














3. Az igy l6tesitend6 magyar felszabadit6 hadsereg, melynek legfonto-
sabb kieg6szit6 r6sz€t a m6g fel nem szabad(tott tertileteken, f6leg
Budapesten fellllitis alatt 5116 munkds csapatok alkotndk, s lltallban a par-
tizin harcokra onk6nt v6llalkoz6 magy^r lakossdg (?), ldtass6k el siirg6sen,
a sztiks6ges, megfelel6 modern felszerel6ssel 6s fegyverzettel.

4. A Glszabaditott Magyarorszdgon maradjon meg a ll;raryar polg6ri
kozigtzgatis, bele6 rtve a rendGnntartds szervezete it i s.

5. Epittess6k ki a n;.agyar nemzeti felkel6s a felszabaditott 6s fel nem
szabaditott tenileten knzd6 er6k kozott, valamint a szovjet-orosz hadsereg-
gel a gyakorlati osszhang ds egyiittmfikod6s.

Mid6n arra k6rem Nagym6lt6sdgodat, hogy a Magyar Front 6s a

Felszabadit6 BizottsSg nev6benjelentkez6 kiildotts6giinket fogadni 6s a fel-
sorolt, valamint az azokkal egytitt ad5d6 egy6b k6rd6sekben a magyar nem-
zeti felkel6snek seg(t6 kezet nyfjtani m6lt6ztass6k, fogadja
Nagym6lt6s 6god \eg6szint6bb tiszteletem nyilvdn(tdsit.

Budapest, 7944. novernber h6 19.

Bajcsy-Zsilinszky Endre s.k.

a Magyar Nemzeti Felkel6s
Felszabadit6 Bizottsdgdnak
elnoke

Ldthatj uk a B ajcsy -Zsrlinszky-f 6le ma mdr tort6nel mi okm6nyb6l, ho gy

6gy van megszovegezve, mintha a Felszabadit6 Nemzeti Bizottsdg keret6-
be, az orszig tobbs6gi pirtja csoportosult volna... Soha nem hallott szerve-
zetek, mozgalmak stb. t6rsasdga.Fzen csoportok osszeSll6sdnak 6s a Bajcsy-
Zsllinszky-flle Molotovh oz irott lev6lnek el6zm€.nye az (vonatko z6 bizo-
nyit6k ta,lilhat6 a tort6nelmi t6rgyak gyfijtem6ny6ben..!), hogy az akkor
Amerikdban id6z6 Eckhardt Tibor, a Fiiggetlen Kisgazdapdrt akkori vez6-
re, mir orszlgszerte hirhedtt6 vdlt titkos ridi6Srl\om1'son dt Ameriklb6l
kozvetitett sz6zatban felhir,ta a foldalatti szervezetek, nemzetellenes er6k
csoportosuldsdt, cgys6gbe val6 tomoriil6sriket, s ellenlllisra sz6litotta fel
6ket a harcol6 mrrgyar-n6met alakulatok ellen.

Mikor ezen csem6nyek peregtek, akkor sz6lltak partra Sherburgndl az

amerikai divfzi6k. A n6met hadsereg v€gs6 er6feszit6s6t ekkor mdr a keleti
frontra irdnyitotta, A h6bord kimenetele egyetlen gondolkod6 f6 el6tt senr

volt k6ts6ges. A n6met-magyar harcosok ezonban zz orosz elozonl6s ellerr

,'lkeseredetten harcoltak. Gondoljunk csak a mai kelet-n6metorszdgi 6s

ntagyarorszlgi harcokra.., amelyek ez id6ben folltak, hogy eziltal az ame-
rikai csapatok kisebb ellendll6st talSlva maguk el6tt, fejl6dtek fel, s el6rhet-
td'k a mai dllispontjukat Eur6p6ban...

Szdlasi Ferenc 6s a koalici5s magyar kormdny 1944 okt6ber6nek tiikr6-
lrcn nemcsak a magyar becsiiletet 6s nemzeti javakat, ember6letet is men-
(cttek meg a Tort6nelemnek, de egyben megmentett6k Budapest 52 napos

vddelmdvel, a bolsevista elit-divizi6k feltart6sdval, Nyugat-Eur6pdt is a bol-
scvista megsz6ll6st6l... Hol lenn6nek na az orosz seregek, hogyha akkor,
rrgyanrigy, mint k6s6bb 1956-ban, minden rr'agyal, aki fegyvert tudott
lirgni, serdiil6 iflnsigt6l, id6s szem6lyekig egy emberk6nt nem harcol a

lrorzalmas tdler6 ellen...? Nem... nem partizinharcosokk6nt, mik6nt a kor-
n6nyz6 6s klikkje... Bajcsy-Zsilinszky6k 6s Eckhardt6k akart6k, hanem mi,
lr5sok. Nyiltan szembe... lr'agyar becsiilettel...! Tort6nelmetiwa, nem gya-
l;izatot a Magyar Evezredek szimira!

Ezt az okt6bert akarj6k elsikkasztani, vagy meghamisitani...!
A II. vildgh6borrit be fej e z6en, 19 45 6sz6n MrgyarorszSgon f gyneve zett

,rsziggy6l6si k6pvisel6 vSlasztSs volt. Mondanunk sem kell, hogy ezen a

vr'rlaszt6son senki nem indulhatott, aki valaha is ellens6ges magatartlst
tlndsitott a bolsevizmussal szemben. Csakis a kommunista kollabordns
pirtok indulhattak. Eml6kezetes, hogy a sok pdrt, mely indulhatott m6g
.rkkor, a. magyar szavaz6 tomegek bizalrnat a Kisgazdapdrton kivril alig kap-
trrk. Ezen vdlaszt6sok ttlnYarga B6la - ma az USA-ban 61 - lett a ma-
rXrar parlament elnoke, 6rilsi szavazattobbs6g alapjfn. M6gis mi tort6nt,
1946-ban alkotmdnyos keretek kozott adta 5t Varga B61a a kommunista

lrfrtnak az irinyitdst, vagyis a kommunistik - egy torpe kisebbs6gi pdrtja
,v orszig legnagyobb sz6tobbs6gfi pdrtja felett korldtlan hatalmat nyert.
Varga B61a viszont, Nagy Ferenc miniszterelnokkel egyiitt szabad utat nyert
Nyugatra. Mondanunk sem kell, hogy a Bajcsy-Zsilinszky-{ble okm6nyon
lf'lsorolt foldalatti mozgalmak egyik6nek, 6vek 6ta vezet6s4.gi tagjai voltak...

Azt azonban lerogzithetjtik, hogy az, arr'it elkovettek druldsukkal, a

tnagyzr dolgoz6k h6ta mogott - immSron a hfborf utdn is - nsp pf1-
lrct6 a becsiilet m6rleg6n.

Nos, a fentieken kiviil, akadnak m6g sokan, akik agyonhallgatni, vagy
rrreghamisitani akarj6k 1944. okt6ber 15-6nek t6nyeit. Leginkdbb akkor volt
ll'lhibor(t6an visszatetsz6 ez a hamisitis, amikor t956-ban a rl'agyar sza-

lrrdsdgharc kitort Magyxorszigon. Akkor 6ppen ezek az urak, akik kozvet-
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ve, valgy kozvetleniil a Free Eur6p-t6l veszik fel havonta a zsoldot, kovettek
el mindent, s fbradhatatlanul m(ikodnek azon ma is, hogy 1956 esem6nyeit
meghamisitsdk, vagy ferde szemszogb6l magyarizzilk. Ugyanis ez n 1956-
os magyar esem6ny volt, amely kinyitotta a vil6g szem€t, hogy
Magyarorszigon a tomegek nem akarjdk 6s soha nem is akartdk a bolseviz-
must. Nem folytatom a felsoroldst. Ami az elmrilt kb. 6 esztend6 alatt tor-
t6nt 1956 tort6nelmi esem6nyeir6l, 6ppen olyan hamis k6pet ad mir ma a
figyel6k el6, hogy nyugodtan mondhatjuk, Hunyadi J6nos 6s tarpasainak
eml6kdt hamisitotta csak annyira az eur6pai kozv6lem6ny, mik6nt ma az
eg€sz vil6g hamisitja 1944 6s 1956 magyar esem6nyeit. Semmi csodjlkozni
val6 nincsen ezen, ha tudjuk, hogy m6g igen nagy szimban 6lnek olyan
szem6lyek, akik mik6nt akorm5nyz6194.4-ben, vele egytitt 6k is megszeg-
t6k a nemzet v6delm6re tett eskrijiiket. Es minden 

"pro 
sugdr, amely r6ri-

llgitani kivdn erre ahtzxfuul5i tev6kenys6gre, vagy esetleges m agyar felsza-
baduldsr6l meriilhet fel a sz6, ism6t vezet6 szerepet ki.v,innak betolteni,
minthogy az emigrici6ban is vezet6k valahol...l

Bizzuk nemzetrinkre 1944 okt6ber6nek 6s 1956 okt6ber6nek, novem-
ber6nek 6rul6it. Isten el6tr, az orok Bir6 el6tt, majd felelnek.

