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Ha a hazáján kívül élő magyarság szükségét és bőségét lemér
jük, bőségei közül először a könyvkiadás jut eszünkbe. Még ma, 
1984-ben is 40-50 munka jelenik meg Nyugaton. Hozzáadva az 
otthon kiadott könyvek százait, az Újvidéken, Bukarestben és' 
Ungváron megjelent könyveket, nem hiszem, hogy a magyar 
nyelven megjelenő kiadványok — összehasonlítva a világma
gyarság még olvasó fokú rétegével —, százszázalékosan nem 
világrekord.

Jellemző, hogy az újonnan föltárt irattári jegyzeteket pon
gyolába öltöztetik s azt, mint az előző nemzedék „gyermekes 
naivságát*', „őrültségig fokozódó fanatizmusát" a Tisza-Duna táján 
ma uralkodó ún. reálpolitikával hasonlítják össze.

Az adatokkal szemben a nyugaton élő magyarságnak 
megvolnának az ugyanúgy „dokumentált" anyagjuk, de nem adják 
ki. Az összeálítások stílusával szemben viszont nincs ellenérv, mert 
egyszerűen egy stílussal szemben nem lehet argumentálni. A 
második Világháború, és azt megelőző időszak a mai, ma már har
madik generációnak csak hideg, tudományos ismertetés, hiszen 
élmény ada^a nincsen. Hogy melyik írót, melyik kiadványt 
választom őszintének, hűnek és valóságszerűnek, az nem a 
könyvön, az írón múlik, hanem önmagam helyzetén. Ha gazdasági 
helyzetem a mai Magyarországon ügyesen jó, akkor nem törődöm, 
hogy elfogadom a párt ideológusainak írását. Ha gazdasági 
helyzetem rossz, ha az otthoni mai rendszer nem nyújtja számomra 
amit munkám és tudásom szerint megérdemelnék, ha elnyomott 
vagyok, ennek politikai okai vannak, akkor szívesebben nézem meg 
az ellenkező pólusról szóló írásokat is. Ez az általános felfogás 
nem korlátozódik a mai Magyarországra. Az utódállamok 
magyarságának hasonló problémái vannak. Az Európában, 
Amerikában, Ausztráliában és Délameríkában élő harmadik 
generáció ugyancsak ezeket a jeleket mutatja.

Meglepett, és csodálattal tölt el az a bátorság, amellyel e 
könyv kiadói elhatározták Marschniko Lajos „Vörös vihar” című, 
1952-ben megjelent -munkájának újranyomását. A könyv tulaj
donképpen riport anyag, különösen a könyv két első harmadában 
olyan riportokat hoz, amit valóban akkor írtak. Az erdélyi 
bevonulás leírása, a háborúba való belépésünk részletei, az akkori 
inteijúk megfestik azt a hátteret, amellyel a mai unokák lemérhetik.



hogy Magyarország sorsát az akkori körülmcnyek között az 
egyetlen lehető út választása, a reálpolitika vezérelte. Ezt 40-50 cv 
távlatában csak egy jó tollú, őszinte riporter teheti meg. és 
Marschalko Lajos pontosan ez volt. Cstxlálatosan találó karcot ad 
a magyar konnányzóról, Gömbös. Teleki, Darányi és Bárdossy 
miniszterelnökökről, Eckhardt Tibor és több akkori közéleti 
személyekről, állandóan tárgyilagosan kiértékelve az akkori 
kormánypárt és ellenzékeinek fölfogásait. Marschalko Lajos egy 
kormánypárti lap riportere, de írásai, ez a könyve is igazolja, hogy 
fölfogása közelebb állt az ellenzékhez.

Marschalko könyve, mai kiadása posthunius munka. 
Hiánypótló, mert egy erős országnak, lakóinak, akkori prob
lémáinak új megerősítést ad. az apák turbulens életét 
megmagyarázza, az unokáknak pedig elmeséli azt. amikor szép, 
nagy és hősies volt magyarnak lenni, mint azt a nagyapáktól, 
apáktól hallották...

Ma már tudjuk, hogy Marschalko Lajos 1952-ben leírt 
tételeinek új bizonyítéka a magyarság 1956. évi fölkelése. Az orosz 
brutalizmus, ha tetszik pánszláv imperializmus, még a szocialista 
Magyarországot is letiporta, a kommunista Nagy Imrét is kivégez
te, hogy érdekei maradék nélkül érvényesüljenek. Az igazi magyar 
út lehetőségeit igen szűkre szabták, csak a Jó Isten és a magyarság 
valóságos összefogása adhat kiútat.

Aki velem érez, az talán nem tartja túl kommerciálisnak ha 
Marschalko Lajos új kiadását és a hasonló könyveket az itteni 
könyvkiadás „fehér hollójának” nevezem és kérem az olvasók 
támogatását.

Gébics Károly



„Mindenki bűnös volt és senki sem.” 
Reményik Sándor

E z  az írás nem tudományos történelmi munka. Ri
port, vagy fénykép. Keskenyfilm a magyar tragédiá
ról, az antibolsevista Magyarország elpusztításáról. 
Legtalálóbb az a banális cím volna: „Ahogy az új
ságíró látta”. Látta a riporter szemével, olykor jelű- 
letességét eL a be nem avatott tájékozatlanságávaL 
De látta! S az újságíró szeretné hinni, hogy akkor és 
ott. ahol történt, így látta mindezt az otthoni nemzet.

A „Vörös vihar*’ nem vádirat és nem kozmetikai 
művelet. Nem akar szépíteni és régi magyar mód
szer szerint vádaskodni. Erdély költéjével együtt vall
ja: „Mindenki bűnös volt és senki sem'* Mindenki 
csak a nemzet nem! Csak az antibolsevista magyar 
gondolat nem! Magyarország nem bűnös volt, ha
nem — áldozd. Bűnössé azok akarták bélyegezni, 
akik a maguk bűneit lepleik és akik a tanukat ölik 
meg.

Minden antibolsevistának, aki a vasfüggöny mö
gül származik, tisztában kell tennie azzal, hogy ben
nünket magyarokat, románokat, szlovákoké, horvár 
tokot és a többieket, Nyugat adott el. A  nyugati 
Morgenthauk adtak el a keleti Bertának. Próbáljuk 
hát levonni ennek a konzekvenciáit és próbáljuk egy
mással szövetségben keresni a jövőnket, független
ségünket.

A magyar emigráció felé megértést kér az író. Sok 
mindent nem jól csin^tunk, de nem csinálhattunk 
mást. Ezért hát, mielőtt vdaki nem ér a könyv végé-, 
re, ne vádolja pártoskodással a szerzőt. Olykor egy



mással is szemben álltunk mi, antibolsevista magya
rok. Voltunk párt, felekezet, rendszer, mozgalom, 
de az antibolsevista Magyarország minden árnyalata 
a halálba egyesülve megváltotta tévedéseit. A  mártí
rok, a hősök megölelték egymást a salzburgi Camp 
Marcusban, az otthoni börtönben és megdicsöültek 
a közös halálban. Ez a legszentebb magyar egység. 
Egyben egység minden szomszédnépek hasonló sors
ra jutott antibolsevista mártírjaival is.

A  hóhérokkal, nemzetgyalázókkal, hamis tanúk
kal szemben, ahányan vagyunk jobb, vagy szélsőjobb
oldalon, a mi utunk az az egység, amelyre a halálba  
egyesülve adtak példát hőseink. A  mi kötelességünk, 
hogy a mártírok példáját kövessük: egység a vértanú
ságban. De egység! Egység! Végre az életben is.

S a mi számunkra az életet úgy hívják: Független 
Európa! Szabad Magyarország!



EGY NÉP MAGARA MARAD.

1939. szeptember hó 
Volóc fölött fekete felhőrongyokat kerget a szep

temberi szél. Mi pedig állunk a határút mellett, 
amelyen most jön, árad egy elvesző ország menekü
lő népe. Mert túl a kárpáti hágókon most egy egész 
ország ég. Ezek az emberek pedig egyenesen a tüz- 
ből jönnek. Krakkói tűzoltók, przemysl-i rendőrök, 
lembergi tüzérek. Autón érkező urak, gyalogos 
parasztok, akik hozzák a batyuikat. Az állomás har
madosztályú várótermében két kis cica fekszik egy 
kosárkában. Mellette egy kisírtszemü gyermek. A két 
macskát hozta magával az elveszett hazából.

A magyar rendőrök azt mondják, hogy tegnap óta 
szüntelenül jönnek. Riadt, meghajszolt emt^rek, 
akik szemiHc rece-hártyáján a látott borzalmak képeit 
hozzák. Cgő városok, szétvert ezredek, dzsidások, 
akik lóháton roh^oznak  a német tankok ellen. Me- 
5élik, hogy a tankok fölött repülőgépek szállanak és 
bele géppuskádnak a rohanó sorokba. Nincs menekü
lés. Nincs ellenállás. Tegnap egész tüzér ezred jött 
át. Az ágyúk csövéről még csak a bőrtokot sem húz
ták le. A kaszárnyából egyenesen idejöttek —  a hon
talanságba. Közben, végeláthatatlan sorokban most 
is érkeznek a lengyel hadsiereg vöröskeresztes autói. 
Aztán megint civilek, újra katonák, gyerekek, asszo
nyok.

Tegnap a „Magyar Nemzet'’-ben még tüntetőleg 
ott volt Ady Endre versé „A Visztula hajósa” és fel
muzsikált a vers refrénje:

Lengyelországot Isten ójja!



Most mögöttük jön a tüzorkán, fejük felett pedig 
kárpáti S2él jajgatja:

Finis Poloniae.
Az állofnási posta telefonjáról felhívom Budapes- 

tét. Mi újság? Varsó megadta magát és az oroszok 
bevonulnak a még el nem foglalt területekre.

Tehát csakugyan: Finis Poloniae!
— Az Istenért, szerkesztő úr, — mondja az egyik 

határvadász főhadnagy, aki tud lengyelül, —  meg 
ne mondja a lengyeleknek az igazságot. Agyonverik 
rögtön. Mert ilyent én még nem láttam, kérem — 
te^zi hozzá. — Szegények nem akarják hinni a valót. 
Azt mondják: majd az angolok! Különben, nézze 
meg a saját szemével.

Az országúton valami nagy csoportosulás van. Len
gyel katonák, civilek százai állanak körül egy összelőtt 
autót. Előtte bronzhajú lengyel lány két kézzel rázza 
egy lengyel százados gallérját és zokogva üvölti bele 
az arcába egy tragikus nép jajgató vádjait.

— Ti! Ti kutyák! Ti vagytok lengyel férfiak? Pisz
kok, szemetek, gyávák! Forduljatok vissza! Hát nem 
értitek? Danzi^>an partraszállt négyszázezer angol. 
Varsó ellenáll. Jön az orosz segítség és Hitler autói
ból kifogy a benzin. H it nem tudjátok? A franciák 
áttörtek a Siegfried-vonalon és ti megfuttok? Ti ku
tyák! Forduljatok vissza! Harcoljatok. Dögöljetek 
meg!

Ezt a lányt, ezt a bronzhajú varsói orvos-kisasz- 
szonyt soha az életben nem lehet többé elfelejteni. Az 
autóján végig stráfozott a német gépfegyver. A szél* 
védő üveget szétlőttdc, míg jött az égő országon 
keresztül, fis most itt van, hogy visszatordítsa a ka* 
tonákat. Most itt áll, vérfoltos lovagló csizmájában, 
mint az új-kori Jean d’Arc.

Ez a lány talán maga Lengyelország. Az örök: je 
sze Polska niesz gie nyula! Az örök optimizmus, a



hősies balekség. Vagy talán ennél is több: mag» a 
mostani Európa. A vakhit, hogy mi nem veszhetünk 
el. Hisz a gdyniai rakpartot még védi 192 gyalogos. 
Az angolok nem hagynak meghalni bennünket

Hányan hiszik ezt Budapesten is? Hiszen a balek* 
ség másik fővárosában most a legnépszerűbb olvas
mány Lajos Iván magántanár úr könyve, amelybfll 
kitűnik, hogy a németeknek nincs csak két hétre 
való benzinjük, hogy a hadseregük rossz és a pán
célokat papirmas3>ól gyártják, mert nincs elegendő 
vasuk, l ^ d e z  a legkomolyabban, az egyetemi ma
gántanár központi tudalmával íratott le és ezt min
denki hiszi. Valahol, valakik így akarják kirobban
tani a háborút. Ldxcsülni az ellenséget. Valósággá 
magasztosítani a vágyálmokat! Kik ezek? A német 
vezérkar szolgáltatta az adatokat, hogy megtévessze 
a világot? Vagy valaki másoknak őrült- ostobasága 
sűrűsödik ebben a könyvben?

Hiába magyaráz most valamit az egyik sebesült 
lengyel főhadnagy. Hiába sírnak a parasztasszonyok, 
akik az égő falvakból jöttek. A vak hit és a gőzfejü 
honfi lelkesedés üvölti itt a gyávaság vádját a kato
nák és lengyel hősök arcába.

— Anglia nem hagy elveszni minket. Anglia alá
írta a szerződést! Anglia megtartja az adott szót.

A lengyel katonák pedig lehajtják a fejüket. A 
sebesült főhadnagy megtörli a szemét:

— Finis Poloniae! Cn egyetlen angol repülőt sem 
láttam amikor felmorzsolták az egész hadosztályun
kat. Finis Poloniae!

Valahogy másként képzeltük ezt még márdus 
15-én. Akkor a vUág megcsodálta a magyar kerék
páros zászlóaljakat, amelyek Munkácstól egyetlen 
24 óra alatt kerékpároztak fel az ezeréves határra. 
Volt szakasz, amelynek tagjai közül tizen is tüdő- 
gyulladást kaptak. Hóban, esőben, Szics-gárdisták 
géppuskatüzében, szemben a kárpáti széllel egy nem



zet szívének sokkai nagyobb vihara kergette őket:
— Lengyel'inagjrar határt! Lengyel-magyar hazát!
Akkor a lengyel tisztek álltak a határon, hogy a 

nagyobbik testvér szeretetével megölelj^ a magyar 
honvédeket. Most mi vagyunk itt, hogy fogadjuk az 
összeomló Lengyelország fiait. S holnap az orosz 
lesz itt, hogy megszállja az ezeréves határt. Hogy is 
irta száz év előtt Kossuth?

„Lengyelország angol és francia szimpátiákra tá
maszkodhatott és Lengyelország nincs többé!”

