetőel.Igaz,hogyugyanabbanazidőbenNé-
metországbanvagyAngliábansem voltelképzelhető
egy vezérkaritiszt,akiilyen önkényesen elutazik
állomáshelyéről,Csakis Törökországban és csakis
AbdulHamidbukásátmegelőző,utolsó,zűrzavaros
évekbentörténhettekilyen„csodák“.
MusztafaKemálazonban,miutánJaffábólave-

szély esetére megbeszéltsürgöny csak nem jött,
joggalhihette,hogyszökésétmégnem vettékészre.
ígyelhatározta,hamárSzalonikibenvan,legalább
meglátogatja gyermekkorának színhelyét.Néhány
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békés napottöltédesanyjával,megismerkedik az
államfordulatra készülő szalonikii tisztekkel,akik
közöttsokrégibarátjaésiskolatársaisleszbizo-
nyára.
JónéhánynapigmaradttehátSzalonikben.Be-

kvártélyoztamagátédesanyjalakásába— azidős
hölgyegyébkéntmajdnem kizárólagazzaltöltinap-
jait,hogyélénkenaggódikfia.jövőjefelett.Maga
MusztafaKemáljegyeztefel,hogyédesanyjávalsok
vitájaéskülönbözésemerültfelebbenazidőben.
Azédesanyaésfiúközöttiellentétnekazonban

nemcsakpolitikaiésvilágnézetiokaivoltak.Agyer-
mekkoraemlékei,minttudjuk,mindigisazédesapa-
hozhúztákafiúszívét.ZubeidaHanumnakkonzer-
vatívésmaradifelfogásaidegenvoltanagyratörő
fiatalférfielőtt.Kiélezteköztükazellentétetegy
váratlan,deépp oly hirtelenséggelisbefejeződött
esemény. Még Musztafa katonaiskolai éve alatt
ugyanis váratlan rövid levéltudatta Szalonikiből
Musztafával:édesanyja férjhez fog mennimásod-
szoris,afiatalMoraliRagibhoz,akitMusztafamég
Szalonikibólrégótaismert.

MoraliRagib,ezamoreaiszármazású fiatal-
ember,egészkétesexisztenciájávaléselpuhultlé-
nyével,állandóbetegeskedésévelnem voltMusztafa
ínyére.Egyáltalán érthetetlen voltszámára ez az
egészmásodikházasság.Aztfiatalfejévelmégnem
értette meg:édesanyjának nem nagyon voltmár
válogatnivalójaaférfiakban.Vájjon,amikorkéső
férfikorában az egykoriMusztafa kadettis fiatal
nőbeszeretbele,eszébejutott-e,milyenszigorúan
ítéltkatonaiskolás,tapasztalatlan fejévelédesanyja
késeinászafelett?
Amikoraztán azesküvő megtörtént— rövid

időmúlvabeiskövetkezettakatasztrófa.A má-
sodik férj ugyanis egészen rövid házasság
után súlyostüdőgyulladástkapottésmeghalt,Zu-
beidaHanum pedigottállott,aholazelsőházassága
után— azzalakülönbséggel,hogymostmárkét-
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szeresenvoltözvegy.— Ezazintermezzoiselmé-
lyítetteanyaésfiúköztazellentétet.
Kemálédesanyja hirtelen megöregedett,máso-

dikférjehalálautánésbetegeskednikezdett.Nem
voltmárkinektetszenie.Szemevilágaisállandóan
gyengült.Nehezenéltkétférjeutánmaradthagya-
ték forgatásából— ésamikorlátta,hogy fia,a
biztosmegélhetéstélvező császárivezérkariszáza-
dos,forradalmasaitjátszik,minden vére a fejébe
szállt:hogyishívhatjakivalakiasorsotennyire
magaellen!
Azon utolsó emlékezetes éjszakai beszélgetés

előtt,amelyről maga Musztafa Kemál emlékezik
meg,a fiatalszázadosmegintédesanyja házában
tárgyaltmost,szalonikiilátogatásaalkalmával,csu-
kottajtókmögöttösszeesküvőtiszttársaival.A fel-
szolgálószobalányjelentetteazágybanfekvőöreg-
asszonynak, hogy a fiatalúr, úgylátszik, megint
rosszbantörhetiafejét.Barátaivannaknálaésaz
asztalontérképekéssokpénzhever.Deafiatalurak
nemkártyáznak,nemzenélnek,nemisisznakésmég
csaknem isnőkrőlbeszélnek.Őtiskiküldtékamint
felszolgálta a vacsorát. Musztafa Kemál maga
mondjael:mitörténtezután.
— Édesanyám lassanéshalkanfelóvakodotta

lépcsőn.Egyideighallgatódzottazajtóelőttésaz-
után visszamentaszobájába.Miután bajtársaimmal
bizonyosmegállapodásokrajutottunkésazokelmen-
tek,éppen ágyba akartam feküdni,amikorédes-
anyám váratlanulbelépett.„Fiam — mondotta—
szeretnékvalamitmegtudnitőled.Valóbanfelakar-
toklázadniapadisahellen,akinekhétszentha-
talma adatott?“ Édesanyámnak eddig semmit
sem árultam elatitkostárgyalásaimról.Mostazon-
ban már nem tartottam szükségesnek,hogy to-
vábbraiseltitkoljam.„Igen,édesanyám — válaszol-
tam — az,aférfi,AbdulHamid,akinek:aszentek
hétszeres hatalmáttulajdonítod,a valóságban már
tehetetlen.Elakarjukvennihatalmátésazországot
ismegakarjuktőleszabadítani.Te más világban
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élszéstalánnem istudszbennünketmegérteni.De
azértbizonyáranemakarszutunkbaállni...“
Ígyfolytatja:
— Édesanyám legszörnyűbb aggodalmaitlát-

tabebizonyosodni.Jóideig tartott,míg ismétma-
gáhoztért.Azutánígyszólt:„Azthiszem semmit
semfogtoktudnielérni.Abalsikeravalószínűbb—
sajnossokkalvalószínűbb— ésazutántevagyaz
egyetlenfiam—nemakarlaktégediselveszíteni.“
...MusztafaKemálazonbannem hajlottédes-

anyjaszavára.A mégsokáigelnyúlóéjszakaibe-
szélgetéstőmagajegyeztefel.MamárKemáleval-
lomásátegyesbírálóigyanúvalilletik:vájjonnem
propagandacélokatszolgált-eezadrámaileírásis?
Azért,hogymegmutassaavilágnak,hogyméga
legdrágábbal,azédesanyávalszembenismegvalósí-
totta nagy célkitűzéseit.—-A válasz egyszerű:a
valószínűségamellettszól,hogyilyenbeállítástel-
lenségeifoghatnakKemálra.Egészenbizonyos,hogy
akkor,ottSzalonikibenédesanyjávalvalóbanvoltak
komolyellentéteiafiatalszázadosnak.Azonbanle-
hetséges,hogy MusztafaKemálekkor,húszegyné-
hányéveskorában,talánnem olyanhatározottsza-
vakathasználtédesanyjávalszemben,amilyeneket
azeseményekutólagosbekövetkezéseutánleírt.

VégülmégiselkelletthagyniaMusztafaKemál-
nakSzalonikit.A rettegettsürgönyváratlanulmeg-
érkezett: eltávozása Damaszkuszban kitudódott és
óriásibotrányvankeletkezőben.
Erre léptek mostakcióba az előre lefektetett

titkoshuzalok.Hiába,Törökországekkormáralávolt
ásva a forradalom számára.Sükripasa adjutánsa
Konstantinápolyból elfogatóparancsot kap: a fiatal
századost azonnal tartóztassa le. A jóindulatú
szárnysegéd azonban idejében szólt bajtársának.
MusztafaKemálmostsorbanfeladtaazelőremeg-
beszéltrejtjeles táviratokat.Azonnalútnak indult
ésegészenrövididőalattJaffábaérkezett,aholba-



71

rátja,Achmed bej,aparancsnokló őrnagy aggódó
szemrehányásokkal fogadta. Elmondotta, hogy a
Musztafa Kemáltkerestető parancsokra eddig még
nem válaszolt.Demostmárlegfőbbideje,hogya
százados megérkezett,mert a válaszadást tovább
nem húzhatja.Mostpedigaztajánlja:utazzékMusz-
tafaKemálBirSzébába,aSzínai-félszigetre,ahol
önkéntestisztekbőlállócsapat,köztükajaffaihely-
őrségtagjaiis,azangolokkalbenem vallottkishá-
borúbanállnak.Azangolokazakabaikikötőtvéd-
tékabennszülötteknevében,anévlegesúr,atörök
ellen.Nyílthabomtólmindakétfélféltésezért
csak nem hivatalos,leplezettcsatározások folytak
BirSzebánálésAkabánál,melynekfolyamánmind
kétszembenállófélmindenerejévelazonvolt,hogy
megszerzettpozíciójátmegtarthassa,Akaba az an-
goloknakazértvoltfontos,mertezakikötőArábiá-
nakegyikkulcsa.Törökországviszontjóltudta,hogy
azamúgyistöredezőbirodalom eztafontosvá-
rostnem engedhetiátalázadótörzseknekésamö-
göttükállóangoloknak.ígymorzsolódottleaközel-
múltban már nem egy határtartomány a Török
Birodalomról.
Achmed bejés Musztafa Kemálmegegyez-

tekabban,hogyaparancsnokeztfogjaválaszolni
Konstantinápolyba: a vállalkozó szellemű fiatal
századoséppen azért,hogy rossz minősítése fel-
javításáraérdemeketszerezzen,Jaffábólönkéntaz
Akabafrontratávozott,hogyafelkelőtörzsekkö«
telekébenharcoljonapaclisahbirodalmánakterületi
épségéért,— Achmedbejőrnagypedignekierreen-
gedélvtadott.Musztafakemáltehátútnakisindult
Akabába.

Azegészoperettszerű,ide-odautazgatásmegle-
hetősenfantasztikusamaiemberszemében,viszont
igenjellemzőazakkoritörökállapotokra.Egyfia-
talszázadosfeletteseitazorránálfogvavezeti;egy-
szerűen úgy utazgatSzíriábólGörögországba,Gö-
rögországbólEgyiptomba, Egyiptomból Arábiába,
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ahogysajátúrikénye-kedvetartotta.Ilyenközálla-
potokmellett,haahadseregfegyelmeismáreny-
nyire meglazult,az összeomlásnak szükségszerűen
bekellettkövetkeznie.
Azösszeomlásbeiskövetkezikrövidesen.A

villámokmárottcikáztakaborústörökégboltfe-
lett.II.AbdulHamid,avörösszultán,egészkor-
mányzatirendszerefölött.EkkormárSzalonikiben
kimondottákahalálosítéletet.
A fiatalvezérkariszázadostehátegyelőrebán-

tóclásnélkülússzamegkalandosszökését.Sőt.Ami-
koralegközelebbielőléptetésibeadványokatírjáka
konstantinápolyi szeraszferátusban, a hadügymi-
nisztériumban,aszintén soron következő Musztafa
Kemálszázadost,másodőrnaggyáterjesztikfel,mert
Akabábanönkéntesvállalkozásasoránvalóbanbát-
ran és hősiesen viselkedett.Parancsnokaia leg-
szebb leírásokatküldik felKonstantinápolyba.Az
általánoshelyzetiskedvező;Akaba megmaradta
törökökkezében,aholpediggyőzelem van,ottvan
kitüntetésis.Detalánéppenezakonfliktuslettaz
egyikközvetlenokaannak,hogyAbdulHamidtrón-
játrövidesenmégiselvesztette.Hanincsezavélet-
lenakabaihatárincidens,MusztafaKemálszázados-
naknem adatikmegezazegyetlenlehetségeski--
búvó,ekkormártűrhetetlen helyzetében:Achmed
bejőrnagy,ajaffaiparancsnoknem tudjabarátját
megmenteni.A letartóztatásiparancsnakelegetkel-
lettvolnatennie,MusztafaKemált,avisszaesőbű-
nöst,lefokozzák,börtönbezárják,talánkiisvégzik
— ésmindaz,amiazőnevéhezfűződikatöröktör-
ténelemben,talánegészenmásfordulatotvettvolna.

...Így azonban AbdulHamid másodszoren-
gedikikarmaibólazismeretlenvezérkariszázadost
— ésezzelalépésévelKemáltésazösszeesküvőket
talánmagaissiettette,hogyakciójukatimmármen-
tőlhamarabbmegkezdjék.MertahogyMusztafaKe-
málszázadosellennemrégelfogatóparancsotadtak
kiKonstantinápolyban,éppenúgybármelyiküknya-
kátszeghetimárólholnapraacsászárititkosrend-
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őrség.Konstantinápoly tudja,hogy összeesküvők-
kelmostmárnemlehettréfálni.
Szalonikiben,azösszeesküvésszínhelyénelhatá-

rozták,hogymostmárgyorsancselekednifognak.

VII.Aforradalom.

Niazibej,atörökhadseregőrnagya,kalandos-
múltúférfiú.Nagyszerűenértiabandaharcot:egész
életébenbandákellenküzdöttaregulárishadsereg
szolgálatában.Ismerimódszereiket,búvóhelyeiket,
harcmodorukat, sikereik titkát. Egy fölötteseivel
történthevesösszetűzésután egyszerre otthagyja
Monasztir mellettfekvő,macedóniaihelyőrségét,
Reznátésbeveszimagátavárosfölöttemelkedő,
járhatatlansziklahegyekbe.1908-bankitűziafeüke-
léslobogóját.Számoshíveésbajtársacsatlakozik
hozzá.
Azújlázadókataszalonikiiharmadik számú

hadtestvezérkaránakegyiktisztje,Enverbej,apo-
roszgárdánálkiképzetttörökvezérkariőrnagyve-
zeti.Monasztírtólmostészakraésdélreiskitöra
forradalom.A Yildizbenazonbannem ijednekmeg
túlságosan:nem olyan meglepő dolog,zsoldjaikat-
akatonáksoharendesenmegnem kapjákazutolsó
időbenésnem egyszerrendeztekholmikisebbka-
szárnyalázadást.AbdulHamid,avörösszultán,nem
bánja;jobbígy:mostlegalábbnyíltanmegmutatko-
zikaforradalom.Azeddigsötétbenlappangótitkos
vezetőkkellelehetmajdszámolni.Fontos,hogyeré-
lyesésmegbízhatóemberkezébekerüljönarend-
csinálóhatalom.A ruméliaifőparancsnok,aliberá-
lisnak ismert, szakáltalan, beretváltarcú Husszein
HilmipasatábornokhelyettSemzipasát,azerélyes,
kíméletlenemberhírébenállógenerálistbízzákmeg
arendcsinálással.Semzipasavonatraül.Leutazik
ésmegérkezikMonasztirba.Azonnalafőtérenlévő
postaállomásra siet,hogy a szultánnak sürgönyöz-
zön.Azelsőfiataltiszt,akiútjábakerül,agyonlövi,
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fényes nappal,a postaállomás előtt.Katonatisztek
ésközlegényekállnakatéren,nyugodtandohányoz-
nak.Egyiksem emeliakisujjátsem aszerencsétlen
Semzipasavédelmére.
A kockátelvetették.A merényletre észbekap-

nakaYildizbenis.Megpróbálnakegymásikgenerá-
listleküldeni:ezismagasrangú katonatiszt,Müsir
Ozmánatörökhadseregtábornagya.Eztislelövik.
A szultánmostmárelőveszilegmegbízhatóbbembe-
reit.Rendkívülimeghatalmazásokkal,de mostmár
tekintélyes katonai fedezettel saját főadjutánsát,
Nazim bejtküldileMonasztírba.Nazim bej,azacél-
ember,nem végrendelkezik,mielőttútnakindul.Ő
előzimegafelkelőket.Jóformánkisem szállavo-
natból, máris harmincnyolc összeesküvő katona-
tisztnek kella szultánhű csapatok glédájába állni.
Fogolykéntindulnak azonnalKonstantinápoly felé.
Nazim csakutánukutazikel.A pályaudvarongo-
lyótkapottőis,denem sebesültmegkomolyan.A
szultánotthonrészletesjelentéstkapadolgokko-
molyállásáról.
AlighogyNazim bejfőadjutánskitettealábát

Monasztírből,újra föllázadta szomszédosvárosok
egészsora.EgészThráciaésDrinápoly,a„második
főváros“ is,forrong.A kormányhű csapatok nem
akarnakafelkelőbajtársakralőni.Sürgönysürgöny
utánmegyaYildizbe:tennikellvalamit,különben
ittavég!Mindeznéhányhétalattjátszódikle.Végre
Szmirnában „redif“,vagyis török,mozlim zászló-
aljakatvonnakösszeésraknakhajókra:avasseprő
megindul.A hajóraazonban papnak,kereskedőnek
öltözve,ifjútörök tisztek is felcsempészték magu-
kat.ÉsmireacsapatokSzalonikibeérnekéspartra-
szállníak,márgyőzötta lázadók titkospropagan-
dája:aredifcsapatokegyszerűenodaállnakafel-
kelőkmellé.Errejúlius22-énazifjútörökökRezna
városában kikiáltják,hogy a hatalmatátveszik és
kormánytalakítanak.
Másnap a konstantinápolyinagyvezér,Damad

Feridpasa,II.AbdulHamidmásiksógora— Ang-
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liábanfelnőtt,símamodorúember— rendkívülilé-
pésreszánjaelmagát.Rábeszéliaszultánt,hívjon
összeazonnalegydiván-félét,olyat,mintarégitö-
röknagyuralkodók.Azutolsóévtizedekösszesál-
lamférfiai, miniszterek, nagykövetek, tábornokok
meghívástkaptakaYildizbe.A szultánmaganem
mutatkozik,egy függöny mögötthallgatja tanács-
kozásukat.

A divántanácskozik— ésMacedóniaugyanaz-
napafelkelőkkezérejut.Azegészlázadáselindítója
Niazibej,pattogó,vidám zeneszómellettvonulbe
tiszttársaival,ezernyifehérfezesfelkelőkatonaélén
Monasztirba. Kihirdeti az alkotmány — milyen
népszerű szó ezakkoriban!— visszaállítását.Hu-
szonegyetlőnekazöreg,aligüzemképesbalkánitö-
rök ágyúk.Szalonikiben,a tartományifővárosban,
mindenfánésházfalonugyanaznapreggelottfügg
az alkotmány visszaállításának kihirdetése.A még
mindig ingadozó,kötelességtudó rendőrtönök,ami-
kor megkísérlia proklamációteltávolítani,golyót
kap.A népazutcáraözönlik:atiszteklétrákról,
székek tetejéről,erkélyekrőlbeszédeketintéznek a
néphez.Ugyaneztörténikatöbbitörökfennhatóság
alattállóBalkánvárosbanis.A szultáníróasztalára
pedigodateszika,,reznaikormány“sürgönyét:

Felség!Mély tisztelettelkérjük,állítsa helyre
császári rendelettel visszavonhatatlanul az alkot-
mánytmindazon népekszámára,amelyekFelséged
alattvalói.HiszFelségednekazalkotmánytegyszer
már életbeléptetniis méltóztatott.Kérjük mindezt,
hogyhűségünkésengedelmességünkneessékkísér-
tésbe.Amennyiben azonban Felséged három nap
aJatt,vasárnapig,a parlamentmegnyitásárólszóló
császárifermántnem adjaki,olyaneseményekkö-
vetkeznekbe,amelyeknyilvánvalóan Felséged aka-
rataellenérelesznek!Erremindazösszes,minden
rendűésrangúpolgáritisztviselők,mindakatonw-
tisztekésközlegények,szóvalazegésznemzet,val-
tósrai,fajra,társadalmiállásra,vagyosztályravo-
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natkozókülönbségnélkül,Istenelőttegymássalszö-
vetségbenkötelezveérzikmagukat.“

Damad Ferid pasa nagyvezérelmegy a palo-
tába.Lemond.Kijelenti,hogynem vállaljaafelelős-
séget.A szultánkineveziegykorititkárát,a,nagy-
hatalmú államvezetésbe márbeletanultSzaid pasát
nagyvezérnek.Szaid mindenáron nélkülözhetetlenné
akarja magáttenni,az annyira óhajtottésvégre
elértlegmagasabbállásban.Mindkétiránybanorien-
tálódik,mindenáronelsimítaniaforradalmat— ez
ajelszó.A divántazonnalszélnekeresztik.Azor-
szág összestáviródrótjain futnak széjjela Morse-
jefók:acsászárhelyreállítottaazalkotmányt.Sza-
lonikiben,atartományifővárosban,esteóriásinép-
ünnepélyt tartanak. A kivilágított város főterén,
egy nyomorúságos,vidékiegyemeletesszálló erké-
lyén,állnakatömegelőttaforradalom vezetői.A
hotelnagyzoló neve „Olympos Palace“,a felírás
alattkistáblák„Elsőrendűbajorsörök“,meg„Din-
ingRoom“.A mindösszehuszonnégyéveslázadő-
társvezér,Enverőrnagy,nagybeszédetintézatö-
meghez. „Egyenlőség, testvériség! Mindegy, hogy
mosébajár-evalaki,vagybazilikába,mindegy,hogy
görög,bolgár,keresztény,török,mohamedán-eva-
lakiegyformafiaaházának!“— Ő azünnepélyes
szalonikiiestehőse.Éppbeakarjafejeznibeszédét,
amikorhátul,azerkélyajtóban,mozgolódástámad.
Valamiküldöncjöttéssürgönythoz.Azajtóhozleg-
közelebb, fiatal vezérkari alőrnagy áll: Musztafa
Kemál.A fiataltisztnemrégérkezettSzalonikibe.A
kitörő forradalom híréresietettide.Ő veszimost
átasürgönyt.Magabontjafel,elolvassaésezután
mosolyogva nyújtja átEnvernek.A főkormányzó
távirata: a szultán alkotmányvisszaállító rendeleté-
nek teljes,hiteleskonstantinápolyiszövegével.En-
verátfutjaaziratot,majdkarjávalcsendetint.A
tömeg,ottlentelhallgat.Envermosthangosszóval
felolvassa a császár üzenetét.Frenetikus éljenzés
törfelmegint.A táncoló, ujjongó, túlnyomórészt
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kereszténytömegéltetiEnvert,akitőjóagajutta-
totthatalomhozésaszultánt,akialkotmánytadott.
Atömegcsakreggelfelétérnagynehezenaludni.

Azutcákmégkésőhajnalbanistelevannakhangos
embercsoportokkal.
Kemál,a fiatalalőrnagy is elégedetten tér

nyugovórareggelfelé.Sietségenem volthiábavaló:
nemmaradtleaforradalomomnibuszáról.

Másnap— épppéntekinap,szelamlikvan— az
egészországkokárdákkalvonulazutcára.A forra-
dalom gyorssikerelegjobbanamacedóniaitiszte-
ketleptemeg.A szultánugyanisgondosaneltit-
koltaaztazokot,amelybehódolásrakényszerítette.
Egyrövidtáviratvoltazok:afővároskatonaipa-
rancsnokának jelentése,válaszulegy másik táv-
iratra.MielőttugyanisHamidazalkotmányvissza-
állításáhozmegadtavolnaazengedélyét,expressz-
sürgönytintézettaBalkán-feléesőerődökbenálló-
másozó sztambuli katonaság főparancsnokához,
Csataldzsába.Megtudná-e védenia fővárostegy
esetlegeslázadófelvonulássalszemben?— hangzott
akérdés.A nyíltszívűmarsallszószerinteztsürgö-
nyöztevissza:

„Felség!Haaszalonikiiésdrinápolyibajtár
saim Konstantinápolyellenmasíroznak,akkorcsakis
hazafiságukvezethetiőket.Éppenezérta lojalitás
kötelezbennünketarra,hogyFelségednekjelentsük:
ebbenazesetbenamifegyvereinkéságyúinkaz
övéikkelegyetértésben,a Yüdizellen irányulnak.“

EzvoltHamidviselkedésénekgondosantitkolt
magyarázata.Csakjóvalkésőbbkerülteknapfényre
asürgönyváltások,amelyeknekhatásaalattII.Ab-
dulHamidelszántamagátarra,hogykiadjaazál-
lamvezetéstakezébőlésrábízzaazországirányítá-
sátaparlamentre.
Június 26-án óriási embertömeg gyülekezik

Konstantinápolyban,aYildizparkkapujaelőtt.Ke-
resztények,mohamedánokvegyesen.Végreaszultán
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ismegmutatkozik azerkélyen.A nép éljenez—
„Padisahimizcsokjasa!“Sokáéljen aszultániDe-
rékurunkakalifa.Visszaadtafiainakszabadságát.
AbdulHamid a széles,hosszan elnyúló erkélyen
hallgatja,néziatömeget.

— Nehjapmali?Mittegyek?— fordulmost
tanácstalanulamögöttesűrűsorokbanálló,arany-
ruhásudvariemberekhez.

— Kegyeskedjék talán szólni a néphez —
válaszolják.
Beszélni?A vargákhoz,ahalárusokhoz,aszol-

gákhoz,amatrózokhoz?A szultán csak közvetlen
környezetévelszokottszótváltani;a nagyurakkal,
akik még mindig mérhetetlen mélységben vannak
alatta,A népszámáranem elégnagykegyesség,ha
néhaláthatjaurát?Hallaniisakarja?
AbdulHamidnem isaszóembere.Mitmond-

jonezeknek?Ám,haittmögötteaztállatják,hogy
szólnikell,legyen.Mindentahazáértésahatalom-
ért,amelynekveszendőségesötétárnyék:módjáraül
afénybenúszópalotafölött.
Felemelifehérkeztyűs,hírőskicsinykezét,atö-

megelnémul.Apadisahszól:
— Trónralépésem ótanépem boldogságánakés

üdvénekszentelem mindenerőmet.Gyermekeimnek
tekintlekbenneteket.Istenerreatanúm.
Ezazegészbeszéd.Egetverőéljenzéstörtki.A

szultánelőszörbeszéltnépéhez.Mosthálásanbólint,
magaismegvanhatvaasajátsikerétől.Könnyes
szemmelfordulamögötteállóegyikminiszterhez.
Hangosan,hogyakörülállókishallják,mondja:
— Allahbüntessemegazokat,akikönzőérde-

keikbőlközém ésnépem közéálltakéstőlem alatt-
valóimatelidegenítették.
A népetmostmárnem lehetfeltartóztatni.Át-

töriapalotaelőttizáróláncokat.Özönlikazerkély
alá.A bejáratnálagárdisták— valamiparancsot
félreértve—beengedikatömegetazelőcsarnokba.

Akonstantinápolyinép,amelyazelőbbmégaz
üldözöttörmények pátriárkájaelőttrendezettro-
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konszenvtüntetést,mostmagán kívülvan lelkese-
désében.Szultánjátakarjalátni.AbdulHamid,ma-
gánakisidegenül,feldúltan,meghatottan,önkénten-
gedanépkívánságának.Udvaroncaiésszárnysegé-
dei négyszögében megjelenik a palota belsejébe
nyílóóriásifehérajtóban.

— Mitakartok,híveim?—kérdi.
— KöszönteniTéged!Jóságodat!Megmondani,

hogyszeretünk!— Hangzanakszázféleképpakü-
lönbözőmámorostorkokbólatörökszólamok.
A szultánlassan,nyugodtaneléjükmegy.Pár

lépésnyire a tömeg vezetőitőlmegáll.A betolako
dottakismegállnak.Azuralkodómosthalkanmeg-
szólal.Abeállottcsendbenmindenkihalljaaszavát:
— Testvéreim — márkésővan.Menjetekmost

hazaésaludjatok,szépenkimagatokat...
Kezévelbúcsútésáldástint.
A tömeg némán, csendben, rendben haza-

takarodik.

Ésmostvégremegkezdődhetikazegészforra-
dalom értelmeéscélja:azabdulhamidirendszerfel-
számolása.Musztafa Kemálalőrnagy Szalonikiben,
szinteálmodvalátjalegnagyobb ellenségének eltű-
nését.Izmailpasa,egykorielfogatójaiseltűnika
süllyesztőben.Mindenelkövetkezőnapújmeplepe-
tésthozafelcsigázottközvéleményszámára.A for-
radalom egyremeglepőbbszélességűfrontonkezdi
éreztetnihatását.Azexponálthamidiánusok mene-
külnek: Fehim pasát, Sztambul rendőrhóhérát
meneküléseközbenériutólatömeggyűlölete.Ezt
azembert,akinekműködéséhezszámtalankivégzés,
bebörtönzéstapadt,atömegnyiltutcánmeglincseli,
némelyik bátrabb hamidi főhivatalnok egyszerűen
nem akarjatudomásulvenniazeseményeket:Tach-
szim pasasacsászárifőtitkárpéldáulnem akartel-
távozniíróasztala mellől.Amikoraz egyik baráti
nagyhatalom dragománja elrohan hozzá éskönyö-
rögneki,meneküljön,Tachszim megköszöniafel-
ajánlottsegítséget,devállatvonvaígyfelel:
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— IInyapasd’Yrade.Nincsrácsászáriren-
delet.
És nem megy a dragománnala követségre,

Másnaphajnalbancsendőrjárőrjönérte.Azújkor-
mánynevébenelfogják.Súlyosbántalmazásokután,
élőhalottkéntkerülbörtönbe.
Ezalatt Szalonikiben az ifjútörök-párt perma-

nensen ülésezik,azösszehívottparlamentelőkészí-
tése ésa kiírandó választások ügyében.Musztafa
KemálmindennapottvanaOlymposzHotelbenés
aKristálypalotában,aforradalom kétszékházában.
A politikaegymásikújcsillaga,aszáműzetésbőla
felkeléshírérehazatértAhmedRizabej,ezasima,
keskenyarcú, őszhalántékú, választott frizurás, in-
kábbbékebelipárizsigavallérnak,minttörökpoliti-
kusnak látszó képviselőházielnökjelölt,sorra hi-
vatjahazaEnverreléstársaivalamégemigráció-
ban élő ifjútörök barátait.HazatérhetSzebaheddin,
azemigrációbanelhaltlázadószultánisógor:Da-<
madMahmudlázadófiais.Óriásiovációfogadjaa
pályaudvaron.Párizs,Berlin ontja a menekülteket.
MusztafaKemálnak:egyetlengondjavanmostmár:
holvanazőhelyeaforradalminapalatt?
Enverbejgondoskodikróla,hogysehol.Nem

szívelieztanyersbeszédű,képzelődővezérkaribaj-
társát.

December17-énmegnyitjákatörökparlamen-
tet.Egyemberöltőnyiszünetelésután.Mindenkia
szultánpálfordulásátünnepli:őmagamosthirtelen
az ifjútörökök páholyának nagymesterének nyilvá-
nítjamagátésmagánpénztárából15milliótadomá-
nyozcéljaira.
Konstantinápolyhatalmasfőtere,azAjaSzófia

előtt,ősidőkótaszínhelyeatöröktörténelem nagy
óráinak.Csupamúltésnagyságezahely.Idenyú-
likbeazősiHyppodrom-téris,aholarégiekaló-
versenyekettartották.IttállahíresCsavartoszlop,
amelyetagörögökadelhiiApollónakajánlottakfel,
aplataeaivérescsataelőtt.Ésittállalegújabbkor
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ajándékais:II.Vilmosnémet császár adománya
Sztambulvárosának,egyóriási,köralakúközkút.
Ittgyülekezettmostatömeg.Ember-emberhá-

tán.Százezernyivörösfez.Demokratikusintézmény
afez;őfelségeiséppolyanthord,mintazutolsó
utcaseprő.Néhányfehérturbántarkítjaafezrenge-
teget:ezeketapapok viselik.A parlamentelőtt,
balra,az albán gárda fehéregyenruhás alakulatai,
jobbraaszíriaizuávok állnak zöld turbánjaikkal,
köztükelszórvamindenfontosabbhelyenazifjú-
törökök macedóniai csapata, modern, dísztelen,
praktikuskeki-egyenruhával.AzAjaSzófiaminden
kiugróján, erkélyén, csücskén, hatalmas kupolája
körül, protekciós kíváncsiak százai tolonganak.
Csodahogynemnyomjákegymástagyon.
Végremegérkeznekaképviselők.Feketén,ün-

neplőben.Végeláthatatlan sorban jönnek utánuk a
politikaiéletkiválóságai,diplomaták,nagykövetek.
A tribünökön,rengeteg külföldinéző,hölgyek és
urak.
Mostkürtjelharsanfel.Éljenzésmorajlikvé-

gigatömegen:jönaszultán.Hathófehérlóvonja,
aranyoshintaját.Ezeregyéjszakaikép.Azünneplés
hangulatátazonbanebbenapercbenváratlaninci-
densszakítjafélbe.Egyegyszerűasszonytolakodik
azelsősorokbaéstorkaszakadtábólüvöltözik:

— Pajdisah!Addvisszaakétfiamat!Gyilkos!
Senkisem hallgatrá.Atávolabbállókészresem

vettékazincidenst:azasszonytfélpercalattelve-
zetik,A szultán arcameg sem rezdül.Ugy tett,
minthaészresem vettevolnaazegészet.A kocsi
továbbrobog:azéljenzés,üdvrivalgásmostvalóban
elnyommindenmáshangot.

Adjukátaszótaszemtanúknak.
— Aképviselőkfélkörbenfoglaltakhelyet.Ko-

molyan,méltóságteljesen ésjelentőségteljesen ülnek
karosszékeikben.A tribün baloldalán arannyalros-
kadásigfeldíszítve,helyezkednekelaszenátorok.A
sejk-öl-izlám fehér selyemruhában,zöld turbánban
van;azulémáksmaragdszínűruhákatviselnek;piros
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fezükönkönnyűfátyolleng.A szultánfelettlévő
páholytelevanmagasrangúkatonatisztekkel,adip-
lomatapáholyok ezerszínű tűzben égnek. Perzsia
nagykövete,Mirza Riza khán,a hercegiversíró
tűnik felleginkább államiünneplőruhájának gyé-
mántjaival;vonBiebersteinbáró,anémetnagykö-
vet,mindaztasokrendjeletviseli,amitcsakNémet-
ország és Törökország együttesen ajándékozhatott
neki.Szemben akeresztény pátriárkapáholya:tíz
komoly,tekintélyes,szigorúarcú,szakállasférfiül
benne;feltűnőtiszteletveszikörülőket.
Pontosan egy óra tizenötperckorbelépnek a

hercegek.A rokonok:aszultánfiaiésatöbbiOz-
mán,vegyesen.Szelim,AbdulKadir,AbdulHalim,
Izeddin,AbdulMedzsid,Achmedésatöbbiherceg.
Valamennyien egyenruhában,még afiatalabbak is;
afelnőtthercegekenkívülugyanisegy-kétegészen
fiatallegénykeisbevonul.Ezekkülönösenélvezik“a
reprezentálást. Időnként a könyökükkel lökdösik
egymást,suttognak,nevetgélnek éskíváncsipülan-
tásókatvetnekazemberekfelé.
Ésmost...hirtelen nagy csend ...Ittvan ő,

aszultán.
Ezakísértet,ezlenneazuralkodó?Csoszogva,

görbén,hamuszürkearccallépbeésmintegynagy-
beteg vonszolja maga után a lábait.Vörösbélésű
szürke katonakabátja túlságosan bő.Nem néz a
gyülekezetre,csak megáll,rátámaszkodik a kard-
jára.Időközönkéntmostaszakállátrángatja.Élje-
neznekfeléje— nem válaszol:hunyorgatószemeia
levegőbetévednek.Azembervalahogynem tudsza-
badulnia hasonlattól.Egy uhu,amelyetfényes
nappalelőrángatnak rejtekéből.Vagy egy bűnös,
akiabíróságítéletétvárja...
Az előadói emelvényen most megszólal Ali

Dzsevadbej,aszultánújelsőtitkára,A császár
trónbeszédétolvassafennhangon.Azigazhívőkura
maganem beszél.Aszultánkijelenti,hogyazalkot-
mánytsajátjószántábólállítottavissza,noha„egyes
rosszakaratútanácsadói“errőlleakartákbeszélni.
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MígDzsevadbeszél,Hamidunatkozvaállegyiklá-
báról a másikra,mindkét kezét hatalmas görbe
kardján nyugtatva.Mostazorráhozakarjaemelni
zsebkendőjét.A zsebkendő leesik.Az ünnepségre
figyelő,izgatottszárnysegédeknem veszik,észrea
balesetet.A szultán váregy másodpercig,kettőig,
majdnem félpercig.Senkisem mozdulmégmindig.
Erreapadlóhozütiakardjátésharagospillantást
lövelazoldaltállókamarásokfelé.Mostveszikcsak
észremitörtént.Minthapuskábóllőttékvolnaki
őket,rohannak felvenniés átnyújtaniőfelségének
császárikeszkenőjét.
Dzsevadközbenrendületlenülolvastovább.Vég-

re,végrebevégziazalkatmánytisztelettől,szabadság-
szeretettőltúláradótrónbeszédet.Mostazegyikna-
gyonöregulémakezdszétterjesztettkezekkelimád-
kozni.Hangosanmondjaazimát.Aszultánésvala-
mennyijelenlévőszéttárjaakarjátésimátmormol.
Istenáldásátkérikahazára,újmunkásságukra.
A rendezésbemostkishibacsúszikbe.Úgylát-

szik,aszultán még személyesen isakartnéhány
közvetlenszótszólni.Kívül,azAjaSzófiaelőttité-
ren,ugyanott,aholhárom emberöltővelezelőttAb-
dulHamid nagyapjaahúszezerfellázadtjanicsárt
legyilkoltatta— anépéskatonaságrivalgásatető-
fokátéri.Hangos éljenzés,csok-jasázás szűrődik
beaterembe:aképviselőkeskütételekövetkeznék.
Azonban odakintmárazágyúk előírásosüdvözlé-
siéiis megszólalnak.Az általános zűrzavarban a
parlamentiszokásokban még kevésséjáratos,újon-
nan választottvidékiképviselőketelragadja a lel-
kesedésésnem veszikészreazuralkodótorokköszö-
rülését.Túlkoránnagyrobajjalállnakfelazeskü-
tételhez— aszultánmeglepetésétleküzdve,egykis
karmozdulattalcsendetakarinteni,deeztmindenki
félreértiésasokszázemberéljeneznikezd.II.Ab-
dulHamid őfelsége pedig egy fáradtmozdulatot
tesz,megrándítjavállátésnehézkes,csoszogólép-
tekkelkimegy.
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VIII.Ellenforradalom.

Alig tért napirendre Törökország a hirtelen
változásfölött— mindenpolitikaiváltozáslassan
érik,aztán máról-holnapra bekövetkezik,— máris
megindulatitkosellenfolyamat.Miértrejtettema-
gábanalegnagyobbsiker—abukásmagvátis?
Törökországban azifjútörök győzelemmelegy-

időbenhárom iránybóliskezdődikareakció.Elő-
szörnémán,aföldalatt,majdmindbátrabbankezű
szervezkedni.
Többpárhuzamospontrólindulkiezamozga-

lom.Azelsőkiindulásipont:magaII.AbdulHa-
mid.Ahatalomhozszokottpolitikus-császáregyper-
cigsem nyugszikbeleőszintén,hogyezentúlazál
lampiramisnak csak egyszerű, reprezentáló csúcsa
legyen. A szultán hatvanhatéves, ereje azonban
mindenlátszólagoslustaságaellenéremaisrendit-
hetetlen.Teljestitokban,de annálnagyobb neki-
szánássalgyűjtiazerőtaváratlanpárducugráshoz.
Csak kivárniés erősödni:a forradalmárok majd
összevesznekakoncon.
A látszatnekiadigazat.Ittérkezünkelazel-

lenfolyamatmásodikésharmadik,utolsókiindulási
pontjához.MígAbdulHamidaYildizbenbanketten
látjavendégülaképviselőketéssokszorahercege-
ketis,asztalhozkéri,ilyenkorszónokolnekik,—
megjöttahangja,— azalkotmányosságról,addig
apolitikusokmagánosösszejöveteleken,titkospárt-
ás klubvacsorákon,máris kezdik klikkjeiketmeg-
alakítani.A Berlinből,Kairóból,Londonból,Párizs-
ból,Rómábólhazaözönlöttemigránsmindmásem-
ber,máskép képzelteelszemélyiéstárgyiszem-
pontból,agyőzelmesforradalomeredményeit.
Két ellenséges tábor kezd lassan kialakulni.

A macedóniaiközpontbólkialakultifjútörök párti
végrehajtóbizottság— melya,,HaladásésEgység
Komitéja“ nevetvette fel,túlnyomórésztkatonák-
bóláll.Enver,akis,vékony,lányosarcúvezérkari
tisztelmegy Berlinbekatonaiattasénak,demarad
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még elég hatalomféltő,magátveszélyesen exponált
tiszt,akinemnézijószemmel,hogyapecsenyétmajd
a nyugatról hazatért civil szalon-politikusok és
száműzetésből visszatért közigazgatási teoretikusok
fogyasszákel.EzekköztvanMusztafaKemális,
akiSzalonikiben csalódottan várja,hogy aszeren-
cserámosolyogjon.A komitébanáltalábanapolgári
elemek vették átmostatúlsúlyt.Ezodavezetett,
hogyafiataltisztekinkábblemondtakvolnamég
aKomiténak,ennek alassan kialakuló mellékkor-
mánynakvezetőszerepérőlis,csakacivilpolitikusok
túltengőbefolyásaszűnjönmeg.Márelhangzottitt-
ottegy-egy titkoskomité-ülésen,egy-egy tempera-
mentumostisztifelszólalás,mindigbizonyosszemé-
lyekellenkiélezetten.AzélénjártebbenMusztafa
Kemális,akiaforradalmártisztekközültaláncsak
Dzsemálbejőrnaggyal,akésőbbiminiszterrelro-
konszenvezett.Enverrel,— amíg akistermetű őr-
nagySzalonikibenállomásozott,— azutolsóidőben
lehetőlegkitértekegymásnak!.Jólmegláttákegymá-
so!n— hiszférfiazilyetmindigmegérzi,— hogy
vetélytársakéshogyjótnem várhatnakegymástól.
Nyiltanviszálykodniazonbanmégsem akartak.Ke-
málnak Szalonikiben mostmárhivatalasbeosztása
volt;mégelőzőlegelintézte,hogyahadügyminisz-
térium hivatalosan isáthelyezte a szakmikiihad-
testhez.Kemáltehátittmaradhatotta forradalom
színhelyén.
A konzervatívoknak,azifjútörökpárttitkosel-

lenségeinekmalmárahajtottamostavizetegyvá-
gatlan külpolitikaiesemény is:a monarchiabécsi
politikaivezetősége a berlinikongresszusdömtése
alapján,1878-banmegszálltaadélihatáraivalszom-
szédosBosznia-Hercegovinát.Mostpedig 1908-ban
„dejure“isbekebelezte.Ezegyébkéntanagyhatal-
mak revalicsendesmegegyezéséinek egyik követ-
kezményevolt.
Törökországban osztrákellenes kilengésekre ke-

rültasor.Sokáigtartottezazállapot.Azosztrákés
amagyarárukatbojkottálták,azutcánpedigtün-
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tetésekzajlottakleasokcsapástólelkeseredettla-
kosság körében.Az annalesek feljegyezték,hogy
egyfiatalmagyartengerésztiszt,— akihadihajójá-
val éppen Konstatinápolyban állomásozott, egy
ilyentüntetésalkalmával— micsodaszemélyesbá-
torsággalvágtaátmagátésavédelmérebízottakat
akikötőitömegen.Ezazepizódakkorbejártaa
világsajtótis.A fiatalmagyartengerésztiszt:nagy-
bányaiHorthy Miklósvolt,Magyarország későbbi
kormányzója.

...A töröknépkezdteészrevenni,hogyazúj
kormányzatsem olyantetterős,minthíreszteltema-
gáról.Azifjútörökökazzalindultak,hogyabiro-
dalom továbbimegcsonkításátkella hazafiaknak
megakadályozniok— ésíme,aligvannakhatalmon,
márisújabbcsapásériazozmánbirodalmat.A kor-
mányzat persze minden tőle telhetőt megpróbál:
eredménytelenül.Abécsiárukbojkottjanem érsem-
mit.A külpolitikaszinténnem mutatfelsikert.Az
egyenlőtlen erőviszonyok következtében Törökor-
szágkénytelenbelenyugodniazeseményekbe.Meg-
indulalavina;atöbbiesedékesbalkániváltozásis
beáll.Ferdinándbolgárcár,atöröktőlfüggetlennek
nyilvánítjamagátésmegtagadjaazadófizetést.A
görög asokatvitatottKrétátfoglaljaelvégérvé-
nyesen.Oroszország és Anglia állásfoglalása után
azeurópaiköznyugalmiállapotjó időremeginog.
Ferenc Ferdinánd,HötzendorfiKonráddalszövetke-
zik aBelvedereben,ahófburgi„öregarak“klikkje
ellen,Törökországpedigmajdnem kirobbantójalett
egyújabbvilágkonflagrációnak.
Ilyenkörülményekköztatörökkormányzatkét

nagy pártja még jobban szembekerültegymással.
Azúgynevezett„berlini“,liberálisabb,polgáriszárny
fejeagólyanyakú,véznaSzabeheddin.NéhaiDa-
madMahmudkülföldönfelnőttfia,JusszufIzeddin
császári herceg,másod-trónörökös testi-lelki jóba-
rátja.BizalmasestiösszejövetelekenIzeddinpalotá-
jában,aZindzsirliKuju-ban,a„LáncosPalotában“
akéttávolirokonésintiim baráttitkoskonspirációt
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sző.Nemkevesebbrőlvoltszó,mintarról,hogySza-
baheddinanagyvezériállásrapályáik,Izeddintpe-
dig— kinekmostanábanigenmegnőttaszarva,—
császárrákiáltották volnaki.A jövendőbelikalifa
ésa szandrazámja pompásan megértették egymást.
Főképpen pedig abban egyeztek meg,hogy belát-
ták:AbdulHamidéppúgyútjukbanvan,mintazif-
jútörökökbelsőellenfrakciója,azúgynevezett„unio-
nisták“:a„Oomitépourl’UnionetProgrés“— az
„EgységésHaladásbizottságánakhívei.
Az ekkoritörök belpolitikára egyébkéntigen

jólráillettazamondás,amellyela,diplomataszáj
jellemezeiéazifjútörökkormányzatelsőszereplését:
„Megtettékamásodiklépést,anélkül,hogyazelsőt
megtettékvolna“.

A zavarokkipattanásánakelsőjele,hogySzaid
pasa,azújnagyvezér,azifjútörökkomitényomá-
sára leköszöntés visszalépetta kormány éléről.
Szaid— AbdulHamidrégibizalmasembere— nem
voltazifjútörököknek eléggéradikális.A közben
kialakultbelsőellenzékazonbantúlságosanmodern,
exponáltfiatalharcostsem engedacsúcsra:azúj
nagyvezérnyolcvanévesvoltabdulhamidihivatalnok
lett:Kjamilpasaszandrazám,akiarégiéraalatt
ismindig igazságosésmértékadó barátjavoltaz
ifjútörök próbálkozásoknak — máramennyire te-
hette.Emiattnépszerűisvolt.Nagyangolbarát:a
britorientációlelkeshíve.Anglianagykövetét,Sir
Gerard Lowthertolyan örömujjongássalfogadtaaz
őkormányzataalattatörökfőváros,hogyméga
lovaitiskifogtákakocsijából.Akocsitpedigalel-
kesegyetemihallgatókmagukvontattákvégigafél
városon.Azöregangoldiplomatazavarodott,piruló
arccalültakocsiban;ilyenmégnem történtmeg
vele!
A törökségmostmegintAngliábanlátjaaztaz

igazságos tényezőt, amelyre minden szorongatott
helyzetbenszámíthat... Londonbanjelennek meg
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márévekótaalegliberálisabbkönyvek,emlékiratok,
amodernülgondolkodótörökférfiaktollából.
Deatörökpolitikusokegymásköztmindjob-

ban veszekednek ésversengenek.Legújabban azért
válnakkiaKomitékeresztényelemei,mertatörö-
kök!intranzigensmódontörökösítenek.Éppenmost
javasolták,hogya,kereszténylaktavidékekiskolái-
baniskötelezőlegyenatöröknyelvenvalótanítás;
akeresztényekvégüliskiléptek.Azeddigkizárólag
muzulmán katonaságotisfeltöltik a keresztények-
kel:ezsem tetsziksokembernek,hiábahirdetiép-
penMusztafaKémiáiőrnagyisaszalonikiihelyőr-
ségbenahadseregreformjánakazonnaliszükséges-
ségét.Az„unionisták“táboragyérül,aliberálisoké
szaporodik. Kalapos, feznélküli férfiakat, fátyolo-
zatlannőkettámadmegakülvárosokbanabigott
csőcselék.Megalakula„MohamedánLiga.“A pap-
ság,külösösenakisebbpapság,ahodzsákkezdemé-
nyezték.A magasabbrangú,képzettebb papok,az
ulémák,a„theológiadoktorai“távoltartották ma-
gukataligától.
Ahelyzetforrésésérik,AzöregKjamilrendet

akarteremteniésegyszépnaponvégrekiakarja
tessékelniakormánybólatúlzó minisztereket.Az
unionistákésaliberálisokerrenyíltanösszecsapnak.
Sőt,mitöbb,adöntőparlamentiülésreggelénújabb
puccsrobbanki.A Komité-emberek,néhányszázan,
fiataltisztek,berohannak a parlamentbe.Musztafa
Kemálnincsen köztük,bárnemrég egy távolabbi
szolgálatiútjárólSzalonikikibehazaindulva,Konstan-
tinápolybaérkezett.— A tengerenfenyegetőlegha-
dihajókvonulnakfel— éserőhatalommallemondat-
jákakormányelnököt.A szultánnem mer,sőttalán
nem is akarmég nyíltan színtvallani:ellenkezés
nélkülaláírjaazújminiszterelnök,HusszeinHilmi
pasa,avoltforradalmimacedóniaikormányzókine-
vezését.A fiataltisztikardiadalmasanfelujjong:si-
kerültmegvédeniaKomiténehezenkivívotttúlsú-
lyát.MusztafaKemálrosszalvacsóváljafejét,ami-
korKonstantinápolybólnéhánynapmúlvaútnakin-
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dulSzalonikibe,tudja,hogyapuccsláttáraellensé-
geikishangtalanul,ösztönösenegysorbafognaktö-
mődni.Kemálnakigazaislett:areakciómégegy-
szerösszefogésegyszerreelsimulnakköztükazed-
digi,kisebb-nagyobbárnyalatikülönbségek.
A közösveszélyláttáratehátlétrejöttazegy-

séges„Komité-ellenes“frontis.A liberálisok:most
mégnagyobbaktivitásrahatározzákelmagukat.
Egyelőreazonban még nem tartunk itt.Most

mégcsakaKomitéésaliberálisokbelsőpolitikai
viharaidúlnak.Az ellenzék szervezkedik éscsak
újabbalkalomravár,hogyközbenmegnövekedettés
aszultánáltalmostmártitokbanerősentámogatott
erejétmegmutathassa.AbdulHamid— yildizima-
gányában— mindenkivelszívesenösszeáll,hogya
gyűlöltifjútörök Komitétmegbuktathassa.Izeddiü
minttrónörökösésSzebaheddinterveirőlvagynincs,
vagyhatvanis,csakigenhomályostudomása.Nem
törődikvele;elhamarkodottlépésvolnamost,ami-
kormégközvetlenveszélynem tesziindokolttá,a
Komité-ellenesfrontotfelrobbantani.
Mindenesetrebizonyos,hogyaszultánamaga

részéről— hiszenóriásivagyonavan— mindenelé-
gedetlenkedőtésszéthúzásttámogatnifog,anyagi-
lagis.Ezpedigdöntő.MusztafaKemál,aszalonikii
alőrnagy,érzi,tudja,aKonstantinápolybanlegutóbb
látottakóta,— hogyvalaminagyerőpróbánakmég
jönniekell.Éselőérzetenemiscsaljameg.

Nyugaton 1909-etírnak.Egy év sem teltel
a„vértelenforradalom“óta.Ésmostmegintelég
egyszikra,épúgy,mintannakidejénNiazibejjelen-
téktelenegyéniakciója,hogyalavinaelinduljon.A
kiváltó okotmostHusszein Fehmibejnek hívják.
Szürke kis újságszerkesztő. Valami ókonzervatív
irányú,egyházilag támogatottlapocskátcsinál,kis
párszobásszerkesztőségben.A lap,perszeélesentá-
madjaazifjútörököket.Állandóan kellemetlen sze-
mélyidolgaikatszellőzteti.Egyéjjelaztánagala-
taihídonFehmithátulról,orvullelövik.A kisszer-
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kesztőott,ahelyszínenkilehelilelkét.A tettes—
kilehetmás,mintifjútörök?— nem kerülsoha
elő.Azellenzékésapapságakormánytvádolja,
amiértabűnöstfutnihagyták.A temetés— ezer-
nyihodzsaésulémasegédletemellett— óriásipo-
litikaitüntetésséfajul.A szultánengedélytad,hogy
aszerkesztőtmintéppenazifjútörökökáltalhirde-
tettújsajtószabadságelsővértanúját,adíszesMah-
mud-Türbébetemessék,II.Mahmud,AbdulAzizés
atöbbiországnagy koporsójamellé.Titkoskezek
röpiratokatosztogatnak a nagyon isnyugatiasre-
formoktólméghúzódozónépközött:tartalmuk:íme,
azújurakeddigmástsem tettek,mintsajátzseb-
ésálláséhségüketelégítették ki.Közben azország
területeketvesztésfolytonszegényedik.A központi-
lagirányított,titkospropagandagondoskodikahi-
bákfelnagyításárólésanépkiábrándításáról.Három
hónapisaligtelikelazutolsóKomité-puccsóta,
amelyetKemálisKonstantinápolybanéltvégig—
amikor1909április13-án,korahajnalbanelérkezik
azellenforradalomkitörésénekperce.
A legénység a kaszárnyákbólreggelhatóra

felékivonulakonstantinápolyiutcákra.AbdulHa-
mid a maga embereinek,főleg NadirAgának és
nem utolsósorbansajátfiainaksegítségével,ahát-
térben alaposan megszervezte katonailag az ellen-
forradalmat.A konstantinápolyihidakat,a főváros
ütőereitlegénységzártael.Mindenüttágyúkésgép-
puskák.Azifjútöröktisztekmegkötözveheverneka
kaszárnyafogdákban.A konstantinápolyi első had-
testhúszezeremberebetöltiSztambulutcáit.AzAja-
Szófiánaprófétahataltmaszöldlobogójaleng.Kurd
ésmásfanatikuscsapatokkeresikhálálnaapogány
vallástalan ifjútörök politikusokat. A néhányszáz
elszánt tiszt itthonmaradt részét pedig elfogjak,
megölik,— akitudközülük,menekül.Csakazok
kerülikelaveszedelmet,akikebbenazidőbenMace-
dóniában,azifjútörökökfellegvárábantartózkodnak.
Fiataltisztektehátseholsem láthatók:csupaaltiszt,
továbbszolgáló,őrmesterbőllettderesfejű vén had-
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nagy— ahuszonnégyévesifjútörökvezérkarikapi-
tányokhalálosellenségeiésirigyei— vezetikacsa-
patokat.Szerencséjére Musztafa Kemáltez a vé-
rengzésSzalonikiben találja.Hamég párhónapig
Konstantinápolyban marad,bizonyáraaző fejeis
gurulésanevéhezfűződőegészkorszaktalánelma-
radtvolnaTörökországtörténelméből.
Azellenforradalom szintegombnyomásraműkő-

dik.Azeddigfélreállítottabdulhamidivezetőkper-
cekalattújonnanátvettparancsnokihelyeikenvan-
nak.Alegénységnekazelteltnéhányhónapmárnem
voltelég,hogyrégiuraikarcátésparancsolóhang-
játelfelejtse.AzifjútörökökKonstantmápolybave-
zényeltelitgárdája,aSzalonikibóláthelyezettegyet-
lenvadászezredis,látvánatúlerőt,rövidesenleteszi
afegyvert,sőtátpártol.Minthaarégikatonaelődök,
ajanicsároklázadásaismétlődnékmegaBoszporusz
partján.A lázadókvezéreagörögverőEdhem pasa.
őleszazújhadügyminiszter:acsapatokismétfel-
vonulnakafővárosbelsejében,arraahíresemelke-
désenállótérre,azAjaSzófiaésaparlamentelé.
„Ultimátumban“követelikaszultántólmostmáraz
egészkormányeltávolítását.A szultán— látszólag
nehezen— beleegyezik.Újraarekaciós,öregKja-
müleszanagyvezér.Aszultánmindenkinekamnesz-
tiátad— mindösszenéhányexponáltifjútörök,köz-
tük a kormánylap képviselő-főszerkesztője, —
azarabMahomedArszlán,egyvalódisivatagiemír,
esikáldozatulazellenforradalom dühének.Azellen-
forradalom második napján aztán Nazirpasátne-
vezikiaszultánazelső,konstantinápolyihadtest
parancsnokának.Ezahadtestvanafővárosban:ez
döntelmindent.Nazirrendiétiscsinálalázongó
közkatonák!közt.
A legényekazelmúltkétnapalattmásfélmillió

élespatrontlövöldöztekszétSztambulutcáin.Ren-
getegártatlan embersérültmegaszertecsapkodó
golyóktól.Konstantinápolyban,afőútvonalakon,alig
maradtépablak.Azidejébenelmenekültnéhányifjú-
töröktisztpedigharmadiknapelérteSzalonikit.
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IX.AbdulHamidbukása.

Szalonikibe a sztambuli ellenforradalom híre
csakharmadnapjutottel.A szalonikieklátták,hogy
nincsvesztenivalóidő.A 3.hadtestállomásozott
itt.A hadtestparancsnok,MahmudSefketpasa,ma-
gas,sovány,mélyenülőszeműarabaszkéta,— őt
tartottaannakidejénvonderGoltzpasaalegtehet-
ségesebbtöröktábornoknak— összehívattaazösz-
szeselérhetőtiszteiketésszószerintakövetkezőbe-
szédetintéztehozzájuk:
— Bajtársak!A Konstantinápolybólérkezőhí-

rek mostmárvilágosan mutatják:a despotizmus
megkísérelte,hogyfeltámasszaönmagát.Azújkor-
mányttörvénytelennektartom.A fővárosösszesha-
tóságaitértesítettem,hogyhadtestünkazonnalKon-
stantinápolyellenindul.Bármibekerülis,azalkot-
mánytvisszaállítom.Azösszesintézkedéseketmeg-
tettem.Tőletek,barátaim,pedig feltétlen engedel-
mességetkövetelek.
Ezvilágosbeszédvolt.A tisztekújesküttesz-

nek mostSefketnek,hogy engedelmeskednek.Hu-
szonegyedikénindultakelsebtébenavidékrőlSza-
lonikibe összpontosítottcsapatok:a „HareketOr-
duszu“,a„FelszabadítóHadseregek“.Eztaneveta
tartózkodó modorú, szürkeszemű, szűkszavú alőr-
nagy,MusztafaKemálötletébőlkaptaeztahadsereg.
Musztafa KemáltSzalonikiben érte a riadó.

Amintazelső,szinteágyúkbólfelriasztottfővárosi
bajtársak megérkeztek, mindenféle utaikon Szalo-
nikibeésaKristálypalotábanelmondtákatörténte-
ket,Kemálrosszálmaitláttabeteljesülni.Megsej-
tetteelőre!A döntőleszámolásmégcsakmostfog
elérkezni.AbdulHamid,aVörösSzultánfeltámadt;
arégiellenségerősebbnekésveszélyesebbnekbizo-
nyult,mintellenfeleivalahaishitték!A dzsehenne
összeslakóiújrafelszabadultakésareakcióbör-
töne,bitójaújraottkísért,amárszabadnak hitt
összeesküvők életefelett! Ittsürgősen cselekedni
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kell,cselekedniteljeserőből,mertmagárólazélet-
rőlvanszó.
MusztafaKemálaKonstantinápolyellenvonuló

hadsereg egyik újonnan szervezetthadosztályának
leszvezérkarifőnöke.Egésznap,egészéjjelfolyik
avidékrőlérkezőcsapatokrendezése,átcsoportosí-
tása,Tüzérséget,lovasokatosztanakbe.Küldöncök
futnakMusztafaKemálsebtibenfelállítottirodájá-
bólafőparancsnokhoz,MahmudSefkethezésatöbbi
hadosztályparancsnokság vezérkari irodájába. Még
arra isvoltideje,hogy Mahmud Sefkethelyett
kiáltványtfogalmazzonmegKonstantinápolylakosai
számára.

Tündérigyorsasággaltalponállacsapat.
IndulásKonstantinápolyfelé.Adöntéstnem le-

hettovábbhalasztani.
A „Felszabadító“hadseregútnakindult.A me-

netélén ottügetMusztafaKemál,szürke,tábori
egyenruhában,karddal,revolverreloldalán.A vége-
láthatatlan karaván podgyásszal,szerkocsikkal;vo-
naton,lóháton,teherkocsikonvonultafővárosfelé.
A fehérsapkásmenetneknem isakartvégeszakad-
ni.Angolszemtanukmondják,hogyafelvonulásné-
met pontossággal történt. Huszonkettedikén érték
elészártákkörülKonstantinápolyt.A Csataldzsa-
vonal,aBalkánfeléKonstantinápolykulcsamáris
azövékvolt.
Felsorakozvavárjamostahadseregatartalék

beérkezését.Másnapmegérkezettazis.
A fontoscsataldzsaikulcsállásokataszalonikiek

vérnélkül,csellelszereztékmeg.Kemálésvezérkari
tiszttársaiazörömtőlvalósággalujjongtak.ígytör-
téntez:
Délután a konstantinápolyi parlamentben

ülésvolt.A képviselőházugyanisállandóantanács-
kozásokatfolytatott.Egyszerre csak katonaság je-
lentmeg:aközelihademkőji,afővárostólmintegy
harmincötkilométerre fekvő városban állomásozó
helyőrségvonultfel.Beszélnióhajtanakaképviselő-
házelnökével.Ezleszállazemelvényrőlésbeszédbe
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ereszkedik ahadsereg szónokával,egy hatvanéves,
fehérhajú őrnaggyal.Az őrnagy szavaibólkiderül,
hogyahademkőjiezredittállrendelkezésre,készen
azuralkodótéleteésvéreáránmegvédeni.
Azelnökmegvanhatvaéscsodálkozik:milyen

naivésderéköregfiúkezek!Köszönihűségüket,de
azországgalésaszultánnalnincssemmibaj;nyu-
godjanakmeg.Igenjólérzimagát,— ésők,— a
képviselőkígérik,hogymajdajövőbenismegvé-
delmezik.Azezred errevisszamenetelapályaud-
varra.Ottazonbanazameglepetéséri,hogyüres
asín;nincsjelzés,nincsvonathazafelé.Csakmás-
nap— acsapatokmégmindigotttáboroznakapá-
lyaudvarmellett—derülkiavalóság.

HademkőjfontosvasútigócpontaBalkánfelé.
A szalonikiitisztektitkosbarátai,ahademkőjitisz-
tikarnéhány fiatalja,a kapottutasításhoz híven,
előzőnapráijesztettadinasztikusérzelműöregha-
demkőjitisztekre,hogyaszultánésakormányve-
szélybenvan:azonnalinduljanakmegvédéséreafő-
városba;.A trükkhosszastanácskozásokutánsike-
rültis:aHazaidhozhű ezred Konstantinápolyban
rekedt.A szalonikiak pedig vidáman,kardcsapás
nélküljutnakafontoskulcsvárosHademkőjbirto-
kába.
Áprilishuszonharmadikapéntekreesik.A mo-

hamedánhetiünnepére.A szultán,minthamisem
történtvolna,szabályszerűen,nagylelkierővelmeg-
tartjaszokásosszelámlikját.Deezanapnem ho-
zottünnepet.Vagynyugodalmatakalifaszámára.
II.AbdulHamidéjjel-nappalfennvanésintézkedik.
Személyesenmegy,többszörnapjábanishűgárdá-
jához.A gárdatényleghűazuralkodóhoz;amikor
egyszernemrégaszultánkissékésőnjöttleasze-
lámlikhoz,halállalfenyegetettmegmindenudvaron-
cot,hajóuruknakhajaszálagörbült.Azóriáster-
metűalbánokéskurdoknapontanagyszámútörök
fontotkapnakaranybanéspapírban.Televanvele
a zsebük.A Yildiz fölött,alkonyattólnapkeltéig,
óriásifényszóróköröz.Ugyanezenanapon,huszon-
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harmadikán,aközeliSan Stefanoban,azidejében
elmenekültésmosta csapatokkalvisszatérttörök
képviselők egy töredéke „csonka parlamentet“ tart
és:AbdulHamidletevésérőltárgyal.
Egy családi tanács, az Ozmán-házbéli her-

cegek színpadias intermezzója nem tudja a sors
kerekét megállítani. A személyes zsarnokságnak
most már buknia kell. A bánat késői; a be-
börtönzött, tönkretett, megölt, kivégzett, őrü-
letbe kergetettáldozatok tömege,már előre be-
leírta a Kiszmet könyvébe kiomló könnyével
és vérével,a kényúr végzetszerű bukását.Erről
gondoskodnak a fővárost körülvevő Felszabadító
Csapatok.MusztafaKemálnapontavizsgáljarevol-
vere tölténytárát:nem lehettudni,ostrom lesz-e,
vagykapituláció?
Amint a huszonharmadikai hercegi tanácsnak

végeszakadt,aseik-ül-izláim,akieddigAbdulHa-
midpártjánvolt,személyesenmentki— sérhetet-
lenfőpap— avárostkörülvevőmagaslatokonálló
ifjútörökökhöztárgyalni.Azúteredménytelen ma-
radt.A seik-ül-izlám üreskézzeltérthaza.Másnap,
huszonnegyedikénéjjel,acsapatokegyszerűenmeg-
kezdikabevonulástavárosba.MusztafaKemális
az előretörök közt van,karddal,pisztolytáskával
oldalán.Előrekidolgozotttervszerinthaladnak!,lé-
pésről-lépésre.Egyes fontosabb stratégiaipontokat
rohammalkellelfoglalniuk.Néhányellenállókaszár-
nyaablakábólkipuskázott,véres,vörösfezes„aszká-
rik“,közkatonák buknak,ki,— halálratalálva,az
úttestre.A városihelyőrségzömeazonban,azam-
nesztiabiztosításaután,megadjamagát.Fegyvereit
letéve,elvonul.Aszalonikiitisztekmégmindigváll-
rózsák,kitüntetések,rangjelzések nélkülrohamoz-
nak.Ezeket,mégaközkatonákmegnyerésecéljából
elindulásokelőttvettékle,sötétkékésszürkésszínű
zubbonyaikról.

