
köztudat ébrentartása és demokratikus értelembeni nevelése. Az 
államoknak a feladata pedig: fenntartani a folytonosságot a jogon 
épülő társadalmi rend és egy eljövendő kor között. 

A jugoszláviai magyar ifjúság tradíciója, valamint jelenlegi 
beállítottsága kapcsán is a jogrend pártján kell lenni az erőszak
párt helyett, de nem a semmittevő, gyáva, mindenbe már eleve is 
belenyugvó jogrend pártján, amely a saját jót felfogott érdekében 
hasonló erőszakos eszközöktől sem riad vissza, mint amilyenekkel 
ellenfelei támadják. Schmidt János 

A GUTENBERG-ALBUMBA 
Irta: VÖRÖRMARTY MIHÁLY 

Majd, ha kifárad az éj s hazug álmok papjai szűnnek 
S a kitörő napfény nem terem áltudományt; 
Majd, ha kihull a kard az erőszak durva kezéből 
S a szent béke korát nem cudarítja gyilok; 
Majd, ha baromból s ördögből a népzsaroló dús 
S a nyomorú pórnép emberiségre javul; 
Majd, ha világosság terjed ki keletre nyugatról 
És áldozni tudó szív nemesíti az észt; 
Majd, ha tanácsot tart a föld népsége magával 
És eget ostromló hangokon összekiált, 
S a zajból egy szó válik ki dörögve: „Igazság!" 
S e rég' várt követét végre leküldi az ég: 
Az lesz csak méltó diadal számodra, nevedhez 
Méltó emiékjeit akkoron ád a világ! 

Ml TÖRTÉNT K Í N Á B A N ? 
A 16-ik század derekán az északnyugati pusztákról lezúduló 

nomád mandzsu törzsek megdöntik a kinai nemzeti Ming-uralkodó-
házat. A hódító mandzsuk fegyveres sikereit elősegítette a Kíná
ban azidőben dúló belső harc. A Mukden falai alá érkező mandzsu 
harcosokat a kinai agrártartományokban ugyanazidőben fellángolt 
parasztzendülések elnyomására a kinai reakciós császári generálisok 
hívták segítségül Az elnyomó rétegeknek ősrégi és mindmáig bő 

%— bár kétes — sikerrel alkalmazott módszerével találkozunk itt. 
Napjainkban Franco spanyol tábornok olasz, német és marokkói 
arab zsoldos-seregekkel perzselteti föl a spanyol városokat és a 
halászfalvakban hálójukat fonó öreg katalánok házanépét, a baszk 
bányák, aragóniai hegyek, andalúziai kertek törzsökös spanyol
népét, Ferdinánd és Izabella katolikus, de most már köztársasági 
utódait mórokkal öleti Franco, a nemzeti szabadságjogokat védő, 
csaknem csupaszon védekező polgári népet. Egy kinai Franco — 
Vuszankvei tábornok — a 16-ik században, a ma is véresen sze
replő Senszi és Sanszi tartományokban fellázadt parasztokat el
nyomni hívja a mandzsukat. De a mandzsuk, miután elfoglalták a 
kinai Dózsa-seregektől Pekinget és a zendülő paraszttömegeket 