Vájjon mit szólnak mindehhez most Pesten? Váj
jon megértik-e mit jelent számunkra a lengyel tragé
dia, vagy majd megint a saját szája ize szeriift kö
vetkeztet mindenki. Az egyik- azt fogja mondani, 
hogy Anglia hitszegd, a másik azt fogja üvölteni, 
hogy most nekünk is eg3rütt kell masirozni az orosz- 
szal. A legti^b pedig a2t fogja szajkózni, hogy 
most aztán igazán nem szabad csinálni semmit. Hi
szen a törzsökös magyarok nagyon precízen hirde
tik; a magyarság legnagyobb ereje a termékeny lom
haság. Hogy volna valami harmadik m ^ ld á s  is? 
Hát igen! De ez a legkényelmetlenebb. Pedig talán 
még ad az Isten egy évet, vagy legalább egy felet. Cs 
ez alatt itt a németek hátában fel kellene fegyver
kezni. összeszedni a magyar erőt. Kiállítani egy 
milliós magyar hadereget és ha üt az óra — semleges 
maradni. Mert a totális háborúban csak a totális 
semlegesség segít és ahhoz nagyobb hadsereg kell, 
mint a háborúhoz.

Azonban Kossuth Lajos azt is mondotta, hogy a 
magyar történelemben van egy végzetes szó: Későn! 
Ss Qipst késűa van Nyugat számára is. Valami hiány
zik ennek a Nyugatnak, amit saját kezével zúzott 
szét Trianonban, Versaillesban, St. Germainben. 
Hiányzik a dunai monarchia, amelyről Bismarck 
mondotta, hogy ha nem volna, fel kellene találm. 
Most már nincs. Masaryk, Qcmenceau, Lloyd Geor



ge, WiUon jóvoltából nincs többé s a közép-európai 
vacuumba hol itt, hol ott nyomul be a germán ha
talom. Amitől legjobban reszkettek Nyugaton, most 
az következik be. Az egységes dunai monarchia még 
pllen tudott volna állani Hitlernek. Most külön gá
zolja le a Trianonban egymás ellen uszított népeket. 
Ausztria már nincs. Csehország szintén nincs. Szlo
vákia épp most engedte keresztül a német csapato
kat. A hajdani Habsburg birodalom gyepüjén, Ga
líciában holnap az orosz lesz az úr.

Ki következik soron? Ki menti meg a következőt.’
A mai francia hadijelentés azt mondja, hogy a 

Maginot-vonal előterében járőr tevékenység uralko
dik é$ apróbb lövöldözések folynak, öreg pilouk 
icedélyeskednek a német Michelekkel. Itt pedig a 
Kárpátoknál meghal egy nemzet, amely nekünk 
testvérünk, barátunk volt. Meghal azzal a duhaj ön- 
feJáltlozáss^l, hősi naivitással, amely mindig jellem
zője volt. fis már hónapok óta tüzelték őket Nyugat 
felöl és a varsói gettó-nacionalizmus berkeiből, hogy 
álljanak ellen. A segítség jönni fog. Hát most meg
halnak. Egyedül. Magukra hagyottan. Hoare Beli- 
sháéknak és a mögöttük álló kaftános nácizmusnak 
ürügy' kellett a háború ki robbantására. Brombcrg- 
ben a felizgatott lengyelek a németek legérzéke
nyebb oldalához nyúltak. Német gyerekeket és asz- 
szonyokat mészároltak le. Hát most meg kell halni.

Közben az állomásra bepöfög a munkácsi viciná
lis. Katonákat hoz és rendőröket. Jön egy civilruhás 
úr is. Megáll a honfitársai mögött, egy ideig hall
gatja a doktorkisasszony kitöréseit, aztán leng)'elül 
mondja:

— A budapesti lengyel követség sajtó-attaséja 
vagyok.

Nagy csend lesz és az attasé hangja úgy kong, 
mint koporsó fedelén a kalapács:

— Varsó megadta magát. Az oroszok a németek*



kel kötött szerződés értelmében megszállják Kelet- 
Lengyelországot.

Cs örökké látni fogom, amint a bronzhajú Polo* 
nia ájultan zuhan az országút sarába s hallani az 
attasé hozzám intézett szavait.

— Legyen a mi sorsunk önöknek int5 példa és 
figyelmeztetés.



EGY MAGANOS OR.

Vijjoo hol is kezdődött a magyar dilémma?'Váj
jon miben is mutatkozik meg a keserves lélekhasa- 
dás? Vájjon miért nem tud egy egységes közvéle
mény dönteni arról, hogy hova állunk, fflit teszünk, 
lu  minket is fenyegetni fog az elsöprés veszélye?

Ez a ma^arság húsz évig sunvedte Trianon 
igáját Szegények voltunk és kifosztottak. Feldara
bolták az országot. Elvették területének két harma
dát. Megugadtik a felvidéki, romániai^ bácskai ma
gyarok kisebbségi jogát. Hadikárpótlást fizettettek 
veiüTik és nem engedték meg, hogy harmincöt ezer 
főnél nagyobb hadsereget tartsunk, mikor köröttünk 
állig fegyverben állott az egész kis-antant. Mindez 
azonban nem volt még elég. A szomszédok ránk. 
kényszerítették a legkegyetlenebb vámháborút és 
húsz é\en keresztül a kenyerének fo^at&osságán 
érezte minden magyar, hogy velünk valami ször
nyűség történt. Nem lehet nemzedékeken keresztül 

viselni. Jóvá kell tenni !gy, vagy amúgy.
Ki haragudlutik meg erre a nemzedékre, azért 

hogy az igazságtalanság gyülöletd>en nőtt fel, a nél
kül, hogy gyűlölte volna azokat, akik Trianont oi- 
nálták? Ki róhatja fel egykor a magyarság bűnéül, 
hogy az iskolában a Nemzeti Hiszekegyet taníttatta 
a gyermekeinek, hogy politikusainak legjobbjai szün
telen a jóvátétel gondolatával foglalkoztak. Bethlen 
István épp olyan revíziós álláspontot képviselt, mint 
Gömbös, vagy akármelyik szociáldemokrata.

Ez a húsz esztendő a börtönfal lerombolásának 
két évtizede volt. A trianoni rácson ott dolgozott a 
magyar szellem gyémántfúrója. Országzászlókat ál
lítottunk és a Nem! Nem! Sohát! esküdtük. Ezt



mondták Erdély, Felvidék, Bácska és Bánát mag>'ar- 
jai. Ezt hirdették Amerika és a világ magyarsága.

Cs a megtiport nemzet soha nem gondolt arra, 
bög>' a fegyv'er igazságtalanságával teszi jóvá a béke 
igazságtalanságát. Hiszen a revíziós kampány sok
szor már g)'crmekicn naív elgondoiásol:, reklám- 
trükkök és propaganda eszközök segítségével folyt. 
Az Országzászlók talpkövéhez Carrarából rendeltük 
a niirv'ányt és rávésettük: Hiszek Magyarország feltá
madásában! De soiia, senkinek nem jutott e s z ^ ,  
hogy egy-egy ilyen országzászlós ünnepség köitsé> 
geiböl megcsináltasson egy géppuskát, vagy felsze
reljen egy tüzér üteget. Az erdélyi határon a Magi- 
not-vonal erődjeinek mását építetté  román szom
szédaink. Mi országzászlókkal akartuk magunkra 
hívni a világ figyelmét. Túl a határokon repülő
ezredeket szervezett a cseh, a román, a szerb. Miná- 
lunk.’ A Justice fór Hungary átrepülte az Óceánt. 
Mások katonai szövetségeket kötöttek ellenünk, mi 
pedig százezres tcmegekkel, lovasbandériumokkai 
fogadtunk eg)’’-egy angol képviselőt, ha eljött meg- 
fűződni sérelmeinkről.

Volt idő, mikor még a le^omolyabb magyar po
litikusok is hitték, hogy a Rothermcre lord által 
megindított revíziós-hadjárat mégis csak eredmény
re vezet. Hiszen már több mint hatvan képviselni 
állt iz angol parlament magyar-barát csoportja és 
voltak pillanatok, amikor komolyan lehetett számí
tani rá, hogy egyszer a közvélemény cseick\'ésie 
mozdítja az angpl kormányt is. Hiszen — ebben 
reménykedtek a reálpolitikusok — amint nőni fog 
a hitleri hatalom, egyszer csak Angliában is észre
veszik majd, hogy I^éta szigetet nem a Földkoii- 
tcngeren kell védeni, hanem mondjuk — Sopron
nál. Egyszer talán észreveszik hogy a Duna-völgy- 
ben nem lehet egységet és rendet teremteiii az itt 
élő népek kibékülése nélkül. Ilyen békére pedi^



nincs remény, ha az igazságtalanságokat nem teszik 
jó%'á.

Vájjon litták-e, vagy látják-e mindezt Angliában 
azok, akiknek látniok kellene?

Amikor Bécs örjőngö lelkesedéssel fogadta a be- 
vonuló Hitlert, akkor meg az úgynevezett német* 
birát politikusok is azt kérdeztőc; Vájjon tudják-e
Nyugaton: mit jelent ez? Vájjon nem most volna-e 
ideje annak, hogy megerősítsék Magyarországot? 
Védelmet, támogatást, pénzt, fegyvert adjanak neki 
a germán hatalom ellen, amely ^ p  úgy fenyegetett 
minket, mint Belgiumot, vagy Franciaországot.

S a nagy dilemmára a godesbergi és a müncheni 
tárgyalások adták meg a választ. Amikor a hire> 
kommünikéből, amelyet Chamberlain és Daladier is 
aláírtak, kimaradt Aíagyarország igényeinek említé- 
tése is, megdöbbentek Anglia legőszintébb magyar 
barátai is! Hogy lehet ez? Hitler, aki az erőszal^al 
fenyegetőzikt, megkapja a Szudéta-földet? Mi pe* 
dig, akik a békés igazság érvényesülését követeltük, 
elfelejtődünk? Kisemmiződünk? £s ha ig/ van, ak
kor mondhatjuk-e a Felvidék magyarjainak, hog '̂ 
mi nem akarunk semmit? Mi nem fogadunk el sem
mit! Maradjanak rabok! Nekünk nem kell Kassa és 
Losonc. Nem kellenek a magyarlakta területek!

£s a magyar kormány mégsem akarta elfogadni 
a Felvidűcet. A közvélemény kényszerltette rá, hogy 
mozduljon meg az ezer esztendős jogok érdekében. 
A felvidéki Magyar Fárt, a híres pozsonyi prokla- 
mációban ömnagát szabadította fel.

Mint a volóci lengyel lány képét, épp úgy nem 
lehet elfelejteni azt az öreg hetvenkilenc éves ma
gyart, akivel tavaly, a felvidéki bevonulás idején ta- 
lAlko::tunk. nem sokkal azután, hogy az iosuirectiös 
módra összeszedett honvédség átmasírozott a párká
nyt hídon. A sajtócsoport autójával beletévedtünk



a novemberi ködbe és egyszer csak azt vettük észre, 
hogy a kukoricásban, — tőlünk ötven lépésre — már 
Roscnzweig Manó, az átadó cseh törzskapitiny gép- 
puskásai hevernek, s a záró vonalon hirtelen mégis 

.átrobog egy rozzant bérautó. Fehérszakállű, ősz úr 
szállt ki ^lőle. Megölelte a magyar századost, aki 
bennünket vezetett és zokogva mondta;

— Kedves fiam! Ne haragudjon.. .  Bocsásson 
meg.. .  Nem akartam úgy meghalni, hogy az életben 
ne lássak még egy magyar honvédet.. .  Értse meg én> 
már nag)'on öreg vagyok.. .  Engem minden pillanat
ban hívhat a halál!

Romantika volt ez? Lehet. De több, mint egy millió 
magyar várta így a szabadító honvédseregeket. Lehe
tett ezeknek azt mondani, hogy Magyarországnak nem 
kell a Felvidék? Lehetett azt üzenni nekik, hogy hal
janak meg rabságban és amíg élnek gyűlöljék, átkoz-> 
zák azt az anya-országot, amely megszabadíthatta vol' 
na őket, de félt megszabadítani? Hát mi köze ezeknek 
a magyaroknak Hitlerhez? £s mi köze az egész náciz
musnak a magyar ezeresztendőhöz. Ezek a mieink, a 
véreink! Ezek idetartoznak ezer év és minden isteni, 
emberi igazság jogán!

£s ha nem Hitlertől kérjük a bécsi döntést, vájjon 
ki segített volna nekünk, h o ^  ez az egymilliónál is 
több mag)'ar visszakerüljön hozzánk? S most a múlt
ból felmerül egy másik kép. A kassai főtér. 1938. no
vember 11. Az a pillanat, amelyben Horthy Miklós 
fehér lova bcvigt.;t a dóm elé. És ott van mindenki! 
A magyar országgyűlés, a nép, a hadsereg.

A honvéd-ruhák, díszmagyarok, gyöngyös pártás 
asszonyok, lányok forgatagában csak egy magános úr 
lil. Fekete redingójában, esernyőjével, tükörfényes ci
linderével olyan mintha most vágták volna ki a leg
frissebb londoni divatlapból. Az angol követ nem jött 
el. Az egyedüli ő, aki eljött erre a napra Angliából.



Csak Rothermere lord van itt. O még hiszi, hogy ne
künk igazunk van!

S ezekből a napokból még egy harmadik kép merül 
fel. Vitéz Lépés Győző a beregszászi városparancsnok, 
jelenlétemben nyitotta fel egyik beregszászi villa lepe
csételt ajtaját. Előkelő urak, papok, ügyvédek jártak 
ide a cseh világban. Egy magasrendű humanizmus, 
egy kegyes világpolgárság szervezetének voltak a hit* 
vallói. S most, amikor felnyitjuk az aktáikat, a jegyző
könyveiket egyszerre megtx>rzong a hátunk.

A szikár, öreg ezredes azt mondja:
Olvasd! De minderről egy szót se!
Tizenhét pártot szerveztek a csehek itt Beregszá

szon. Volt cseh nemzeti párt, magyar párt, zsidó párt, 
autonómista ruthénpárt, cseh agrárpárt, szlovák párt 
és csak a jó Isten tudja még hány és miféle párt. De 
ezeket a marakodó pártokat, ezeket az egymással 
szemben álló, harcoló, olykor bicskázó pártokat egy- 
től-egyig innen dirigálták. Ebből a villából, amely
ben a háromszög és a körző jelvényeit festették Sala
mon király trónszékc fölé. Igen innen irányították 
a harcot, a békét, a marakodást. Egy ember irányítot
ta és ez a titokzatos férfi, mint a jegyzőkönyvek mu* 
tatják — egy félelmetes hatalom ügynöke volt itt a 
Kárpátokon belül. Moszkva megbízottja. A kommu
nista Internacionálé legfőbb komisszárja.

Mert, amíg Kassán hull a virágeső, amíg a fehér 
ló patkója szikrát szór a kövezeten és szólnak a dóm 
harangjai, addig — igen ezt tudomásul kell venni, 
ezt nem lehet feledni — Moszkva már itt van a Kár
pátokon beiül! Moskovits Dávid dr. tisztes ügyvéd úr 
nappal tyúkpereket intéz, de éjjel a világ legnagyt^ 
perében buzgolkodik. Tizenhét pártot, talán egy 
egész országrészt irányít. Európa védőfalán belül már 
itt settenkedik a szibériai farkas és Moszkva azt 
mondja: nekem nemcsak a Felviddc kell, hanem Ber
lin, Párizs, Prága, Budapest, London is.