Afővárosórákleforgásánbelülazifjútörököké.
Azonbana,győzelem mégnem teljes.Azóriási

várostaz újemberek katonáinak tízezreiszállják
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meg:deazoroszlánbarlangjához,aYildizhez,még
távolrólsem szabadazút.Márpedigmindenkitud-
ta,hogyaYildizbevehetetlen.Legalábbisnéhány
hónapigsikeresenvédelmezhető.Ennivalóbővenvan
ittfelhalmozva;kaszárnyáibantízezerelszánt,pom-
pásan felfegyverzettés harcizabon tartott,vad,
császárigárdistatanyázik.A szultánigárdaeladta
magátaszultáncsengőaranyaiért,demosttisztes-
séggelálljaisazüzletet,amintazrendeszsoldosse-
reghezillik.Ezeketamegvásároltésmégislelkes
testőröket,összeságyúikkalsem füstölikkiazifjú-
törökökegyhamar.Azostrom pedigvilágraszólóbot-
ránylenne.Azegészakciósikerétésazújrendszer
tekintélyéttehetnékockára,haidáigengedekfajulni
adolgokat.Mitszólnaehhezavilágésazérdekeit
hatalmak?Ésegyébszempontokisvannak:milen-
neaszultánnak,aYildizkazamatáibanőrzöttkét-
ezerifjútörök foglyával,túszával? Hisz az utolsó
napokbanmindengyanúsembertelfogatottésbevi-
tetettaszultán.Sőt,mégsajátlegújabbankineve-
zettellenforradalmiminisztereitis arra kényszerí-
tette,hogyéjjelapalotábanaludjanak.Gyanakodott,
hogyareménytelenhelyzetláttánhűembereititok-
ban esetleg egyezkedniakarnak majd azifjútörö-
kökkel.Akkorhátcsaklegyenekezekazurakalapo-
sanodaláncolvaaszultánelsüllyedőcsónakjához!
MahmudSefketgenerálismindeztigenalaposan

meghányta-vetette katonai és politikai vezérkará-
val.MusztafaKemálisotttanácskoziktöbbszöra
fővezérrel.Nem,aszultánfellegváraellennem le-
hetfelvonulni.AbdulHamidelrontottaugyanadol-
gátazzal,hogyóvatosságbólfedezniakartaahátát
isésnem merteleinteegyikküzdőfélpártjárasem
állni,— dehaAbdulHamidhatározatlanisvolt,
nem ugrik-eanyúlavadászarcábais,havégleg
megszorítják?MahmudSefketegyelőrenem szánta
rámagátazostromra.
Kétségnemférhozzá,hogyavörösszultánlöve-

tettvolna,haazifjútörökseregeközeledikatízmé-
ternélmagasabbéstöbbölnyivastag,szúróscserép-
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fedelűbetonfalakhoz.A magasYildiztetejéről,úgy
pásztázzavégig,— különbenisalegmodernebbfegy-
vereiveléságyúival— atestőrségazalulrólroha-
mozóbalkánibakákat,hogyhírmondóisáligmarad
belőlük!
Konstantinápolyegészlakosságaébrenvanezen

azéjjelen.
Egyelőreazonbannem történiksemmi.Ellenben

alegvadabbhírekkeringenek.ígytelikelazéjszaka.
A fővároslakosságaperszesemmitsem tudarról,
hogy titokzatos,izgatotttárgyalások folynak még
akövetkező,egészhosszúnapisaszultánésazifjú-
törökökrészérőlegyaránt.Állítólagmárkiistűz-
tékvolnaafehérlobogótaYildizre.Mertazifjútö-
rökök,mondják,ígéretettettek,hogy meghagyják
trónjánAbdulHamidot.Mikorazonban,szólahir
tovább,a macedóniaik elindultak a kacskaringós
úton,saYildizlőtávolábaértek,sortűzropogottrá-
juk a falról.Ellenőrizhetetlen mindez.Puskairopo-
gástazonbanvalóbanlehetetthallaniéjjelenteapá-
lotairányából.AbdulHamid— eztmondják— ál-
lítólagtízmilliótörökfontotígértazifjútörökve-
zetőknek,habékénmeghagyjákatrónján.Mindezek
mesék.MégamindenAbdulHamidotkompromittáló
adatot hangyaszorgalommal gyűjtő későbbi ifjútö-
rökkormányzatsem tudotterrenézvebármilyenhi-
telesneklátszóadatotfelhozni.Ellenbenutólagki-
derült,hogyaszultánéjjelsürgönyzöttazörmény-
országban állomásozó,4.számú hadtestnek,hogy
azonnaljöjjenek Konstantinápolyba,segítségére.Az
örményekföldjénállónegyedikhadtestazonbanegy-
szerűen aztválaszolta,hogy nem jön.Eszeágában
sincs.A szultánmostmégpróbálvalamit:kitűnő,
gyorskezű ügynökeirévén sikerültAlbániában egy
régenlappangó,néhánynaposkisszeparatistafor-
radalmat életrelobbantani. Az ifjútörök seregnek
azonbaneszeágábansincsazalbániaihírekrevisz-
szafordulni.A fővárosbirtokamostmindennélfon-
tosabb.

Végrefelvirradáprilis huszonötödike.Anap
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ügysüt,mintmáskor,százésezeréve,ezekenaz
istenáldotta,gyönyörűboszporuszipartokon,— ép-
penúgy,mintazonarégi,régihajnalon,amelyen
II.AbdulHamid,avörösszultánébredturalkodá-
sánakelsőnapjára.
Villámgyorsasággalterjed eldélfelé Konstanti-

nápolybanaszenzációhíre:apalotamegadtama-
gát!!
Aszultánmegbízottai— úgymondják— meg-

egyeztek akatonaság vezetőivel:ahadsereg meg-
hagyjaaszultántatrónon,csakfelügyeletaláhelyezi
ésgaranciátvállaltrónjáért,életéért.Azesemények
filmszerű gyorsasággalperegnek.Azifjútörök csa-
patok bevonulnak a Yildizbe,a gárdátlefegyver-
zikésazalbánok,szíriaiak,elvonulnak.Állítólaga
szultánnak sok személyes fáradságába kerülterre
rábeszélniőket.Kétezeryildizifogoly kiszabadul.
Azudvartöbbszáztagja,titkárok,kamarások,tiszt-
viselők,a balminjusiftluji-ifogolytáborba vándorol-
nak.Azegyszerűalkalmazottak,lakájok,palotaőrök,
eunuchok,szakácsok,lovászok,aRégiSzerájbake-
rülnek.A nőket,ahárem alkalmazottaitisugyanide
internálják.AbdulHamid maga,négy feleségével,
fiaivaléskéthűségestitkárával,megnéhánytucat
szolgávalapalotábanmaradt.
Egyelőreazonbanseholsemlehetaszultántmeg-

találni.A forradalmicsapatok,politikaiágensekvé-
gigkutatják az egész titkos palotalabirintust —
rendőrkutyákként szaladnak egyik paivillonból, a
titkosösszekötőfolyosókonátamásikba— aszul-
tánnincssehol.Közbenbealkonyodikésabbahagy-
jákakeresést.Azahírterjedtel,hogyaszultántit-
kosföldalattifolyosón megszökött.Mások szerint
megöltemagát.
Amásnapreggelhozzamegarejtélynyitját.Ki-

derült,hogyAbdulHamidazelsőizgalmasórákat
ésazéjszakátisegyelsötétítetttitkoskabinetben
töltötte.

Másnap azonban váratlan fordulatkövetkezik
be.A politikusokszembehelyezkednekakatonaság-
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galéskijelentik:aszultánnaklekellmondania,a
hadseregnek nem voltjoga,megállapodástkötni,
miutánpedigapalotamárúgyisahadseregkezén
van,nincssokértelme,hogyavesztettügyértva-
lakiisexponáljamagát.II.AbdulHamidcsászár-
nak,a„tengerekésszárazföldekurának“,azigaz-
hívőkkalifájánaksorsaezzelmegvanpecsételve.
Három bátorképviselőtbízottmegazegyelőre

mégmindigcsonka,minleiekfölöttdöntőparla-
ment— MahmudSefketfővezérfelügyeletealatt
—,hogya„nemzetelhatározását“tudassákacsá-
szárral.A sejk-ül-izlám,akipárnappalezelőttmég
AbdulHamidmegbízásábólvezetteatárgyalásokat,
közbenfetvátadottki:anépnekjogavanlemon-
datniacsászárt.A három férfitavakmerőbbekkö-
zülválogattákki.Mertazahírjött,hogyaszultán-
nakalegvadabbdührohamaivannakésfenyegető-
zik,hatámadáséri,szitáválőmindenkit.A hármas
deputáció kéttagjának,főképp az egyiknek,Ca-
rassoeffendiképviselőnekfeljegyzéseiből,megegy
akkoriban török szolgálatban álló, magasrangú
fracia csendőrtiszt-írónak hiteles adataiból,ponto-
santudjukhogyfolytleazutolsódrámaitalálkozás.
Délutánhárom órafeléérkeztekmegakép-

viselőkaYildizbe.Azelőszobábanaszultánutolsóhű
titkára,AliDzsevadbejfogadjaőket,olyanszertar-
tásosan hűvös előzékenységgel,ahogyan a legna-
gyobbúrtitkáráhozillik,amikoralattvalókjelent-
keznekkihallgatásra.Följegyzianeveketósbeko-
pogtatfelségesgazdájához.
Harmincmégmegmaradtfeketeszolgakísérte

aképviselőketaszultánmagánlakosztályához.Me-
legtavaszinapvolt.Aképviselőkönvékony,deün-
nepélycsensötétruhavan.
Mikorkijött,márjóvalkevésbé szertartásos.

A homlokárólgyöngyözikaveríték.Azzaljönki,
hogyaszultánnemfogadsenkit.Nagyonfelvanin-
dulvaőfelsége— mondja— életveszélyesabeme-
net.A küldöttségvezetője,Esszadpasa,daliás,hír-
nevestábornok,errekijelenti,hogyőkpedigmégis
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bemennek.A titkáróvaintiőket:aszultánpompá-
sancéloz:többrevolverisvannála.— Azutolsó
napokban a császármozdulatlanul,órákhosszatül
díványán,csaknéhamoccanmeg,hogyvégigsimít-
sonarcán.Amiótaalesújtóhírtmegkapta,hogy
megcsalták:lekellmondania,mertahadseregnem
tartjaőt,csodálatosdologjátszódottlevele.Aza
különöslelkifolyamat,amelyannyiszorejtivará-
zsábaazutolsó,megnem változtathatópercekben,a
veszélynek kitettember lelkét.AbdulHamid a
hatvanhatévesférfi,mozdulatlan transzbatehetetlen
nülve,megbabonázva,egyszerűensemmitsem volt
hajlandóazutolsónapokbancselekedni.Mintazál-
mábanfutniakaró,devalamivarázslatmiattnem
tudó embert, földöntúli megbilincseltség szállotta
megazutolsópillanatban,midőnlátta,hogyminden
elveszett.Azutolsóütőkártyáját,aYildiztiskiadta
akezéből:becsapták—mitvárhatmég?...
Ezatragikusvarázskezdfelengedni— atit-

káróvaintiebbenaveszedelmespillanatbanakül-
döttséget.Ezekazonbancseppetsem félnek— vég-
szükségeseténnálukisvanfegyver.Atitkárazaj-
kábaharap— eztismegkellettérnie.Denemszól
semmit,Sajátságosmódonnézahárom elszántem-
berre.Megrántjavállátésbevezetiőketaszéles,
hosszú folyosóra.Innen máregyenesen aszultán
belsőszobáihozviszazút.
A császáriszobaajtajaelémegérkezve,egész

negyedóráig kellvárni.Valamiösztönös tisztelet
kezdezalattlassanelhatalmasodniaküldöttségen,a,
bukottcsászárszemélyeiránt,Némánállnaka.kül-
döttségtagjaiazajtóelőtt.Avárakozáspedignyug-
talanítóvalami.

Végrekinyílik.Atitkárjönki.
— Őfelségekéretiazurakat— jelentiasápadt

fiatalember.
Acsászárottállaszobaközepén,tétovázómoz-

dulata „szüntelen ingadozásmeneküléséstámadás
közt“.Pecsétes,gyűrött,feketecivilruhavanraita.
Fezemélyen,ferdénaszemébe nyomva. Szakállát
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márnapokótanem gondozta,fésülte;rendezetlen,
kócos,boglyashajcsomó.Mostlátszikcsak,milyen
öregezazember.
A szultánt,minthavillamosáram járnáát,mi-

kora három emberösztönszerűen keresztbefont
karral,mélyen meghajolva,belép.Izgatottan lép
feléjük.Hangja,minthanem isazövélenne.Szag-
gatottankérdi:
— Mitakarnak?
Esszadotakarataellenéreishatalmába keríti

aza“babonástisztelet,amelyetellenségeiiséreznek,
haszemberülnek a szultánnal. Remegahangja,
amikor belefog annyiszor átgondolt mondani-
valójába:
— A sejk-ül-izlám kiadtafetváját.Ez„igen-

nel“válaszolarraakérdésre,szabad-ejelenkörül-
ményekköztanépképviselőinekapadisahotlemon-
datni.A prófétaaztmondja:„Haapadisahmeg-
teszikötelességét,engedelmességgeltartozunkneki.
Hanem,letehetjükatrónról“.
Hamidegydarabighallgat.Magaelénéz,majd

csendesenválaszol:
— Nem tehetek semmiről...Én mindig csík

jótakartam...
Könnyekgyűlnekazuralkodószemébe.Úgyszól-

váncsakmostismertemegésmostszerettemegné-
pét,ígyviszonozzákaszeretetét?
— Mittegyek?— folytatta,mintegyönmagá-

nak.Majdhirtelenfelkapjaafejét:— Esküdjenek
megnekem,hegyigazatbeszélnekéshogylegalább
azéletemet,acsaládomatkímélik!Esküdjenekmeg,
hogyeztazÍgéretüketajövőbensem szegikmeg!
Esszadpasahangjamostmárfölényesencseng.

Nem félmáraNagyúrtól.Inkábbsajnálja.Olyan
kíméletesakarlenni,amilyencsaklehet.
— Nyugodjékmeg,Felség.Anemzetgyűlésvál-

laltaagaranciát.Felségedebbenolyanbiztoslehet,
mintasajátszavában.Nem fogjukkormányzatun-
katbecstelenséggelkezdeni.
— Ésmitakarnakvelem?
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—Felségedsorsafelettanemzetgyűlésdönt.
Aszultántekinteteújraelrévedezik.
— ...Megnyertem a görög háborút...a tör-

ténelem fogja majd megmutatni,mennyittettem
azországért...Bosszútakarnak?

— Azalkotmánylehetetlennéteszi,hogybár-
kitisigazságtalanságérjen...

— Éshováakarnakvinni?
— Felségedtartózkodásihelyérőlmajdanem-

zetgyűléshatározszintén.Ismétlem,Felségedetsem-
miigazságtalanságnem fogjaérni.Csakistökéletes,
teljes vizsgálatlefolytatása esetében lenne helye
bármilyen jogszerű konzekvencialevonásának.Erre
azonban biztosítom Felségedet, hegy senki sem
gondol.Kérem,nenehezítsemegadolgunkat,Csá-
száriFelség.Valamennyiünk érdekében cselekszik,
amikor...
Esszad kérő hangját hirtelen ajtócsapkodás

szakítjafélbe.Nem történiksemmilényeges,csak
egycsinoskisfiúszaladbeaszobába.Acsászárleg-
kisebbfia.Odaszaladazapjáhozésátöleli.Azis
őt.Azapamegsimogatjaagyermekhaját.Félkarjá-
valátölelve tartja.A fiúcska hangosan elzokogja
magát.A deputációtagjainakszemébeniskönnyül.
Agyermeketmindentörökimádja.
— Esküdjenek meg,hogy ezeknek nem esik

bántódásuk!—aszultánhangjarekedtésfátyolos.
A három úreskühelyettelköszön.Megbízásuk

végetér.Őknem aszultánalattvalói— nekika
nemzetparancsol.

A nemzetgyűléspedignem voltszentimentális.
II.AbdulHamid,avörösszultán,nem maradhat
Sztambulban.Szalonikibe,az ő forradalmifelleg-
várukbavitetik.A néptribunokefölöttjóidéigvitáz-
tak.Végre megegyeztek.Isméthármasbizottságot
állítottakössze.Demostmárnem udvartjárt,régi
képviselőket, hanem nárom nyersbeszédű katonát
küldenek.Husznipasa tábornokot,Ghalib ezredest
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ésAliFethibejőrnagyotjelölikkiasúlyosfeladat
teljesítésére.

Husznipasaeztmondjaatörténtekről:
—KilencórakoresteindultunkaYüdizbe.A

szultánnal kellett közölni elhatározásunkat: Szalo-
nikibeküldjük.Azelőszobábanatitkárral,Dzsevad
bejjeltalálkoztunk.Felkértem:vezessen a szultán
elé.Dzsevadígyválaszolt:

—A szultánjólcéloz.Mégsohanem tévesz-
tetteelacélpontot.Kíméljékazénéletemetésaz
önökétis.Mert,hamegmaradnakamellett,hogybe
akarnak menni, elvesztem. Csodálatosan biztos
kezevan.

—Ígyválaszoltam — írjatovábbaforradalmi
generális:

—A feje,Dzsevadbej,azenyém.Akárebben
apercbenismegölethetem.Menjenéstegye,amit
parancsoltam.Mondjameg AbdulHamidnak,hogy
beszélnem kellvele.Rólaésazőéletérőlvanszó,
nemmásról.

GhalibbejésFethibejazajtóeléálltak.En
magam beléptem,aszultánfeléközeledtem ésnagy
tisztelettelköszöntöttem.

—Remélem,Felség,méltányolnifogiamegbí-
zatásom nehézvoltát.A nemzetésahadseregpa-
rancsára jöttem ide,hogy Felségeddelaz életéről
beszéllek.Felségedéleteanépnekésadinasztiának
egyformánfontos.A népnem kívánja,hogyFelsé-
geddelszemben erőszakotgyakoroljunk.Semmitől
sem kellfélnie.Biztosítom erről,Haóhajtja,kész
vagyokerremegisesküdni.Felségedéletétgarantál-
juk.Semmisem fog történniFelségeddel.Ismeri
elődeitörténetét.Fivérének,Murádnakszomorúsorsa
bizonváraemlékezetébenvanmégFelségednek.Szo-
morúéstanulságostörténetnemcsakakéturalkodó,
hanemazozmánnépszámárais.

—Misohatöbbénem óhajtunkhasonlóesemé-
nyeket.A népsem akarilyesmittöbbé.Deanem-
zetgyűléshatározata visszavonhatatlan.Kétszultán,
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azúj,megarégi,nemélhetegyvárosban.EzFelsé-
gedésanemzetérdekeegyaránt.

— A szultán szomorúnak és bátortalannak
látszott.Rövidenválaszolt.

— MegértemÖnt.Mitóhajttehát?
— Szalonikibeakarjukvinni,Felség!
AbdulHamidvisszadöbben.
— Mitmond?Miértmenjek Szalonikibe?En

máröregembervagyok.Betegvagyok.Napjaimat
a Csiragánban akarom befejezni,ahol születtem,
aholMurádismeghalt.Ottvanazénhelyem.Vagy
pedig hagyják meg szabadságomatés engedjenek
békénEurópábamenni.

Meghajoltam,anélkül,hogy válaszoltam volna.
Kézmozdulattaljeleztem csak,hogyanemzetgyűlés
parancsaellenlehetetlencselekedni.

AbdulHamid— idősmárésrégenszívbeteg—
ájultan hanyatlotthátra.Feleségeirohantak hozzá,
vizetöntöttek arcára,közben hangosan siránkoztak
sorsukfölött.
AmikorAbdulHamidmagáhoztért,fiaiéslá-

nyaiunszolására végre isbeleegyezett,hogy alá-
vessemagátanemzetakaratának.

Intézkedtem,hogyfogjákbeakocsikat...

A szultánmásnapdélbenindultelapályaud-
varról.Ezernyirégihívőbőlmindösszekétfia,há-
rom szultána,négy felesége,ötöreg szolgálóasz-
őzonyéskilenckomornyikkísérte.Azútvonalésa
pályaudvartele van katonával.Mindenüttaz ifjú-
törökök csapataialkotnak sűrű sorfalat.A kíséret
csak a legszükségesebb csomagotvihetimagával.
A nők ésgyermekek azonban nem sírnak:bizo-
nyárarettegettésimádotturuktiltottamegnekik.
AbdulHamidhozzátartozóitnesajnálgassaatömeg!
Ő maga is bátran,nyugodtan viselkedik.Vissza-
utasítja,mikorfelakartáksegíteniamodem,ma-
gaslépcsősvasútikocsiperronjára.Egyenesen,me-
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revén tartjamagát,sötétkék egyenruhájában,ame-
lyetnemvolthajlandólevetni.Hagyták.
A ragyogóúj,villanyvilágításúszalonkocsimég

egyideigottállapályaudvaron.Várnikell,valami
vonatjelzés késik.A szultán eltűnik a leeresztett
függöny mögött.A sötét,homályos,óriásiüveg-
csarnok visszhangos lármája nagyvárosiasan hat-
Pedigutasnincs.Senkitsem engednekbeakülön-
vonatindulásához.
A kísértetiescsendben,pontfélháromkor,éles

fütty hasítbele.Az őrtálló katonák tisztelgésre
emelik puskájukat.A szerelvény lassan kigördül.
A közönségkinnrekedtapályaudvarelőtt.Nem is
tudjameg,mikorindultavonat.Ésegypercmúlva
már a pályaudvar napvilágos félkörében, egyre
gyorsabban rohanó fekete csík jelzi,hogy örökre
elhagyta fővárosát az uralkodó. A boszporusz-
partimesés fővárost,amelynek;hatvanhétévéből
harminckettőnáturavolt.

...Vékony,szürkecsíkúszikottkinnacsar-
nokelőttiszabadtérségbenalevegőben.A vonat
régeneltűnt,elkanyarodott.Aztán,lassan,afüstis
elszállt.

A VörösSzultánnincstöbbé.Eltűnt,elbukott
a történelem süllyesztőjében.Musztafa Kemál,az
ismeretlen vezérkari alőrnagy megnyugodhat: A
sors különös iróniájából,a bukottszultántoda-
viszik,ahonnanegykorazismeretlenvezérkaritiszt
elindult:Szalonikibe.AzAllatini-villa,ahováaszul-
tántfogolyként,élőhalottként,bekvártélyozzák,nincs
messzeattólakeskeny kisfaháztól,aholegykor
Musztafa Kemál töltötte gyermekkorát. Csakhogy
aszerepekkisséfelcserélődtök:aszultán,azország
ura,mostafogolyésazőegykorirabja,Kemál,a
afelszabadult,eljövendőnagyéletelőttállóember.
Kell-e ennélnagyobb elégtételegy fiatalférfiú
számára?

Kemálalőrnagytalánboldogmostezekbenaz
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órákban.Anagyharceldőlt— ésKemálnem tudta,
hogyaharcgyermekemindigcsakaharc.Alig,
hogy„eltemette“életeelsőnagyellenfelét— máris
ott settenkedik nyomában az újonnan született
másodiknagyellenfél:Enverbej,anaphőse,aBer-
linbőlsebtébenhazatért,ifjúdiktátorjelölt,akigyű-
löliKemáltésakirövidesenbelesodorjamajdhazá-
játanémetekoldalánegyrettenetesszenvedéseket
hozóvilágháborúba.
Egyvilágháborúba,amelybenatörténelmiTö-

rökországmindentelveszthet,desemmitsem nyer-
het.
MusztafaKemálmindvégigellenzieztahirte-

lennémetbarátságotésküzdellene,azelsőperctől
fogvaazutolsóig.A sorspedigúgyrendelte,hogy
egykorKemálalőrnagyfogjamajdszemélyesenmeg-
tudniII.Vilmoscsászártól,hogyavilágháborúmeg-
nyerésérenincssemmireményéshogymindenoda-
veszett.
Enverepocháját,anémetszövetségkorszakát,

Musztafa Kemál mégsem átkozhatja meg. Mert
ettőlfüggöttMusztafaKemálegészjövendőnagy-
sága.Azazút,amelyvégülisamodernTörökor-
szághozvezetett.



II.RÉSZ.
ENVERÉSANÉMETSZÖVETSÉG.



X.Államazállamban.

A függönytehátlegördült,azelsőfelvonásnak
vége.Ésmostkezdetétveszikétfiatalvezérkari
tisztpárharca,akikmindkettenazthittékmaguk--
ról:hazájukpolitikáját,szociálishaladásátőkvannak
egyedülhivatvairányítani.AzegyikEnverbej,ané-
metek híve.Országátszinte észrevétlenülvitte a
németszövetségbe.Törökországhadbalépéseavilág-
háborúbanazőkormányánaknevéhezfűződik.Mél-
tóanegyenlőerejűésképességűvetélytárs,..-lesz
nemsokáraMusztafaKemál,azakkormégkis,je-
lentéktelen őrnagy.A párharc drámaiésősérejű:
országánakszolgálniakaró,kétmerőbenkülönböző
életfelfogású férfi élet-halálra szóló küzdelme.
Megkapó,ahogyDávidésGóliátmostharcbaindul-
nakegymásellen:Kemál,azismeretlenvezérkari
őrnagy— ésEnver,aszultánrokona,aforradalom
apja,a hatalom mindenese,a császáriminiszter,
hadíseregparancsnok,talán— ígygondoljaő— az
elkövetkezőcsászáridinasztiánakismegalapítója...
...Hatmillió,mindennemzetbeliembernekkei-

lettmeghalnia,hogyavilágpárévmúlvaeldöntse:
kinek van létjogosultsága vezetni Európa keleti
csücskében:—Dávidnak-e,vagyGóliátnak?

MusztafaKemálvezérkariőrnagy— időközben
másodőrnagybólelsőosztályúőrnaggyálépettelő—
mégnem sokatnyertaforradalommal.A forrada-
lom sikerreljárt,aNagyEllenféleltávozott,— de
Musztafa Kemálmégis azon vette magátészre,
hogyazembernem sokatnyerazzalsem,haleg-
merészebbálmaibeválnak.A remény,aszíneselő-
örömmindigsokkaligazibböröm,mintavalóság.
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...A bukottszultán garnitúrája helyett,most
azifjútörök „komité“lépettazabdulhamidistaha-
talmasok helyére.A ,,komité“divatosszó ekkori-
ban a Balkánon;Musztafa Kemális megtanulta,
hogya„komité“emberei,a„komitadzsik“,„komi-
tácsik“,alegnagyobb hatalmatjelenthetik vezetőik
számára a Balkán sokszorközrendmenteserőszak-
ösvényein.

Enver,DzsemálésTalaat,azifjútörökkomité
három vezéralakja nem rokonszenvez Musztafa
Kemállal.KözülükcsakDzsemálkedveliazárkó-
zott,merevtekintetű,csontos,fiatalőrnagyot.
Kemálelképzelései,vágyainem váltak be a

nagyforradalom győzelmével:ezfiatalkoránaktalán
egyiklegnagyobbcsalódása.Azállamfordulatbekö-
vetkezett:avörösszultánmegbukott,Kemálszabad
ember— mégsemhajlandókazújemberekrólakülö-
nösebbtudomástvenni.A forradalom sikerült:dea
forradalmárokőtegyszerűenkifelejtették.
AzőrnagytehátelőszörisvisszamegySzaloni-

kibe.Ottvanmégmindigagyőztesifjútörökökszel-
lemivezérkara.A forradalom nagyjaiafővárosban
nemhajlandókmégKemálbana„nagyembert“meg-
látni.
KemálrésztveszSzalonikibentovábbraisatit-

kosgyűléseken.De— éppúgy,mintakésőbbihad-
járatokban, forradalmakban: egyelőre mindig és
mindenüttaháttérben marad:okosan,hogy feltű-
néstésirigységetnekeltsen.Kemálkülönbenko-
molyabb,mintvalaha.Ritkán mosolyog,hallgatag.
Bárebbenazidőbenmégcsak„egyasokközül“:
bajtársaitisztelikéskisséfélnekistőle.Érzika
mélységeket,amelyeketMusztafa Kemálhallgatása
rejteget — nimbuszt látnak körülötte, amelynek
megteremtésébenafiataltisztviselkedésénekiscél-
tudatosrészevan.
Nem tudni,tréfásan,vagykomolyangondolja-e

MusztafaKemálaztafeljegyzését,amelyetezekről
azidőkbőlpapírravetett.

Eztírja:
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— Konstantinápolyra vonulásunk után történt,
amikorújraSzalanikibeértem vissza.Egyikestea
Kristály-palotábatértünk be.A zsúfoltnagyterem-
ből,egylépcsőnát,cigarettafüstteléstisztekkelteli
kisebbhelyiségbementünk.A tisztekrákitóssört
ittak és „nagyon hazafiasán“ beszélgettek.Arról
voltköztükszó,hogyaforradalmiakhoznagyembe-
rekrevanszükség.Milyenistulajdonképpenanagy
ember?

—Egyikjelenlevőfelkiáltott:
„Olyanszeretnéklenni,mintDzsemál!“
—Atöbbiekhelyeseltek.
—„Bravó“.
—Azasztalnálülők azután mind felém for-

dultak.Csak futólag ismertem őket.Én nyugodt,
állhatatospillantássalnéztem rájuk.Ésmiközben
így néztem őket,természetesen valamit tudtukra
akartamadni.De,úgylátszott:senkisem értinéma
mozdulatlanságomjelentőségét...
DeKemálaztisleírja,mintmondottigenke-

mény igazságokat magának Dzsemálnak szemébe
is.Elbeszélésétígyfejeztebe:
— ...Dzsemálnémán hallgatta a.szavaimat:

aztán,úgylátszik,kritikám benyomásaelistörlő-
dött...
MusztafaKemálsokratartottamagátebbenaz

időben.

Vessünk egy pillantástmostmárközelebbről
arraazemberre,akiaháttérbenekkormáranagy
szereprekészül.
Kemálérzi,hogyküldetésevanésakarja,hogy

szerephezjusson.Dehogyanésmilyenszerephez?
Ezmégkétségesafiatalőrnagyelőtt.A jövőmég
azidőkméhébenalszikésnem lehettudni,mithoz-
nakazelkövetkezőévtizedek.
Csakegykétségtelen.Kemálérzi,hogybenne

valamirendkívülilakozikéseza„valamimég“egy-
szer, hatalmas, diadalmasformákbankifogtörni
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belőle.Ésazisbiztos,hogynem afennállórend
védelmében,ha-nem forradalmiútonfogKemálve-
zetőszerephezjutni.Eztisjóltudja,eztisjólérzi.
MusztafaKemálekkoribanharmincadikévének

fordulójáhozközeledett.Párhónapválasztjamárel
tőle.A fiatalkatonaiskolásbólkomoly,felelősség-
teljesférfilett.A bejártországrészek látása,—
hisz annyifelé vitték márszolgálatiés„kevésbé“
szolgálatiútjai— annyiféleemberrelvalóérintke-
zése,tapasztalttá,világlátottá tették.Az izgalmas
évekeseményei,személyesveszélyekedzette,nyu-
godttáéshidegvérűvétették.Azéletértékemost
mármeglehetősentisztánállottafiatalférfielőtt.
Külsőleg nem sokatváltozott.Talán homloka

lettmagasabb,hajapedigaválasztéktájángyérebb.
Vonásai megkeményedtek. Egykor karcsú, fiús
alakjamostmárvállasabb,szélesebb,— fogaimár
nem villognak elő oly gyakran,barátibeszélgetés
közben,mintazelőtt.Nehezebbenmelegszik,mégke-
vésbéközlékeny,mintvolt.Lázadótermészetétfé-
kezi,gyakransimulékonyis— MahmudSefketpa-
sáhozpedigegyenesenelragadóéskedves.A pró-
fétatiltottitalátsem vetimeg— aszeszt,nem túl-
zottformában,mindigiskedvelte.Ezistettetönkre
veséjétésmáját.
...Nézzükmostpedigegyszeraztismeg,ho-

gyanisállottezaférfiúszembenazzalaproblémá-
val,amibármely európaikortársátbizonyárafog-
lalkoztattavolnaazőkorában?Tudniillik,anősü-
lésseléscsaládalapítással.
Sajátságos,különkérdésezis:mertKemáleb-

beniskülönös,egyéniutakatjártvégig.Deehhez
előbbegypillantástkellvetniatörökcsaládiéletre.
A mohamedánegyháziésvilágitörvényektúl-

szigorúanrendeztékKemálszámáraacsaládjogkér-
déseit.Mohamedán férfinak legföllebb négy törvé-
nyesfeleségelehetett— éspedigMohamedprófétata-
nácsa szerint „más néptörzsből“.Egyszerre tehát
csaknégyfeleségelehetatöröknek.Másodikatis
perszecsakatörvényesformákszigorúbetartásával
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vehet.A törökférjnektehátnem kellmegvárnia
elsőfeleségehalálát,vagyaválópert,hogymásod-
szorismegházasodhassak.
Azértválás Törökországban is létezett;csak

éppen jelentékenyen leegyszerűsítettformában.Ha
aférjhivatalosankimondtaa„bos-adim“-ot— „el-
váltam“:elhatározásamáristörvényerejűvélett.A
tartásdíjamohamedánjogbanisintézményesésaz
elváltnőmásodszorisférjhezmehetett.
A mohamedán feleségek állandó irigykedése,

féltékenykedéseazonbanamesékbirodalmábatar-
tozik.A törvényeshitveseklakóhelyeteljesenelkü-
lönítettéskülönháztartástvezetett.Mindegyik:szo-
lid, rendes, polgári, esetenkint főúri háztartást.
EurópávalszembenazalegfőbbkülönbséghogyKe-
letenazelsőhitveshivatalosanistudottamásikról
— éshogyamohamedánférj— talánéppenezért
— igazságosanosztottamegvagyonátés: szerel-
métisafeleségeiközött.
A többnejűség egyébkéntinkább lehetőségnek

számított,mintjognak.Mertcsakazigenjómódú
embertarthatotttöbbtörvényesasszonyt.A jómódú
emberek pedig egyetlen országban sincsenek több-
ségben.A földművesnekTörökországbanhivatalosan
iscsakegyfeleségelehetett.Minekislettvolnatöbb:
sem háztartásimunkát,sem ellátástnem adhatott
volnatöbbnek.
A családiélettehátvalójábanhasonlóvoltaz

európaihoz:különösen,amígarégitörvényektisz-
teleteteljeserejébenállottfenn.
A török otthon ispolgári,szintenyárspolgári

családiképetmutat.Feleség,após,anyós,dolgozó,
hivatalba járó férfi, gyerekek, époly, jóformán
mindenházbanfeltalálhatótípusok,mintnálunk.A
„seri“,aKoránéserkölcsszabályokszerintélőtö-
röknagyurakélnekcsakkissé„bővített“háztartás-
sal.
A konzervatívnagyurakatörvényesnégyfele-

ségmaximumot többnyire igénybevették,sőt ezen-
kívülistartottaknőketalakásukban,palotájukban.
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„Nikiali“voltezeknek a törvényesítettszeretőknek
aneve.Odaliszkok,fiatallányokvoltakezek;min-
denre,finomabbháztartásimunkákra,hímzésre,var-
rásraishasználtákőket.„Oda“törökülszobátje-
lent: odaliszk pedig „szoba-leányt; már maga a
névismutatjaazintézményjellegétéseredetét.En-
nekazintézménynekvoltegyjóoldala:aforróvérű
törökökközt— éseztbüszkénmondják—,nemszü-
lethetetttörvénytelen gyerek.Ugyanis minden hő-
nekvoltgazdájaésaháziodaliszkokgyermekeiis
teljesentörvényesnekszámítottak!
Haegy-egynagyonszerencsésleányfelkerülta

mesebeliszultánpalotába és „szerájli“ lett;ennek
sorslegendájaévtizedekenátélthegyifalucskájának
kecskepásztoraiközött.Magaaszultánegészaleg-
újabb időkig,aszentRamadán hónap tizenötödik
napján tizenkétgyönyörű,érintetlen szolgálóleányt
kapotthű alattvalóitól.Erre a napra következett
„azErőÉjszakája“,aLeilubRaighab,amelyentün-
dérifényben úszottapalota.Nagy szultánikegy
érteaztaminisztert,vagypasát,haacsászár,alá-
nyok egyikét-másikát később továbbajándékozta
neki.
Ahogyanazonbanegyrejobbanafelvilágosodás

irányában haladtaKeletrelassan-lassan átszivárgó
európaiművelődés:atöröknőkjórésze,különösen
afővárosban,rohamosanáthasonultanyugatinők
irányában.
Atöröknőkazifjútörökforradalom idején,már

túlnyomórészteurópaiöltözetbenjártak.
Azújeszmék,az„uhuvet-mezabet-hürküjet-tada-

let“— „testvériség,egyenlőség,szabadság,igazsá-
gosság“ — jelszavaiharsogják tele Törökországot
ésverdestékazázsiaipartokatis.Mostfelszabadult
atöröknőis,mégpedigtalántúlhirtelen.A szüffra-
zsett-mozgalom Keletreiseljutotttúlzásaimellett,
éjszakázó,szemérmetlenülöltözködőnőkbotránkoz-
tattákmegazidősebbtörökökjóízlését.A császári
család tagjaimaguk jártak előlarosszpéldával.
MagánakII.AbdulHamidnak,adetrozináltszultán-
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naik,kétlánya,azoroszverőGháziOzmánpasa,a
„plevnaioroszlán“menyei,adtak bőségesbeszéd-
tárgyatasztambulipletykáknak.
Azex-szultánlányaimégférfiruhábanismutat-

koztaknyilvánosan;egyikcigarettátamásikután
gyújtottákmeg;pezsgőztek— gyakranúgyvisel-
kedtekanyilvánosságelőtt,hogyakormányzatis
kénytelenvoltigenszigorúrendszabályokhoznyúlni.
Mindezpedigmégazifjútörököknekissokvolt.
A fővárosegésznépénekmagatartásamegvál-

tozott.Szerepetkapanő.Bármég,európairuhája
ellenére,nem lehettöröknőtfátyol,feredzse,jas-
maknélkülazutcánlátni,akövetkezőesztendőkben
mindgyakrabbanfordulelő,hogytársasösszejöve-
telekenanőkisbentvannak— perszefátyolnélkül
—aférfiszobában,együttaférfiakkal.Csaknecso-
dálkozzunk,hogyeztkülönmegkellemlítenünk;
jobbházban,Spanyolországban,Rómában,demég
Közép-EurópábanésaBalkán-államokbansem na-
gyonszoktaazelőkelőházleányaférfivendégét—
egyedülfogadni...
Pera,Galatautcáimostistelevannakcsinos,fá-

tyolozatlan,keresztény nőkkel.Örmény,kaukázusi,
görög,levantei,fanarióta,cserkész szépségek jár-
nak-kelnek zavartalanul,vásárolnak,válogatnak az
„Avredpazari-am“,aNagyBazárközelébenlévőüz-
letekben,vagyaBab-AliDzsadesszin,Atmeidánon:
járnakbeyoghluibálokba,hangversenyekre,karagőz-
árnyjátékokra is éppen eleget.Ugyenevezett„tár-
sasiéletet“élnekésegyrebátrabbanforgolódnaka
férfiakközött.
Musztafa Kemálőrnagy is ezekbőla kon-

stantinápolyi „angyalokból“ csipegetett ezekben
azidőkben.Ezakörnyezet,atörökországinők-
nek“ szinte Musztafa Kemál szemeláttára tör-
tént emancipálása ütötte aztán rá fokozottan a
bélyegét Kemál álláspontjára is a házasságkö-
tésselszemben.Egész nemiéletét,felfogásátis
ez a fiatalkori sztambuli élet befolyásolta el-
határozóan.A házasság gondolataegyelőremessze
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volttőle.Sem alelkiegyedüllét,sem acsaládime-
legség hiánya,sem a technikaikellemetlenségek,
mintfőzés,mosatás,varrás,nem játszhattak nagy
szerepetafiataltiszthétköznapiproblémáisorában.
KemálanyjávaléltSzalonikiben.Kemálperszetá-
mogattapénzzelisédesanyjávalközösentartottház-
tartását,— deanyja,eza„jóságostitkárnőésház-
vezetőnő“,viszontmindenrőlgondoskodottháztar-
tásukban.Musztafánakcsakaterítettasztalhozkel-
lettülnieésafehérneműsszekrénybenyúlniatiszta
gallérért. Nem hiányzott Kemálnak semmi, ami
eszébejuttathattavolna:jólennemegnősülni.Nők
voltakkörülötteéppenelegen,akikhajlandókvoltak
megbarátkoznivele,azotthontpedigédesanyjanyúj-
totta.
MusztafaKemáléletétnyugodtanazországéssa-

játjövőjénekszentelhette.Mozgásiszabadságátnem
gátoltasemmiéssenki.Családimegkötöttségeketnem
vettanyakába,hogyakadályozzákmunkájában,cél-
jaielérésében.Szükségeisvoltazonbanazerőkössz-
pontosítására, ha valami eredményt akart elérni,
mertagyőzedelmesforradalom utánsem azősze-
mélyi,sem azországpolitikaihelyzetecseppetsem
voltbiztatóbb,mintazabdulhamidirendszerutolsó
éveiben.Azelsőforradalom — mintmondottuk—
megfeledkezetthűségessegítőtársáról— ésúgylát-
szik— azújurakeléggéelisvoltakfoglalvaazön-
magukbajaival.
MertmialattMusztafaKemálőrnagyújraSzalo-

nikiben,régiállomáshelyénjárpolitikaiösszejövete-
lekre,hétköznap pedig csapatávalgyakorlatozik és
Napóleont,Moltkéttanulmányozza,a győztesfor-
radalom vezéreisehogycem tudnak békésen meg-
egyezni és osztozkodni a meghódított hatalmon.
MusztafaKemáltazegészidőalattegyetlenkisebb-
fajtakitüntetéséri:HusszeinRizapasatábornokot
kisérhetielSzalonikiből,mintsegédtisztésmegfi-
gyelő, a franciaországi hadgyakorlatokra. Őt és
HusszeinRizapasátküldikiazifjútörökkormány
afranciákmeghívására.A franciaországi utazás
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hirtelenjöttKemálszámáraéshirtelenisfejeződött
be.EzazutazáselőszörvisziamégmindigfiatalKe-
máitnyugateurópaikörnyezetbe,aholszabadembe-
rek,szabad férfiak ésszabad asszonyok élnek.A
rövidideig tartókirándulás,hazatérteutánmélyen
elgondolkoztatja Musztafa Kemált. Idehaza még
szorgalmasan jegyez naplófüzetébe, mint valaha.
Franciáulismegtanulvalamelyest.Németül,angolul
azonbanhaláláigsemtanultmeg.
Musztafa Kemálthazatérte után ismétkikezdi

azemberiirigység ésgonoszság:afranciaországi
utatirigyliktőletiszttársai.Könnyelműbeszédekés
kijelentések miatttiszttársaibeárulják ésfegyelmi,
illetvebecsületügyieljárásindulellene.Kisütik,hogy
tisztjeitazújkormányellenlázítja.Megisbünte-
tikfeletteseiéselvesziktőlenemrégkapottszalb-
nikiiezredparancsnokságát.Kemálnem nagyonbán-
kódikemiatt.Úgyismindenmegfogmajdváltozni.

Mohamed Resád Effendi,aleköszöntex-szul-
tánlegidősebbtestvéremostSztambulbanazújszul-
tán.II.AbdulHamid ablakaitmég megremegtette
azújcsászártiszteletérelőttszázegyágyúlövés.A
pufókarcú,kedves,feltűnőenvilágoskékszeműöreg-
úr,mindösszekétévvelfiatalabb,mintAbdulHamid,
tehátmosthatvankétesztendős.A szemejóságos;
vastag fehéresbajuszavan;néholegy-kétvöröses
szálszövődikbele.
II.AbdulHamid,különösenuralkodásánakvége

felé,erősenfigyeltetteöccsét.Palotáját— télena
DolinaBageset,nyáronaZindzsirliKujut— csak
lovaskísérettelvoltszabad atrónörökösnek elhagy-
nia.Haátkocsizottegymásikpalotába,detektívek
kísértékéslestek,kivelnézössze.AbdulHamidtöb-
bifivéreivelMohamedRésadEffendiaDolma-Bag-
cseban,a„FeltöltöttKert“-ben,amelyetmégötven
éveI.AbdulMedzsidszultánépített,vagyaZind-
zsirli Kuju palotájában élt, Konstantinápolytól
északra.Mindkét palotáját négyméteres fal vette
kórul.A szultánazegyikpalotaelé„véletlenül“ki-
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sebb csendőrlaktanyátépíttetett.Ittállandóan négy
zászlóaljállomásozott.Nem igenszámíthatottráa
trónörökös,hogytrónrakerülvalaha,— éppenaz-
ért,mertolyan kevésselvoltfiatalabb bátyjánál,
II.AbdulHamidnálaz uralkodónál.Trónöröklési
helyzetéből— mindigalegidősebbOzmánhercegé
atrón— csakazkövetkezett,hogyAbdulHalmid—
ősi,barbár,denem logikahijjánvalókeletitradí-
ciókhozhíven— minéltávolabbigyekezetttartani
azudvartólésapolitikától.Resádtehátzavartalan
nulfoglalkozhatottkedvesköltőivel:magaisiroga-
tott,fordítgatott,DzseláleddinRumikölteményeiből,
nem kevesebb,minthúszezerstrófányiversettudott
kívülről!

MohamedResádEffendi— mostmárV.Moha-
med,— azújszultán,liberálisgondolkozásúember
volt.Trónörököskorábanjólmegtanulta,hogypoli-
tikaivéleménytnyilvánítaniveszélyes.
Trónralépteután hamarosan hírementjó szí-

vének.Uralkodásaelsőnapjántörtént,hogyéppen
palotájalépcsőjénállt,valamihivatalosútrakészen,
amikorjelentéstkapottarról,hojy a letartóztatott
foglyok— nagyrésztszemélyesellenségei— most
állnakbíráikelőtt.A jólelkűszultán,— akihezegy
napalatttöbbgratulálósürgönyfutottbeEurópába,
AfrikaésÁzsiauralkodóitól,mintelődjéhezhárom
évtizedalatt,— kijelentette,hogyőpedigmegbo-
csátezeknek aszerencsétleneknek éselrendeli:ne
essékbántódásuk.LutfiésHalidZiabej,azújadju-
tánsokhatározatlanulnéztekösszeHorsidpasatá-
bornokkal,akatonaiszárnysegéddel.A galamblelkű
költő-szultán ezúttal igen erélyesnek mutatkozott:
kijelentette,hogy— tapodtatsem mozdulhelyéről,
amígnem teljesülaparancsa.A kiséretvégreis
meghajolta császár akarata előtt:gyorsfutár ro-
hantatörvényszékreaszultánikegyelemnírével.
V.Mohamedbólintottésarcizmánakegyrándu-

lásanélkülindultlefeléalépcsőn.Csakcsukottko-
csijában,aholsenkisem látta,kerekedettmegelége-
dettmosolyésjókedvűgödröcskerózsaszínarcán.
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Ilyenembervoltazújszultán.AbdulHamidutóda,
akinek Musztafa Kemálnagy sajnálatára azonban
nemsokszavavolt.

Azújszultánésazújéraelsőéveisokese-
ménythoztak.A forradalom — mintmondottuk—
nem tudottúrrálennisajátmagánsem,deazország
összesbajainmégkevésbé.
A Marokkómiattinemzetközifeszültséggelkez-

dődöttabaj.Azegészmuzulmánvilágfelfigyeltezek-
reazeseményekre.Másuttisforrongásvanazizlám
világban:azelűzött,OdesszábamenekültKadzsar-
sah:MohamedAli,Perzsiavolturalkodója,puccsal
ésoroszkozákokágyúivalveriszétaz„ifjúperzsa“
haladó pártot.Restauráljaissikerreltrónját.Köz-
vetlenülatörökbirodalom határainiskeletkeznek
váratlanviharfelhők.Többhelyenisegyszerre.Je-
menbenésAss.zirbanlázadásütifelafejét.Azörök-
kéforrongó hegyidrúzok islázonganak újra.Jó-
formán évről-évre kiújulnak újabban ezek a helyi
forrongásokésszámtalantörökkatonátkívánnaka
birodalom határaira.Katonájapedigazújkormány-
zatnaksincstöbbaréginél.Ágyúja,muníciója,csa-
tahajójamégkevésbé.
Alegnagyobbbajazonbanmégsem ez.Azigazi

véresharc,akésőbbivilágháborúegyikhalványelő-
játéka,másuttkezdődik.Tripoliszénnekaharcnaka
színhelye.Ezazaddigelhanyagoltafrikaitörökbi-
tókleszmosthirtelenEriszalmája.Azolaszoklát-
jákatörökgyengeségét.1912-benmegtámadjákTri-
poliszt.A partokatazonnalelisfoglalják.Benta
szárazföldön azonban,azEgyiptomon átcsempészett
hazafiastöröktisztek— mindegyikükegy-«egyregi-
menttelértfel—szervezikazellenállást.
MusztafaKemálekkorúgylátja,jóleszeltávoz-

niakisséSzalonikiből.Unjamárasokirigyarcot,
akikellenségeiésmégisbarátainakmutatjákmagu-
kat.Afranciaországiútutánesettfegyelmieljárások
amúgyis elkedvetlenítették,a tripoliszi események
pedigfelizgatjákképzeletét.Visszaemlékszikarégi,
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birszebaiésakabaikalandjairaisésmindenerejével
azonvan,hogyútnakindulhassonújraaKalandirá-
nyába...
Útitervétsikeriskoronázza.Ellenségeinem bán-

ják,— demégmagaprotektora,MahmudSefketsem,
akiközbenhadügyminiszterlett,— ha.Kemálőrnagy
egyidőreeltűnikaszemelől.MahmudSefket,Kemál
jóakarója,arra gondol,védence majd Tripolíszban
kétségbenem vonhatókatonaiérdemeketszerezés
ezhasznosleszszámára.Ellenségeipedigarragon-
dolnak:Tripoliszban — elislehetesni...Talán
mégalegfiatalabbvezérkariellenségénekisazjár-
hatennélagondolatnálazeszében:,,egyrangszám-
malkevesebblépelőelőttemősszeléstavasszal...“
MusztafaKemáltehátazilletékesekhelyeslésé-

velútnakindulrövidesen.Álnévreszólóútlevéllel,
Egyiptomonkeresztül,mintpolgáriutasutazik.Ne-
ve:Serifbej;foglalkozása:a„Tanin“című,nagy
konstantinápolyi napilap munkatársa. Hárman in-
dulnakSzalonikiből.KözülükcsakőmagaérielTri-
poliszt;amásikkétbarátotmárAlexandriábanelfog-
jákazegyiptomihatóságok.Kemálazonbanelérke-
zikaharctérreésjelentkezikaharcbanállócsapa-
tok parancsnokánál.Enverbej,akimindenüttott
van,aholvereíkednikell,márKemálelőttazújhad--
színtérre,Tripoliszbaérkezett.Öisszerveziazellen-
állást.DeamiafontosKemálszámiraEnvermásutt
parancsnokol,mintKemál.Bengháziközelében,Der-
nánál,messzeTripolisztólkeletre,leszKemálrövi-
desen az egyik frontszakasz parancsnoka.Enver,
jómessze1tőle,Tripoliszkörültanyázik.Kemálmeg-
szerveziabeduinokbólazelső,rendesfrontalakula-
tokát.Harcolésszenved,tűriagliibli-szelet,szom-
júságot,éhséget.Hősiessége azonban mégishiába-
való.
...1912október18-ánírtákaláazolaszokéstörö-

kökazouchy-ibékét.Tripolisz— avilághatalmak
kívánságára— azolaszokélett.Enverésellenlábasa,
Musztafa Kemálújra hazautazott:eredmény nem
koszorúztaharcaikat.Enverasivatagbansem sokat



121

érintkezettKemállal— odahazamégkevesebbet—
azonbanfeljegyezték:ezkétségtelen,történelmitény,
hogyKemál,ahollehetett,ártottEnverneknyiltan
hangoztatottmegjegyzéseivel,Örököskritikájávalés
ezzelmostmárőmagaishozzájárultakettejükközt
lappangóvetélkedésnekésgyűlöletnekfokozásához.
Mertazbiztos:gyűlölniKemálistudott.Eziserős
jellemvonásavoltakeletipolitikusnak.

XI.TűzaBálkánon.

Alighogyelülőbenvoltatripolisziguerilla-há-
borúésKemálmegEnverhazatértekSzalonikibe,kö-
vetkezettamásik,nagyszabású,Törökországranézve
mársokkaltragikusabbvégűnemzetivérontás.
EnverésKemálebben istevékenyen résztvett.
...A Balkán-háború története ismert:a Balkán az
utolsóötvenévbenegyebetsem tett,mintfelkelésre
szervezkedettésapránkéntszabadultfelatörökiga
alól.Azelsőpénzésfegyver-injekciókatazorosz
adta.A többiaztánmagátólment.Azújonnanala-
kultkeresztényfejedelemségekerősödtekéscsakaz
alkalmatvárták,hogyatörököknek,akikmégmin-
dig nagy területekkelrendelkeztek aBalkán-félszi-
geten,megadjákakegyelemdöfést.Emiattvolted-
digis,aholitt,holottkitörőszámtalanBalkán-
felkelés.A Balkán-államok elérkezettnek látták az
időt,hogy szövetkezzenek a leggyöngült folyton
erőtlenebbősiellenség,atörökellen.Márrégena
levegőbenlógottezanagyBalkán-szövetség.Petur-
nak, ennek a csontosarcú, bozontosszemöldökű,
szerb királynak múlt évi konstantinápolyi lá-
togatása ésTörökország felé tettbarátságoskije-
lentéseimintha elsem hangzottak volna.Ugylát-
szik,ugyancsakhiábavalóvoltV.Mohamedszultán
regényeséshazafiaspropagandautazásaSzalonikibe,
MonasztirbaésÜszkübbeazifjútörökökrendezésé-
ben.A Próféta szakállának egy szálával,amelyet
balkánialattvalóiamacedóniaiutazásalattkaptak,
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azőszurakodótól,mégnem lehetévszázadokótael-
lenálláshoz és szabotáláshoz szokottországrészeket
megbékíteni.MusztafaKemálisbelsőfelháborodás-
salláttaennekazifjútörökökáltalkezdeményezett
utazásnak színpadiasságát és nevetségességét. Tö-
rökországabalkániveszélyláttárabelsőlegismeg-
rázkódott;egyikkormányváltottaamásikat.Most
éppenújcsillagvanemelkedőben:Nazim pasa,az
ifjútörök diktátor-jelölt.Vele szemben bukottmeg
arégibálvány,MahmudSefketpasa,Sztambulmeg-
mentője.
A Balkánháborútközvetlenkipattantótűzcsóva,

Nikitának, a montenegrói fejedelemnek vakmerő
hadüzenetevolt.A szerb-görög-bolgárszövetségés
beavatkozáshistóriájaolyanfriss,hogyahírlapok-
bólismerjük.KirkKilissze,Kumanovó,végülLüle
Burgasz:atörökhadidicsőségtemetői,gyorsállo-
mások a török háborúvesztéslátszólag feltartóztat-
hatatlanlejtőjén.
Ésmégis:Törökország végeredményben majd-

nem mindentmegmentett.Ebben kétségtelenülEn-
vernek van nagy érdeme.EztKemáliselismerte
későbbróla.Miutánugyanismárazegészmohame-
dánBalkánelmenekültdélre,atörökcsapatokpedig
rendezetlenül,ellátatlanulözönlöttekhaza,afőváros
felé;amikormárúgylátszott,hogyKonstantinápoly,
aSzentVárosisvisszakerülabalkánikeresztényné-
pek kezére,a keleticsászárság trónjára vágyódó
balkánifejedelmektitkosálmaihirtelenösszeomlot-
tak.Közbelépték a nagyhatalmak,bölcsen tudván,
hogyafelosztottTörökországolyankonc,amelyen
ítéletnapigmarakodnánakazeurópaiországok.Már
Napóleonbölcsenfelismerteezt.Ismerjükaztatö-
mörmegállapítását,amelyetakkortett,amikora
romantikus, tilsiti császártalálkozón hírül hozták:
Szelim törökszultántváratlanulmeggyilkolták.Na-
póleonaztfelelteekkorazelébeterjesztetttámadási
tervre:„Törökország fennmaradása Európa érdeke“.
EztazakaratátatörökföldreéhesSándorcárral
szembenismindvégigeredményesenképviselte.Ez
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ahelyesfelismerésvezetettvégülisanyugatinagy-
hatalmak együtteskrímiháborújárais,— atörö-
kökvédelmében—azoroszokellen.
A nagyhatalmak beavatkozására most is —

mint1854—55-benazorosz-törökháborúalkalmával
— amikoragyőzelmesenelőrenyomulóellenségmár
jóformánKonstantinápolykapuielőttállott,— meg-
indultakabéketárgyalások.Ezalattahadszíntéren
fegyverszünetálltbe.
Drámaiintermezzodöntielezekbenazizgal-

masnapokbanSztambulbanahelyzetet.
1913legelsőnapjaibanérkezetthazaEnverTri-

poliszból.Anagyvezér,Kjamilpasa,éppenarendkí-
vüliállamtanácsothívtagyorsanössze,hogyafel-
ajánlottbékét,amelyDrinápolyt,amásodiklegna-
gyobb török:várostrabolja el,elfogadják.Enver
errenapokalattmegszervezinéhányszázelszántfia-
talemberből— voltforradalmitisztekből— amaga
megnem alkuvóháború-pártigárdáját.Enversem-
mitőlsem fél.Akimára„vörösszultán“-tismeg-
buktatta,azletudszámolniazabdulhamidibeállí-
tottságokkalvádoltújkormánnyalis.
Öt nappal Enver Konstantinápolyba érkezése

utánzajlikahíresjanuárhuszonharmadikipuccs.En-
verkétszáz komitétiszttelmegszállja a nagyvezér-
ség épületét.Nazim pasabelügyminiszter,anagy
diktátor,kijönatanácskozóterembőlahirtelenke-
rekedettzajra.Cigaretta a kezében.Látja Envert,
voltbarátját.Nem érti,mitakar.Feléjemegy,ezek-
ikelatörténelmihitelességűszavakkal:
— No,miazgyerekek?Mitzajongtok?Nem

gondoljátok,hogyzavarjátokatárgyalásokat?
Ebbenapercbentöbbrevolverlövésdördülel.

Nazimarcahirtelenelváltozikésaszívéhezkap.Pil-
lanatnyinémacsendutánfelnyög.

— Kutyák!Eltaláltak...
Majdígyfolytatja,mostmársokkalhalkabban:
— Megöltek...
Nazim hangnélkülomlottössze.Percekalatt

kiszenvedett.
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Enverfelugrikazelőszobaegyikszékére.Két
kezébenrevolver.Kiáltozik,hogymindenkitlelő,aki
ellenkeznimer...

...Azállamcsínyésagyilkosságsikerült.A
kormánynakengedniekell:abrumairistaazonbanjó
taktikus.Magamégnemnyúlafőhatalomután.Nem
Enver,hanem arégibálvány,amásodikszámúdik-
tátorjelölt,a felszabadtó és nemrég megbuktatott
MahmudSefketpasaleszanagyvezéréskormány-
elnök.A futárnem megyabékepontokaláírásával
Londonba:aBalkánelleniharcot,azonnaltovább
folytatják.Envernek,„anagydillettánsnak“és„sze-
rencsefinek“,jó megérzéseivannak és még jobb
kémjelentéseiazellenségtáborából.Abalkániakközt
most,hogyabiztoszsákmányrakerülneasor,egye-
netlenségütifelafejét.
A Balkán-félszigeten nem szokatlan dolog ez.

Közben azonban Törökországbólújvérespolitikai
merényletszenzációshírétvisziszétatávíró:ezek
azévekáltalábantelevannakatöröktörténelem-
nek szinte janicsárkorabeli államcsíny-sorazataival,
MusztafaKemálnem veszrésztbennük.Őcsaknézi
egyelőre;aholEnverafőszerző,otttávoltartjama-
gát.A másodikpuccsalkalmávalnagyvadazáldo-
zat:magaafennenragyogócsillag:MahmudSef-
ket,anagyvezér,aTörökországnakidőrendbenmá-
sodikdiktátorjelöltje.
Mostderültcsakki,hogyEnvernekjószimata

volt,amikorSevketettoltaazelsővonalbafősze-
replőnekönmagahelyett.
A konzervatívok tábora,június tizenötödikén,

bosszúbólNazim pasáértésazállamcsínyért,meg-
öletiMahmudSevketet.Ezenaforrójúniusinapon
egysebesen,kanyargósanszáguldóautomobilrohan
szembeanagyvezéréskíséretekocsijaivalSztambul
utcáin.Azösszeesküvőkülnekbenne.Mikorakét
kocsiközeléregymáshoz,azösszeesküvőkfegyve-
reikbőlgyorstüzetnyitnak a szembejövő autókra.
Sevketholtanhanyatlikhátraabőrülésen.A me-
rénylőketezúttalnem hagyják futni,mintNazim
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gyilkosait:azonnalelfogjákéshaditörvényszékelé
állítják.
V.Mohamedszultánegyiklegkedvesebbroko-

na,unokahúgának,Müniré szultánának férje.Dá-
niádMehmedSzalihpasaisazösszeesküvőkközött
volt.V.Mohamedtestvérének,azelhaltKemaled-
dinhercegneklányavoltMünirészultána.Aszeren-
csétlenfiatalasszony,akialighatéveéltboldoghá-
zasságbanazurával,kegyelemértrimánkodikneki.
Zokogva,összetörten csókolgatja szultán-nagybátyja
kezét.Annyibűnösmenekülbüntetlenül— miértne
maradhatnaéletbenazőura,akinekegyetlenbűne,
hogynagyonszerettehazáját.Nagyérdemeivoltak
ahadseregfejlesztésébenMüniréférjének.
Resádnagybácsi— V.Mohamed— szívevér-

zikaszép,fiatalteremtésért,akitvalahaatérdén
ringatott.Szultánmégnem tette,nem isteszitöbbé,
amitveletétetettaszánalom ésazirgalmasság:le-
térdeltsajátbelügyminisztere,MehemedTalaatpasa,
azúj„civilvasember“előtt,úgykönyörgöttazelítél-
tért.Mindenhiába:alákellettírniaahalálosítéle-
tet.
DamadMehmedSzalihpasa,alefokozottcsá-

száritábornokfelakasztottholtteste1913augusztus
13-ánhajnalbanotthimbálózottatöbbielítéltköz-
szemlérekitettholttesteközött,utolsónakabitófán
függőksorában.
ÉsV.Mohamed,alegjobbszívűuralkodókegyi-

ke,akicsaktrónonültvalaha,elszorulószívvelhall-
ja,hogyMüniréhúgánakura,őtéltetve,azőnevé-
velazajkánhaltmeg.
Pedig nemcsak a szultán,hanem külhatalmak

isinterveniáltak Szalih pasaérdekében.A francia
kormány nevében Pichon külügyminisztersürgöny-
zötta konstantinápolyifrancia ügyvivőnek,Mon-
sieurBoppenek,Szalihpasaérdekében.Azelsősür-
gönyígyszólt:

,,ÉppmostkapotthírekszerintSzalihpasát,a
tunisziHajreddinpasafiát,elfogtákéshalálraítél-
ték.EzahírafranciaTuniszban,aholSzalihpasa
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nagy tekintélynek örvend,nagy izgalmatokozott.
A franciakormánymegvangyőződvearról,hogya
védelemre szorultnak elítélése Tuniszban komoly
forrongásokra vezetne.Szükségétlátja,hogy Sza-
luipasa érdekében interveniáljon.Beszéljen azon-
nalanagyvezérreléskívánjanyomatékosan,hogy
Szalih pasátszabadonbocsássák ésteljesbiztonság-
banTuniszbatérhessenvissza“.
AtörökkormánynevébenDzsemálpasa,akiak-

korKonstantinápoly katonaiparancsnokaésígy a
tényleges karhatalom gyakorlója, udvariasan arra
kérteafranciaügyvivőt:sürgönyözzemeggazdájá-
nak,hogy ezazilletéktelen bevatkozásveszélyez-
tetnéatörökkormánynakafranciaköztársasághoz
valójóviszonyát.
A válaszPárizsbólvasárnapéjjelérkezett.Az

ügyvivő rohantvele Dzsemálhoz.Az álltbenne:
mindenáronakadályozzamegazügyvivőSzalihki-
végeztetését—„kerüljönbármilyenkockázatba!“
Dzsemálmagavalljaemlékirataiban,hogymit

hazudottakkoréjjelazügyvivőnek.
— Későmár.Azítéletvégrehajtásátmostmár

nemlehetvisszacsinálni...
PedigSzalihpasacsakreggelhaltmeg.
MagaDamadMehmedSzalihpasanem játszott

olyannagyszerepetazösszeesküvésben,hogyéleté-
nek,vagyhalálánakdöntőjelentőségelehetettvolna.
Legnagyobbbűneazahibavolt,hogyrosszkorka-
pottbeleaVégzetfeltartózhatatlanuldübörgő ke-
rékbeéshogynagyúrvolt.Napóleoniskivégeztette
Enghien-Bourbonherceget.A szultánoksokszorvol-
tak igazságtalanok;anép kormányaannáligazsá-
gosabb.Eztkelletthangsúlyozniésezértkellettéle-
tévelfizetniMünirészultánafiatalférjének,azural-
kodóközelirokonának,DamadMehmedSzalihpa-
sának.Azifjútörökkomitévalóságosállam voltaz
államban:az Enver-Dzsemál-Talaattrifolium olyan
önkénnyeluralkodottazországban,mintvalahaa
vörösszultán.
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EzértugyankárvoltelcsapniAbdulHamidot
—gondoltajoggalMusztafaKemálőrnagy.