1944. okt6ber 1 5-6nek v ezet6i - a koalici6ban egyesrih pdrtok vez6rei,
de olyan nevek is, akik mir t6l id6sek lettek volna, hogy harcolhassanak a
bolsevista seregek ellen - egysz6val, mindenki, akit el6rt a bolsevisra, vagy
bolsevista t6rsutasok keze ... kb. 30 ezer magyar, a n6pbir6sdgok dltal lett
halSlra it6lve. El6g volt k6t haragos aliirilsa, hogy bit6fb." mta.jet esetleg
csak vitapartneriiket. Nagy Ferenc volt a miniszterelnok 6s Tildv Zoltin az
illamf6.

Szdlasi Ferenc is v6rtan6v6 dics6iilt, az iIlamf6. A koalici6ban egyestilt
krilonboz6 p6rtok vezet6i 6s tagjai kozril tobben.

szdlasi Ferencer ds pilrtjit kulon az avid is 6rre, hogy a n6metekkel kol-
labordlt, 6s halomra m6sz6rolta a zsid6s6got. a zsiao v6.w6d al6l az
Fichmann rigyben a leghitelesebb bir6, rzrael illlamiigy6sze rehabilitdlta
Szilasi Ferencet 6s p6rtjit. zsid6torvlnyek 6s zsid6k eileni int6zked6sek
6ppen a Horthy kormdnyz6 s6ga elattvoltak 

- irja Macartney professzor is
october fifteenth c. hatalmas munkijdban. rzrael illlamngylize Hausner
6ppen azt igazoltq hogy Szdlasi Ferenc hi,.romizben iniervenidltarott a
n6mete kn 6 l, ho gy H orthy ko rminyz 6 s iga aratt M agyarors z 691 6l ktsz illlitott
zsid6sSggal b6njanak embers6ges m6don...! Sajnos - minildttuk, m6g a
magukat jobboldalinak tart6 magyar lapok sem igen foglalko ztak ezzel a

rrlgy horderejfi tud6sitissal. Szdlasi Ferenc 6s pdrtja a Nyilaskeresztes P6rt,
I f ungarista Mozgalom nem volt n6met- vagy ndcrblrenc. Fegyverbar6ts6gi
';terz6d6st, Berlin-R6ma tengelyt nem Sz6lasi Ferenc, hanem 6ppen a kor-
rrrdnyz66k kotottek, akik ezt anemzet nev6ben kotott6k, hogy azonban az
, skiit megszegtlk, ez6rt a nemzetiinket riltette volna vddlottak padjdra a
l'ort6nelem... Ha akadt valaki, aki a k6t h6borri kozotti id6ben hatalomra
kcrtilt n6met nemzeti szocialista kormdny, illewe egyes forr6Gj (i vezet6i-
rrck szem6be mondotta, hogy trilkapdsaikkal az eg6sz vildgot maguk ellen
lirrditjdk... m €ppen Szdlasi Ferenc volt.

Szflasi Ferenc nem n6metb6renc volt, hanem a n6metekkel 6ppen 6gy,
rrrint minden n6pekkel, a b6k6s kibontakozds, a kolcsonos megbecsiil6s
elv6t hirdette meg programjdban a konnacionalizmusban. N6pek egymds
rnelletti 6let6ben.

Ldthatjuk ma, hogy a hfbonlban foldre tiport Eur6pa n6pei, az Egyesrilt
liur6pa Piac - common Market - €s az Egyesiilt Eur6pai n6pkozoss6g elv6t
valljdk, vagy munkiljdk.! Szilasi Ferenc ezt j6val el6bb litta, hogy Eur6pa,
tle az eg6sz villg emberi tdrsadalmdnak b6k6s egyiitt6l6se igenis megval6-
sithat6 valami. Amikor el6szor hallottam err6l az eur5pai egyesril6sr6l,
csaknem elszorult a szivem ... az€rt kellett hdt v6rtanrivl dics6rilni Szdlasi
Ferencnek 6s oly nagyszirn:iumagyar szellemi elitnek, mert okosabbak mer-
tek lenni 2 €vtizeddel, mint azok, akik csak a hdborri utdni mdsodik 6vtized-
ben ldttdk be a Szdlasi Ferenc konnacionalizmusinak nagyszerfis6g6t.
Azonban most is csak anyagi, kereskedelmi alapon, csak a kozos 6rdek 6s

nem a kozos egyet6rt6s, a kolcsonos megbecsiil6s, sz6val nem kifejezett
crkolcsi alapon lllanak, ... 6s ez a kis elk6sett sztilott nem a gy6ztesek,
hanem 6ppen azok 6rdeme, akik elvesztett6k a hdborft. Szdlasi Ferenc 6s a
Hungarista Mozgalom programjdban, ill. a konnacionalizmusban nem
bombatolcs6rek folott akartak k6nyszeregyess6geket kotni, hanem inkibb
kertes hSzakatadni azoknak, akik arra.rittakrk... a neh6z bombdz6k i,rib6l.
,,D6lkelet-Eur6pa kapuja vagyunk"- rogziti le Szdlasi Ferenc... 6s ha meg-
n€zzik, hogy mi lehetne hazinkaz Egyesiilt Eur6p6nak, hogyha a Duna -
Ilajna haj6zhat6 csatornit meg€pitendk - ezt szillesi Ferenc mdr el6re
l6tta. Mi lett a b6re...? ,,H6bords biinos lett"...

Milyen volt, mint katonapolitikus, Szilasi Ferenc volt vez6rkari 6rnagy,
vagyis, hogy t6nyked6se 1944 okt6bere ttdn a II. vil6ghdbordban mit jelen-
tett, azt az amerlkaiak egyik tdbornoka irta meg az elm:6lt esztend6ben, egy
rnunk6j6ban . irja ez a rdbornok, hogy ... tekintsiink el att6l, hogy szimpati-

lI
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kus, vdgy ellenszenves bels6 politikai pirtvez6,re volt-e a magyarok Sz6lasi
Ference, a II. vil6ghdborri katonai el6reliltisinak olyan p€ldij6,t adtt
Budapest 52 napos v6delm6ben, hogy a Tort6nelemben a legnagyobb had-
vez6rek kozott a helye! 

- Idegen katona megilllapitisa ez.
Eljon majd egyszer annak ideje, hogy v6gre a magyar kozv6lem6ny is

6rt6kelni foga 1944 okt6ber6t is. Azutin majd m6lt6n sorakoztarja a tobbi
tort6nelmet formdl6 magyar okt6berekhez. Annak is eljon az ideje egyszer,
hogy azok, akik onzetleniil 6s meggy6z6d6sb6l harcoltak, ha ellent6tes
politikai pdrtok voltak is, de egyetlen c616rt, Nemzetiink6rt dics6riltek
meg.... talin 6ppen egy hatalmas eml6kmiivcin, egymis mellett szerepel
majd neviik. Eml€kezzink arra, hogy Krisztus csak halilla ttin 150 6wel
gy6zott... Mennyi csalds, mennyi hamisitSs tort6nhetett a Megv6lt6 utini
6vekben is, hogy v1g;Jl gy6zzon az lgazsdg 6s semmi mds ne maradjon,
maradjon a' gy6zedelmes n6v s Megv6lt6 neve, 6s orok figyelmeztet6siil
minden id6knek ugyanolyan maradand6 legyen aJridds neve...!