Vájjon tudja-e ezt az angol követ aki nem jött el. 
Hiszen Anglia részéről nincs itt senki. Csak egy ma
gános úr. Lord Rothermere.

Milyen cg)'edül van. És mennyire egyedül vagyunk!



SORSVALASZTAS.

Minden nép é le t e n  vannak feledhetetlen élmé> 
nyék. A magyar nép számára ilyen volt a2 1918-as 
országvesztés és az 1919-es kommunista diktatúra. 
Az októberi forradalomban — a magyar történelem 
kezdete óta — először történt meg, hogy belső cso
portok kifelé húztak, a cseh, vagy a kis-ántánt érde
két tekintették a magyar érdeknél előbbrevalónak és 
idegen erők, sőt az ellenség ereje által akartak felül
kerekedni. A másik históriai élmény talán még ennél 
is nagv'obb volt. A Dózsa-felkeléstól eltekintve elő
ször történt meg, hogy törvénj-telen hatalom, — is
mét csak külső erők segítségével — magyarok nevé
ben, magyarok ellen állított akasztófákat.

Egy ilyen élménynek megrendítő erejét talán soha 
sem fogják megérteni ott, ahol még nem volt bolse- 
vizmus. Ennek a bolseviki diktatúrának vezéreit Kun 
Bélát, SzamueUit, Korvin Ottót és a többieket vég
eredményben Moszkva küldötte Magyaronzág nya
kára. Egy idegen hatalom ügynökei, hóhérai és dik
tátorai voltak, még akkor is ha az internacionalizmus 
álarcában érkeztek. Idegen eszmét, idegen diktatúrát 
képviseltek s mindazok, akik önként csatlakoztak hoz
zájuk ezzel örökidőkre a hazaárulás gyanújába kever
ték magukat a magyar nép előtt.

A magyarság, lelke, öntudata mélyén azt kérdezte: 
miért húznak ezek kifelé? Mi jogon helyezi valaki, 
legyen bár munkás, vagy kapitalista, kereskedő, vagy 
intellcktuel, saját érdekét, osztály szempontjait a ma
gyarság érdekei fölé? A kommunista nem az elvei 
miatt vált ^ülöltté. Nem a faja miatt. Nem az osz
tálya miatt. A mag)'arság egyszerűen a hazaárulót 
látta benne és azt vallotta, hogy aki egyszer elárulta



a hazát, aki egyszer idegen hatalom zsoldjába szegő* 
dctt, el fogja árulni nemzetet másodszor, harmidszor 
és századszor is, ha erre alkalom nyílik.

Most hát a bolsevizmus ott állt a Kárpátok kapui 
előtt. S amivel Mag)'arország erre felelhetett, nem 
volt más, mint az Arpád-vonal megépítése. Erődök
kel rakni meg a hágókat. Bunkert építeni a russzin 
parasztház kunyhójába is, s ha eljön az idő védeni 
magunkat: mindhalálig. A bolsevizmustól való féle* 
lem nagyobb volt még a revízió utáni vágyakozásnál 
is. Nem a rendszer félt, hanem maga a magyarság. 
Tudta, hogy ha mégegyszer beteszi lábát ide ez az 
idegen hatalom, a]dcor keresztül gázol úton, parasz* 
tón, a mag>*arsig nép jellegén, keresztényi h it^ . Vé> 
gig az életén is.

Azonban az orosz követs^  — amikor Budapest
re érkezett — rendkívül ügyesen próbálta eloszlatni 
a Szov/et*Unió iránti gyanút, bizalmatlanságot. Oj* 
ságíró kollégák mesélték* akik ott voltak a követsé
gen, a Nagy Péter-film bemutatóján, hogy az oroszok 
éppen a szélsőjobboldalt és a nagybirtokosság, nagy
kapitalizmus képviselőit igyekeztek finoman meg* 
agitálni. A „Nagy Péter*' nacionalizmusa a szélső* 
jobboldalnak szólt. Az orosz követ kivasalt europér* 
sége a nagybirtokosdcnak.

Mikor a bemutató után szóba került a magyar 
„feudalizmus” problémája, az orosz követ, kissé ud
variatlanul, de mégis finoman mondta:

— Minket nem érdekel. Legfeljebb, majd belépő
jegyeket szedünk a határon és mutogatni fogjuk a ma
gyar grófokat, — mint egzótikumokat.

A magyar arisztokrácia e^es tagjai pedig nem sér- 
lüdtek meg, hanem levonták épp azt a konzekvenciát, 
amelyet a követ akart

— Hohó! — mondták, akkor hát ezd; az oroszok 
nem is olyan rossz fiiük. Egzotikumnak tartanak, de 
a birtokot me^ fogják hagynL



Az oroszok a magyar parasztnak egyelőre nem 
mondtak semmit. Nem kezdtek propagandát, nem 
támogatták azt a pár kommunistát, aki a föld alatt 
dolgozott, ök  most — mindenféle okból — azt a lát
szatot akarták kelteni, hogy a bolsevizmus megválto
zott. Szalonképes lett. S ez a látszat jól jött a balolda
li intellektüeleknek. Sajtóban, könyvekben kezdték 
magyarázni, hogy a bolsevizmus már túljutott a for
radalmi Sturm und Drang korszakán. És ha egyszer 
Sztálin szembefordul Hitlerrel, vagy Hitler Sztálin
nal, — mert hiszen egész bizonyos, hogy szembe ke
rülnek majd — akkor nekünk ott van a helyünk 
Sztálin oldalán, aki kultúr-ember és jó demokrata.

Abban a pillanatban azonban, ahogy a Szovjet 
megtámadta Finnországot, egyszerre vége lett mindan
nak, amit az orosz követ lassan felépített a magyar 
grófok és a baloldal álmaiban. A Finnország elleni 
támadás úgy hatott a magyar közvéleményre, mint a 
részegre a hidegvíz. Egyszerre kijózanodott mindenki.

A magyarság, a Don mellől hozott ősi ösztönével, 
a keleti népek titokzatos hetedik érzékével megérezte, 
hogy Ázsia, a népek temetője nyújtja ki most a kezét 
a kis finn testvér felé. A N)rugaton lekötött németség 
hátában a népek legártatlanabb báránykáját akarja el
rabolni a szibériai vérmedve. Nem! A bolsevizmus 
nem változott. És nem fog változni soha! Kényuralom 
maradt és az marad mindörökké, már pedig — ho’ 
gyan is írta csak Kossuth Oroszországról —  „kény- 
uralom terjeszkedni, vagy bukni kényszerül! És ennek 
a terjeszkedésnek az útjában ott fekszünk mi is. Raj
tunk keresztül visz az út a Földközi, az Adriai meleg 
tengerek felé.

Ha volt nép Európában, amely a finnekkel együtt 
mindenkit megelőzve látta a bolsevizmus útját, célját; 
terjeszkedési területét, akkor azok mi voltunk: — 
magyarok. Nekünk a bolsevizmus a halált jelenti. Ezt 
világosan látta a paraszt, a munkás, a középosztály



beli, a polgár, és a katona s nekünk, ha üt az óra, 
azon az oldalon lesz a hel)rünk, amely a bolseviz- 
mus ellen felveszi a harcot. Nem Hitler oldalán! 
Azon az oldalon.. .  Hiszen voltak órák, amikor 
még komolyan hihettük is, hogy ez az oldal az an
golszász népek nagy családja lesz.

Ezekben a napokban régi ísmerAs látogatott meg 
a szerkesztőségiben. Valamikor együtt ültünk a haj* 
dúböszörményi gimnázium padjaiban. Nyolc évig 
voltunk barátok. Aztán Dénes eltűnt a szemem elöl. 
Csak mostanában hallottam róla, hogy valahol itt 
Pesten tev^enykedik — a politikában. Jónevű ügy
véd lett. Nagy irodája volt és kezdett ismertté válni 
a lipótvárosi társaságokban.

— Nézd, — kezdte, mikor leült a szemközti üres 
íróasztalhoz —  azért jöttem, hogy beszélgessünk 
egy kicsit. Bitosan hallottad^ hogy ndcem is sikerült 
egzisztenciát teremteni. Az irodám jól megy. Az 
emberek kezdenek rám hallgatni. Téged a cikkeiden 
keresztül hallgatnak meg. Engemet másként. Tu
dom azt is, hogy nem vagy a mi ellenségünk. Te 
is tudhatod, hogy a kommunista diktatúra idején 
veletek együtt dolgoztam, Szmuk elvtárs, meg Ru- 
binstein elvtárs ellen. A nagyapám ott harcolt a sza
badságért a Kossuth seregében. Az apám a Te édes
apád századában volt káplár. És most, mégis úgy 
érzem, hogy távolodni kezdünk egymástól. Lélek
ben. gondolkodásban. Olvasom a ciŰceidet és nincs 
ellenük semmi kifogásom. Azonban a magyar leve
gő valami furcsa türelmetlenséggel van tele. Az ut
cán azt üvöltik a nyilasok, hogy le velünk. A hatá
ron ott áll Hitler is ti úgy tesztek, mintha nem is 
vennétek róla tudomást. Mi lesz ennek a vége?

— A határon, sajnos már ott áll Sztálin is, — 
mondtam. És most arra felelj, Dénes, hogy te, vagy 
inkább ti melyiket választanátok, ha egyszer nyiltan 
döntésre kerülne a sor.



— Megőrültél! — mondta. Az unokahúgomat el
vitték Bécsből, mikor bevonultak a nácik. A testvé
rem Prágába nősült és róla sem tudok semmit, mi
óta oda is kitűzték a horogkeresztet. Én csak gyű
lölhetem Hitlert.

— És Sztálint? — kérdeztem.
— Nem szerethetem. Én a hajdúk földjén szü

lettem, tehát utálok minden diktatúrát. Azonban.. .  
Ha eg3TSzer arra kérülne a sor, hogy le lehet számol
ni Hitlerrel, a véreim gyilkosával, a fajtám üldöző
jével, akkor igenis e lm enni katonának, vagy par
tizánnak. Odaállan& a barrikádra és lelövetném 
magam az első részeg SS-től, ha kell.

— Egyszóval ti Sztálint választjátok?
— Ezt nem mondtam! — tiltakozott Dénes. Igaz, 

hogy az apám csak egjrszerű szabócska volt. Ahogy 
ma a Conti-utcában mondanák —  proletár. Én azon
ban már amolyan kapitalista félének számítanék ná
luk. Tehát valószínűleg ott sem szívlelnének. Nem 
néznék az orromat, nem vizsgálnák a keresztlevele
met, a véremet, a fülcimpámat. Ha tehát bekövet
kezne amitől félek és Magyarország a németek ol
dalán sodródik be a hábor^a, akkor én a másik 
oldalon fogok állani. Nemcsak én. Azt fogom taná
csolni mindazoknak, akik hallgatnak rám, hogy ha 
kell szabotálják ezt a háborút, ha lehet legyendc 
partizánok, kémek, árulók. Ez nem bolsevizmus. Ez 
egyszerű, érthető, emberi dolog. Mi, akik ki^pbb- 
ség voltunk kétezer évig, akiket hajszoltak, üldöz
tek, csúfoltak és megvetettek, úgy fogjuk védeni ma
gunkat ahogy tudjuk. Ahogyan lehet—

— És pontosan ezt fogjuk mondani mi is! — fe
leltem. Ha a bolsevizmus betör a kárpáti határon, ak
kor a magyarság is védekezni fog. Nem Hitlert fog- 
ja védeni. Ezt soha ne felejtsétek el. Védeni fogja az 
ezeréves földet, a szabadságot, a templomait, az asz- 
szonyai becsületét. Mit védtek a filmek egyedül, ma-



gukra hagyotton? O igazán nem mondhatja 
senki, hogy Hitlert védelmezték a karjalaí szoros
ban? És azokról a diákokról, önkétesekrdl. 
papokról, orvosokról* újságírókról, akik elmentek 
harcolni a finn szaba^^^£ '̂^> szintén nem mondhat
ja senki, hogy H itle í^  harcoltak. A magyarságnak 
a bolsevizmus megsc<**™**“^^’ Nemzethalál.

—  Hátha csak ti njondjátok ezt? Hitha az a bol
sevizmus már régen ^^crookráciává változott?

— A döntö kérdés — mondottam. Ha
nem egészen más. A b ^“ ^ pillanatban, amikor egy 
nemzet a háborúba so^<W>k, amikor az élet és ha
lál válasz útjára kerül, ^k o r még csak az sem kér
dés többé, hogy jó harcol-e? Abban a perc
ben, amikor egy alkot®^X®* ország törvényes kor
mánya kihirdeti a akkor nincs többé 
vita arról, hogy jól, oktalanul cselekedett-e. 
Vájjon mit szólna ahhoz, hogyha a vallo
nok német oldalon aJc^nának harcolni. Mit szólna 
Amerika, ha a japán ízánnazású amerikaiak inkább 
hallgatnának japáni érzelmeikre, mint amerikai ér
zésükre. Értsd meg pénes! Egy kisebbség, legyen 
faj, felekezet, vagy aká^^» *negtehet mindent. £lhet 
ellenzékben a kormání*/*^ szemben. Rendezhet fel
kelést, ha törvénytelenig elnyomják. Egyetlen egyet 
soha, de soha nem teh^  ̂ Nem húzhat kifelé, 
ha az ország, amelybtff* háborúban áll. A had
üzenet pillanatáig lehet külön vélemény, külön po
litikája. Attól kezdve ikonban: nem!

£s mit tennél te a í*** helyünkben? — kérdezte 
Dénes.

— Én, ha magyar vÔ“^k Franciaországban, vagy 
Amerikában, ha kisebb^^S volnék bárhol a föld
tekén, akkor a vagyono**'™̂  ̂ — ba lenne — és az 
életemmel odaállanék íf^ciaország, vagy Amerika 
mellé. Majd ha AmeriJí* belesodródik a háborúba,
— mert ő is bele fog akkor nézd meg az ottani



magy arokat, talán még a németeket, a japánokat is. 
Ott fognak állaní Amerika mellett, amelynek pol
gárai, amely hazát adott nekik. Lehet a szivük más* 
felé húz majd titokban. Lehet, h o ^  nem lelkesed
nek majd, de meg teszik a kötelességüket.

Dénes elkomorodott.
—  Nagyon nehéz dolgot mondasz most nekem. 

Erre én tulajdonképpen soha nem gondoltam. £s 
a többiek se gondolnak rá.