...Vájjon,amikornem isegészentízévmúlva
Talaatpasának,abukott,emigráltbelügyminiszter-
nekBerlinegyikkertvárosábanegyismeretlenfia-
talemberhátulrólaválláratesziakezétésrevolvert
tartazarcaelé,— vájjonnem rémlett-efelebbena
mindenrégiemléketvisszaidézőpillanatbanTalaat-
ban,hogyegyszerrégen,mégfénykorában,aDolma
Bagcseban,egynehezenmozgó,fehérszakállas,vese-
bajosöregúrtérdeltleegyhatalmasbelügyminiszter
előttasüppedősszőnyegenésösszetettkezekkelkér-
te,kegyelmezzenmegegybűnétbánó,fiatal,házas-
emberéletének:hogyaztmondhassamajdazelő-
szobában,egy görcsökben fekvő fiatalasszonynak,
kivédelmezőülhívtaigazi,elhaltapjahelyett:„a
férjednem halmeg“...Vájjonemlékezett-eazim-
mármagaisfehérhajúválettemigráns,hogyakkor,
abban adrámaipercben képesvoltnem-etmon-
dani?

A véletlenvagyatörténelmiokszerűségjötta
törököksegítségéreaBalkán-háborúaránylagsike-
resbefejezésében?Nem tudni.Tényaz,hogyazel-
lenségeskirályokösszevesztek.Márisosztozniakar-
ták,pedig a török csak tetszhalottvolt.Amikor
1913júliusábanaztánmégiscsakmegkötikahosz-
szúháborútbefejezőlondonibékét,aszerbésgö-
rög nekitámad Bulgáriának,hogy sokallottzsák-
mányrészételvegyetőle.Romániaismostmárbele
akarkapcsolódniajólsikerültvállalkozásba— már
régfenvágyottDobrudzsára— mozgósít.A bolgár
nemzetkétségbeesettenállellentavéres,mindenol-
dalróljövőtestvérnyomásnak.A törökerreészbe-
kap,akínálkozó lehetőségetkihasználva,sürgősen
hekimiegyésvisszafoglaljaazellenállásraképtelen
bolgároktólDrinápolyt.A Drinápolybanhagyottje-
lentéktelenbolgárhelyőrséghősiesenellenáll— le-
gázolják őket.Enveralezredes,a török csapatok
élén,győzelemittasanvonulbeaMarica-mentiősi
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városba.Envera„Drinápolyvisszafoglalója“címet
kapja,JusszufIzeddinherceg,azújtrónörököspe-
dig,akibőlV.Mohamed,mintatrónközvetlenvá-
rományosábólújra császárigárdaparancsnokotcsi-
náltésakieddigotthonazzalszórakozott,hogya
fővárosban,angolmintára,havonkintóriásipoliti-
kaivacsorákatésklubestélyeketadott,nemsokára
elutazhatikafellobogózottmásodikfővárosba.Fel-
adata,hogy Drinápolyban a lakosság hódolatáta
szultánnevébenátvegyeésaBalkán-békétvégre-
hajtsa.MertTörökországjóljártvégeredménybena
definitív Balkán-békévelmindösszeszáznegyvenezer
négyzetkilométernyi európai területéről kellett le-
mondania.Esmégegykimondhatatlanelőnyeisvolt
alondonibékének:atörökhadsereg,köztükMusz-
tafaKemálőrnagy is,bennmaradhatottbékéska-
szárnyáiban.

MusztafaKemálisrésztvettaBalkán-háború-
ban.
Szerepenem voltvalamitörténelmi— azátla-

gosvezérkaritisztagyatéstestetfárasztómunká-
játvégezteazoperálóhadseregnél.Drinápolybevé-
telénélisottvolt— ezutánneveztékkialezredesnek.
A drinápolyidöntőgyőzelem utánugyanismindenki
előlépett,akinémikép isrésztvettaz események
kedvezőalakításában.
Kemálabékekötésutánfelköltözikédesanyja--

valafővárosba.A harminchárom évesvezérkarial-
ezredesnek,akiegyretöbbetakartazélettől,most
márafővárosbanvanahelye,hiszenittlüktetapo-
litikaiéletközpontja.Ittvannakaminisztériumok,a
parlament.Aligpáréve,hogykatonaiskolainöven-
dékkéntidekerült— ésmamáracsászárivezérkari
alezredesdíszes,aranyosegyenruhájában jár-kela
városban;ijedtudvariassággalugranak nekiajtót
nyitniakatonaihivatalok portásai,altisztjei.Min-
den fúrás-faragás,minden ellenségeskedés ellenére
szép,„hivatalos“utattettmeg.DeMusztafaKemál
jóltudja:nem a„hivatalos“útalényegesnagyra-



129

hivatottéletpályájában.Azigazi,— azcsakmost
fogjönni.
A fiatalalezredes vetélytársa,Enver,sokkal

többkülsőkegyethúzottalegutóbbiévekesemé-
nyeiből.Most,amikornemsokára,LimánvonSan-
dersporosztábornokvezetésiéalatt,németkatonai
bizottság érkezik Törökországba, különösen nagy
ellenszenvetérezKemálazakarnok-vetélytárs:En-
verellen.NyíltanmegismondjaKemáltiszttársai--
nak:nem helyesli,hogyanémetekkezdikmagukat,
aBerlinbenéltEnvertámogatásával,befészkelniTö-
rökországba.
1914márciusötödikénEnver— ekkormárpasa

éskegyelmesúr,— azegykoriforradalmár,felesé-
gülvesziNisantasban,aDolma-Bagcsecsászáripa-
lotamellett,akicsiny,gömbölyű,élénk,becsvágyó
EminehNadzsiszultánát,aszultánegyikunokahú-
gát.V.Mohamednekugyanistöbbfivérevolt:az
egyiknek,a néhány éve szintén elhaltSzulejman
hercegnekazárvájavoltEmineh.Aszultánegymá-
sikelhaltfivéréneklányavoltMünirészultána,Sza-
luipasaakivégzettösszeesküvőözvegye.Nos,ez
afiatalözvegyszinténmeghívástkapottazEnver-
Ozmánnászra.Münirészultána,akivégzettgenerá-
lisfeleségeazonbannem mentelférjegyilkosának
esküvőjére...
Az Enver-párhlamarberendezkedik.Envera

jövőcsillaga,— talánújdinasztiátakaralapítani?
— suttogjákmindenfelé.A városonkívül,Sislifelé
álltújonnanépítettpalotájuk,aholazelőcsarnokban
Emineh Nadzsihercegnőnek azesküvőiszertartás-
nálhasználtóriási,aranyostrónszékelepimegavá-
rakozóeurópailátogatót.
Enver,acsászárirokonelőttmostmárfel-fel

ködlikaNagyLehetőség:talánegyszerőlépmajd
az elsatnyultOzmán-dinasztia helyére.Egykorta-
lánazőunokáiülnekmajdMohamedFatihtrónján,
— talánújabbhétszázesztendeigazEnver-dinasztia
fogmajdazAranypartfeletturalkodni?...Kitudja.

Ahiúálmokazonbannem váltakbe.Enverép-
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pen nagyravágyásának esettkésőbb áldozatul.Tra-
gikusabban,mintő,aligfejeztebeéletéttörökál-
lamférfiú.
MusztafaKemál,arealista,nem ilyencélokért

küzd.A sorsmajdrövidesenmegmutatja,hogya
kétvetélytárs;EnverésKemálgondolataiközülme-
lyek voltak kedvesebbel;az Örökkévalóság színe
előtt?,..

XII.Avilágháború.

1914 november tizenkettedikén Törökország
Németország oldalán megüzenteaháborútAngliá-
nak,Franciaországnak ésOroszországnak.A had-
üzenetbenEnvernek,ahirtelenazélretörtvice-ge-
neralisszimusznakéshadügyminiszternekdöntősze-
repevolt.
Konstantinápolytazelőzőnapokbanmáriscsodá-

latosizgalom szállottameg.Azemberekállandófe-
szültségben éltek, amely napról-napra fokozódott.
Hírekkeringtekavárosbanangoldemarsról,orosz
ultimátumról,titkosnémetmanőverekről.
A szigorúanmegcenzúrázottújságokellenéreis

mindent,sőtmégtöbbetistudottamilliósváros,
írninemvoltszabadmégazangolnagykövetfenye-
getőlátogatásárólanagyvezérségensem,deatisz-
tikar,hivatalnokikar,egyszerűemberek,mindenki
tudottróla.Azangolkövetetkísérőjüzbasit,akac-
kiás ordonáncőrnagyot visszatérte után bizonyára
behívtaafőnöke,abimbasi.Azezredesúrsűrű
szivarfüstmellett,kellődiszkréciótmímelve,kiszed-
tealantasából,hogyakövetetazelőbbegyenesena
nagyvezérhezkísérte.Megtudtaaztis,hogyakö-
vetgondterheltvolt,komolyésegyszótsem szólt
kísérőjéhezafolyosón.Irattáskanem voltnála.Az-
tánkörülbelültízpercigvoltbennanagyvezérnél.
A nagyvezérőfensége— egy születettegyiptomi
herceg— nem kísértekiazelőszobábólakövetet
ésőmagautánamindjárt a hadügyminiszterhez
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mentát.Ugyaneztmegtudtaajüzbasilegjobbba-
rátja,atüzértörzskapitányis.Éspedigakef,azét-
kezésutánitétlenpihenőszünetben.Ajüsbasiugyan-
isbizalmascélzásttett,milyenfontosszemélyiség
mellévoltdélelőttbeosztva.Úgylátszik,„készülva-
lami“.Akisinas,akiafeketétvittebearéztálcán,
éppenazutolsószótagokatfogtael.Aztánnéhány
percmúlvatudtamárakonyha,hogyamagasurak-
nálkészülvalami.Uzsonnaelőttmárafűszeresis
tudta,aztánamészáros,majdszomszédja,azüstké-
szítő,estéreennekasógorságais,aholarokonok
összejöttek egy kistereferére.Másnap reggelaz
Aranyszarvegészdélioldalatudottvalamiizgalmas
eseményről.Perszeadologakkoráramármegnőtt:
Törökországothadüzenettelfenyegettékmeg...
Avészhírtöbbielindulási pontja talán még

ilyenelőkelősemvolt.
Talánazonbasitólindultkiahír,akiazangol

követetsegítettekiazautóbólésaportájánállóle-
génységtől,amely szolgálatotteljesített.Délután a
kaszárnyában,azegyiktörök baka megsúghatta
azőtlátogató görög barátnőjének,ezmeg sietett
otthontovábbadniahallottakat.Törökországbanúgy
fűtenek,hogynyitottrézserpenyőkbenizzófaszenet
tartanak aszobában.Ennek acéhnek aműhelyei
talánazonbasilakásamellettvoltak— ittisszáj-
ról-szájrajártahír,párhuzamosanakatonákérte-
süléseivel.Innen,azüstkészítőktől,avevőkig szi-
várgottanagyújság,Pera,OrtakőjaPrinkiposzi-
get,Galata,Üszküdar,Top-Hane,demégaBoszpo-
rusz kitorkollásánálépültrumeli-hisszar-izáróerőd
legénységeismostmártudta,hogyalavina,úgy-
látszik,mégiselindul.Márfigyeltékistalántitok-
ban,messzelátóval,nem tűnnek-efelaFekete-ten-
gerenazoroszflottakeskenyfüstszalagjaiamessze-
ségben?!Micsodaszenzáció,micsodakarriervolna,
haHasszánAliköztüzérvennéészrelegelőszöra
füstötésrohannajelentésttenni!Napiparancsbake-
rülneaneve,megdicsérnék; talánelőisléptetnék
káplárrá.Ezpedigcsakfeléregyháborúkitörésé-
vel!
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A lapoknak azonban az utolsó napig semmit
sem voltszabadhozniokaTörökországotérintővi-
lágpolitikaieseményekkellemetlenrészeiről.Lsépp
ezvoltahiba.Avárosiközönség— hiszenSztam-
bulvoltamértékadó— szeizmográfszerűen,azonnal
reagáltmindenidegrezdülésre.Ígymégottisvészt
sejtettek,aholtalánnem isvoltvész.Atöröklakos-
ságszimpátiájaaháborúshatalmakközöttkülönben
isigen megoszlott.Azifjútörökök németbarátságá-
valszembenerősó-ozmánellenzékállott.Hozzájuk
szítottakazokafiatalokis,akikatradicionálisan-
tantbarátságotakartákápolni.
Magának a komiténak embereiközöttissok

franciabarát akadt; hiszen jórészük Párizsban,
Svájcbanélt,azabdulhamidiemigrációban.A Nyu-
gatszámukraegyetjelentettFranciaországgal.
Valamiháborús hangulatnem uralkodottsem

azegyik,sem amásikoldalon.Talánéppenazért
sem,mertTörökországnakazutóbbiévekbenannyi
véresháborújavolt.Hiczennégyévótajóformán
egyfolytábanfegyverbenálltazozmánnép.1910-ben
Albánialázadtfel.Eztkövetteahegyidrúzokfel-
kelése;1911-benJemenésSzírialázadtfelésaVö-
rös-tenger mellékén kellett harcolni. Közvetlenül
utánajöttazOlaszországgal,Tripoliszértvívotthá-
ború.1912-bentörtkiaBalkánháború,összesmel-
lékágazásaival.Eztaháborútpedigcsak1913őszén
fejeztebealondonibéke.Esmostmegintháború!
Méghozzáborzalmasabb,mintazösszeseddigiek!
AztisjóltudtamindenértelmesemberazOzmán
Birodalomban, hogy 1913 óta, amióta hatmillió
alattvalótvesztettelaszultán,mindösszehúszmil-
lióemberrelehetszámítani.Ésebbőlisaligkilenc-
tízmillióatörök,atöbbiidegennemzetiségű.Há-
rom-négy hadseregetlehetcsupán ebbőla „férfi-
anyagból“állítani.Márpedigcsakisazévszázadok
óta fegyverhez szokott,hűségre született,engedel-
mességre nevelt,tiszta török néprétegetlehetfel-
fegyverezni.A megbízhatatlan nemzetiségek legfel-
jebb „insaat-taburira“, útépítésre, utánpótlásra,
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gazdaságicsapatnakhasználhatók.Istenments,eze-
ketatörökellenes,állandóanlázadásrakész,határ-
szélinemzetiségeketafegyverekközelébeengedni.

PedigazOzmánBirodalom polgáraaztisjól
tudja,hogysokpontonkellmajdvédekezni,hará-
kerülasor.Sok-sokpénzre,hadiszerreéskatonára
leszszükség.
A világháborúekkormárhárom hónapjafolyik

atöbbiállamközött...

Törökország eleinte nem foglaltállást.Illetve
semlegesnek vallottamagát.A törökországiantant-
követekmindenkövetmegmozgattak,mindendiplo-
máciai eszközt felhasználtak, hogy a portát
állandósemlegességrebírják.Azvoltafelfogásuk,
hogy mentőltovább sikerülTörökországotsemle-
gességben tartani, annál valószínűtlenebbé válik,
hogyaközpontihatalmakmellettbeleavatkozzéka
háborúba.Törökország beavatkozásapedig nemcsak
azerőviszonyokatilletően,deerkölcsileg isóriási
jelentőségű, bármely félhez csatlakozik is. Ettől
függött,hogyamásikkét,méghabozóbalkániál-
lam,Bulgária ésGörögország,kikhez fog csatla-
kozni.
Ezzelazantant-diplomáciávalszembenállotta

Monarchia és Németország diplomáciája. Férfiak
harcoltak férfiakkal szemben. Eszközökben egyik
sem voltválogatós,A legelőkelőbb még Magyar-
ország és Ausztria nagykövete,Pallaviciniőrgróf
volt.Rólaazösszesbarátaiésellenségeiisfelje-
gyezték,hogymilyenúrigondolkozásúférfi.Humá-
nus,kevésséerőszakos,mégis— vagytalánéppen
azért— hihetetlen eredményességgeltudja képvi-
selniországaérdekeit.
A diplomaták harcoltak teljes erejükből; az

egyformaakadályazonbanmindkétoldalonugyanaz
volt:Törökországkatonaihelyzete.A törökdiplo-
mácianem foglalhatottállástsem azegyik,sem a
másikirányban,mertazországegyszerűennem volt
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kellőképpenmozgósítható.Afegyverkezésa biro-
dalom óriásiterületénegészenkezdetleges állapot-
banvolt.Ahadianyagokszállításáranincselégvasút
éshajó— méghalettvolnaiselegendőhadianyag.
Ahhoz,hogykét-háromszázezer emberbőlállóhad-
seregetmozgósítsanak,három-négyhónapiidőkellett
volnaezekközöttaviszonyok között.Törökország
helyzetétmégkényesebbétette,hogyemellettéppa
fővárosvoltalegjobban támadásoknak kitéve.A
természettőlolyerősDardanellák,nem voltak1914
őszénolyanállapotban,hogyafővárost megbízha-
tóanmegtudtákvolnavédeni.Pedigatermészetis,
azemberitudományis,megtetteamagáét.A Bal-
kán-félsziget mellett hullámzik az Egei-tenger,
szinteKonstantinápoly védelmére teremtve.Innen
keskeny,nagydarabonhajózható csatornanyílik:
aligszélesebbegynagyobb világfolyamnál: ez a
Dardanellákszorosa.EzisSztambultvédi.A parto-
konjobbra-balraágyúkállnak,beépített partiüte-
gek,sottlövikszétadélről, a tengerről betörni
akaróellenségeshajókat,aholakarják.Csak,haezt
aveszedelmesutatmegtették,juthatnakbeazellen-
ségeshajókacsatornatorkolatábólakicsinyMár-
vány-tengerbe.És,haezen atengeren sikerül is
egyenesenészakiiránybanátvágniok, csak akkor
érkeznekmegafővárosdélikülvárosaialá,ahon-
nanSztambult— elméletben— bombáznilehet.A
fővárosittazonaföldnyelvenfekszik,amelyössze-
kötiEurópátÁzsiával.Haaztánazemberkisétála
konstantinápolyivillanegyedbeazutánmégkisséel-
baktatészakra,Besiktás irányába,ismétegyten-
gerszorospartján találjamagát.Ezazonban távol-
rólsem olyanhosszúcsatorna,mintaDardanellák.
Ittazeurópaiszárazföld,amelyenafővárosfekszik,
csakegyetlen ponton, harapófogószerűen nyúlik
összeaszomszédkisázsiaiparttal:ezaBoszporusz,
amelybőlazemberaFekete-tengerrejutki.
A világtörténelemben ez az egyedülálló föld-

rajzifekvéseadtamegegykorBizáncnakésgazdag
örökségétátvevőmaiutódjának,Sztambulnakahi-



135

hetetlen kultúrfejlődés lehetőségeit.A világ-háború
előttisakéttengerszorosmegvédésénfordultmeg
atörökgyőzelemvagybukássorsa.
Az események azonban olyan hirtelen jöttek,

hogy az örökké pénzzavarokkalküzdő török kor-
mánynaknem voltérkezéseeléggémodernülmeg-
erősíteniaszoroserődítményeit.Hogyhaazantant-
hatalmak csapatainak sikerülakáratengerszorosba
bejutni,akárvalaholCiciliában partraszállniésaz
ottanivasútvonalakotmegszállni— azországütő-
erét,Sztambultelvágjákazországtestétőlésezzel
Törökországsorsamegpecsételődöttvolna.
Az ifjútörök kormány mindjárturalomrajutása

utánnémetszakembereketéskiképzőtiszteketho-
zatottle Törökországba;de a nyugatihatalmak
irántbarátságos érzelmeketviseltető elemek meg-
nyugtatására és mintegy ellensúlyozásképpen más
nemzetiségű tiszteket is meghívott Konstanti-
nápolyba.A Dardanellák erődítményeinek renová-
lásáramostisegyangoltisztikülönítményállomá-
sozottKonstantinápolyba;számszerintnéhány tucat
tengerésztiszt,Limpusadmirálisvezetésével.Velük
többpolgáriszakember.
Törökország háborújának előjele még 1914

szeptember elején játszódott le. Az országban
ugyanismég arégielveszettháború folyománya-
képpen úgynevezett„kapitulációk“állottak fent.A
győztesnyugatihatalmak kényszerítették ezeketa
békétkérőtörökökre.A Törökországbanlakóeuró-
paiállampolgárok— igennagyszámúkereskedő-
család— példáulnem atöröktörvénykezés,hanem
akonzuliítélkezésalátartoztak.Nem fizettekTö-
rökországnak adót:egyes,külön közhivatalaik is
voltak:ígyvoltpéldáulsajátpostahivatalukis.Az
ifjútörökkormányzatnakkapórajöttazeurópaiha-
talmaknak a török szövetségért való versengése.
Egyegyszépnapon,egyszerűszultánirendelettel,
megszüntette a „kapituláció“kat. Magyarország,
Ausztria,Németország,nem szívesenbár,debele-
törődtekebbe.Azonban azangolok, franciák és
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oroszok csak azzal a feltétellel voltak be-
lemenniakormányelhatározásába,ha,ellenszolgál-
tatásul,azottomán kormány a„gyarmatosító“né-
mettiszteketvisszaküldihazájukba.A szultániren-
deletmármegjelent,akormánynem cáfolhatottrá
uralkodójára,különben isaközpontihatalmak ba-
rátsága közvetlenebbrőlérdekelte őket.A néhány-
napos,izgalmasdiplomáciaitárgyalások eredménye
azlett,hogynem anémettisztektávoztak,hanem a
Dardanellák megerősítésére meghívott angolkülö-
nítményszállthajóraésazttértvisszaaFöldközi-
tengerenállomásozóanyaflottához.

Amintazangolokelhagytákatörökfővárost,
avisszamaradtnémeteklázassietséggelláttakhozzá
Konstantinápoly megerősítéséhez.A Dardanellákban
három soraknátfektettekle.A szűkhelyekenpedig
egyharmincötmétermélyacélsodronyhálótislebo-
csátottak atengeralattjárók ellen.A sztambuliné-
metszakértők vezetője,Hehl,úgy segítettmagán,
mikormárkifogyotta nyersanyagból,hogy kiha-
lásztaazorosztengeriaknákat.Azoroszokugyanis
sajáttengerük éspartjaik védelmében,időről-időre
megjelentek:feketefüstös,aknarakó gőzöseikkelaz
orosz vizeken és Sztambultólészakra sorozatosan
dobtákkianehéztengeriaknákat.Hehlúrmegbí-
zottai,amintazoroszgőzösökelfüstöltek,szépenki-
mentekatengeroroszrészéreésgazdagzsákmány-
nyaltértekvissza.Wébertábornok,azújonnanki-
nevezettnémetdandárparancsnok,nemsokára még
aztiselérte,hogyállítólagosangoltámadásveszé-
lyemiatt— asztambuliantantnagykövetekmin-
dentiltakozásaellenére— atörökkormánylezá-
ratta a tengerszorosokat. A Dardanellák lezárása
súlyos provokációnak számítottaz antantszemé-
ben:Oroszországotésszövetségeseitezazintézke-
déselvágtaegymástól.
Ilyen sajátságos,félig béke,félig hadiállapot-

banvoltazOzmánBirodalom 1914őszén.Miközben
azeurópaihadszínterekenazellenfelekfrontjavé-
resenhullámzottide-oda,ittmégmindenadiplo-
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máciajegyébenzajlottle.Mindenkitudta,hogyTö-
rökország esetleges háborús szerepe abban állna,
minéltöbbellenségeshadierőtelvonniazellenséges
hadszínterekről,majdazokatletörni.Ebbőlaszem-
pontbólTörökország beavatkozásának óriásijelen-
tőségevolna.

Folyik a harc Törökországért,a szép aráért-
Az Osztrák-Magyar Monarchia vezérkari főnöke
utasítja sztambuli katonai attaséját, egy lengyel
nemzetiségű osztrák tábornokot, hogy indíttasson
útnak atörök kormánnyalegy nagy kereskedelmi
hajót,az ázsiaitörök tengerpartokról.Ez a hajó
kanyarodjék be a Szuez-csatorna belsejébe ésott
önsüllyesztésselzárjaelazangolokútját.Hötzen-
dorfiConrád sürgönyparancsára azonban a reális
gondolkozású sztambuli attasé-generálisunk kö-
zölte,hogyazangolvédelem kitűnőésahajótfe-
nékbe fúrják a partiütegek,mielőttbekanyarod-
hatnékacsatornába.Különbenis,ahajótamon-
archiának kellene megvásárolnia — hisz Török-
országmégnem viselhadat— ésígyaszemélyzet
éscementbeszerzésehárom milliókoronábaisbele-
kerülne.
Bécsnem isválaszoltazattasédrótjelentéséne.

Beláttaatervkivihetetlenségét.
Ugyanezlettvolnaasorsaakövetkezőmerész

osztrákvezérkaritervnekis:engedjemegatörök
hadügyminisztérium,hogy az osztrák-magyar had-
sereg ötvenezeremberétátszállítsaatengeren.Ez
akülönítmény majd hátbatámadjaaGalíciában,a
monarchiaellenküzdőoroszhadsereget.AzAcker-
mann-félszigetnél kellett volna kikötnie ennek a
csapatnak.Igenám,deatörökekkormégrészint
nem volthajlandóamonarchiaoldalánbeavatkozni
aháborúba— mégtitokbansem —,másrésztpedig
könnyű voltkiszámítani:atörök szállítóhajók oly
csekélyhordképességűek,hogyfélévigkellettvolna
ide-odahajókázniok,míg azosztrák hadsereget
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Besszarábiában partra tehettek! volna. Nyolc-tíz
échelonralettvolnaszükség.Ennyipedignem volt.
A szükségeshadianyaggal,rakodássalegyütt,egy-
egyéchelonnaktiznapkellettvolnacsupánegyszeri
forduláshoz.Ezatervsemkerültkivitelre.

Októberben újabb fantasztikus indítványt tett
Conrad:bocsásson rendelkezéséreatörök kormány
ötvenezerönkéntest,akiketSzeptyczkigróf,osztrák
tábornoknak rendelnének alá. Ezeket Kis-Ázsián
keresztülátvinnékakubánikozákokvidékére,hogy
ott,a kisoroszok közöttfelkeléstszítsanak a cár
ellen.A szláv Szeptyczkifivére ugyaniskisorosz
érsekvoltLembergben.A daliás,befolyásosésön-
célú bécsimágnás-lovasgenerálisazonban,akitőla
terv voltaképpen kiindult,nem számolthárom kö-
rülménnyel.Azegyikkörülményatörökkormány
óvatosságaésállhatatosálláspontjavolt.A másik:
haatörökkormányelisszántavolnamagátaköz-
pontihatalmak mellettvaló állásfoglalásra,kevés
katonájábólnem adhatottvolna ennyitegy ilyen
fantasztikus expedíció céljára.Harmadik:mind a
törökországimindakubánikozákokésmindenkis-
orosz,ellenségeazőketoly sokáelnyomó izlám
államhatalomnak — viszontgazdaságiokokból—
hűalattvalójaacárirezsimnek;ezarezsim jó-áron
veszimegterményeit.A három okközülbármeéyik
iselégkomolyahhoz,hogyatörökkormányelvesse
aConrad-féleindítványt.
Ezután az osztrák-magyar hadvezetőség még

egy tervvel próbálkozott, hogy Törökországot a
magacéljairafelhasználja.
Ezatervegymagyartartalékostiszt,bizonyos

GondosLászlónevűmérnöknevéhezfűződik.Eza
vakmerőemberfiatalkorábanazangolokkezénlévő
egyiptomipetróleumforrásoknáltanultbele a ve-
gyészetiszakmába.Aztánhazajöttésavilágháború
kitörésekorminttüzérzászlósvonultbe.

A konstantinápolyiosztrák-magyar követségre
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ezekben a napokban egy napbarnítottarcú,fiatal
magyartisztállítottbe.Felmutattaazosztrákhad-
ügyminisztérium, sőt még magasabb hatóságok
elsőrangúoltalomleveleitésnyíltparancsotadottát
a követségititkárnak.EszerintBécs felszólítja a
követségetarra,hogy Gondos mérnök,tartalékos
hadnagynak lehetőleg mindenben akezérejárjanak
ésmindenkívánságátteljesítsék.
A fiatalmérnök leleplezte titkosküldetésének

céljátésakövetséguraiámulószemmelfigyelték
előadását.
— Ott,aholEgyiptom aVörös-tengerpartjai-

nálvégződikésszembenveleabibliaiSzinai-hegy
félszigetenyúlikatengerbe,ottállazangolokegyik
legfontosabb nyersanyagforrása:a dzsemsahinafta-
telep— magyaráztaGondosmérnök,őismeriavi-
déketszakembereannak,amirevállalkozottésma-
gasprotektorok segítségévelkeresztülisvittemár
az„Armeeoberkommando“-nál,hogyleküldjékTö-
rökországon átEgyiptomba.Nem csekélyebb fel-
adattal,mintazzal:robbantsafeladzsemsahipet-
róleumforrásokat!Ezáltalaz egyiptomiangolhad-
sereg,de magának az angolanyaországnak hadi-
iparaisóriásikárokatszenvedne.Hiszenadzsem-
sahipetróleumkutakszolgáltatjákazázsiaiéseuró-
paiantant-repülőgépeinek,teherautók számáraszük-
ségesbenzinnagyrészét.
Gondosnemsokáraötvenönkéntesseléstíztö-

rök katonával elutazott Konstantinápolyból Arábia
felé.Envermagaiskihallgatásonfogadta.Azilyen
fantasztikus terv tetszett a vérmes, fantáziadús
hadügyminiszternek.Gondosék atörök kézen lévő,
átellenes tengerpartról,hosszú sivatagi homokván-
dorlásután,jelentéktelenkisladikokonkeltekáta
Szuez-öblön és szerencsésen kikötöttek Dzsemsah-
ban.Azőketbékésaraboknaknéző,gyanútlanan-
golőrségetlelőtték.Futólépésben körülrohantak a
telepen ésmindenüttkézigránátokatdobáltak széj-
jel.A harcbanhatemberükelesett.A többiekvisz-
szarohantakapartonveszteglőkisvitorlásaikhozés
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teljessebességgeligyekeztekvisszaazöböltúlsó
oldalánlévőtörökpartra.A jóidegzetűfiatalmér-
nöknekmégarraisvoltgondja,hogyvisszajövet
fényképfelvételeket készítsen hajója árbocáról az
égiggomolygó,feketelángokkalégőangolpetró-
leumforrásokról.
A török kormány csak mostébredtrá,mibe

vittebeleezahuszároscselekedetésmegharagudott.
HadbíróságieljárásalávontákGondostéshaaszá-
raz,szemüveges,Konstantinápolybannagybefolyás-
salbíróbajorezredes,KressvonKressensteinbáró
nem veszihathatóstámogatásalá a kismagyar
tisztet,Istentudja,mimindentörténtvolnavele.
Érdekeskülönben,hogyKressnem említiemlék-
irataibaneztazeseményt.
A törökkormánynakennyiprovokációután—

akarva, nem akarva, határozni kellett. Envernek
pedignemvoltnehézaválasztás.

Így álltak az ügyek, mikor Törökországnak
színtkellettvallania.Dűlőrekellettjutniaazélet-
halálkérdésben.Azosztrák-magyarhadseregveze-
tőségenem számolteléggéahazájukértfoggalés
körömmelharcoló szerbek kétségbeesettelszántsá-
gával;csapatainknak augusztusnegyedikén kikel-
lettvonulniokBelgrádból.Néhányhéttelkésőbbel-
esettLembergésazoroszseregekGalíciánkeresz-
tülözönlöttekaKárpátokaljára.A felvidékima-
gyarföldbirtokosok márfelküldtek:értékesrégisé-
geiket,családiereklyéiketamúzeumba,,hogynees-
senekazoroszokkezébe.
Jöttrövidesenamarneicsata.A némettáma-

dásvéresentörtmeg;aszélesenhömpölygőMarne
folyónapokonátsodorta,roszdaszínűhullámain,a
csonkatörzsűnémetésfranciaholttesteket.
Feltétlen szükség van tehát Berlinben újabb

szövetségesekre.Wangenheim bárót,atetterős,na-
gyon ügyes konstantinápolyi német nagykövetet
sürgetikBerlinből:érjenmáreleredménytakomi-
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ténél,amelynekszava dönt a török magatartás
fölött.
Wangenheim magaisjóltudjaezt.Nem asür-

getés,nem afenyegetés,hogyvisszarendelik;saját
hazafiságaésegyéniambíciójakényszerítianagy
elhatározásra.
SürgönytküldBerlinbe:aválaszdöntenifog

országoknakésemberekmillióinaksorsa,élete,ha-
lálafölött.Haaválaszigenlő,alavinaelindulvé-
szes útjára. Wangenheim a világtörténelemben
szinte egyedülálló diplomáciaicselekedetre készül:
egy vakmerő éseszesállamférfiú páratlan ötleté-
hezkérihazájajóváhagyását.
Egy bizonyos; Törökországot fantasztikusabb-

nálfantasztikusabbtervekkeléseszmékkelbombáz-
tákmindkétoldalról.Wangenheim ajánlataazonban
józanésreális.
Wangenheim először a nagyvezérrel próbál

tárgyalni.SzaidHalim,azegyiptomihercegazonban
szelíd és gőgös nagyvezérihozzáférhetetlenségével
kijelentette:sefegyvere,semuníciója,seruházata,
sefelszereléseahadseregszámáranincsen.A török
felelőstényezőkígynem mehetnekbeleegyújabb
háborúba.Wangenheim azon válaszára,hogy Né-
metország majd mindentküld,amikell,anagy-
vezérszkeptikusan kijelentette:az elképzelhetetlen
mégakkoris,haafelhalmazottnémetforrásokki-
apadhatatlanoklennének.MerthiszenSzerbiaésRo-
mánia földrajzilag elválasztják NémetországotTö-
rökországtól.A semlegesRomániamegnem enged
hadianyagotszállítani,mertazviszontazőszámára
volnanyíltszínvallás.
Azegykorinémetlovastisztlátta,hogyezzelaz

udvariasegyiptomivalsemmiresemlehetmenni.
HátravoltmégEnver.
Wangenheim mostmagáhozazifjútörökkomí-

téhezfordult.Enver,akirengetegnapimunkájától
alig értrá nappal,estimegbeszéléstkért.Enver
pasahadügyminiszterenkívülTalaatpasaésakor-
mánynakmégegyharmadik tagja, Dzsemál, az
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„anatóliaitigris“— ígyneveztékszerteazország-
ban—isjelenlesz.
A németállamférfiúgymentelazéjjelitalál-

kozóra,Enverpasalakására,hogytudta:ezalá-
togatáséleténekhazájáértvívottlegfontosabbharca
lesz.Ittdőlelminden.Ittcsakvagygyőzni,vagy
elesnilehet.

Autón hajtatott Enver palotájába, Sisli irá-
nyába.Azútonmáraligjártvalaki.Sötétestevolt,
Konstantinápolyban ilyenkormárnem nagyon sé-
tálgatnakazemberek.Mentőlinkábbközeledikaz
embera tengerpartfelé,annálinkább érezhetővé
válikaFekete-tengerrőlerreszállókellemes,egyen-
letesszellő.Atikkasztómelegbenisünneplőfeketé-
benöltözöttnagykövetnekjólesettahűsítőlégáram-
lat.Enverelégmesszelakottanémetkövetségtől;
annálközelebbviszontatengerparthoz.Igennagy
házatvitt.Pompás palotájának azonban legszebb
kincsefelesége,Nadzsihercegnő,aszultániunoka-
hug.A hercegnőnem szokottvendégekelőttmutat-
kozni,mégüres,formaságosvendégfogadáskorsem.
A palotamostkihaltnaklátszott.A feketeab-

laksorokbólalig kettő világos.Amikoraz épület
balszárnyán Wangenheim,a németnagykövetki-
szálltkocsijából,felpillantott.Arra gondolt,hogy
ittvalamelyikablakmögöttfogismétegyszerel-
dőlniegy-kéttanácskozóemberelőtt,világok,mil-
lióksorsa.Ésebbemostőisbeleszólhat.
DélutánkaptamegWangenheim Berlinbőlatit-

kosírásúsürgönyt,amelymegadtaakülönlegesfel-
hatalmazást.Olyanfegyverthozottmagával,amély-
lyelakezébengyőznifog.Tehátsemmiokazizga-
lomra.Nyugalommallépettbeatiszteletérekivilá-
gítottlépcsőházba.
— Tessék, halljuk az előterjesztéseket —

mondjatízpercmúlva,fenn,azemeletidolgozó-
szobábanlassúnémetséggelEnver.Jólbeszéltnéme-
tül,hiszenévekenátvoltBerlinbenkatonaiattasé.
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Wangenheim keményen,mereven ült.Mintha
láthatatlan bőrruhatartanáösszetestét.Simán,át-
gondoltankezdbeszédébe:
— Excellenciátoknagyonjóltudják,hogyahábo-

rúbavalóbelépésnem halaszthatótovább.Azerő-
viszonyokmostolyanok,hogynyíltanmellénkáll-
hatnak— merthiszenremélem,ebbenaszándékuk-
bannincskétség.
Dzsemáléppenfelelniakart.Őaleginkábbantant-

barátahárom jelenlévőminiszterközül.Tiltakozó
mozdulattalemelizörgő,keményítettmanzsettáját.
Kövéresmellénkitüntetéseifeküsznek.A mozdulatra
finoman,ezüstösen megcsörrennek.Enverazonban
ránéz kollégájára és Dzsemálnem szólsemmit.
Wangenheimtehátfolytatja:
— Nem akarok ismétlésekbebocsátkozni.Erre

mostnincsidő.Ezértottfolytatom,ahoválegutolsó
megbeszélésünkkormáreljutottunk.
— Természetesen—bólintEnver.
Szünet.
— Az augusztusmásodikán kötöttmegállapo-

dás,amelyeta nagyvezérkonakjában írtunk alá,
kormányainkközöttbizonyosgazdaságiéspolitikai
természetű szövetségethozottlétre,önök azonban
aztisjóltudják,uraim,hogykormányom ezentúl-
menőlegismegbízásokatadottnekem.Színészkedés
volnaebben akritikushelyzetben mostúgyten-
nünk,minthanem tudnókmindanégyen,hogyTö-
rökország beavatkozása a világháborúba, milyen
fontostényező.A németcsászárikormányazonban
— beszéljünkvilágosan— aztisjóltudja,hogy
Törökországrészérőlezazerőkmaximálásátjelen-
tené.Ilyenerőfeszítésreatörökkormánytaláneb-
benapercbenegyedülnem isvolnaképes.Ezért
megfontolás tárgyává tették Berlinben,mimódon
lehetne jövendő szövetségesünknek hathatósan se-
gítségérejönnünk,haelszánjamagát,hogyaközös
célértharcoljon.Mielőttazonbanezeketazújfelha-
talmazásokat részletesen közölném, szeretném
excellenciátoktólmaguktólhallani,miavéleményük
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azazonnali csatlakozásról,hamieztamaximális
segítségetfelajánljuk?
A három egymásmellettülőminiszterközül

Enverválaszol.
Előszörlassan keresztbefekteticsizmáslábait.

Csakazutánszólalmeg.Hangjánaksajátságos,kel-
lemes,nőiescsengésevan.
— Excellenciádnakigazavanabban,hogyis-

merttényeketnekezdjünkújbóltárgyalni.Ígyte-
hátcsakakövetkezőket szeretném leszögezni.Az
ottománcsászárikormányigenjóltudja,hogy a
beavatkozásgyőzelem eseténnagyelőnyöketrejthet
magában.Oroszországősiellenségünk.Angliahajó-
inkatmáreddigislefoglaltaésblokádalatttartja
országunkat. Oroszország elérkezettnek látja az
időtexpanzióstörekvéseimegvalósítására.Igen,ezt
jóltudjuk.A központihatalmakgyőzelme,haszö-
vetségesekvagyunk,aBalkán-félszigeten, de Kis-
Ázsiábanisjelentősterületekhezjuttatna minket
vissza.HiszenazutóbbiéveksoránaBalkánonigen
érzékeny veszteségeink voltak.Ezeketaterületeket
mindentörökhazafi visszakívánja.Mindezt pedig
azértmondom el, hogy a tanácskozások során
őszinteségemetésExcellenciád általolyjólismert
németbarátságunkatészszerű ésjózanokokkal is
alátámasszam.Azonban mindez,sajnosnem jelent-
hetiazt,hogymimegfontolásnélkül belevethetjük
magunkataháborúba.Önjóltudja,hogybirodal-
munkóriásiméreteimellett,mindenmozgósítottál-
lapotellenére,sokhelyen,mintaperzsahatáronés
Ciciliában,Szíriában,Palesztinában, Mezopotámiá-
banhézagosakavédelmivonalaink.Legfőbb gyen-
keségünkfőlegamodernfelszereléshiánya,nyers-
anyagésegyébhadianyagokazok,amelyeknekhad-
üzenetesetén nem vagyunk bőviben.Embereink
számán,vagybátorságánnemfogmúlni a dolog,
errőlbiztosíthatom Excellenciádat.Tehát megint
visszakellcsaktérnem oda,aholabbahagytukutolsó
megbeszélésünket:kiadóssegítségnélkülképtelenek
vagyunkegyilyennagy,átütőakcióra.Felteszem a
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kérdést:miazakonkrétjavaslat,amiterrevonat-
kozólag új felhatalmazásai alapján Excellenciád
tehet?
A hadügyminiszterszavaimég ottúsznak a

levegőben.MerevennéziWangenheimet.
A németnagykövetazonbannem hiábaegyik

legjobb diplomatája hazájának.Nem sietkiteríteni
kártyáit.
Nem tehetimeg ő előbb ajánlatát.Így nem

jutunkelőbbre.Nahát,gyerünkcsak.
— Nekem isvolnaegykérdésem:mikvolná-

nakazokafeltételek,amelyekmellettexcellenciá-
tok hajlandók volnának a döntő lépéseketmeg-
valósítani?
Dzsemálpasabosszúsanköhint,utánfélpercig

köszörüliatorkát.Talaatnemmozdul.
Enverválaszolújra.Csendesen,leplezettideges-

séggel.
— A kormány a nagyvezérszemélyében már

tettÖnöknekegyajánlatot,alegutóbbimegbeszélé-
sünkalkalmával...
Wangenheimarcatovábbraisbosszúsmaradt.
— Kérem,arra máradtunk választ.Azok a

kívánságok nem fogadhatók el,mertmegvalósítha-
tatlanok.Világosankimondva,ennyierőtnem von-
hatunkelsajátmagunktól.Ezsok.
MostTalaatszólközbe,mélyoroszlánhangján.

Anémetje— bárkitűnőenbeszélőis— úgyhang-
zik, mintha törökül beszélne. Torokhangon, tö-
rök-poroszoskiejtésselkérdezi:
— Excellenciád újmeghatalmazásokrólbeszélt.

Melyekezek?Eztkérdikollégámis.
Csend lesz.Wangenheim hallgat.Egyenrangú

ellenfelekkelvandolga— gondolja.Majdkitérően
válaszol:
— A részleteketilletően nincsenek felhatalma-

zásaim...
Talaatszólalmegújra.
— Sajnálom Excellenciád zárkózottságát.Most

nemmintakormány tagjai, hanem egyszerűen,
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minta hazájáértaggódó ifjútörök komité tagjai
ülünkÖnnelszemben.

—Örülök,hogyezt mondtakegyelmesuram
— felelWangenheim.— ígytehátÖnöksem nyilat-
koznak hivatalosan,amikorfeltételeiketköztük ve-
lem,amegkívántnémetsegítségmértékétilletően.

Enverazajkábaharap.Ezmeddőpengejáték.
Rövid csendállmostbe.Wangenheim mozdu-

latlanulül.
— HerrBotschafter,az Önök országávalmi

szívünk mélyéből rokonszenvezünk. Azonban az
önök császára túlzott aspirációkat vél a Közel-
Keletenmegvalósíthatni.
Wangenheim nyitja a száját, hogy azonnal

közbeszóljon.
Enver azonban,kinek személyes bátorságáról

legendák keringenek atörökök között,hirtelen tá-
madt,eddig ritkán észleltőszinteségévé1 és szó-
kimondásávalakövetkezőpercekbenmeglepiésle-
fegyverzianémetdiplomatát.

Csendesenfolytatja.
— Tehátitttúlzottaspirációrólvanszó,ame-

lyek amiérdekeinkkelnémileg ütköznek.Török-
országhajdannagyvoltéshatalmas.A dekadencia
éveibenaközpontihatalom agyengeszultánokalatt
kihullottahivatottvezetőkkezéből.A régiterüle-
tekelszakadtaktőlünk.Bulgária, Szerbia,Albánia
— háború,háborúután,csatavesztés,csatavesztés
utánjöttsorra.Mostisméterélyesifjútörökkezek-
benvanasztambulihatalom ésmiegybekovácsoljuk
azt, ami egybetartozik. Vannak ugyan kisebbsé-
geink,denagyrészthozzánklegközelebbállónép-
fajok.Mikeményököllelgyúrjukerőssé,eggyéezt
aszétforgácsoltőserőt,mertahivatottvezetőréteg
ittatörök.Hanem ígycselekednénk,maholnapúgy
járunk, mint Bizánc. Egyetlen városunk marad
Európábanésegyszépnaponaztiselfoglaljaa
boszporuszikijáratra amúgy isvágyó orosz vagy
angol.Ezértkellenek nekünk mosterős szövet-
ségesek.
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Enverittmegálltésmélyetlélekzik.Aztán
folytatja:

—Ekkorazonbanaztkelltapasztalnunk,hogy
választottésnagyrebecsültszövetségesünk,ahatal-
mas NémetBirodalom,érdekeinketveszélyeztető,
kevéssé őszinte terveketkovácsol.Berlin-bagdadi
tengelytakarkiépíteni,sztratégiaivasutakkal,gaz-
daságiösszeköttetésekkel,ezernyikonzullal,keres-
kedelmiügynökökkel,civilruháskatonatisztekkelés
maszkírozottvédőőrséggel.Arrólálmodik,hogyel-
jutKabulig,AfganisztánigésIndiáig.

—Azantantsajtóbanmárszinteközhellyévált
azonállítás,hogyNémetország„egyiptizálni“akarja
Törökországot.Entudom — nyelegyetEnver—,
hogy eztellenségeink találták kiésnem hiszem,
hogyezigaz.Deellenségeinkaztmondják,hogyaz
önök hazája fejlődésének arra a pontjára ért,
amelynektörténelmiútjaa„felfelétörés“dinami-
kusstádiumábanvan.Ennekazáltalunkmégke-
véssé ismert történelemfilozófiai törvényszerűség-
nek megfelelően Németország háborúba keveredik.
Aztánjönaháború.Százezernyiporoszésszövet-
ségeselvérzik,egycsomófalut,várostelvesztenek,
vagynyernek,aztánkezdikújra.Ezavilággyakran
összefogÖnökellen.Aháborúutánpedig,hanyer-
nek,hadisarcotrónakkiÖnökre,elsüllyesztikflottá-
jukatés elkobozzák évek óta nehéz fáradtsággal
gyártottöldöklőszerszámaikat.

— Dekérem...
— Pardon,eztaz antantsajtó írja,de a mi

szempontunkbólezfontos.Habelevisszükanépet
egyháborúba,alaposankörülkellnéznünk.Előre-
bocsátom,hogyazelőbbvázoltaknem azénvéle-
ményem,ellenségeinklátjákígy,nohaavalóságban
bizonyáranem ígyvan.Tudom.SzóvalmiÖnökkel
szembennem egészenazönzetlenésöncélúságnél-
külvalójóviszonyélvezőivagyunkésaztsem mi,
nem vehetjükrossznévenÖnöktől,sem Önöktőlünk.
Ezmindcsaltazértvan,mertegyformánszeretjük
hazánkatésküzdünkországainkért.Ez személyes
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érzéseinken és megbecsülésünkön semmit sem
változtat.

—Helyes—bólintWangenheim.
Meglepte és megindította a török politikus-

kollégafanatikushazaszeretete.Ebben— hasemmi
másbansem — egyformákőkketten:aKeletésa
Nyugatkétnagyfia.
— Mindebbőlazonbanazkövetkezik,hogyak-

kor,amikor kockázatos háborúba megyünk bele,
amelyértvállalnunkkellafelelősségetaszultánnal,
a trónörökössel, a nagyvezérrel és Törökország
mindenpolgárávalszemben:— nos,akkor,micsak
emberiszámításszerintteljesen felkészülten mehe-
tünkbeleebbeaháborúba.
Wangenheim lassanvezetivégigerőstekintetét

ahárom miniszterarcán.Semmitsem olvasleró-
luk. A török a legválságosabb pillanatokban is
nyugodtnak látszik,szinteközömbösnek.Nekima-
gánaklassanfejébeszállavér,hátcsaktürelem.
— Uraim,felhatalmazásom vanarra,hogykö-

rülbelül harmincmillió fontnyi, azaz hatszázmillió
franknyitámogatástajánljak felÖnöknek,részben
aranyban,részben hadianyagban,ha az ellenséges-
kedéstazonnalmegkezdik.

A légyzümmögésétismeglehetettvolnahal-
laniateremben.Ekkoraösszegrőlmégatörökök
sem álmodtak.Ebbőlaztánúgyfellehetszerelnia
törökhadsereget,hogyazmégazelvettterületeket
isvisszafoglalhatja.Ittnincshelyealkunak.

Azonban Envernek hihetetlenülnagy az ön-
uralma.Minisztertársaihozfordul:beszéljetek!
Azok összenéznek.Talaatszólalmeg először,

mélybasszushangján.Nem Enver,hanem Wangen-
heimfeléfordulvamondjaezt:

—Egyek vagyunk a hadügyminiszter úrral.
Teljesmértékbenegyek...

—Nos?— irányulWangenheim acéloshangja
Enverfelé.Enveragyát,bárő még fiatalember
éssemmibajasincsenavérnyomásával,éppenolyan
forróvérhullámöntiel,mint az imént Wangen-
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heimét.Ezazösszeg— igen,ezazösszegaztjelenti,
hogymegleheterősítenimindenerődítményt,modern
fegyvereket,hajókat,ágyúkat,lovakat,uniformiso-
kat, élelmiszereket lehet vásárolni; a hadsereget
európai,ütőképeshadsereggéfejleszthetik.
Óriásifelelősségetérezmagában:mostő az,

akinek cselekedniekell.Egyszeréreztemáréleté-
ben eztasajátésnépesorsáradöntő pillanatot,
akkor,amikorkitűzteAbdulHamidellenafelkelés
zászlaját.Mostő:Törökország.Törökországotkér-
deztékésEnverválaszol— avészterhesfelelősség
teljestudatában.Ezértazóráértegyedülazőneve
leszfelelős.Devannakidők,amelyekbenmindenor-
szágnakszükségevanlegalábbegyolyanférfiúra,
akinemtérkiafelelősségvállalásaalól.
Most már egészen nyugodt.Nem remeg a

hangjasem:ezahalkésbiztosdiplomata-hang.
— Azajánlat,hajólértettem,azifjútörökko-

miténakszól.
Wangenheim csakegypillanattöredékéiggon-

dolkozik;aztán márértiisa kérdésfontosságát,
amelyetkimondásakorazonnalmegérzett.

—Akomiténakszól!
—Akkornem kellminisztertanácselévinnem

azügyet.Ezelőrekiszámíthatatlanideigtartóel-
húzódástjelentene.Mihárman,ittegyekvagyunk.
Azajánlatotelfogadtuk.

—Mikorkezdhetikazakciót?
—Holnap.
Ezvilágosbeszéd.Három férfikezetfogegy-

mással.Egyországsorsaeldől.

...A sztambulilapok,szintepárhuzamosanaz
eseményekkelrendkívülikiadásthoztak.A „Tanin“,
amelynekMusztafaKemálegykorTripoliszbannév-
legesmunkatársavolt,sebtébennyomott,rendkívüli
kiadásánakelsőoldalánezacímálltarendkívüliki-
adásokóriásicímbetűivel:



„OROSZTÁMADÁSATÖRÖKFLOTTA
ELLEN!“

„1914októberharminc.— Minthivatalosanje-
lentik,huszonnyolcadikán a Fekete-tengeren béké-
sen gyakorlatozó török flottátaz orosz hajóraj,
mindenelőzeteshadüzenetetnélkül,megtámadta.
Azottománcsászáriflottaegységeinek,a„Ja-

vuzSzultánSzelim“-nekésa„Midilli“-neksikerült
visszavernieavakmerőtámadást.Olyannyira,hogy
azoroszhajóhadjobbnakláttavisszamenekülniki-
kötőjébe.A törökhadihajókegészSzebasztopolés
Novorosszijszkkikötőigüldöztékamenekülőorosz
flottát.Bombáztákakikötőbenállóhadihajókatés
partierődítéseket,majd megtorlásulelsüllyesztet-
tékazoroszflottanéhánykisebbegységét.Ezután
visszatértekkikötőikbe.“
A hivatalosjelentésméghozzáfűzte,hogya

császárikormányhaladéktalanulmegtetteaszüksé-
geslépéseket.
Wangenheim végrehajtotta tervének második

részétis.A hihetetlenülvakmerőötletsikerült:az
álruhásflottamegindítottaafolyamatot,amelyneki
révén Törökország visszavonhatatlanulbelekerülta
KözpontiHatalmakoldalánavilágháborúba.Merta
„JavuzSzultánSzelim“ésa„Midilli“avalóságban
kétnémethajóvolt.A„Breslau“ésa„Goeben“.Az
Enver kormány vette meg őket parancsnokostól,
matrózostóla németkormánytól.Souchon német
admirálisvezetteafeketetengeriakcióta„Breslau“
fedélzetén.
Néhányelszánt,jószándékúemberelhatározása

voltezegybirodalomsorsafelett.Hogyanfogvég-
ződniavakmerőkezdet:aztekkormégsenkisem
láthattaelőre.Végződhetettvolnavilágraszólódia-
dallalis,Törökország nagyhatalmának feltámadá-
sával.Deavalószínűbbnemezazeshetőségvolt...

...Akikannakidejénrésztvettekebbenakez-
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deményezésben,mamármindhalottak.A történe-
lem,amitők csináltak még nem érettmeg arra,
hogyazutókorvéglegesítéletetmondjonrólukés
tetteikről.Hinnikell,hogyhűfiaivoltakhazájuk-
nakésamittettek:hazájukjaváravalónakhitték.
Bizonyos,hogyamagukakarataszerintintéz-

kedtek,alkotmányos jóváhagyás nélkül.Abban az
időbenezmégszokatlanvolt.AzótaKeletenis,Nyu-
gatonisláttuk,férfiakegészsorát,akikAtlasznak
érezték magukat,vállukravették hazájukatésvit-
ték abban az irányban,amelyetboldogulása útjá-
nakláttak.Hogyazirányhelyesvolt-e?Arrólazóta
márkialakultavilágvéleménye.
Ezahitcsakakkorbűn,haaz,akivallja,rossz-

hiszemű,vagygyenge.
Wangenheim bizonyára nem voltegyik sem.

ÉsEnver?
Istenítéltfölötte.Tragikusvégetért,denem

szégyenteljeset.
Tévedéseiapionírtévedéseivoltak.Ésazoknak

asorsa,akikelőkészítikazutatazigazinagyok
számára:mindigtragikus.
MertTörökországigazinagyembereakkormég

nem lépettatörténelem színpadára.MusztafaKe-
máidicsőségéremondhatjuk:azegészEnver—Wan-
genheim akcióbanjottányirészesem veit.Sőt,tel-
jeserejévelellenezteEnverésWangenheim terveit,
Törökország egész hadbalépését. Csakhogy szava
még ekkorapusztábakiáltó szó maradt.Török-
ország nemrég kinevezettbulgáriaikatonaiattaséja
nem elégbefolyásosemberahhoz,hogyacsászári
kormány és a császárihadügyminisztersorsdöntő
lépéseitkeresztülhúzhassa.

XIII.Anémetszövetségéseredményei.

MusztafaKemálcsászáriottománvezérkarialez-
redesugyanisezekbenasorsdöntőnapokbankülföl-
döntartózkodott.A világháborúelőttröviddeláthe-
lyeztettemagátaSzalonikitőlnemmesszefekvőSzó-
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fiába,Bulgáriacsászáritörökkatonaiattasénak.Mű-
ködéseittsem sokteendőbőlállott.A követ,Fethi
bej— sokilyennevűtörökfórfiúéltebbenazidő-
ben— úgyemlékezikmegattaséjáról,mintakinem
szívesen jártársaságbaésmeglehetősen népszerűt-
len ember. Hogy vájjon miért akart Kemál
ezekben a válságosidőkben elkerülniTörökország
földjéről?Aztmasem lehetteljeshatározottsággal
megállapítani.Ő magasohasem beszélterről.Lehet,
hogyérezteanagyidőkszelénekfuvallatátésezért
nem kívántotthonlenniasorsdöntőnapokban,hogy
nekelljenmagátexponálniaegyikiránybansem.De
lehetazis,hogysokkalprózaibbokok:kalandvágy,
környezetváltozás,vagy hasonlók voltak okaielha-
tározásának. Lehet, hogy Szófiába a kevesebb
munkaisvonzottaésafelemelt,megszavazottrep-
rezentációsköltségtöbbletis.A pénzerősszerepet
játszottekkorMusztafaKemáléletében — hiszen
vagyonaaligvoltésígytisztánfizetésébőlkellett
megélnie.

*

„PopularwarderKriegnicht— dasVolkhatte
keineStimme“— írjákmégakésőbbinémetkatona-
írókisatörökökháborújáról.Szerintükis,,hazárd-
játék“voltTörökországhadbalépése.Pedigezeka
történészekjólismerikatitkosnémet-törökszerző-
dést.Mégisezavéleményük.
A háború ésaz akkorinémetbarátság legéle-

sebbellenzőiköztvoltazakkormégjelentéktelen
törzstisztis,Musztafa Kemál.Szófiábólegymás-
után adta felEnvernek és a kormánynak bátor-
hangúsürgönyeit.Megkelladni:a.történelem leg-
bátrabbemberidokumentumaiezekakemálisürgö-
nyök,amelyekben bátran szembeszögezte vélemé-
nyétegyvesztéberohanónemzethivatalosköreinek
felfogásával.Azonban éppen akkorvoltfolyamat-
ban a németek látszólag feltartóztathatatlan vonu-
lásaPárizsfelé.ÍgytehátKemálalezredes erélyes
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utasítási kapott Konstantinápolyból, hagyja azon-
nalabbaaháborúellenvalóagitációt.A németek
jólállnakésmindenüttgyőznifognak.Várjontü-
relemmelésnekockáztassaafejét.

...A következő csoportosításban,óriási,szét-
szórtgyűrűbenállottfelatörökhadseregavilág-
háborúelején.
Az1.számúhadsereganémetLimánvonSan-

derspasavezénylete-alatt,Konstantinápolytésa
tengerszorosokatvédte.Ezvolttalánalegfontosabb
frontszakasz;hiszenekkormégaszomszédosBulgá-
riaésGörögország állásfoglalásasem voltbiztos;
ezekistámadhattakmindenpercben.
A 2.hadsereget,Dzsemálparancsnokságaalatt,

Kis-ÁzsiábaésaBalkán-félszigetenosztottákel.
A 3.hadsereg,HasszánIzzetgenerálisvezetése

alattállott;ezahadseregúgynevezett,,pánturániz-
mushadserege“volt.Enverésazifjútörökök!legna-
gyobbálma.Aztszerettékvolna,haazösszes,közép-
ázsiai,a birodalommalszomszédostörök-tatárné-
pek egyesültek volnaTörökországgal.Azerbeidzsán,
Ardilán,a perzsa határtartományok,a Kaukázus-
Krim,aVolga-vidék,Turkesztán,ChivaésBokhara,
Ezekenapontokon,egyteljeshadseregenkívül,je-
lentékeny számú önkéntes-éscsendőralakulatok is
állottak.
Különlétesültaztánezenkívülmégegynegye-

dik,kifejezettenszíriaihadseregésegyönállóhad-
sereggéegyelőremégnem egyesítettötödik,mezo-
potámiaiseregisaperzsahatárirányában.
Ezekkel a hadseregekkel voltak tehát körül-

tűzdelveahárom világrészreterjedőTörökBiroda-
lomhatárai,érzékenypontjai.
Ennekameglehetősenlaza,egymássalnehezen

érintkező éséppoly nehezen mozgatható hadsereg-
gyűrűnek egyesláncszemeibőljutottcsak egy-egy
hadtestvagyhadosztályÁzsia,AfrikaésEurópajó-
formán minden egyes veszélyes,ellenséges része
felé.
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Atörökök,helyesebben,Enverelsőtervemost
azvolt,hogyezagyűrűelőszörEgyiptomfele,te-
hátAfrikábacsúcsosodjékkilökésre.Ezvoltaz
emlékezetesSzuez-akció.
Szuez,azangolközlekedésésutánpótlásütő-

ere,közelfeküdtaháborúelőttitörök:határhoz.
Palesztinadélirészeésacsatornaköztegymind-
összeszázötvenkilométerszéleshomoksivatagfek-
szik.Ezenkeresztülkellgázolni:körülbelültizenöt-
ezeremberrel,amihezviszonthúszezer,nagyrészt
vízhordóteveszükséges.
Az angolok Achilles-sarka,Szuez,az átjáró

Indiába,azonbanmegúsztaaveszedelmet.A török-
németSzuez-támadásbalsikerrelvégződött.Ember-
ben,élelmiszerben,vízben,utakbanésfőképpazan-
golok ellenállásában elszámították magukatEnve-<
rék.Wangenheim nagykövetjelentésére visszahív-
tákLimánvonSanderspasát;vonderGoltzpasai
vezértábornagy,arégiidőknémet-töröktábornagya
kerülahelyébe.Decemberelejénérkezettleújraa
törökfővárosbaezafranciásmodorú,nyugodt,idős
németúr.HaazemberGoltzvezérkarifőnökének
emlékirataiban pontos leírását olvassa azoknak a
szörnyűnélkülözéseknek,amelyeketaszuezihadjá-
ratonkelleneacsapatoknakvégigszenvevedniökésa
helyszínifelvételeketlátja:megérti,micsoda lehe-
tetlenfeladatravállalkozottanémetésatörökhad-
vezetőség,amikorasivatagiátkeléstakartakierő-
szakolni.
MiutánSzueznélazangolokgéppuskatüzeés

aszomjúságvisszaűzteatörökcsapatokat,Enver
elhatározta,hogyBelső-Ázsiafelékísérlimegát-
törniazellenségesorosz-francia-gyűrűt.
Azegésztörökerőtartaléktehátátállítódotta

kaukázusifrontra.A hegyekittháromezerötszáz
métermagasak.A főbbvárosok,mintErzerum,
kétezermétermagasfennsíkokonfekszenek,hat-
százkilométerre,vagymégmesszebbreisvannak
egymástólavasútállomások.