Ez a t6volijov5 rigy alakul, ahogyan a kortdrsak, ajelen jegyzi az ese-
mdnyeket. Az6rt a fentiekben, minden lrzelmi motivum helyett, t6nyeket
soroltam fel, amelyeket igazolni lehet 6s igazolni is fog a Tort6nelem a koz-
v6lem6ny szimira is egyszer.

Koszonom, hogy m6dot adtak ezt elmondani, 6s v6gighallgattak.
Legyen eml6ke dldott emagyer okt6berek, novemberek 6s minden id6k

h 6s 6 ne k, v 6 r tanij 6nek, m i nd e n 6ldo z at6nak. . .t

Mrr uzENTAnonr6Nnor
SZALASI FERENC NEM ZF.T\IEZNT OI

,,Megkiiuetem a Magyar Nemzetet mindazok nea4hen, akik ualaha az 6n
tttvemben megbdntottdk,, ds nem kiivett1k meg. En magam sohasem bdntot-
tim nte! halAlosan szeretett Magyar Nemzetentet...!"

(Szdlasi Ferenc az ,,utols6 sz6 jogdn mondott buztddb6l")

A l6lekb6l jottek ezek a szavak a haldlos it6let elhangzisa ttin az ,,utol-
..,,i sz6" jogin elmondott besz6d6ben SZALASI FERENCNEK, a legiga-
z:rbb magyarnak.

Rtdi6b6l hallgattuk a tirgyililst Salzburgban. Etet* fi gyelemmel kis6r-
tiik a k6sziil6k minden budapesti adisit abban az id6ben. Megfigyeltiik a

t'its6ri zajt, amit a Nemzewezet6 tirgyalisira a tirgyal6terembe vez!.nyelt
rrtcai, felel6tlen 6s hatalmi t6bolyban tajttkz6 tomeg rendezett egy-egy
ruondatndl. A fenti szavak elhangzisSnSl azonban, m6ly csend tilte meg a

tcrmet. Az elhangzottak megdobbentett6k m6gezt a sz6nalmas, l6lektelen
ti)meget is. Ebben a m6ly csendben elhangzott szavak, kitorolhetetlen
bctfi kkel belev6s6dtek lelkiinkbe.

Osztr6k hizigezdink aki kev6ssel ezel6ttjott meg norv6g hadifogsdg-
b61, szint6n ott iilt feles6gdvel, kis, szomoni kortinkben. Egyetlen sz6t sem
crtett a besz6db6l, csak hangjit hallotta Szdlasi Ferencnek. A" , g y 6 n t
lrallotta, aki fol6 tudott emelkedni minden emberi gyarl6signak 6s aki hal6-
los it6let tudatdval olyan m6lt6sdgteljesen e m b e r tudott maradni, 6s ez

rrz idegen, meg6rtve mit mondhatott az utols6 magyar 6llarnf6 - fej6t k6t
tcnver6be haitotta s zokowa leborult az asztalra.

Evek mfitak el az6ta,iogy Szdlasi Ferenc utols6 szavai elhangzottak 6s

trz it€letetv6grehajtottfk. A test megszfint 6lni, de a Nemzet6t haldlosan sze-
ret6 nagy l6lek kozotttink maradt. Emigrici6s 6lettink egy-egy neh6z perc6-
ben sokszor l6tni v6ljtik messzen6z6, baritslgos tiszta szemeit, s hallani
bitorit6 szavait. ,,Csak kitartds... kitartds... mert minden, ami ma uan, nem
az egyin, hanem a Nemzet trageilinja. De, ha az egytnek nem birjdk elvisel-
ni - elv4sz a Nemzet, amelynek iiftikkivaldsiga s mi keziinkben uan..."

F1j6... rettenetesen fijS az eml6kez6s, azonban mindazt, amit aldbb
kozlr.ink, el kell mondanunk - mert erre megbizdst kaptunk a salzburgi
bortonben Szdlasi Ferenct6l 6s azokt6l, akikkel m6dunkban volt egy-egy
ldtosatds alkalmdval sz6t v6kani.
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A kozelmrilt 6veket nem 6reztiik alkalmasnak arra, hogy kozolhettiik

volna. Most pedig Isten 6s saj6t lelkiismeretiink el6tt, a Magyar

Tort6nelemmel szemben lrzett felel6ss6giink teljes tudatdban rogz(tjtik

azokat az esem6nyeket, amelyek a mdsodik vildghdborf befejez6se utdn, a

maryar,,hdborfs bfinosok" htzaszilllitSs6ig, veliik kapcsolatban feljegyzl-

seink kozott vannak.
Szombathelyr6l hosszd bolyongds tttin, 1945 dprilisdban drkezett hiva-

talunk az ausztriai Salzburgba. Az ,,Osterreichischer Hof" nevii szlllodit
jelolt6k ki a n6metek a magyar kormdny ideiglenes sz6khely6til. A kor-

m6ny tagjai azonban nem itt laktak, hanem avdrost ovez6 falvakban nyer-

tek elheiyez6st. A tandcskozdsok aszSllodSban folytak, kezdetben csaknem

naponta. Kassai miniszter r6v6n 6rtesiilve voltam a tanilcskozdsok anyag6-

r6i 6s eredm 6ny6r6l, igy hivatali dll6somn6l fogu", magam is megismerked-

tem a Himler-fble tfrsasdg nlhiny tagSival.

Meg6rkezett az amerikai hader6, hatisit azonban m6g nem lreztettc

semmilyen formSban. Ebben m id6ben tartotta meg a rnagyar kir. kor-

miny az utols6 Koronatanicsot, melyet minisztertandcs kovetett. A k6t

tanicskozis kozott egy nap sziinet volt.
A Koronatandcson elhangzottakb6l csak r6szleteket kozolt veliink

Kassai miniszter, amennyit sziiks6gesnek vagy j6nak litott tudomdsunkra

hozni. A f6 k6rd6s a Szent Korona megment6se 6s biztons6gba helyez6sc

volt. Ezt eg6szen biztosan tudom.
A Koronatanics utdn Kassai miniszter 6rtem kiildott, rnagihoz k6retett

engem, Dr. Kerekes dllamtitk6rt 6s Dr. Kem6ny Zoltdn miniszteri oszt6ly'

f6nokot. K6rte, hogy mdsnap vdrjuk meg a minisztertandcs v6g6t, mert

Veesenmayert6l fontos el6terjeszt6seket virnak, amit azonnal kozolni akar

veltink.
veesenmayert ugyanis am waf kormdny felk6rte az el6z6 napon, hogy

tudakolja meg sajdt kormdnyit6l - aztnem tudom, akkor hol volt -, hogy

milyen dllispontra helyezkedj6k a magyar korminy az amerikai megsz6l-

l6kkal szemben.
Mdsnap az utols6 tandcs vdg1t az )sterreichischer Hof Salzzch fel6li olda-

l6nil, a vizperton tdtong6 bombatolcs6rek 6s romok kozott vdrtuk. Am(g

vdrtuk a minisztert, hozzink csatlakozott negyediknek hivatalunk egyik

osztillyvezet6je is, aki akkor dllamtitkdr jelolt volt. Nev6t nem emlitjtik a

mirtiiokkal egy lapon. J6t nem irhatunk r6la. O volt az, aki ezen telSlkoz6s

em16k6t 6gy jegyezte fel mag6nak, napl6jSba,hogy az6rt aB6csi Napl6 7947

rlrrilisdban J id6s-p6nzt frzetett, s amit az 1llet6 rigy alkalmazott 6s adott 6t,

rrrintha a kozolt jegyzetek legnagyobb r6sz6t Kassai Ferenct6l szem6lyesen

lr;rllotta volna. Egy6bk6nt a hatdsos cime a cikknek ez volt: ,,A Sz,ilasi bdb-

l.' o rmdny tragikomikus napi ai S alzburgb an... "
Meg6rkezett Kassai miniszter, befejezt6k az utols6 Koronatandcsot.