—  Pedig egyet ne felejts el. A mi óránk is el
következik és a tiétek is. Cs ha akkor ti a sajtótok
kal, az iparotddcal, a pénzetekkel odaálltok a ma
gyarság harca mellé, akkor itt soha nem lesz náciz
mus. Akkor mi fogunk megvédeni titeket a gőz- 
fejűek, a türelmetlenek, a gyilkosok ellen. Az utol
só leheletünkig és az utolsó csepp vérünkig. Mert 
egyet ne felejts még el. A hazát nem csak akkor 
kell s^retni, mikor otthont ad, vagyont, gyárat, gaz
dagságot, hanem akkor is, amikor a haza megtagad
ja az embert, akkor is, amidőn úgy látszik, hogy az 
egyéni érdekem szembe került a haza érdekével. Ez 
a legnagyobb, a legnehezebb próba.

Dénes elment és sokáig nem hallottam róla sem
mit. A szovjet elleni háború kitörése után néhány 
héttel a rendőri riporter, félre hívott

— Ismersz te valami X. Dénes nevű alakot?
— Mi van vele?
^ T itk o s  rádió-állomást találtak nála. Sokszoro

sító-gépet. Orosz utasításokat. Cs a kihallgatásnál 
rád hivatkozott. Alighanem hadbíróság elé kerül.

—  Dénes a másik sorsot választotta! —  mondtam. 
Ennyi az egész. Cs ha az övéi győznek, akkor mi- 
reánk fogjiUc mondani, hogy —  bűnösök vagjrunk.



A hadsereg mellé beosztott civil sajtócsoport tag
jaival robogunk Törökszentmiklós felé és a kocsi
ban Liszt Nándor versét olvassuk. Három-négy stró
fa az egész: Erdélyről, az Crmell^ről, ahova nem 
mehettünk húsz éven át, ahonnan el voltunk zárva. 
Fináncok, csendörök, katonák, idegen szuronyok, 
idegen erődök választottak el véreinktől.

„De most egy kis szőlőlevél 
Átrepült az őszi széllel,
Most már én is átmehetek,
Ezzel a kis útlevéllel.*'

Igen! Magyarország most körülbelül eljutott a ze- 
nithre és holnap, amikor leomlanak a trianoni ha
tárok, valóban egy kis érmelléki szőlőlével is elég 
lesz útlevélnek. Ki hitte, ki álmodta volna ezt húsz 
esztendővel ezelőtt? Hiszen most, itt a tükörsima 
aszfaltos országúton az ezeresztendős történelem 
legnagyobb magyar hadserege vonul. Aknaszlatiná- 
tól cs Rahótól le egészen Szegedig hatszázezer ma
gyar honvéd feg>vcTén csillog az őszi nap fénye. 
Mohácsnál csak 26.000 magyar küzdött, a szabad
ságharcban másfélszázezemél többet soha sem ért 
el a honvédség létszáma. £s most hatszázötvenezer 
magyar indult el, hogy a zágoni határokra kitűzze 
újra a piros-fehér-zöld lobogót.

És ez a hadsereg nem ilyen, amolyan szedett-ve- 
dett insurrekciós társaság, hanem nagyszerűen fel
szerelt, tetőtül'talpig új mundérba bújtatott, kitűnő 
honvédség, amelynek motoros hadosztálya, remek 
tüzérsége és harcrakész gyalogsága van.

Debrecen olyan, mintha a kossuthi idők legszebb 
napjai elevenedtek volna meg. Bevonultak a cívisek.



zászlósi, meg hadnagyi uniformisban feszítenek az 
első világháború öreg katonái, Isonzó hősei. A po
litika, ez a csúnya magyar betegség megszűnt és az 
Arany Bika fehér asztalainál most egymással ölel
keznek, akik a várospolitikában folytatott szomorú 
küzdelmekben gyűlölt ellensé^ént álltak szemben 
egymással.

Itt a hajduszoboszlói határban egy öreg őrmester 
tartóztatta fel az autónkat.

— Ki van itt a Függetlenségtől? — kérdezte.
Reichinger úr, a lap mettörje állt ott előttem,

tábori zöldben, vassisakja mellett egy későn nyílott 
fehér rózsával.

— Hát ön is itt van.> — kérdeztem kissé meg
lepetten, hiszen a nyomdában azt beszéltéc róla. 
hogy veszedelmes marxista, talán bolsevista is. Most 
a vén szakszervezeti harcos, a nagyszájú elvtárs, 
boldogan ölelt meg.

—  Ezt is megértük, szerkesztő úr! Azt is mond
hatnám: ezt az egyet jól csináltuk!

— Ezt ön mondja, a pacifista? Az örök ell^zéki?
— Ebben a mundérban, — mondja, nincsenek el

lenzékiek. Azt mondták háború lesz. Erdélyért kell 
harcolni. Hát eljöttem, önként. Nem hívott senki. 
Cs most itt vagyok.

Itt. az Arany Bika fehér asztalánál próbáljuk meg
csinálni a mérleget. Honnan indultunk? Hogyan ve* 
z^ett felfelé az út?

Mi mindent éltünk át e húsz esztendő alatt?
Cs most, épp Debrecenen keresztül elevenűlnek 

meg az eml^ek. A részeg bécsi internacionalista 
ezred kommunistái lövöldöznek a Kossuth-szobor 
előtt. Aztán románok. Megszállás. Huszonöt bot. 
Menekült vagonok a pályaudvaron. £hes székelyek, 
fázkódú gyermekek. Lakáshiány, nyomor, B-lista. 
Irtózatos kavalkade ez. A Péterfia-kaszámyában szól 
a riadó kürt. Budaörsnél most harcolnak a honvédek



honvédek ellen. Magyarok magyarok ellen, ^ n e s  
megüzente, hogy eltapossa Magyarországot.

Móst pedig egy hatszázötvenezer főnyi magyar 
honvédsereg vonul Nagyvárad, Kolozsvár felé. S 
akik ezt az egyenruhát felöitötték, mind a hatszáz* 
ötvenezren hoznak egy keserves emléket. A paraszt 
nem julDtt rég megérdemelt földjéhez, mert a kol
dus országnak még mindig késik a földreformja. 
A munkás nehéz kenyéren, sokszor a munkanélkü
liek leves-osztó konyháján élt, mert a szomszédok 
vámháborúval akarták megfojtani ezt a trianoni or- 
szágcsonkot is. A tisztviselőt elkergette állásából a 
D-lista, a hadirokkantnak nem tudtunk kárpótlást 
fizetni, mert jóvátételbe elvitték a magyarság vére
sen szerzett fillérjeit. Oh hányszor kérdeztük: mit 
tettél velünk Európa? Mit vétettél ellenünk N ^gat?

És most mégis itt vagyunk!
Harc nélkül, háború nélkül. Itt vagyunk egy 

olyan döntés segítségével, amelyet még csak nem is 
mi kertünk, hanem a románok. - Igaz, —  egyszer 
talán majd azt fogja mondani a Nyugat, hogy 
mindezt olyankor szereztük vissza, amidőn égett 
Nyugat-Európa, amikor német repülőgépek szálltak 
Anglia fölött és horo^eresztes zászló lobogott Ver- 
saillesen.

— Ennek a világháborúnak a fegyvereit azonban
— mondotta Magyarország külügyminisztere, azon 
a napon, amelyen Trianon elesett, — nem most. ha
nem Trianonban töltötték meg. S Nyugaton most 
azok a fegyverek dörögnek.

Mi nem a másét vettük el. A magunkét nyertük 
vissza. Azt, ami ezer esztendőn át a miénk volt és 
azt sem fegyverrel hódítottuk vissza. Jóvátettük az 
igazságtalanságot és ki az, aki ezt számon kérheti 
tőlünk?

Azok, akik a Magyar Élet Pártjához tartoznak azt



mondják: íme, mégis jó munkát kellett, hogy vé
gezzünk. A magyar élet megszépült, kiteljesedett 
A munkisnak megvan a 48 órás munkaideje, fize
téses szabadsága, minimális bére. A falvakon épül
nek az Országos Nép- és Családvédelmi Alap nagy
szerű mintatelepei. Dolgozik a hatalmas egészség- 
ügyi szervezet, a Stefánia, a Zöldkeresztes Akció, 
amelynél modernebb szociális organizáció nincs a 
nyugati államokban sem. Álláshoz juttattuk* az ál
lástalan ifjúságot, megteremtettük a keresztény ke
reskedelem szervezeteit, csatornával, őntözdmüvek- 
kel látjuk el az Alföldet, egy-kettöre megépül a ta- 
racközi tugy vizierőmű. Villany fogja világítani a 
falusi cselédházakat és rizst termelünk a hortobágyi 
sziken.

— Nézzétek meg, — magyarázza egyik fiatal 
képviseld — mit teremtett ez a nép húsz esztendő 
alatt.  ̂ Magyarország Európa zöldséges, gyümölcsös 
kertje lett. A magyar parasztasszony parlagi tyúkja 
tojással, baromfival látja el fél-Európát. Megnőtt 
a termelés mennyisége, emelkedett a minőség szín
vonala. Lenyomtuk a csecsemők halálozási arányát, 
felemeltük a születések számát. Házassági, család
alapítási segélyt kap a legegyszerűbb, legszegényebb 
ember is. A társadalom-biztosításunk különb, mint 
Németországé, vagy Angliáé és mikor bevonultunk 
a Felvidékre, Kárpátaljára 'csak akkor tudtuk meg, 
hogy szociális téren mennyire előbbre vagyunk a 
hírhedt cseh demokráciánál.

—  Igaz, —  mondja egy másik képviselő, a füg
getlen kisgazdapárt tagja —  a nemzet sokat végzett 
húsz esztendő alatt. Talán többet, mint Európa 
bármelyik nemzete. De ne legjrünk büszkék. A fal
vakon még mindig nyílt a szavazás, a földbirtok
reform még mindig késik. Cs majd ha a világ ítélő- 
széke elé kerülünk, akkor ezt is mérlegelni fogják.

—  Ebben igazad van —  bólint rá a kormánypárti. 
De ti nektek kell tudni, hogy mi soha nem voltunk



útjában se a föld-reformnak« se a titkos választásnak. 
Azonban a titkos választás nem az urnáknál kezdő
dik, hanem az iskoláknál.

— Hétezer elemi iskolát épített ez a koldus
ország. Cs ha még őt nyugodt esztendőt ad nekünk 
az Isten, akkor egy művelt, felvilágosult, elégedett 
néppel mehetünk a földreform és a titkos választás 
elé. Különben is ezt nem lehet tovább halogatni. Er
dély, Felvidék, Kárpátalja titkosan szavazott, — ha 
engedték szavazni — az idegen uralom alatt. Hát 
most senki sem mondhatja nekik, hogy fordítsuk 
vissza az idők kerekét és fogadjuk el Bethlen gróf 
véleményét, amely szerint a magyar ember elég 
egyenes ahhoz, hogy nyíltan is megmondja a véle
ményét, A reformokat mi, a jobboldal, akartuk min
dig. £s nem mi voltunk, akik lekötötték a reforme
rek kezét.

— Talán hagyjuk ezt, ezen az ünnepi órán! — 
mondja egy idős felsőházi tag. Holnap indulunk 
Nagyvárad felé.. .

S reggel, mikor megérkezünk a biharkeresztesi ha
tárra, a hatalmas legelőn olyan kép fogad, milyet 
csak a szabadságharc legszebb napjaiban láthatott a 
mag)-ar. Acélsisakos ezredek fegyvere csillog a haj
nali napban és végtelen sorokban vonulnak, tüzérek, 
huszárok, aknavetők, gépkocsizó gyalogság, ejtő
ernyősök, határvadászok, csendőrök.

Valahol az országút szélén, két testőr tartja a hó
fehér paripa kantárját. Bíbor-bársony a nyeregtaka- 
ró és a nemes, hófehér lipicait az ország ebő gazdá
ja nevelte: maga Horthy Miklós.

Talán ő is ezen a napon áll a zenitben. Az Ő csil
laga most jutott legmagasabbra, amikor bevonulhat 
Szent László városába. Egy bizonyos. Ma az egész 
nép szeretete veszi körül az öreg tengerészt, akiről 
egyszer majd a történelem is ítélni fog, de a nép, 
amely nem a histórikusok mérlegével mér, a szívé



vei, az érzéseivel és a sikerein át ítéli meg az embe
reket és az államférfiakat. Cs a nép sikere mellett 
ez a nap Horthy Miklós történelmi sikere. Akármit 
mondanak egyesek, Szegedről egy összetoborzott, 
maroknyi hadsereg élén indult, széttépett, kifosztott, 
koldus-országot vett át. Balsorsot, pártviszályt, el
keseredést, zűrzavart. Trianont! És ma itt van. Egy 
hatszázötvenezer főnyi hadsereg élén, hogy valóra 
váltsa egy nemzet álmait.

A történelem sok mindent elmondhat majd róla, 
de bizonyosan el fogja mondani azt is, hogy ma
gyarnak való államfőnek teremtette az Isten. Van 
kemény keze, de nem diktátor. Odaüt az asztalra, 
ha kell, de senki nem tartja be úgy a magyar alkot
mány rendelkezéseit, mint ő. Magyar még abban is, 
hogy szereti a külsőségeket, az alabárdos testőrök 
arany-ezüst sujtásos egyenruháit, de maga nem él 
sem jobban, sem rosszabbul, mint egyik-másik ma
gyar birtokos-társa. Reprezentatív jelenség, aki tud 
imponálni a magyarnak és a külföldinek.

De vájjon nem borzong-e ő fellette is a végzet 
árnyéka.  ̂ Vájjon, a szerencsecsillag fénye nem ha- 
nyatlik-e mától kezdve. Mélyre, egyre mély^bre? 
Mert erre a húszesztendős uralkodásra nem borul-e 
rá két baljós árnyék? Nem hiányzik-e mellőle vala
ki, aki az öreg úr mellett, a fiatalságot képviseli? 
Mert a fiatalság, épp az, amely a jobboldalon állt 
ma már nem úgy gondolkozik, mint az öregek. Ez 
a fiatalság olvasta Milotay Ismeretlen Magyarorszá
gát, olvasta a népi írókat, Prohászkát, sőt talán Ko
vács Imréék Néma forradalmát is. £s ha ezen a 
fiatalságon állana, akkor ma nem lenne több nagy
birtok, hitbizomány Magyarországon. Ez a fiatalság 
nem érti többé, hogy miért kell ott ülnie a felső
házban egy csomó embernek, akik összesen vagy két 
millió hold latifundiumot képviselnek. Nem érti, 
miért nem lehet megrendszabályozni a nagykapita



listákat, a kartellek vezéreit, a trösztök kiskirályait. 
Gömbös Gyula vezetése alatt a Turul fiatalsága 
megrendezte a nagy népi egészségügyi kiállítást, 
fielekiáltotta a magyar közvéleménybe, hogy nem 
lehet tovább várni a földreformmal. És a reform 
mégis elmaradt. Titkos hatalmak lefogták a Göm
bös Gyula kezét, s Gömbös belehalt élete legnagyobb 
csalódásába. Igen! A fiatalság azt kérdezi, hogy 
van*e még idő pepecselni itt a germán és a szovjet 
hatalom árnyékában? Van-e még időnk kimélgetni 
az előjogokat és nem volna-e ideje végre legaljáról 
kezdeni az országépitést. Földjéhez kötni a magyar 
parasztot, hogy legyen mit védenie.  ̂ Vájjon nem 
nagyobb, nem erőteljesebb volna-e Horthy Miklós 
hatalma, ha ott nyugodna a virágzó paraszt-kis-birto- 
kon, a kisemberek millióin és nem támaszkodna 
egyik felével a latifundiumok és a nagykapitalisták 
szűk társadalmára?