A török frontmostvagy hatvan kilométerre
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álltazorosz-törökhatártól.Ittsikerültisvégrea
támadó oroszokatmegállítani.Envernek a megál-
lításmagaazonbankevésvolt:lendüljöncsaktá-
madásbaatöröksereg!HasszánIzzetpasa,akau-
kázusihadsereg parancsnoka,reális,száraz ember
voltésmindannyiszorvisszasürgönyözteaszerasz-
kiernek:az előretörés,a beásottállásokból,most,
télvízidején,őrültségésöngyilkosság.
EnvererremagaindultelKonstantinápolyból,

hogyszemélyesenvegyeátaparancsnokságot.De-
cemberhatodikán megérkezettErzerumba.Ittve-
zérkarifőnökének,anémetBronsartvonSchellen-
dorfnak tanácsára megfosztotta Hasszánta hadse-
regfőparancsnokságtól. „Napóleon módjára intézke-
dett“— írjákrólaahadtörténészek.A szédítő,be-
havazott hegygerinceken a török katonák nyakig
besüppedtek ahóba.Odafagytak,mielőttoroszokat
egyáltalán láthattak volna. Az egész hadművelet
1914.decembertizenkilenctől1915.januártízigtar-
tott:huszonötfokvoltnullaalatt.Ihszánpasa,a
kilencedikhadtestparancsnoka,előzőlegaztabölcs
rendelkezéstadtaki,hogyalegénységkabátotés
hátizsákothagyjonhátra,hogyígykönnyebbenki-
kecmeregjenahóból.Eredmény:Ihszánegészhad-
testeelpusztult.Azoroszok könnyűszerrelelfogták
ahadtesttörzsetisésahárom hadosztálytörzska-
rátis.Enveradjutánsánakalábaitamputálnikel-
lett,mertelfagytak.Enverugyaniselrendelte,hogy
tisztjeiis a katonákkalmasírozzanak.Végülis a
százezerfőnyikaukázusihadseregbőlnyolcvanezer
ember pusztultelfagy és éhség következtében.
Mostmárcsak egy véres„rencontre“ kellettaz
orosszal—ésakaukázusihadseregnekvégevolt.

...Envernek végülis csupán tizenkétezerötszáz
emberemaradt.Ezekmellettmagahelyettparancs-
nokulotthagyta Hafiz Hakkibejvezérkariezre-
dest... „A katasztrófa nyilvánosságra hozatala
bármilyújságban,sőtmégavereségemlítéseisszi-
gorúantiltvavolt“— írjaegyikmagasrangúkor-
társEnverpasahadjárataután.Pedigezatábor-
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nok-íróaszövetségesekheztartozott.A fővárosban,
akulisszákmögötterretermészetesenmegindulta
szemrehányások áradata:a török parancsnokok a
németparancsnokokathibáztatták,— ezek viszont
amazokat.Limán,akielmozdításaellenéreisTö-
rökországban maradt,Bronsarttábornokot,a had-
műveletek tervezőjétokolta.Envermaga azonban
azegészháborúfolyamánnem vállaltöbbéönálló
parancsnokságot,egyik frontszakaszon sem.Musz-
tafa Kemáleddig mindig győzelmes ellenfelének
nimbuszaalaposanmegtépázódott.

...Mezopotámia,a perzsiaifront,Enverkö-
vetkezőpróbálkozása.Nem atörökökkezdeményez-
ték adöntést:ittazangolok diktálják atempót.
Átvitték katonáikat a Bahrein-szigetekre, onnan
pedig partraszállították őket.Az ütközetaz ango-
lokjaváradőltelésegyzivataroséjjelenatörök
területhíreskulcserődje:a FortFau,Nagybritan-
niáélett.Következikamohammerahiütközet— a
törökök menekülnek:az angolok kéthétmúlva
diadalmasan bevonulnak Basszorahba,azősimoz-
lim kikötővárosba.Szabadazútazangolokszámára
felfeléis,aTörökBirodalom közepefelé.A Tigris
ésEufráteszegyesülésénekhelye,azemberiségős-
bölcsője,lettmostazangoloktámadásánakbázisa.
AzIndiai-ÓceántólaTörökBirodalom szívéigpe-
digmárnemhosszúazút...

EzutánkövetkezettMusztafaKemálgallipolidi-
csőkalandja.

...A világháború,de talán a világtörténelem
legérdekesebb,sőttalán egyedülálló eseményevolt
acsodálatoskatonaiexpedíció,amelyeta„Darda-
nellákostroma“névenismeratörténelem.

1915.márciustizennyolcadikán,futótűzkéntter-
jedtelKonstantinápolybanahír:azegyesültangol-
franciaflottabenyomultaDardanellákbaésközele-
dikafővárosfelé!
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Konstantinápolyban természetesen óriásiizga-
lomlettúrrá.
Azzalmindenkiszámolt,hogy az antantki

akarjaerőszakolniaDardanellákonazátnyomulást.
Ezéletkérdésvoltszámukra:ezjelentettevolnaaz
összeköttetésmegteremtésétaszövetségesoroszko-
losszussal.
ADardanellákszorosakötiösszeazEgei-tengert

aMárvány-tengerrel.Keskeny,hosszú,kanyargóten-
gerszoros.EgyikoldalátKisázsia,pontosabbanAna-
tólia,amásikategy hosszúkásfélsziget:Gallipoli
földnyelve alkotja.Így alkotják a Dardanellák,a
Boszporusz déli,elnyúltfolytatásaként,Európa és
Ázsiahatárait.A csatornamagaeléghosszú;körül-
belül hetven kilométer; a legkeskenyebb helyen
azonbanmindösszeezernégyszázméterszéles.Kü-
lönbenacsatornatöbbhelyenerősenkiszélesedikés
nagymedencéketalkot.Vizénállandóanerősten-
geráramlásérezhető.
AGallipolli-félszigetatráciaiszárazföldbőlnyú-

likkidélre.EzleszKemálhadidicsőségénekkiinduló-
pontja.IttfordulmegEnverszerencsevonalaésKe-
máleddigieredménytelensége.Envernekaháború-
banmostantólfogvasemmisem sikerül,— Kemál-
nakpedigGallipoliótaminden.
A dardanellaitengerszoroskétpartját,holerős

hegyvonulatok,— különösen azázsiairészen,—
hollapos,görögéstörökfalvakkal,olajfa-ligetekkel,
gyümölcsöskertekkelteleszórt,zöld,termékeny la-
pályokszegélyezik.Kétoldalt— különösenaholösz-
szeszűküléskanyarodikaszoros,azősrégierődök
állanak.
AzerődítményeksoramindjártazEgei-tenger-

nél,aszorosbejáratánálkezdődik.Ittaszoroserő-
sen kiszélesedik és hatalmas zúgással-sodrással
áramlikbeanyílttengerbe.
Amásodikerődsorjóvalbeljebb,aszoroslegkes-

kenyebb részén,Nagara tájékán van.Erőd,erőd
hátán,tízkilométer hosszúságban.Hegyierődök,
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ágyúállásokvegyesen.A kéterődcsoportköztnem
voltakavilágháborúbansem védőállások,épúgya
Nagarától tovább északnak, a Márvány-tengerig“
húzódó,körülbelülharmincötkilométeres csatorna-
szakaszonsem.
Magátavizettengeriaknákvédték;azerődök

előttpedigtörökcsatahajók,— a„Messzudjé“,a
X„HajreddinBarbarossza“,arégihírestengerihősök-
rőlelnevezettpáncélos,végüla„TorgutReisz“—
voltakelrejtve,akiugró,lábukkalatengerszorosba
nyúlólejtősdombokközt.Figyelem-elterelőálbatté-
riákiscsaltákatámadókat.Fényszórókjártákál-
landóanavizet;végülNagaránálegyharmincmé-
termély tengeralattjáró-védő vasháló zárta elaz
tengeriközlekedést.Usedom ésMertensnémetad-
mirálisokvoltakittatengeriparancsnokok;Limán
vonSandersanagyszámúszárazföldisegélycsapaté.
Azőfeladatukvoltazangolokpartraszállásátmeg-
akadályozni.A török parancsnok hatásköre jelen-
téktelenvolt.Némettisztekésnémetvezetésalatt
állottittminden.
A szorossalszembenésoldaltfekvőgörögszi-

getetazantantcsapatokmáraháborúelejénmeg-
szállták.MáltaésCiprusörökangolflottabázisként
szolgált.Azoroszflottagyengeségemiattészakról
nem tudotttámadni.Északróljőve,azelsőpontaz
erősKonstantinápolyvolt;azorosztöbberedmény-
telenkísérletutánvéresfejjelvonultvisszaettőla
kalandtól.

Azangolhajókmosttehátkinnállnak,ahosz-
szúszoroson,anyílttengeren.
Azangoltámadástazelőztemeg,hogyvárat-

lanulmegjelentazöbölésaszorosbejáratánálegy-
egy angolcsatahajó;repülőgépek istérképezték a
terrénumot— egy angoltengeralattjáró pedig vá-
ratlanulfelbukkant,méganagaraihálóninnen.En-
nek torpedójatelitalálattalérte azittálló török
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csatahajót,azÖreg„Messzudjét“.Nemsokáraheves
rángásralettfigyelmesanagarai„háló-őrség“:egy
újabb,most már francia tengeralattjáró megkísé-
relteazáttöréstmagánahálónis.„Saphir“-tameg-
sérültfranciatengeralattjárót,néhány lövésután a
törökökelfogtákésszárazravonták.
Magaanagytámadásfebruármásodikánkez-

dődött.Tizenhatangolóriásipáncélos,négyfran-
ciaésegykerülőútonodaérkezettoroszhajó,az
„Askold“,voltazantant-flottazöme.
AzÉgei-tengerfelőlfebruármásodikánmegje-

lentnyolcantant-dreadnoughtéshevesenbombázni
kezdteazáróerődöt.Denem tudtaelhallgattatniaz
erőd ágyúit.Nemsokáraújabb tízóriáshajó jelent
meg.Rövidesenkő-kövönnem maradtazáróerőd-
ből...
A háborúmeglepetéseinekegyike,hogyebben

azóriásiágyúzáporbanatörököknekaligvoltsze-
mélyiveszteségük:tizennégy halottmindössze;ti-
zennyolcsebesült.
Legszebben Kannengiesser és Limán pasa

mondjael,mitörténttovább.
Az antant-hajók a záróerőd szétrombolása

után megkísérelték, hogy katonaságot szállítsanak
apartra.Heveslövöldözésselkezdődöttezavállal-
kozás.A szoroskétoldalántöbberőstörökhadosz-
tályállt.
Azegyiktörökhadosztályparancsnoka:Musz-

tafaKemál.
Enverugyanis előzőleg végülis mégis ha-

zahivatta Szófiából Musztafa Kemált. Veszélyes,
szinte életveszélyes posztra helyezte. Kinevezte
a Dardanelláknál álló 19. hadosztály parancsno-
kává, a Dardanellákhoz, ahová minden épeszű
török ember a hatalmas antantflotta nagysza-
bású támadásátvárta,De még egyetcselekedett
megEnver:beosztottaafranciabarátKemáltLimán
vonSandersnémettábornagymellé,— sőt,anémet
tisztközvetlen személyes parancsnoksága alá ren-
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delte.Kemálkésőbbmagaismondja,mennyi„ke-
ményösszecsapás“esettköztük.
Amidőntehátazegyesültantantcsapatokpart-

raszállástkísérelnek meg,agallipoliiésanafartai
dombvonulatokellen,atörökoldalonMusztafaKe-
mállalállanakszemben.
Azöldöklésmindkétrészrőlrettenetes.Azan-

tantcsapatok támadása azonban nem jártsikerrel.
A törököktapodtatsem engednek;keményenállják
aharcot:azelsővonalakmögöttKemálhadosztály-
parancsnok is szakadatlanuljárja a vonalakatés
biztat,parancsolgat.Az egyik becsapódó francia
puskagolyóőtmagátiseltalálja:különösszerencsé-
jeazonban— zsebórájafelfogjaalövedéket.Ami-
korKemálmegmutatjaLimánvonSandersnekszét-
lőttóráját,az sajátjátnyútja átzabolátlan török
alárendeltjének.

...Aztahelyet,aholatörökökolyhősiesenáll-
takellenazantantnyomásának:mais„Kemalieri“
naknevezik.Magaatörökhadsereglegénységekezd-
teígyneveznieztazemelkedést,amikorhírement
aKemál-félecsapatokhősiesellenállásának.
Közben Konstantinápolyban nagy rémület tá-

madterreahírre,hogyaflottabenyomultaszo-
rosba.Mostderültcsak ki,hogy micsoda kétélű
fegyver,ha a közönségettájékozatlanulhagyja a
cenzúra.Hiábaerősködöttahivatalosjelentést,hogy
mégcsakalegszélső,legkevésséfontostengerierőd
esettel,aszárazföldicsapatokszilárdanállnak—
a fővárosban mártudnivélték,hogy az antant-
flottamásnapmegjelenikafővároselőttésbombáz-
nifogja Konstantinápolyt.A máskülönben még a
háborúsnyomorúság ellenéreispezsgő világvárosi
életetélő,milliósszékvárosélete megbénultakár
csakaBizáncelfoglalásátmegelőzőnapokújultak
volnaki.A szórakozóhelyek,éttermek,kávéházak,
színházak,mozgóképszínházak (voltmárakkoris
vagytízbelőlük)bezártak,vagyüresnézőtérelőtt
játszottak.Fokozta a zavart,egy fölösleges kor-
mányintézkedés:csupa óvatosságbólmegkezdték a
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fővároskiürítését!A szultániudvar,akormány,a
minisztériumok,főhivatalok,az idegen követségek,
becsomagoltak,hogy átköltözzenek abeljebb,Kis-
ázsiábanlevőEszki-Sehirbe.Százszámravonultaka
tevekaravánok,autók,kocsik,hivatalnokok,altisz-
tek felügyelete alattbútorral,államilevéltárakkal,
drágaságokkal,múzeumok kincseivel,közgyűjtemé-
nyekkel,a Próféta és templomok emléktárgyaival
azországúton.
A pániknakazöregV.Mohamedszultáneré-

lyes és bátorelhatározása vetetvéget.A kalifa
megunta a dolgotésegyszerűen kijelentette:nem
hagyjaelafővárost.Akifél,meneküljön.Ő bizony
nemmenekül.
Azöregszultánszemélyesbátorságajóhatás-

salvoltalakosságra.Sokanvisszafordultakamár-
márindulókközül.Rösteltékkishitűségüket.A fel-
zaklatottvároslassan újramegmerevedett;mozdu-
latlanizgalombanvártaahíreket.

Ezalattaz angolok megkezdték újonnan érke-
zettharciegységeikdöntőbevetését.
Az antant-flotta támadása a csatornába egyre

tart.Hetekótapróbálkoznakmáratengerészekésa
hajókonszállítotthindu,skót,franciaésausztráliai
gyalogosok kétoldalt partraszállni. Kemál és Li-
mánvonSanderscsapataihősiesenellentállnakto-
vábbrais,A törökökazonbanképtelenekmegakadá-
lyozni,hogyazangolokvezérhajója,a„QueenEliza-
beth“,harmincnyolccentiméteresóriásütegeivelel-
lőjjönazegészfélszigetfölöttésmégabeljebbfekvő
törökfalvakatistönkrebombázza.Óriásangolballo-
nokon megfigyelőtisztek,repülőgépek irányították a
tüzelést.A törökökaknaszedéseatengeren,közben
állandóanfolyik.A törökökzavaróhullámokkalis
próbáljákazangolhajókésütegekdrótnélküliérint-
kezésétzavarni,— dekevéssikerrel.Enverkétség-
beesettenutazikkiszemélyesenmagávalazameri-
kaikövettel,— Amerikamégnemállhadban— Mr.
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Morgenthauvala szorosba:kéri,magyarázza neki,
nézzemeg éskürtöljevilággáahírt:nincsmég
veszveTörökország!Izeddinherceg,atrónörökösis
állandóanottvan,lelkesítiavédőket,beszélgeta
katonákkal!

Végrefelvirradadöntőütközetnapja.
Reggeltízórafelé,gyönyörű,tisztaidőben,nap-

sütésbenmegjelenikazantant-flotta.Előlazangol
csoporthalad.Hétnagydreadnought,egysortor-
pedóromboló éskisebb páncéloskíséretében.Most
szünetkövetkezik,majdafranciaflottajön.A tar-
talék hajóhad ezalatta csatorna bejáratnánálma-
radt:ugyancsakhét,nagyangolpáncélos.Délelőtt
tizenegyórafelélőtávolbaérazélénhaladóangol
flottaésmegnyitjaatüzet— mégmindigóriásitá-
volságból.A törökerődökcementéspáncéltornyain
záporkénthullanak az angolacélgránátok.Kemál
éslegényeiálljákasarat.Ahováőketaharcelején
vezényelték,ottállnakmostis.Azangolhajókután,
felzárkóznakafranciahajókis.Őkislőnikezdenek.
Egymásután jönnek,szépen,ékalakban,egymástól
előírásos távolságra.Az egész flotta úgy halad,
mintha csak valamilyen southamptoni gyakorlatra
rendeltevolnakiőketakirály.Aztán,amikorlőtá-
volbaérnek,elkezdenekkörözni.Amintállandókö-
rökben elvonulnak atörök erődök előtt,hihetetlen
gyorsan leadják a lövéseiket.Az óriási,falvastag
betontornyokcsakúgydübörögnek,robbannakapar-
ton.Aztánazelőllévőhajókújraeltávolodnak,át-
adják helyeiket a következőknek. Hátrább aztán
újratöltenekésújbeállítással,újralőnek,— az
előlálló hajók kéményeifölött,Kemáléslegényei
soraiközé.

...Másfélóráigzengapokolazerődvonalfö-
lött.Ekkornégy,eddigamásodiksorbanfelvonult
franciahadihajókülönválikésegészközelatörök
ágyúkzárótüzébemerészkedikelőre,hogydöntőcsa-
pástmérjenatörökökre.Ezekahadihajókeddiga
legnehezebbtörök-németgránáttüzetisszilárdanáll-
ták;márdélikétóravolt,amikorvégrevesztesé-
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geikolynagyoklettek,hogymegkellettfordulniok.
Kétóriásifranciadreadnought,a„Bouvet“ésa
„Gaulois“,aligbírtákmárekkormagukatvonszol-
ni.Valóságosacélromhalmazokvoltak,mégélő,né-
hány emberükkel fedélzetükön, páncéltornyaikban.
Mikormármajdnem lőtávolonkívülértek,egyteli-
találatmégbelecsapotta„Bouvet“-neképpenalő-
szerkamrájába.A hajóazonnalfelrobbant.A „Gau-
lois“pedignemsokáraapartközvetlenközelében,az
úgynevezett„Nyúlszigetnél“elsüllyedt,óriásiviha-
roskavargással.
Azangolokazonbannem riadnakvissza.Fel-

vonulazeddig„pihenj“-benállott,másodikangoltar-
talékflottais.Csakmostindulelazigazihaddelhadd!
Minthaagyehennaösszesvillámaegyszerrecsapna
hajóba,erődbeegyaránt!A törököknek jóidegzetű
tüzéreikésóriásiszerencséjükvan:az„Irresistib-
le“ésaz„Ocean“szinteegyszerrekap egy-egy
óriásbombátagépházába:azáltalánoségzengéskö-
zepetteegyszerrecsakmindkettőleáll,— bénultan,
mozdulatlanulvesztegelanyíltvizen.A törökök
mostmárpontosan belövik partiágyúikat,— a
kéthajónakvége.Elvesztek.Mégaznapéjjelteljesen
vízalákerülnek.Amélyvízűtengerszorosleszasír-
juk.
Atöbbiangolhajóissúlyossérüléseketszenved.

A hajókbiztospusztulásanélkülpedignem lehet
tartaniafrontot.
Négyóra harminc perckor az egyesült flotta

megfordulésmegkezdirendbenakivonulásátaDar-
danellákból.A partonállóKemálkatonákörömtől
félőrültendobáljákfezeiket,puskáikat,alevegőbe...
Márnem islőnek,csak ordítoznak,éljeneznek...
A főváros,az imádottKonstantinápoly,megmene-
kült!
Négy antant-hajó elsüllyedt,hattönkrementés

hosszúhónapokrajavítódokkbakerült.A törökök
azonban teljesháborúsmuníciókészletük egyharma-
dátellőtték.



164

A fővárosbanestérejutelagyőzelem híre.A
költő-szultán,V.Mohamed,örömében versetíra
török hazaszeretet dicsőítésére; a lapok másnap
közlik akölteményt.A török fővárosmohamedán
lakosságarégnem voltilyengyőzelmimámorban,
mintezenazéjjelen.A kereszténykereskedőnegye-
dekbenazonbanegész:éjjelégnekaszomorúlámpák.

Azangolésfranciacsapatokmostszárazföldön
kísérleteznek tovább.Kemálésembereiújpoklot
állnakki.Deagyőzelem azövék.Azantantcsapa-
toknakkilenchónaposkitartóküzdelem utánsem si-
kerülteljutniokaTörökBirodalomszívéig.
LimánvonSandersésKemálmindenlehetőtel-

követtek— éshozzáeredményesen— hogyóriási
számú török csapatokat állíthassanak szembe az
angolokkal. Ami itt történt, az mindkét részről
tisztatömegmészárlásvolt.Végülismégsem esett
elhiába ötvenötezertörök és lettharcképtelenné
kétszázezermásik:sikerültfeltartóztatnia száraz-
földi antant-rohamot.Ezeknek a harcoknak most
márvitathatlan hőse Musztafa Kemálezredes is.
Ötszázötvenezerangolésfranciaállottittszemben
atörökökkel.Kemálaztánegyszépnaponegysze-
rűennem akarthinniaszemének,amikornapfel-
kelteután,azeurópaivérrelolysokátartott,an-
tant-megszállottá parti csíkot — üresen találta!
Mindösszehatkilométervoltezarégótatartottan-
tant-megszállottacsík.Ittálltakavölgybenazan-
tantcsapatok,odafennKemálék.Azantanthadveze-
tőség idővel belátta a véráldozat hiábavalóságát.
Teljescsendbenéstitokbanegyikéjjelkiürítettea
hevenyészettárkokat,állásokat,rengeteg konzervet,
élelmet,sátrathagytak azonban hátra.A menekü-
lésszerűgyorsaságraisszükségvolt;merthaKemá-
lékészreveszikabehajózást,avizenújratönkrelö-
vikadereglyéket.Pedig,haazangoloktudtákvolna:
hogy mindezakkortörtént,amikormárvon Fal-
kenhaynnémet-török generális sürgönyilegkérte,
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egyenesenVilmoscsászárnevében,hogyatörökkor-
mányazonnalküldjeelhelyérőlamégmindigtörök
hadseregben szolgáló ésa Dardanella-hadművelete-
ketvezetőLimánvonSandersmarsallt,mert„vé-
dekezésitaktikájaelégtelen...“
Így végződöttteháta gallipollihalálküzdelem

angolok,franciák éstörökök közt.Ésittdőltel
talánakockavégképpEnverésKemálközöttis:
mertakaukázusikalandutánEnverolyannépsze-
rűtlenlett,hogymégszínházipáholyábanisrálőtt
valamihazafiastörökdiák.KemálnevétviszontGal-
lipoliutánegészTörökországmegismerte.A török
nemzettisztelnikezdteMusztafaKemálnevét—
ésszégyenleniEnverpasa,ategnaphősénekelfelej-
tettdicsőségét.

XIV.Kemálazélretör.

Enverésveleegyüttatörökcsászársághalál-
küzdelme1918elejénveszikezdetét.Deméghosszú
esztendőkigfogeltartani,amígezakétösszenőtt
betegállandóanéletéshalálköztlebeg.
NagySzolimánbirodalmanemsokáravégképel

fogtűnniEurópatérképéről.DeeztcsakMusztafa
Kemállátjalátnokiszemeivel— Envernem.Öt
mosthirtelen politikaiéskatonaivaksággalverte
megAllah.AzegykorolyhatalmasTörökBiroda-
lom végképkiszorulEurópából,— visszaazokbaaz
ősihatárokba,amelyekbőlegykor,több,mintfél-
ezeresztendővelezelőttelindult.A hajdanábanfel-
szívott nyugati államok leszakadásának folyamata
végetér.Ésmegintbebizonyosodik,hogy afák a
történelembensemnőnekazégig.
Sem Hannibál,sem Róma,sem Dzsingiszkhán,

sem a Habsburgok,sem Napóleon hódításátnem
tarthattákmegazutódok.Talánéppenazértis,mert
kormányzásuktisztánazerőszakon,denem erkölcsi
elvekennyugodott.Vallások,tanok,világnézetekvi-
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szonttalánéppenezértállnakfenn— ahatalommal
ellentétben—századokon,évezredekenát.

A viharkorbácsoltahullámokbólezekbenanagy
időkbenújemberképetűnikfel.Egyemberé,aki-
bőlkésőbbTörökországnemzetihőseésújjáalko-
tójalesz.Rendkívüliekaképességeiésóriásiasze-
rencséje.Egyébként— amintanémetmondástart-
ja— egyénitulajdonságaszerencseis.„Glückist
emeEigenschaft“.
MostmárMusztafaKemálpasánakhívjákezta

férfiút.A töröktörténelembenarégebbidiktátorje-
löltekmindbalsorsáldozataiválettek.Kemálazon-
banmostmár— Gallipoliután— mindigajósze-
rencse kényeztetettgyermeke marad.Nazim pasa
ésMahmudSefketmagasralendülőkarrierjének,me-
rénylőgolyójavetettvéget.A harmadiknépbálvány,
Enver,császáriházasságautánegyvesztettháború
balszerencséjébe,vesztette elnépszerűségét.Musz-
tafaKemálazonbanelkerüliabalszerencsét,amely
éppenelégszerirányulteddigellene:mindvégignem-
zetihős,aháborúbanhalálosan kifáradtnemzet
bálványa,a„töröknépatyja“lesz.Ellenségeiegyre
fogynak;táboraegyreno,amígvégreőleszadik-
tátor,azújjáteremtő,azállam atyja,akinekkopor-
sójamellettegyországkönnyeifognakomlani.

...Egyelőre Musztafa Kemálezredes,az új
pasa,1918-banmégcsakegyikeazoknakajelentő-
sebb török tiszteknek,akiknek nagy karriertjósol-
nak.KemálaDardanelláknálhősiesenkitüntettema-
gát.Szerencséje mostmárállandó:páresztendő
alattalezredes,ezredes,pasaéstábornoklesz.Igaz,
háborúvan:atisztek,különösenavezérkar,gyor-
sanléptekelő.A törökvezetőkreasrapnellépúgy
zuhogottavilágháborúban,mintutánaababér.Ke-
málGallipolinállettismertszemélyiség.Egyébként
nemcsakfizetése,devagyonaisemelkedik.Kitűnő
lószakértőlétére— mintannyimásttiszt— lóke-
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reskedésselisfoglalkozik.„Radzsipak“,tisztaarab,
,,medicina-vérű“lovakkalkereskedett.Vagyonavan
mostmár— körülbelülszázezermárkaértékben—
eztisebbőlarégótaűzöttfoglalkozásbólszerezte.
Elnverrelegyelőremégnem kerültkenyértörésrea
sor.SőtEnverszemmelláthatólag igyekszik jóban
lenniazújhőssel.Kemálvilágosanlátjaeztésérzi
amásikgyengeségét.A németeketKemálmostsem
szerette— így tehátmeglepetésszámbamentszá-
niára,amikoragyengülőpozíciójúEnver1918ele-
jén„békekövetet“küldhozzá,azzalakérdéssel,el-
kísérne-e egyik beosztotttisztkéntVahideddin Ef-
fendit,azújtrónörökösőfenségét,— Izeddinher-
ceg nemrég váratlanulmeghalt— atervezettné-
metországiutazásra?
Konstantinápolyban ekkoriban épp szultántte-

mettek.Nem azuralkodót,hanem a detronizáltat.
A Boszporuszkisázsiaipartjánálló,magánosfehér
palotábanhaltmegazöregII.AbdulHamidszultán.
Kilenchosszúévettöltöttinternáltságban.Vagyoná-
nakmaradványait,Európábantitkosnevekalattke-
zeltbetétkönyveit,milliósösszegeket,mégéletében
anemzetnekajándékozta.
Azex-szultán,akiimmártörténelmiszemélyi-

séggévált,óriási,díszestemetéstéskülönnemzeti
türbé-t,mauzóleumotkapott.A temetésimenetélén
otthaladtEnver,akiegykorazelhaltszultántmeg-
fosztottatrónjától.Envermostmárigyekszikmin-
denréteggeljóbanlenni.
...A fővárosbanaztánEnverszemélyesenbe-

széltemegKemállal,avidékihadosztály-tábornok-
kal,anémetfőhadiszállásonvégzendőpolitikaimisz-
szió részleteit.Enverszemmelláthatólag aztre-
mélte,hogyKemáltsikerüllevennielábáról.Kemál
barátságosvoltésszolgálatkész:ő sem árultael
mennyire gyűlölia másikat.A megbeszélésután
barátságbanváltakelegymástól.Mostnem puszta
reprezentálásrólvanszó.Németországbafontosdol-
gok miattutazottVahideddin trónörökös,akielső
ilyenútjátkétévvelezelőttBécsbe,FerencJózsef
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osztrák császárésmagyarkirály temetésére tette
meg.Megkellettvolnatudni,diplomatikusbeszélge-
téseksorán:hogyanisálltulajdonképenaszövet-
ségesekszénája?Mikalegközelebbinémettervek?
MithajlandóNémetországáldozniésvan-eegyál-
talánkifelévezetőútazegyreszorosabbáválóan-
tant-gyűrűből.Ezsürgősvolt,mertakimerültTö-
rökországközvéleményesújabbanmáralegtöbbpo-
litikusisnagyonkikívánkozottaháborúból.Azan-
tantrepülőgépekmilliószámradobáltakleazösszes
fontoskatonaipontokonakülönbözőnyelvűbrosú-
rákat:„Miértharcoltok törökök,még mostis,ki-
látástalanul,idegen érdekekért?“A külföldön atta-
séskodott,francia hadgyakorlaton is résztvettKe-
mái,igenjószeműreferenseleszavalódihelyzetnek
ésezazútarraisjólesz,hogyhaténylegvanmég
németerőtartalék:hátlássaezt,győződjékmegróla
személyesen.
Bizonyos:Envernem szeretteKemált,amintaz

sem szeretteőt.Deazisbizonyos:azEnverkezde-
ményeztekibékülésérdekében álltmindkettőjüknek.
Enverazzalazérzésselbúcsúzottelrégiriválisától,
hogy sikerültegy nagyszerű ellenfelétsemlegesíte-
nie.Kemálpedigtudta:Envermégeléghatalmas
ahhoz,hogyárthassonneki,haakar.

KemálésVahideddin,akibőlnemsokáraVI.Mo-
hamedszultánésTörökországutolsócsászáralesz,
anémetországiutazáselőttismerkedtek össze.Az
újtrónörökös,V.Mohamedlegfiatalabbfivérevolt.
Kemálmagaígymondjaelismerkedésüktörténetét:
— Egy nagy szalonbavezettek bennünket.A

terembenarabszőnyegek,egydivánéskétszékvolt.
Ezenkívülrengeteg,fekete,hosszúkabátosúrálldo-
gáltahelyiségben.Miközbenmiisottálldogáltunk
Nadzsitábornokkalésvártunk,mégegyhasonlóöl-
tözetűúrjelentmeg,akirőlnem tudtuk,hogyki-
csodaéshogymitakar.Csakatöbbifeketeszalon-
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kabátviselkedésénláttukaztán,hogyezazúrVa-
hideddintrónörökös...

—Leültadíványsarkára.Mi,Nadzsitábor-
nokkalpedigveleszembenfoglaltunkhelyet.Őfen-
ségeelőszörlehunytaaszemétésúgylátszott,mint-
hamélyenelgondolkoznék.Szemeitcsakjóidőmul-
tánnyitottakiismétésakövetkezőképennyilatko-
zott:„Örülök,hogyszerencsém vanÖnökkelmeg-
ismerkedhetni“.

—Erremegintbehunytaaszemét.Aztlatol-
gattam,hogymitiskelleneválaszolniakegyesmeg-
szólításra? Kell-e egyáltalán válaszolni? Ránéztem
Nadzsipasára,deez— úgylátszott— teljesenma-
gábamerült,ígyénishallgattam ésvártam,hogya
fejedelmiúrösszeszedi-e magátújabb szóra? És
csakugyannémiidőmúltánmegintkinyitottasze-
métésígyszólt:—Együttfogunkutazni,ugye?

Kissémeglepettenválaszoltam:
—Igen,fenség.
Ezzelamegbeszélésbeisfejeződött.Felálltunk

éselbúcsúztunk.
HazafelévezetőútonNadzsipasaajövőfelett

való aggodalmának adottkifejezést.Megjegyezte:
„Eztazembertinkábbsajnálnilehetne.Ésezakar
akármárholnap,padisahislenni.Mitvárhatunk
egyilyenembertől?“—Semmit—mondtam.
Ebben a megállapításban Kemálazonban ala-

posantévedett.Ezajellemzőmozdulatlanságvolt
ugyanisVahideddinnek,ennékaravaszéserélyes
embernekazálarca.Korafiatalságaótaszokottrá
éshasználtasikerrel.
Édesapjamégakisfiúszületéseelőtthaltmeg,

anyjapedig-néhányévmúlvafiatalonkövetteférjéta
sírba.Vahideddinlegidősebbbátyjaamindenháj-
jalmegkent„vörösszultán“II.AbdulHamidszár-
nyaialattnőttfelésígygyermekkoraótamegkel-
lettszokniaaszínészkedést.„Semmitsem elárulni,
kevesetmondani!“ — hogy valahogy az Istenért
gyanútnekeltsünk!Vahideddinóvatosabbésrava-
szabbvolt,minttízAbdulHamidegyüttvéve.
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Majd látnifogjuk micsodaelszánt,egymáshoz
méltófegyverekkelvívottküzdelem indultmegrö-
videsenKemálésVahideddintrónörökösközt.
Vahideddinokosésravaszembervolt.Kemál

eztéppenanémetországiútalatt ismertefel.Va-
hideddinmáralegelső,avonatonfolytatottbizal-
masabbbeszélgetéseialkalmávalvallomásttettKe-
máinak.Aztmondta,jóformánnem istudta,kivel
ésmilyen tehetségesemberrelbeszél.Azértbánt
veleolyanrövidenatöbbipalotabeliúrelőtt.
A különvonatonsokanutaztak.A kíséretnagy.

A trónörököstSzalihIzmetudvarmester,LuftiSzuá-
vibejszolgálattevő kamarás,Refik bejmagántit-
kárésszámosanmásokkísértékel.Avonatonsokan
beszélnekalegutóbbieseményekről;különösenegy-
öntetűhelyeslésseltalálkozikazagg V.Mohamed
szultánnakapápávaltörténtlevélváltása.
XV.Benedekugyanis,azegykoriDellaChiesa

bíboros,ezazaszkétikusapostol,aháborúvégefelé
sorra fordulta hadviselő felekhez:hagyják végre
abbaafeleslegesvérontást.ígyatörökökszultán-
jánakisírhosszú,ünnepélyesésemberienszívhez
szólólevelet.Mintmondják,aszultánsajátmaga
— hiszíróember— fogalmaztaaválaszt.A török
sajtóisszószerintközölte.Aszultánilevélbenegyet-
lenfrázissincs.A szultánibékevágyteljesenazonos
apápáéval.A szultánkijelenti,hogyazonnallete-
sziafegyvert,haapápaiakciómásországokban
issikerreljár.Ezesetbenőleszazelső.akiazonnal
engedelmeskednifogazemberiességéslelkiismeret
hívószavának.Csakmennélelőbbhozzoneredményt
apápaibékeközvetítés.

Vahideddin éskísérete Berlinben a számukra
átalakítottpompásHotelAdlonban szállottak meg.
Innenmentekkiafőhadiszállásra,aholKemálHin-
denburggalésVilmoscsászárralistalálkozott.Ké-
sőbbMünchenbenisjártak.Kemálmostmáraleg-
bensőbbviszonybakerültatrónörökössel:azáthi-
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dalhatatlan véleménykülönbség,amelybőlkésőbb a
kétférfiellenségeskedésefakadt,mégnem bontako-
zottki.A trónörökösgyűlölteEnvert,teháttermé-
szetesszövetségestlátottazellenzékitábornokban.
KemálnemsokáraeztmondhattaNadzsinak:
— Ezzela férfivalegyüttsok mindentlehet

majd csinálni...Feltéve,hogy az emberfelnyitja
szemeitésamellettlojálisantámogatjamajdőt...
A németfőhadiszálláson megindulta munka,

Először Ludendorff vezérkari főnökhöz fordultak.
Kemál— magamondjael— kérdéstintézetthozzá,
mitulajdonképpenahadicéljaanagytavaszioffen-
zívának:
— MelyikvonalakelfoglalásátreméliExcellen-

ciádalegkedvezőbbesetben?
Ludendorffeztfelelte:
— Azoffenzívátmindigaszámunkralegfonto-

sabbhadászatipontokellenindítjuk.A többitmajd
azeseményekdöntikel...

Kemáltudomásulvetteakitérőválasztésatá-
bornokhelyettmostmagáhozHindenburghozfordult.
Este,aközösvacsorautánkerülterreameg-

beszélésresor.
— Marsallúr,önöknekszándékukbanállnagy

offenzívaindítása.Deúgylátsziknem nagyonbíz-
nakbenne.Volnaszíves,nekem — egyedülnekem,
megmondani:milyen célt,stratégiaisikert— re-
mélnekazoffenzívávalelérni?
A hatalmastermetűöregporoszhadvezérerre

amellettükállóasztalkáhozlépettésígyszóltmély,
lassúhangján:
— Excellenciád szivartvagy cigarettátparan-

csol?
Ezzelkivettegy cigarettátésátnyújtottaKe-

máinak.Ezvoltazegészválasz...
MostVahideddin,atrónrököskerültsorra,ő

talántöbbettudmeg.
A németcsászárvisszaadtaaszállóbanatörök

trónörököslátogatását.
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Tolmáccsalbeszélgettek.Nadzsipasa közvetí-
tettenémetülVahideddinszavait:
— Törökországban általában máskép gondol-

kodnakanémetszövetségről,mintahivataloskörök.
Országomatamindjobbannövekvőcsapásokegyre
erősebbensújtják,anélkül,hogyegyetlenlehetősé-
günkisvolnaezeketelhárítani.Haezígymegyto-
vább,Törökországösszeomlik.Felségededdigisza-
vaibólbizonyossággalkivehetem,hogyaszámunkra
végzetescsapásokatmegszándékoznakakadályozni.
Lennekegyesnekem Felségedebbenatekintetben
megnyugtatóbiztosítékotadni?
Erreacsászárfelemelkedettés— eléggéked-

vetlenül—ígyszólt:
— Nekem úgytetszik,Fenség,hogyazÖnkör-

nyezetében vannakegyesek,akik kételytésbizal-
matlanságothintenek Önbe.Én viszontbiztosítha-
tom,hogymindenreményünkmegvan,hogyszeren-
csésbefejezéshezjussunk.Azthiszem,Fenségednek
ezelég.
A trónörökös helyeslőleg intett, ugyanakkor

azonban egy kézmozdulattaljelezte,hogy aggodal-
maiennekellenéresemoszlottakel.
— Őfelségeanémetcsászár— folytatjaKemál

elbeszélését— errebefejeztealátogatástésazajtó-
hozment.VahideddinésNadizsipasakikísérték.A
kijáratnálacsászárnak balrakellettvolnatartania.
Miutánéreztem,hogynem tetszettem azuralkodó-
nak,kisséjobbraálltam azajtótól.A császárke-
zetfogottatrónörökösselésNadzsipasával.Engem,
akikissétávolálltam,megnézettegymásodpercig
ésaztánfolytattaútját.
— Nekem nem nyújtottkezetésebbenigaza

volt.Hogyistételezhetőfelróla,hogyelébemenjen
egytábornoknak,akiéppencsak,hogyakísérethez
tartozik.Természetesen atábornoknak kellettvolna
odafáradniacsászáriüdvözlésére.Bevallom:vétet-
tem azetikettellen.Nem tudom,hogymitörtént
velem:valahogyanbénánakéreztem magamat,min-
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denmozdulatraképtelennek:gondolataim távoljár-
tak.
— A császármindösszeegy-kétlépésttehetett

megcsak.Ekkorhirtelenmegfordultésfelém jött.
„Bocsássonmeg“ígyszólt— „nem nyújtottam ke-
zetÖnnek“.

Ezvoltminden...

Vahideddint,a ravasz,szófukarnagyurat—
úgylátszik— megnyerteafiataltábornok.MertKe-
mált rövidesen kinevezték a trónörökös egyik
szárnysegédévé.ÜgyesenbántKemálatrónörökös-
sel:jólkihasználtaazelőnyösbeosztást.Erremár
nem számítottEnver.Azthitte:atrónörökösésaz
önérzetesKemálsehogysem fognakösszeférniegy-
mással...
KemálKonstantinápolyba való hazatérése után

nemsokára beteg lett: vesebajt állapítottak meg
fájdalmas orvosi vizsgálatok során.Kemál ezért
Bécsbeutazottkúráraésígyegyelőretávolmaradt
asztambulipolitikától.

XV.Avilágháborúbefejeződik.

A törökbirodalom újszultánja,Vahideddin,pár
hónap múlvaelfoglaljaa trónt.A VI.Mohamed
nevetválasztja.AzaggkorábanelhaltV.Mohamed
szultán temetésiszertartáson és az aztkövetőleg
megtartotttrónbeiktatásiünnepségen,melyetaTop-
Kapuban,arégiszerájbantartottakmeg,ottállmár
VI.MohamedmellettaBécsbőlnéhánynaprahaza-
tértMusztafaKemálpasa,tábornok,fényes,rend-
jeles,vörös-aranydíszesgenerálisidíszruhában.

Anagyálomközelegamegvalósulásfelé.

Azújszultánmindjárttrónralépteelejénmeg-
mutattaigaziarcát.Nem titkoltaveteményétésro-
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konszenveit.Envert,előszöriselmozdítottalegen-
dás„vicegeneralisszimuszi“tisztségéből(anévleges
főgeneralisszimusz,régiszokásaszerint,magaaszul-
tánvolt).Azújszultánmagavetteátahadsereg
fölöttivezényletet.CsakezutánerősítettemegTa-
laatnagyvezér— közbenőlettSzaidHalim,az
egyiptomiherceg utóda — kormányáthivatalában.
Envertazesemények lesújtották,bártitkolnitudta
keserűségét.Éreztehelyzeténekbizonytalanságát,—
hisztényleg,nemsokáranem egymerényletkísérlete
jelzimajdazegykorinépkedvencnépszerűtlenségét
Amerrevárosszerteismert,vörösautomobiljaésaz
aztnyomonkövető,kézigránátos,revolveresmarcona
szárnysegédekkelmegrakott„titkáriautó“ feltűnik,
elkomorodnakatörökarcok.Mindenkinekvanmár
halottjaaszerencsétlenrefordultháborúban.

1918közepénvagyunk.
Ekkortörtént,hogyKemálpasánakaztsürgö-

nyöztékBécsbebarátai:sürgősentérjenvisszaújra
Konstantinápolyba.Nagy dolgok vannak folyamat-
ban.

Kemál— bárállandóveserohamokésbronchi-
tiszeslázakgyötörték—azonnalhazautazott.

Jóakarója,Izzetpasa,az udvarimarsall,fo-
gadta éstájékoztatta a helyzetről.Kemálazonnal
magánkihallgatástkérta szultántól.VI.Mohamed
fogadja.Kedveshozzá,cigarettávalkínálja.Kemál
az első beállottcsendetarra használja fel,hogy
megkérdi,beszélhet-eőszintén.
— FelségesUram,bátorkodhatnék mindentel-

mondaniúgy,ahogylegszerényebbvéleményem sze-
rintállanakadolgok?
— Természetesen,pasa.Eztelváromöntől.
Kemálmagyarázatba kezd.Többek közöttezt

mondja:mindenekelőttsajáthadseregében kellbiz-
tosnaklenniazországnak.Nevezzekiőtaszultán
vezérkarifőnökké...
Aszultánlehunyjaaszemét.Nemjójel.Hajlott,

hosszúalakjamozdulatlan.
Végremegszólal:
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— Majdmeggondoljukadolgot.
Kemálelköszönéstávozik.
A szultánhabozik,mégmindignem mernyil-

tan fellépnia komité ésaz Enver-Talaat-Dzsemal
együttesellen.Hanyíltanszembehelyezkedikvelük
ésmégisőkkerekednénekfelül,azuralkodómaga
is megbukhatnék.A komitévelmég a szultánnak
sem jótréfálni.AzhogyEnvermárnem vice-gene-
rálisszimusz,nem számít.Legjobbbarátjaaminisz-
terelnök:őmagaismégaktívhadügyminiszter.
MittehetKemálésVI.Mohamed?DamadFerid

Busatipasa,aszultánsógoraésbarátja,azöreg
Angliában felnőtt,zseniálisszalonember,mostmár
„great-old-man“-séghezközel— mindjobban előtér-
benlép.VI.Mohamedveletanácskozzamegateen-
dőket.Ferid Busatia békeidők egykoripolitikusa
hatalmas ember:palotája versenyez a szultánéval.
„Fenség“acíme.Felesége,hatvanontúlidáma,okos,
világismerőasszony,azuralkodónővére.A bizalmas
császárivacsorákon dőlelazEnverésaKemál
problémais.
BusatiésVI.Mohamed megállapodnak,hogy

mostmégsemmitsem lehettenni.Kárvolnaapisz-
tolytidőelőttelsütni.
Kemál tábornok azonban türelmetlen. Ismét

audienciátkér.A szultán megintfogadia.Kemál
mostmárheves:aztmondja,azutolsóidőketéljük
— ésebbenigazaisvan.Afrontrólegyrevészesebb
hírekjönnek.Sokhelyenlehetetlenmártartania
vonalakat.Aszultánazonbanhidegéskimért.
Kemálérzi,hogyaszultánmárhatározottés

hiábamindenmeggyőzőérvelés.Ezahirtelenfelis-
merés a császáridolgozószobában,idegessé teszi.
Erélyesebbhangbakezd.Aszultán,— szokásátólel-
térőleg,— közbevág.Egydarabigmindkettenegy-
szerre beszélnek.Végre VI.Mohamed hangosan,
megnyomvaaszót,ígyszól:
— Tillaat és Enver pasák őexcellenciáikkal

mindaztmegbeszéltem,amittenniszükségesneklá-
tok.
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Kemáltávozik.Ebbenapillanatbannem tehet
egyebet.
A szultánérzi,hogyvalamiféleelégtételleltar-

tozik,haeztanagytehetségűembertnem akarja
végképelveszteni.Kéthétig,,pihenteti“,aztánújra
audienciárarendeli.Tudomásáraadja,hogyazegyik
kisebb,szíriaihadseregalparancsnokávánevezteki.
A felsőbbparancsnokságotazonbanmáskapjaSzi-
ráiban.
A szultánielőszobábanottállnakEnver,Izzet,

Nadzsiésatöbbipasák.Envermosolyogvafogad-
jaaszultántólkijövőalárendeltjét,Kemált.Kemál
szorosanEnverelélépésígyszólmégmindigföl-
jebbvalójáhozéstábornoktársához:
— Brávó,kedvesem! Eztjólmegcsináltad!

Olyanseregetadattálnékem,amelyjóformánmár
csaknévleglétezik.Jóltudod,hogyezzelnincsmit
kezdeniéssemmitsem lehetkevésbészerezni,mint
dicsőséget.Szépkisbosszútálltál!Gratulálok!
Hogy Enver mitválaszolt,— egyáltalában,

hogyezajelenetacsászárielőteremben,hogyan
folytle,— aztmásoldalrólnem tudjukmegvilágí-
tani.CsakKemálsajáttudósításamaradtfennerről
azutolsójelenetről.
MertezvoltEnverésKemálutolsószemélyes

találkozása...

Azösszeomlás1918őszénindultmeg.Óriási,
világrengető robajjal,recsegésselszáguldott.Szinte
napokalattKonstantinápolyigfutottaciklon.
A bajBulgáriábankezdődött.A bolgárössze-

omlás története közismert; török vonatkozásban
azonbanmegkellemlíteni,hogyatörökökésbolgá-
rokegyüttműködésemárkezdettőlfogvasem nyu-
godotttermészetesalapokon1912-benmégegymás
ellenharcolakétszomszéd,1915-benviszontmár
szövetségesek, életre-halálra! Különböző területsá-
vokértfolytakétországköztazótaisadiplomá-
ciaiharc.Eszak-Dobrudzsa,Dedéagacs,a Marica-
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vonal— aligpárvármegyényiterület— mégisalig
vártákmindketten,hogyvégelegyenaháborúnak.
Majdaztánveszekedhetnekésosztozkodhatnak.
Bulgáriaelégedetlenvoltazegészmostanihá-

borús beavatkozással. A tábornokok haragudtak,
hogyanémetszövetségeseknem szálltjákleazösz-
szesígértmuníciótés„emberanyagot“.Nem volt
elégnyersanyag,nem voltelégmuníció.Mindenel-
fogyottahosszúháborúalatt.Csakanémetfiúk
kötelességtudásamaradtmeg.
1918 június16-án a bolgárRadoszlavoff-kor-

mány lemondott. Antant-barát miniszterek váltot-
tákfel:Malinoff,azújminiszterelnök,nyíltanné-
metellenesvolt.A bolgárokharagjaatörökökellen
isfordult.Ennekaharagnakegyikfőokavolt,hogy
azenverisajtónemrég,eléggéidőszerűtlenül,nyíltan
és élesen támadta a szövetséges Bulgáriát:miért
nem adjavisszaavolttörökterületeket,aMarica
ésaStrumapompásvölgyeit?
Szeptember15-én törteátFranchetd’Espéray

Balkán-hadseregeabolgárvédelmivonalat.A bol-
gárcár,FerdinándésaharciasEleonóracárnémég
aVilmoscsászártóldísznekkapottkisparádéságyú-
katisfelhúzattaaSzófiakörülihegyekre.Azonban
mindenhiába.A frontáttöréstizenegykilométerszé-
les.Azantantcsapatokmárezenkeresztüliskényel-
mesenbesétálhattakvolnaaközpontihatalmakszí-
vébe.Deanyílásegyretágult.Tíznapmúlvamár
harmincötkilométerszéleskapu állttárvaazan-
tanthadseregelőtt.A bolgárátcsoportosításfejvesz-
tett,ellenállásnélkülivisszavonulássá fajult.A ré-
genalevegőbenlógókatasztrófabeköszöntött.Bul-
gáriaésrajtukkeresztülaközpontihatalmaksorsa
beteljesedett.
...Másodnapra megjöttek Konstantinápolyba a

sürgönyökamásodikfrontösszeomlásrólis.Allenby
angoltábornok hadserege összeroppantotta a szi-
ria-palesztinaimaradék török haderőket.Eddig is
négyszáznyolcvan kilométerre voltak márbenttö-
rökterületen.LimánvonSandersmarsall,amos-
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tani török-német főparancsnok, géppuskával sem
tudtavolnasajátembereitmegállítaniazeszeveszett
futásban.Kétszázötvenezerangoléssok tízezernyi
beduin segédcsapat,újonnan feltűnő arab kiskirá-
lyok,sejkektörzseisegítettek,

Lawranceezredes,Fejszál,akésőbbiirakural-
kodóésIbnSzaudmekkaikirálymárrégenszőtték
titokzatos hálójukat.Limannak huszonhatezer gya-
logosa,ezerkétszázlovasaésmindösszekétszázötven
agyújavolt.
Apalesztinaifrontáttörésmárnem isvoltcsata.

A törökökésnémetekazegészhadianyagothátra-
hagyva, menekültek. Limán táviratilag lemondott
a parancsnokságról.Vilmos császárvisszasürgöny-
zött: „maradjon“.„Parancs“.Limán erre maradt.
Ilyenelőzményekutánkerültsorazegyreerősödő
palesztinaiangolseregvégsőgyőzelmére.
Ugylátszott,minthaAngliacsakmostkezdené

megszokniaháborút:mindjobbanbelejött.A sere-
gek erőtartalékjaifolytonosan újés újhajórako-
mánnyalnövekedtek.A rongyokbaburkolttörökka-
tonákpedigegyrejobbanéheztekésmuníciójuksem
volt.Limán,akétségbeesetthazafi,deobjektívtör-
ténész,magaírjaezeket.
A harmadikHiób-hírtahadvezetőséggondosan

eltitkolta a nép előtt.Oroszország Breszt-Litovszk
utánkiállasorból.MostCsicserinkülügyinépbiztos
fenyegető jegyzéketküldöttameggyengültTörök-
országnak:Oroszországabresztlitovszkibékétsem-
misnektekinti,mertatörökökasutolsóhónapok
ótamástsem tesznek,mintmegsértikazaláírtbé-
két.Éstényleg:mialattideátmindenrecseg-ropog,
— odakünnBakubanésakörnyezővárosokba,ape-
rifériákraszakadtnémetkatonaságtűzikiapálya-
udvarokraanémetzászlótéspróbáljamegszállani
a petróleumvárosokat.Utánuk a török katonaság
jön,kiveria„szövetségeseket“ésőmaradazúr
Örményországban, Kaukázusban, Georgiában, Cir-
kassziában.Azörményterületenismindmesszebb
nyomulnakbe,abékekötésellenéreis,atörökökés
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anémetkatonák.AzújOroszország,amelyünne-
pélyesen lemond minden „érdekszférájáról,külhó-
dításáróléshadikártérítésről“végremégismegunja
mindezt.Talaat,a török nagyvezérBerlinbe siet
most.Ittazonnalérintkezéstkeresazoroszügyvi-
vővelésfűt-fátígért,csaknetámadjanakújraa
mármeghaltnakhittoroszokis!
A bolgáréspalesztinaifrontösszeomlásTalaat

és Enver kormányát emberfeletti erőfeszítésekre
sarkalja.Aztremélik,mostiscsodakövetkezhetik
be az utolsó percben,mintannakidején,a Bal-
kán-háborúban.Denem ígyvan.Palesztinaugyan
még messze van,a bolgár kapuban álló fran-
ciák pedig nem Konstantinápoly, hanem Buda-
pestésBécsellen,északra fordulnak.Ez fonto-
sabb nekik. A központiak vezérkara azt hiszi,
hogylegalábbisaSzáva-Dunavonalnálmeglehet
Francetd’Espéraytállítani.Hiába.A halálosanki-
merültBulgáriaaláírjaafegyverszünetet,majdrö-
viddelutánaabékétis.Kapituláció,fegyverletétel
ez,nem béke!A franciafőparancsnok hadseregé-
velnagyonhamaraközpontiaktólvisszafoglaltBel-
grádbanállottésottvitázikforradalmárrálett,lakk-
csizmásmagyartisztekkel,akik deputációbajöttek
hozzá.
KözbenaKonstantinápolyellenvonulópalesz-

tinaiangolhadseregisbevonulDamaszkuszba.Az-
tánelesikBejrutésRajakis.Azangoljelentéseksze-
rinthetvenötezer török,németés osztrák-magyar
katona,háromszázötven ágyú esik akezükbe.Kö-
vetkezikAleppó:angoltankokéslovasságdübörög
amályva-éssárgaszínű,csodás,öreg városba:a
vénCitadellaalattiutcákonvégigezrévelállanakkét-
oldaltsorfalatazemberek.Fehérburnuszosarablo-
vasság— mostmártudják,kikgyőznek,kimellé
kellállani— kísériazangolokat.Vezetőjük,Feiszál
emir,kitűziavárfokraamekkainagyseriffzászló-
ját.Azangolokmosolyognakéshagyják.A néme-
tekmostmégcsakegyvégsőinjekciótakarnaka
töröknekküldeni: egynémet hadosztályt, amely
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azonbantermészetesenkésőnérkezik.Tehátahad-
osztály Potibólsürgősen visszahajózik ésfölvonni
legalábbKonstantinápolyvédelmére.Persze,nevetsé-
gesenkiscsapatez.Mostmárvilágos,hogyaRo-
mániábólésazolaszfrontról(azolaszokisaki-
merülés legszélén voltak) Dél-Szerbiában Franchet
dEspéray elé vetettosztrák-magyarésnémetcsa-
patok nem tudják feltartóztatni a franciákat. A
népdühehadvezéreikellenfordul,azagitátorokszít-
ják atüzet.Azelkeseredett,jelszavakkalmegbont
tott,azonfelülfáradtéshazavágyódóseregekkel—
úgylátszottakkor— nincsmitkezdeni.Egyfele-
lősséget vállalni tudó férfilélek csodákat tehetett
volna.A csodák azonban még az idők méhében
szunnyadtak.

...ÉselindultWilsonhoz,azamerikaielnök-
höz,Németország,Ausztria,Magyarország ésTö-
rökországbékétkérőlevele...

Törökországmégkülönispróbálkozik.Ameriká-
tólazonbannem sokatvárhattakTalaaték.A yan-
keekmárelőzőlegmegüzenték,hogyazörményül-
dözésértfelelősországgaléskormánnyalnem tár-
gyalnak.Washingtonmégaztismegüzente:Enver
éstársaielítélésétéskiszolgáltatásátkívánja!
Aszmiraaikormányzó,Rahmibej,azonbanmég-

isköveteketindítottútnak.Azangolokhozlegköze-
lebb eső török főhivatalnok megy Greenville-hez
Angliaathénikövetéhez.Mondjákmeg:Törökország
mostmár„mindenáron“békétakar.
A Talaat-kormányazonbancsodálatosképenmég

mindigahelyénvan.Szinteúgykelllevakarniőket
vésővelanemzettestéről.
A kormánypártvégülisformálisbizalmatlansági

szavazássalmondatjaleaminisztereket.Azuralkodó
lefogatjaésabíróságieljárásig— mertfelelősségre
vonásukhoz kétség nem fér— őrizetalatttartja
őket.Sebtébenmegalakulazújkormány:Achmed
Izzetpasa,tisztaszemű,nyugodtcsaládapa,akister-
metű,zömök,békeszeretőtábornagy,Kemálbarátja
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lettazújnagyvezér.Visszakerültminiszteriszékébe
Dzsavidbej,aháborúkitörésekorleköszöntpénz-
ügyminiszterésegyetemitanáris.Azantantnem
volthajlandóaháborúértfelelőspolitikusokkalbé-
kefeltételekrőltárgyalni.A törökök a fogságukban
lévő Townshend angoltábornokotkérik fel,hogy
menjen Modruszba,Calthorpe angol admirálishoz
az azonnalifegyverszünetetmegkötni.Mostmár
Szíria,Tripolisz,Kaukázus,Hedzsasz,Mezopotámia,
ezazegészhárom világrészrekiterjedőfrontgyűrü
azangolokéésszövetségeseiké...
Calthorpeadmirálisvezérhajóján,az„Agamem-

non“fedélzeténírtákaláatörökmegbízottakok-
tóberharmincadikánazantantésazOzmánBiroda-
lomfegyverszünetét.

Anégyévestragédiafölöttlegördültafüggöny.
A „hadisten“megbukott:veleegyüttazország

is.DemittörődöttEnvermostmásbajával,millió
töröknyomorúságával?
Dőljönösszeezavilág,eb,akibánja.Dőljön

össze és dőljön rá mindenkire,akikétségbeesik.
Kétségbeesni:ezkönnyű.Deahazátmégismegkell
menteni.A nemzet,azörök.Aznem pusztulhategy
vesztettháborúután.Csakférfikell,akiaszeren-
csétlenségbenvezesse.
EztaszerepetérzimostMusztafaKemá1magá-

hozméltónak.

XVI.Enverhalála.

Enverpasa,abukotthadisten,németrepülő-
gépenelmenekül.A másodiknagyellenféliseltű-
niktehátveleKemáléletéből:AbdulHamidannak-
idején Szalonikibe, Enver azonban most sokkal
messzebbretávozik.ElőszörBerlinbe,onnanMoszk-
vába,végülBelső-Ázsiábamenekül.
Nem tudjukszebbenvisszaadniEnvertragikus

halálát,mintahogy MusztafaKemálegykoriküz-
dőtársaésszemélyesismerőse:Esszadbej,anagy
keletitörténetíróelmondja.
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EsszadígymondjaelEnverhalálát:
— Enver minden érzelgősségtőlmentesen in-

dultelútjáraazösszeomlásután— azegyetlenor-
szágfelé,amelyaNyugat-Európaelleniharcotmég
nem adta fel.1920.február tizenkettedikén Ka-
rachan külügyi népbiztos útján bejelentette ma-
gátMoszkvában,Leninnél.Ó,asorsiróniája!Enver,
az örménymészárló,Moszkvában az örmény Ka-
rachan külügyminiszter vendégségében,étkezettés
aludthónapszámra...

...A hadvezérEnverigen részletesen avatta
beterveibeapolitikusLenint.ElkellfoglalniIndiát,
mégpedigegyolyanhadseregsegítségével,amelyet
Envermagatoborozna,aturkománésafgánnomá--
dokközül.1920elején,amikorOroszországnakmég
puszta létéért kellett harcolnia Lengyelországban,
Enverpasánkívülbizonyárasenkisem akadtMoszk-
vában,akiilyenvakmerőhaditervetnemcsakpapi--
rontudottvolnavázolni,hanem acsatatérenmeg
istudtavolnavalósítani.Leninazonbannem azaz
embervolt,aki„őfenségeaszultánivőnek“esz-
méitmindentovábbinélkülmagáéváteszi.Őnembí-
zottabban,hogy Indiátforradalmasítanilehet.Ő
előttemáscéllebegett.Biztosvoltbennehogya
vadhordákat,amelyeketEnverTurkesztánbólhozna,
Indiahatáránszétszórnákazangolok.Deegyilyen
támadás mindenesetre arra kényszerítené Angliát,
hogyIndiahaderejétösszevonja,hogyvédekezhessék
azújBaburkánellen!Micsodatehermentesítéstje-
lenteneezszámára!
Ígytehátakétemberközött,akiknekcéljaiany-

nyiraellentétesekvoltak,csakugyanlétrejöttaszö-
vetség. Enver pasa Moszkvából Bakuba uta-
zottésaz„ElnyomottNépekKongresszusán“hirdet-
teaKeletközelgőfelszabadulását!

—A világtörténelem legvéresebb forradalma
közbenkezdődöttelaKeletutolsómeséje,azEnver
halálárólszólólegenda.

—Bakuban félistenként tisztelték Envert. A
Kongresszustagjai,akiknekaz voltafeladatuk,
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hogy a kommunizmustkihirdessék,térdrehullottak,
amikormegpillantottákakalifarokonát.A kisTa-
za-Pirmecsetben Envera szószékrőlprédikálta a
pánizlámizmust,apánturkizmust,aeurópaiak;kiirt-
tását,úgy hogy a kommunisták,akiknek Enverre
felügyelniökkellett,már-márattóltartottak,hogyez
a szövetségesa kommunista kongresszust— káli
fátus-kongresszussá fogja változtatni. Envernek,
bukásaellenéreis,óriásivoltatekintélyeésÁzsia
képviselőinem Lenint,hanem őttekintették szel-
lemivezérüknek.A bolsevikiekettőlegyáltalánnem
voltak elragadtatva.Sőt,egy Reziznevű fanatikus
fiatalemberráislőtt,denem találtael.Ezekután
rábírták Envert,menjen Bokharába és megbízták
egy bennszülött vörös hadsereg megszervezésével.
Éberenőrködőbolsevikiekszemeelőtt,összesenhu-
szonkéttöröktiszttelegyütt,akiklassankintgyüle-
keztekvezérükköré,lépett— életébenelőször—
Enveraz ő Turánjának sárga-homokosföldjére,a
törökökőshazájába.
AmikorEnverpasa,Ázsiahőse,aranytólcsil-

logó török tábornokidíszegyenruhájában 1920-ban
egymelegnovemberinaponbevonultavároskapu-
ján,úgylátszott,minthaarégidicsőségesfényeújra
felragyogottvolna.
A Maidan-bazáralacsonyházainaklapostetőin

álltak anők.Arcukatsűrű fehéréstarkafátyol
borította. Mozdulatlanul álltak. Nem kiáltoztak,
mintalelkesen éljenző férfiak odalenn azutcán.
Mikorazonban a pasa paripájáta Maidan-bazár
feléirányította,akkorvalamennyien hirtelen letép-
ték fátylukat:feltárták arcukatahőselőtt.Eza
legnagyobb megtiszteltetés,amiben férfiaKeleten
részesülhet.BokharaasszonyaiszámáraEnvermár
nemisférfi,hanemszent:Allahküldöttevolt.
— Envermegértette,mitjelentezamegtisztel-

tetés.Elhatározta,hogy megintmindentegy lapra
teszfel:lemondIndiameghódításáról,megválika
bolsevikiektőlésalázadóbokharaiak,azúgyneve-
zettbasmadzsikéléreállésÁzsia szívébenegyúj
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birodalmat alapít. Egyéniségének varázsa olyan
nagyvolt,hogyabolsevikiekáltalkinevezettbok-
haraiminiszterekmagukiscsatlakoztakhozzá,—
hozzá,aföldnélkülipénztelenszáműzötthöz.Elhatá-
rozták,hogy veleegyüttszöknek.Néhány nappal
későbbünnepélyeslovasmenethagytaelafővárost.
Enver török tisztekbőlálló kis vezérkara és a
bokharaiminiszterek kíséretében vadászatra indult
ashirabadisivatagba.Bokharábannapokig,hetekig
vártak,desem Enver,sem aminisztereknem tér-
tekvissza.Messze,kinnasivatagban,Envertalál-
kozottIbrahim bejjel,abasmadzsikvezérével.Né-
hánynappalkésőbbabokharaiemír,atávoliHérát
városában,különös hírtkapott.Ibrahim bej,aki
éppen akkoraz egyik váratostromolta,jelentette
urának:„A sivatagonátutazikEnverpasahuszon-
héttöröktiszttel.Foglyulejthetem,haparancsolod.
Deőaztállítja,hogyazIszlámértakarharcolni.
Szólj,tehát,óemír,mitörténjékvele?!“
— Azemírokosembervolt.Tudta,hogyhábo-.

rústapasztalatokéshősiességdolgábanszélesevi-
lágon egyetlen mohamedán se hasonlítható Enver-
hez.Elhatározta,hogyeztkihasználja.Később„Az
elnyomottBokharahangja“című röpiratában,kissé
naivmódonszórul-szóraeztírja:

„Megírtam Ibrahim bejnek,hogyakalifaveje
nemcsak bizonyos háborús tapasztalatokkalrendel-
kezik,hanem aháborúhozkülönlegestehetségeis
van.Ennélfogvameghagytam Ibrahim bejnek,hogy
illőtisztelettelfogadja.Mondjamegneki,hogyha
amiügyünkértszándékozikharcolni,mimegbízunk
benne.MiutánIbrahim bejeztaparancsotkézhez
kapta,katonákatküldöttis kiminden irányban,
hogyEnverpasátmegkeressék.Megistaláltákés
azőtmegilletőtisztelettelvezettékIbrahim böjhez,
akifelszólította,hogynyilatkozzék:mikaszándé-
kai?Enverörömmelválaszolta,hogyeltökéltszán-
dékaerőitamuzulmánok rendelkezésérebocsátani.
Erre mindjárt rábíztam egész hadseregem veze-
tését...“
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—A Szovjetuniókénytelenvoltlegjobbcsapa-
taitéslegjobb hadvezérét,Frunzetábornokot,va-
lamint Budjemii híres lovascsapatát Turkesztánba
küldeni,hogyBokharátmegvédjeazúj,tőlükelfor-
dultellenségtől.Envernegyvennyolcórán áthar-
coltnomádjaivalBokharavároskapujaelőttés—
bárFrunzenak sikerültmegmentenie magáta vá-
rost— akörnyezővidékrövidesenteljesenEnver
kezébekerült.