Arca 6nszinfi volt 6s annyit mondott csak:

- A magyar kirdlyi kotmdny megsztint!

Tdrsaimra n€ztern,majd rijra Kassai atcira. Szintelenre vdlt arcok, iires'

l,,lek n6lkiili szemek n6ztek reim vissza... Ereztem, hogy magam is igy

nc<zek ki. Mindnydjan tudtuk, hogy itt nagyobb tort6nt, sokkal jelent6ke-

nyebb, mirrt az, hogy megsz(int egy kormlny. Itt nemcsak egy kormSny
,,r6nt 1.;,eg, nemcsak egy rendszer tdnt el, hanem elbukott egy nemzet,

.rrnelyet nemcsak kiils6 ellensdg, de bels6 6rul6s is taszitott a katasztr6fa

r.;'16. HiSba volt a tengernyi v6rdldozat.

Kassai miniszter hosszri sziinet :utln azt mondta a jelenl6v6 oszt6lf/e-
zct6nek, hogy hagyjon magunkra benniinket, mert veliink van valami ko-

zolni val6ja. igy is tort6nt. Ezdrt hangsrilyozom, hogy a Bicsi Napl6ban,

lg47 iprllisilban megjelent sz'nalmas riport nem egy6b, mint egy nyomo-

rult szellemi torpe elmedllapot6nak bizonyiwinyt.
Amikor az osztSlyvezet6 eltivozott, Kassai kozolte veliink azt az 6ll5s-

[]ontot, amelyet rigy terjesztett el6 Veesenmayer, hogy tz a nll:lLetek 6ll6s-

irontja, 6s amely szerint az az eryetlen 6s leghelyesebb megoldds, ha a

nragyar kormdny tagSai, valamint a hadsereg vezet6i, azonnal jelentkeznek

,rz amerikai megsz6ll6k katonai parancsnoksigSnill. Mis megold6s nincs, de

rrem is lehet, a hdborrit elvesztettiik, aharc megsz(int, teh6t nem vagyunk

tobb6 ellenfelek, hanem legy6zottek. Ez nem kellemes dllapot, de tudomS-

sul kell venni - ism6telte Kassai a n6met kovet meg6llapitilsil Mint Kassai

rrrondotta, a n6met kovet kiilon hangsrilyozta, hogy a n6met vezet6s6gsze-

rint, maximum 6 heti intern6l6s kovetkezik majd, mialatt a dolgok rende-

6dnek, s azutiln mindenki hazamehet.

Mikor Kassai a n6met kovet el6terjeszt6s6t veliink kozolte, valami

kimondhatatlan mosoly :iilt tz arc6n, hangia m6lyr6l jott 6s igen {hradt volt-

Szem6t vlgigSilratta a rettent6 romokon, amelyek sz6l6n iilttink. Ldbunk

cl6tt futott a Salzach, viz6t nem lehetett l6tni a beledobdlt katonakonyvek-

t6l, melyekt6l gazdfilk igy akartak megszabadulni. Szeg6ny osztrik h6si

lralottakat igy tagadtikmeg616 bajtdrsaik. Mi n6ztiik, n6zttik n6m6n avizet,

d's az elkovetkez6ket latolgattuk magunkban.
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Kassai tompdn, akadozva tovdbb besz6lt.

- Veesenmayer azt is mondta, hogy mi magyarok mindig h6sok 6s
bdtrak, vit6zekvoltunk, tudja, most sem futamodunk meg, hanem kidllunk
nyiltan, j elentkeztink az amerikai katonai parancsnok signill, hiszen minden
h6borrl v6g6n igy szokott lenni, a legy6zott jelentkezik a gy6z6n6l.

- Hit mondjdtok 
- nlzett rednk Kassai - hdt oryan hdborfi volt ez,

mint a tobbi...? Nem! Mert egy rendes hdborri urdn nem szoktdk a kato-
nakonyveket eldobllni... Itt valami sokkal tobb tort6nt ... Ez nem nemzetek
harca uolt, hanem uildgndzeteko... ftt nincs u6ge azzal, hogy a harc meg-
szfint.

- Mit akar tenni ezek ut6n a kormdny 6s a Nemzewezet6? 
- k6rdez-

tem.

- A magyar kirdlyi kormdny 6s a Nemzewezet6 magilvirette a n6met
kovct el6tcrjeszt6s6t 

- mondoma Kassai 
-, a kormdny tagiai mindannyi-

an jelentkeznek a megszdll6 hatalom katonai Ttarancsnoksdgdn. En 6s
Kovarcz Emil azonban 6gy 6rezzik, hogy 

'em 
eg6szen vildgos az i1.t, ame-

lyet Vcesemayer el6nk mutatott, az6rt mi, gondolkoddsi idet k6rttink a

Nemzetvezet6t5l holnapig.
Mindannyiunk el6tt ismereres, hogy Kovarcz Emil itj6t m6s formjba'

irta eI6 a Sors, a milrtirhalll fel6. Kassai Ferenc azonban kovette Szdlasi
Ferencet 

^zon 
az fton, amelyen eddig is egyiitt jottek, abban a rem6nyben,

hogy az tit elvezet a ,,halilosan szeretett Nemzet" minden dolgoz6jfuak
felemel6s6hez, boldog 6s megel6gedett n6ptomegek tiszta, krisztusi
erkolcsokon nyugv6 

- a Szentkorona tanit kitelj esit6, a magyar
Alkotmdnyt s zenres ir6 - N agy-M agyar or szigig.

Mdsnapra Kassai Ferenc ijra talilkozni kivdnt velem, hanssfilvozvdn.
hogy sztiks6gesnek v6li ndhdny jegyzet k6szftdsit. Az jllamlitkdrt 6s .
miniszteri osztllyf6nokot szint6n k6rte, hogy legyenek ezen a helyen. E
mdsnapi esem6ny leirisa, Kassai Ferencr6l sz6l6 eml6kez6seim anyagit
k6pezi.

Szdlasi Fcrenccel nem taldlkoztam Salzburgban egyetlen alkalommal
sem - amig szabad volt. Kassait6l tudom, hogy tobbszorjelentkezni akar-
tak egyrittesen a katonai parancsnoksign6l, majd ktilon-lrilon. A katonai
parancsnoks 69 el6tt olyan hosszrl tomegek dlltak j elentkez6sre, hogy napok
mriltak el, mig a kapun bejuthattak.

Himler Mjrton oSS-vezet6, aki mikor visszat6rt a ,,nagy munka" ut6rr
Amerikdba 6s a New York-i magyar N6pszau6ban, szines riportban eml6ke-
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/ctt meg a 
'T'awar ,,hdborris biinosok cisszeszed6s6nek" rettent6 ,,nagy

rrrunkijdr6l", tobbek kozott azt is irta... ,,mint a patkdnyok rigy pislogta["
rragyar h6bortis bfinosok, mikor 6 el6szedte azokat nagy nehezen a j6l
t'lk6szitett bdv5helyekr6l..." lJgy hazudott, hogy annak ieghatirozislhlz,
kicsi a mi v6ges elm6nk. Mert nem ,,cl6szedt6k" 6ket, ha'em 6k *ogri
mentek jelentkezni, ugyan,rtgy, mint a horudtok, romdnok, szlou,ikok, uErd-
uok stb. nemzetisdgek ottlivd vezetdi. Wassou is...!