öh ez a hatalom! Szédítő, bűvölő, kegyetlen te
her és gyönyürüséges mámor. Horthy Miklós azon
ban csak a terhét viselte eddig. Nem szédült meg 
a hatalomtól. Küzdött Trianonnal, a kommunisták
kal, leverte a királypuccsot, miközben vérzett a szíve 
a királyért és a kiontott testvér-vérért. De vájjon 
nincs-e mellette valaki, akit megszédített ez a mámor, 
aki csak a hatalom fényességét látta? Ez a szép, gyö
nyörűséges, öszhajú asszony, a kisnemesek lánya, 
nem álmodik-e ott a budai Várban valami örök-életre 
szóló hatalomról? Dinasztia-alapításról? Miért kell a 
vezércikkekben óvatos célzásoleat termi a Hunyadi
akra, Corvin Mátyásra, akik ugyanígy jöttek a 
nemzet élére és aztán egy napon fejükre tették Szent 
István koronáját. Hiszen a miniszterelnöksé>;i sajtó^ 
osztály bizalmas utasítása már nyiltan is a Hunyadi 
„dinasztia” emlegetését tartja kívánatosnak. Ez a 
szépséges nagjusszony, valóban királyi jelenség. Fi- 
num, jószívű, méltóságos párja az urának. De nin



csenek-e veszedelmes álmai? £s vájjon nem ezek az 
álmok zavarják a magyar politikát? Vájjon nem 6 
fél-e az ellenzdciektöl, a reformerektől, akik ezeket 
az álmokat, egy asszony szépséges álmait veszélyez
tetik?

De a valóságnak ezen a szép napján, ne beszél
jünk se a szép, se a rossz álmokról.

Hiszen, talán észre se vettük, már ott állunk 
Nagyvárad főterén, ötvenezer ember, harangzúgás, 
gyöngyös pártás lányok, zokogó székelyek. Az öröm 
órája ez. Hiszen a rabbilincs letört. A nemzet álma 
megvalósult és a legnagyobb álmot mégis csak 
Horthy Miklós váltotta valóra.

— Nézzétek!
A szűk Fő-utcán ott jön már fehér paripája há

tán a Szabadító. Az erkélyeken fürtökben lógnak 
az emberek. Minden pillanatban lelőheti egy ál-ru
hás vasgárdista. De ő ül a paripa hátán. Körötte 
csak néhány gyalogos, alabárdos testőr és feltáma
dásra szólnak Szent László harangjai. Zeng az 
„Erdélyi induló”.

De haliga csak! Milyen furcsa, idegen taktusok? 
Milyen nem magyar hangok ezek. Édes Erdély itt 
vagyunk! — harsogják a rezes bandák, éneklik a ki
pirult arcú nagyváradi lányok. Ki gondol most arra, 
hogy a felszabadításnak ezt az idegen muzsikáját, 
ezt az operett-fináléba illő „hazafiságot" egy jid- 
disch marsból kölcsönözte a szerző. Ki gondol rá, 
hogy ezt a botrányt csak a legnagyobb fáradtsággal 
lehet majd eltussolni az ország szeme elöl? Ebben 
a dalban egy másik világ énekel. Nem az ifjú kato
náké, nem a reformereké és nem a szabaditóké, ha
nem a Színházi £leté.

£s mégis!
Nézzétek! Itt jön a szabadító fővezér. Fehér pari

páján olyan mint a magyar legenda fél-istenei. Ele
ven szobor, magyar vezér. Hunyadiak utódai Csak



ezt az Erdélyi-indulót ne hallanánk harsogni! Csak 
ettől a másik Mag)'arországtól is meg tudná szaba* 
ditani már a magyar népet! Hiszen — lássátok — 
milyen fiatal, milyen daliás. £s úgy hull rá a ren
geteg virág, mint ha ma csakugyan virágesöt har- 
matozna az ég is.

Ott áll már a fehér paripa, a tribünök előtt. S az 
„öreg úr” kiveti magát a nyeregből. Fiatalon, mint 
valamikor tengerészkadét korában. £pp úgy, ahogy 
a bécsi Hofreitschule-ban tanulta. Felviharzik az öt
venezer torok. Magasba röpülnek a zászlók. O pedig 
belenyúl a tengerész-kabátja zsebébe. Kivesz egy 
kocka-cukrot és odaadja a hófehér paripának. Meg* 
veregeti a nyakát. Olyan szép, olyan magyar, olyan 
emberi mozdulat ez, hogy tombol az egész Nagy
várad. Az öreg úr, csak most szalutál!

A Szabadító most köszönti Erdélyt.
S ebben a pillanatban súgja mellettem valaki:
— Hallottátok! A román király lemondott a 

trónról!
Még néhány nap és a piros-fehér-zöld zászlót ki

tűzik a zágoni határon. Magyarország csillaga a 
zenithre ért.



A CSALÖDOTT MENYASSZONY.

Kolozsváron az első ember, akivel találkozom a 
bukovinai székelyek papja.

Onnan )ön a határokon túlról. Jön, mint Julián 
egykor IV. Bélához. Azt mondja Teleki Pált keresi! 
Beszélni akar vele. Mert jön a tatár. Az orosz meg 
fog indulni és akkorra a bukovinai székelyeknek itt 
kell lenniök a határon belül.

— De vájjon nincs-e kés6n!
Erdély azt mondja, hogy: nincs! A bécsi döntés 

a Székelyföldet visszaadta Magyarországnak, de tu
lajdonképpen mégis elvágta tőle. A határok felé 
nem vezet vasút.

— Nem baj! Megépítjük a dédai vasutat.
A határokon, a kárpáti hágókon nincs megfeleld 

katonai védővonal.
— Nem baj! Meghosszabbítjuk a Horthy-vonalat.
Az alkotás, az országépités láza festi pirosra az

itteni arcokat. Egy szent esküvés az egész Erdély és 
egész Magyarország!

— Most jóváteszünk mindent! Helyre hozunk 
mindent!

Feledhetetlen látvány, amint Kolozsvár főterén 
végigdübörög a nugyar hadsereg. Egyszerre meg
növekedik az erdélyiek bátorsága, bizalma, öntuda
ta. Nekik azt mondták a románok, hogy egy szedett- 
vedett, fegyvertelen, mezítlábas társaság fog ide
jönni. S most virágesőben, könnyzáporban, tankok, 
autós oszlopok. Egy modem hadsereg menetel itt, 
ahonnan 1918 karácsonyán megverten, tépetten hú
zódott ki néhány rongyos század.

Csak ezt az Erdélyi-indulót ne hallanánk már! 
Ezt a szörnyű, idegtépő, operett-muzsikát. Egy má
sik Magyarország riasztó kakofóniáját. Mert ezt



nem értik itt Erdélyben. £s nem értenek sok más 
mindent. Ok a rabságban, a nyomorúságban, a ki
sebbségi sorsban egyszerűbbek, emberebbek, magya* 
rabbak lettek. Minket pedig hamis irredenta cico* 
máiba öltöztetett egy idegen szellem, amelyet el
felejtettek elpusztítani 1919 után. Ok megtanultak 
némán, felszegett fejjel nem engedelmeskedni az 
idegen hatalomnak. Mi ájultan csapdostuk a bokán
kat az úgynevezett „tekintélyek*’ előtt. Nekik, a ki
sebbségi sorsban nem jutott dm  és rang, gyakran 
még kenyér sem. Mi kegyelmesi, méltóságosi címek
kel büszkélkedtünk. Náluk a Nyirok, Reményik 
Sándorok, Wass Albertek egyszerű nyelvén kellett 
beszélni. Nálunk a Színházi Elet stílusa lett a tár
sasági modor.

Egy szörnyű, idegen fertőzés bacillusait hozza 
most egy másik Magyarország ide a havasok szűz- 
tiszta levegojSoe. Nem akarjuk észrevenni, hiszen 
annyit beszélünk a keresztény Magyarországról, de 
a pá ti Lipótváros, a kávéház, a körút, az espressók 
finom idegen mérgét hinti szét most itt az anya
ország. Ez a szellem, amely vereséget szenvedett 
1919-ben, amelyet megutált mindenki, két évtized 
után mesterien átformálta Magyarországot. A for
radalom, a bolseviki'lelkü zsurnalizmus nem volt 
már jó portéka 1919 után. Megpróbálták hát mind
ezt átkenni az előkelőség, a hazafiság, a revizióniz- 
mus, olykor az irredenta rikító, olcsó színeivel. A 
proletáfságot nem lehetett megmérgezni többé. Hát 
megmérgezték az arisztokráciát, és részben a közép- 
osztályt. Cs el kell ismerni mindez mesteri munka 
volt.

A lapjaikhoz lassan becsalták a bethleni korszak 
minisztereit, a Színházi Életükbe lefényképezte a 
miniszterek estélyeit, a kormányzó Garden Party- 
jait és itielléjűk odafotografálták a bankárok, ipar
mágnások, vagy a lipótvárosi új egzisztenciák zsúr-



iáit, amelyeken az 19l9*es kommun zsurnalisztái. 
színészei „hetyegtek" együtt az azonos körből szár
mazó íparlovagokkal és minderre azt mondták, hogy 
a kettő tulajdonképpen egy. A kormányzó fogadó* 
estje és a Hatvany Lili b&rónd zsúrja. Egy és azonoî . 
Una eademcjue nobilitas! Ezt keli követni. Ezt kell 
példaképpen magunk elé állítani.

Hiába jajdult fel olykor az Egyház, hiába protes- 
tákak a katolikus újságírók, s hiába írtak hátlwrzon* 
gató riportokat a Mária Valéria-telep nyomortanyái* 
rói. áldozatos lelkű páterek hiába dobták a magyar 
irísetokrácia és középosztály asztalára a „Krisztust, 
kenyeret!" című könyv gyilkos vádiratát. A Szín
házi £Ut tulajdonosának, Incze Sándornak nagyobb 
befolyása volt a magyar társasági élet kialakulására^ 
mint Prchászka Ottokárnak. Prohászka könp*ei öt- 
íízezer példányban jelentek meg. A Színházi Élet 
százezer példányban. £s a Színházi £let, a napisajtó 
társasági rovatai, a pletyka-kolumnistái szüntelenül 
azt szuggeráiták lefelé. íjogy a kegyeimesi címekkel 
feldíszített tekintélyek előtt meg keil hajolni. AkJi 
Lebéd iából indultak, akár Tamopolb-M.

Una eademcjue nobiiitas!

És a niag>'ar középosztály, a magyar tisztikar egy 
része, — a nélkül, hogy észrevette volna — húsz 
(r.cztendii alatt átvette ezt a társasági modort. A kér
lek alássan kedves bátyám, — amiről az Intim Pis
ták megemlékeztek, általános megszólítási forma. lett. 
A szabolcsi új dzsentrik disznósörtés kalapját divat
ként hordták a magyar mágnás ifjak. A társadalmi 
élet egy idegen, mulatságos majom-církusszi vált, 
bokacsa^xlosással, "tisztellek alássan" szellemeskedé- 
seivel, jampecscggel, fenn az ernyő nincsen kas úri- 
assággal és szivet szorító magyartalansággal.

Ez a szuggesztió lassan hatalmába kerítette a kis* 
közcposzlályt, az alantasabb tisztviselőkart. £s min-



dcn városi iJjegyző legalább olyin tekintély akirt 
lenni, mint Vida kegyelmesúr, és minden hivatal- 
nokné olyan pemabundát akart hordani, mint az 
„isteni" Karádi Katalin. Minden altiszt olyan te
kintély kívánt lenni a maga szemétdombján, miot a 
titkostanácsosi címmel felövezett nagyobb kakisok 
és mindenki „halálosan" meg volt sértve, — njrilas 
vág)' kommunista .szemtelenkedésnek vélte, — ha 
tekintély-mivoltát kétségbe merte vormi valaki. Ez 
az igazság!

Miniszterek, sőt miniszterelnökök buktak beie ab* 
ba, hogy ujjat mertek húzni ezekkel a társasági ál
tekintélyekkel. Mikor a Felvidék magyarlakta része 
visszakerült, sokan azt hittük, hogy mindennek vége 
lesz. Hiszen a felvidékiek ugyancsak egy egyszerűbb 
életformát, a kisebbségi sorsban megtanult demok
ráciát, emberibb magatartást hoztak nugukkal. ök 
valóságos hatalmakkal — a benesi illám elnyomó 
erőszakával — nem pedig mondvacsinált tekinté
lyekkel, nem tízezer [>engőért vásárolt kormány
főtanácsosi címekkel állottak szembe, ök nem tud
ták tisztelni ezt a magyar társadalmi majomszínhá
zat. A magyarság, főként a felelősséget érző jobb
oldal áj lelket, megújhodást várt tőlük, fis mindjárt 
a parlament első ülésén, amelyen megjelentek a 
visszacsatolt Felvidék képviselői, szemükbe vágta 
Sztranyavszky Sándor;

— Ez a benesi szellem!
Imrédy Bélának is abba kellett belebuknia, hogy 

a nemzeti és keresztény demokráciának, a tiszta ma- 
g)'arságiuk új szövetségét akarta megcsinálni a fel
vidékiekkel. Ki akarta szellőztetni a kaszinók tár
salgójában, kárt}'aszobáiban összeg)’ült, áporodott 
levegőt. Ez a szikár és komor aszkéta úgy gondolta, 
hogy elérkezett a belső megújhodás, a nemzeti de
mokrácia ideje, a társadalmi cirkusz és álarcosbál 
felszámolásának órája.

Cs ettől a megújhodástól nagyon félt egy őszhajú.



£>’önyörüscges asszony, aki a hatalom álmait és 
örökkó’alóságát álmodta a budai Várban. Ha kisöp* 
rík a Verboczi uramék Magyarországival összeke- 
veit Tarnopoit, kire támaszkodik majd a hatalom? 
Hisrcn ez az Imrédy már megmutatta, hogy vesze- 
ddr^.cs lázadó. Nyilas. \»gy talán kommunista is. 
Feloszlatta a szeszkactellt, amelynek tizen*hét azonos 
származású családja évente legalább harminc millió 
pengőnyi, illegális, adózatlan jövedelmet tett zsebre. 
Az ilyen veszedelmes antiszemitát" — mondták, 
i;i kell irtaoi. Ki kt.ll üini a kuglipályiról. Ez az 
ember ért a pénzhez. Európában talán a legnagyobb 
elméleti és gyakorlati tudósa annak. A mellett meg
közelíthetetlen. Az ilyen ember előbb-utóbb bajt 
csinál.