— Három hosszúévenáttartottEnverharca
aTurkesztánért.Híre-dicsőségeasivatagban olyan
nagyvolt,hogyabüszkeOrchanPadjanévveltisz-
teltékmeg,akiatöröknépegymondabelihősevolt.

—A bolsevikiekmindenigyekezete,hogyle-
verjékalázadást,eredménytelenmaradt.A basmad-
zsik fanatizmusa ésEnverhaditudománya soroza-
tosgyőzelmetaratottavörösseregekfelett.

—EkkoraSzovjetunióelhatározta,hogyahar-
cotmásképpen,keletimódonfolytatja.Nem abas-
madzsikat,hanem csak vezérüket,Envert,akarta
elpusztítani.EzzelafeladattalaturkesztániG.P.
U.-tbízták meg.Legtehetségesebb ügynöke,benn-
szülöttházalónak öltözve,nekiindulta sivatagnak,
hogy Envertésvezérkarifőhadiszállásának helyét
kinyomozza.Sikerültismegállapítania,hogyEnver
töröktisztjeivelésaligszázbasmadzsibólállófede-
zettel,a Vaks-Szurhatfolyó melletti,Sari-Hisszár
oázisontartózkodik.ErreháromezerBudjenni-lovas,
bokharai ruhába bújtatva, elindult, hogy megro-
hanjaSari-Hisszárt.
—1922 augusztus negyedikén Enver közelgő

porfelhőtpillantottmegaláthatáron.Azonnalelő-
vettetáborilátcsövét.A hajlítottlencsekiskörén
keresztültisztán láthatta,a szabályszerű,katonás
rendben vágtató lovasságot.„Oroszok!“ — kiáltott
felEnver.— „Orosztámadás!“Tisztjeielősiettek.
A bokharaiviseletellenéreis,pillanatigsem volt
kétséges,hogy anyargalvaközeledő csapatEnver
táborhelyét készül megtámadni. A törökök lóra-
pattantak.„Ezzelatúlerővelszembennem vehetjük
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felaharcot!“— kiáltottákizgatottan.— „A he-
gyek közé kellmenekülnünk.“ A távolban tisztán
rajzolódtak az ég hátterére az afgán határhegység
csúcsai. Mögöttük a szabadság integetett. Enver
könnyedén szálltnyeregbe,paripájára,amitmég a
bokharaiemírajándékozottneki.

—A százbasmadzsiisharcrakészenvárt.Tud-
ták,hogymiakötelességük:feltartaniazoroszok
elsőtámadórohamát,hogyazistenítettpasaköz-
benahegyekközémenekülhessen.

—Harminctöröktisztvágtatottaszteppénát
ahegyekfelé.Lovaiklihegverepültek.Egyregyor-
sabbanközeledtekahegyekmeredek,szürkefalá-
hoz.EkkorEnverhirtelenmegrántottalovazablá-
játéskezétfelemelvemegállástvezényelt.Magasan
a sziklatetőn egy kis szürke felhő gomolygott:
szárazon pattogottegy gépfegyver.Erőteljesmoz-
dulattal visszafordította paripáját. Látta, amint a
távolbanavöröslovasokazőutolsóbasmadzsijait
mészároltákle.„Mindennekvége,uraim“— mon-
dottakomolyan.— „Harcolvahaljunkmeg.Kato-
nákvagyunk.“

Felemelkedett nyergében. Átható tekinte-
tévelatisztekszemébemélyedt.„Kiakarddal!“—
vezényelteésúgyéreztemagát,mintamikorfiatal
tisztkorában az ellenség ellen vezette szakaszát,
Macedóniában vatgy Tripoliszban.Zsebébe nyúlt.
Csodák-csodája,otttaláltisegypárfehérglasszé
keztyűt,mégaBokharábavalóbevonulásidejéből.
Felhúzta,elsimítottaujjainésnevetveszóltodahű
tisztjeinek: „A császári lovasgárda glaszékeztyű-
benindultámadásra!“

—Ezutánkihúztaésfejefölöttmegsuhogtatta
kardját.Elkiáltotta magát:„Szakasz,in-dulj!“ —
Harminctiszt,legelőiapasa,vágtatvaindultro-
hamra.Megtámadták az ellenséget:harminc tiszt
háromezeroroszt.

— A hadvezérmégegyszerérezteaharcgyö-
nyörét...Ezvoltacsászárigárda utolsó lovas-
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támadása. Utoljára folyt vér az álomországért,
Turánért.A szélzúgása közepette a tisztek egy-
szerre csak Enverhangjáthallottak.Előszörcsak
csendesen,aztánmindhangosabban.Énekelt.A „Ja
Szin“ Korán-szuráját,amelyet a haldoklók fölött
szokásénekelni.A tisztek isátvették adallamot.
Búcsúztakazélettől.Azellenségszélessoraiegyre
közelebbnyomultak.

— Enver közéjük rontott. Tisztjei követték.
Vértőlborítvaroskadtösszeegyik amásik után.
Egy orosz odafurakodottEnverhez.A pasa arca
megmerevedett:íme,ittavég.

— Az orosz egyetlen hatalmascsapássalle-
szelteEnverfejétésbalvállát.A hullánálkésőbba
Koránttalálták.Továbbá az első osztályú német
vaskeresztetésfelesége,ahercegnőarcképét.Eze-
ketaG.P.U.-nakküldtékel,Taskendbe.Ottazak-
tákközékerültek...

— Egyoroszlándzsájáraszúrtaahősvérborí-
tottafejét.Dannanoázisbanazutánazegészelső
lovasezredmegcsodálhattaeztafejet.

— A távoliafgán városban,Heratban,Szaid
Olim kháneztírtamásnapnaplójába:„Enverhősi
halálthaltaBaldzsnanterületénlévőSáriHisszár-
nál.Ez1922 augusztusnegyedikén történt.Allah
legyenirgalmaslelkének.Én,Olim khán,őszintén
gyászolomőt.“
— 1922augusztusnegyedikénazonbannemcsak
Enverpasaésegymaroknyicsapattiszthaltmeg.
Hanem aTuránország eszméje,amely aBoszpo-
rusználszületettés Kelet-Bokhara homokos föld-
jénfoszlottsemmivé...

...Esszad bejmég valamirőlmegfeledkezett.
NemcsakEnverpasaésaturáni„álomország“halt
megKelet-Bokharában,hanem azazemberis,aki
MusztafaKemálpasának,Törökország újjáteremtő-
jénekleginkábbútjábanállt.Envermost kilépett



188

ősivetélytársaéletébőlésKemálmostteljesen,ve-
télytársnélkül,annakszentelhettemagát,amiélete
végsőcéljavolt:ahatalom megszerzésénekésTö-
rökországmegreformálásának.

Törökországnagykorszakamegkezdődött.



III.RÉSZ.
EGYKÖZTÁRSASÁGMEGSZÜLETIK.



XVII.Újvilágvanszületőben.

Konstantinápoly,azősicsászárváros,1918no-
vemberharmadikánesettel.Ezenanaponantant-
csapatok vonultak be Konstantinápolyba, angol,
francia és olasz katonaság,magasrangú tisztekkel
az élükön.Barton generálisa francia,Wilson és
Fullner brigadérosok az angol, Precatti fregatt-
kapitány az olasz csapatok meghatalmazottja.Tö-
kéletes udvariassággalvették felaz érintkezésta
török hatóságokkal.A fővároskülönben mostmár
egyetlen,hihetetlen méretű szegénynegyed benyo-
másáttette.Élelem,szén,fa,petróleum egyszerűen
semmisem volt.Mindenelvándoroltanégyéveshá-
ború ágyúcsöveibe.A közlekedésismegbénult.A
központihatalmak tisztjeimaguk írják,hogy az
utcándöglöttkutyákhevertekezrével:ezekaKon-
stantinápolyban megszokott,kedvelt,a Korán pa-
rancsábólsérthetetlen állatok nem kaptak ennihó-
nopokon áthulladékot,merta lakosságnak nem
voltmitennie.Ígyvesztekéhentömegével.Eltaka-
rításukrólsenkisem gondoskodott.Voltmostegyéb
gondis.Piszok,bűz,szegénységterjengett,amerre
azemberalábáttette.
A fővárosbanegyetlenépkert,vagyligetnem

volt:a környező villanegyedek lakatlanok voltak.
Nem maradtakörnyékenegyetlenkisárnyékotadó,
kinem vágottfasem.A Boszporuszmelletthíres,
gyönyörűplatánfasortiskivágtákahatóságokaz
utóbbiidőben.Asokbajhozmégegyóriásitűzvész
isjárult.Ötvenezeremberkerülthirtelenaszabad
égalá.Legfőbbidejevoltmárbefejezniaháborút.
A peraikereszténylakosságablakaibanviszont

üdvözlőtáblákköszöntöttékafelszabadítókat.A gö-
rög,negyedben „Cito Venizelosz!“„Éljen Venize-
losz!“ képek mindenütt.A mohamedánság pedig
visszavonultházaiba.A városiutcákonköztudomás
szerintnem férelegyetlenvároslakosságasem a
magateljeslétszámában.Ígyavárosiutcákképé-
nekazasajátostulajdonságukvan,hogyalakos-
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ságegytöredékévelmegtöltve,úgyfestenek,mint-
haazegészlakosságünnepelne.Ígyazantantünne-
pélyesbevonulásakorisúgytetszett,minthamoha-
medánnem isvolnaatörökfővárosban!Azantant
híradófelvevő gépei pedig szorgalmasan peregtek:
a világsajtó képviselőimindenüttfényképeztek és
írtak.A németkövetségenvoltmégnéhánynapig
egykisebbrádiókészülék,melyfogtaaBécsből,a
LaaerbergrőlésNauenbőlleadotthíreketis.Eze-
ken keresztültudtameg aKonstantinápolyban re-
kedtközpontidiplomácia,hogyKárolykirályésVil-
moscsászárlemondottazuralkodásról.
A török hatóságok ésminisztériumok azonban

továbbműködnek.
Az antantcsapatok is berendezkedtek Kon“

stantinápolyban.
Az utcák képe megváltozott.Angol,francia,

olasz századok menetelnek, idegen vezényszavak
hangzanak; a színházak, sétaterek közönségében
sűrűn bukkannak felazöldesbarnaruhájú,antant-
szíjasidegentisztek.
Barátságosak,jóindulatúak.Csak ágyúik csöve

nemeredeznék akikötő fölött...Azegyesültan-
tantflottaőrziafővárosrendjétésnyugalmát.
MusztafaKemálpasaafiataltábornok ebben

azidőbenmárnem teljesítaktívszolgálatot.Sisli-
ben lakik, Konstantinápoly egyik külvárosában.
Később aztán átköltözik Perába,azelőkelő Palace
Hotelbe.Fizetésétrendesenkapja,félretettpénzeés
kisebbvagyonaisvan.
Mindenkitudjaróla,hogyrendkívültehetséges

ember. Érdekes, vékony, cseppet sem öregedett
alakja, magashomlokú, kékszemű feje mindenütt
feltűnik,ahol a haza jövendő sorsát tárgyalják.
Blárőmagakatona,nem képviselő,mégisaparla-
mentkarzatainésfolyosóinsokszormegjelenik.Itt
„udvar“ veszikörül;mindenkifigyela szavára.
Ő pedig tudjaeztmagárólésajövő emberének
atmoszférájávalveszikörülmagát.

Kemálbanlobogavágy,hogyvalamitcseleked-



193

jen;érzi,hogymostvégreeljöttaz őideje.Csak-
hogyegyelőremégnemtudjaigaziútját.
Konstantinápoly külső képeegyébkéntnyugal-

matmutat.AzOzmán-házVI.Mohamedszemélyé-
benmaisrendületlenüluralkodik.A törökközigaz-
gatás,törvénykezés,parlamentisműködik.Ám az
ország távolabbi részeiben, különösen az antant
szemeelőlbiztonságbanlévőKis-Ázsiában,szervez-
kednektitokbanaharchozszokott,féligleszerelt,
fegyvereketrejtegetőtörökkatonatisztek.
Lábhoztettfegyverrel,élesszemmelfigyelnek

kétfelé.Egyikiránybanazországgörögésörmény
kisebbségére— ahajdanolysokatszenvedett,de
kiirthatatlanuléletképesörmény alattvalók,ma új,
nagy birodalom megteremtéséről álmodoznak: az
antantprotektorátusa alattvaló örmény önállóság-
ról;agörögökugyanekkorNagyHellászról;— a
másik irányban,a megkötendő békeszerződésekre
figyelnekakisázsiaitisztek.
A nagyvárosokat, Bagdadot, Damaszkuszt,

Aleppót,Jeruzsálemet,Mosszult— velük együtt
egysormásországrésztis— antantcsapatokszáll-
tak meg; Hedzsász, Arábia, Kurdisztán, Transz-
jordánia,Palesztina,Szíria elszakadássalfenyeget.
Azozmanlitisztatörökségfeladata,hogyezekkela
veszedelmekkelszembenézzen— és,hakellleszá-
moljon.Ezttudják Kis-Ázsiában,aholKemálnak
maissokbarátjavan.
Ezazahelyzet,amelyrövidesenaztfogjaered-

ményezni,hogyabirodalom,acsászárságésmin-
denamitradícióésottomán,összeomlik.
A győztesantantpolitikusaiésparancsnokai—

Konstantinápolyban három főbiztos parancsolmost
— sorozatoshibákatkövetnekelamagukkárára.
SorozatostévedéseikrőlagyőztesOlaszország kül-
ügyminiszterekésőbbértekezéstisírt,ezzelacím-
mel:„Miképpen vesztettük ela háborútTönök-
országgalszemben?“
Azantantmegbízottakelsőhibája:avégleges

határmegállapító ésországosztó béketárgyalásokat
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— csupahatározatlanságból— elhúzták kétévig
— azutánmárnemis tudták végrehajtani, mert
közbenahadseregeikleszereltek.
Másodikhiba:nem gondoskodtakatörökhad-

seregazonnaliteljesleszereléséről.
Harmadik antantszempontból való mulasztás:

meghagyták a régitörök polgáriéskatonaiköz-
igazgatást.

Amikoraztánhírement,hogyKis-Ázsiábanés
Anatóliábanfelkelésrekészülnekamégfegyverben
álló csapatok,az antantbizottságok a török kor-
mányhozfordultak:gondoskodjékacsapatokazon-
nalileszerelésérőlésközöljehaladéktalanularész-
leteseredménytaszövetségesekkel.

A török kormány meg istetteamagáét:új
hadseregparancsnokságot létesített Kis-Ázsiában,
azzalacéllal,hogy a„helyszínen rendbehozzaa
kisázsiai tartományok helyzetét és haladéktalanul
megtegyeaszükségesintézkedéseket.“
Ennek a tágkörű megbízásnak teljesítésére az

újonnankinevezettparancsnokmégkülönlegesfel-
hatalmazásokatiskapott.
A kormány a hadügyminisztertbízta meg a

legfelsőbbfokonvalórendelkezésekkel.A kabinet-
főnök,Dzsevadpasaazonban,egyszerűensemmibe
sem vette a miniszteriutasításokat,amelyek —
amintjóltudta— csakgramofonlemezeiazantant
leadásának.

A hazájátféltőéserőskatonaiszellemtőlátha-
tottkabinetfőnöknek eszeágába sem voltleszerel-
tem anemzeti,kisázsiaicsapatokat.Azegyedülie-
ket,amelyekmégmindigfegyverbenállottak.
Jóltudta,mitcsinál,amikoraparancsvégre-

hajtására a szolgálatonkívüli, ismert tábornokot
ajánlotta:Musztafa Kemált,a Dardanellák hősét.
AzangolHigh-Commissionerkissémegcsóváltaa
fejét— nem olyasmithallotterrőlaz emberről,
hogyvakmerőésforradalmár?— Deamikoratörök
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kormánymostjótállttábornokáért,udvariasanbele-
egyezettazindítványba.Jó,menjenezaKemálKis-
Ázsiába.

Hatudtavolna,mitcsinálezzelalépésével...
...Mégegyvégsőaudiencia,amelyenKemál

biztosítjaaszultánt,hogy„mindentmegfogtenni
ahazanyugalmaésbiztonságaérdekében“— az-
után megindul,atörténelem lapjairaörök időkre
beleírtútján.

Ezerkilencszáztizenkilenc május tizenhatodikán
futottkia„Panderma“nevűkisgőzösakonstanti-
nápolyikikötőből.Fedélzeténottállazújkisázsiai
hadseregparancsnokésbizalmastisztikara.A viha-
rosFekete-tengeren,apartok mentén tartahajó
Samsunkikötővárosafelé.Egészkislevéltárravaló
meghatalmazás,nyíltparancsésrendeletvártfel-
használásra,kis vaskazettában,a tábornok kajüt-
jében.
MusztafaKemálnak még arraisvoltgondja,

hogy megállapodjék a barátjával,a hadügyminisz-
terrelegytitkostáviratikulcsban,amelyetnem is-
mersenkirajtaésaminiszterenkívül.Senkineka
világonnem szabadtudnia,miállahadügyminiszter
ésakisázsiaihadseregfőparancsnokegymássalvál-
tottüzeneneteiben.
Mára hajó elindulásátkövető napon,május

tizenhetedikén,meglepő titkos jelentés érkezik az
angolfőbiztos kezéhez.Ennek következményekép-
pen valamennyitörök kikötőhatóság sürgönyrende-
letetkap:haegyMusztafaKemálnevűtábornok
odaérkezik, bármilyen természetű és bárhonnan
származó meghatalmazásokatmutatisfel:azonnal
fel kell tartóztatni és Konstantinápolyba vissza-
szállítani.
A rendelkezés— Törökországban megesik az

ilyesmi— elkésett.A „Panderma“ésveleMusztafa
Kemálnéhányórávalelőbbmárelsietettapartok
mellettésteljesgőzzelérkezettmegSamsunba.
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Hogyahajóutasaiszámítottakerreafeltar-
tóztatásiparancsra,látszikabból,hogymégahajó
elromlottiránytűjétsem javíttatták meg valame-
lyik kikötőben,annyirasiettek.Iránytű nélkülér-
keztekmegcéljukhoz.Kemálmárakkortisztában
volta gyorsaság előnyeivel,amelyeketvalójában
csakegyhúszévvelkésőbbindultháborúvezetői
ismertekfeldöntőjelentőségűnek.

Samsunbanmárvártákanemzeticsapatokfel-
kelésrekészvezéreit.Diadalútvoltazútjaaváros
belsejébe:Törökökéskeresztényekegyarántszaba-
dítójukkéntüdvözöltékanemzetitábornokot.
Konstantinápolyba sürgöny érkezik sürgöny

után:ahajóottjárt—,demárelisindult,mirea
feltartóztatásiparancsvégrehajthatólettvolna.
Kemáltehátfelvetteaküzdelmet.Azelsőgyő-

zelempedigmárisazövévolt.

Konstantinápolyban ezalatt ugyancsak meg-
gyorsulatörténelem kereke.Azantantmostmár
közliavéglegesbékefeltételeitis.Büntetés,méltá-
nyosság,humanitáséskérlelhetetlenségkülönösve-
gyülékeezazokirat:jellemzőanagykultúrájúel-
lenfélre.— Egyetlenhibája,hogynemismerieléggé
anépet,amelyneksorsafelőlhatároz.
Egészországokszakadnánakleennekértelmé-

benTörökországtestérőléskerülnek,mintPalesz-
tina Szíria stb. az antant hatalmak úgynevezett
mandátumaalá.Másokpedig,mintHedzsász,Irak,
Arábia,Kurdisztán,Transzjordánia és így tovább,
önállóállamoklennének.Angliamégaztiskiköti,
hogyatengerszorosokésmagaKonstantinápolyál-
landóan nyitvaálljon előtte.VI.Mohamedszultán
mindösszehétszáztestőrtkapott,atöbbikatonátle
kellszereltetnie,sőtakapitulációkatisvisszaállít-
ják.Kialakultehátanagytörökprobléma,amely
mostkéttáborraosztjaazországot.VI.Mohamed
szultán ésa konzervatívok az angolok jóindulatá-
nakelnyerésével,anekikjuttatottgazdaságiéspo-
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litikaielőnyökkellehetőlegarégiozmánösszbiroda-
lom kereteitakarjákajövőremegmenteni.Szemben
ezzelapánturánizmussal,amásiktáborálláspontja:
Inkábblemondaniavilágtörténelem soránmeghódí-
tottterületekrőléscsakaszorosanvévetörökökál-
tallakottterületekettartanimeg— tulajdonképpen
tehátcsak Kis-ÁzsiátésSztambult.Eztazonban
mindenkülföldibefolyásésgyámkodásnélkül.
A szultániudvarangolszuronyokközepetteél.

Közbena;görögcsapatok— ezekazutolsópercben
beavatkozottellenfelek— 1919május19-énkiköt-
nekSzmirnábanéstöröikterületeketszállnakmeg.
A békefeltételeket„hajtják végre“.A görögökben
különbenismegbocsájthatatlannemzetiharaggyűl
összeamohamedánokkalszemben.A megszállógö-
rög katonaság bántalmazza a muzulmánokat.Az
antantcsapatokisállandóanújterületeketvesznek
„rendcsinálásuk“hatáskörébe.

MitcsinálezalattaKis-ÁzsiábaérkezettKemál
tábornok?
A legújabb kor történetében azt olvassuk:

„MusztafaKemálmegszervezteazelégedetlenkedő-
ketésélükreállott.“
A valóságbaneznem mentolyanegyszerűen,

mintahogyanatankönyvekmegírják.
...KemálSámsonba érkezése után egy pilla-

natrasem pihentle.Megérkezésenapjátólúgyszól-
ván folytonosan úto.volt.Lehetőleg személyesen
keresettérintkezéstamegkisebbítettlétszámú,fegy-
vereikjórészétőlmegfosztott,debátorságtóléstett-
vágytóllángolótörökezredekparancsnokságával.
Különlátogattasorraatávírótiszteketis.Tisz-

tábanvoltvele,mennyireszükségesafelkelésszá-
máraezeknekegyüttműködése— hiszenKis-Ázsiából
azország szívébe,Konstantinápolyba,ezerkilómé-
térnélhosszabbtávíróvezetékfut;— amásikközle-
kedésilehetőségnem számít,mertabagdad-anató-
liaivasútvonalamegszállóantantkezébenvan.
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Kemálpajtákban,falusiiskolaépületekben hál
éjszakánként;kocsin,lóháton járja az úttalan he-
gyeket.Nyomorúságoskisázsiaifalvakfalusibírái-
valéppen úgy szóbaelegyedettapolitikaihelyzet
felől,mintahazájuksorsánésfőlegamagukegyéni
bajai miatt, egyformán elkeseredett fizetéstelen
tisztekkel.
Egyéniségében, szókészségében és főképpen

rendíthetetlen hitében hivatása felől,olyan meg-
győzőerővan,hogyakivelcsakegyszerbeszéltéle-
tében:hívévészegődik.
Azaggodalmaskodókatavvalnyugtatjameg:a

kormány elfogatóparancsa csak afféle tessék-lássék
kényszerintézkedés volt,az antantnyomására.Az
antantemlítéseszégyennelésgyűlöletteltöltiela
Dardanellák,asivatagiháborúk,anélkülözésekés
megalázások hőseit.Kemálnak ittmindenüttnyert
ügyevan.Követőinemcsakanemzetimegmozdulás
nevétírjákzászlójukra,hanemazövétis.
A konstantinápolyikormány pedig mostismét

elkövetnéhányhibát.
Azeseményeketsokszorleírtákmár.Ezekhe-

lyetttehátkíséreljük meg inkább az események
okaitvisszaadni.

Elsőhibaatöröktörvényeskormányszempont-
jából:bárhivatalosan visszarendelte Kemált,meg-
érkezéseutánmégsem fosztjameghatalmától.Fel
nem tartóztatja,hanem fagyja,hogyszabadonköz-
lekedjék Kis-Ázsiában.Második és még nagyobb
hiba,hogyamikormáratisztikar,alakosság,apol-
gárihivatalok vezetőségeszívvel,lélekkelKemálé:
akkor ad kiellene elfogató parancsot,„parancs-
szegesésfelségárulás“miatt.
A harmadikhiba:atörökkormánylekicsinyel-

teKemálakciójánakhorderejét,— talánúgyítélte
meg,hogyazegyelégedetlenkellőméltánylásban
nem részesülttisztlázadozásafellebbvalóiellen—
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hanagyonismessziremegy,majdmégidőbenmeg-
büntetik.
Negyedikhibaisvan:azuralkodóéskormány

hamarelfelejtette,hogy I.AbdulAziz óta,csak
egyetlen török szultán kerültleatrónrólazon a
természetesmódon,hogyörökálomrahunytasze-
mét— ezazegyistaláncsakazért,mertidejében
tértasírba.Katonaipuccsnak csak hasznáravált
a háborúsgyakorlatésa háború utánimeglazult
közigazgatás:— ezzelarégitöröktétellelsem szá-
moltakKonstantinápolyurai.
Aztánmégegyötödikhibaisfelhozható:akon-

stantinápolyiurak megelégedtek aKis-Ázsiábólér-
kező:sürgönyöklátszólaglojálishangjávalésnem
keresték mirejtőzik a valóságban a megnyugtató
értesítésekmögött?
Mégfolytatnilehetneahibáksorát,amelyeket

atörökközpontiuralom ekkoramagarovásárael-
követett.De úgylátszik:a főhiba egyszerűen az
volt,hogyakitazistenekpusztulásraszántak,azt
mindenekelőttvaksággalverikmeg...
Hozzájárula helyzetkifejlődésének siettetésé-

hezmégkétmásiktényezőis.Azegyik,hogyatö-
rökértelmiségcsaklegújabbanértesülaversaillesí
ésmásbékekötésekről,teháthirtelen ébred annak
tudatáramiisvárazországra?A másik,hogya
törökkormánysorramozdítjaelaKemállalrokon-
szenvező főtisztviselőket, a „hadsereg-főparancs-
nok“ Kemál, pedig meghagyja őket állásaikban.
Ezekmostmár— amagaskormányjóvoltából—
egytől-egyigKemálemberei.
VI.Mohamed,aKis-Ázsiafelőlszállongó,egyre

határozottabb hírekből,végre kénytelen tudomásul
venni,hogy odalentnincsminden olyan ragyogó
rendben,amintazállandóanérkezősürgönyökállít-
ják.A válik,ahelytartók,atartományfőnökök,alá-
zatosan,de következetesen szabotálják Konstanti-
nápolyparancsait— olyanelérhetetlentávolságból,
hogymégellenőriznisemlehetőket.

A szultáneddigsemmitsem tett:mostnagyon
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issokatakartenni:hadsereggelakara kisázsiai
tűzvészek eltiprására indulni! Kéthadosztály fel-
állításárakérengedélytazantanttól— ésnem kap-
jameg.
Aszövetségesekazonbanazelőlismerevenel-

zárkóznak,hogyőkmaguktegyenekvalamitafel-
kelés elfojtására.Szigorú utasításaik vannak Pá-
rizsbólésLondonból:neavatkozzanakTörökország
belsőügyeibe...
Így aztán nemsokára maguk kerülnek majd

szembeKemálszuronyaival.
Kemál programmja egyelőre: megmenteni az

ősitöröklaktaterületeket,— akárazidegenlaktatá-
volabbesőprovinciákfeláldozásánakáránis.Erről
és más,még aggasztóbb forradalmijelenségekről
számolnakbeaszultánnakakisázsiaijelentések.
AzakkoribelügyminiszterKemálAli,— vélet-

lenülőtisKemálnakhívták— aszultánfelhatal-
mazásávalkörleveletad ki,amelyben hivatalosan
ismegbélyegziKemálMusztafapasatábornokeljá-
rását.Lényegébenmegismétliasamsuniutazásal-
kalmávalkiadottletartóztatóparancsot.
Kemálerreazimmáregyedülnekiengedelmes-

kedőkisázsiaiországrészekképviselőinekösszehívá-
sávalfelel.A szultánikormánymostmárnyíltan
lázadónak bélyegziKemálhadseregparancsnokotés
újabbelfogatóparancsotadkiellene.
A hatalom nélkül maradt szultán sajátságos,

kapkodópróbálkozásokbakezd.AliGhalibbej,volt
ezredessegítségével,akikitűnőismerőjeakisázsiai
népléleknek,megpróbálja Kemálellen fellázítania
kurdokat.Pedigakurdokeddigépolyközönyösen
viselkedtek kormányukkal,minta nemzetimozga-
lommalszemben.BárazangolIntelligenceService,
amelyalehetetlenségetnem ismerő,egyarántvak-
merő,eszesemberekbőlalakult,szinténrésztveszaz
akcióban:nem sikerülKemálellensemmiérdemle-
gesettenni.
KemálegyrebiztosabbtalajonállKis-Ázsiában.

A kormányviszontegyrefejvesztettebb.VI.Moha-
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mednek nincs módjában katonaságot felvonultatni
a„nemzetiek“ellen:Kemáleztpontosan tudjaa
maga kitűnő értesülései révén.Így még tovább
megyegynagylépéssel.1919szeptemberébenszék-
helyére,Sivasba,mostmáregészTörökországkép-
viselőithívjameg.Mindenkerületnekhárom meg-
bízottatkellküldeni:nagyrésztmegisjelennek.
A kormányerreújabbdörgedelmes,deplató-

nikustilalmakatintézagyűléshez.Mivelaparla-
mentetnemrégibenoszlattákfel,könnyűKemálvisz-
szavágása:hívjonösszeakormányújparlamentet,
akkornemleszszükségasivasigyűlésre.
A szultánikormány — milyen óriásihaladás

ezasamsunielfogatóparancsután!— megbízotta-
katküld Kemálhoz ...Jóindulatúan tudtára adat-
ják,hogyhatalmamégnincsenmegbénítva.Titkos
szerződése van Winston Churchillel,amely szerint
Anglia erőita szultán rendelkezésére bocsátja ,,a
birodalom összetartása,avégső felfordulás,polgár-
háború és keresztényüldözések kitörésének meg-
akadályozására.
Kemálazonban nem egyezkedik.Sőtmerész

követelésekkellépfel:FeridBusatipasaamostani
nagyvezér távozásátköveteli.Busatierre azonnal
felajánljalemondásátésnem isvonjavisszasem-
mifélekérésresem:azőszemélyenelegyenaka-
dályaabékésmegegyezésnek.

VI.MohamedmásnapAliRizapasaszenátort
éstábornokot— Kemálnakéspártjánaktitkoshí-
vét— nevezikinagyvezérnek.Kemálmostmár
bátranléphetfel:követeli,hogyakormányhívjon
össze szabályszerű nemzetgyűléstés ez a gyűlés
döntsönafölött:elfogadja-eazországasévresibé-
kefeltételeketvagysem?Hogymileszazországgal,
hanem fogadjaelafeltételeket,arrólnem esik
mostszó.Desenkinemiskérdi.
A kockalassankinttehátmegfordult,Kemálma-

gaszabadéshozzáférhetetlenhegyeiközött,ahozzá
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feltétlenül ragaszkodó híveinek, vitéz katonainak
érteélni-halnikésztáborábólüzengetmostmára
szultánnak!VI.Mohamed pedig nem tehetegyet-
lenszabadmozdulatotsem azantantcsapatokszorító
gyűrűjében,azangol,francia,olasztábornokokéber
felügyeletealatt.Mostmáraszultánkörnyezetesem
titkolja:haelakarérnivalamitKemálnál,egészen
máshangnemetkellmegütnie.
Ateljesigazságaz,hogyaszultánhatalmamár

csak névleges.Minden uralkodó hatalmaárnyékha-
talom,hadsereg nélkül,amely készen állnavédel-
méreésparancsaira.VI.Mohamedazonbannem in-
díthat hadsereget; az antant pedig szintén fázik
tőle,hogyanégyévesöldöklésután,újabbkatonai
akcióbakezdjenegyforrongótávoliországbelsejé-
ben.
Kemálnak viszont vannak csapattestei, hívei,

fegyverei.Samsun mostmárnem megfelelő szék-
helyakormányásra.Angorábaköltözikátésezzel
megalapítja az eddig csak földrajzilag ismertvá-
ros történelmi jövőjét. Mire Angorából, Ankara,
majd Atatürk városa lesz;óriásifordulaton megy
átTörökország.
VI.Mohamedmostújabblépésselpróbálkozik.

Megszokotteszközeahatalomnak,„kifogniasze-
let“afelkelőkvitorlájából,azzal,hogymagáéváte-
sziafelkelésjelszavát.A szultáncsászárinyilat-
kozatotad kiaz ország megreformálásáról;nyilt
színvallástteszawilsonielvekhezvalóhűségéről.
Elindítjaaközvéleménybenaztaszámoshelyeslésre
találtakciót,amely az elszegényedett,elgyöngült
országotAmerika protektorátusa alá szeretné he-
lyezni.Amerika sohasem vallottimperialista elve-
ket:Törökország ismegmenekülhetne a felosztás-
tól,azEgyesültÁllamokvédelmealatt!
A washingtoniszenátusazonban elutasítjaezt

a bizarrjavaslatot:az örménygyilkos AbdulHa-
midésTalaatmegEnverországábólnem kérneka
FehérHázban...

1920január huszadikán összeülazújtörök
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nemzetgyűlés.Izgalmasvitautánhatározatbamegy:
felkelláldozniazországtávolibbéskisebbségek
laktaterületeit,hogy így megmentsék atiszta tö-
rökországrészeket.A nemzetgyűléstehátelfogadja
Musztafa Kemálálláspontját;megszületik az úgy-
nevezett „nemzeti paktum“ a későbbi alkotmány
alapja.Kemálelérte,amiteddigésazótaegyetlen
Balkán-állam sem tudott elérni, keresztülvitte az
ország közvéleményében,hogy csak békésterület-
feladássallejietaz ország békéjétkonzerválni.A
későbbiévtizedek bámulatosan igazatadtak ennek
apolitikának.

XVIII.Aszultánmenekülése.

Musztafa Kemálnak ekkorváratlan ésakarat-
lanszövetségesetámad—Angliában.
LloydGeorgeot,azangolminiszterelnökötmost

márugyaniskomolyan kezdteaggasztaniakemá-
listák előretörése.Azangolpremiertehátváratla-
nul máról-holnapra angol katonasággal szállatja
megSztambult.Közbensokkellemetlenincidensis
előfordul;ezekértazangolvezetőség elégtételtad
ugyan,deatúlkapásokmégisnagyellenszenvetvál-
tanakki.MagaVI.Mohamedisteljesenegyetért
ebbenakérdésbennépével.
Azangolkatonaság szétkergetiamárerősen

„kemalista“,demindenképpen nemzetiirányú par-
lamentet.A képviselőkközül,ahányatcsaktudnak,
elfognakésMáltábaviszik.Soknakazonbansikerül
megszöknie:ezek egyenesútirányban sietnek Kis-
Ázsiába,Ikemálhoz.Voltaképen az történttehát,
hogynem Kemálthozattahazaakormány,hanem
aparlamentetküldteutána...
A Kemállalrokonszenvező kormány,élén a

mostaninagyvezérrel,egySzalihnevűpasával,—
egyébkéntKemálszemélyesjóbarátjával,— lemond.
A seik-ül-izlám errekiközösítiKemált,mert,mint
mondjaKemálcéljai„avallássalésazerkölccselel-
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lenkeznek“.VI.Mohamedpedigazonnalvisszahívja
nagyvezérnekFeridlBusatiparsát.MusztafaKemál
perszenem sokgondotcsinálmagánakabból,hogy
Sztambulbanegyöregúregyháziátkotmondottki.
Elvoltőerrekészülvemárrég.
A törökmonarchizmusvédőimostazangolok

lesznek.A seik-ül-izlám pedig„izlámhadsereget“to-
borozKemálellen.Közbenmegtörténikatörökbé-
keszerződés végleges megszövegezése,amely ellen
hiábaemelifeltiltakozószavátVI.Mohamedkor-
mánya.A győztesek,köztükmégalegyőzöttekiránt
annyiraemberségesMillerand is,azzalindokoljáka
szerződésszigorúságát:akötelességükahalálraül-
dözött keresztény kisebbséget támogatniuk, elsza-
kadásitörekvéseiben.

Asévresiszerződésttehátaláírják.
Sztambulban megintújkormány alakul,— a

túlsűrűkormányváltozásmindigrosszjelazország
belső konszolidációjára nézve.A nyolcvanéves új
kormányelnök üzen az üldözött,elfogatásiparancs
alattállóKemálnak:jöjjönhátvégrehazaésve-
gyenrésztakonstruktívmunkában.A békétaláír-
ták,deazantanthatalom alattállazegészország:
szükségvanerélyeskézre,fiataléshatározottaka-
ratra.
A Kemálellenkiadottelfogatóparancsotmost

márvisszavonják.IzzetésSzalihpasák,Kemálkét
barátja is külföldön tárgyal.Kemálbelekapcsoló-
dikadiplomáciába.NevétNyugatoniselismeréssel
kezdikemlegeti.
Angliamegdöbbenvelátja,hogyaszultánmég

így,angolsegítséggelistehetetlen.Másbajisvan:
készasévresibéke,denincsakivégrehajtsa.Ma-
gukközöttazantanthatalmakközöttisegyenetlen-
ség támad. Franciaország féltékenykedik, hogy
Angliának jutottak Törökország hajdani legértéke-
sebbbirtokai:amosszulipetróleumforrásokésPa-
lesztina.Anglia tizennégymillió újalattvalóhoz ju-
tott, Franciaország hárommilió új alattvalójával
szemben,kezdikfeszengetniafrancialapok.
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Hythében,görögföldöntalálkozikmostakét
nyugativezérférfiú;Lloyd George és Millerand.
Egybenmegegyezikavéleményük:nem akarnakka-
tonaságotküldenia sévresibéke végrehajtására:
elégvoltavérontásból.
Váratlankivezetőútleszatanácskozáseifed-

menye:Görögországvállalkozikasévresibékevég-
rehajtására.A pihent,háborútnem viseltGörögor-
szágvállaljaaszerepet:Venizeloszmegegyezetta
nagyhatalmakkal,a görög hadsereg készen álla
Törökországbavalóbevonulásra.
EzalattmárösszeültAnkarábana„NagyNem-

zetgyűlés“.Tagjai:KemálrégihíveiésaSztam-
búibólodamenekültképviselők.A nemzetgyűléski-
mondja,hogy:„VI.Mohamedazangolokrajtaütés-
szerűbevonulásátólkezdveazangolokkezébenlevő
fogolynak,túsznaktekintendőésígyazőrendelke-
zéseinemmértékadóktöbbé“.
Kemálközbentárgyalazoroszforradalom ve-

zéreiveliséstöbbtekintetbenmegegyezésjönlétre.
Kemálerrőlazoldalróltehátszabadkezetnyert.
EzutánújbólazAnatóliakeletihatáránalakultör-
ményhadseregellenfordulésleisveriőket:abé-
keszerződésben mindössze ezerötszázfőnyihadsere-
getengedélyeznekik.Azalexandropoliszibékevé-
getvetavérmesörményreménységeknek:Armé-
niafeltámadásánakálmaamúlté.
Négynappalezutánakommunistacsapatokbe-

vonulnakErzerumba.
Agörögökpedignem várnak,amígTörökország

rendbeszediseregét.MárnyáronelindulnakBalike-
szir felől, elérik a Márvány-tengert, elfoglalják
PandermátésBrusszát,azősikoronázóvárost,Mu-
dániátésIdzsidet.A másodikgöröghadsereg,angol
és görög flottatámogatássalRodostótólDrinápolyig
foglalelmindent,aharmadikSzmirnábólindulki
ésmegszállmindenútjábaesőtöröktartományt.
Mireazőszbeáll:egészTörökországgörögké-

zenvan.Csakcsodamenthetimeg.Ésa „csoda“
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megistörténik.Kemálmegállítjaamajdnem ver-
hetetlenülelőrenyomulógöröghadsereget.
A sorsiskezérejátszik,mintmindenkor,egész

életében.Azantantteljeserejéveltámogatjaagö-
rögöket.A nagy sikereken felbuzdultmonarchista
pártazonbanpuccsalvisszahozzaKonstantinkirályt,
Vilmosexcsászárnővérénekférjét,akinem kedves
embere az antantnak.A hatalmassegítség a de-
mokrata Görögországnak szólt,nem a monarchista
Görögországnak.
A franciasajtó— különösena„LeTemps“—

televangörögellenescikkekkel.Azantant— fő-
képenfrancianyomásra— tiltakozikarestauráció
ellen,majd néhány hétmúlvabeszüntetiagörög
hadseregtámogatását.
Konstantin bízik hadseregében ésfolytatja az

előnyomulást.Kemálazonban — csodálatostehet-
ségűhadvezérésdiplomataegyben,— EskiSehir
mellettmegállítjaagörögcsapatokat.
A hadseregekkorramárújra„monarchista“és

„venizelista“ táborra szakadt; elgyengülése érez-
hető.A törököktehát,akiketmostmáregyetlenha-
talmaserő lelkesít,újra bátorságra kapnak;külö-
nösenamikorlátják,hogyKemálmegállítottaafel-
tartóztathatatlannaklátszóoffenzívát.
InÖnünevűhelységmellettfolyikleazelső

nagy csata.In Önü „Barlang Száját“jelent:erről
vettefelacsaládinevekkötelezőfelvételekorké-
sőbbnevétIzmetpasa,Kemálakkorigenerálisa.
A nagyütközet— amelyutánvöröseklettek

avértőlaSakarija-folyóhullámai,— Kemálseregé-
nekfényesgyőzelmévelvégződött.Azegésztörök-
ség,— immárpártravalótekintetnélkül— ujjon-
gottésmagasztaltaagyőztest.A nyolcvanévesTev-
fikpasa,Törökországgreatoldmanje,fiatalszív-
velvettrésztazújéletreébredthazaörömünnepé-
benésnincsmásérzéseezenanapon,mintahazája
felszabadítójairántvalómélységeselismerés.
Elődje,FeridBasatipasaezalattCapd’Ailben

él:önkéntesszáműzetésben.ElutazottönkéntSztam-
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bulból.Márőisfeladtasógorát,V.Mohamedetés
atörökmonarchizmust.1924-benfejezibeaszám-
kivetettek szomorú életét.Nemsokára követiurát
hetvenéves,hűségesfelesége,VI.Mohamednővére
is.
Londonbanmostvégreösszeülakeletikonfe-

rencia,amelyen mindkéttörök kormány képvisel-
tetimagát:asztambuliisésazangoraiis!Ittde-
rülki,hogyakétkormányálláspontjaközöttnincs
eltérés:ezaközöshazafiasérzéstermészetesössz-
hangjánkívülBekirSámibejnek,Kemálképviselő-
jének diplomáciai bravúrja. A kemalistákat még
egydiplomáciaielismeréséri:Sforzagróf,azak-
koriolaszkülügyminiszter— elsőnekazeurópaiál-
lamokközül— meghívjaaKemál-kormánytpoliti-
kai tárgyalásokra Olaszországba; ezzel kapcsolat-
bancsöndbenvisszavonjákaháborúbefejezéseóta
törökföldönállócsapataikat.
A göröghadseregmégmindigTörökországban

áll,demárnem sokáig.Lezajlikamásodikinönünl
csatais:atörökökdöntőésfényesgyőzelmetarat-
nakazellenségfölött.
Mégötvéresnap— ésKemálatengerpartra

szorítottaamegvert,rendületlenülvisszaözönlőgö-
rögseregmegmaradtroncsait.A Földközi-tengerés
aMárvány-tengerezerszámrahömpölyögtetiahul-
lákatapartfelé.Magukapartoktelevannaka
szétverthadsereg katonáinak véres tetemeivel,el-
pusztultlovakkal,szekerekkelfegyverekkel.
MusztafaKemálpasanevétőlvisszhangzik az

ország.A mudániaibékekötést,márőegyedülírja
alá,miutánközbenráruháztaanemzetgyűlésatel-
jeshadvezérihatalmat.
Törökországban azonban még mindig kétkor-

mányvanésazantantcsakasztambulikormányt
ismeriel:azthívjamegazannyiszorelnapoltés
mostismétfelvettbéketárgyalásokra.

Kemálerremegindítjaavégsőharcotarégi
rendszerellen.ÖsszehívjaazangoraiNagy Nem-
zetgyűlést.A nemzetgyűléshatározatothoz,amely-
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nekértelmébenasztambulikormány:törvényenkí-
vüláll...
A szultánaDolma-Bagcsepalotaannyidicső-

ségetésannyibűntlátotttermeiből— kitekintab-
lakán átakivilágított,örömmámorban úszó fővá-
rosba.Egyetlen névtőlvisszhangzanak az ujjongó
utcáik,egyetlennevetlengetnekazászlók,egyetlen
embernekaképéttettékkibabérralövezettenaz
üzletek éjszaka is villanyfényben fürdő kirakatai-
ban.Kemálneve,Kemálképe,Kemáldicsőségemin-
denütt.

...A Dolma-Bagcse palota egyik sötétabla-
kábanhajlotthátú,magas,csöndesférfiálléselgon-
dolkozvanézmagaelé.Sötétek,komorakagondola-
tai.Talán valamielmulasztottra,valamijóvátenni-
valóragondol;talánasajátegyénijövőjére.

„Haszakállamnakegyszálatudnaarról,amit
szívemben gondolok,kitépném ésa tűzbevetném“
— mondtaegyikhíresszultán-őse.VI.Mohamedtud
hallgatni— akkoristudott,amikormégnem volt
ráakkoraszükség,mintmost.
Azankarainemzetgyűléspedigkijelenti,hogy

az antanttalcimboráló VI.Mohamedethazaárulás
miattbíróságeléfogjaállítani!

Micsodaváltozásokazutolsóesztendőben!
A törvényazonbancsaka„szultánszemélyéről

beszél,magáta szultánihatalmategyelőre nem
érinti.A kalifátusiskifejezetten meghagyja,majd
úgyintézkedik,hogy„azországgyűlésakalifátusra
az Ozmán-ház legtehetségesebb és legérdemesebb
tagjátfogjamegválasztani“.

Ankara parancsára Rifaatpasa vesziátmost
Sztambulpolgáriközigazgatását.A következő na-
pokbanVI.Mohamedállandóankonferenciázik,pa-
rancsokatoszt,tanácsokatkér,híveketvár.Haa
konstantinápolyihelyőrségethűségre lehetne bírni:
talán még menthető lenneegy darabig ahelyzet.
Erreazonbansemmireménysincsen.A katonáka
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hadvezér-eszménykép,Kemálmellé állanak.Odáig
érikahelyzet,hogy1920november6-ánKemálhívei
aszultánipalotaelévonulnakésottrendezneklel-
kesrokonszenv-tüntetéstamellettahadvezérésál-
lamférfiú mellett,akinek rendelkezésébőla palota-
beli szultánt — hazaárulónak nyilvánították. A
szultánipalotaőrségésrendőrségnagynehezenszét-
oszlatjaugyan atömeget,aszultán azonban már
sejtheti,mivárrá,haezahangulatmégjobbanel-
hatalmasodikkörülötte.Egészországábannincsma
árvább,elhagyatottabbember,mintezafényespa-
lotájábanlehorgasztottfővelüldögélőuralkodó.
Másnap aztán csakugyan egyedülmaradtpa-

lotájában VI.Mohamed.A szultángárda bejelenti,
hogykilépaszolgálatbólésátmegyKemáltáborá-
ba.A Dolma-Bagcsében mindössze néhány ember
maradazuralkodókiszolgálásáraés— védelmére.
Nem csoda,haapadisahmenekülésregondol.Nem
— őnemszökikmintaKomité.Egyelőremégmeg-
vetieztamegoldást.Nyíltan akarelutazni.Ami-
korazonbankikocsizikavárosbaésalakosságma-
gatartásátlátja:ezamegoldásegyrekevésbélát-
szikkivihetőnek.
Mindenkitudja,hogy a szultánnak márcsak

óráivannakhátraazelhatározásra.
Szelim herceg,II.AbdulHamidnakazudvarnál

élő,igentehetségesfia,mindeneszközzelráakarja
bírniaszultánt,hogymeneküljön— alighanem azt
gondolja,hogyazOzmán-háznakazabizonyosleg-
tehetségesebb éslegérdemesebb tagja,akita Ke-
mál-kormány a kalifátusra méltónak fog tartani:
csakőlehet.
A szultán végre határoz.Elhatározásában sok

meglepőméltóságésönfeláldozásvan.— AzOz-
mán-házhagyományaikellőpercbenmégvalameny-
nyiszultán tagjában felébredtek.A városban sok
hívővanmég;polgárháborúrakerülhetneasorsze-
mélyemiatt.Kitérazútból.IzenetetküldHarring-
tonangoltábornoknak:életétnem érzimárSztam-
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bulban biztonságban,ezért kénytelen magátangol
védelemaláhelyezni.
Novembertizenhetedikén,kora reggel,csukott

autókállnakmegaYildiz-palotacsoportegyikeldu-
gott,hátsó kijárata előtt.Az első kocsiban Sir
Charles Harrington tábornok,főparancsnok ül,az
angolkövetség dragománjának kíséretében.Néhány
percmúlvamegjelenikVI.Mohamedszultán,legidő-
sebb fiával:Ertogralherceggel.Egyenruhátvisel-
nekmindaketten.Azőrségnéhányhűtagjané-
mán tiszteleg ésakocsik csendben,feltűnésnél-
külelindulnak.
Kétmásikautóisgördülnyomukban:aszul-

tán törzskarának hat szál megmaradt tisztje ül
bennük.
AszAranyszarvfeléviszazútjuk.Senkisem

fordulmegarövidautósorután;afővárosnépe
nemissejti,kikülnekalefüggönyözöttkocsikban.
A török admiralitássalszemben angolhadiha-

jókhorgonyoznak.Azautókamólóhozkanyarod-
nak“.VI.Mohamedalegnagyobbangolpáncélosha-
jóra,a,,Malaya“-raszáll.Afedélzetendíszőrség;az
tinnopnapiegyenruhábaöltözöttmatrózokéstisztek
élén Brooke altengernagy ésa fiatalSirNevile
Henderson,azangolfőmegbízottfogadjaamene-
külőpadisahot.
Henderson — ugyanaz,akiországátkésőbb

utoljáraképviselimajdBerlinbenamásodikvilág-
háborúkitöréseelőtt— azangolkirálynevébenüd-
vözliaszultánt.VI.Mohamednéhányrövidszóval
válaszol.Hangsúlyozza,hogy szó sincslemondás-
ról,dehálásanköszöniésbizalommalfogadjaaz
angolkirályideiglenes,lovagiasoltalmát.
Ahajópedigpáróramúlvanéhánykisebbcir-

káló kíséretében,elindultMáltaszigetének irányá-
ban.
Harringtonmárelőbbleszálltahajóról.A szul-

tánmegindítószavakkalbúcsúzotttőle:lelkérekö-
tötte,hogyvigyázzonfeleségéreésleányára, na-
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pontkéntértesítsedrótnélkülitávírón,hogyegészsé-
gesek-enemérte-eőketsemmibaj?

...V.Murád,II.AbdulHamidésV.Mohamed
szultánok legfiatalabb fivére,egy darabig még a
fedélzetenáll.Visszanézvárosára,alassaneltűnőDol-
ma-Bagcsera,aCsiragánra,aFelnijére,apaloták-
ra,azEjub-moséraésatürbékre.Azután,amikor
már csak az őszbeborult mezők következnek,
helyenkéntegy-egy toronnyal,vagy néhány piros
födelű házzal megszakítva: a menekülő padisah
megfordulésszónélküllemegyahajóbelsejébe.A
keletifényűzésselberendezettfejedelmikajütbe.Az
ajtóntúlleroskadadíványraéskeservesenelkezd
sírni.

XIX.Akalifa.

Kemállangoxaikormánya felháborodássalfo-
gadtaaztahírt,hogyaszultánelhagytaazorszá-
got.A nemzetgyűlésmosttörvényben mondja ki,
hogy VI.Mohamed eljátszotta szultániméltóságát
—nemuralkodótöbbé.

Mosttehátkalifaválasztásrakerülasor.
Abdul Medzsid Ozmán-herceg vali’ahd, VI.

MohamednemrégmégaTörökBirodalom trónörö-
köse,nem igenhunytaleéjszakaaszemétnovem-
bertizenhatodikától,tizenkilencedikéig.Ezahárom
napvolttalánalegzsúfoltabb,eddigeléggéegyhan-
gúéletében.Azötvenévkörüli,kékszemű,szakál-
las,modernészjárásúhercegegyrégenmeggyilkolt
szultánnakgyermekevoltéseddignem nagysze-
repetjátszottatörökpolitikában.Festegetniszere-
tettésmuzsikálni;fiátkülföldön neveltetteésha
történetesennem őalegidősebbOzmánhercegeb-
benazidőbenbizonyáranem istalálkozunkvelea
töröktörténelemben.
A kalifaválasztásárólszólóhíratróntjelen-

tetteAbdulMedzsidhercegszámára.
AbdulMedzsidsztambulipalotájábanmostegy-
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másnak adják akilincsetálátogatók.Miniszterek,
képviselők nagykövetek.Izgatottés futkosó vala-
mennyi.Egyangolvezérkariezredesisjelentkezik.
A mindig nyugodt Harrington angol nagykövet
küldte. Híreket hozott őfenségének nagybátyjáról,
akimiattbizonyosanaggódik.Azelmenekültszul-
tánjólérzimagát:nyugodtvizekenhajózika„Ma-
laya“angolhadihajón,LaValettakikötőjefelé.On-
nan pedig Mekkába készülzarándokútra.Útja az
arábiaisivatagonviszkeresztül;Mekkábanpediga
mekkaikirály,I.Husszeinvédelmealáfoghelyez-
kedni.
Azezredesaztishozzátette,hogyazuralkodó

hitvesétmárvoltszerencséjeazaránylag kedvező
hírekrőlértesíteni.A felségesédesanyaezótamár
bizonyosan megnyugtatta leányát, Abdul Medzsid
őfenségemenyétis.AbdulMedzsidhercegfiaugyan-
isnemrégfeleségülvetteVI.Mohamedegyiklá-
nyát.
...Harrington nem adott,sem hosszadalmas,

sem hangzatosválasztahajófedélzeténaszultán
rövid,remegőhangonelmondottkérelmére.Deami-
reazangolegyszeraztmondja,hogy„igen“— azt
nemszoktaelfelejteni.
A beszélgetéstfolytonostiszteletteljeskopogta-

tás zavarja meg:Angorábólérkeznek egymásután
a sürgönyök. Az angorai minisztertanács óvatos
formában értesítia trónörököstkülönböző esemé-
nyekrőléshatározatokról.A legfontosabb:a mi-
nisztertanácsteljhatalommalruházta fela trónörö-
köstésútnakindítottahozzáRefetpasát.
RefetpasatestvéreahasonlónevűRifaatpa-

sának,Konstantinápoly helytartójának,Kemálegyik
jóbarátjánakésbuzgóhívének.A helytartóvoltaz,
akiaszultántávozásautánlepecsételtetteaYildizt
ésátvetteasztambuliközigazgatásvezetését.
Maérkezik isRefet.Nincsforradalmár-modo-

ra:régiudvariember.AbdulMedzsidszemélyesen
ismeri: azonnal félrevonulnak tanácskozásra, egy
csöndesbelsőszobába.
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Kefétpasaolyankészenhoztaazangoraikor-
mány ajánlatait,minthaakalifa-trón márhónapok
ótaüresenállana.Ezatempószokatlanéselüta
törökjellemétől,— talánéppenezértkulcsamost
a sikernek.A kormány javaslatatehátez:Abdul
Medzsidvegyeát„Felség“címmelII.AbdulMed-
zsidnévenakalifatrónusát.Névcserére,mintkét
elődjénél,nincsszükség:AbdulMedzsidnevűszul-
tánültatrónon,hozzánem isdicsőségnélkülvi-
selteeztanevet:areformátorI.AbdulMedzsid
mindigbüszkeségemaradatöröktörténelemnek.
Atöbbiteendőmostmáranemzetgyűlésgondja.

Ez elhatározta,hogy a kormány támogatja Abdul
Medzsidet,hanyilatkozatbanbiztosítja:nem állide-
genvédelem alattésnem isfogidegenvédelem alá
helyezkedni:— fontoscélzásVI.Mohamedszöké-
sére.— AdjatovábbáAbdulMedzsidírásban,hogy
elismerianemzetgyűléstatörökdemokráciaalkot-
mányosvégrehajtó szervének ésalávetimagátha-
tározatainak.
MindezeketafeltételeketrnagaKemálterjeszti

előRefetpasaáltal,akititkosír:.vj.sürgönybenkap-
tamegazutasításait.MagaKemálírjaleezeketa
részleteket.
Abdul Medzsid mély megindulással hallgat.

Nem azért,minthahaboznék,hanem azért,hogyát-
gondoljaennekazóránakajelentőségét.
Nem úgyjöttel,mintőaztvárta.Deazértel-

jöttezazórais.Atrónörökösbólintéskezétnyújt-
jaRefetpasának.Ezutánazaláírásraváróokmá-
nyokkiállításáhozfognak.
Néhány óraelmúltávalmegérkezik azangorai

sürgöny:anemzetgyűléstitkosülésen,egyhangúan
megválasztotta kalifának Abdul Medzsid herceg
trónörököst.
Kalifatehátmégvanazországélén.Igaz,hogy

csakalelkekfejedelme.
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Zsibongottaváros.A NagyNemzetgyűlésülé-
sezettAngorában.
Kemálvoltazelsőszónok.Rövidmegnyitóbe-

szédutánkifejtette,miértvoltszükségakaliiátust
aszultánságtólelválasztani.„Egyedülanemzetér-
dekérőlvanszó,azállamvezetésmodernizálásárólés
nemazőszemélyesellenszenvérőlVI.Mohamediránt,
vagy éppen — aminttalán valakigyanakodhatnék
— azőkorlátlanhatalmiambíciójáról“.Ígyszólott;
Kemál.Éppenőmagajegyeztefelemlékezéseiben.

Valakiközbeszólt:
— A mohamedán világban zavarok törhetnek

ki,hahozzányúlunkehhezakényesvallásiésközjogi
intézményhez.A legtöbb méltóság szentminden
mozlimelőtt.
Egypercignémacsendvan.A közbeszólósiet

kihasználniacsendet:
— Törökország sajátvezetőszerepétveszélyez-

tetiamozlimvilágban,haehhezakérdésheznyúl.
Kemál— magaírja— haragosankiáltleaz

emelvényrőlaközbeszólóra:
— Hazudik!Ehhezért!
Mivelanemzetgyűléskilencvenkilencszázaléka,

nemcsaktiszteletből,demeggyőződésbőlisKemál
nézeténvan:aközbeszólásaellettezzelintézve.
Mostsűrű,izgalmassürgönyváltáskövetkezik.

Nem azért,minthavalamiegészenrendkívülivolna
abban,hogyaszultánutódanem elődjénekhalála1
után, az Ozmán-ház házitörvényeinek értelmében
léptrónra,hanem azelmenekültszultánörökébehe-
lyezikönmagukaterreönmagukatilletékesnekítélő
szervek— (ilyesmiéppeneléggyakranfordultelő
azutóbbiötvenesztendőben);— nem,nem ezért
kellettek asürgönyök.A sürgönyök formaságokra
éskülsőségekrevonatkoznak.A sürgönyökbenavi-
tatárgyazősiszokásésamodernelvekközötti
harc;agyőzelemtermészetesennemlehetkétséges.
Azótörökökarégi,jóidők,azaranykorvisz-

szatérésétvártákettőlanemesenOzmán-arcú,sze-
lídtekintetűkalifától.A modemekaNyugatáldá-
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sait,amagasabb kultúrát,hiszen mindnyájan tud-
ták,mennyitküzdöttértetrónörököskorában,hogy
magais,gyermekeiisnyugatimódonélhessenek.
AbdulMedzsid sohasem keresteanépszerűsé-

get.Megdöbbentiésmegindítjaaszeretetnekeza
váratlan kitörése.Ő ugyan szultánnak voltjelölve
— detalán,mégjobbisígy,világihatalom nélkül,
ahívőklelkifejedelméneklenni...
MusztafaKemál,ottAngorában,nem bánjaaz

újdonsültkalifaörömét,ötudja,mifogkövetkezni.
Csakegykisidőteljékel.Azembertsikereigyö-
zelemitassászoktáktenni.

Párhétmúlvabeköszöntöttanyugatiújévaz
ezerkilencszázhuszonharmadik év kezdete.Törökor-
szágbanezidőtájtlehetetlenközjogihelyzetállfenn.
II.AbdulMedzsidegyelőrecsakkalifa,deanép
természetesnekveszi,hogyazidőmúlásávalésa
viszonyok helyrezökkenésévela volttrónörökös a
kalifa méltóságához a szultánicímetisfelfogja
venni. Udvartartása, működése, székhelye, úgyis
teljesenhasonlóaszultánéhoz.AbdulMedzsidlát-
szólagjóviszonybanvanKemállal.Személyesérint-
kezésükugyanigenritka,deakormánykészsége-
senéselőzékenyenszavaztamegeddigazudvar-
tartásköltségeit.
Azújkalifanépszerűségenőttönnő.Hasze-

lámlikottart,mámorosanéljenzőtömegsorfalakö-
zött halad a kocsija. Elhalmozzák ajándékokkal,
nemcsakaKözel-ésTávolkeletenélőhívei,hanem
azangoraiképviselőkishátaslovakatésmásérté-
keséskedvesajándékokatküldenek.
A kalifanéhabeülazállamidíszcsónakbaés

áteveztetaz ázsiaioldalra,hogy az ottaninagy
tiszteletben álló templomokban elmondja pénteki
imáit.Imádkoztat:„arészegekért,atudatlanságuk-
ban gyűlöködőkért, az erősek rabszolgáiért“ —
amintezfőpapikötelessége.Szigorúanmegtartjaa
határvonalatazegyháziésavilágilegfőbbhatalom:
akalifátusésaszultánságközött.
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A Dolma-BagcsepalotaésAngóraközöttegye-
lőreteljesazegyetértés.Egymásutánszületnekmeg
areformok,amelyek közüligen nagy jelentőségű:
ezentúltörökül,anemzetinyelvenislehetimádkoz-
ni,ahagyományosarabnyelvhelyett.A vallásügyi
minisztérium,aközoktatásügyiminisztérium,apap-
ság,azegyetemek,aszerzetesrendek,ateológiaifő-
iskolák,azóriásivallásivagyonalapítványok külön
felügyelő minisztériuma:egytől-egyig gyökeres re-
formokonmennekkeresztül.
AzújTörökországjövendőbelihatjelszavakö-

zülnégynekértelmébenanemzeti,népi,etatista,re-
formista Törökország kezd kialakulni.Kettő ezek-
bőlazonbanméghátravan...
Azújkalifa— aminteztalattvalóiéstrónra-

segítőiegyarántremélték — tiszteletben tartja a
magasegyházméltóságávaljáróősihagyományokat,
Denem állútjábanegyetlenreformnaksem.A ha-
zaiéskülföldisajtóegyhangúanelismeri,hogysze-
mélyébenkiválóemberjutottakalifatrónra.Kalifa
ésnem szultán— demégisfejedelem,akitisztele-
tettudszerezniméltóságának.