Amikor v6gre sor kertilt a magyarjelenrkezdkre, a parancsnoksdgon fcl_

'ctt6k adataikat, pontos c(mtiket stb., 6s azt mondtilk a jclcntkcidkrl"k,
lrogy menjenek csak haza nyugodtan, majd ha szriks6g rcszrcljuk, fclkere-
sik 6ket. Ilyen el6zm6nyck utdn mindenki hazat6rt ideiglenes lakdsdra.

Kortilbeliil k6t h6t tclt cl. En kozben a sarzburgi ,,Eur6pa Hotcl,, lfger-
llk6ja lettem. A vdros k6pc nem vdltozott semmit l6nycg6bcn, csak az
rrrutatta az amerikai katonasigjelcnl6t6t, hogy este l0-t6l reggcl 5_ig ncm
volt szabad az utcinjirni.

Szdlasi Fcrenc Mattsecban lakott, velc volt legsz(ikebb kore, 6desanyja
es hriga tsajorban rekedtek.

Kassai Ferenc feles6g6vel 6s occs6nek csalidjdval Elixhausenben, egy
sztnapajtiban lakott 6s czcn a korny6kcn tart<izkodott valahol d.. Kcmei'
zoltLn miniszteri osztllyf6nok is, a hiis6ges bajtirs 6s h(is6ges baret, hogy
ruindig k6zn€l legyen, ha Kassai valamit akar. Dr. Kerekes B6la Aigcnben
I rrkott ugyancsak sz6napajtdban felcs6g6vcl 6s lcdnydval.

Miutdn azEtr6pa ligerben kb. 3 000 magyar volt egyritt, szirrte napon_
te meglftogatott benntinket dr. vajna G6bor beliigyminiszrcr, Kassai
Irerenc, dr. Endrc L6sz16 6s tobben a kormdny tagjai koztil.

Egy napon ide a ligcrbe k6rtc talilkoz6ra Kassai Fercnc, Kerckes 6llam_
titkjrt. A taldlkozdsra dr. Kerekes B6la meg6rkezett, de Kassait hidba vdrtuk.
Egyre izgatottabban v6rtuk. Nem jott. Amint az Lrtat k6mleltem, ahonnap
l{assainak 6rkeznie kcllett volna, egy kisirt szem(i asszonyjott fel6m. Mikor
lrczzLm €rt azt k6rdezte, hogy itt van-e az ura. Mondtam, hogy 

'incs,rnostan6ban nem is lSttuk. Rdm n6zett v6rtclen arccal 6s hangtalanul a vdl_
l.rmra borult. V6gre hangjott ki a torkdn.

- Ha te nem tudsz r6la, ha ti nem tudjdtok, hol van, akkor igaz a hir,
rneg6rkezett az az amerikai hatdsig, amely osszeszedi 6s letartoztatia a
rnagyar korminy 6s a hadseregvezet6it.

Feketehalmi czeidlern6 volt. F6rj6t ezen az ljszakln vitt6k el Himler
M6rton leg6nyei, azonhat6sdgtagsai, amelyr6l az6ta kidenilt, hogy fiilreve-
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zefie mega katonai parancsnoksigot is' Nem mds volt' mint a magyaror-

;;;gi k ;-unista korm6nnyal adis-v6teli szerz6d6st csinil5, hiw6ny p6n-

z6rtemberi6letetszillit6hi6nathrsasfug,HimlerMdrton6sband'ja...!
Mindny6junt x -.gaoubentett Fefetehalmin6 kozl6se. M6r 

'teztikm
osszefirgg6st Kassai 6s 

"a 
kozl6s kozott' Pir perc mrila Kassai Ferencn6

kozeledett tz (tton d,. Kem6"y Zofthnnal' s zomorirak' letortek voltak'

- Elvitt6k 
^z 

vram^t az 61el- mondotta Kassain6'

- Szdlasi Ferenc n'^'J*""'t6t szintln elvitt6k az €11e1 ismeretlen

helyre - kozolte veliink dr' Kem6ny ZohSn'

Dermeszt6 csend lett' A rettent6 csendben innen is' onnan is sir6 asz-

szonyok vinszorogtak el6, n6melyek gyermekeket vezettek k6zen' Senki

sem kdrdezett t6liik semmit' Mindnydjan tudtuk' mi is' 6k is' a dobbene-

tes fejlem6nY'
Aztlzid6t'ami^nagytrag6di6t6lid6igvezetett,bdtrannwezhetjiika

magyat nemzetN"g"ypJ;l'6iek, pil6tusi.irral, Jriddsaival egyiitt, akiknek

kozremfikod6s6vel ,"inu "it ^nt 
a Nagyszombat fijdalmas, rem6nytelen

sot6ts6ge, m6ly gy6szz. Ebben a m6ly gyiszos sot6ts6gben m6gma is bfinos

6rnyak 6l6lkodnak, 6s tov6bb kotoriklrokat a szilakat, amelyek a nemzeti

Ji;iei.aert -eg"kadaly ozzik, s a magyar lgazsig gy6.zelrn6t k6sleltetik'

Az al6lts6got bennem a gyors cseiekv6si v6gy vSltotta fel. Tenni..., cse-

lekedni valamit era.mm.rri ^^iglehet, 
hiszen tal6n soron kovetkezem 6n

is.K6s6bbsorraiskeriiltem,deszabadonbocs6tottakezalkalommal.
Szaladtam az amerikai parancsnoks6gra 6rdekl6dni' hogy mi van a fiaink-

kal, akikr6l trran"U H,rtasitottak, mJndvdn' hogy ez u tgy nem tartozik a

kton"iparancsnoksdghatSskor6be'Ktilonszewint€ziadolgokat'neve
OSS. Cfm6t nem trralak Nem baj, ha nincs c(m' gyeriink gyorsan utSna

6rdekl6dni- Meg kell taldlni'

Utunkrorana..f.-6nyZoirchnrraltaldlkoztunk'akiteddignemfog-
tak el.

- Maga hova rohan? - k6rdezte dr' Kem6ny'

- A magya. fogtyot* keresem - feleltem' de nem taldlom 6ket sehol'

f, *"g" mit kercs? - 
k6rdeztem viszont'^-" _?; is a foglyokai keresem _ felelte Kem6ny, veliik akarok lenni,

nemtudokn6lktlltikbolyongani.Enmegtililom6keteg6szbizonyos,6s
veliikismaradok,t,ogy.gytittiiljiikleazintern6|6st,anfiilnmajdegyiitt
megyiink haza- - NJ, ftit" illdji, aviszont litSsra' - bficsfzott Kem6ny'

6s mosolyogva ott hagyott' Nemiudom' hogy akkor hol sikertilt neki meg-

nldlni a magyarokat, mert nekem akkor nem sikeriilt nyomukra akadnom'

csak j6val k6s6bb. Dr. Kem6ny Zoh6n tzonbanbekeriilt bajt'rsaival a bor-

tonbe. S azt a Kem6ny Zoit6nt, aki v6gigharcolta a Keleti Arcvonalat

sriafing.aaig, aki tfl6ltl a kiiit6ses tifuszt' aki nem birta t szabadsdgot

bajtirsai n6lkiil, agyonvertik' Salzburg 6s Augsburg \AzA!.!.niylet 
Mdrton

pli.ronrrAro, onnoi-o h,hirnak. u6greiajt6i - 
mint k6s6bb Sz'lasi Ferenc

velem kozolte.
zortdnt Miel6ttiink egyiitt menetersz a Hadak rJtji'', a Mdrtirokkal.