Hetekig, hónapokig jártak a 8 örai Üjság mun
katársai Imrédy Béla őseit kutatva. Elmentek Né
metországba, meg\'esztegették a megvesztegethető 
vidéki* polgármestereket. Pecunia non ölet! — Ezek 
felvették azokat a guruló pengőket, amelyek még 
megmaradtak a szegény szesz-kartell tagjainak. Eg)’ 
napon aztán a kormányzó elébetárta ezeket a meg
kér rígált ktresztlevelekct Imrédy Bélának;

— A dédapja zsidó volt, kedves Imrédy!
Azt .mondlik Imrédy Béla elájult.
Ez volt a küszőnet a Felvidék visszacsitolásicrt.
Most hit majd Erdélynek is meg kell ismerked

nie ezekkel a módszerekkel. Hiszen Erdélyben is cl 
az úgynevezett „benesi szellem". Itt sem szeretik 
a hamis pompát és a hamis tekintélyeket.

Pedig már nem Imrcdy a mini»zccíeinök, hanem 
Teleki Fái. ez a száraz, okos és szenvedélyek nél
küli föld;a|z-^udós, aki méghozzá Erd£ly fia. ö  eg>'- 
magában is egész külön világ. Az Angoi Királyi 
Földrajzi Társaság tagja s úgyszólván ez az egyet
len rangja, amire büszke. O állt ott a trianoni óra* 
teremben, amikor Erdély és Magyarország íölöK ki* 
mondottJj: a halálos ítéletet s holnap ő fog itt illa- 
ni Kolc^svir főterén, mikor a kormányzót köszön



tik a fcitáinadásn szóló harsonák. Vájjon neki, az 
Angol Királyi Földrajzi Társaság tagjának se hinné 
a világ, hű barátja annak a Nyugatnak, amely 
minKet belekergetett Trianon poklába? Hz a száraz, 
szenvedélyek nélküli tanár talán a legeucopérebb 
embere az elmúlt húsz esztendő magyar korszaká
nak. Segített megalapozni a szegedi eltenforradal* 
mát, amikor nyakkendő nélkül, kezében egy kis 
Vulkán-kofferrel és benne három millió koronával 
beállított Szegedre, hog>* megkezdje a Horthy Mik
lós körül csoportosuló tisztek és a nemzeti hadsereg 
szervezését. Apponyi oldalán ő képviselte a magyar 
érddcet Trianonban.

Akkor meg se nézték az ö világhíressé vált piros- 
fehér nemzetiségi térképeit. Most két országrészt se
gített visszaszerezni velük. S ha valaki az o magyar
sága, az G politikai érettsége, europérsége örökiduk- 
re szóló bizonyíték, hog)' nem tehettünk másként. 
Ha Teleki a Bécsi Döntés révén ki merte harcolni a 
revíziót, akkor azt merni kellett az egész nemzet
nek. Ha Teleki elfogadta — mint mondják — „Hit
ler kezéből" Erdélyt és Felvidéket, akkor elfogad
hatja a nemzet is.

Teleki Pálról igazán senki sem mondhatja, hogy 
„náci-bérenc”. Hiszen ez a profeászor és cserkész, 
ez a katolikus puritán és erdélyi nemes nemcsak a 
szegedi ellenforradalmat tudta nagyra növelni. Va
lami egész különös, soha nem látott egyéni módszer
rel csinálja a politikát. Némerbarátságot emleget 
kifelé, de a guruló márkik vádját kiáltja a nyilasok 
felé — noha ö tudja a legjobban, hogy Magyar- 
országon nem gurul semmiféle márka — s közben 
Angliának még ma is elküldi a magyar élelmiszer- 
szállítmányokat. Az a típus, akit nem lehet meg
ingatni és mégkevésbbé megvesztegetni. Utálja a 
népszerűséget és mégjobban utálja az újságírókat. 
Semmi érzéke nincs a szenzációk iránt. Mikor a pa-



dót döngetve interpellálják a parlamentben, akkor 
ő három órás bes2éd unalmába tudja belefojtani, a 
legdühösebb izgalmakat. Kassán három órát beszélt 
arról, hogy a magyar ember keveset beszél. Csak 
egymásra kacsint és érti, hogy mit akar a másik. A 
beszédet senki sem értette, de mindenki meg volt 
győződve róla, hogy Teleki valami nagyon fontosat 
mondott.

Vájjon itt, Erdélyben meg fogják-e érteni ezt a 
beszédet? Megértik-e hogy húsz év óta 6 sem járt 
itt. Megértik-e majd, ha a magyar mágnásnak akar
ja visszaadni a románok által elvett földet és nem 
a magyar parasztnak akarja juttatni? Teleki száz 
százalékig hiszi, hog)' azok az alapok, amelyekre a 
mai rendszer támaszkodik, jók és helyesek, időtálló- 
ak. ö  nemcsak a magyar igazság harcosa, hanem a 
rendszer katonája is. A változhatatlanság hirdetője. 
Nem szereti a reformokat, vagy ha szereti, mindig 
attól tart, hogy a szélsőség esetleg a németek mal
mára hajtja a vizet. O nem akarja a „nyilasok vitor
láiból kifogni a szelet’*, mint Darányi Kálmán akar
ta. Teleki a nádpálca híve minden bebő kérdés meg
oldásánál. A mellett hisz az erdélyi politikában. Hi
szi, hogy kétfelé is lehet jó arcot mutatni, két vasat 
is lehet egy tűzben tartani és egy zsákból lehet egy
szerre hideget, meleget fújni. Vájjon elhiszik-e neki 
az angolok? Cs elhiszik-e a németek? Egyáltalán 
megértik-e itt Erdélyben, ahol egyszerű szavakat, 
egyszerű igazságokat és egyszerű embereket várnak?

Teleki neve egybe van kötve a magyarsággal, az 
angol-barátsággal, de össze a magyar világnak azzal 
a darabjával is, amely korhadt, amely már nem nép
szerű. Hihetetlen és furcsa circulus viciosus ez. A 
magyar nép nem rajong a felsőházért, a nagybirtok
ért, a színházi-életes társadalmi majomszinházért, a 
tekintély-állam ál-tekintélyeiért. S aki az utóbbit vé



di, az az angol szimpátiáktól idegeníti el a közvéle
ményt. A kastélyok, a felsőházi tagok, a kegyelmes 
urak itt vannak. £s Anglia messze van. Ha a mos
tani német-barátok, a szociális reformok sürgetői 
csinálnának angol-barátságot, akkor a magyarság egy 
emberként állana az angolok oldalán. Ezek viszont 
nem mernek angol-barátok lenni, mert ezt a fogal
mat kompromittálták a baloldalon azok, akik a „ma
gyar életformát” védik. A közéleti cirkuszt, a haj
bókolást, a margitszigeti golfpályát, a walesi herceg 
kecskeméti „báráckját”, amit a hajdani szeszkartell 
állított elfi.

£s épp ez a „magyar életforma" az, ami tartha
tatlanná vált, mert hiszen nem magyar, nem euró
pai és nem időszerű már. Erdély egy fiatal, szociá
lis Magyarországot vár. Azt várja, amely a tények
ben valósággal már megszületett és amelynek minden 
eredményét, nagyságát, szépségét lerontja ez a „ma
gyar életforma". A bokacsapdosók, tekintélyt játszó 
kegyelmes urak és kormányfőtanácsosok. Erdély sza- 
szabadítót vár és most kap egy otthonról kimustrált 
hivatalnok-sereget, néhány basáskodó tekintélyt, akik 
nem felszabadított, hanem meghódított területnek 
tekintik Erdélyt. A megújult Magyarország vissza
szerezte Attila földjét és a megkorhadt életforma 
megszállottjai most elvesztik azt.

— Ügy jártunk veletek, — mondja egy tusnádi 
magyar — mint a középkori királykisasszony, aki 
álmaiban meglátta a vőlegényt. Szép volt, fiatal, 
erős, bátor. Hiszen húsz éven át mi is ilyennek lát
tunk, ilyennek álmodtunk titeket. Cs aztán egy na
pon eljött a vőlegény. £s nem olyan volt, mint az 
álmokban. A menyasszony, — ne haragudjatok — 
csalódott.

Igen. Mert mi nem álomlovagok, csak emberek 
vagyunk!

Mi történt hát?



Cs most a Oltárkő alatt hirtelen meglátjuk a ma
gunk valóját. Magyarország belekapcsolódott a nagy 
európai nemzeti áramlatba, amely a versaillesi és 
trianoni diktátum megdöntésére törekedett. Akarva, 
akaratlan nemzeti vonalon a Hitler „szövetségese” 
lett, miután az angolok, franciák nem ism erté el 
nemzeti igényeinket, nem segítettek hozzá azok meg* 
valósításához. Mint revizionisták tehát egy úton me
netelünk a németekkel, — a békediktátumok meg
döntésére és a bolsevizmus elleni harcban.

Annak a nagy európai áramlatnak, amelynek mil
lió számra vannak hívei, Franciaországban, Belgium
ban, Itáliában, Spanyolországban, Svédországban és 
vannak hívei magában Angliában, sőt Amerikában is. 
van egy másik oldala: a szocializmus. Szociális té
ren azonban a mi Magyarországunk felső rétege 
Anglia szövetségese. Pontosabban az angol életfor
máé: a ka:>télyé, a nag)'iparé, a kereskedőé. Az angol 
munkástól éppen úgy félnek, mint a némettől, a 
Labour Part)’-tól épp annyira, mint a NASDAP-tól.

Nemzeti vonalon elismeri, hogy azoknak van 
igazuk, akik össze akarják zúzni Trianont. £s szociá
lis vonalon azokkal tart, akik fent akarják, vagy leg
alább is fenttarthatják Trianonnal együtt a nagybir
tokot, a hitbizományt, a liberális kapitalizmus meg
maradt részeit, a szeszkartellt és a Színházi Életet.

A magyar tragédia itt van. A lélek kettéhasadt. 
A gondolat, amely Szegedről egyértelműen indult, 
kétfelé vált. szociális forradalom elmaradt.

S a résen a bolsevizmus fog beözönleni.



ÖRÖK BARATSAG JUGOSZLÁVIÁVAL.

Jugoszláviával aláírtuk az örök-barátsági szerző
dést. A külügyben az öreg rókák, a diplomáciai hi
vatás professzionistái, sápadtan törlik a homlokukat

— Oristen! Mi lesz ebből megint.^
Végzetesebb politikai baklövést, aligha követtek 

még el valaha. Azt suttogják, hogy Oáky István 
külügyminiszter minden rábeszéld képességére szük
ség volt, amíg Teleki Pál beleugrott ebbe a kétség- 
beesett kalandba. Hitler már elfoglalta Lengyel- 
országot, fél'Franciaországot, Hollandiát, Belgiumot, 
Norvégiát, Dániát. Csapatai ott állnak Romániában 
és Bulgáriában. Ki hiheti, ki gondolhatja ép ésszel, 
hogy majd hatszázezer magyar honvéd és egy mil
lió jugoszláv fog ellenállni a kettőszáznyolcvan in
takt német hadosztálynak, ha e^szer eszébe jut vég
leg lerohanni a Balkánt?

Vájjon jobb lesz az angoloknak, ha most egy
szerre két „semleges” nemzetet nyel le a nacionál- 
szocializmus?

Semmi kétség, hogy Budapesten most a legnép
szerűbb nemzet Jugoszlávia. Felelevenednek a Hu
nyadi-korszak emlékei. Rigómező, Nándorfehérvár, 
Dugonics Titusz, a szegedi ellenforradalom, ame
lyet egyedül a jugoszlávok segítettek nagy titokban, 
a kormányzó mohácsi beszéde. Ezek azonban han
gulati elemek. Nem is szólva Dugonics Tituszról. 
Vájjon egy ilyen kétségbeesett dugonicsi szerb hősi
esség nem ránt-e maid minket is magával a mélybe? 
£s legfőként mi les/ ha a jugoszlávoknak is nyiltan 
határozniok kell Hitler mellett, vagy Hitler ellen? 
Az egészben ez a leghomályosabb pont. Azt ugyan
is a gyermeknek is tudnia kell, hogy tulajdonkép



pen nem a jugoszlávokkal kötötti'ik ezt a szerz(U^st» 
hanem Czvctkovicsékkal, akik nem jelentik a. népet, 
hanem a vékony, felső uralkodó réteget. Sőt, annak 
is csak egy részét. A jugoszláv opportunistákat je> 
lentik, akik most próbálnak jó arcot vágni Hitler 
felé és Mussolini felé, de nagyon jól tudják, hogy 
ezt a fiatal Jugoszláviát már tradíciók ragasztó* 
cementje forrasztotta össze.

Jugoszlávia Trianon, vagy méginkább az els6 vi- 
lágháború szülötte. Szarajevó és Korfu neveltje. 
Olyan föld, amelyen királygyilkosságok, pisztoly* 
lövések, bombarobbanások, hősi honvédő háború 
fanatizmusában, partizánJiarcok és a svába-gyülöle* 
tének légkörében született meg a tizenhét fajból 
álló nemzet. Mi lesz, ha egyszer ezek a szenvedé
lyek fölébe kerekednek Czvetkovics és Czinczár 
Markovics opportunizmusának? Akkor majd, azt 
mondjuk, hogy pardon, mi csak a kormánnyal kö' 
töttünk örök barátságot! Vagy engedjük magunkat 
belerántani a közös sírba, a közös pusztulásba.^ A 
fiatal király rezsimje ugyan antibolsevísta. De mi 
történik, ha valakit megint kidobnak a Konak ab
lakán és felülkerekednek a pánszláv erők, az orosz 
barátok.’ Akkor majd eg)'ütt fogunk masírozni a 
boIse\'izmussal? Méghozzá az „örök barátság" je
gyében? Vagy semlegesek maradunk, amíg Hitler 
engedi, aztán pedig visszavonulunk a tarthatatlan 
sopron-szentgotthárdi vonalról a Duna-vonalra és 
védjük Jugoszláviát, Trianon Jugoszláviáját azok 
ellen, akik végeredményben mégis Versailles és 
Trianon szelleme ellen harcolnak?

Csáky István külügj-miniszternek, — mondják — 
valamikor nagyon súlyos felelősséget kell viselnie a 
töttcnelcm előtt ezért a szerződésért.