Musztafa Kemálpasa eközben Angórában —
csendesen,amintszokta— nagycselekedetérekészü-
lődött.
Azutóbbiévekelsőnagytetteagörögöklegyő-

zésevolt.AmásodikVI.Mohamedszultánelmozdí-
tása.
A harmadik mostmég csak program.Ezta

programotazonbanmegfogjavalósítaniazazem-
ber,akinekeddigismindensikerült.
MusztafaKemál,aprémkucsmás,kékruhástá-

bornok-fővezér— ígyjármostöltözve,— óriásit
nőttazóta,amióta Samsunban partraszállt.Akkor
csakkivételesmeghatalmazásokvoltakazsebében:
anyomábanmegelfogatásiparancs.Mostazonban
márnem felkelő ésnem népvezér.Nagyszabású
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államférfi.Akiúj,modern állam szervezéséreké-
szül.
Ennek azújjászervezésnek legfőbb akadályaa

törökegyházésarégitörökvilágfelfogás.A kettő
szorosanösszefügg.Mohamedprófétavallásacsen-
dies,közömbös,szemlélődő,várakozójellemeketne-
vel.Ezekkelpedignem lehetrohamlépésbenhalad-
ni;ezeketnem lehetazállamgépezetbepontosanmű-
ködőkerekekkéntbeállítani— ésfőképen— nemle-
hetvelükcsatátnyerni.Sem harctérit,sem politi-
kait.

Kemáltehátküzdelmeséleteegyikvégsőnagy
küzdelmeelőttáll.Nem tudtaésnem istudhatja,
hogymégezenkívülismennyiharcvárrá.Deegye-
lőre,mintmindig,mostiselsőrangútaktikusnakbi-
zonyul.A legalkalmasabb konstellációk pillanatában
indítottamegazoffenzívát;egypillanattalsem ké-
sőbb,egypillanattalsemhamarabb.

A törökállamformaebbenazidőbenmeglehető-
senzavaros.VI.Mohamedlemondottéstrónjának
törvényesörököselakikaDolma-Bagcseban,szelám-
likottartés— I.AbdulMedzsidszultánután—
//.AbdulMedzsidneiknevezimagát.
Azanatóliaiföldművesnek ésakurd törzsfő-

nöknektermészetesenfogalmasincs,miakülönbség
U.AbdulMedzsidszultánésII.AbdulMedzsidkar
lifaközött.A konzervatívúrinépjórészepedig—
különösen afővároslakossága— nem bánná,ha
megszűnneezakülönbség.A kalifahatalmánakés
jogkörének kiterjesztése mellettagitálnak a papok
is,a hagyományok hivatásosőrzői.Hodzsa pedig
nem csak Konstantinápolyban van,hanem Kisázsia
mindeneldugottfalucskájábanis.
A veszedelmetnem lehetlekicsinyelni.Kemál

pasafelkészüladöntőmérkőzésre.
Deközbejönmégegymásikváratlaneseményis.
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A kalifaválasztáselőtthárom nappalültugyan-
isössze,alausanneikonferencia.Ennekkellettvol-
naazújéletrekeltTörökországantant-elismerteha-
táraifelőlhatározniaésmegkellettvolnaállapítania
aztaviszonytis,amelybenTörökországavégered-
ménybenmégiscsakgyőzteseurópainagyhatalmak-
kaláll.Deatörökdelegációnem volthajlandóel-
ismerniazokatakötelezettségeket,amelyeketelőző
kormányokvállaltak,akapottkölcsönökfejében.A
delegációalehetőlehatározottabbantiltakozottpél-
dául,atörökdohányjövedéknekezenacímenvaló
lefoglalásaellen;azellenőrzéstsem tűritovábbaz
OttománBankfelett.
Abbanisigazavoltatörökküldöttségnek,hogy

kormányanevében ítélkezésijogotköveteltazor-
szágbanélőidegenalattvalókfölöttis.Abbanazon-
ban— legalábbisaszigorúangolésfranciafelfo-
gásszerint— nem voltigaza,hogyakészpénzben
felvettkölcsönöketegyáltalán nem akarja vissza-
fizetni.A törökállampapírokígyteljesenértéküket
vesztik— ezpedigszintepénzügyikatasztrófának
számít.
A lausanneikonferenciatehátháromhavivitat-

kozásésalkudozásutánvégreiseredménynélkül
széledtszét.A delegátusokhazautaztak;kikiama-
gaországába.Atörökmegbízottakishazaérkeztek.
Kemálésatörökségtöbbetvártakonferenciától.

Fellélekzést,politikaiésanyagikötelezettségekfel-
oldozásátvárták.A csődnekisnevezhetőeredmény-
telenség ezzelszemben nagyfokú elégedetlenséget
okozott.Mihasznunkanagygyőzelmekből,— kér-
dezgettékatörökhazafiak,— hanem élvezhetjük
agyümölcseit?!
Kemálintranszigenspolitikájánakkezdtekellen-

zőitámadni.Mintrendesen,éppenazokábrándultak
kiésváltakellenzékivé,akikveleegyszerreindul-
takútnakésúgyérezték:azinduláskorőkadtak
személyéneksúlytéstekintélyt.
Féltékenykedés,gyanakvás támadt,mintmin-

denszédületesemelkedésnyomában.Miértdetroni-
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záltattaaszultántKemál,hanem engedteutódjá-
nakatróntelfoglalni.Vájjonnemőmaga...?
Minden teljhatalmú hadvezérről, kormányzó-

ról,mindendiktátorrólaztsuttogjaazirigység,Jú-
liusCaesarésNapóleonóta.

XX.Kemálházassága.

Ekkorváratlan dolog történt.Kemál,azagg-
legénynőbarát,mindiggálánshódolójavoltanői
nemnek,deeddignem érdeklődöttsohaegybizo-
nyosnőiránt:mostváratlanulmegházasodott.Fele-
ségülvetteLatiféHanumot,egydúsgazdagszmir-
naipolgárcsaládnagyratörő,ambiciózus,Európában
nevelkedettleányát.Talándinasztiátakaralapítani?
— kérdikerreKemálirigyei.Éppjókor!— teszik
hozzáarosszmájúak.
A negyvenkétéves Musztafa Kemálgházi—

(ezta„győző“melléknevetkaptaméggöröggyő-
zelmeiértanemzetgyűléstől)— tehátmégisvárat-
lanulmegnősült.Kigondolta volna,hogy valaha
ezisfogtörténni?
Igaz,hogyazegészinkábbkalandvolt,mint

házasság.Eztmamárnem istitkoljaatöröktörté-
nelem.Aházasságidőtartamaisnagyonrövidvolt.
Kemál hivatalos életrajzírója, Mikusch ezt?

mondjaa„gházi“csodálatos,hirtelenkezdődöttés
hirtelenbefejeződöttházasságáról:
— MégSzmirnavisszafoglalásaidejébentörtént,

hogy agháziésfővezéravárosközéppontjában
ütöttefelfőhadiszállását.Mindjártamásodik,vagy
harmadiknaponmegjelentottegyfiatalhölgy.A
főparancsnokkalkívántbeszélni.Beisengedtéka
főparancsnokelé.Azifjúlánymegkérteagházit,
tegyeátszállásátazőházukba.
— Afiatallányelmesélte,hogyröviddelezelőtt

tértvissza BiarritzbólSzmirnába.Szüleimég ott
maradtak Franciaországba.Szmirna ekkor még a
görögcsapatoknyomásaalattállott.Abbananagy
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házban,amelybenLatifélakottésaholcsakkevés
szolgaszemélyzetszolgáltfel,sokatkelletttűrnie.
A görögfőparancsnokmeggyanúsította,hogyakö-
zeledőtörököknekhíreketszállít.A házattöbbal-
kalommalátis kutatták,állandóan vigyáztak és
lestek rá.Minden pillanatban felfoghatták volnaa
lányt.Azonban Latifébátran kitartottésaztsem
kísérelte meg,hogy elszökjék.A biarritzividám
napok után Szmirna végetérni nem akaró sötét
álom lett,telefélelemmelésijedtséggel.Ekkorfo-
gadtameg alány,hogy MusztafaKemáltházába
fogjainvitálni,hasikerülKemálnak,mintgyőztes-
nekSzmirnábabevonulnia.
MusztafaKemáleleintenem fogadtaelLatifé

ajánlatát.Első meglepetésében talán felháborodott
kisséafiatallányvakmerőségén.Mohamedánnők-
nélazilyeneljárás,legalábbisszokatlan.A leány
szüleineknevétjólismerte;aleánymagátLatifé
„Hanumnak“nevezte.Latifénem hagytamagátel-
utasítaniés makacskodott,hogy a hadjáratmeg-
erőltetéseutánpihenésreésnyugalomravanszük-
ségeagiiázinak.Erreamostanifőhadiszállásavá-
roszajosbelsejében nem alkalmas.— Miközben
Kemálméghabozott,gondolkozottazajánlatelfo-
gadásán,aleányanyakábanlógómedaillonután
nyúlt.Kinyitottaésmegmutattaagházinak.Kemál
arcképevoltbenne.„Remélem,eznem kellemetlen
önnek?“ Kérdezte mosta leány kissé elfogódva.
Természetes,hogyszósem lehetett„kellemetlenség-
ről“.A gházinevetettésbeleegyezettaleánykéré-
sénekteljesítésébe.
— A családvillája— aleányatyjaegyébként

hajógyáros,Szmirnaegyikleggazdagabbembere—
avárosonkívülfeküdtegydombon.Nagyszerűki-
látás nyíltinnen a tengerre.Hozzátartozottegy
festőiszépségű ótörök kertaFöldközi-tengerdús
növényzetével,terraszokkalnyiltverandákkal,efeu-
tiak,gliciniáknak,rózsáknak ésjázminoknak tarka
keverékével körülvéve. Musztafa Kemál szűkebb
törzsévelbevonultebbeazújkvártélyba.Latiféháza
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küszöbén fogadta;a városszabadítójátrégikeleti
szokásokhoz képestüdvözölte:méltósággal,tiszte-
letadással.Mindezaleánynáltiszta,harmonikusegy-
séggéolvadtössze.
— Aleánynem voltmagasnövésű.Inkábberős,

mintgyengéd.A mohamedán nők ruhájáthordta,
azonbanfátyolnélkül,amintezakkoribanafelvilá-
gosult,magasabbrétegekbenszokásvolt.A fekete
fejkendőhatásosanfogtakörülafehér,teltarcot;
szájésáll— kissétúlzottanerősekegyhúszéves
lányhozképest—,majdnem férfiaserélyrőltanús-
kodtak.Keményésbüszkeezaszáj.Latifészemei
meglepően szépek:nagyok,ragyogóak,mély barna
színűek, ugyanakkor valami sajátságos, ezüst-
szürke fényben isragyogtak;tekintete komoly és
okos.
—MusztafaKemáltújotthonábanszeretőfigye-

lem ésgondosságvettekörül.Magaaházúrnője
azonban láthatatlan maradt.Kemállépten nyomon
éreztealeánygondoskodását.Minden,amiafővezér
egészségénekárthatott— ésafővezérvajmikevés
figyelmetszokottennek szentelni— távolmaradt
tőle.Kemálazonbannem szoktameg,hogykíván-
ságaitneteljesítsékésszigorúbbparancsokatadott
ki.Eredményeazonbannemvoltparancsainak...

— Azakaratemberéreezmélyhatástgyako-
rolt.Közelebbrőlóhajtottamostmármegismernia
fiatallányt,akiolyan jólértetteamódját,hogy
azoktól,akik őtkiszolgálták,engedelmességeterő-
szakoljonki.Azelsőbeszélgetésreújabbbeszélge-
tések következtek.Musztafa KemálLatifében igen
műveltésélesintelligenciájúasszonytismertmeg,
ragyogó társat beszélgetésekre és vitákra. Mind-
ezekbenaleány,nem egyférfivelszembenfölény-
benisvoltKemálkörnyezetében;Latiféelőzőlega
konstantinápolyi amerikai kollégiumot végezte el,
azután Franciaországban neveltették.Sokatutazott
ésPárizsbanpárévigjogotistanult.

—Az,hogy Latifé kitűnően beszélt idegen
nyelveket,Kemálszámáraisnagyonfontoslett.
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Ezek az események ugyaniséppen akkoriban tör-
téntek,amikorAngliávalszemben atörök politika
magasfeszültsége állottfenn.Latifé mostMusztafa
Kemáltitkárnője lett.Kitűnően fordította a gházi
diplomáciailevelezéseit.

—Azegyüttesmunkaösszehoztaőket.Musz-
tafaKemálnem titkolta,hogymintnőiselnyerte
tetszését.Úgy látszottLatiféeztszívesen ishall-
gatja.AmidőnazonbanKemáltovábbakarthaladni,
kerek„nem“voltaválasz.A fiatalleányellenállása
legyőzhetetlen volt. Mindent elmondott azonban,
amia szívén feküdt.Kemálismegmondta neki;
megesküdött,hogy hamarább nem fog megháza-
sodni,míg életmunkájaamegkötendő békévelbe
nem fejeződik.A leányaztválaszolta,hogyaző
elveiisleginkábbolyansúlyosak,— azőszámára.
VagyKemálfeleségelesz,vagy— ésezzelbeval-
lotta Kemálnak hajlandóságát— soha nem fog
férjhezmenni.Kemálszeretője azonban nem akart
lenni.

—Egyiküksem engedett— ésígyMusztafa
KemálaztánnemsokáraelisutazottSzmirnából.

—...Jó idő elteltanélkül,Hogy Szmirnába
levélérkezettvolnaKemáltól.Latiféegyedülma-
radtbánatávalésvégülisarragondolt,hogy a
megkezdett egyetemi tanulmányokat megint foly-
tatnifogjaPárizsban.

—MusztafaKemálmárrégenAngorábanvolt.
Egyszépnaponváratlanulkiadtaaparancsot:ké-
szítsékelőutazását!Egyórávalazutánelisutazott
Angorából— senkisemtudta,miértéshová.Kerülő
úton érkezett Szmirnába. Alighogy megérkezett,
megjelentLatifévillájában ésígy tudattajövetele
célját:„Rendbenvan,megfogunkesküdni“.Ami-
dőnameglepetéstőlnémaLatifészótlanulottállt
előtte,amagavaskosmodorában még hozzátette:
„Éspedigazonnal,mindenhókusz-pókusznélkül.És
senkineksemjelentjükbeelőre.“

—Ígyistörtént.
— ...Kernáléknászútjaafeldúltanatóliaivi-
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dékenvezetettát.Megálltakafalvakban;Musztafa
Kemál a parasztokkal elegyedett beszédbe,meg-
hallgatta panaszaikatés megmondotta aztis,mit
várőviszonttőlük.Azonbansehol,mégavárosok-
bansem,aholagházimegjelent,egyetlenkérdési
sem intéztekhozzáamelletteállónőrevonatkozó-
lag.KatonaiparádéknálLatiféazoldalamellettlo-
vagolt,mintadjutánsa:csakígytudtákmeglassan
atisztek,hogymegnősült.
— ÍgylettLatiféHanum MusztafaKemálhit-

vese.Demégtöbbislett.A „nagyember“munka-
társnője.MusztafaKemálmindjártasajátpéldáján
akartamegmutatni,hogyarégikeletikötöttségek-
nek,amelyekazasszonyokravonatkoztak,egyszer-
smindenkorra véget vetett. Meg akarta mutatni,
hogy azasszony ezentúl,társadalmilag ésemberi-
legisegyenjogosítva,aférfiakoldalánállTörök-
országban.

Még Kemál boldog mézeshetei alatt történt,
hogyarégivoltcsászáritábornokokésudvariem-
berek,akikbenmégéltsajátszemélyiségükfontos-
ságánakemlékeésakikmegvoltakgyőződveróla,
hogyKemálnélkülük„semmiresem vittevolna“—
egyre többetsúgtak-búgtak titokban.Nyíltan egy
fejmozdulattal sem árulták el elégedetlenségüket.
Nem istehettékvolna,mertKemálpáratlannépsze-
rűségeegyszerűenmegsemmisítettevolnaőket,még-
fizikaiértelembenis.
Az elégedetlenek meg voltak győződve hogy

Kemálmostmárújdinasztiátakaralapítani.
Konstantinápoly nagyváros; itt könnyebb tit-

kostalálkozókatrendezni,mintazanatóliaikisköz-
ségekben,aholvihartkavartmég egy vízbehullott
szalmaszális.A fővárosbandugtáktehátösszefe-
jüketRefetpasaésazeurópaiegyetemendoktorált
dr.Adnan bej,a Kemál-kormány konstantinápolyi
kormánybiztosai;Raufbej,avilágháborúlegendás-
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hírű hadihajóparancsnoka— atöbbirégimeggyö-
keresedettés inkább átfestett,mintátalakultud-
variemberekkelegyütt.
RefetpasamagaissűrűnfordultmegaDolma

Bagcseban;ahódolattólhaldokolvabeszéltakalifá-
val;rendeleteiben is lépten-nyomon észrevennia
szándékos és hangsúlyozottan mélységes tisztelet-
nyilvánítást.Raufbejmaga,óvatosságból,egyelőre
kétkulacsos politikát folytat: Angórában Keniál
jobbkeze és helyettese, Konstantinápolyban pedig
egy angolmintára szervezettállamrólábrándozik,
melynekkalifája— vagyszultánja:mithatároza
kifejezés?—„uralkodik,denemkormányoz“.
Minden diktatúra kialakulásakor akad egy

csomóember — szabályszerűenarégipárthívek
kikül — aki akár hazafias aggodalomból,akár
irigységbőlésféltékenységbőlmegpróbáljaazégig-
érő fa törzsétvisszanyomni— vagy átfűrészelni.
Ilyenkorazagyőztes,akigyorsabban tud csele-
kedni.Kemálpedig villámgyorsazelhatározásban
is,akivitelbenis.Azeszközöketnemnagyonnézi.
Éppen a török delegáció visszaérkezése után

kezdődöttAngórában aszokásoséviköltségvetési
vita.Ilyenkorkerülnekadöntőfontosságúkülpoli-
tikaiésbelpolitikaikérdésekisfelvetésreésmeg-
vitatásra.Ittrobbantak kiazellentétek.Raufbej
voltafejeanagyonvakmerő,deszámrakevésel-
lenzéknek.Sükriképviselő,különben mohamedán
lelkész,fanatikusanálltkiapapságkívánsága,a
régimonarchia teljeshelyreállítása mellett.Heves
jelenetek közben ülésezetta parlament,az ellen-
felek — akárcsak amagaskultúrájú Nyugaton —
súlyos gorombaságokatvagdaltak egymás fejéhez.
Az ülések nem tudtak semmipozitív eredményt
produkálni— Kemálhallgatottésvárt.Mégnem
jöttelazújabbcselekvésideje.
Pontosan abban az órában,amelyben kellett,

sem előbb,sem későbbegypillanattalsem:éjjel
telefononhívattaössze,bizalmastitkárával,amaga
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rendületlenülhű párthíveit.Pártvezetőket,képvise-
lőket. Az éjszakai tanácskozás eredményeképpen
másnap reggelfelvetetteaparlamentelőttakér-
dést: hajlandó-e a képviselőház magát feloszlott-
naknyilvánítaniésújválasztásokatkiírni?Miután
pedigKemálnakaszámszerintitöbbségemegvolt,a
javaslatotelfogadták.
Azelsőangorainemzetgyűlés,amelymint„lá-

zadóparlament“alakultmeg,1923.éviáprilis2-án,
hároméviműködésután,feloszlott.
AzújképviselőválasztáskorKemálisméttöbb-

ségetszerez.Lényegesen nagyobbszámút,mintaz
eddigitöbbségevolt.
A szerencse nem járegyedülA belpolitikai

győzelemmel párhuzamosan váratlan külpolitikai
sikertérelKemál:Lausanneban ismétösszeüla
konferenciaésezúttallényegükbenelfogadjaazan-
goraikormányfeltételeit.
TörökországanyagihelyzeteésEurópáhozvaló

viszonyaelrendeződött.Kemálmostmárnyugodtan
fordíthatta minden erejét sajátbelpolitikaicéljai-
nak megvalósítására.Felesége hűséges társa volt
még ekkoriban agyonhajszolt napjának, teendői-
nek,tárgyalásai,postájalebonyolításának.
Raufpasa,majdbukásautánFethibejlettaz

angoraiminiszterelnök.Egyik megbukott,a másik
nem tudott kormányt alakítani. Fethi lemondása
után aparlamentnem tudottmegállapodniami-
niszterelnök személyében.Annálkevésbé,mertaki
máregyszerminisztervolt,az— egyújkeletűpar-
lamentihatározatértelmében— nem lehettöbbéa
Ház tagja.Sem választó,sem választható többé
nem lesz.EzzelarendelettelKemálaztakartameg-
akadályozni, hogy újra olyan elmozdíthatatlan
triumvirátus jöjjön létre,amilyen Enver idejében
alakultki.
A helyzetkomoly.Kemálésfeleségeaggódnak

a jövőmiatt.A,,gházi“egyéjjelismétösszehívatja
bizalmasembereit.MostmárAngorátólnem messze
eső,csankajaimodernpalotájábalakikfeleségével.
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IttfogadjaIzmetet,KameleddinSzámipasátésa
többieket.
Ezen az ülésen megy határozatba a világtör-

ténelmifordulat:Másnapproklamálnifogjákaköz-
társaságot.
Izmetpasareggeligacsankajaipalotábanma-

rad,atörvénytervezetetelkészíteni.
Másnap teljes ülés.Ismétminiszterlistátter-

jesztenekbeésismétnincsmegegyezés.Kameleddin
Számipasafelállhelyérőléselőremegbeszéltjavas-
latotnyújtbe:„így nem lehetkormányozni,az
országhetekótavezetésnélküláll.Hívjákmegaz
ülésreMusztafaKemálpasát,ahazamegmentőjét
ésbízzákmegőtakormánytagjainakkijelölésével.“
A javaslatota parlamenttöbbsége elfogadja.

Küldöttség megy Csankajába,Kemálcsaládipalo-
tájába.A küldöttség visszaérkezéséig a parlament
ülésétfelfüggesztik.
MegérkezikKemál.Megszólalacsengő,akép-

viselőkbeözönlenek.Kemálfelmegyaszónokiemel-
vényreésazüdvözlőtapsviharutánelkezdibeszédét:
— Tiszteltképviselőház— nem aszemélyekben

vanittabaj,arendszerahelytelen.Seholavilá-
gonnem választjaakormánytegyszanaszéthúzó,
többszáztagútestület...
Kétségtelenigazság.A minisztereketazalkot-

mányosországokbanazállamfőneveziki;haakü-
lönbözőeurópaiHázakrabíznák:seholsem alakulna
kormány.Voltmárminiszteravilágon,akiminden
képviselőnekegyformánszíveszerintvalóvolt?
A képviselőházKemálmindenszaváratapssal

éshelyeslésselfelel.
...És aznap éjjelpontban éjfélkor százegy

ágyúlövéshirdette,hogyTörökországköztársasággá
átokultát...
A köztársaságelnöke:GháziMusztafaKemál

pasa.
Vájjoneszébejutott-easzázegyágyúlövésdör-

gése közben az újdonsült köztársasági elnöknek,
amikorLatiféHanummala csankajaipalotaabla-
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kábanálltakésottnéztékazéljenző,tüntetőtöme-
get,— hogyhonnanindultel,manegyvenhároméve
aTörökKöztársaságelsőelnöke?...

XXI.Aköztársaságéselnöke.

AkardjogánlettMusztafaKemál,éppenolyan
jogosbirtokosa a hatalomnak,mintakárannak-
idejénazelsőOzmán:Orkhán,adinasztiaalapító.
Igaz,hogyközbenhétszázesztendőteltel.Időben.
Felfogásban,úgylátszik,nem.

...Ezeketgondolhatjavégig ágyúdörgésköz-
benaDolma-Bagcseselyemszőnyeges,velenceitükrös,
brokátbűtorosnagyszalonjában II.AbdulMedzsid,
akalifa,ahogyazenyheősziéjszakában,ezerés
ezerlámpafényébenaragyogóBoszporuszonsiklik
végigatekintete.
Ő nem keresteahatalmat.Azegykorifestő-

művészgondolataiszabadoncsaponghatnakminden-
felé.Megérthetmindent,mélyéreláthatmindannak,
amitmagasabbhatalmakintéznekhelyette.A kali-
fánakazonbankötelességeivannakönmagával,csa-
ládjávaléshivatásávalszemben.
II.AbdulMedzsidtehátmárbeleiskezdaleg-

élesebbésaleggyorsabbakcióba.
Nekiismegvanaköztársaságielnökkelszem-

ben,amagaigenjelentékenytábora.Aszélestörök
néprétegek mélyen éserősen vallásosak.A török
mentalitásáltalábanaz:— amiapáinknakjóvolt,
nekünkisjó.— Avilágháborúravoltszükség,hogy
a fiatalabbakkal megértesse és megkívántassa a
reformokat.A régitábornokitörzskar nagyrésze
maislegitimista.Ezmindenüttígyvan.Azegyház
vezetői,élükön a sejk-ül-izlámmal,természetesen
szinténragaszkodnakakalifátusintézményéhez.A
képviselőkközöttII.AbdulMedzsidkalifánakmár
egészsorszemélyesbarátjaisvan.Nyájaséssze-
rénymodoramindighíveketszerzettszámáraakö-
zéposztálylegkülönbjeiközött.
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MagábanAngorábanisalakul,szervezkedikaz
elégedetlenkedőKemálelleniellenzék.Nem.minden-
jkinekvanínyéreaköztársaság.Mégkevésbéaköz-
társaságielnök.Sztambulban,az ősiszultánváros-
ban lettmostúrráagondolat:visszatérniarégi
beváltéletformákhoz.LutfiSükribej,aSztambul-
banköztiszteletbenállópolitikusakitazújéraisel-
ismerésselés tisztségekkelhalmozottel,hatalmas
.vezércikketíraz egyik napilapba,amelyben el-
ismeriugyanaszultánsághibáit,tiszteletteladózik
a köztársaságitlétrehívó eszményeknek,de mégis
nyíltanéserélyesenkiáll— akalifátusmellett.A
köztársaságkikiáltásaótaugyanisegyreerősödika
mohamedánságaggodalma:félő,hogyKemálkövet-
kezőlépéseakalifátuseltörléselehet.Ezpediga
törökökvezetőszerepénekfeladásávaljár.
A legnagyobb konstantinápolyilap,a„Tanin“,

nap-naputánhozzaacikkeket,amelyekbenazősi
egyháziésközjogitörvényekalapjánaztfejtegeti,
hogy a kalifátustermészetszerűleg együttjára vi-
lágihatalommal.
MagáhozKemálhozisfordulnakakalifátusel-

törlésemiattaggódó,vezetőkülföldimoszlim sze-
mélyiségek.ElsőnekAgakhán,aNépszövetségké-
sőbbielnökeésEmirAlifejedelem,azindiaimoha-
medánságkétvezetője.ArrakérikKemált:biztosít-
sonaköztársaságakalifánakolyanjogkörtésha-
talmat,amilyenjogköreéshatalmaarómaipápá-
nakvanakatolikusvilágban.Kétkonstantinápolyi
nagylap,a„Tanin“ésa„TasciriEfkyar“szószerint
leisközliezeketaleveleket.
Mindezazonbaninkábbártakalifaügyének,

mint használ. Ugyanis mindez erős ellenakcióra
sarkalljaAngorát.Azelnökötkülönösenazahír
döbbentimeg,hogyakalifaérintkezéstkeresafő-
városban megforduló külföldielőkelőségekkel;ezt
könnyűvétesziszámáraaz,hogytökéletesenbeszél
németülésfranciául.
A konstantinápolyisajtó— látva,hogyaharc

egyelőrenem járveszéllyel, — vérmesencikkezik



229

tovább.„A Vatan“ vezércikke úgyszólván napról-
napraarrólszól,hogymilyennépszerűakalifa,aki
már trónörökös korában is közszeretetben állott.
AmikorkisebbbalesetériaBoszporuszbanközleke-
dőhajón— kishorzsolásazegész,mégfejedelmi
házbansem érdemesszóra— a,,Tanin“isfelhasz-
náljaazalkalmategyhódolócikkre;tartalma,hogy
„aszeretetkalifávalérezmindenkiésakalifaneis
gondoljonavisszavonulásra,mertebbeegyetlenjó
töröksemnyugodhatnékbele,soha,soha...“
MégfokozzaeztapropogandátLutfiSükzibej

másnapi,egészoldalas cikke:„És most:a föld--
kérdés“.Tartalma:a kalifának vissza kelladni
egész,régihatalmát,különbenTörökországelveszti
elsőszülöttségét a mohamedán államközösségben.
Kivételezetthelyzetérőlpedig Törökország önként
sohasemmondhatle—ésígytovább.
AzOzmán-hercegeknyíltlevelettesznekközsé,

amelybenhangoztatják,hogy— bizonyoshíreszte-
lésekkelszemben,— szükségesnektartjákkijelen-
teini;„,hívekakalifaőfelségéhez,adinasztiafe-
jéhez“.
Egyre nagyobb a túlzó politika visszahatása.

Angorában mind sürgetőbb,hevesebb szónoklatok
hangzanakel.Azthangoztatják:romokranem.le-
hetépítkezni;újvilágotcsakúgyalkothatunk,ha
előbb teljesen szakítunk arégivel.Teljeserejével
állrövidesenaharcakéttáborközt...
Kemálmaganem vehetrésztbenne,mertbe-

teg.Régivesebántalmaiújultakki.A kalifapedig
láthatatlan.Nem harcostermészet— mindigissze-
retettaháttérbenmaradni.Egészegyéniségenem
ebbeamostanivilágbavaló.
Raufbej,akimostmárnyíltanazellenzékve-

zére, visszautazik Konstantinápolyból Angorába,
miutánmárelőzőleghosszasantárgyaltII.Abdul
Medzsiddel.Elindulásátazújságokerősenbeharan-
gozzák.Hatalmasmonarchistatömeg kísérikiaz
állomásra.Tüntetően veszrésztabúcsúztatásokon
aszálfatermetű,nemesvonású Kjazim Karabekir
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pasa,tábornokidíszegyenruhájában.Valóságos fér-
fiszépség.OttvanAliFuadpasa,dr.Adnanbejés
atöbbiek.„Rauf“tekintélyecsorbíthatatlanavilág-
háborúóta.Ő vezetteaztalegendástörökcsataha-
jót,amely egyesegyedüláttörte az antantblokád-
ját és aknazárat; azután egy évig járt-kelt az
Óceánon,teljesenönállóanéspusztította,felsőbbpa-
rancsnélkül,azellenségflottáját.

Raufnakrövid,drámaitalálkozásavanKemál-
lal,azegykorijóbaráttalésmostaniellenféllel.Meg-
kérditőle:nem volt-emégkoraikikiáltaniaköz-
társaságot?

Kemálaztválaszolja:„Nem!“
A „TasciriEfkyar“ésa„Tanin“pedigtovább

cikkezik a kalifa hatalmának kiterjesztése mellett.
A sztambulilapokmindenreggelodakerülnekKe-
málesankajaiíróasztalára.
A VégkifejléstmagaAbdulMedzsidrobbantja

ki.

Izmetpasa,Kemálköztársaságielnök későbbi
utóda,sürgönytkapakalifától,aszalazértesítés-
sel,hogy útnak indította teljhatalmú megbízottját,
fogadjaeztaférfitaköztársaságikormányéstisz-
tázzaveleAbdulMedzsidközjogiésmagánhelyze-
tét. Egyúttal kéri udvartartásának kiterjesztését
éscivilistájánakfelemelését.Ehhezakérelemhezaz
1923.éviáprilisiötödikénhozotttörvényadneki
jogot.
Asürgönynemvoltidőszerű,mertmárelőzőleg

isélénkentámadtaanemzetgyűléstöbbtagjaaz
udvart.Huszonhatezertörökfontvoltakalifaad-
digihavicivilistája.Akérelem,tehát,bármilyensze-
rényenésudvariasanfogalmaztaismegAbdulMed-
zsid,nemtettjóhatást.
— Udvariasságokértészsolozsmákértnem le-

hetaköztársaságintézményétgyöngíteni— mondta
idegesenabetegKemál,sajátbevallásaszerint,ek-
korIsmétpasának.

A válaszsürgöny tehátnem tartalmaz semmi
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örvendetesétsem AbdulMedzsidrenézve.„A civil-
listátnem emelikfel;akalifatakarékoskodjék—
különbenisfelügyeletaláfogjákhelyezniaháztar-
tását.A közélettőlislehetőlegvonuljonvissza,ne
tárgyaljonkülföldipolitikusokkal,mertezrosszha-
tásttesz a népre;maradjon meg egyházfőnek és
nekívánjontöbbet,mintamitaköztársaságönként
adottneki“.

A sürgönytehát,ahelyett,hogytöbbjogotszer-
zettvolnaküldőjének,siettetteazellenkezővégiki-
fejlést.II.AbdulMedzsid— amintezérthetőis—
nem láttatisztánsem azesemények,sem azazok-
banszereplőférfiakvalódiképét.Azőelőkelőzár-
kózottságbannevelt,kissémindigegyeszményivi-
lágbanélőhercegiésművészmentalitásanem fog-
hattafelamagukteljességébenaközeledőújvilág
kíméletlenülgyorsészordonfordulatait.Azújem-
berekpedigolyanidegenekmaradtakszámára,mint
amilyennek a Föld fiának lennének a Marslakók:
igen,haladottabbak;igen,magasabbrendűek — de
hát:igazánnem olyanemberekalapjábanvévemint
mimagunk?
Ebbentévedettagalamblelkű,kékszeműkalifa.
Azamásik,kékszemű,dekevésbégalamblelkű

férfiú,ottCsankajában,anagyravágyó LatiféHa-
num oldalán,másjövőtterveltkiazOzmán-háznak,
mintasztambulikalifa.
...1924márciusharmadikánHalilHulkieffen-

di,a szerátikerületkormánypártiképviselője és
másötvenképviselő— ennyitírelőminimumként
az alkotmány törvényjavaslat előterjesztésére —
törvényjavaslatotnyújtottbeazangoraiparlament-
ben.Ajavaslatígyhangzik:
„Mondjakianemzetaparlamentútján,hogy

a vallásügyiminisztérium,a kegyes alapítványok
minisztériumaésakatonaivezérkarmegszűnik“.
Vaszif bej,a saruchanikerületkormánypárti

képviselőjeésötventársaugyanakkoreztatörvény-
javaslatotterjesztibe:
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„Mondjakianemzetáparlamentútjánazed-
digegyházikézbenlévőközoktatásállamosítását“.
ÉsvégülSejkSavfeteffendi,szinténtöbbség-

pártiképviselőötventársávalbeterjeszti
„AKALIFÁTUSMEGSZÜNTETÉSÉRŐL“

szólótörvényjavaslatot.
Ezzela törvényjavaslattallettteljes a hatos

szám.A reformista,nemzeti,népi,etatista,köztár-
sasági,világiTörökországmegszületett.
A képviselőházelnökemostkimondjamind a

három javaslatraasürgősségetésmegkezdiletár-
gyalásukat.
Mindhárom javaslatotszavazás alá bocsátják.

A szavazáskézfelemelésseltörténik.A nemzetgyű-
léselfogadtavalamennyit.
A nagytank,azidő,ismétkeresztülgázoltné-

hányakadályon.Atankharcieszközéssohasem vá-
logatjamikerülmindentlehengerlőóriástalpaialá.
Lom,rög,gazvagyévszázadokótaműveltvetés:
mindegy.Háborúvananagyvilágban,örökháború.
Ésanagytank,százkilométeressebességgelrohan.
1924márciusnegyedikénérkezettmeg,drámai

körülményekköztéjjel,hivatalosanaDolma-Bagcse
palotábaa429-431.sz.nemzetgyűlésihatározathíre.
Aznapéjfélutánkétórafelé— hányszormeg-

ismétlődöttezajelenetazutolsónegyedszázadalatt
aDolme-Bagcsepalotában— kopogtattakakalifa
hálószobájának ajtaján.Az eseményekete sorok
írójamagátólaszáműzetésbenélőkalifátóltudja.A
kopogtatásmegismétlődött:A rázúdulóesemények-
tőlésahevesvitatkozásoktólkimerültkalifanem
ébredtfelazonnal.Félálombanszóltki:
— Kiaz?Mitakar?
SzalihKerameteffendi,akalifarégi,hűsze-

mélyititkáralépettbe.Lihegettésszinte,elfelej-
tetteaszokásosüdvözlést:
— Felség...apalota...
A kalifakérdőn,összevontszemöldökkelné-

zettrá
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Kerametnagylélekzetetvettésmostmártu-
dottösszefüggőenbeszélni:

— Apalotátkatonaságveszikörül.
A kalifakiugrottágyából,selyem hálóköntöst

kerítettmagára.
Azablakonátnem látnisemmit.Vak,sötét,

télvégiéjszakavanodakint.Deaparkutainlódobo-
gáshangzikéscsörtető,dobbanómenetelés.

— Atúlsóoldalon,Felség,—lihegteKeramet.
— Mármindenkiébrenvan.Errefeléjóllátni,

hogy...

Ebbena pillanatbanfeltéptékazajtót.Barna-
egyenruhás,vörösfezesalakokjelentekmegazóriási
fehérajtókeretben.
AbdulMedzsidazonnalmegismerteazelsőbe-

lépőt: Hajdar bej, Konstantinápoly polgári kor-
mányzója.HajdarmellettSaadeddinállott,arend-
őrminiszter.
A kormányzómélyenmeghajol.Kezétszertar-

tásosanhomlokáhozésajkáhozilleszti.Sietősenfe-
jezibeazüdvözlőgesztust,hogymegszólalhasson,
mielőttakalifaszóranyithatnáaszáját:
— Felség,kénytelen voltam éjjeljelentkezni

apalotában.Ezitt— fehérpapírlapottartottake-
zében— akormánysürgönye.Angorábólérkezett.
A nemzetgyűlésmaéjjelmegszüntette a kalifa
méltóságát.Az Ozmán-ház valamennyitagjának el
kellhagyniaazországot.Parancsom van,hogyhaj-
naliötóráigürítsemkiapalotát.
...Hajnaliötórakormárindulásrakészenis

álltakalifa-család.II.AbdulMedzsid,kétfelesége,
fia,ÖmerFarukhercegésleányaakis,kékszemű,
szőkeSehvárhercegnő,akikésőbbahaiderabadi
trónörökösfeleségelett.A szolgákközülösszesen
ötenállnakkészen.
AbdulMedzsidleánykájánakfejéntartjaake-

zét.A kisSehvárhercegnődideregaszürkületben.
Nagy,kérdő,szemeholazédesapja,holazanyja
arcátkeresi.Azutánminthaegyszerremindentmeg-
értettvolna,gyöngédésvigasztalómozdulattalsi-
mulapjához.
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Azeurópaigondolkozásúművészherceg,hirtelen
megőszült,selymesszakállával,átlátszókékszemé-
velolyanebbenapillanatban,remegőcsaládjakö-
rében,mintaz ótestamentum valamelyik tiszteletet
ébresztőpátriárkája.
Mindenkicsak egyetlen kisutazóbőröndötvi-

hetmagával:ezarendelkezés.Máregészenvilágos
van,amikormegindulahajnalimenet.
II.AbdulMedzsidnemtörődikmostilyenkülső-

ségekkel.A fényűzéstkedvelő,szépéletformákután
vágyódó arisztokrata,az örökké szépért rajongó,
ambiciózusművészeltűntebbenapillanatban.Az,
akia palota márványoskapuboltja alólvisszafor-
dul:Allahembere,amozlim világlegfőbbpapja,
egy majdnem másfélévezredes egyházi méltóság
hordozója.
Csöndtámad.A kormányzóésarendőrminisz-

terlehajtottfőveláll,amígakalifa,apalotafelé
fordulvaimádkozik.
Azautókmárvárakoznakafőbejáratelőtt.II.

AbdulMedzsidbeülalegelsőbe:szembenvelefog-
lalhelyettHajdarésSaadeddin.A rendőrfőnökóva-
tosanemelikardját,hogynecsörömpöljön,amikor
afelhágóralép.
Előlis,hátulis,lovaskatonáksorafogjaközre

akocsit.Amikoraparkaranyrácsoskapujáhozér
azautósor,apalotaőrségutolsóttiszteleg.A dob-
pergésésakürtszómégsokáigrezegalevegőbena
távozókután...

—Kékszemevanakalifának— írjaNoelle
Roger,egyfiatalbájossvájciújságírónő,— hosszú
hófehérszakálla,erőssasorra,feltűnőenfiatalos,jó-
ságosarca.Kezében kisrózsafüzérttart,amelyet
egypercresemteszle.

—Néhánybarátságosszótszólhozzám abe-
mutatásután.Dicsérteasvájciakat,szépországun-
kat, jóságunkat, őszinteségünket, vallásosságunkat,
de különösen vendégszeretetünket,amellyelorszá-
gunkatotthonossátudjuktenniazotthontólelsza-
kadtidegenszámára.
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— Búcsúzóulmondottmégvalamitakalifa:
„Atöröknépjólelkű.Jóésszeretetreméltó.Imád-

kozzékértük,Mademoiselle“.
...Ígyfejeztebeatrónfosztásutánpárnap-

palasvájciTerritetben,akalifaéleteutolsóinter-
júját.VeleazOzmán-ház,atiszteletreméltó török
tradíciók,aszemlélődő,filozofáló török emberti-
puőatűntelTörökországban,— talán örökre.Ki
tudja?...

Csankajában,odalenn Kisázsia szívében pedig
azalattazújdonsültköztársaságielnökmégsem tud
annakörülni,hogyvetélytársnélküluralettazor-
szágnak.
A nagydicsőségnapjaibanhoztaugyanishírül

számáraatávíró:édesanyjameghalt.Ésaztismeg-
tudtarövidesen,hogyakibennemrégmégéletegyá-
molátláttaoldalamellettállni,nem szeretitöbbé...
A fiatallányLatiféHanum,nem szeretimárazöt-
venfeléközelgőférfit.Latifécsakahatalmatsze-
reti.Talánnem isszeretteKemáltsohasem.Ezért
történttehátminden,ezvoltaszmirnaifelkínálko-
zásésanagyragaszkodásnyitja.Milyencsúf,ha
valakiennyireistenítiahatalmatésennekrendel
mindentalá— gondolhatjamostmagábanMusztafa
Kemál.A gházimáról-holnaprajöttrákétségtelen
bizonyítékokból Latifé valóságos érzelmeire. És
amilyengyorsvoltazelhatározásaaleánykéréskor,
éppolygyorsellenkezőelhatározásais.
RövidesentehátbenyújtjaKemálaválópertfe-

leségeellen.A törökhatóságoknapokalattlebo-
nyolítjákanépatyjánakválóperét.
LatiféHanum,párnapmúlvaelishagyjamár

Csankaját.A fiatalasszony azelfeledettségbefog
váratlanulmeghalni.A gházipedigbámulatosanrö-
vididőalattelisfelejti.
Ígyérvéget,tehátegyidőbenadolma-bagcsei

ésacsankajaiálom.Talánamindentkiegyenlítősors
rendelte ezt a csodálatos tragikus párhuzamossá-
got.
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XXII.Egyedül

IttülmosttehátAngóramellett,csankajaihirte-
len építettmodern palotájában,Törökország egye-
düliésbátranmondhatni:szuverénura:GháziMusz-
tafaKemálpasa,tábornok,atörökköztársaságel-
nöke.Negyvennégyévescsak— ésmárismindent
elértamitembercsakálmodhatmagának.Hihetet-
len,hogy az utolsó esztendők változataimicsoda
magascsúcsokraemeltékazegykoriszalonikiipol-
gárfiút! Mindaz, amit évszázadok tradíciója épí-
tett,megtörhetetlennek látszó boltozatkénta törö-
kökfejefölé,eltűntKemálútjából.
Mindenki,akiútjábanállt,eltűntazidőkfor-

gatagában.Régi,gyermekkoriellenségei,mintHa-
fiztanár,FetibejésIzmjailpasaahadtesttábornok
— Istentudjamerre,szanaszétélnekazországban.
Egyáltalánkérdés,élnek-emég?Kemálnem isgon-
doltrájuk.Életéneknagyharcaitmegvívtaésnegy-
vennégyéveskorábanodáigjutott,ahováegy-egy
JúliusCaesar,vagyNapóleonemelkedett.Musztafa
Kemálelsőnagyharcaa„vörösszultánnal“,már
olyrégvolt,szinteelisfelejtette.A„vörösszultán“
azóta ottporlad,valamelyik konstantinápolyiszul-
tánitürbében.A másodiknagyellenfél,Enverpasa,
valaholabokharaihomokpusztákalattalusszaörök
álmát.Ha a csankajaipalota gazdája elgondolja,
hogymicsodahátrányoshelyzetbenharcolta„vö-
rösszultánnal“ésEnverrel,akkorméltánfoghatja
elabüszkeség éshit,emberfölöttiképességeiben.
Hiszenvalóigaz,hogyII.AbdulHamidamuzul-
mánokkalifájavolt,őKemálpedighuszonegyéves,
jelentéktelenvezérkariszázadosésmégisőgyőze-
delmeskedett.Esazisigaz,hogyEnverpasa,avi-
cegeneralisszimusz, dinasztiát akart alapítani: és
mégisazismeretlenvezérkariőrnagygyőztelea
hadügyminiszter-hadistent.Azután jöttek a további
nagyharcok.VI.Mohamedazutolsóuralkodószul-
tánvégeredménybenmégmindigegyeurópaibiro-
dalomnakvoltszuverénje. Mégisezasárgaképű,
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szomorúarcú úrmenekültela britcsatahajón és
MusztafaKemálköltözöttbeacsankajaipalotába.
Azutánittvoltazazártatlan,deháromszázmillió
mohamedánfölöttvallásihatalmatgyakorlóII.Ab-
dulMedzsid.A kékszeműkalifa.AmikorVI.Moha-
medelmenekült,ezmégcsaktörökbelügyvolt.Ami-
korazonbanII.AbdulMedzsid,akalifa,hagytaott
amasötétéjjelen,akonstantinápolyiDolma-Bagcse
palotát,— nos,ezmáravilágháromszázmilliómo-
hamedánjávalvoltujjhúzás.MégissikerültMusztafa
Kemálnakeztahihetetlenújítástésváltozástis,ki-
erőszakolnia.Mostittmaradt—úgyérzi:egyedül.
A csankajaipalota ura,a török köztársaság

elnöke,egyedülélveziéletenagydiadalát.Azegyet-
len,amihűenkitartmellettefiatalkora,óta:reu-
májaésvesehomokja,Sefelesége,segyermeke,se
anyja,seapja,— jóformánsenkijesincs.Egyetlen
igazibarátjaIzmetpasa,azinönüihős.Azakis
nagyothallóokosésjóindulatúember,akivelMusz-
tafa Kemálüresóráitmegosztja.Kemálazonban
nagyvendégeskedéseketisrendezmostmárottho-
nában.Ezekbemenekülválásaután.Ilyenkorcsil-
lognak,villognak acsankajaipalotaszikrázó kris-
tályablakai.Musztafa Kemáltalán éppen egyedül-
létemiattismenekültezekbeanagy,hangos,tán-
cos,zenés,társasösszejövetelekbe.Lelkilegegyedül
van.Érzi,hogymindentelért— ésmégsem értel
semmit.Az,amiértúgylátszik élete elrendeltetett,
csak ezután fog elkövetkezni.Eddig csak harcok
voltak a hatalomért.A hatalomért,amivégered-
ménybencsakarrajó,hogyvégreazttehesse,amit
helyesnekésmegvalósíthatónaklát,— amiatörök
népetfelemelheti.Emiattverekedetttalán a „vö-
rös szultánnal“, Enverrel, görögökkel, kalifákkal.
Most,hogyittállvégre,mintszuverénállamfő,ér-
kezetteltalánazideje,hogyazttegye,amiélete
komolytartalmátmegadhatná.
Nem véletlenaz,hogyMusztafaKemálutóbb,

amidőnacsaládinevekfelvételételrendelte,éppen
az„Atatürk“— „atörökatyja“nevetválasztotta.
Valóbanezlettmostéleténekcélja:gyermeke,csa-
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ládja,nem voltésígyazegésztöröknemzetette-
kintettegyermekének.
Lehet,hogyasorseztakartaelérniésezért

kellettegyedülmaradniaMusztafaKemálnak,élete
nagysikereinekkellősközepén.Azegésztöröknép
érdekébenrendeltetalánmindeztígyasors.
A Kizmetakarta,hogyatöröknép,annyiév-

százados,emberheznem méltóéletután,végreegy
győztes,demagánosemberlelkemelegétőlfelemel-
kedjék.

Kétségtelen azonban,hogy most,a győzelem
tetőpontján isúgy látszott,hogy MusztafaKemál
mégmindignem valósíthatjamegnagycélkitűzé-
seit.Mégakkoris,amikormáraköztársaságelnöke,
kétnagyösszeesküvésselkellettmegküzdenie,ame-
lyek komolyan veszélyeztethették pozícióját.Most
márazonbannem szultán,vagykalifa,Envervagy
külsőellenség,hanem:sajátbarátiköréneklegbel-
sőbbtagjaivoltakazok,akikahatalmatelakarták
vennitőle.

Atörténésztárgyilagosszemével,—de azösz-
szeskülföldiszakírókkalegyüttesenis,— megkell
állapítanunk,hogy Kemáléletútjában kétségtelenül
szükség voltaz ellenzék vezérférfiainak elhallgat-
tatására. Törökország vesztébe rohant volna, ha
Kemálerőskézzelnemfogjaekkoragyeplőt.

MusztafaKemálnakmindensikerülteddig.Ér-
dekes,hogymennéljobbanhaladtKemálacsúcs
felé,annálsürgősebb voltnekiéletútja,— talán
érezteis,hogynem sokáigfogélniéssietniekell.
Első harca igazán nemeséslétjogosultvolt.Az
AbdulHamid megtestesítette világnézetéshatalmi
eszközök,szükségképpen arravezettek,hogy meg-
semmisítsékőket.A „vörösszultánésembereiel-
leniharcbannincsazazeurópaigondolkodásúem-
ber,akiAbdulHamidmelléállna.Ésamikorannyi
millióemberélet-ésvagyonbiztonságárólvanszó,
mégcsakemberimotívumokkalsem lehetigazolni
AbdulHamid eljárását.Musztafa Kemález alka-
lommalvitathatatlanuljóharcotvívott.
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KemálmásodiknagyküzdelmeEnverpasával
esett.KétségtelenülMusztafaKemálmellettszólek-
korisa legtöbb érv,hiszen Enverjelentette a
németkatonaiszövetségetésavilágháborúbavaló
beavatkozástisTörökországszámára.MárpedigTö-
rökországnak— eztmamárnem vitatjasenki—
avilágháborúrasemmi,desemmiszükségenemvolt.
Mégcsakhatalmi,vagyterületiindokoksemoti-
válhattákrészvételét.Törökország,mintaztmamin-
deniskolásgyerekfújjaTörökországban,avilághá-
borúban„rosszlóratett“;ésatöröknépmilliói
nemcsakamputáltlábakbanésátlőtthashártyákban,
degazdaságilagésanyagilagisborzasztóvesztesé-
geken mentek át.A háborús nemzedék elrontott
éveitpedigsem azifjútörökkormányzat,demég
magaMusztafaKemálsem tudjavisszaadni.Hiszen
még1924—25-benisrengeteganyagibajjalküzd
azállam,demindenegyestörökpolgáris.A pénz
értékeromlott— ésoroszkölcsönrevadászikatö-
rökpénzügyikormányzat.
Kemálnakezamásodikharcatehát,Enverel-

len— eztakrónikásbátorságávalmerjükmondani
szinténjóésigazügyvolt.
Kemálezutánkövetkezőharcai,amelyekaszul-

tánság és kalifátus eltörlésével végződtek, már
más jellegű cselekmények. VI. Mohamed egy
vesztettháborúutánéppenúgynem tehetettsem-
miről,minta többivesztesuralkodó,akia há-
borúvégefelékerülttrónra,mintakárIV.Károly
matgyarkirály.HaKonstantinápolytazantantmeg-
szállja,aszultántólhadseregételveszik,vájjonsze-
retné a történész látni:mittehetettvolna,akár
maga Musztafa Kemál,akkor,ha padisahnak és
sztambulikalifának születik ésazegyesültangol-
francia-olaszflottahorgonyzikablakaialatt?
Kemálmellettazonban kétségtelenülerős és

igazellenérvekisvannak.LétjogosultvoltMusztafa
KemálharcaazzalaVI.Mohameddel,akiőtésaz
általa megalkotandó új Törökországot egyszerűen
— hatalomféltésből— nem engedte megszületni.
IlyenértelembenindokoltvoltMusztafaKemálharca
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VI.Mohamedellen.Aszultánkülönbensajátszemé-
lyébensem képviseltolyannépipolitikátésolyan
erkölcsipiedesztálon álló világnézetet,amely Ke-
mállalszembenőttettevolnamegazemberirokon-
szenvtárgyává.
MusztafaKemálvetélkedéseésgyőzelmeshar-

caII.AbdulMedzsiddel,a,kalifával,következettez-
után.Kétségtelen ugyan,hogy a kalifa méltósága
ésazakörülmény,hogyeztatisztségetavolttö-
rök trónörököstöltibe,bizonyoskonzervatív ele-
mek Kemál-ellenesésköztársaság-ellenesreményei-
nekadhatotttápot,— mégisvitánfelüláll,hogy
magánakII.AbdulMedzsidüiek,távolrólsem állott
szándékábanMusztafaKemáltkitúrnihelyéből,vagy
ellene egyáltalán fellépni.Musztafa Kemálmaga
isleszögezte,hogy„majd,haszükségleszrá,Tö-
rökország ismét visszaállíthatja kalifátusi intézmé-
nyétésújkalifátisválaszthat“.Kemál— hiszen
tárgyilagosembervolt— mégaztiselismerte,hogy
II.AbdulMedzsidszemélyeellennincssemmiki-
fogása.Sőt,Kemálnak még a régivilágháborús
időkbőlésagörögharcokesztendeiből,talánrokon-
szenvesisvoltII.AbdulMedzsidmodernésazótö-
rökökkelszembeszegülőalakja.Kemálmásmegfon-
tolásokbólhatároztael,hogyegymásutánkétsziámi
ikretis szétoperáljon:előszöraz évszázadok óta
egykéntélő kalifátustésszultánságot,azután Ab-
dulMedzsidetésazáltalabetöltöttméltóságot.Ke-
málaztmondotta:AbdulMedzsidderékember,de
akalifátustmegkellszüntetni.— ígykergetteII.
AbdulMedzsidet,azegyébkéntrokonszenvesembert
Kemál,élete egyik utolsó belpolitikaiharcában a
száműzetésbe.
Haígy végigtekintünk Kemálharcain,látnunk

kell,hogyazAbdulMedzsiddelvalóküzdelem után,
a híres nagy összeesküvés alkalmával Musztafa
Kemálegyenesvonalbantovábbkövetteerősésha-
tározottéletútját.Egyetlenésigennyomósellenérv
erreamegállapításracsak azlehet:Kemálmost
máregyszerűen féltette az eddig elértreformokat
azesetlegesállamfordulattól.Jóltudta,hogyhaa
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hatalmat kicsavarjákakezéből,ezzelnemcsakőtű-
nikelatörténelem süllyesztőjében,hanem Török-
ország maga is,véresbelpolitikaiharcok,köztár-
saságiés monarchikus pártok vetélkedésének,sőt
polgárháborúnak isszínhelye lehet.Arrólnem is
beszélve,hogy bizonyára a szomszédos hatalmak
sem hagynákkiaknázatlanulazesetlegestörökbel-
politikaizavarokat.
Ezpedignyomósok,amelyKemáleljárásátleg-

jobb barátaivaléshatalomrasegítőivelszemben in-
dokolja.Azokkala barátaivalszemben,íakiketa
„nagyösszeesküvés“— őmagaígynevezteellensé-
geit— ahalálbaésbörtönbeküldött.Véleményünk
szerint,ezazegyetlenérv,méltóegyensúlyamind-
annak,amivelKemáltezeknekazéveknekaizese-
ményeivelkapcsolatbanvádolták.
Mostpedigmondjukelmilyenisvoltazabelső

„forradalom“,amelyetMusztafa Kemálszokatlanul
véres,summáseszközökkelnyomottel.

XXII1.Azellenzékpusztulása.

Ne bonyolítsuk feleslegesen az eseményeket.
Törökországban egész egyszerűen az történt,hogy
aizállamfőpolitikájávalszembenállóellenzékipárt
alakult.Azmostmárlényegébenmindegy,hogyez
a párttevékenységétrészleteiben menően hogyan
folytattale.
Adolgoktúlsimán,egységesenéssikeresenfej-

lődtekMusztafaKemálszámára.ígyazután érthe-
tőenmegszületettazellenzékésirigységis.
Eleintecsakahadseregbenütöttékfelellenzéki

hangokafejüket.A törökhadseregmindigispoli-
tizált.MusztafaKemálakkor,amikorővoltahad-
sereg tagjaéső kívántaakormánytmegdönteni,
jogosultnak tartotta a hadsereg politizálását, ö
maga voltlegjobban felháborodva,amikor Abdul
Hamidazellenzékipolitizálószázadostbecsukatta.
Azótaazonbanavilágsokatváltozott,változ-

takanézetek,szabadságjogokisvilágszerte.Most
márazonbanegészenmásvéleményevoltMusztafa
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Komálnakapolitizálóhadseregről.Egykoribarátai,
mintKjazim KarabekirésAliFuadpasahadsereg-
tábornokok nyíltan kifejezést adtak elégedetlensé-
güknekafelett,hogyMusztafaKemálmostmárúgy
rendezmindentTörökországban,ahogynekijólesik.
Ellenzékieskedésük következményeazlett,hogy le
kellettmondanirangjukról;de képviselőiminősé-
güketmegtarthatták.így,érthető módon,még éle-
sebb ellenzékbe jutottak Kemállal.Kemálkezdte
észrevenni,hogy valaminincsrendben az ország
közvéleményében.
— Mindenki,azegészvilágtudjameg,hogy

számomranem létezhetikpolitikaiközömbösség.De
azazelképzeléssem,hogyapártokfelettállok.A
köztársasághívevagyokésezazénköztársasági
néppártom legfelsőbbelve.Ezapártazelőharcosaa
szellemiéstársadalmielőrehaladásnak.Nem tudom
elképzelni,hogyakadnaegyetlentörökis,akieb-
ben az alapvető kérdésben máskép gondolkozna!
Ezértnem islehetnekkonkurrenspártok.A néppárt.
azegésznemzetetölelifel:anéppártprogramraja,
az egész nép programmja.Kifejezetten kijelentem,
hogy számomra becsület kérdése,hogy nemcsak
államfő,hanem ugyanakkorennekapártnakave-
zére is maradjak — mondotta Kemálnemsokára
egyikhíresparlamentibeszédében.

Sokaknaknem tetszettezazönérzetesszínval-
lás.NemcsakKjazim Karabekir,AliFuadésmás
tábornokok,hanem azelűzöttkalifaemberei,hogy
csakRefetpasát,dr.Adnanbejtésbarátaikatem-
lítsük,— elégedetlenkedtekezzelanyíltszínvallás-
sal,őknem úgyképzeltékésnem azérttámogat-
tákKemált,harcainakelején,hogyTörökországban
avezérmostegyeduralmatlétesítsen.Azellenzék
férfiaia nyugatieszmék megvalósításáértszálltak
harcbaésúgyképzelték,hogyacsászárságésa
kalifátusazértszűntmeg,hogy Törökországban a
népakarataésalkotmányoséletlegyenúrrá.Ezek
azelképzelésekideálisakésigenszépekisvoltak.
Azonbanegypontontévedtek,aholviszontKemál-
nak voltigaza.A tapasztalatugyanisegészrövid
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idő alattmegmutatta,hogy a török politikaiélet
még nem érett meg az „ellenzék-kormánypárt“
egyensúlyjátékára. A török képviselők revolverrel
jártakelaparlamentbeésrövidesentettlegességek
ésrevolverdörrenésekzajaverifelazangoraipar-
lamentet.Azújfővárosképviselőházábanaképvi-
selőknem alkotmányos,hanem drasztikuseszközök-
kelkívántakigazuknaknyomatékotadni.
Ezekutántörtént,hogy;azellenzékvezetőiösz-

sízefogtak és akcióba akartak lépni.Konstantiná-
poly,arangjátólmegfosztottegykorifővárosvolt
agyűlhelyeazellenzékmegmozdulásának.Ezazel-
lenzék valóságosNoébárkájavolt.Kalifátushívők,
orthodox monarchisták, radikális köztársaságpár-
tiak ésszélsőségesbaloldaliak fogtak össze,hogy
azállamhajó menetébeellenszeletfogjanak be.A
konstantinápolyi sajtó, amely sokkal liberálisabb
ésellenzékibbvolt,mintazangorai,híventükrözte
a voltfőváros politikusainak felfogását.Újpárt
alakult, amelynek neve „köztársasági haladópárt“
lett.EgyikvezetőjeDzsavidbej,ugyanazavolttö-
rökpénzügyminiszter,akiaháborúkitörésekorle-
köszöntrangjárólésnégyévenátnem volthaj-
landósemmiszerepetvállalni.EzaDzsavidbejvolt
különbenazaférfiú,akitalegyőzöttTörökország,
fegyverszüneti kérésekor magányából előhívott és
arrakért,eszközöljeki— mintaháborúbannem
szerepeltférfiú—,hogyhazájakedvezőfeltételeket
kapjon.Ez a szikár,magasgalléros,csíptetős úr
egyébkéntisigenkülönösembervolt.A zsidóval-
lástkövette,azonbanszármazásáranézvenem volt
„júdeaivér“benne.Azúgynevezett„dönmék“ép-
pen Szalonikiben,Musztafa Kemálhazájában vet-
ték felegyidőben aszombatoszsidó vallást.Va-
lamiSzabbatájSzévinevű álprófétaalapítottaezt
a.„dönmé“-hitetésvetteráajámborszalonikiimu-
zulmánokat,hogyazsidórítustfelvegyék.Dzsavid
bej,adönmék egyik késeileszármazottja,amikor
aháborúbaEnverbelesodortaTörökországot,arab,
örmény ésatöbbikisebbségiszármazású minisz-
tertársaivalmégaznapleköszönt.Nem istudta a
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háborúsemmilyeneseményeezeketaminisztereket
előrángatnipasszívellenállásukból.
Dzsavidmostazthitte,hogypártjaelveimeg-

valósításáraittakedvezőpillanat.DzsavidésEuró-
pátjárttársaivoltakaszellemivezéreiazújonnan
született köztársasági haladó pártnak. Magasrangű
tábornokok,mintKjazim Karabekir,akikellenKe-
mállalvaló cimborázás miattVI.Mohamed még
annakidejénelfogatóparancsotéshalálosítéletetis
írtalá,voltakennekaköztársaságihaladópártnak
többi főtámaszai. Itt mindjárt előrebocsájtjuk,
hogyKemálutóda,IzmetInönüállamfő,eférfiak
mégéletbenlévőrészétrehabilitáltaésújramagas
méltóságbahelyezte.Eztazelőrenyúlástazesemé-
nyekbe, azért tartjuk szükségesnek megemlíteni,
hogyrámutassunk,hogyahivatalostörökfelfogás
mamármásebbenakérdésben,mintvoltMusztafa
Kemálidejében.
Egyelőreazonbanmégcsakotttartunk,hogy

a konstantinápolyiköztársaságihaladópárta „Ta-
nin“-ban ebben a nagy konstantinápolyi lapban,
állandócikkeketteszközzéavalódidemokráciáról.
Ugyanakkorazangoraiképviselőházbanisszervez-
kedik a köztársaságihaladópárt.Márjó tucatnyi
képviselő tartozik a táborukba.Kemálnem egy
híveszegülmostmárellenagháziállamvezetésének.
Nem egyképviselőhagytaottnyíltan,vagykevés-
bényíltan a„köztársaságinéppártot“,Kemálkor-
mányzópártját.
Kemál,amikorlátta,hogyazellenzékmindha-

tározottabban szervezkedik ellene, egyelőre takti-
kaiokokbóljónak láttavisszavonulótfújni.Még-
semlehet,hogyszintehetentelépjenkiegy-egyhíve
aköztársaságinéppártból.Kemálvégüliselejtette
miniszterelnökét.Azellenzék azonban ezzelnem-
hogy meggyöngültvolna,hanem éppen megerősö-
döttKemállalszemben.
Kemálazonban ugyanakkor ellenhúzásraké-

szülődött.Megválasztotta egyik legbensőbb hívét
képviselőházielnöknek,ha márminiszterelnökétől
megkellettválnia.Ezmégcsakolajvoltatűzre.
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Atörökképviselőházbanúgyazellenzékiek,mint
a kormánypártiak hallatlan jeleneteketprovokáltak.
Botrányos állapotok lettek úrrá az angorai kis,
emeletes országgyűlési épületben. A képviselők
karddalésrevolverreljelentekmegazüléseken,—
afolyosókpedignem egyszerordítozástóléssérte-
getéstől,de gyakran verekedéstőlis visszhangzot-
tak.Ezekabotrányokigazoltákaztatényt,amit
Kemál mindig hangsúlyozott és amiben teljesen
igazaisvolt:anagyszabadságésalkotmányosdi,
túlhirtelen érkezettelazakkormég parlamentá-
risán iskolázatlan török nép számára.Egy nemzet
vezető rétege,amely évtizedek óta,állandóan szul-
tánokatcsapottelés összeesküvéseketszőtt,ott
Kisázsiában,még a Balkánnális lejjebb,máról-
holnapranem válhatolyan magasszínvonalú gyü-
lekezetté,mintanagynyugatidemokráciák.
Sokeseményremégmasem derültvilágosság.