Pihenj, te drdga j6 firi!
Pirh6tm6lvaderiiltki,hogymikorHimler6kbefejezt6kmunkijukat,

osszeszedt6k mindazokat, akiknek nev6t, cim6t a katonai parancsnoksdg

iltal felvett j.gy"Atii.t;.kb6l megtudtdk - a m^gya1 n6met' osztrdk stb'

nemzetis6gfi foglyokai, dwitt6k '{ugsburgba' 
Itt voltak kb' 3 h6tig' amely

id6 alatt tobb izben kihallgattak 6ket, majd 6w6logaw6n'. a n6meteket' a

tobbieket visszahoztik S alzbur gba, a Landes gericht bortonbe'

En akkor mdr dolgozni jirtam este 6' :O-tOt 1'2' 30-ig egy amerikai

klubb a, ahol n6 gye n,,Jt""k-"lk' lm?lzv a magyarok' V6letleniil ugyanis fel-

fedezte a rrr;lyar ldgert egy amerikai magyar katona' aki b6r az USA-ban

sziiletett, a. ,rtit"i i^gyi' et"essel nevelt6k. Ez a magyar katona 
^ 

magyar

menekiilt ldgerb5l ossz*esen harminc magyart vitt- be.dolgozni a z5szl6-

;tjn., Szere"ncs6sek voltunk' Ugyanis al6ger minden lakojdt',aki nem jdrt

ti lokorni, kiszdllitottik Glassb*achba, ahonnan vagonokba raktdk 6ket' 6s

an6lkiil, ho gy me gk6rde zt6k volna, ho gy akarnak-e hazame nni' lnazaszSlli-

tottik 6ket. Mint k6s6bb hallottuk, ezt a szere|v,"3nyt orosz sort(iz fogadta a

magyar hatdron. A l6ger megszfi-nt, t Ti' i$f dolgozni j6rtunk' elhelyez-

kedttink osztrik .r"iidok ral talilhat6 sz6ll6sokra. En m'sodmagammal

kaptamegyszobSt,anni|acsal6dn6l,akikr6leml6kez6semelej6nirtam.A
foftyoU siisdr6l ebben az id6Xen mig semmit sem tudtunk'

Egy napon egy f6rfi keresett, 
"kit "- 

azel6tt' sem az6ta nem l6ttam'

LeveletadottSt,amelynevemresz6lt,decimn6lkiil.Megismertemlzir6st,
omelka Ferenct6l jott a lev6l, s arr6l 6rtesitett, hogy mindnyiljanittvannak

a salzburgi t"nd.rg..itht bortonben' 6heznek rettenetesen €s fSzntk "' "A
tobbit te mir t.rdod..'" - feiezte be Omelka rovid iizenet6t' Tudtam'

ismertem6nomelk6t,tudtamkinemmondottszavfitis.Azillet5,akia
levelet hozta,sz6 n6lkiil fak6pn6l hagyott' 6n pedig rohantam a borton iro-

d6ba. Itt k6z6lr6k v;lem, hogy csak hltf6n , szerd1n 6s p6nteken van ldtoga-

t6s, reggel 9-t6l 71-ig6s d6lutdn 3-t6l 4-ig"'
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A l6tbgat6s az ABC sorrendj6ben tort6nik, igy akit keresek, a kezd5be-

tiij6nek sorrendi napjdn ldtogathatom meg'

Magyarok Istene! Nekem minden ldtogatisi napra jutott az ABC sze-

rint nem is egy ldtogatds!

Szdlasi Ferenc lStogatilsa p6nteki napra csett. csak rokon kaphatott

enged6lyt a 3 perces beiz6lget6sre. A koriilm6nyek k6nyszeritettek hazud-

.ri,"S"at"si Ferenc tehdt a ,,ntgyb6tyim" lett' Volt n6hdny ,,unokabity6m"'

,,keresztapim", ,,b6rmaapdm", ,,mostohaap6m" stb' V6giil is a borton tiszt-

virel6 fej6t cs6vdlva mcgiegyezte: ,'...mily szerencse, hogy ilycn n6pes csa-

l6d, amjynek 'agy 
r6sze bortonben til, nem sok van a villgon", Az lllet6

tal6n mosolyt v6rt a megegyzlsre, azonban minekiink, akik egyiitt voltunk

a szobibtn hozzdtartoz6k, kicsordult a konnyiink'
V6gre mcgkaptam a besz6lget6si enged6lyt Szllasi Fercnchez, 3 perc,

scmmitobb. A vasajt6n6l, mely a fogad6szobibavezet6 kis folyos6ra nyilt,

egy er6lyes, durva alkalmazott dllt. Beengedett. Becsapta mogottem u ajt6t.

,{k, f"ly"s6n egy fogldr jott velem szemben. Megk6rdezte, hogy van-e

n6lam 6lelcm, mert tilos bevinni, annyit vihetek be csak, amit a 3 pcrces

besz6lget6s alatt elfogyaszthat a rab. Mutattam neki, hogy milyen csomag

van n51am, dsszesen k6t 6s f6l kil6, 6s az 6 sz6rn6ra cigaretta. A fogl'r sz6t-

n6zett, nem lltja-e valaki, 6s aztfiiln clvette t6lem a csomagot, mondvSn,

hogy ezt 6 beaija a celldba. Mint k6s5bb megtudtam, az utols6 grammig

mindent bcadott mindenkinek pontosan, ha csak a vasajt6nSl ill5 durva

tiszwisel6 mdr a bejovetelkor el nem kobozta'

A fogad6szobl6an, a borton folyos6ja felSl 3 vasrosta-szerfi ablak volt.

Egyrzeri"e 3 szcm6llyel lehetett besz6lni. Nyilt az ajt6 a borton folyos6ja

f"iOl, e, a rlcs mogott el6ttem 51lt Szilasi Ferenc. Olyan term6szetesen,

olyan nyugodtan 6lit a vasrdcs mogott, Isten tudja milyen jov6 el6tt' mint-

ha nem is a r6cs mogott volna, hanem odahaza engem vend6giil fogadna.

- Hol van az6desanySm 6s szeretteim? - k6rdezte az els6 pillanatban.

- A nagyasszony Bajororszdgban rekedt - mondottam - e csalSd

Mattseeben -ar"dt r6sz6t pedig hazas z6llitott6k k6nyszerrel - feleltem'

Megkoszontc a felvildgosit'st, s arra k6rt, hogy ezekutSn, amennyiben

m6domban van, gondostoala- r6la hetenk6nt tisztasdgi csomag stb. for-

m6j6ban. S azt k6.t., hogyha innen tov'bb vinn6k valahovd, ameddig

m6dom van kovctni, tor6djek vele.

- H6rom Tterc igen riiviil - mondotta -, az,irt a jiivfihen iisszezsugo-

rttott monilatokat kizlijk 6s lehetdleg olyan udlaszokat udtok. Amit magdval

kiiztiik keilves, az mind iizenet lesz, de nemcsak az 6n htueimnek, hanem

minilen magyarnak, kdrem tehdt megiegyezni minden szavamat.

Azt :dizenern, hogy az eljovend6 nagy id6kben mindenki kim6lje mag6t

rninden bajt6l, egym'st meg6rteni igyekezzenek. Keniljenek minden olyan

rnegnyilvdnuldst, amely Nemzetiinket egy taggal is szeg6nyithetn6.

I{ovet6im vegy6k le a zold inget, a jelv6nyt, ha ezek visel6se bajt okozhat

szdmukra. Ha kell, tagadjanak meg engem is, csak nekik bdnt6d6suk ne

lcgyen, vagy ha ezzel a bajt5l menektilhetnek...
Milyen agg6d5 fblt6ssel kis6rtc kovet6inek sorsSt, 6s milycn szerctcttel

lrelyezte maga lo16 minden magyar 6rdek6t Szllasi Fercnc. Azutitt arra k6rt'

t6lem telhet6en gondoskodjak azokr6l a foglyokr6l, akiknek szint6n tdvol

van ahozzitartoz6ja.
A szomsz6d ablakndl egy szdnalmas kiilscjii zsid5 firh besz6lgctctt egy

k(viil6ll6 hasonl6 szinalmas alakkal. Szdlasi Fcrcnc utols6 szavainil Stnlzett

hozzSnk. Liltta, tudta, hogy zold ingben, egyenruhiban Szllasi Fcrenc 5ll

rnellette. Arra k6rte Szilasi Fercncct, hogy sz6ljon nekcm, hogy a kovetke-

z6 alkalommal vigyek bc ncki is valami 6lelmiszcrt. Szilasi Fcrenc mcg6r-

t5en b6lintott ree, s k6rt, hogy lcgkozelebb gondoljak crrc a szcrencs6tlcn-

re is, mert elhagyott ez is, 6s 6hezik nagyon a bortonbcn.