A belgrádi látogatásról hazaérkezett újságírt'^k 
[>edtg lelkendezve beszélnek a fogadtatásról. Remek 
volt a mézbefőtt kompót, a pezsgő, a sligovica. Belg- 
rád utcáin és a vendéglőkben, ahol megfordultak.



ismeretlen emberek Ölelgették őket. Nagy felkö- 
szönt(% hangzottak el és Hitlert közösen szidták a 
magyar és jugoszláv szónokok. Az már kissé kinos 
volt, hogy még dühösebben szidták Mussolinit. 
Triesztről beszéltek és Karinthiáról. amelyet tubj- 
donképpen Jugoszláviától laboitak ei az olaszok és 
a svábák. A magyarok ezzel szemben udvariasak 
voltak. Nem beszéltek a Bácskáról. Sem a Ferenc- 
csatornáról. A magyarok, a Hotel Moszkva ezüsttel 
terített asztalainál, és a bárok grcll plüsíoteljeiben, 
szüntelenül úgy éreztSc magukat, hogy puskaporos 
hordón ülnek. A szék, az asztal, a padló mind szi
lárdnak látszott. A baráti karok kemények, ölelők 
voltak. Mégis azt hitték, hogy mozog alattuk a föld.

Egy este, mikor legrózsásabb volt a hangulat, hir
telen egy otthoni arc bukkant eléjük. Keskeny, ele
gáns profil.

— Hová mégy Tibor? — kérdezte valaki.
— Amerikába! — hangzott a válasz.
£s Eckhardt Tibor, keresztül ködön, éjszakán el

indult Amerika felé.
— Boldog ember! — mondja egy erdélyi képvi

selj, — ö  már kijutott a dilemmából. De vájjon 
csakugyan boldog ember-e? Hiszen ha elmegy, ha 
túljut a bacárokon és biztonságban lesz az angol, 
vagy amerikai lobogók alatt, akkor majd a sajtó- 
osztály kiadja a parancsot: meg kell írni róla, hogy 
hazaáruló volt. Dezertör! Otthagyta a vártát. Ott
hagyta a magyar dilemmát. Közben mindenki tud
ja és tudni fogja róla, hogy nem magától megy. 
Teleki küldi. Menjen át Amerikába és ha minket 
elvisz a germán, vagy a szláv vihar, próbálja men
teni a menthetőt, a jövendő reményét.

Soha még politikus nem indult ilyen nehéz fel
adatul idegen országba. Abban, amit vállal, van 
valami a Tiszák fanatizmusából és Görgey mártiri- 
umából. Harcolni egy tragikus nemzetért és közben



viselni egy nemzet átkait, az irányított közvélemény 
szidalmait. Tragikus magyar d is. Akár csak Teleki, 
Gömbös, vagy Darányi voltak, ö  is Szegedről in
dult tulajdonkeppen, ö  is a magyar ellenforradalom 
gárdájához tartozott. A fanatikusok, elfogultak, fór* 
ró fejüek táborában ő volt a hideg ész, a messze* 
néző okos europeérség képviselője. Mikor 1925-ban 
felülkerekedtek a reakciós erők, a kartellek, a trösz
tök urai, Eckhardt Tibor megfordult. Gömbösék a 
magános, kilátástalan harcot, a nyilt elkeseredett 
ellenzékiséget választották. Eckharot Tibor lemérte 
a szemben álló erőket. Alulról kell kezdeni mindent! 
Visszatérni a magyar fajta ősi alapjaihoz, a faluk 
népéhez, a paraszttársadalomhoz. Szép lassan le 
kell fatagnl a kartellek hatalmát, felszámolni a má
sik 2^agyarországot, amely még itt maradt 19l4*ből 
aztán megteremteni egy szociális, demc^atikus ma
gyar hazát, amelyben majd ezek az alulról jött em
berek, a falusi kisgazdák, a nép fiai fogják vezetni 
a gyárakat, irányítani a kereskedelmet, eltakarítani 
tekintély-Magyarország múmiáit, a biciklistákat, akik 
felfelé hajbókolnak és lefelé taposnak.

A nag)' gazdasági válság idején sokszor voltak 
pillanatok, amikor úgy látszott, h o ^  egy millió 
független kisgazda „Marcia su Budapest”-jével ő 
fogja megteremteni a magyar demokráciát 

De jaj, aki Mag>*arországon demokráciát mond, 
veszélyes és népszerűtlen dolgot beszél. Ezt a szót, 
amelynek másutt olyan tiszta és nemes a csengése 

. és amelyet leikével és szíve mélyéből mondana a 
magyar nép, talán örökidőkre kompromittálták az 

De jaj, aki Magyarországon demokráciát mond, 
veszélyes és népszerűtlen dolgot beszél. Ezt a szót, 
amelynek másutt olyan tiszta és nemes a csengése 
és amelyet leikével és szíve mélyéből mondana a 
magyar nép, talán örökidőkre kompromittálták az 
I918-19-es forradalmárok, a Károlyi Mthálj'ok,



Hatvany bárók, Kun Bélák. Hiába itt a legtisztessé
gesebb szándék, a legnemesebb magyarság! Aki ma 
a „demokrácia'* szót kiejti Mag>'arors2ágon, szün
telenül abba a gyanúba keveredik, hogy d is olyan 
demokráciát akar, mint Károlyiék. Arról nem tehet 
sem Eckhardt Tibor, sem a független kisgazdapárt, 
sem a más ezen a keserű levében forgó világon, 
hogy nálunk a „demokrácia" fogalmát is megrot
hasztotta egy kisebbség, amely a demokrácia nemes, 
plátói fogalmát összekeverte a 19-es hazaárulás, 
kommunista diktatúra (nocskával. S annak, aki an
gol, amerikai értelemben demokrata, itthon szün
telenül védekeznie kell a „demokraták” ellen. Nem 
r?.gadnak-e rá? Nem nyomulnak-e be hozzá is azok, 
akik előbb csak valami benesi demokráciát, aztán 
újra egy kisebbség terrorista diktatúráját akarják?

Sehol máshol a világon, de nálunk a demokrácia 
jelszava tragikusan azonosult a hazaárulás fogalmá
val. Aki demc4cráciát mond, az esetleg Károlyi Mi
hályt mondja. Az Est-ct, a Pesti Naplót, a trianoni 
országbomlasztást. Eckhardt Tibor azonban nem 
akarja. O egy szociális, nyugat-európai Magyaror
szágot akar. De vájjon hogy tudja majd külföldön 
megmagyarázni Churchillnck. Rooseveltnek, hogy 
Uraim! az Isten szerelmére, mi nem tudunk de
mokráciát teremteni, amíg valahogy fel nem szá
moljuk ezeket a professzionista „demokratákat”, 
akik megint országvesztést akarnak, megint a ma
guk kisebbségi uralmát akarják rákényszeríteni a 
magyar parasztra, ^íi angol-barátok volnánk, de nem 
lehetünk azok, mert ezek is Angliához törleszked- 
nek és az angol'barátságot is kompromittál ják a 
mag)‘ar tömegek előtt.

Tragikus feladat ez.
— Isten veled! — hangzik a komor búcsú a belg

rádi éjszakában.
Menj és vidd hírül a boldogoknak, hogy nem



tehettilnk mást, mint amit teszünk. Ali2d meg ma
gad a ncmzetedcct és próbálj használni azoknak, 
akik átkoznak. Próba!) használni azoknak, akiket itt 
hagysz cs próbáld hinni hogy ezek méltók lesznek 
hozzád; a Tildy Zoltánok, a Nag>' Fercncek.

Hisz itt. a belgrádi éjszakában még szól a guzlica, 
mermydörög az éljen, a zsivió, de a Kalimegdán fö
lött már a zordon Ananké bontogatja a szárnyait 
és a fekete bástyákon ott áll Dugonics Titusz köd
alakja, amely majd mélybe rántja Őket b, minket 
is. Meg tudod-e magyarázni, hogy nem tehettünk 
mást.’ Hisz ez az utolsó kísérlet, fis ha ez is balul 
üt ki, akkor: Finis Hungáriáé!

De vájjon megértik-e egy nemzet tragikus dilem
máját azok, akiknek meg kellene ezt érteniök? Ha 
nem segítettek húsz éven át, fognak-e segíteni most, 
mikor már az d érddcűkröi is szó lenne.

Itt, a külügyminisztériumban azt beszélik, hogy 
Teleki kérdést intézett az angolokhoz, amerikaiak
hoz, milyen segítséget ígérhetnek Magyarországnak 
arra az esetre, ha a németdc megkísérlik az előre
törést a Balkán felé.

— Semmit! — hangzott a válasz. Anglia miga 
is nehéz helyzetben küzd. Amerika pedig messze 
van.

Akkor hát áldozzuk fel magunkat egy távoli 
álomért. Haljunk meg, mint a lengyelek meghaltak, 
de a végső győzelemkor álljunk ott a győzteswK mel
lett, akik a b&ét fogják diktálni. De vájjon Issz-e 
még akkor magyar nép? Lesz-e lengyel nép, jugo
szláv nép? Hát nem láttuk a határon a ccilódás, ma- 
gáraliagyottság bronzhajú Poloniáját?.. .

Jó magyar szokás szerint ilyenkor vegyük elő az 
álmokat, az önvigasztalás gyönyörű délibábjait. 
Minket szeret a magyarok Istene. Minket nem hagy
hat magunkra az ég. Különben is ezek a szerbek kt 
fognak tartani. Harcolni fognak a hegyek között.



a Dunánál, ha kell megint Korfubanl De vájjon 
fognok-e harcolni a horvátok, akik már szabadulni 
szeretnének a jugoszláv igából? £s ha nem fognak 
harcolni, ^kkor vájjon kit szeressünk jobban. A 
trianoni Jugoszláviát, vagjr a horvátokat, akik mé
gis esik nyoJcszáz esztendeig éltek velünk.

A tra,c;:kus dilemmába már közbe belehalt Csáky 
István is, aki megteremtette ezt a lehetetlen helyze
tet. A nemzet becsületét, az adott szavát hozzá
kötötte a gyenge lábon álló jugoszláv rezsim életé
hez. £s mi lesz, ha Czvetkovicsék megbuknak?

Egy reggel gyanútlanul bemegyek a szerkesztő
ségbe. mert az ember rendszerint akkor gyanútlan, 
amikor valami készül, amikor valami lóg a levegő* 
ben. Tegnap Czvetkovicsék Németországban jártak, 
hogy aláírják a háromhatalmi egyezményt. Most 
Kun Laci bácsi, az örökké ideges és ö r ^ é  gyanak
vó szerkesztő aggodalmas arccal csavargatja a rádiót.

— Valami nincs rendben —  mondja, Belgrád 
nem ad híreket. Csupa indulót közvetítenek.

Az indulók mostanában baljós műfajt reprezen
tálnak. Ha valahol baj van, zftrzavar, akkor a rádió 
rendszerint indulókat játszik.

A jugoszlávdckal nem lehet baj, — mondja a 
külpolitikus. A jugQSzlávok becsületes nép. ök  áll
ják a szerződést.

Abban a pillanatban az asztalon telefon szól.
— A Magyar Távirati Iroda jelenti. A jugoszláv 

nép megbuktatta a Crvctkovia-kormányt Belgrád 
tele van orosz zászl^dcal. Czvetkovicsot letartóztat' 
ták.

£s másnap azt mondja Churchill az angol parla
mentben:

— A Balkánról jó hirdc érkeztek.



Éjszaka vaiL Illatos, csendes iprilisi éj. A kör
úton már bimbóznak a gesztenyefák, a kávéházak 
terraszán húzza a cigány. Mégis, mennyi sötét titok 
hallgat ebben a magyar éjszakában. A Vár ablakai 
k'iligosak. de nem a tavaszi ünnep virraszt most, 
hanem a fekete gond.

A miniszterelnökségi sajtóosztályon megsúgták 
titokban, hogy Jugoszlávia cilen napok kérdése a 
német háború. A németek átvonulást kértek s való- 
színüleg magunk is belesodródunk a háborúba. 
Most aztán újra itt vannak a felvidéki és erdélyi 
váiság gondjai, csakhogy meghatványozott mértdc- 
ben. Hova, merre, melyik oldalon? A vezérkari szak
értők szerint a Balkánon összesen egy angol páncé
los hadosztály áll. Ezzel szemben a jugoszláv had
sereg rosszul van felfegyverezve. Karinthia, Bulgá
ria, Románia felől egész német hadseregek állanak, 
hogy óriási harapófogóba szorítsák őket. A horvátok 
nem fognak harcolni Jugoszláviáért és az első pus« 
kalövésre Pavelicsck kirobbantják a polg&rhábofút. 
Nem kell tehát stratégának lenni ahhoz, hogy az 
ember kiszámíthassa: Szimovics^ 99:1 eséllyel már 
is elvesztették ezt a háborút, mielőtt megindult vol
na. Mert a jugoszlávok nemcsak a németeket kap
ják a hátukba, oldalukba. Semmi kétség, hogy a 
bolgár hadsereg is megindul ellenük.

V^ilamikor, még két év előtt is sokat csavarogtam 
X bulgárok földjén. Tudom, hogy ott sok szenve
dély, puskapor gyűlt össze a lelkekben, agyakban. 
Vájjon tudják-e a bulgárok elfelejteni Macedóniát, 
a Véres Földet? Tudják-e feledni a szabadsághar
cosokat, a macedón hősöket, akik ott hulltak el az



űrtomyokkal mcgctnsííett határon, a szerb esendő* 
rök gyilkos gcpfegyver-tüzébcn. Tudnak*c nem em
lékezni a Mara Bunyevákra, akiket a király jelen* 
ictcbcn kínoztak meg a skopljei börtönben? Vájjon 
nem közelebb állanok-e hozzánk a St. Germaintól 
innyit S2envedett buigdrok, mint a trianoni £s $t.- 
gernaini békeszerződés haszonélvezői, a jugoszlávok?.

S most eszembe jut az az alkonyat, amikor a ma
darai pláton, az ősbolgirok egykori fővárosának ki* 
ásott romjai között, hozzám lépett egy szerény, fi
nom civilruhás úr.

— ön ugye mag)’ar újságíró?
— Az vag>'ok, felség.
S aztán Európa legigazabb demokratája, III. Bo

ris királv ió fél ótíie  beszélt a közös sorsról. Árpád
ról, Omortagról, a Dobrudzsából elűzött bolgárok
ról, akik hatszázezren laktak földalatti kunyhókban, 
akik csaknem ugyanazt a nyomort szenvedték, mint 
1  mi székely véreink.

—  Ne írjon erről, amit beszéltünk! — kötötte a 
Iclkemre végül. De mondja meg a magyar baráta
inknak, hogy az igazságtalanság nem tarthat örök
ké. Se Trianon, sem pedig St.Germain.

S ha már mi nem tudunk határozni, vájjon mit 
fog dönteni ez a bölcs,finom és szerény européer: 
1  bulgárok királya. Eg)- magyar professzor, aki 
cyakrftn fordul meg a bulgárok cárjánál, azt mesé  ̂
li, hegy a király kis'ic fanyarul mondta a minap:

— Én angol-barát vagj'ok, a királynő olasz-barát, 
a népem orosz-barát, a hadseregem a németek ba
rátja. De valamennyien St.Germain ellenségei va
gyunk.