Mindaz,amitezeknekazéveknekkulisszákmögötti
eseményeirőltudunk,csak kisrészleteannak,ami
valóban történt.Példákatlehetcsak felsorolni.Az
egyikképviselőtpéldául,Halidbejezredest— En-
vernekegyikközelirokonát— aparlamentifolyo-
sókon egyszerűen agyonlőtték ellenfelei.Holtteste
ottmaradtavörösszőnyegenésazővérevoltaz
első,amelyatörökképviselőházépületébenkiömlött.
Másgyilkosság istörtént.Azegyik ellenzéki

képviselőtmeghívta DzsopálOzmán bej,Musztafa
Kemáltestőrségének túlbuzgó parancsnoka ebédre.
Kemálminderrőlperszenem tudott.A barátságos
meghívásraaképviselőelislátogatottatestőrségi
palotába— akapubanállóházőrségfeszesentisz-
telgett,— azutánaházigazdaelősietettavendég
fogadásáraésnéhányóramúlvaameggyilkoltel-
lenzékiképviselő holttestétlökték kiDzsopálOz-
mánék valamieldugott,félreeső kamrába.Amikor
azutánMusztafaKemálazelkövetetttettmiatthe-
vesszemrehányásokattettezredesének,ez a vad
férfiú újabb erőszakoskodásokra ragadtatta magát,
összeszedte a lázisztáni hegyek között született
vakmerő testőrlegényeités:— szabályosostromot
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intézettMusztafa Kemáf csankajaipalotája ellen!
Valóságostűzharcfejlődöttki— DzsopálOzmán
pedigholtanmaradtapalotaküszöbén.
Egy másik ellenzékiképviselőt,nagy beszéde

után,egészegyszerűenazangoraiutcánházaelőtt
lőttékle.Hogyki,arrasohanemderültvilágosság.
Kemál természetesen szíve mélyéből elítélte

ezeketabrutáliseszközöket.Mégsokálehetnefoly-
tatniazeseményekelvadulásánakleírását.

Deegészenmásiránybóliselindultatragikus
eseményeksorozata.
Ezerkilencszázhuszonhatban merényletet kísé-

reltekmegazállamfőellenSzmirnában.Musztafa
Kemálnagyünnepélyességgelvonultbeavárosba,
mintállamfőésmintköztársaságielnök.A rend-
őrség természetesen az előző napokban alaposan
„átfésülte“ a várost.Általános meglepetésre meg-
jelentarendőrségenekkoregyöreghajós,akielő-
adta: milyen gyanús szolgálatra kérték fel.Azt
mondottaazöreg,hogySzmirnátólnem messze,a
tengeren szokott esténként halászgatni. Ismeretlen
emberek felkeresték és felakarták bérelni,hogy
legyenegybizonyosórábanakikötőegyikpontján;
vigyeátőketChioszszigetére,amely márgörög
fennhatóság alá tartozik.Így jutott a rendőrség
nyomára egy összeesküvő társaságnak, akiknél
bombákatistaláltak.A kihallgatássorán bevallot-
tákamerénylők,hogyebombákatazegyikszmirnai
házemeletiablakábólszándékoztákMusztafaKemál
elédobni.Miutánazonbanarendőrségórákalattfel-
göngyölítetteazegészmerénylőfrontot,Kemálabe-
vonulásalkalmávalminden incidensnélkülvonul-
hatottát,ezenaveszélyesútszakaszonis.
Arendőrségazonbantovábbnyomozott.Arend-

őrséginyomozáseredménye a köztársaságihaladó
pártképviselőihezvezetett.Azegyikellenzékikép-
viselő,ZiaHursidbejvégülisbeismerővallomást
teszarendőrségelőtt.Aztvallotta,hogyőszer-
vezteazegészmerényletet.ZiaHursidbejvallo-
másaalapján mostmáregészellenzékititkosbi-
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zottságotleplezettlearendőrség.Állítólagazvolt
a„bizottság“célja,hogyMusztafaKemálteltegye
lábalól,utánapedigátvegyeahatalmat.Mintegy
százembert,„véletlenül“éppenazegészellenzéket,
letartóztatotterrearendőrség.
Az ellenzék mostletartóztatottvezetőirőlpe-

digtörténelmitény— mindenköztársaságiirányú
török szakmunkában is feltalálható adat— hogy
ezekaférfiakjóideigKemállegodaadóbbésleg-
bátrabb segítőtársaivoltak.Azonban aztis meg
kelladni,hogyaletartóztatottellenzékivezéreksem
voltakangyalok,mégkevésbbéaltruistaemberek.
Az ellenzék vezetőitmostelérte a nemezis.

Majdnem valamennyien börtönbe kerültek.Lakásu-
kondetektívekjelentekmegéskatonaifedezetalatt
szállítottákvalamennyiüketakülönbözőfogházakba.
Közbevetőlegmegkellemlékezniarrólis,hogy

mégegyközbeesőmegmozdulásisfellángoltaKe-
mál-uralom ellen.Ezazeseményakurdokfelkelése
volt.A kurdok,egészen másokbóllázadtak fel,
mintazellenzékliberálisésdemokratavezetői.A
kurdokfanatikus,műveletlen,debátorésvakmerő
hegyinépe,egyszerűen— ördögötlátottamoderni-
záló köztársaságiállamfőben.Vannak olyan ver-
ziókis,hogyarégelhaltII.AbdulHamidszultán
egyik fia,Szelim herceg — ugyanaz,akirőlmár
egyszerszó esett— szította a kurdok lázadását.
EzaSzelim herceglettvolnaakurdokkalifa-je-
löltje.MertakurdokcéljanemcsakKemálelűzése,
deateljesómohamedánrégirendvisszaállításais
volt— visszakanyarodvaasötétközépkorba.Ke-
málnakezekellenvalóharcátazegészműveltvi-
lágrokonszenvvelkísérte.
A kurdokkalvaló háborúskodássokáig tartott.

Azangoraikormánycsapatainem tudtakazégig-
érőhegyekközöttgyorssikereketelérni.
A belső forradalomhoz tehát még szabályos

népfelkelésisjárult.MusztafaKemálerélyeseljá-
rásaigazolásáraszolgál,hogyalegutóbbihónapok
eseményeivalóban vaskezetköveteltek.Haezígy
megytovább,Kemál nagy munkájaveszendőbe
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megy.Törökországismétazanarchiábasüllyed.
DehátaztánmostnekiisálltMusztafaKemál

arendcsinálásnakésolyanrendetteremtettTörök-
országban,amilyenrőlsem azabdulhamidi,demég
azEnver-időkembereisem álmodozhattak.A kur-
dokellentettkatonaiintézkedések,acsapatoksza-
porítása,többágyúvalésrepülőgéppelvalófelsze-
relése és a lagymatag parancsnokok felcserélése
után mostmárelkövetkeztek anagy török politi-
kaiperekis.
Párhónapmúlvacsakúgyröpködtekahalá-

losítéletek,életfogytiglanibörtönök ésszáműzeté-
sek.Azellenzékvezetőiegykisrészéneksikerült
csakkülföldremenekülnie.
Kemálelőszörisfelfüggesztetteazalkotmányt.

Kivételesállapotokatléptetettéletbe.Katonák,szu-
ronyokésdetektívekjelentekmegmindenütt.
HusszeinDzsahid,a„Tanin“nevűnagyellen-

zékilapszerkesztőjevoltazelsőelítélt.Életfogy-
tiglani száműzetésre ítélték. Az újságok jórészét
betütották,vagy cenzúra alá vették.Raufbejel-
menekült.Dr.Adnanbejésfelesége,HalideEdib
Hanum írónő,arégitörök szüfrazsett-harcok elő-
harcosa,Kemálelveinek vakmerő hirdíetője,szin-
ténkülföldremenekült.EzazasszonyaKemál-hábc-
rút a gházi oldalán férfiruhában, végigharcolta,
Musztafa Kemálértvaló lelkesedésből,amiértVI.
Mohamedhalálraisítélte.Véletlenüléppenaznap,
amikorMusztafaKemálellenadtakiazelfogató-
parancsot.Mindeznem titok,mégahivatalosKe-
máléletrajzokismegemlékeznekminderről.
A szmirnaiösszeesküvésselelindultnagy per

keményítéleteketvontmagaután.Kjazim Karabe-
kirésAliFuad tábornokok,azok aférfiak,akik
elsőnekálltak,minthatalmasgenerálisokazakkor
még lázadó Kemáléletveszélyes oldalára,szintén
odakerültek szuronyosbörtönőrök sorfala közötta
szmirnaikülönbíróságvádlottjainakpadjára.

Váratlanfordulatkövetkezettazonbanbeaző
esetükben.A bíróság felmentette mindkettőjüketa
„felségárulás“vádjaalól.A terembenlévőhallgató-
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ságpedigdörgőtapsviharbatntörtki.Kemálörült,
hogy a független török bíróság felmentette egy-
koribarátait.
A törvényszék tizenötellenzékivezetőtítélt

halálra,akikazzalvoltakvádolva,hogyrésztvettek
aKemálelleniösszeesküvésben.A vádfelségárulás
voltellenükis.
Az ítéleteket végrehajtották. Halálos ítéletet

mondottak kihárom voltminiszterre,egy pasára,
több képviselőre és az összeesküvésben résztvett
ZiaHursidbejreésAridbejezredesreis.
Mostmármindenkimenekült,amerrelátottés

akitehette.MusztafaKemálnem álltmegfélúton.
Dr.Nazim bejt,régibarátját,akimég azAbdul
Hamid-ellenesforradalom idejébenexponáltamagát,
szinténhalálraítélték.DeúgyNazim bejen,mint
amáremlítettkétpolitikuson,Raufbejenésdr.
Adnanbejen,nem tudtákahalálosítéletetvégre-
hajtani.Ezek aférfiak márelőzőleg elmenekültek
Nyugatra.
ViszontDzsavidbej,azegykoripénzügyminisz-

ternem volthajlandómenekülni.Hidegvérrelvárta
megsorsabeteljesedését.Hiábafigyelmeztettékba-
rátai:meneküljön velük.Dzsavid bejúgy hitte:
igazavanésennektudatábanbátranálltbíráielé.
Halálraítélték azidősférfit.Fehéringesholt-

testenemsokáraottcsüngöttavésztörvényszékud-
varánfelállított,alacsony,durvánácsoltakasztófán.

Azösszeesküvőknemvoltaktöbbé.
Így fejeződöttbe a török összeesküvők első

megmozdulása.Azújköztársaságielnöknem tűrte
— talánnem istűrhette— hogyazellenzék,ter-
veitésprogramjátkeresztezze.
Kétségtelen,hogyanagyreformátor,Musztafa

Kemálfanatikusan hittsajátküldetésében.Féltette
életművétésezvoltrugójaradikáliscselekedetei-
nek.Hanem isegyezetteljárásaaszabadságrólés
alkotmányosságról vallott elveivel, Musztafa Ke-
málmégsem járteljogtalanulezekbenazesemé-
nyekben.Azországjövőjeszempontjából— eztaz
azótaelteltévekeseményeimegmutatták,— való-
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banKemáluralmajelentetteafelemelkedést.Musz-
tafa Kemálennek bizonyosságárólteljesszubjekti-
vitásávalmegvoltgyőződve.Ezigenvalószínű,sőt
bizonyosis.Ezmenthetitaláneljárásánakkemény-
ségét.
Más kérdés az, hogy szükség volt-e ilyen

drasztikus eszközökre? Erre a kérdésre „igennel
kellfelelnünk.Azbizonyos,hagyaharcilyenéles
kifejlődésének stádiumában szó sem lehetettmár
békés,közvetítőmegoldásokról.Haazellenzékve-
zetőinem mennek,MusztafaKemálnakkellettvolna
mennie, eltűnnie. Élethalálharcnál nincs félmeg-
oldás.

XXIV.Belsőújjáépítés.

Ennekazúgynevezett„nagyösszeesküvésnek:“
leküzdésévelle iszárultak azok a nagy barcok,
amelyek MusztafaKemálvégső egyeduralmátbiz-
tosították.Most,amikora köztársaság belső ha-
talmi háborúi végetértek: végre elkövetkezhetett
azazidőszak,amely miatttulajdonképpen asok
előcsatározásfolyt.Eljöttazapotheozis:Kemálal-
kotásánakidőszaka.
1926-tól1938-ig,MusztafaKemálhaláláig,ti-

zenkéthosszúesztendőteltel.Ezatizenkétesz-
tendőatöröknemzettörténetébenazazidőszak,
amelyreméltánbüszkelehet.Nemzetifejlődéste-
kintetébenezatizenkétévmegfelelsokszázév
előrehaladásának.A hirtelen változások természete-
sen még némiellenhatássaljártak;hiszen ezért
voltszükségeeddig isKemálnak arraarengeteg
belsőharcraéserélyre,hogyacéljaieléréseelé
tornyosuló akadályokatelhárítsa.De nagy harcok
ezutánmárnemkövetkeztek.
Úgy hisszük,legcélszerűbb képétadjuk ennek

atizenkétbékeesztendőnekakkor,haösszefüggően
felsoroljuk,mikisazokazújításokésváltozások,
amelyekkelMusztafaKemál,mostmárahatalom
végleges birtokában,megajándékozta nemzetét.A
reformok ismertetésétidőrendisorrendtőlfüggetle-
nül,azokozatiösszefüggésekláncolatánbelülkisé-
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reljükmegvisszaadni.Mitörténtazalkotástizen-
kétévealatt?
ElsődolgavoltKemálnak,atörökalkotmányt

ésazállamigazgatástteljesen modernizálni.Azúj
alkotmányt1924 április20-án hirdették ki.Ezta
hírestörök köztársaságichartát1928 május20-án
módosították.
Azországteljesenademokrácia,egyenlőhon-

polgárijogokéskötelezettségekalapjánáll.Minden
21.életévetbetöltöttférfiésnő gyakorolhatja a
választásoknálválasztásijogát.Az ország akaratá-
nakmegnyilvánulásiszerveazú.n.„NagyNemzet-
gyűlés.“Ennek429tagjavan,akik4évenáttel-
jesítikképviselőihivatásukat.Azállam fejeaKöz-
társaságelnöke,akitelvilegaképviselőkválasztanak
sajátsoraikból.Azelnök mandátuma4 évig tart.
Azállamfőazországgyűlésakaratábóltehátanép
vezetője;őalegfőbbkatonaiparancsnokisésál-
talában minden végrehajtó hatalom gyakorlója.Jo-
gaiközétartozik,hogyaminiszterelnökötésakor-
mánytagjaitkinevezze,azországgyűléstösszehívja
ésfeloszlassa— demindeztcsakminiszteriellen-
jegyzésmellettteheti.
Régebben,amikorKemálmég nem voltha-

talma teljes birtokában,a köztársaságielnök ha-
talmánakmégnémikorlátaivoltak.Ezekazonban,
éppúgy,mintmagaazellenzék,idővelteljesenel-
tűntek.ErreszolgáltaII-ik,módosítottalkotmány.

Ezvoltakeret.
A valóságbanazonbanazvoltahelyzet,hogy

voltugyandemokráciaésnépképviselet— azonban,
miután csak egy pártotengedélyezettaz államha-
talom,mégsem érvényesülhetettmásálláspont,mir?t
Kemáíé.A KöztársaságiNéppártaz egyetlen és
egyúttal kormánypárt, feltétlen engedelmességgel
tartozott a párt vezetőjének, aki a köztársaság
mindenkorielnöke.
A pártfegyelem igen erős.Az államhatalom

ilyenmódon lassan átszállottaz országgyűlésrőla
köztársaságláthatófejére.

Természetes,hogyaz alkotmánytulajdonkép-
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pen akkor kezdett tartalommal megtelni,amikor
Kemáléleteutolsóéveiben,megengedteabizton-
ságiszelepetazáltal,hogyhaellenzéketnem is,de
legalább pártonkívüli képviselőket engedett bevá-
lasztani a képviselőházba.így önálló hangot is
szóhozjutottak.Számukazonbanigencsekélyvolt
ésezekazurakisvoltaképpenakormányjóvoltá-
bólkerülhettekaválasztásilistára.
Azországban minden címetéskitüntetéstel-

tiltottak.Mindenki„úr“és„úrnő“lett.Azállami
megszólítás: „polgártárs“ lett. Kitüntetéseket Ke-
málnem adományoz,Azegyetlenlétezőtörökkitün-
tetés:afelszabadítóháborúsemlékérme,egyová-
lis éremdarab,színes szalagon,amelyet azonban
csak egészünnepélyesalkalmakkor,esküvőkor,ál-
lamfőikihallgatásnálés— temetésenszabadnyil-
vánosan kitenni.A régicsászáriTörökország ér-
demrendjei:azOzmánije,aMedzsidije,Liakat-ren-
dekésanémetVaskeresztmintájáramégavilág-
háborúban rendszeresített Török Vasfélhold-kitün-
tetésekiseltűntek.
A törvényelőttmindenkiegyenlő.A bíróságok

többfokúak és függetlenek. Mindenkinek jogában
állvallásátésfoglalkozásáttetszése szerintmeg-
választani— aszólásszabadságésgondolatszabad-
ság,ugyanígyasajtószabadságis,márerősbéklyó
aláesik.Ezazévek során fokozatosenyhülésen
mentkeresztül.
Azállam végülis63ú.n.„vilajetre“,kerü-

letreoszlik,amelyekvezetőivégsőfokonazössz-
minisztériumnakésazállamfőnekfelelősek.

Musztafa Kemálazonban aztis nagyon jól
tudta,hogy Törökország csakisgazdaságifellendü-
lése útján polgárosodhatott.Ezértminden erejével
azon volt,hogy egészségesiparoséskereskedőré-
tegethozzonlétre.Ezentúlmenőenazonbanarrais
gondjavolt,hogynecsakajogrendetváltoztassa
megbölcstörvénykönyvekkel,előírjaazt,hogymit
szabadésmitnem szabadtenniökazembereknek
— hanem arraisgondjavolt,hogyazországva-
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gyonállagaisfellendüljön.A gyárakcsakúgybúj-
takelőpárévalattaföldalól.Legelőszöravasút
fejlesztésekerültsorra.Eleinteanémetekésfran-
ciak építkeztek Anatóliában ésKis-Ázsiában.Musz-
tafaKemálhamarosanlátta,hogyennekcsakide-
genek látják hasznát.Államosította a vasútépítést
és rövidesen háromezer kilométer új vasútvonal
épült,jóformán tisztán török pénzből.Több mint
kétszáznegyvenmillió török fontot irányzott erre
elő.(Kemálelőttazegésztörökvasútihálózatkét-
ezerötszázkilométerttettki.)Mamáranyolcezre-
dikkilométernéltartatörökvasút.Ügyespénzügyi
tranzakciókkal, jó gazdasági tanácsadókra hall-
gatva,úgyintézteakormánnyaladolgokat,hogy
ottaholpénzügyileg elakadtvolta török vasút-
építéséskülfölditőkéhezkellettfordulniok,arész-
vényekutóbbmégiscsakátmentekvalahogyatörők
állam kezébe.Mapedigmindentörökvasútazál-
lam tulajdona.— Ezazértisvoltnehézdió,mert
— nefelejtsükel—,Franciaországban,amelyatö-
rök vasútépítéstvezette,csak a legutóbbiidőben
mentátavasútazállam tulajdonába,addigmagán-
kézbenvolt.Ennekarendszernekamintájárapedig
Törökország vasutait is úgy kívánta segíteni a
franciatőke,hogyaznelegyenállamitulajdon.A
Kemál-féle kormányzat azonban valóságos pénzügyi
csodát művelt, miután ezernyi kilométer készen
állott.
— Gazdaságilag elmaradt és mezőgazdasági

foglalkozásúnépünketelsősorbanisazújgazdasági
rendésátszervezésalakíthatjákátmagasabbkultú-
rájúnéppé!— mondottaegyalkalommalKemálgaz-
daságireformjairól.
AziparifellendítésretehátMusztafaKemálkülö-

nösennagygondotfordított.Elrendelte,hogyana-
gyobbiparivállalkozásoknagyállamikedvezmények-
ben,vám,- adómentességben,sőtprémiumos kész-
pénzjutalmakbanisrészesüljenek.Decsakakkor,ha
hajlandók Musztafa Kemálnégyéves tervének szol-
gálatábaszegődni.Azelsőhárom évbenmindössze
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háromésfélszáz,akésőbbiévekbenpedigmármint-
egy kétezergyáratállíthatottígy MusztafaKemál
négyévestervénekszolgálatába...
Újbankok isalakultak.Bányamérnökök,geo-

lógusokkutatjákátállamimegbízásbólazországot,
hogyfelkutassákaföldbenrejlőkincseketéssok
íjagyértékűbányáttárnakfel.FelfedeztékaDemir-
hegységben Törökország,de az egész világ egyik
leggazdagabbvaslelőhelyét.Mintegyhetvenszáza-
lékosvasércvanebbenakisázsiaihegységben.A
török gyáriparnyersanyagellátásamostmárjórész-
benhazaiföldrőlegészítődikki.Szén,olaj,petró-
leum vándorolatörökgyárakbaésazújgyárak
egésztömegelétesül.MusztafaKemáluralmaterem-
tette meg a gyáripartésérkezettelTörökország
oda,hogypapír,textil,vegyészeti,gépi,cellulózé,
üveg, acél és hadigyártása eddig elérhetetlennek
látszó magaslatokba lendült. Gabonában, dohány-
ban,cukorban ésszövöttárukban rövidesen Török-
országteljesenönállólesz.Micsodahaladásezahhoz
képest,hogynemrégibenmégTörökországban csu-
pán apró kiskereskedők és kisiparosok voltak.A
dohányon ésgyapjún kívül,jóformán egyetlen tö-
rök iparcikk sem voltolyan,amia világpiacon
egyenrangúhelyetbiztosítottvolnaaszámára.Még
adéligyümölcsexportjaiskicsiny volt.A bazar-
rendszer,azutcaiárusok,piszkos,rendetlen utcai
kifőzdék,halárusok,cukrászok és üstfoltozók ipa-
rostársadalma jóformán eltűnta rendezettvárosok
területéről.Mégakoldusokatiskitiltottaazutcáról
MusztafaKemál.Addigszabadonterjedtekaragá-
lyok és betegségek.Lepra is nem egy helyen
ütöttefelafejét.
A régitörök gazdaságiéletetannakidején a

kezdetlegesföldművelésjellemezte.Mindeztazonban
Kemállényegesenmegváltoztatta:akkor,amikoraz
1937.éviú.n.„négyévestervvel“amezőgazdaságot
gyökeresen megreformálták. Hiszen végeredmény-
ben a mezőgazdaság Törökország fő megélhetési
forrása.Belterjesgyapot- és dohánytermelésjött
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létre;öntözéstésáltalában atermelésállamiirá-
nyításátvezettebe Kemál.Törökország lakosságá-
nak 81.6 százaléka éltföldművelésből1937-ben;
Törökországterületéből12.2százalékazerdő,10.1
százalékaszántóföld,1.7százalékakertésszőlő,
76százalékegyébésterméketlentalaj.Ezakedve-
zőbbarányszám azonbanmárakemáliállamvezetés
érdeme.
Lássukcsak,mittermelnekezenaföldterüle-

ten.1000 mázsákban így alakulatermelés:búza
46079,rozs4263,árpa22952,zab2954,kukorica
7141,burgonya1686,cukorrépa2476,dohány565,
lönéswgyapot663,selyemgubó2348.Ezenkívülmáic,
hüvelyesek,olajbogyók,szezám,déligyümölcsök te-
remneknagyobbmennyiségben,melyekközülegye-
dülfügéből1,161.000 mázsa termettegy évben.
Edesgyökér,dió,mandula,mogyoró,szőlőésma-
zsolaterem mégezenkívülnagymennyiségbenKe-
málTörökországában.
1938-ban,KemálutolsóévébenTörökországál-

latállománya a következő volt: szarvasmarha
5,896.000,ló651.000,öszvérésszamár1,160.000,
juh16.449.000,kecske14,804.000,bivaly586.000,
teve95.000.
Természetes, hogy ilyen módon az ország

gyapjú,állatibőr,angóra-éskecskeszőrtermeléseis
igenszámottevő.
Azország gazdag bányákban ésásványokban.

1937-ben1000mázsákbanakövetkezőmennyisége-
ketbányásztákkiTörökországbanásványikincsek-
ből:barnaszén1164,kőszén23061,azigenfontos
ésfőképp Törökországban fellelhető krómérc 920,
ezüst80,cin161,mangán5,antimon13,borax47,
tajték6,magnezit14,higany5,arzén4,kén28.
Kemálműködésének utolsó évében egyébként

Törökország behozatala összesen 149 millió török
fontottettki.E behozataltárgyaifőképpenfémek,
acél,gépek,vas-éstextiláru.Mindeztelsősorban
Nagybritanniáből, Németországból, Észak-Ameriká-
bólésOlaszországbólimportáltaTörökország.A ki-
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vitel,145milliótörökfontértékbenfőképpendo-
hányból,mogyoróbólmazsolából,fügéből,angóra-
prémből,gyapotbólésgyapjúbólállott.A kivitel
szintén azokba az országokba irányul,ahonnan a
behozataltörténik;ezenkívülazonban Törökország
Oroszországbaisigensokatexportál.A törökfont,
amely100piaszterbőláll,Kemálalattegyikeletta
legstabilabb valutáknak.Még a török filléregység,
a„gurus“isvásárlóképesaprópénzatörökfalvak-
ban.Az ország lakosainak életstandardja kimutat-
hatólagmegnőtt,úgy,hogyatörökemberéletszük
segleteit,sőt,a városilakosok luxusigényeiketis
jobban kitudják elégíteni,mintnem egy nyugat-
európainemzetfiai.
Törökország lakossága meglehetősen egységes

szociális rétegezettségű.Az államvallás,a moha-
medánhithíveinekaránya97.4százalék.Az1.8szá-
zalék keresztény túlnyomórészében orthodox görög-
keletivallású.A városoklakosságaegyébkéntnem
növekszikolyanmértékben,mintazeurópaiorszá-
gokban.A lakosságszívesenmegmaradafalvakban.
A partvidéksűrűnlakott,ellenbenazországbelseje,
különösen a kisázsiai pusztaságok, meglehetősen
néptelenek.Nem isegészségeséstermékenyvidék
ez. Egy négyzetkilométerre elosztva, Törökország
átlagos népsűrűsége 23.3 fő.Huszonötezernélna-
gyobb lakószámú városokban az ország lakosságá-
nakmindössze12százalékaél,összesen2,200.000
ember.Igenjellemzőasajátságostörökállapotokra,
hogy azország kétlegnagyobb városaközött—
nem szerepelazországfővárosa.Mertlegnagyobb
városKonstantinápoly,amelynekkörülbelül700.000
lakosavan;ezaváros,miótanem fővárosaazor-
szágnak sokatveszítettjelentőségében.Ezután jön
Szmirna,180.000lakossaléscsakezutánafőváros,
Ankara,Kemál„gyermeke“,amelyrőlkésőbbkülön
szólunkmajd.
A töröklakosságkulturszintjénekemelésénso-

katfáradozottMusztafaKémiái.Aziskolákban,ame-
lyekmindátmentaz állam tulajdonába,már



IzmetInönü,Kemállegbizalmasabbbarátjaésutóda





257

1933-banis15.064tanítóműködött,akikközül4624
voltnő.6733elemiiskolavoltebbenazévbenTö-
rökországban,62 lyeeum,18 tanítóképző,12 fő-
iskola.Ezekben az utóbbiakban már1933-ban is
6000-néltöbb hallgató van.A tankötelezettség a
12.életévigterjed.Ezalattaz5éves,ú.n.népisko-
látkellelvégeznieatörökgyermeknek.Ezutánme-
zőgazdasági,iparivagy kereskedelmiszakiskolákra
lehetbeiratkozni;ezekátlagban3vagy4évfolyam-
bólállnak.A törökifjúvagyatörökleányazonban
a3-tól5évigtartótanítóképzőiskolábanésa6
évig tartó lyceumba is beiratkozhatok,amiután
mégazötfakultásosegyetemetiselvégezheti.Ter-
mészetes,hogyatörökfiatalság,amelymárazúj
köztársaságban nőtt fel műveltség tekintetében
messzeelhagytamagamögöttapáikszínvonalátés
így legfőbb támaszaMusztafaKemálújító szelle-
mének.
Egészségügyiszempontbólisóriásia haladás

KemálTörökországéban.Ma a török kórházak és
szanatóriumok mintaszerűek. Ideggyógyintézetek,
psychotherapiás és modern gépekkel felszerelt
röntgen-ésmásintézetek gyógyítják az arra rá-
szorulótörököket.Régente— útleírókírják— az
őrülteket például legföljebb összefogták, akárcsak
aleprásokatisésbárszentembereknektekintették
őket, mégis orvosi „gyógykezelésük“ abból állt,
hogyhadühöngenikezdtek,hátegyszerűenmegkor-
bácsoltákőket.A ráolvasás,kuruzslásésjóslásmég
aszultániudvarbanismajdnem alegutolsóidőkig
elvoltterjedve.Akinevesebbtörökorvosvolt,mint
Maurogeni, vagy gyógyszerész, mint Bonkowski
pasa— nem volttörök,hanem idegen.Görögök,
lengyelek,örményekkezébenvoltakazeurópaitu-
dományok.A töröktömegek,földművesek,kisiparo-
sokéskatonákvoltak.
EzekenazállapotokonsegítettMusztafaKemál

akkor,amikornépénekazeurópaifejlődéslehető-
ségétmegadta.Maatörökpolgárátlagoskultűr-
szintjesemmivelsem maradeleurópaipolgártársa
mögött.



258

XXV.Atörökhétköznapátalakulása.

Kemálnak azonban mindezeket a reformokat
mélyenalulrólkellettkezdenie.A régiépületlebon-
tásautánazépítészútjaalegalsófundamentumnak
teljesújjáépítésénátvezetamodernépületfelépíté-
séhez.EztamunkátvégezteelKemálakkor,amikor
atörökember,atörökhétköznapokképétformálta
újra.

Régenatöröknép,messzeavilágtól,teljesel-
maradottságában élte hétköznapjait.Szomorú tény,
hogyalakosságközelkilencvenhatszázalékaanalfa-
bétavolt.Még1927-benis,atizenötmilliósnépből,
mindösszehétszázezertudottcsakírni-olvasni!
Musztafa Kemálfeladata volt,hogy ezen a

vonalon rendetteremtsen.Híresvolta konstanti-
nápolyiDolmaBagcsepalotábanvalóelső bemu-
tatkozása,amikorisazottrendezettnagyünnepé-
lyen,feketenagyiskolaitábláiésírószerekethoza-
tott:aztán maga mutatta meg a résztvevőknek:
mennyivelegyszerűbbalatinábécé,mintatörök.
EkkorrendelteelMusztafaKemál,hogy átkell
térniaz arab írásjelekrőla latin írásjelre.Mégis
csaklehetetlen,mondotta,hogyafiataltöröknem-
zedékhosszúévekettöltsöncsakaszal,hogyírni
tanul.Ennyiidő alattsok hasznostudománytle-
hetneelsajátítani.
Ezamerészváltozásóriásimegdöbbenéstvál-

tottkiakonzervatívabbvezetőrétegekben.Kétség-
telenazonban,hogyatöröka-b-celtűnéseóriási
léptekkelvitteelőreatörökségetaművelődésútján.
Hosszú,bonyolulttörvényírtaelőezentúl,holmin-
denüttkényszerítiráazállamhatalom,apránkéntaz
írni-olvasnitudást,valamintalatin a-b-c megtanu-
lásátatörökökre.Ígypéldáulkülönrendeletszól
arrólis,hogy„börtönviselt“embercsakakkorsza-
badulhatkiafogházból,haelőzőlegafogházban
megtanultaalatin a-b-c-t.A török közhivatalno-
koknakpedigazonnalnekikellettfeküdniökalatin
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a-b-c-ttanulni.Megjegyzendő,hogy az a-b-c át-
írásakorMusstafaKemálegy magyartudósjavas-
latáraahasonlómagyarfonetikusjeleketvetteát
atörökhangokkifejezésére.
MostnekiálltMusztafaKemáladervisrendek

ésegyházibirtokokállamosításánakis.Akárcsaka
cáriOroszországban,Törökországban is óriásier-
kölcsiésanyagihatalmatképviseltapapság.Termé-
szetes,hogyMusztafaKemálegyikelsődolgavolt
ezeketazóriásipapibirtokokatrészbenfelosztani,
részbenállamosítani.— Azújfővárosképeismeg-
változott.Angorában — amelyetmostAnkarának
neveznekésazországvéglegesfővárosa— német
és francia tanárok,karmesterek,igazgatásávalze-
neakadémiák, operatársulatok alakultak. Színházak,
mozikésképzőművészetiiskoláknyílnakmeg,mint-
egy varázsütésre szinte marói-holnapra,a kisázsiai
pusztaságban.Azújonnan létesítettrajziskolában a
török közvélemény megdöbbenésére nőiaktokatis
lehetett rajzolni. Azonban ugyanekkor Musztafa
Kemálaztiselrendelte,hogyagyermekeknem lá-
togathatják a mozielőadásokat.Az ifjú munkások
ésmunkásnőkéjjelnem dolgozhatnakésáltalában
mindenkicsak a korlátozottan megszabottmunka-
időalattdolgozhat,
Új törvénykönyvek sorozatát lépteti életbe

MusztafaKemál.Kereskedelmijogbólanémettör-
vénykönyvetvette mintául.Büntetőjogbólaz olasz
törvényeket, polgári jogból a svájci magánjogi
törvénykönyvet.A rengeteg mindenre kiterjedő új
törvénybőlfelemlítjük például,hogy külön törvény
rendelkezikarról,hogyazutcántörpéketésnyo-
morékokatnem szabadmegmosolyogni— és,hogy
aházasulandókszámáraelrendeltékakötelező or-
vosivizsgálatot.A prófétaKoránját,amelyeteddig
csakarabulvoltszabadahívőkkezébeadni,lefordí-
tottákvégremoderntöröknyelvre;ígykellettez-
utánatemplombanisimádkozni.— Előírtaatör-
vényezentúlaztis,hogyatörökgyárakbanésvál-
lalatoknálhány;százalék külföldit szabad alkal-
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mazni.Nem szabadezentúlatörökhivatalokbana
látogatókat megváratni; udvariasan kell fogadni
őket,deazaktákatsem szabadezutánbürokratikus
módonhevertetni.Sőtazősiszokástismegtiltotta
Musztafa Kemál,hogy tudniillik feketekávévalkí-
nálgatták a feleket,nemcsak a minisztériumokban,
dealegegyszerűbb fűszeresnélis.A munkamenet
üteme mindenben meggyorsult.Musztafa Kemálnak
mégarraisvoltgondjahogyarégitöröküdvözlé-
seketéshajlongásokatmegtiltsa.Eddig ugyanisa
törökembera„tennemával“köszönt,amelyakö-
vetkezőkbőlállott:lábfejétösszerakta,sarkátkissé
széjjeltartotta— akárcsakakínaiaknál— ezvolt
azönkéntesalázatjele— azutánbegörbítettujjai-
valhomokát,szájátésmellétérintetteatörökem-
ber.Hanagyúrralállottszemben,akkornemcsak
egyszer,hanem többszöregymásutánvégezteezta
műveletetgyors egymásutánban,mély hajlongások
közepette.MusztafaKemáleztazősiköszönésimó-
dotismegszüntette.Időrablóésidejétmúltaszokás
voltezszerinte.Azújminiszterirendeletmégazt
iselőírta,hogyakalapot— mertezlépettarégi
fez helyébe — pontosan hány arasznyira kellett
megemelni,hautcánköszöntünkvalakit.
A fezeltiltásaváltottakialegnagyobbellen-

hatást.Talánéppenezvoltazarendelet,amelyellen
a legtöbb török emberfelháborodottan tiltakozott.
MusztafaKemálazonbanmagaisjópéldávaljárt
elöl.Véletlenségbőlsem engedettkiatörökpro-
pagandaminisztérium olyan fényképet, amely as
államfőtnem hajadonfővelábrázolta.A fezrendelet
néhány erélyes büntetőszabály foganatosítása után
végülis„meghallgatásra“találtTörökországban.
Egy másik mindennapos bajmegszüntetéséről

isgondoskodottKemál.Törökországbanazidőszá-
mításnagyonzavarosproblémavolt.Eddig— nem
tréfa— azvoltahelyzet,hogyKonstantinápolyban
aLevanteHeraldszerkesztőségiórájautánigazo-
dottegészTörökország.Haennekazújságnakszer-
kesztőségiórájarosszuljárt,Konstantinápolyegész
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európaivilágaalegnagyobbbajbanvolt;lekésetta
hajórólésvasútról,deáltalábanmindenhonnan,ahol
a török időrendszerszerintigazodtak.A Levante
Heraldközölteugyanisatörökidőt.A vasútime-
netrendésahajójáratokmindazúgyneveeztt„á-la
Turca“ időszámítás szerintvoltak megszerkesztve.
Haazeurópaiaztlátja,hogyazegyikhajópéldául
tizenegy órakorindul,előbb meg kellettnéznia
LevanteHeraldutolsóoldalát,hogymitjelentez
azeurópaiutasóráján?Haazegyiknap— teszem
— délutánhatórátmutatott,másnapmárbiztosnem
voltannyi,mertatöröknaphosszúságaésrövid-
ségenem állandó,hanem mindennapváltozikanap
nyugtaszerint!A törökemberMusztafaKemál,re-
formjáig,ha európaióráthordott,kénytelen volt
aztmindennapújramegigazítani.A törökidőszámí-
tásugyanis,mintarégigörögöknél— valószínűleg
Bizáncbólvettékát— anapnyugtaszerintalakult.
A naptizenkettőkornyugszikleatörökelméletben,
ígyszólatörökidőszámításiszabály.Természete-
senazeurópaiidőszámításavalóságosnapnyugta
időpontjamindigváltozik.Ígyazutánpéldául,ami-
korhétóráraesikazeurópaidél,Törökországban
félőtvan.A következő héten természetesen már
máskép alakula különbség.Viszontolyan órát,
amelyanapnyugtátéberfigyelemmelkísérje,még
nem teremtettajóIsten.ÍgynemcsakaTörökor-
szágban élő európaiak,deatörökök sem tudták,
hogyisállanaktulajdonképenazidővel.
Ennek a látszólag felületen mozgó furcsaság-

nakazutánvoltegyigensúlyoserkölcsivisszaha-
tása.A törökembermegszokta,hogyapontosság
nem fontos,hiszúgysem lehetvitanélkülszámon-
kérnivalakitőlatörökszámításszerint,havalaki
elkésett.A török,haelvégezteanapmunkáját,le-
megyazAranyszarvra,hogyáthajózzonSzkutáriba,
vagyHaidarpasába,haugyanittlakik.Ráülaha-
jóraésmitsem törődikazzal,hogyahajómindjárt
indul-e,vagycsakegyóramúlva?Úgyiselindulegy-
szerahajóésaddigarégitörökember,valamigon-
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dolatnélküli,érzéketlen,boldog állapotban vár,él-
vez.Nyugodtan nézia napsütést,mintha otthon
vagyahivatalábanvolna.Estneveziatörök„kef“-
nek,eztatétlennyugodtállapotot.Csodálatosdol-
gotsikerültezzelarégitörökembernekmegvalósí-
tani!Mintegy leállítottaagyaműködését,ennek a
folyton motolláló, örökmozgó gépnek ugrálását,
amitannyitúlfűtöttfejű emberkívánna legalább
félórákraleállítani,deamimégéjjelsem sikerül.
Mitszámítottarégitörökembernekazidő?Allah
éppenolyanhosszúrateremtetteanapot,hogymin-
denrekijussonazidőből!Ezenváltoztatniúgysem
lehet— hátmitgondolkozzékrajtaatörökember,
mindennapújraésújra!Természeteseneurópaiem-
bernek,akiaztszereti,habeülavasútikocsiba,
vagyhajóraszáll,akkorazmindjártinduljonis—
nos,azeurópaiembernekigenfurcsavoltezale-
hetetlen török időszámításésazazzalösszefüggő
töröknemtörődömségis.
Ezt a lehetetlen időszámítást szüntette meg

MusztafaKemál,akinemcsakazeurópaióraszámí-
tástvezette be,hanem ugyanakkorméterrendszert
ésazeurópaikereszténykalendáriumhasználatátis.
Mertnemcsak a napszámítással.az űrmérték-

keléshosszmértékkel,hanem anaptáriszámítással
isrengetegbajvolt.AzeurópaiidőszámításaGer-
gely-féle naptárszerintmegy.A levanteikeresz-
tényvilágtúlnyomórészegöröglévén,őkviszont
Julián-naptárszerintszámítjákazidőt.A kétnap-
tárközötttizenháromnapkülönbségvan.
Ezenkívüláltalánosanhasználatosvoltamoha-

medán időszámításis.Csakhogy eziskettő van:
egyháziéspolgári.Azegyházikalendárium aköz-
keletűésatörökökönkívülazarabokisezthasz-
nálták.Ezazidőszámításaholdévszerintmegy.
Újholdkorvanahónapeleje.A hónapbanhuszon-
kilenc-harmincnapvanésazegészévháromszáz-
ötvennégynapbóláll.Teháttizenegynappalkeve-
sebből,mintazeurópaiév.Ennekazakülönöskö-
vetkezménye,hogypéldáulamáraesőtörökünnep,
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csakharminchárom évmúlvafogmegintugyanarra
anapraesni— addigpedigazévmindenszakát
megjárja.Ezolyan,minthapéldáulamipünkös-
dünknéhányévmúlvatélentízfokhidegbenesnék
meg,a karácsony pedig nyárra,kánikulára ma-
radna...EzaKemálelőttitöröknaptárMohamed-
nekMekkábólMedinábafutásátólszámítjaazéve-
ket,amiKrisztusután ötszáznyolcvannégyben tör-
tént,ígyatörök1908-banpéldául1319-etírt.—
Csakhogyeztanaptártsem használjaatörökmin-
denütt, mert például okiratokon, hivatalokban, a
polgári, az úgynevezett financiális török naptár
szerintszámoltaazidőt.Ennekanapidátumaösz-
gzeesikugyanagörögnapidátummal,deahóna-
pokattörökülnevezimegésígyazévetmárcius
tizennegyedikétőlkezdi.Ezaztjelentette,hogy az
előbbipéldában1908-banezapolgárinaptárpél-
dául1317-etírt,tehátkettővelkevesebbet,minta
törökegyházikalendárium.
Hogy abonyodalom még teljesebb legyen.A

törökországi üzleti életben igen elterjedt volt a
zsidó naptárhasználatais.Ugyanisatörökországi
kereskedelem túlnyomó részétkeresztények észsi-
dókbonyolítottákle,törökembernem igennyúlt
üzlethez,sokszázéves háborúk szoktatták le őket
erről.Sokkalegyszerűbbvoltegyországotjanicsá-
rokkalmeghódítaniéskifosztani,mintárukalkulá-
ción ésáruszállítások nehézségein törniafejüket.
EzértisvoltMusztafaKemálelőtt,azegésztörök
hiteléletmegbénulvaésjóformánkivéveatörökök
kezéből.Kisebbségeik,agörögökésörményeklát-
tákennekhasznát.Determészetesenalegtöbbpá-
lyárólkiszorítottzsidókisnagyrésztvettekbenne.
Ezeknek a zsidóknak ugyancsak külön naptáruk
volt.ÉppenSzalonikiben,aholMusztafaKemális
született,azifjú Musztafamég sajátszemévelis
láthatta,hogyazittóriásitömegbenélőzsidóknap-
tára mennyire elterjedt. A zsidó év hasonlatos
ugyanatörökegyháziévhezmertezisholdév,de
ennek szökőéveiisvannak.Nevezetesen minden



269

tizenkilencévrehétszökőévesik,amiannyibólfon-
tos,mertilyenkor,egyhónappaltöbbetszámítanak.
Azizraeliták naptáraezenkívülavilág teremtésé-
tőlkezdiazidőszámítástésmárjóvalazötezerhat-
százutántart.
Azörmény,ezamásik nagy kereskedőréteg,

szinténkétkülönbözőnaptárthasznál.Egyikrésze
aGregoriánus,másikaJuliánusfélenaptárthasz-
nálja.Aszerint,hogymelyikörmény— gregoriánus
ésmelyikegyesült-katolikushitű.
Ebbőla lehetetlen össze-visszaságbólkövetke-

zett,hogymindentörökújságonés-okiratonhárom-
négydátumotisírtak—,dejóformánsenkisem
tudta,hogyamásikmitértvalamelykitűzöttter-
minusalatt.
Ugyanígy voltazűrmértékkeléshosszmérték-

kelis.Nem akarjukennekaleírásávalaszótgyara-
pítani.Gondolhatni,micsodavisszamaradottság volt
ott,aholazelemielőfeltételeiishiányoznakapol-
gáriéskereskedelmiforgalomszabályosságának.
Ezeketa lehetetlen állapotokatszüntette meg

MusztafaEemál,amikoramétertésazegységesGer-
gely-féle naptárt tette kötelezővé, mindenki szá-
mára.Elrendelteezenkívülaztis.hogyezentúlcsak
apénteklehetünnepnap.Azelőttúgyvolt,hogya
keresztényekavasárnapotültékmeg,amohamedá-
nokapénteket,azsidókmegaszombatot.Valósá-
goslistátkelletttehátvezetniminden vásárló tö-
rök polgárnak arról, hogy melyik kereskedőhöz
melyiknaptehetibealábát.
Kemálelőttatörökember— mármintazátla-

goskispolgárnem isnagyon érdeklődöttmég az
írásésolvasástudományairánt.Mégkevésbbéaz
irodalmitörök nyelv iránt,amely arab ésperzsa
elemekbőlállottjórészben.Eztaműveltnyelveta
törökkispolgárnem isértette.A háromféletörök
írásjelközüliscsakalegegyszerűbbettudtaazát-
lagosírástudóember— haugyantudta— vala-
hogyanelolvasni.Mertírásmódisháromfélevolt.
Hatörökiparosnakazelőtt írnivalójavolt— hát



265

ottvoltakanyilvánosíródeákokapiacon,abazár-
ban,atemplomokkörnyékén.Ottültekakáregy
sorcipőtisztító,apróládávalmagukelőtt.Ültekés
Vártákazügyes-bajos,levél— vagyszerződésíró
ügyfeleket.A törökembernem isasztalonszokott
írni,hanem tenyeréreterítettpapíron,éspediglúd-
tollal.Kemálmindeztazázsiaivisszamaradottságot
megszüntette,amikoraz iskolareform kapcsán el-
rendelteazáltalánostankötelezettségetésminden-
kinekmegkelletttanulnieurópaimódonírni,ol-
vasniésszámolni.Mamáregyszemünkláttárafel-
nőtttöröknemzedékáldjaezérta,,vakmerő“újí-
tót.Hétszázévalattnem mertesenkieztazátme-
netetvállalni.
KülönmegkellemlékeznünkKemálegyiknagy-

jelentőségű társadalmireformjáról:a nők egyen-
jogúsításárólis.Ezareform isszinteteljesenmeg-
változtattaatörökéletképét.Köztudomású,hogy
milyen alárendelt középkori helyzete volt addig
Törökországbananőknek.Hiszencsaknemrégtör-
tént,hogy egy török nőtmajdnem meglincseltek,
mertazutcánhosszúférfipantallóbanmerészkedett
végigmenni. Musztafa Kemál strandfürdőket nyi-
tott,közöstársasösszejöveteleket,bálokatrendezett.
Európaiszámáraszintehihetetlen,hogymüyen

szeméremérzetteltakarták elpéldáula török nők
addigmégahajukatis.Máraziserkölcstelenvolt,
havalakiegytöröknőarcátmegláthatta.Nosezis
radikálisanmegszűnt.A töröknőmaéppúgyspor-
tol,strandol,lovagolésúszik,mintakárnálunk
Európában.Mozdulatművészetiiskolák,színiakadé-
miákésbalettiskolákművelikkianemzedékeken
átheveréshezéscukorrágcsáláshozszokotthárem-
hölgyek,bizonymégmais— eztáltalánosanészre
lehetvenni—kissévastagcsípőjűunokáit.
A házasságijogrendszerisgyökeresenmegvál-

tozottMusztafaKemálalatt.A többnejűség meg-
szűnt.A fiatalok nemifelvilágosítása,avenereás
betegségek gyógyítása,nemkülönben a nemkívánt
gyermekáldássalösszefüggő egyénitragédiáknak,a
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fiatalok felvilágosítása által elérhető megelőzése
tekintetében rengeteg történt. Megdöbbentő, hogy
ezideigmicsodaelmaradottkörülményekközöttélte
leatörök nő esküvője napjátólnagyanyakoráig
életét.Dzsavidan Hanum,egyébkéntmagyarszüle-
tésűgrófnő,akiazegyiptomialkirálynak,II.Abbas
Hilminekvoltfeleségeésutóbb II.AbdulHamid
alattsokáigéltTörökországban,majdMusztafaKe-
mállalisismeretségbenállott,írjale,hogyméga
XX.századelejénalegelőkelőbbkörökben,milyen
körülményekköztéltekakeletinőkférjükmellett.
Azemberszinteelcsodálkozik,hogynem aközép-
korban történik mindez.Csak elkellolvasniegy
ilyen előkelő keletiesküvőnek aleírását,amelyen
DzsavidanHanum — magyarnévenTörökMargit
grófnő— személyesenisrésztvett.A fiatalmeny-
asszonyottállapasapalotájánaklegbelsőtermé-
ben.Mozdulatlanulülegy párnán,arcátfátyollal
takarták le.Homlokára valamiműanyaggalóriási
csupasz gyémántokat és smaragdokat ragasztottak.
A lánymegsem mozdul,mintvalamibálvány.Az-
utánjönavőlegény.Afiatalpárelvonul,alakodal-
masnépség együttmarad ésazelőkelő kegyelmes
urakhoz éskegyelmesasszonyokhoz percek múlva
kirontamenyasszonyöregdajkájaésbüszkénvé-
giglobogtatjavalamennyitermen— avéreslepedőt.
Azelőkelőközönségpedigtapsol— éssemmifur-
csátnem találmindebben.Viszont,haamenyasz-
szony arcfátyla az elébb leesettvolna,valószínű,
hogy a jelenlévő előkelőségek ijedtükben idegsok-
kotkaptakvolna.
Az álszeméremnek és elmaradottságnak ilyen

különösvegyülékevoltMusztafaKemálfelléptéiga
törökökálláspontjaanemikérdésben.Márpediga
nemikérdésdeterminálésvégigkísériaz embert
életehosszú,talánleghosszabbidőszakán.Ezafon-
tostársadalmiprobléma egy megújítandó társada-
lom keretén belülsemmiképpen sem hanyagolható
el.Kemáltudtaeztésaszerintcselekedett.Azelő-
kelőgazdagemberúgynősült régebben Török-
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országban,mintahogyazemberegyszéplovat,
vagybútortárgyatmegvesz.Azután,hamármeg-
unta,nyugodtanszerzettmagánakegymásikat.Csu-
pánazegyszerű,többasszonyteltartaninem tudó
szegénytörökemberélttisztességes,monogám élet-
közösségben.Kemáljólláttameg,hogyanyugati
családiformaésanőkegyenjogúságaajövőboldo-
gulásánakegyetlenhelyesútja.A fiataltöröknő,
tehátKemálalattnemcsak miniszterititkárlehe-
tett,hanem gyermekorvosnő,vagy operaénekesnő,
vagyakárejtőernyőskatona,pilótavagytengerész-
tisztis.
A törökhétköznapnépeMusztafaKemálalatt

teljesenmegváltozott.Hatörténetesencsodatörté-
nikésII.AbdulHamia,a„vörösszultán“,vagy
akárazegynemzedékkelkésőbbéltEnverpasa,hir-
telenfeltámadtvolnaésbetévedtvolnavalamelyik
ankarai vagy konstantinápolyi utcára: azt hitte
volnabizonyára,hogynem isjárTörökországföld-
jén.Annyiramáslettazemberésmáslettatörök
mindennapiéletrövidpáresztendőalatt...

XXVI.Kemálkülpolitikája.

MusztafaKemálbelsőreformjainakismertetese
utánillő,hogynéhányszótszóljunkkülsőpolitiká-
jánakeseményeirőlis.
Azaveszedelmespolitikaitétel,hogyaháború

a külpolitika folytatása,épp annyira idegen volt
Kemáltól,mintmindenmástisztességesendolgozó
embertől.A háború nem akülpolitikafolytatása.
A háborúegészenmásvalami.Háborútelőidézhet-
nek adottkényszerhelyzetek;azonban a háborút
máreleveelkönyvelni,mintakülpolitikalétjogosult
folytatását— nem,eztMusztafaKemálsohasem
vallotta.Jóltudta,hogyügyeskülpolitikávaléppen
ellehetkerülniaháborút— nemhogyakettőegy-
másnakszükségszerűfolytatásalenne.A törökkül-
golitikaKemálalattezenalapszik:békében,tisztá-



268

zottproblémák között,barátságban és kultúrköze-
ledésbenélniszomszédaival.ÚgyBulgáriával,mint.
Görögországgalésfőképp Oroszországgal.Ezzela
hatalmas szomszéddalazonnalmegegyezettMusz-
tafaKemál.Desokhasznátisláttaazoroszokkal
kötöttszerződésnek Törökország.Azoroszkölcsö-
nökésgépszállításokigenhasznosakvoltakazor-
szágra nézve.Törökország előnyöskülföldiössze-
köttetéseinek pénzügyiésgazdaságihaszna mutat-
kozott.Törökországbaaddigissoknyersanyag,áru
éspénzkölcsönérkezett.Ezmárszintetöröktradi-
ció volt.Enverék alattnagy áratiskellettfizet-
niökazért,amitkülföldrőlárubanéspénzbenkap-
tak.Deettőlazegy esettőleltekintve,ahelyzet
mégis csak az volt,hogy Törökország állandóan
csakkapott.Régebbenanekiudvarló,régiFrancia-
országtól. Azután, Enver alatt, Németországtól;
Musztafa Kemálalattpedig Oroszországtól.Ami-
korpedigKemáléletevégefeléjárt,azangol,ez-
utánpedigazamerikaiszállításokéskölcsönöklen-
dítettékfelTörökországjómódját.
Kemál egyik legfontosabb külpolitikai sikere

az általa kezdeményezett szaadabadi szerződés,
amelyAfganisztántólIrakigegyesítetteamuzulmán
népeketegygazdaságiéspolitikaitömbben.Ezis
olyasmivolt,amihez foghatótnem tudtak volna
létrehozniarégebbitörök politikusok.A siitaés
szunnita országok állandó rivalizálásban,gyűlölkö-
désbenéshatárvillongásokbanéltekazelőttegymás-
sal.MusztafaKemálnakazonbanezissikerült.El-
látogatottatörökállamelnökhözezenkívülnemcsak
a transzjordániaiuralkodó,hanem Reza sah,az
újPerzsia,Iráncsászárais.Sőt,Konstantinápolyba
látogatott— ezelőszörfordultelőavilágtörténe-
lemben— VIII.Edwardangolkirályis.A balkáni
országokkalvaló barátságoskapcsolatait,azú.n.
„Balkán Blokkhoz“ való csatlakozásávalerősítette
meg.Ezekaszemmelláthatómegpecsételéseianagy
külföldi barátságoknak, jelentősen biztosították a
törökpolitikaállandóságát, szilárdságátésazel-
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nökegyénitekintélyétissajáthazájában.Kemál,a
sok külpolitikaisikerközepette,úgy állottrövide-
senazIfjúnemzedékelőtt,mintahazaatyja.

Nem ismertethetjük azonban Kemál külpoliti-
kájátanélkül,hogy részletesen rá ne világítsunk
Kemálú.n.Dardanella-politikájárais.
Törökország külpolitikai helyzetének ugyanis

bizonyosállandóságotadottaz,hogy atörténelem
utolsóévszázadaibanTörökországvoltanagyten-
gerszorosok,azÁzsiábólEurópafelévezetőátjáró
őre.EztageopolitikaiadottságotKemálsem hagy-
hattafigyelmenkívül.Azőkülpolitikájánakisalap-
vezető tétele az volt:megóvniés függetlenséget
biztosítania szorosoknak.Tudjuk,hogy az 1871.
évilondonimegállapodásonazthatároztákel,hogy
csak Oroszország ésTörökország tarthathadihajó-
kata Fekete-tengeren.Más hadihajóknak egysze-
rűen megtiltották,hogy átkeljenek a szorosokon.
Ezvoltazazállapot,amelyetKemál,mintegyörök-
ségül,átvett.1918-ignem voltszabadmásnemzeti-
ségű hadihajóknak átkelniök aszorosokon.A sév-
resibékeszerződésmegszüntetteeztazállapotot.A
Dardanellák és a Boszporusz 1921-ben megnyílt.
Ismeretes,hogy a békekonferenciák bizonyosvízi-
utakat,ígyaDunátis,nemzetköziterületneknyil-
vánították.Ezazelvvoltirányadóatöröktenger-
szorosok kérdésében is.Amikoraztán 1924-ben a
lausanneitanácskozások alkalmávalatörökök,Ko-
málkezdeményezésére,megkísérelték,hogy vissza-
szerezzék főhatóságukataszorosok felett,egyelőre
még csúfosan megbuktak e tervvel.Továbbra is
nemzetköziterületmaradtahíresvíziút.Ezvoltaz
állapotegész1938-ig,amikorisvégre,amontreuxi
megállapodásban,Törökországvisszakapta aszoro-
sokfelettifelségjogát.Kemálkülpolitikájánaknagy
sikerevoltez.

Egy ország külpolitikai vezetésének ismerte-
tésénéltermészetesen szemügyrekellvenniazor-
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szág földrajzihelyzetét,de főleg szomszédaitis.
Végsőelemzésbenezaföldrajzihelyzethatározza
meg egy ország külpolitikaiproblémáinak legna-
gyobbrészét.
Törökország szomszédaiKemálidejében ezek

voltak:Európa felé:Bulgária,Ázsia felé:Orosz-
ország,Irán,Irak Sziria.Valamikor az Ottomán
Császári Birodalom,több,mint háromszor annyi
szomszédottarthatottszámon.HiszenmégVI.Mo-
hamed Törökországa is három földrész területén
feküdt.KemálTörökországa márcsak Kis-Ázsiát
foglaltamagában,egyetlenkisebbeurópaifölddarab-
balegyütt.Partjaita Márvány-tenger,Fekete-ten-
ger, Egei-tenger, Földközi-tenger mossa. 768.736
négyzetkilométer területen fekszik az új Török-
ország.Azeurópaiföldönfekvőtörökterületebböi
mindössze23.975 négyzetkilométer.Ekkoraugyanir
Kelet-Trácia, Törökország megmaradt európai
része.
Törökországfekvésénélfogvatehátolyexponált

helyzetbenvan,hogyalegtöbbvilágeseményérde-
keitsúrolja.Oroszországfelől,Európa,balkániré-
sze felől,de a földközitengerihatalmak,Nagy-
Britannia,Olaszországfelőlisérdekelvevan.Ami
pedig Ázsiában történik,abban Törökország iraki,
irániésszíriaihatárarévéneshetavilágtörténelmi
eseményekforgószelébe.Itt,Szíriafelől,különbe-
kapcsolódnakmégafranciaérdekekisTörökország
érdekterületébe.
Felmerülakérdés:vájjonmilyenek,védhetők-c

adottesetbenTörökországhatáraiennyiirányban?
Aztkellválaszolnunk,hogynehezen.AzOtto-

mán Birodalom küzdöttannakidején ugyanezekkel
abajokkal.Persze,nagyobbmértékben.
A maitulajdonképpenitörök területközepéd

szárazésmagashegyvonalvonulvégig.Ezamagas
fennsík,amelyetahegyekkörülölelnek,mintegy1000
méter magas.Kapcsolódnak hozzá még kétszer-
háromszorolyan magas hegyek;ezek a Balkán
hegyláncainak folytatásai.Ugyanilyen hegyvidék
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vonulazoroszhatárfeléisésazörménylaktaor-
szágrészirányában.Kétségtelen,hogyezekahatá-
rok aránylag kis erőkkelvédhetők.A járhatatlan
hegyiutakamúgyisnehézzéteszikazelőnyomulást.
Ebbenaziránybanahatárvédelem távolrólsem al-
kotolyangondotésnehézségeket,mintatenger-
partirészekésazEurópafeléesőhatár.A tenger-
partszaggatott,vizecsendesésatörténelem során
nem egyszerpróbálkoztakittmárpartraszállniTö-
rökországottámadó,idegen csapatok.Irak ésIrán
irányában Törökország és szomszédainak földje
szinte észrevétlenülfolyik egymásba;Irán földjére
akurdlázadásidejébenbeisnyomultaktörökcsa-
patok.Ezek a határok márkevésbbé alkalmasak
arra,hogy kisebb csapattalellenségesbenyomulást
fellehessentartani.— Azeurópaihatáronottvan-
nakugyanatengerszorosok,amelynekTörökország
mafeltétlenura,azonbanamígatengerpartotvédő
ú.n.Csataldzsa-vonaligeljutaháború,addigTö-
rökországeurópairészemárrégenprédáulszolgál-
hatnaazesetlegestúlnyomóerőknek.Kemálgondja
volt,hogyeztahatártismesterségesenmegerősítse.
Bulgária irányában ma már Konstantinápoly elő-
védjenemcsakaCsataldzsa-vonal,hanem,azonin-
nen,mégDrinápoly,amaiEdirneis.Ittmamár
jelentős török helyőrség állomásozik,jólkiépített
erődökben.
Kemálgondoskodottarról,hogyazországmin-

denhatárán— előszörisbarátságosszomszédokáll-
janak—,azonbanarrólis,hogyhaebarátságva-
lamilyen világpolitikaiesemény következtében fel-
borulna,atörökhatárokjólvédhetőkislegyenek.
Természetes,hogy mindehhez Kemálnak újjá

kellettteremtenieagörögháborúkbanmeglehetősen
elvérzetttörökhadseregetis.
A hadseregreformálásaisegyikevoltMusztafa

Kemálgyökeresújításának.MusztafaKemálugyan
leköszönttábornokrangjáról,letéveezzela„pasa“
címétis;azonbanneveltetésébőlkifolyóanvalahogy
mégiscsak megmaradt vezérkari tisztnek.Mint
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voltvezérkaritiszt,jóllátta,hogyTörökországnak
erőshadseregre van szüksége.Azonban jóltudta
ugyanakkoraztishogysem azállamháztartás,sem
apolgárságrovásáranem szabadmindentalárendel-
nie hadserege megszervezésének.Fevszitábornagy,
utóbbCsakmakmarsallésfőképpenIzmetpasa,az
inönüihős,vezetésévelsikerültisegységes,jólfe-
gyelmezetthadseregetfelállítania.
Kemál egyébként a keresztény kisebbséghez

tartozó törökországi lakosokat áttelepítette kül-
földre.Ezek helyébe önkénthazatértKemálalatt
nagyszámúgörögországitörök.ígyazutánaGörög-
országgalésBulgáriávalfennálló ősitörök ellen-
tétekgyújtópontjaönmagátólkialudt.
Ezazakkormégolyvakmerőkezdeményezés

igen hasznosnak bizonyultutóbb Törökország szá-
mára.A Kemál-tfélelakosságcseresimán bonyoló-
dottle.AzótanemzetiségiellentétTörökországés
szomszédai között nincs.Megszűnt végre,annyi
százévutánazazállapothogyegybizonyosföld-
területetrészbentörökrészbennem töröklakosság
lakja.ígyahatalmiviszonyoktólfüggően,holaz
egyikfélvoltazuraennekaföldterületnek;ugyan-
akkora másik felkészülta bosszúra.Ha Kemál
bölcsállamfőicselekedeteiközültaláncsakeztaz
egyetemlítjük:ez mármaga olyan magaslatokra
emeli,amellyelkorátésEurópátjóvalmegelőzte.
A lakosságcserévelbiztosítottaatöröknemzedékek
békéjéthosszú évszázadokra,mertvalószínű,hogy
nemzetiségiokokmiattTörökországnem fogtöbbé
fegyvertfogni.Természetesenmáseset,haTörök-
ország határaitveszélyeztetnéellenség.Kemálfel-
ismerte,hogyazőidejébenTörökországbanalel-
kekpacifikálásamégnem fejlődöttodáig,hogy—
talánSvájcmintájára— békésenegyütttudnaélni
ilyenvegyeslakosság.Kemáltehátéleteegyikfő-
művétalkottameg,amikoralakosságcserét— nem
erőszakosan— végrehajtotta.Mindenkivihettema-
gávalazt,amitakart,— azonban ugyaneztmeg-
követelteaTörökországbavisszatért honfitársak



273

felettrendelkezőkülföldikormányoktólis.Azakció
teljessikerreljárt.
ÍgytehátfelesóvatosságvoltKemálrészéről,

amikorazországhatáraitvédőerődöketismegerő-
sítette.A hírestengerszorosokmosterősebbeklet-
tek,mintvalaha.Ezekre nem sajnálta Musztafá
Kemálapénzt.Modernerődrendszer,földalattika-
zamatákvédikazországérzékenypontjait.A török
hadseregbékelétszámahúszezertiszt,tízezeraltiszt
ésszázhatvanezerfőnyilegénység,deTörökország
szükség esetén másfélmillióshadseregettud felállí-
tani.TörökországbékénalhatottKemálalattmeg-
erősítetthatáraimögött.Demég békésebben alhat
Törökország amögöttabüszkén hirdetettelvének
védőbástyájamögött,amelyígyszól:
— Törökország nem adja oda a magáét—,

deamásétsemakarja!
A hadsereg azonban,ismételjük,csak bizton-

ságiszelepazországkülpolitikaivezetésében.Ke-
málmegteremtette Törökország belső egységétis.
Kisebbsége Törökországnak ma máralig van.Es
amígarégiTörökBirodalombanatörökségfelét
sem tetteazországegészlakosságának,azalattKe-
málidejében86.4százaléktöröklakjaaköztársa-
ság területét.Kisebbség egyedülakurd volt;9.2
százalék a számuk 1935-ben. Jórészüket Kemál
azóta áttelepítette az ország különböző helyeire.
Törvényhozásbiztosította ennek a telepítésiakció-
naklebonyolításátis.Álljonittvégülmégazoknak
a máremlítettáttelepítetteknek a száma is,akik
1921 és1927 közöttGörögországbóljöttek vissza
hazájukba,Törökországba.Ezeknek számaösszesen
434.079;demárelőzőlegisvándoroltakvisszanagy
számbantörökcsaládok.ígyérthető,hogyaz1935.
évi népszámlálási statisztika szerint Törökország
lakosainak6százaléka,962.159fő,külföldönszüle-
tett.Közülük 367.801 görögországiszületésű.Fel
kellmégaztisjegyezni,hogyKemálnem zárkózott
elnépénekidegenbőljövőkiegészítéseelől.Azasz-
szimiláció Törökországban nem probléma:Musztafa
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Kemálvezettebeaztahivatalostörökálláspontot:
„török az,akitörökülérez és magáttöröknek
vallja“.Amicsekélyörmény,görög,kurdésmás
kisebbségelenyészőszámbanazországbantalálható,
aziséppolyjótörök,mintbármelyikozmán-utód.
Kemáljóltudta,hogyha népéta béke ország-
útján akarja vezetni,felkellkészülnie katonailag
ismindeneshetőségre.Megistetteéssokirányúbé-
kemunkája eredményéta maiTörökország békés
nemzetközi nyugalmi helyzetében látjuk azt leg-
jobbanigazolva.