Ezt a jelcnetet el kcllctt mondanom, mert ha kihagytam volna, elhall-
qattam volna Sz6lasi Fercnc cmberi nagysdgdnak cgy pardnyi ttsz6t. A zsid5

fiti valami kozons6ges bfin miatt keriilt be a bortonbe, amelyet roviddel

dahhaui szabadullsa utdn kovetett el, rokotrai ncm voltak a kozclben.

Dachaui sorstdrsa volt a ldtogat<ija, aki ez alkalommal volt utoljira lltogat-

ni, ment vissza Magyarorszdgra.
A salzburgi bortonbcn a napi 6lelcm - rcggcl 2 dl barna viz volt, 6s d6l-

ben 10 deka kcny6r - semmi egy6b! A foglyok sflya lassan a rendcs sfly
al6 esett 10,15-20 kg-mal. A vdrosban 6lclmiszerhiiny volt. N6ha fekct6n

lehetet venni keny6rjcgyet, vagy kenyerct, kil6grammonk6nt 1(X) mfrkd6rt.

A fogtyok minden taldthat| 
'rtiktt 

elvitttk Himler legdnyei, pdrosulva a

Schweinitzey - l{.syssTtes-Fischer rdgi megbtzhat6 iletekttuffiniikdnek leg6-

nyeiuel, akik sportszerfien {iztdk a hozzdtartoz6k kifosztdsdt is. A vdros 6s

korny6ke tele volt kiilonboz6 nemzetis6gek menekiiltjcivel. Az ellStis

megszervez6se m6g rendezctlen volt. Akik valahol dolgoztak, kaptak ugyan

m6r 6lelmis zerjegyet, de azt bevSltani alig lehetett, amit arra adtak, alig volt

tobb a semmin6l. Amig tartott a szervezetben az otthonr6l hozott kal6ria 6s

vitaminfbles 69, t6rhet6bb volt a rabok helyzete is a bortonben, de amint

,
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kifogydtt, nagyon szenvedrek. Az 6hs6g egyre kinosabb lett. Napi 2 deci
barna viz 6s 10 deka keny6r hosszri heteken 6t ... a szervezet em6sztette
onmagdt.

Sorra jdrtam az el6rhet6 tdvolsdgban r6v6 magyarokat, k6rtem, sirva
konyorogtem, hogy az Isten szent nev6ben, csak egyetlen kocka keny6rje-
gyet adjanak egy h6ten egyszer 6s csak egyetlen egy cigarettdrol mondjanak
le azok sz6m5ra, akik a bortonben szenvednek... A bortonben nincsenek
p6rwez6rek, ott csak szenved6 magyarok vannak, tehetetlen emberek. b6r-
kinek adnak, bejuttatom az illet6nek.

A visszaeml6kez6s hat6sa alatt alig birjuk folytatni az irist, m6g ebb6l a
tdvlatb6l is annyira hat6saalatt vagyunk annak a kozonynek, amelyLennrin-
ket fogadott. Nemr6giben egyik ilyen kozonyci,s, aki rigy kertilt annak ide-
j6n, mint a b6lpoklost szokds, akkori viselked6s6t azzal akxtatakarni, hogy
megrSgalmazott az emigrdci6 egyik markjns vezet6je er6tt azzel, hogy rr.-
m6ly szerint r6szt vettem arr'awar politikai foglyok hazaszillitis6ban. Nem
haragszom rei ez€t, mert emberi gyenges6gb6l eredt igy zz akkori, mint a
k6s6bbi magarartdsa.

Az elmdlt 6vek, teletfizdelve az esem6nyekkel, m6g 6l6nkebben dllityik
el6nk azokat az arcokat a rdcs mogott, akik olyan elhagyatva, egyedtil
maradtak. A hardtok, ha nem uoltak osztdlyrlszesek, nemcsik a bdrtin tdj6-
kdt, ile mdg a vdrost is keriiltik. ugy ethagytilk wz1rciket a kiiltinhijzT
pdrtok tagjai, mint amilyen kdszs1ggel igyekeztek kiiziitiite nihdnyan
feljelenteni azokat, akikdl tudtak, s m6g szabadon uoltak, Hogyan segitet-
tek volna, hogyan adtak volna a foglyok r6sz6re valamit...? tuJjut, ,oLr .
bortonben voltak, sokan hadifogolytdborokb an, vagy mdsk6ppen voltak
akadillyozva abban, hogy a foglyokkal egyiitt6rz6sriket 6reztethett6k volna.
De azt is tudjuk, hogy milyen volt azok sz6ma, akiket az emberi gyenges6g
tartott viszsza. M6gis az lvekmdldsdval mennyien akadnak, akik a Mdrtirok
politikai oroks6g6n marakodnak. 

- Szeg6ny Imr6dy B6la, szeg6ny dr.
Endre L6szl6 6s sokan mdsok - de igaziln egyedtil voltak.

, Tblt az id6. Egy alkalotnmal azzal fogadott szdrasi Ferenc, hogy
kiiziiltdk ueliik, hogy kindjdk 6ket a magrar kormilnynak, mint ,,hilborfis
bfiniisiiket".

Ezt mi, akik kivtil voltunk, mindannyian tudtuk mir, hiszen a r6di6
tobb alkalommal 6s tobb nyelven bemondta, €n azonban a ldtogatisok
alkalmdval elhallgattam el6tttik. Most is azt feleltem Szdlasi Ferenc szavai-
ra, hogy ez nem val6szin(i, felmegyek az amerikai Katonai parancsnoksdgra,

6s ott meg6rdekl6dom, hogy igaz-e? Helyeselte, de azzal a megjegyz6ssel,
hogy r6sz6r6l eg6szen biztos abban, hogy ez igy lesz e16bb, vagy ut6bb.

Val6ban megk6rdeztem a Katonai Parancsnoksdgon, hogy mi lesz a

sorsa a maryar foglyoknak, mert hallottuk, hogy kiadni k6sztilnek 6ket a

maryar kormdnynak. Az illet6kes tiszwisel6 azt mondta, hogy az amerikai
hat6s6gok nem akarjik kiadni sem a magyarokat, sem a tobbieket, de a

mzryar kormdny s a tobbi kormdnyok is kovetelik 6ket, a Land Salzburg
osztrdk katonai parancsnoka is k6ri a foglyok eltdvolitisdt. Amerikai dllitds
szerint Bdrdossyt, Sz6lasit, Imr6dyt, Ruszkayt s m6sokat is kihallgatdsra
k6rnek Niirnbergbe, ahol tanrik6nt lesznek kihallgawa, s azutiln dontenek,
mi legyen veliik. Kozolte velem a tiszwisel6, hogy a, rnaryer kormdny 16-
sz€r6l e pillanatban is k6t miniszter, valamintamagyar honv6delmi minisz-
ter tart6zkodik Salzburgban, 6s napok 6ta kovetelik a magyar foglyokat.

Amikor k6s6bb egy rendkivnli enged6ly alapjiln folytatott besz6lget6s
sordn kozoltem Szdlasi Ferenccel, hogy esetleges kihallgatd sra ugyan haza-
viszik 6ket, de az :ut6n Ntirnbergbe keriilnek ugyancsak kihallgatfsra 6s az
rtin rnir nem val6szin(i,hogy ism6t kiadjdk a magyar korm6nynak. Keserfi
mosoly zuhant 6t az arcin. Az 6hs6gt6l kifeh6redett, kicserepesedett szij, a

l6lek triz6t6l 696 szem lltszott csak a rdcs mogott. A szomsz6d ablakndl
Endre Liszl6 besz6lt feles6g6vel - harmadik ablakndl Imr6dy B6la.

- Kdrem, figyeljen - sz6lt Szdlasi Ferenc - minden szdt figyeljen,
amit most mondok, s nefeleilje el!

Figyeltem, annyira figyeltem, hogy nem is 6reztem magam koriil a vili-
got, csak 6ket l6ttam a hdrom ablakndl...

- Mi, akik itt vagyunk, minil tuiljuk, hogy mi tdr rednk. Kiudgeznek
benniinket otthon, mert ha a mai magyar kormdny henniinket egyszer ffieg-
kap, tiibbet el nem ereszt csale a hal6l drdn - mondotta egyszer(ien. Mi,
akik itt uagyunk, krisztusi erkiilcsiikre akartunk emelkeilettebb 6s nemzeti
iletet 616, becsiiletes emheri tdrsadalmat dptteni. Az Igazsdg elbukott.
Termdszetes kiivetkezmdny, hogy horiloz6inak el kell tfinniiik. Maga taldn
tfildli..ezt az esem4nyt, azdrt magdra btzom iizenetem, s tudom dtailja azt.

Uzenem minden magyarnak,legyen e6s l6lekben, bdrmit hoz az iilf...
iissze ne roppanjon, mert vdgiil is mi gydziink...! Az lgazsdg a mi neviink-
ben, ha mdr nem lesziink is. Ddlkelet-Euroytdban gy6z a magyarok igazsi-
ga... ebben a tuilatban uagyunk mi erdsek itt bent, s udrjak toudbbi sorsunkat.

Endre Liszl6 nlzett 6thozzink, az utols6 szavakat meghallva, odasz6lt.
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-'Igen 
ktrem, tgy uan... Ezt iizenem 6n is, Kiiuetdimnek ailja dt minil-

azt, amit Szdlasi Ferenc monilott, az 6n neuemben is.
A harmadik ablakndl Imr6dy B6la hallotta meg Endre L6szl6 tizenet6t

6s 6 is 6tsz6lthozz6nk..
Uzenem minden magyarnak mondotta Imr6dy B6la

minden pdrt fi;l\tt 6ll a lJemzet. Ezt tartsa szem el6tt minden igaz
Szeg6ny Imr6dy B6la, falhoz tdmaszkodva besz6lt, a llbln

-; hogy

mogyar..,

m6r alig
tudott vdnszorogni, 40 kg. voh rz 6hez6st6l... !

Szdlasi Ferenc folytatta.

- drtimmel vettem tudomdsul, amint az angolszdszok itt kiiziiltdk
uelem egy kihallgatds utdn, hogy Builapest uddelme sordn, a mi harcunk tette

lehet6u6, hogy az orosz hadert a mai helydn 6ll, s az angolszdszok keiluezdbb

pozici6t trhettek el Europdban. Eldgtdtel ez nekem a kitimliitt sok magyar
utrtrt...!

Itt m6g valamit kozolt velem Szilasi Ferenc az el6z6 kihallgatds6r6l,
amelynek feljegyz6se ma m6g korai lenne.

- Azutdn azt kdrem kdziilni majil - folytatta Szdlasi Ferenc -, ha az
iileje el0rkezik, hogy az fij Honfoglalds utdn olyan dllamformdt alkossanak,
ahol a ilolgozi rdtegek egymds mellett lesznek, egymdst kiilcsiiniisen megdrtik
6s tdmogatj dk, megbecsiilik.

A szavak alatt 6reztem, hogy arcomon omlik a konny v6gig, be a ruh6m
galllrjin. Amit 6reztem, kimondani nem tudom,leirni sem. 1945 szeptem-
ber 15-ike volt ezen a napon. Eml6keztem 1940. szeptember 7-re, amikor
a szegedi Csillagbortonb6l szabadult Sz6lasi Ferenc. Azon rem6nyemnek
adtam kifejez6st, hogy innen is olyan szerencs6s koriilm6nyek kozott sza-

badul rovidesen, valamennyi magyarral.

- l{sm, keilues - mondotta Szdlasi Ferenc - innen nem szabadulunk,
ha egyszer kiailnak henniinket. A mai ffiagyar kormdny btirtiin6bfll a mi
fitunk az Uristen tr6nusa el6 vezet majil, ahol leboruhta kdrjiik Magyar
Nepiink szabailsdgdt ds holiloguldsdt.

Valamit akart m6g mondani, de elvitt6k 6rei. Nem tudom meddig illot-
tam ott, n6.zve az irinyt, amerre elvitt6k. Szememb6l egyre follt a konny.
Arra 6bredtem, hogy a borton6r durvin arr6bb rdntott a ricst6l, mondv6n,
hogy mdsnak is kcll a hely.

Mikor a legkozelebbi alkalommal besz6lget6sre mentem, mdr nem volt
a salzburgi bortonben, tobbedmagdval kivitt6k a v6rost6l pdr kilom6terre
fekv6 Glasenbachba, a Camp Marcusba. Itt rr'ir nem lehetett sz6 a foglyok

liltogartisir6l, vagy gondoskoddsukr6l. Magas, szoges dr6tkerit6s, villany-
irammal tel(we, vette koriil a bi.intet6tdbort. L6tornyokkal, amelyekb5l az

6rs6g c6l n6lktil 6s 6sz n6lktil nem egyszer lovoldozott arra is, aki v6letle-
niil keriilt a tfbor kozel6be.

Nem sok id6 mrilva hazavitt6k a rn gyar ,,hdborf s b(inosciket". A tobbi
esem6nyr6l mdr csak a rddi6b5l 6rtesiiltiink. K6sziil6ken kereszttil hallot-
tuk utoljdra a Legigazahb Magyar szavait. Alig ismertiink a hangjdra.

Ma m6r az eg€szvildg el6tt ismeretes tz a.m6dszer, ahogyan a kommu-
nista bortonben Mindszenty hercegprimist is megk(nozt6k. Ugy a

Mindszenty-perb6l, rrrint az az6ta otthonr6l kiszokott magyarokt6l tudjuk,
hogy Szilasi Ferenc, Bdrdossy Liszl5,Imr6dy B6la, Kassai Ferenc 6s mind,
akiket hazavittek, valamennyi magyar rnlrtir itesett a szorny(i kinz6sok,

krilonboz6 injekci6k sokasdgdn. S tort6nt mindez t ,;naryar n6p nev6ben"!

Szdlasi Ferenc az utols6 sz6 jogSn elmondott besz6d6ben megkovette a
Magyar Nemzetet azok nev6ben, akik megb6ntotttk - Szilasi Ferenc

nev6ben. Akik felette birdskodtak, azok koziil ma mdr igen sok itt 6l kozot-
ttink az emigr6ci6ban 6s fblt6kenyen vigyLz arra, hogy a Nagy Magyar
Mirt(r neve tisztin ne ragyoghasson az ut6kor el6tt - nehogy az 6 szor-
nyfi bfineikre fbny deriiljon.

Szd.lasi Ferenc h6s volt egy ileten dt - a mdrttrhaldlig. Porai ma mig
jeltelen strban nyugosznak, ile az elnyomott Nemzet kegyelettel veszi kiiriil.
Eml4ke Treilig minden becsiiletes ffiagyar lelk4hen kiti;rAlhetetleniil 6s iiriikkd
61.

Magyarok Istene! Ailj csiiniles pihentst testdnek, poraib6l - a H6siik 6s

Mdrtirok poraibdl - peilig adj rtj ezerivet Nemzetiinknek.

(1951. dprilis-mdjus)
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Kassai Ferenc, a Sz6lasi-konndny nemzetv6delmi 6s propaganda
miniszter6nek b6csflevele a sfralomh 6zb6l

M. KatonkaMilriillnoz:
///r4/,r1- 44e'/err* an/.4,taadd . u/A:nazg,l jor/e"C, (.c€
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M. Katonka M6ria 1913-1997
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