XXVII.Török-magyarkapcsolatok.

Különfejezethezértünk.Szóljonezafejezeta
kemálikülpolitika során Törökország és Magyar-
országbarátikapcsolatairól.Illőezekrőlakapcsola-
tokról— talánelsőalkalommal— összefüggőenis
megemlékeznünk.MertéppenMusztafaKemál,atő-
rökállam újjáépítőjevoltaz,akiaMagyarország
irányábanérzetttörökrokonszenvetelőszörváltotta
külpolitikaiprogrammá.
Talán helytelen kifejezésthasználtunk,amidőn

TörökországésMagyarország„kapcsolatairól“szól-
tunk.Sokkaljobbanfednéavalóságotaz,haehe-
lyett — egyszerűen a török-magyar barátságról
beszélnénk.
Törökország és Magyarország újabbkorikap-

csolatainaklényegealegjobb,teljesenellentétmen-
tes barátság.Miután Törökország imperialisztikus
korszakalezáródottéstöbbéhódítaninem akart—
sőtarégihódításokatsem akartatöbbévisszasze-
rezni— alegbékésebb,egyenesvonalúbarátikap-
csolatfejlődöttkiakétrokon:atörökésmagyar
nemzetközött.
Földrajzilag mamártávolesik Magyarország

Törökországtól. A közelmúltban azonban, nagy-
apáinkidejében,egészenamúltszázadmásodikfe-
lénekközepéig,Magyarországhatárosvoltatörök
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felségterülettel.Ezértistörtént,hogyüldözöttma-
gyaremigránsok,honvédek,politikusok,annyiszor
vettékútjukatTörökországfelé.Hiszenegyszerűen
csakazországdélihatárán,azAldunánkellettát-
menekülniök.
Érdekesszemügyrevenni,hogyéppenMusztafa

Kemálidejébenhogyanfejlődöttatörökközfelfo-
gásbarátilag Magyarország irányában?Vájjon mi-
lyenérzésvilágbannőttfelmagaMusztafaKemála
magyarokiránt— változtak-eezekazérzelmeia
későbbiidők folyamán ésvájjon mitisgondolt,
hogyanisérzettTörökországújjáalkotójaamagyar
rokonnemsetirányában?Kérdések,amelyekreazon-
ban csak a török-magyarkapcsolatok fejlődésének
rövidáttekintéseutánlehetválaszolni.
Vitán felüláll,hogy a török-magyarrokon-

szenvnekrégi,néprajzisvérségialapjavan.Hisz
éppenKemálidejébentértekvisszaTörökországbaa
régiturániidőkhöz:Kemálazthirdette,hivatalos
tankönyveibe isfelvétette,hogy a törökök turáni
ősitörzseegyikevoltavilág első,nagy kultúr-
nemzetének.Természetes,hogyaszinténturániere-
detűmagyarságirántishatározottrokonszenvala-
kultkiatörökközvéleményben.
Ezanemzetiésfajirokonságiöntudattalán

éppenaKemáléletétközvetlenülmegelőzőidőkben
lángoltfel.Kemálmárneveltetésesoránjótésszé-
pethallhatottMagyarországról.Azelőzőévszázad-
ban ugyanisnem beszélhettünk — anéprokonság
ellenére sem — török-magyarbarátikapcsolatok-
ról.EgészenaXVIII.századig,ameddigatörök-
magyar területikérdések végleges elintézéstnem
nyertek,legyünkőszinték:TörökországésMagyar-
országközöttévszázadokonátháborúvolt,aszó
zrinyimiklósiértelmében.Megesettugyan,hogyel-
raboltkeresztény magyarifjak,besorozva a jani-
csárseregbe, Törökországban magas hivatalokhoz
jutottak:azonban ezeknek amohamedán vallásban
neveltifjaknakvajmikevésközükvoltamagyar-
ságtudatához.PéldáulSzokoliMusztafa,alegendás-
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hírűtörökhadvezérisállítólagegySzokolhelység-
bőlszármazókereszténymagyarifjúvolt.Deatör-
ténelembensemminyomátsem látjukannak,hogy
SzokoliMusztafa— éppenezekbenabarbáridőkben
— bármijelétisadtavolnaannak,hogyközösséget
érezamagyarsággal.
De azértmegállapíthatjuk aztis,hogy ez a

XVI—XVIII. században szinte állandósult török-
magyarhadiállapot,valahogymégsem voltelmérge-
sedettgyűlölködés.HaEvliaCselebinek,aMagyar-
országon is jártés Magyarországotleíró egykori
török utazónak hihetünk,a Magyarország déliré-
szeitigazgató pasák és tartományiválik,valami
megmagyarázhatatlan,talán be sem vallottrokon-
szenvetéreztek azigazgatásukrabízottmagyarság-
galszemben.Szintemondhatni,hogyMagyarorszá-
gon ezek az urak,valahogyan otthonosan érezték
magukat.Hiszennagyonisvalószínű,hogyazakkor
mégbizonyáraélénkebbenKeletrőlhozotttradíciói-
banélőmagyarságföldjén,akonstantinápolyipasák
otthonosabban érezhették magukat, mint például
valamely meghódított, németajkú lakosság lakta
területen.
AmikorazutánazEurópátelöntőtörökhullám

megtorpan, sőt kezdett visszahúzódni medrébe,
márténylegfeliscsillantakatörök-magyarmeg-
békélésnekelsőjelei.HaErdélymegfizetteadóját,
önálló fejdelmeit Konstantinápoly nemcsak, hogy
megtűrte,de erősítette és támogatta is Béccsel
szemben. A modern magyar történetkutatás már
kezdiátértékelniazévszázadostörök-magyarhábo-
rúskodásokról belénk gyökerezett,talán egyoldalú
éstalánmás,politikaiérdekbőlrégebbenHivatalo-
san isistápoltfelfogást.Van abban kétségtelenül
valami,hogy a törökök,nemhogy Caraffákatés
Armpruszterekethoztak volnaanyakunkra,hanem
ellenkezőleg, magyar törvényeket, Gyulafehérváron
megéppeneurópaiudvarttűrtekmeg.Nem bán-
tották a keresztény vallástésseholsem akartak
erőszakkal,bárkitis amohamedán vallásfelvé-
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telére kényszeríteni.Talán,— persze az akkori
korszintjéreleszállítva,— amodernangolgyar-
matosításelveihezhasonló némileg az,ahogyan a
hivatalos török felfogás akkoriban a katonailag
meghódítottmagyar területen a nyugatiéletfelfo-
gássalésamagyarhétköznappalszembenállott.
ThökölyésZrínyiIlonamártényleg Törökor-

szágban talál menekvést Magyarország erőszakos
nyugatiurainak németesítő törekvéseivelszemben.
II.RákócziFerenczegészudvarával,Bercsényivel,
Csákyval,MikesKelemennel,Tóth AndrássalRo-
dostóbanéliéleteutolsóéveit.Rákóczifia,I.Rá-
kócziJózsefistöröksegítséggeltörMagyarország
irányába.ÉshaCsernavodánálnem szólítjaelaz
utolsóRákóczitaváratlanhalál,— kitudja,ma
nem egyRákóczi-dinasztiaülne-e,— éppenatö-
rökökjóvoltából,—amagyarkirályságtrónusán?
Azonban magában Törökországban issok ma-

radandótalkotekkoriban az odatelepedettmagyar
kéz.Mikes leveleiaz akkoritörök viszonyoknak
török irodalomtörténetibeccselisbíró megörökíté-
se.Egy másik magyarkurucz emingránsnak fia,
TóthFerenc,aDardanellákaterősítimeg,— úgy,
hogya„MadzsarKáleszi,a„MagyarTorony“,ma
ishirdetiamagyarmunkáskezétTörökországleg-
fontosabbnemzetivédövezetében.
A török hatalom ekkoriban azonban márha-

nyatlásnak indul. Az európai államreformátorok
ésszervezőkmostmártágterületetlátnakTörök-
országban politikai ötleteik megvalósítására. Ma-
gyarországrólisszámostervindulmegamárrom-
lásnak induló Törökország megreformálására.Ma-
gyarfejbőlpattantkiazakkormég Törökország
birtokában levő Szuez átvágásának gondolata is.
Ha (megvalósítják, Törökországnak mérhetetlen
hatalmatésvagyontjelentacsatornamegszületése.
Báró KerekesháziKerekesKároly pedig,egy Má-
ria Terézia-rendesmagyargenerálistehetségesfia,
nemsokára útnak isindulTörökországba:a szul-
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tannak visz gondosan kidolgozott,pénzügyiterve-
ket,amelyekkelafolytonromlópiaszterértékétle-
hetne stabilizálni.A bécsikéz azonban Bukarest-
ben,ekkortörökterületen— konzularévénelfo-
gatja a magyartudóstéskeresztülhúzza számítá-
sait.Pedig KerekesháziKerekesKároly báró érté-
keséskomolyterveketvittmagával.Tudományos
munkáinak egy része,máskülönben a nagyszom-
bati jezsiuták nyomdáiban könyvalakban jelent
meg.
A közeledés Magyarország és Törökország

köztekkoribanmégcsakszporádikus.Holvoltek-
kormég Európa attól,hogy kultúrbizottságok ki-
cseréléséről, államilag megszervezett kultúrattaséí
szolgálatrólálmodhattak volnaanemzetköziköze-
ledésértlelkesedő férfiak!Annálnagyobb azonban
azérdem hogymégisakadtakúttörők,akikakét
nemzetközöttikapcsolatokatidőnkéntfelélénkítet-
ték.Dombay,Karacsay,Forray,Koháry,végüla
fiatalSzéchenyikeletiutazásaiteremtettékmegaz
elsőalapokatahhoz,hogyKeletenbennünketjob-
banmegismerjenek.

A török-magyarközeledésigazinagyfellendü-
lésétazonban anegyvennyolcasidők utánitöme-
gesmagyarmenekülésadjameg.Kossuthotszere-
tettelésrokonszenvvelfogadjabeI.AbdulMed-
zsid,anagyújítószultán.Talánmagaisérzi:ősi
nyomdokokon járebben a tettében.Ahogy most
Kossuth Kjutahiába,úgy egykorRákócziRodostó-
banésThökölymég.Keletebbreélvezhetteatörök
nyújtottavendégjogot.
Kossuthtalmegindultalevertmagyarszabad-

ságharcosok szomorú áradata Törökország felé.
Tudjuk,atörökökmilyenhősieskiállássalvédték
megAusztriávalszembenmagyarvendégeiket.

Deezentúlmenőleg— nemcsakmegvédtékven-
dégeiketSchwarzenberggelésBachhalszemben,de
soknegyvennyolcasemigránsnakmunkát,magasál-
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lástadtakatörökállamiszervezetben.KmettyGyörgy,
ahíresIzmailpasa,Karszváránakvédőjeésazost-
rom megörökítője,FarkasAdolf,töröknevén:Ozmán
pasa,Bem apó:Murádpasa,Guyon:Kursidpasa,
báróSteintábornok:Ferhátpasa— ésígylehetne
sokáig felsorolnia török hadsereg Magyarország-
bólemigráltvezéreit.Hiszen csak magában Alep-
póban,kétMagyarországrólmenekülttörök pasa
iskormányzott.A kisebbrangú,magyarszületésű
török katonatisztek egész serege harcoltmég az
1877.éviorosz-törökháborúbanis.BaloghJános,
Lógody,Lévay,Albertiezredeseik,BaróthyLászló
és Nemegyey volthonvédőrnagyok török katona-
tiszteklettek.
A szultán udvarában is voltak magyarok.I.

ÁbdulMedzsidutódaAbdulAziz— azelsőtörök
padisah,akiotthonrólkimozdul— ismeriamagya-
rokföldjét.ElsőeurópaiútjaalkalmávalmárMa-
gyarországfelévesziútját.Kisfiávalésunokaöcs--
csévél,afiatalAbdulHamiddal,akésőbbiszultán-
nal,megjelenik Budán csmeglátogatja GülBaba
sírját.Ezüsturnában földetajándékoznak isneki
Budapesten,alegendástörök szentsírjáról.Ami-
korII.AbdulHamidtrónrakerül,bizalmasembere
lesz Vámbéry,a világszerte híresmagyarÁzsia-
kutató. Vámbéry emlékirataiban számos érdekes
részletetisrögzítleazakkoritörökpolitikakulisz-
szatitkairól.A san-stefanóibékeésaberlinikon-
gresszusgrófAndrássyGyulánakadalkalmatarra,
hogy megháláljaatörökök vendégbarátságát,ame-
lyetazokveleszembenmégrégi,konstantinápolyi
tartózkodása alkalmával tanúsítottak. Farkas
Adolffal, az egykori 48-as honvédtiszttel, ekkor
márOzmánpasávaléshadosztálytábornokkalMay
Károlyazutazó,találkozikHillehben,aholalázon-
gó kurdokatfékezimeg atábornok.Ozmán pasa
egyébként nemsokára a konstantinápolyi katona-
tisztiakadémiaparancsnokaislesz.Ugyancsakma-
gyaremberre bízzák a modern,többnyelvű török
hivatalosnapilapszerkesztésétis. SzéchenyiÖdön



280

pasapedigalegnagyobbmagyarfia,azannyiszor
fölégett faházakkal tele Konstantinápoly, tűzoltó-
mentőangyalalesz.Ő szervezimegazazótavilág-
hírűvéválttöröktűzoltóságot.KunosIgnác,aKe-
letiAkadémiakésőbbiigazgatója,arégitöröknép-
mesék egyik világhíresgyűjtője Sztambulban.Ku-
nostanítjaegyébkénttörök nyelvreazottidőző,
külföldi,azúgynevezett„reformpasákat“is,így a
Törökország(katonaságátújjászervezőnémetvonder
Goltzpasátis.Thaly Kálmán ésFraknóiVilmos
püspökéskísérőik,atörökállamilevéltárakésa
Corvinák felkutatása srendezése tekintetében sze-
reznek halhatatlan érdemeket.Ésahogy amagyar
egyetemiifjúság Midhátpasának,atörök nagyve-
zérnekajánlfeldíszkardot,úgyviszontnemsokára
a Corvinák ésmásmagyaremlékek vándorolnak
Vissza török földrőlMagyarországra.A kétnem-
zetbarátságavalóságosrenaissanceátéli.
Azújjászületőtörökirodalom egyiknagyalak-

jaNigjárHanum,aNámikKemállal,atörökPető-
fivelegyidőbenfeltűntújtörökköltőnő.Ezame-
részhangú Írónő egy Magyarországról Törökor-
szágbamenekültésottisházasodott,egykorima-
gyarhonvédtisztlánya.A törökiskolásgyermekek
nemsokáraazőverseittanuljákésKonstantinápoly-
banutcátisneveznekelróla.Megjelennekatörök
lapokban és könyvkereskedésekben Shakespeare,
Zola és Dumas regényeinek friss fordításaival
együttalegismertebbmagyarírókmunkáinakfor-
dításaiis.Magyarországon pedig török nyelvtanolt,
atöröktörténelmetismertetőkönyvekjelennekmeg
ésamagyarkatonatisztek— ígyvéletlenülesorok
írójánakédesatyjais— azorosz-törökháborútö-
rök hőseinek tetteibőlvizsgáznak avezérkaritan-
folyamokon. A török császári ház tagjai pedig
ugyanekkormagyarművészektőlvesznek különórá-
kat;AbdulAziz,azelhaltszultán,egyikfia,He-
gyitől, Liszt Ferenc egyik tanítványától, tanul
Sztambulban zongorázni.Magyar művészek adnak
hangversenyeketazú,n.PetitChampson,Konstan-
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tinápoly szívében.Nemsokára Dzselaleddin,Rumi,
HakkAbdulHamid,NámikKemálésmásokalko-
tásaijteíennek meg magyar fordításban.Güzelek,
hősieposzokésszerelmesversekmagyarátülteté-
seitolvashatjaamagyarközönségabudapestifo-
lyóiratokban.
Rudolfmagyartrónörökösisellátogatottfele-

ségével,Stefánia főhercegnővel,Konstantinápolyba.
Magyartábornokinagydíszesalakjamindenüttfel-
tűnést keltett. Díszhintaja, amelyet a padisahnak
ajándékozott,mégévtizedekigottszerepelaszultán
nyilvánossztambuliünnepélyein.

Ez a török-magyarlevegő,amelybe Musztafa
Kemálmárbeleszületik.Ahogya48-asérzelműma-
gyarúriosztály,deamagyarköznépisjólemléke-
zettésszívébevésteamagyarmenekültekirántta-
núsított török vendégbarátságot, ugyanúgy Török-
országbanistudtákaműveltebbrétegek:nem mesz-
szetőlük,azőFekete-tengerükbetorkolóDunamen-
tén,ottélarokonmagyarnemzet,— azegyetlen
európainép,amelyneknyelvénsokszóugyanaztje-
lenti,mintazőnyelvükön.
Nincsadatunkarranézve,hogyKemálmittu-

dottfiatalkorábanamagyarságról.Deabból,hogy
később,hatalomrajutásaután,milyenmélyrokon-
szenvetmutatotta magyarság iránt,attólvilágo-
sanfeltehető,hogyKemálsem voltmentafiatal-
korában Törökországban általánosságban elterjedt
magyarbarátérzelmektől.Ahogy mi,magyarok is
meglehetősenegyedülérezzükmagunkatfajilagEu-
rópában,úgyatörököknekisjoggallehettekhasonló
nosztalgiáiatávolifajrokonokiránt.Miutánpedig
földrajzivagymásérdekellentétekekkormárrégen
nem rontottákakétnemzetérintkezését,ezaritka
fajiösszetartozásadottságaatermészetesösszekötő
kapocsatörök-magyarbarátságtörténetében.
Magyar férfiakkal Musztafa Kemál férfikora

elején ismerkedettmeg.Ezek pedig avilágháború
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török szövetségesei:a magyarkatonák voltak.Itt
láthatott először Musztafa Kemál szélesarccsontú,
ázsiai megjelenésű, zömöknövésű, fajmagyarokat.
Nagyon érdekes,ha elolvassuk a Konstantinápoly-
ban oly sokáig állomásozottoszták-magyarkatonai
attasénak,a lengyelPomiankowskialtábornagynak
visszaemlékezéseitarrólmilyenisvoltaviszonya
törökökésamagyarokközött.
A központihatalmaknálnagyproblémavolta

Törökországgalvaló együttműködés háborús admi-
nisztrálása. Konstantinápolyban hatalmas német,
osztrákésmagyarkatonaimissziókállomásoztakés
hitelesadatokvannakarrais,hogyatörökökezek
közülegyesegyedülamagyarokkaléreztek szívből
jövő rokonszenvet.Igaz,hogy a konstantinápolyi
magyar tisztek az első pillanattól kezdve nem
győzték magyaráznia török szövetségesnek,hogy
a messzirőljött,csukaszürkeruhás katonák között
másaszláv,másazosztrák,delegfőképpen:más
amagyar.Sohanem isesettsúrlódásmagyarokés
törökök között,amikoreztazigazságotazottani
magyartisztek megfelelőképen elterjesztették.Osz-
trákok,defőkéntnémetéstörökökközöttazonban
mindvégigigensokszorfordultelővetélkedés.Ma-
gyartisztek és magyarbakák hathatósan segítet-
ték is Törökországotvilágháborús erőfeszítéseiben;
hadianyagszallítással,főként azonban mozsárágyúk-
kaléstüzérséggel.Damaszkuszig,AleppóigésDivar-
bekirigmeneteltekamagyarkatonákatörökcsapa-
tok oldalán a végeláthatatlan poros országutakon,
Ezekközülamagyarokközülnem egyjátszottké-
sőbbidehazavezetőszerepetamagyarpolitikairá-
nyításában,ígyRákóczyImreakésőbbimagyarsaj-
tófőnök ésvitézNánássy-Megay Ernő altábornagy,
Budapest későbbi városparancsnoka is. Germanus
Gyula egyetemitanára világháborúban összekötő-
tisztTörökországésMagyarországközött.Magával
EnverpasávalésV.Mohamedszultánnalissűrű,sze-
mélyesösszeköttetésbenállott.Germanusintézte-a
Magyarországbólirányulótörökhadfelszerelésiszál-
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lítmányokügyeit.MezeyIstván,későbbszinténegye-
temitanárWirthtelegyütt,élénkpropagálójaKcm-
stantinápolyban a török-magyarközeledésnek.í-a-
lóczyEdgár,aVörösFélholdtámogatásáraalakult
magyar bizottság propagandájakéntmegírja egyik
Törökországban kultúrmissziót betöltött honfitárs
életét.
Feltűnő, hogy az osztrák-magyar monarchia,

diplomáciaiképviselőiistúlnyomórészbenmagyarok
ebben azidőben Konstantinápolyban.Magaavi-
lágháborús osztrák-magyar nagykövet, Pallavicinl
Jánosőrgróf,olaszneveellenéreis,magyarmágnás.
GerliczybáróésSzilassykövetségitanácsosköz-
kedveltésismertalakjaiakonstantinápolyibefo-
lyásosköröknek.Magánakaszultánnakisfeltűnik
egyalkalommaladíszmagyaroksokaságaésszép-
sége;megismondjanyilvánosan,mennyirehasonló
ezazősitörökviselethez.
IV.KárolykirályésZitakirálynéismegfordult

Konstantinápolyban.Előzőlegmáratörökuralkodó-
háztöbbtagja,ígyIzeddinésVahideddinhercegekés
járnakmárMagyarországon.Enveristöbbszörtár-
gyal Budapesten.V.Mohamed szultánról pedig
Budapestenkörutatneveznekel.Ilyenelőzmények
utánérkezikmegKonstantinápolybaIV.Károlyma-
gyarkirály,vörösattilás,magyartábornokidísz-
ben.A pompátkedvelő Konstantinápoly bámula
király túlnyomórésztmagyarkíséretének pompáján
is.HunyadygrófésBuriánkülügyminiszter,magyar
katonatisztekésmágnásokseregekísériazuralko-
dópárt.Azezeregyéjszakainapokatötezerszemélyes
ünnepségfejezibeakonstantinápolyicsászáriidió-
tában.Ezvolttalánarégiidőkmonarchikustörök-
magyarállambarátságnakazutolsó,nagy,demonst-
ratívmegnyilatkozása.
Kemál,mintazatörténelembőleléggéismere

tes,nem szerzettjótapasztalatokatanyugatiszö-
vetségesekkelvalóegyüttműködéssorán.A néme-
tekkelésosztrákokkalsoksúrlódásavan.Azonban
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amagyarokkalmindvégig megtartottarokonszenvét.
Ezarokonszenvérvényesültakkor,amikorKernál
anagygörög-törökháborúutánuralomrajutottés
módjavoltmostmárreálisabbalapraishelyeznia
török-magyar barátiösszeköttetést.Jóllehetaz új
törvények szerintTörökországban alkalmazható ide-
geneknumerusclaususaőtiskötötte,amagyarok-
kalmajdnem mindigkivételttett.Környezetébenott,
voltMészárosGyula,a híresmagyarorientalista,
akitagjavoltannakatizenkéttagú,szűkebbbizott-
ságnak,amelyatöröknyelvmegtisztításátvolthi-
vatva végrehajtaniKemálmegbízásából.Az elnök
ésamagyartudósszintenapontaérintkeztekegy-
mással.A törökhelyesírásésalatinbetűkrevaló
áttéréssorán azután valóban igen sokszormagyar
minta után mentek a törökök.Ankarában az új
egyetemenmagyartanszéknyílottéskülönMagyar
Intézetislétesült.Vezetőjeegyikismertorientalis-
tánk,RásonyLászlóprofesszorlett,akitKemális
kitüntetett barátságával. Ugyanakkor Nyárády és
KarácsonyiGézaprofesszorokaKemáliTörökország
mezőgazdaságának neves újjászervezői lettek. De
mástérenis,főképgazdaságitéren,kitűntekaleg-
újabbidőkbenTörökországbanamagyarok.Ullein-
Reviczky Antal,Tahy László éskésőbb Máriássy
Zoltán személyében elsőrangú magyar szervezői
akadtak a kétország hivatalos összeköttetéseinek.
Magyarországkereskedelmikiviteleisegyrejobban
fellendült.A magyargyáripargépeket,mezőgazda-
ságicikkeketszállított,amagyaragrártermeléspe-
digatörökállattenyésztésszolgálatábanállt.Csiky
FerencamagyarlovaknakTörökországbanvalóel-
helyezéseterénszerzettahelyszínenkiválóérdeme-
ket.A töröktehenészetissokmagyarkéznekadott
munkát,alegújabbidőben.Természetesen,hogyMa-
gyarország fejlett gazdasági ipara Törökországban
istágterületettalálttermelvényeinekelhelyezésére.
Magyarvegyigyárak,a műtrágyátóla gyógyszere-
kig,szerepetkaptak afellendülőfélben lévő török
iparkibővítésében.Amidőn GömbösGyula Ankara-
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banszemélyeslátogatásávalmegpecsételteazakkor
márvirágzó török-magyargazdaságikapcsolatokat,
Ankarában valóságos kis magyarkolónia fogadta.
Ebben a városban,ahová azelőttmagyarember,
mintpéldáuljékeiBálintImrenem isolyanrégen,
csakmintmerészkisázsiaiutazótettebealábát,
Kemálalattrövidesenmagyarokszázaitaláltakel-
helyezkedést.Közöttük számosegyszerű iparosis.
Magyarasztalosok;technikusok és gépészek egé-
szenatörök-perzsahatárig,demégazontúliselhe-
lyezkedtek.A török hatóságok,aholcsak lehetett,
támogattákamagyarmunkátTörökországban.
Végezetülálljon a török-magyarárucsereforga-

lomra vonatkozólag néhány hivatalosadat:mitis
szállítottMagyarországazutolsóévekbenTörökor-
szágnak?
Előrebocsáthatjuk,hogymár1936-banabehoza-

talösszege1,957.000pengőértékűvolt,viszonta
kivitelértékeugyanabbanazévben1,861.000pengő.
A magyarkivitelértékeakövetkezőévbenfelszö-
kött3,651.000pengőértékre!A TörökországbólMa-
gyarországra szállítotttermékek mennyisége Kemál
államvezetésénekutolsóévébencsakegyfélévbena
következő fontosabb tételekből állott: kendermag
(99q),mazsolaszőllő(2127q),füge(1918q),dió
(344q),mogyoró(2736q),dohány(2129q),méh-
viasz(51q).
Érdekes megtekinteni, hogy ugyanennyi idő

alattmitszállítottunkmimagyarokTörökországnak
ellenértékkép?Ezekatételekakövetkezők:cement
(827q),kályha(58q),villamoskészülékek(123q),
neoncsövek(28q),kaucsukjátékszerek(9q),ko-
vácsoltvas-ésacélcsövek(6814q),rézáru(149q),
porszívógépek (48 q),parkettkefélőgépek (108 q),
vasedények(2706q),forrasztólámpák(225q),Die-
sel-motorok (284 q),villamos számlálógépek (57
q),enyv(20q),pirotechnikaikészítmények(11q),
játéktárgyak(120q),jutaszövet(1133q),tisztított
hamuzsír(2128q,)gyógyszer(20q),hajtószíj(75
q),lámpaüveg(122q),samottégla(6457q),porcel-
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lánszigetelő(112q),pamutszalag(16q),— stb.
ezenkívüldíszcserjékéserdősítésreszolgálónövé-
nyek.— Úgyhisszük,ezakiragadottpéldaismu-
tatja elégségesen, Magyarország milyen aktívan
járulthozzáTörökországtermelésénekésiparitel-
jesítményénekfelfokozásához.
...Mindentelkellettmondanunkazért,hogy

összefüggésbenlássuk:miértislendültfel,sohanem
reméltmagasságokba agyümölcsöző török-magyar
barátság éppen Musztafa Kemálalatt.Elkellett
mindeztmondanunk,hogylássuk,miértgyökerezik
olyanmélyenmindakétnéplelkébenazegymás-
irántirokonszenvis.A kétfüggetlenországhivata-
losvezetőiisátláttákidejekoránennekabarátság-
nakfeltétlenpolitikaiésgazdaságiszükségességét.
Deezentúlmenőlegismindentörökésmagyarem-
bermeggyőződése,hogyezabarátságmégcsaka
jövőbenfogjaigazihasznosnagygyümölcseitmeg-
hoznimindkétnemzetszámára.

XXVIIIKemáléskörnyezete.

Térjünkazonbanmostmárvisszamagánakaz
elnöknekszemélyére.
HogyanisélmagaMusztafaKemálezekbenaz

időkben,hatalmatetőpontján?Vegyükcsakszem-
ügyreegyszerközelebbrőleztakérdéstis.
...Konstantinápolylegszebbpartján,ott,ahol

aszem,messze,messzeellátatengerre,hatalmas
bronzszoboráll.Állóférfitábrázol,aki,egyszerű
polgáriruhában,mindendíszéssallangnélkül,maga
elétekint.
EzaférfiMusztafaKemál,atörökköztársaság

megteremtője.Alakjátminden Konstantinápolybav
utazóeurópaiúgylátjamegelsőnek,amikorahajó
azAranyszarvbabekanyarodik,mintazAmerikába
érkezőemberanew-yorkiSzabadság-szobrot.
Ezaszobortöbb,mintjelkép.Egyéletmunka-

jánakeredménye.Ott,aholegykoregylázadóvezér-
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karitisztetacsászárbérenceilefogtak,ma,ugyan-
ennek a lázadónak ércalakja fogadja az európai
utast.
KonstantinápolyésAnkara— ezakétváros

vallja sajátjának Kemált,báregyik városban sem
született,hanem a távoli,nem török őslakossága
Balkánon.Mégisvalahogy Konstantinápoly ésAn-
kara isfiának fogadta Musztafa Kemált.Mindkét
városban népszerű,körülrajongottaz újelnök:a
rangjátólmegfosztottfővárosban talán még jobban,
mintazújvároskirálynőterületénAnkarában.

A flóriaistrandonezernyifürdőruhástöröknő
ésférfi.Ünnepnapvan,óriásiatömeg.

Adjukátaszótanyugat-európaiszemtanúnak:
—A simatengerenrengetegcsónak,jacht,vi-

torla,regatta,messzebennavízbenpicinyfürdősap-
kásemberfejek.Azizzó-forróhomokonisbarnára
sülttestekfekszenek.Fehérvitorlákhúznakellas-
sanatengeren.FennavitorlarúdonazElnökkicsiny
lobogója!Ezertorokbólhangzikegykiáltás,mintha
atengerbőljönne— (akiáltásmostelárasztjaaz
egész strandotés tengerpartot.Valamennyikabin,
kicsinyweekend-házviszonozza:

—AzElnök!AzElnök!
—Magam is,vizesfürdőruhában,azegyikcsó-

nakbaugrom.Ismerőseim márvonszolnakismaguk-
kal.Gyorsan:odakelleveznünkahajóhoz.Mindig
voltvalamiaggodalom bennem,hacsónakbaszáll-
tam;ezmostszintepercekalatttovatűnt.Nekem
islátnomkell„őt“— ezernyiembernekmostugyan-
ezakívánsága.Mindenarcragyog,azalakokmeg-
nyúlnak— azemberhirtelenlelkiizmaitérzi.Mind
közelebbjutunkahajóhoz.

—Aztánmeglátom azElnököt.A hajókorlát-
jánül,fehértenniszingben.Kísérete,kétoldalttőle,
afedélzetenáll.CsónakunkmostközvetlenülazEl-
nökhajójaelékerül.Lassanfordítjafelénkfejétaz
Elnök ésizgatottvárakozássalfogom felpillantá-
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sát.— Egymásodpercésezalattmárérzem isezek-
nek akék szemeknek hipnotikushatalmát.Érzem
ennek az embernek veszélyeséletrevalóságát,aka-
ratát.

— Kísérőim a csónakban tapsolnikezdenek,
Alig ismerek rá,nyugodt,óvatoskodó barátaimra.
Ugyanezekazemberekvolnánakezek,akikkelmás-
korórákhosszatbeszélgetünk,nehéz,elvontpszicho-
analitikaikérdésekről?

— A csónakotsodorjaatengerár.A lapátok
mozdulatlanulhintáznakavizén.Mostmásra,oko-
sabbrakellakéz:tapsolnikell!

— Márnem érzem anedvesfürdőruhahideg
ölelését.Nem isgondolokmárarra,mibeisöltöz-
tem,holisvagyok:egészérzésvilágomafelzúgótaps-
orkánraéskiáltásokraösszpontosul.AzElnökpedig
mosolyog,felkel,meghajtja magátfelénk,nagyon
kedves,emberimozdulattal,— aztánhirtelen,úgy
érezzük valamennyien,mintha valakimegajándéko-
zottvolna.Hogy egy semmitmondó udvariasság a
mai világban még ajándékképen hathat, mutatja,
hogymifélehatalom lakikebbenarendkívüliegyé-
niségben.Ittkörülöttünk mindenkitudja,hogy az
Elnök mit és milyen gigantikus tetteket hajtott
végre.

— Haazonbanfürdőruhában,nedvesenésfázó-
sanegyimbolygócsónakbaülünk,akkorabeállí-
tottságunkugyannem képesnagytettekkellőér-
tékelésére.Méganedves,primitívfürdőruhaisoda-
tolakszikafelfogóképességésakapottbenyomások
közzé.Csakatisztánösztönös,elsődlegesimpresz-
sziókmaradnakfenn.Az,amitazElnökmostegyet-
len pillantásávalmondottszámunkra,nos,azma-
guknakazelemierőknekbirodalmátidézifelelőt-
tünk.Ittnincshelyeóvatosmérlegelésnek,vissza-
emlékezésnek,értékelésnek.Ittazösztönbeszél.

— A partonmostazoroszemigránsokzene-
kara,teljesszámban,atengerpartraszalad.Beleug-
ranak,mintbékák a csónakba ésaz alábukkanó
nap árnyékában felcsendül aVolga dal.Emig-
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ránsok, akik most hazájuk dalát éneklik. Ta-
lán még vágyódóbban hangzanak az akkordok,
mintmáskor,— merthisz az,akinek tisztele-
tére a dalt éneklik: az az ember a siker és
szabadságmegszemélyesítője.Azelveszetthaza,az
elveszetthoniföld,az elhagyottszülővárospedig
mindmindcsakáldozatotjelentettekazemigránsok
számára,azért,hegy ahitetésbizalmatmegtart-
hassákazörökemberitényekben,aszabadságban.

—Mostittidegenországbanolyanvalakitisz-
teletéreemelikdalukat,akiaszabadságirántiszent
hitébennem csalódott.A Márvány-tengermostve-
lencésenmegváltozik.Azoroszénekesbárkákköze-
pén,köröskörül,csónakokhadseregén,hirtelenáttör
egyfiatallánykiscsónakjával.Törökülfelkiáltaz
Elnöknek:szívesenlátnámagamellett.Természetes
jókedvvelésszívesenteszelegetazElnökazegysze-
rűfiatallányóhajának.Lemegyakicsiny,fehérre
lakkozotthajólépcsőn.Azutánhelyetfoglalahajója
mellé sikló csónakba.Egyik szárnysegédje követi.
Néhányadjutánsánakmégmindigottkelllennieaz
Elnökkörül— taláncsakazért,mertazállamfőte-
kintélyeeztvalahogymégismegkívánja.

—Dehárom emberszámáramárnem eléga
kisportoltfiatallánykarizma.Egyismeretlenférfi
húzavizen.Kiszállcsónakjábólátszállaleányjár-
művébe.Kéretlenülmegragadjaazegyikevezőt.Es
ígysiklikmostmártova,ebbenarögtönzöttössze-
állításban,atörökköztársaságelnökénekcsónakja.
Végigeveznekszép,lassútempóbanazegészhosszú
flóriaistrandon,fürdőruhás,félmeztelen emberek
hosszú,tömött,zárt,orkánszerűéljenző,barnasorfa-
laelőtt...

Kemál,anépszerűelnök,igaziotthonaazonban
nem amesésKonstantinápolybanvolt,hanem aző
saját,külön kisvárosában,Ankarában.Ezaző
igazibirodalma;ittsemmisem emlékeztethetiélete
keserű pillanataira,átmenetibalsikereire.Itt,An-
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karábanmindenkő,mindenszegletazelnökdicsősé
gérőlbeszél.Ittérzijólmagátigazábanaköztársa-
ságielnök.Eztavilágot,ahogymostáll,valósággal
őteremtette.
Ankaraazelőttnem voltszépváros.Sőt,némi

túlzással azt is mondhatni: nem volt egyáltalán
„város“.Valamiszámottevőbb,nagyobbfalunak il-
lettbeinkábbaszóeurópaiértelmében.„Európai“
értelmében,merthiszennefelejtsükel,mégiscsak
ÁzsiábanvagyunkAnkarában.
AzújfővárosKemálállandószékhelye.A kis-

ázsiaimedencebelsejében fekszik,azEngüriSzu
mellett.Szépdombosvidékez:870méterreatenger
színefelett.Ankarábanrégimégaszeldzsukidőből
eredőősivárrom áll;ahatalmas,mégépvárfaiak
közéépült arégiAngóra,azóváros.Sziklák,me-
redektetejénépültittaházaknagyrésze.

A modernAnkaraazújvárosmársokkalköze-
lebbfekszikatengerszínéhez.Kemálsokmocsarat
csapoltatottle,hogy a hihetetlenülterjeszkedő új
fővárosházainakhelyetcsináljon.A szkutari-izmid
ankaraigyorsvonatszintenapontahozzaazújte-
lepülőket.A városlakosainakszáma1922-benmég
csak38.000fő,1930körülmár75.000lakosavan
Paloták,modem bérházak,minisztériumok,bankok
tűnnekelőszintegombamódraaföldből.Mindezt
Kemálszemélyesjelenlétevarázsolta.előakopár
kisázsiavárosból.A régi„Engüri“-bőlAngóra,eb-
bőlAnkaraésatörökköztársaságfővárosalett.

A várostólmintegy félórányira állMusztafa
Kemálszűkebbotthona,acsankajaipalota.A „pa-
lota“szótnem kellnagyonkomolyanvenni:köze-
pesnagyságúvillábanlakikazelnök.
Ott,aholazországútSivasfelévezet,elégko-

párvidéken,magánosdombonálla„palota“.Így
nevezikhivatalosanazállandórezidenciát.A domb
sem valamimagas,mégis,remekkilátásnyílika
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messze kisázsiai síkságra. Lépcsőzetes terraszok,
rengeteg színesvirágággyalvezetnek le a rácsos
parkkapuhoz.Azidőkfolyamánszámoskispavillon-
szerűházépültanagyparkban.Azelnöksegédsze-
mélyzete,titkárok,alkalmazottak,kertészek,szaká-
csoklaknakitt.Ittvanaköztársaságielnöktestőr-
ségéneklakhelyeis.Remeknövésű,fekete,kozákru-
háslazisztánilegényekstrázsálnakakülönbözőbe-
járatoknál; később felváltották ezt a testőrséget,
barnaegyenruhás,dísztelen,laposamerikaikatona-
sapkás sorkatonasággal.Ezek a testőrök állanak
mostaparkkapubanésazépületbejárónál.Nem so-
kanvannak.Azanéhánykatona,akiittteljesít
szolgálatot,azisinkábbláthatatlanmintsem,hogy
asemlegesszemlélőszámára,aztmutassa:azelnö-
kötnagyonkellvédeni.
Azépületmagaaparkközepénáll.Szép,jól-

ápoltkertiútvezetfeladombtetejére.A palota
egyetlendíszeamagas,tornyoskiugróazegyikol-
dalon;egyébkéntsima,modernfalakfogadjákalá-
togatót
Améretekegyáltalánnem nagyok.Aföldszintet

példáulmindösszekétnagyobbhelyiségfoglaljaeL
Azegyikafogadószoba,ittfogadjaazállamfőven-
dégeit,ittzajlanaklé-ahíreskastélyiestifogadások
ésmegbeszélések.A fogadóterem közepénmárvány
szökőkútontjaajó,hűvösvizetazázsiaiforróság-
ban.
Innennyílikközvetlenülazelnökdolgozószobá-

ja.Aszobaigenvilágos;vékonynapsütéstátengectö,
modernfüggönyökfüggnekazablakokelőtt.A két
középsőablakköztifalrészelőttáll,háttalavilágos-
ságnak,azelnökdolgozóasztala.Azíróasztalnagyés
impozánsépítésű.Akta,könyvnem sokvanrajta;
ellenbenhihetetlenülsokésszépvirág,mesésperzsa
virágvázákban.Az egyszerű karosszék mögött,a
keskenyfalrészen,polconnéhánykönyv.Bútoralig
láthatóeszobában.Azíróasztalmellettiszék,alá-
togatókrészére,— báráltalábanállnikellazelnök
jelenlétében,— méghozzá:„vigyázz“állásban.Aszo-
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sarkaiban isnéhány szép,fehéraranyfestésű pom-
páskarosszék.Képisaligvanafalakon.
Ittszokottdélelőttönkéntdolgozniazelnök.Kü-

lönbenigenegyszerűenél.Maisaközepesmódban
élő polgáréletmódjátköveti.Felkelésének időpont-
baváltozó,mertsokatéjjelezik.Megmosdik,felöltö-
zik,reggelizik,utánajönadélelőttimunka.Minisz-
terek,referensek,katonatisztek jönnek aktákkala
hónukalatt.Atitkársorbajelentibeőket.Azelnök
gyorsandolgozik;temperamentumos,gyorsmegjegy-
zéseirákerülnek az ügyiratokra:az elintézésmár
avégrehajtóhatalom dolga.Azelnökhalkanbeszél.
Hangjacsendes,mondataihosszúak,elgondolásaiés
logikájaalaposfelépítésűek;szeretanalizálni,vitat-
kozniésérvekkelmeggyőzni.A délelőttimunkaát-
nyúlikadélutánba,utánajólesikazétkezésésegy
kispihenés.
A délutánismunkábantelikel.Igaz,hogya

könnyebb fajtamunkamarad délutánra.Azelnök
igazi„magántulajdona“azonban tulajdonképen csak
azestéje:eztúgyrendezibeahogyakarja.Nagy
uzsonnák,idogálások,vendégség:ezekahíresKe-
máliesték;az „akcsendzsilik“ mindennapos me-
netrendje.A barátokésmunkatársakérkezneksor-
ra,Izmet,Kemáleddin,Számi,régebben Fethiés
Kjazim.Csakmaktábornokisbizalmasembereaz
elnöknek.A vendégekafalmellettállókényelmes
üléshelyekenhelyezkednekel.Azelnökmindenbe-
jelentésnélkülhirtelenbelép;vendégeifelállássalüd-
vözlik.Aztánajóhangulat,finomtörökborelmossa
amerevséget;abarátokközvetlenül,meleghangon
beszélnikezdenekanapieseményekről.Politikaiés
Világesemények,egyéniemlékekkerülnekszőnyegre.
A pohárbaújabbitalkerül:azestiösszejövetelek
gyakranazéjjelbe,sőtavilágoshajnalbaiselnyúl-
nak.
Kemálnéha„házibálokat“isrendez.A török

férfiakméghúzódnakatánctólésmegintcsakkü-
lönverődnekanőkéskülönaférfiak;azelnöksze-
mélyesenlépodaabálterembenaférfiakhozésviszi
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őketaleányokhoztáncolni.Hapedigvalamelyik
konzervatívtöröknővendégtúlságosanszemérmes
öltözetbenjelenikmeg,azelnöknéhányudvarias
szókíséretében,sajátkezűlegveszilerólaahajátel-
takarófátylat,avállukattakaróbelépőt.A zene
mostmegszólalésazelnökelsőnekállaparkettre,
foxtrottozniéstangózni.
Odalennazemeleten,ahálószobákfalaiméglát-

tákazt,akimindeztteljeserejébőlellenezteésaki-
nekellenvéleményét— szokásátóleltérően— Kemál
itt-ottmegishallgatta.A csankajaipalotalegelső
éveiben el-el látogatott ide Kemál azóta már
régelhaltédesanyjais.Aföldreterítettvánkosokon
üldögélve„szidta“fiát:neéjszakázzon,nekönnyel-
műsködjékésvigyázzonjobbanegészségére.A ha-
talmasnövésű,fehérruhás,félig vak öregasszony
különösen nehezteltFikrijeHanumra,Kemálegy
távolinőrokonára,akihezazelnököt— mintCsan-
kajábanezmárköztudomású— gyengédszálakfű-
zik.FikrijeegyébkéntéppenazellenkezőjeLatifé
Hanumnak:szerény,hangtalan,akarattalanasszony.
Kényelmes,egyszerűteremtés:olyan,amilyenKe--
máinaképpenkedvérevaló.Ezaszerelemsemlesz
azonbantartós:Fikrijeépúgynem igaziélettárs
Kemálszámára,mintLatiféésazutolsóévekGök-
cenjesem.
Azelnökazonbanvalóbannem vigyázmagára,

egészségéreéspihenésére.
Egészségiállapotatöbbszöradokotaggodalom-

ra.A forradalom ésagörög-török háború izgal
mai,afizikaimegerőltetéseksorozata,asokideg-
izgalom alaposanmegváltoztattákazelnökkülsejét.
Azegykorifiatalkatonatisztlenszőkehajakihullott.
Fejebúbjánegyetlenszálhajasincsen.Ezáltalko-
ponyája boltozatosabb,szélesebb benyomástkelt.
Szemöldökeazonbanbozontosabb,mintvalaha,két
külsővégeegyrejobbanfelfeléível.Alakja,amely
agörög-háborúkidejénerősenmegfogyott,mosta-
nábanújramegtelt.Járásalassú,ritkánmosolyog.
Arcbőrétmegcserzettaazanatóliaiszáraznapsütés,
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Mozgásábanmárvigyázazállamfőkimértségéreés
méltóságára.Öltözeteünnepélyesalkalmakkorfekete
zsakett,gyakrandélelőttisfrakk,cilinder,fehérki-
keményítettingmellel.Rendjeleketnem hord,ka-
tonaruhában alig látni. A hétköznapok öltözete
sportruha;angolosszabás,kockás,vagycsikósox-
fordimintákkal.Feltűnőensokszorhordjaazelnök
amárkissérégimódinak ható felálló,visszahajtott
sarkú,szimpla,keményállógallért.Sporthoz,autó-
túrákhoz is mindig sportszerűen öltözik.Fürödni,
strandraisgyakranésszívesenjár.Kisfürdőnad-
rágjábangyakranlefényképezikanemzetközilapok
élelmesriporterjei.Alakja— ilyenkorlátni— már
nem olyteltésnem olyizmos,mintrégebben.Vál-
laicsapzottak,nyakaelpuhult.Dearégiizmoknyo-
maitmégmaisfellehetismerni.
A csankajaiéletmód valóban hajszoltéstúl-

zott.A túlhajtottmunka,fárasztóidegélet,éjszaká-
zások,ahirtelenutazgatások,intézmények,iskolák,
gyárak állandó látogatása, tárgyalások, általában
mindenbenvalórészvétel,erősenmegviselteezta
magátnemkímélőembert.
AmitKemálazutolsótízesztendőbenalkotott,

tíznemzedéknekiselégségeslettvolna.Nem csoda,
hogyacsankajai— immárnem fiatal— férfi,egy-
remegviseltebbképetmutat.

XXIX.„A.törökökatyja“.

Musztafa Kemálegyik sajátságos törvénye a
következő.Elrendelte,hogy minden török köteles
családinevetfelvenni.
A törököknekaddigegyszerűennem voltne-

vük.Hiszen így lett„Musztafa“kadettisannak-
idején,,Kemál“.Azután,amikorahivatalosrang-
létrántábornokirangraemelkedett,MusztafaKemál
„pasa“,végül„Gházi“MusztafaKemálpasa,ami-
kor„győző“lettagörögök fölött s végülmost
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azújtörvénymegalkotásánálMusztafaKemálújra
megváltoztattanevét.
Azújtörvénymegalkotásakoratörökország-

gyűlésMusztafaKemálnakaz„Atatürk“,a„Törö-
kökAtyja“nevetadományozta.
A nagyműbefejeződött.A koronátfeltettéka

gigantikusembermunkára.

Ígyisvoltazrendjén.MusztafaKemálmost
márvalóbanatöröknépapja.Most,amikorabiztos
hatalom birtokában él. valóban nem más, mint
atya.Egésznépénekatyja.Bármégutolsóéveiben
iskellettküzdeniemindazért,amiérteddigküzdött.
Hiszenmég1930-banis,amikorpedigmárrégesré-
genazegészországelismerteatöröknépjóltevőjé-
nek,lázadásütöttefelfejétellene.Valamivándor,
vallásosprófétahirdette,atávolihegyekbőljőve,a
régieltemetettvilágigazát.Azegyikilyenszónok-
lataalkalmával,egy kemálistatörök katonatisztel
akartatávolítaniafanatikussejketazemelvényről,
denem sikerült.Sőtavándorpróféta,néhánylelkes
hívévelatörökkatonatisztetkardjával,ízekrevag-
dalta,—ott,akisázsiaitömegszemeláttára.
Ezazeseményadtamegajeletegyújabbláza-

dásra.EzvoltKemálAtatürkutolsó,igaz,hogyki-
sebbfajtaerőpróbája.A lázadásazonban sikertelen
maradt.Újraegysorfejhullottaporba— ésmost
márTörökországbanmégazelégedetlenségésreak-
ciószeleiselnémult.A kísértetekmehettekvissza
kriptáikba.Mostmármindenkilátta,hiszeneleget
élvezhették a kemálireformok áldásaitaz utóbbi
évekalatt,hogynem ahatalom birtoklásaaz,amiért
KemálAtatürkalárendelmindentpolitikájamegva-
lósításának.AzutolsórezgésekiselmúltakTörök-
országvizein.KemálAtatürkmégvalamitmegkí-
sérelt: a képviselőházban ellenzéket akart angol
mintáralétrehozni.Azellenzékifelszólalásokazon-
bankormánypártirészrőlolyan botrányokbaful-
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ladtak,hogyvégülisfélignevetve,féligbosszankod--
va,ígykiáltottfelAtatürk:
— Törökországbanmamégnem működhetel-

lenzék!
Igazaisvolt.Törökországbanakkormégvaló-

bannem lehetettmásképkormányozni,mintAtatürk
személyéveléseszközeivel.Areformokatma,azezer-
kilencszázharmincas években mindenki dicséri —
párévemégmegakartákértekövezniAtatürköt.
Mostmármindensimánment.Azországgyűlés

jólolajozottan teljesítette azta feladatát,amely
miattaztKernéiéletrehívta.Természetes,hogyacse-
csemőkortélő török parlament,nem funkcionálhat
mindjártúgy,mintanagymúltú,politikaihagyomá-
nyokkalbíróeurópaiparlamentek.Hiszenazelőfelté-
telekhiányoztakehhez.Aparlamentmég-ekkornem
lehetettavéleményésellenvéleménygondoskicseré-
lésénekszínhelye— delehetettlegalábbszűrőésoly
kikristályosodásipont,amiamagasabb éstisztul-
tabbjövőútjátegyengetimajd.Haladásvolt-eazon-
banmárezisamúlthozképest?Haladásvolt.Két-
ségtelen,hagyezaparlamentmégmindigjobbvolt
éshasonlíthatatlanulmodernebb annál,amitAbdul
Hamid majd Enverneveztek alkotmánynak.Több-
re,ebbenisigazavoltAtatürknek,azországakkor
mégnemvoltelégérett.

Csankajaipalotájábanmostmáréletemunkája
delén,világszertetiszteletben,elismertenélinapjait
azelnök.Egymagábanélitt,családja,barátjai,de
ellenségeiislassanelmaradtakmellőle.Sem feleség,
sem édesanya,sem édesapabarátimelegségenem
adatottmeg számára.Egyikük sincsmárazélők
sorában.Gyermekkelsem áldotta meg az Isten.
Egyedülléténekegyedülienyhítőiazokazextravertá-
lódószórakozások,amelyekbeszabadóráibanfejjel
vetibelemagát.Kétségtelen,hogysokaknak,legfő-
képenorvosainakszemetszűrezazéletmód,ahogy
KemálAtatürkéleteutolsóévei-benCsankajábanél.
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Akkor,amikorhatalmasbronzszobraimárSztambul-
tólAnkaráigottbüszkélkednekavároslegkiemelke-
dőbb helyein.KemálAtatürk nem vigyáz egész-
ségére.Éjszakázik,virraszt,iszik ésnaponta haj-
nalban kerülágyba.Vidám társaságból.Erőster-
mészete ilyen életmód mellett egyre gyöngül.
Emberilegviszontérthető,hogy Atatürkmostmár
igyekszik kihasználniagyonhajszoltéleteutolsó le-
hetőségeit.Jóltudja,hogysúlyosanbetegésnem
fogmársokáélni.Mégsem hallgatorvosaira,bará-
taira.

Azegészembernem több,mintötvenhétéves.
Mégsokesztendőlehetnehátraszámára.Azonbana
sorskönyvében máskép írták meg KemálAtatürk
kizmetjét.Aztakizmetet,amelyetmég Kemál,a
nagyelnöksemtudottmegváltoztatni.
Atatürk utolsó hónapjaita fiatalság örök for-

rásávalkívánja enyhíteni.Élete utolsó percéig ott
voltakmellettefogadottleányai.EzekközülSzahib
Gökcen,a pilótanő Atatürk kedvence mostmár
évekóta.NagytisztelettelbánikezaLatiféreha-
sonlító fiatallány örökbefogadó atyjával.Nyilvá-
nosság előttmindig kezetcsókolneki;még ilyen
fényképek is készülnek a nyilvánosság számára.
Szahib Gökcen ottélCsankajában,aholAtatürk
háztartása egyre jobban a nagy államfő udvartar-
tásánakjellegétöltifel.KemálAtatürkmégélete
legutolsónapjaibanissokatdolgozik.Mégmindig
televan ezernyitervvel,teendővel.Detalán már
tudja,hogyminderrenem leszidő.A legnagyobb
aggódássalazonbanaztöltiel,hogytudja,hiszen
naphosszattárgyalakülföldiéssajátdiplomatáival,
hogyavilághelyzetma,1938-banmáregyrejobban
romlik.JóltudjaAtatürk aztis(elegetlátottaz
életbőlésatörténelemből),hogyaHarmadikBiro-
dalom ésaz angolszász államszövetség közöttaz
összeütközésmostmáraligkerülhetőel.Törökorszá-
gotebben a kérdésben főkép Oroszország állás-
pontja aggasztja. Törökország Kemál Atatürk
alattmindigjóbarátságbanállottezzelaszomszé-
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dos hatalommal: Kemál Atatürk utolsó akarata,
hogyIzmetInönü— merteztanevetvettefelaz
egykoriinönüihős—,Kemálbarátjalegyenazélő
záloga annak,hogy Törökország ameddig teheti,
angolés oroszbarátpolitikátfog folytatni.Izmet
személyeelégbiztosítékerre.Ezapolitikatermé-
szetesis,mertTörökországföldrajziszomszédságá-
bannemanémetfegyvereserő,deazoroszésangol
hadsereg áll.Ettőlazután független minden világ-
nézetikérdésis.Törökország rokonszenve isoda
húz,aholrokonszociálisésállamfilozófiaielveket
vélfelismerhetni.Lehetítélnijobbra is,balra is
Törökország politikaibarátságaifelett:az azonban
kétségtelen,hogyTörökországMusztafaKemálalatt
mársohatöbbénem keveredettháborúba.Ésebben
kétségtelenüljórészevoltazállandószomorúvilág-
háborústapasztalatoknak.
TörökországotKemálAtatürk óvta meg attól,

hogyújraelinduljonazonameredekúton,ahonnét
egykorOrkhánfejedelem indultelújföldterületek
ésnépek meghódítására.A kemálitörökországnak
nincsenek imperialisztikus céljai és vágyai. Sőt,
ellenkezőleg,közömbösségetmutatottminden terü-
letgyarapítás iránt.Amikor tehátaz alexandrettei
szandzsákot,szabályosnépszavazásútján,aNépszö-
vetségTörökországnakítélteodaésatörökcsapa-
tokAlexandrettébebevonultak:ezugyanjólesőér-
zésvoltatörökállam vezetőnek,azonbankülönö-
sebbenegyetlenfelelősminisztert,vagytábornokot
sem érintett.Sokkalfontosabbnak tartotta a mo-
derntörökpolitikusazt,hogybelsőéstartósszo-
ciálisreformokkalazeljövendőtöröknemzedéknek
békésfelemelkedéstbiztosítson.A jövő ennek az
álláspontnakadottigazat.

1938őszénmárEurópamegremegett.Területi
változások,államokmegszűnésepuskaporosszaggal
töltötte meg az atmoszférát.Az európaifiatalság
mártudhatta,hogyújraavilágkülönböző csata-
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mezőin onthatja majd vérét.Ott bizsergett mar
mindenkiszívének rejtekében az eljövendő apoka-
liptikusmegpróbáltatásokvillamosveszélye.
Törökország azonban nem engedte be hatá-

rain ezt a világrengést. Atatürk békekormánya
újra vigyázott.A török nép atyja nem engedte
országában a háborús politikázást elhatalmasodni.
Minthasemmisem történtvolna1938őszén,békés
parlamentiválasztásokra készültTörökország.Min-
denúgyment,olysimánészökkenőmentesen,mintha
alegderültebbégboltvárnáazeurópaijövőt.
... Ekkor történt, a parlamenti választások

után röviddel,hogy KemáiAtatürk súlyosan meg-
betegedett.A csankajaipalotán kívülsenkisem
tudta,hogy a törökök atyjának betegsége milyen
súlyos.Azorvosokéspalotabeliekazonbanlátták,
hogyahelyzetkatasztrofális.A májésamégbete-
gebb veseműködésenem tarthatmársokáig.De
Atatürkelőttmégistitkolnikívántákavalóhelyze-
tet.Atatürkazonbannem hitteelazorvosokmes-
terkedését.Jóltudta,hogyazorvosokattólfélnek,
haőmagaismegtudja,hogymenthetetlen:akkor
még megmaradtlelkiereje ésellenállóképessége is
elvész.Így tehátutolsó percig úgy tettAtatürk,
minthanemvolnatisztábanállapotasúlyosságával.
Csak IzmetInönüvel,legbizalmasabb barátjával

beszéltnégyszemköztőszintén.Őtkívántautódának.

...Azújtörökországgyűlésösszeüléséneknapján
KemálAtatürkmégágyábanhalkhangondiktálva
üzenetetküldöttazösszeülőképviselőháznak.Ami-
korazutánazankaraiparlamentbenazelnök ala-
csony, durván ácsolt faemelvényen felolvasta az
államfőüzenetét,amelyismétbékéről,szociálisha-
ladásrólszólott— azeurópaizűrzavarkellősköze-
pén— atörökképviselőkhelyükrőlfelállva,egy-
hangúéljenzésbetörtekki.MusztafaKemálnakmég
megvittéknépszerűségénekeztazújabbmegnyilvá-
nulását.Azújonnan megválasztott parlamentben
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ugyanismostazelsőalkalommalültekanépikisebb-
ségiekküldöttei.ígyazújparlamentetAtatürkmink
egy erőpróbának tekintette arranézve,igazolja-e a
maiegészTörökországAtatürkcselekedeteit?
KemálAtatürk haláloságyán hallottameg —

ezvolttalánazutolsóörömhírszámára—,hogyaz
új,szabadabbösszetételűparlamentislelkesenmeg-
tapsolta.A jóhírvételeutánAtatürkmélyálomba
merült. Bizonyára megnyugodva álmodott arról,
hogyérdemesvoltélnie.Arcán,mintakörülállók
mondják,hosszú álma alattmindvégig mosoly és
derűtükröződött.
Nem sokáig tartottaz utolsó álom.Ez alatt

történt,hogyfogadottleánya,afiatal,Latiféreem-
lékeztetőSzahibGökcenvalahol,távolban,lezuhant
repülőgépével.Ez a fiatal,szívéhez nőtt,paraszti
sorbólKemálmellékerültleányaBalkánrólrepült
haza,sajátmaga vezette gépével.Motorhiba miatt
lezuhantésszörnyethalt.Időbenéppenakkor,ami-
korörökbefogadóatyjautolsóharcátvívtaahalál-
lal.A fiatalleányhalálosanszeretteazötvennyolc-
évesAtatürköt.
— Nem fogom túlélniazőhalálát— mondo-

gattamindigSzahibGökcen.Atöröknépköztisel-
terjedtazahír,hogyaleánymegölnémagát,ha
Atatürknekbajaesnék.
SzahibGökcenneknem kellettmagátmegölnie.

Asorscselekedetthelyette.
Amikoracsankajainagybetegágyátkörülállók-

hozelérkezettahír,hogySzahibGökcenlezuhant,
valamennyien némán összenéztek.A jóslat tehát
bevált.

Agyászhírtahaldoklósohanemistudtameg.

1938november9-én,reggelikilencóraötperc-
kor,KemálAtatürk,atöröknépatyjameghalt.
Életműveazonbantovábbél.Szilárdanmegala-

pozta és felépítette a KöztársaságiTörökországot.
Törökországelőtteszázötven évenátEurópaköz-
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mondásos„betegembere“volt.Legalábbisaterje-
delmébenmégmindighatalmas,deszervezetileg,né-
pilegkorhadtéslassanszéthullószultániTörökor-
szág.KemálAtatürk támasztotta fela haldoklót.
Rövid tizenhatév alattévszázadokkalvitte előre
népétésévszázadokmulasztásáthoztabe.
Meggyógyította a már halálosan „beteg em-

bert“.Ezateljesítményigazicsoda.A maiköztár-
ságiTörökország egyedülKemálcsodája.Nemzete
pedigszilárdanhaladaKemálmegjelöltefelemelke-
désútjánésabékésországépítéstovábbfolyikaz
őszellemében.
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