Mag)-arország fölött pedig éjszaka van. Az atra 
cura, a sötét gond beárnyékolja még az áprilisi csil
lagokat is. Vájjon mit gondolnak most a virrasztók, 
akik a lelkiismeret harcát vívják ezen az áprilisi éj
jen, A kormányzó, Teleki.’ S mindazok, akik forma



szerint a felelősséget viselik ezért a nemzetéit? Azt 
szokták mondani, hogy mikor a nemzet sorsa forog 
kockán, akkor legebö a nemzeti becsület kérdése. 
Talán hat hete sincs, hogy aláírtuk az örök-barát
sági szerződést. Most hát támadjuk meg a jugoszlá
vokat. Igen ám, de Teleki aláírta a háromhatalmi 
egyezményt is, amely a németekkel, az olaszokkal 
szemben sokkal súlyosabb kötelezettségeket tartal
maz. Hol van hát a z  a „becsületügyi választmány*', 
amely dönteni tudnji az erdélyi politika nagy dilem
májában?

Hiszen most ugyamz ismétlődik, ami az erdélyi 
politüui klasszikus korszakában, egy másik Teleki 
idején történt. Akkor is magunkra haragítottuk ' a 
törököt is, a németet is és aztán megnyugtattuk ma
gunkat, hogy valami rettentő okos és diplomatikus 
dolgot csináltunk. Most is aláírtuk a háromhatalmi 
egyezményt, aztán az örök-barátságot. £s most a 
kettő szembekerült egymással. Most aztán melyik 
szavunkat fogjuk me^zegni?

Ilyenkor nem dönthet más, mint a realitás. Hi
szen azt szokták mondani, hogy az az igazi állam
férfi, aki két rossz közül tudja okosan a kisebbiket 
választani. De vájjon mi reális ebben a bolond vi
lágban?

A pesti kávéházak, espressók és szerkesztőségek 
világában most vitatkozik a közvélemény. A lelke
sek, az érzelmi emberek, a gyűlölködő most is azt 
mondják: nem engedheti keresztül Hitler csapatait! 
Am jöjjön, aminek jönnie kell. Szállják meg Ma
gyarországot. Bombáztassuk össze Budapestet és 
egy új szabadságharcban temetkezzünk a főváros 
romjai alá, de mentsük meg a becsületünket? Szen
vedjünk, tűrjünk, legyünk partizánok, de majd ha 
az angolok és amerikaiak győznek, álljunk ott a 
győztesek oldalán és követeljük a jogainkat. Külön
ben is mért ne állhatnánk ellen? Ha két-háromszáz-



ezer mag>ar elesik a nyugati határokon, legalább 
megmarad a kaszinók, espressók, nagybirtokosok és 
nagykapitaiisták életformája. Mert nem a hazát kell 
védeni, hanem az életformát — mondják a Pató 
Pálok. Hitler legyőzte ugyan Franciaországot, de 
nem győzhet le minket. Velünk a Magyarok Istene 
és nincs veszve bármi sors alatt, ki el nem csüggede.

Valaki közben a legfrissebb Brauschitsch-viccet 
meséli, amelyet éppen az önkinzók és azok terjesz
tenek, akik legjobban félnek a nyugati szomszéd
ságtól.

— „Hallottátok.^ Hitler magához hivatja Brau- 
schitschot s azt kérdezi:

—  Mennyi időbe kerül Magyarország elfoglalása?
— Háborúval 24 óra, békésen 48 óra.
— Hogy-hogy? —  kérdezi Hitler.
— Ügy, mein Führer, hogy háború esetén elma

radnak az üdvözlő beszédek.
Ez a vicc ma kisérteties realitás. Talán az egyet

len realitás a sok valószínűtlenségben. Mert éjszaka 
van Magyarország fölött. S mi lesz, ha mégis ellen
ségként jönnek be a németek? Mi lesz épp azokkal, 
akik azt kívánják, hogy tényleg ellensé^ént érkez
zenek?

Erről a kérdésről ma egy igen táj^ozott magyar 
diplomata mondta nekünk, a sajtó-tájdcoztatón:

— Hát igen! A németek a végén valószínűleg el
vesztik a háborút. Hiszen a kormányzó már két éve 
megmondta Hitlernek, hogy el fogja veszteni, mert 
nincs hadiflottája. Amíg azonban elvesztik, abba 
belekerül négy-öt esztendő is. Az alatt Magyarország 
német megszállás alatt marad, ami azt jelenti, hogy 
előbb elviszik a búzánkat, a gyárainkat, aztán a had
seregünket s végül mindenünket. A németeknek fog 
dolgozni, harcolni, termelni egész Magyarország. 
Vájjon mivel lesz jobb az angolok számára ez a



megoldás, mintha tessék-lássék beállunk a háború
ba. vagy éppen keresztül engedjük a német csapa- 
tokát? De ez még korántsem minden. A külügy 
már hetek óta birtokában van egy bizalmas jelentés
nek. amely szerint, —  ha Magyarország ellenáll a 
német követeléseknek — a németek az ország el
foglalása után megalapítják a Délnémet Államot, 
amelyhez odatartozik majd Dunántúl. Bácska. Bá
nát, esetleg az erdélyi szászság. Apatinban és né
hány dunántúli faluban, de Temesváron is. erre az 
esetre már készen állanak a horo^eresztes zászlók. 
Hát most tess^ dönteni!

— Négy-öt év múlva mindent visszakaphatunk!
— mondja egyik baloldali újság munkatársa.

— Mindent! Kivéve önt! — feleli rá a diploma
ta. Mert ha holnap a németek ellensé^ént jminek 
be ide, akkor el fogják hurcolni önt is és a többi 
hatszázezer zsidót b, lefoglalják a zsidók gyárait s 
elviszik önöket aknát szedni, vagy töltényt csoma
golni a lodzi gettóba. De elviszik az angol-barát 
ellenzéket, betiltják az ön<^ lapjait, feloszlatják a 
magyar pártokat, ö t  év után — ha majd győzünk — 
ki él ezek közül? £s ki él közülünk?

A szemüveges fiatalember kissé sápadtabban 
mondja:

— Gondolja követ úr. hogy mindez igy történne?
— Nem gondolom. Tudom. Az első huszonn^  

órában Magyarország elvesztené jelenlegi területé
nek egynegyedét, hatszázezer zsidó polgárát, hat
százezer német polgárát, vezető intelligenciájának 
legalább a felét.

— De megmentené a nemzeti becsületét! — pró
bál védekezni a csontkeretes kolléga.

— Nem mentené meg! — hangzik a hűvös dip
lomata-hang. A németeknek ugyanis lenne annyi 
eszük, hogy az első órában hatalomra segítenék a 
legszélsőbb jobb-oldalt. A piszkos munkát nem a



nemetek végeznék, hanem ezekkel végeztetnék el 
s öt év múlva a béketárgyalásokon megint csak azt 
mondanák, hogy a magyar nép a felelős, mert hi
szen akik mindezt csinálták, magyarok voltak. Ergo: 
a magyarságnak nem szabad visszaadni a saját ha
záját. Hát most itt az idő. Tessék dönteni!

Éjszaka van Magyarország fölött. A lelkiismeret 
órája azt parancsolja:

— Tessék dönteni!
— Pedig még nincs vége! — hallom újra ezt a 

száraz, nyugodt, diplomata-hangot. Hiszen abba, 
amit eddig mondtam, nincsenek belekalkulálva az 
ismeretlenségi hányadosok. Nincs benne a legna
gyobb kérdőjel: Oroszország. Egyelőre csak bizo
nyos német jelentések vannak, hogy Nyugat-Orosz- 
országán szibériai lövész-hadosztályok gyülekeznek. 
Miért? Azért, hogy háborút kezdjenek a németek
kel, vagy velük együtt szállj ák meg Magyarorszá
got, Romániát? Lengyelországot mindenesetre együtt 
intézték el. £s ha háború lesz, ki garantálja, hogy 
Magyarország nem kerül-e orosz uralom alá? Ha 
béke lesz: ki biztosítja, hogy a németek nem ad
nak-e oda minket is, — legalább félig —  az oro
szoknak? Milyen támogatást várhatunk mi Nyugat
tól? Mit kaptunk Trianon után? Mit kaptak a len
gyelek?

fis most megint megjelenik előttem a bronzhajú 
varsói lány. Ott áll a volóci határon, az összelőtt 
autó mellett s egy magáramaradt nemzet átkait jaj
gatja a testvérek és a történelem felé.

— Halljátok? Berlint bombázták! Danzigban part- 
raszállt négyszázezer angol.. .

Cjszaka van Magyarország fölött. Sötét, kegyet
len még a csillagos ég is. £s most megint azt a nyolc
vanéves öreg mag}'art látom, aki Vezekény alatt 
autón robog a magyar csapatok elé.

— Cdes fiam! Cn nem halhatok meg úgy, hogy



még egyszer ne lássak magyar honvédet!
Hát most mondjuk megint a délvid&ieknek, 

hogy huszonkét évig hazudtunk nekik. Hazugság 
volt ai irredentinl:. llazu^^ság a revíziós harc. Ne* 
künk nem kell a DéivdfV. resr. kell a Bácska. Le
gyenek továbbra is hű szerbek. Die Fahne Hodi! 
Nekünk nem keli az árpádi örökség. Mi megvárjuk, 
hogy az angolok visszaadjanak mindent. Igaz, meg
mondták, hogy ők nem adhatnak semmit. Nem 
Ígérhetnek semmit. De mi az 6 kijelentésük ellené
re sem hisszük el. hogy nem akarnak segíteni raj
tunk. Nem hisszük! Akármit mond is az angol és 
amerikai követ. Nem hisszük. Nem! Nem! Soha!

Talán tegnap, tegnapelfitt még lett volna egy 
kiút. A bölcsek azt mondják, meg kell prőbáini 
semlegesnek maradni. Mi közünk nekünk a nagy
hatalmak háborújához? Megvédjük a békénket, a 
szabadságunkat. De mivel védjük? Hiszen a totális 
semlegességhez nagyoU) hadsereg kell, mint a há
borúhoz. Hát kik vették el tőlünk az ezeréves kár
páti védővonalat? Kik parancsolták ránk Trianon
ban a harmincötezres zsoldos hadsereget? S vájjon 
-̂an-c örült, aki elhiszi, hogy Hitler eltűrné, — itt 

a ronsniai olaj, a Földközi-tenger felé vezető út 
közepén a mi semlegességünk akadályát? Berlinben 
a diktátorok nyelvén beszélnek és vájjon nem meg- 
mondtók-e mír a Kárpátalja visszacsatolása idején 
és nem maga Hitler mondta-e?

— Aki velünk akar enni, annak velünk kell főzni!
Az angolszász válasz értelme körülbelül ugyanez,

egy kis különbséggel;
— Velünk kell főznötök, de nem fogtok mi ve

lünk enni!
Mit tehet egy ilyen magára hagyott nép? Száz év 

előtt még írhatta Petőfi: élet, vagy halál! Trianon
ban a magyar nép számára csak egyet írtak: halál! 
Mindenképpen halál!



Hát soha sem virrad mér? Soha sem lesz hajnal?
Reggel mikor beroiegyck a szerkesztőseidbe: kisírt 

szemek, csüggetcg arcok fofraiínak: Teleiéi Pál a  ̂
éjjel öngyilkos lett.

Mi történt? Hogy történt?
Az utca, a suttogó Budapest azt beszéli, ho^- 

Telekit a németek ölték me^. Nemrégiben új inast 
fogadott, akit a német követ ajánlott neki. Mire 
ma reggel felfedezte az öngyilkosságot, az új inas 
eltűnt. Állítólag a német követ autója csempészte 
ki a Sándor-palotából.

Persze, mint a tí^bi suttogás ez sem igaz. József 
királyi herceg néhány nappal ezelőtt a felsöház 
ülésén hosszasan besz^getett Teleki Pállal, aki már 
akkor homályos célzásokat tett arra, hogy legjobb 
volna egy pisztolylövés útján kiszabadulni a dilem
mából. A királyi herceg megijedt felment a kor
mányzóhoz, akit figyelmeztetett:

------Vigyázni kell Telekire! Nagyon furcsa dol
gokat beszélt.

—  Igen, a Palya szokott néha furcsa dolgokat 
mondani! — felelte a kormányzó.

Most, elsőnek őt hivatták át a Sándor-palotába, 
amikor kiderült az Öngyilkosság. Utána Jóöef kirá
lyi herceg is látta a tragikus halált halt miniszter* 
elnököt, ök  tanúsítják ketten, hogy mindez, amit
suttognak nem igaz. Tévedés, hogy a revolver a bal
keze mellett feküdt és hogy a lövést hátulról kapta 
a tarkójába. A golyó a joÜ> halántékon ment be és 
az ágy mellett, a baloldali falon ott voltak az agy-
velő-foszlányok.

Teleki Pál, a hívő katolikus — semmi kétség — 
öngyilkosságot követett el az éjjel. De hát mi tör
tént akkor? Mi játszódott le közben? Hiszen tegnap 
este a Halász-bást>'án még együtt sétálgatott Witz 
Bélával, a gyóntatójával és azt mondta neki, — 
hogy reggel hét órakor gyónni és áldozni akar.



Mi történt egjr éjszaka alatt?
£5 a beavatc^ak tudják, hogy Teleki két jelentést 

kapott azután, mikor visszatért esti sétájáról. Az 
e^'ik úgy szólt: a német csapatok megkezdték Ma
gyarországon az átvonulást. A másik jelentés Lon
donból jött. Barcza londoni követ tudatt:*.:

— Edén angol külügyminiszter közölte: ha M.i- 
gyarország rcsztvállal a jugoszláviai német akcióban, 
akkor Anglia hadat üzen Magyarorszignak.

Teleki letette a sürgönyt. Hiszen már el6z51eg 
megmondta:

— Mindent megtettem. TöU>et nem tehettem.
£s most a BBC, az angol rádió azt mondja:
— Anglia nem feledkezik el arról az áldozatról, 

amelyet Teleki Pál hozott a nemzet nevében.
Az utcán pedig menetelnek a német csapatok. Az 

Erzsébet-hidon fiatal német fiú áll cgf tank mellett 
A szeme lobog.

— Keine Angst! — vigaszuija a pestieket. — A 
Führer tiz napot adott a háborúra. Tíz nap múlva 
nincs Jugoszlávia.

A húsvéti lapokban pedig ott a kormánjrzó had
parancsa:

— Előre az ezeréves déli határokra!
A magyar honvédség megindult. Ér a végzet is 

megindult — Magyarország ellen.



A kcrepesi temető öreg fii alatt állunk egy szo
bor elütt. Aki alatta nyugszik, maga álmodta ma- 
gának ezt a sireraléket. Örkényt, a honfoglaló lo
vast, aki nyugodtan lépdel most a paripáján.

Különös magyar sors fölött örködik Örkény. Meg
tört. kiégett magyar szívet rejt a sír. Gömbös Gjra- 
ia nyugoszik alatta. Ma már csak név, amelyre leg
többet esküdtek, amely körül legtöbbet tusáztak és 
amelyet még ma is legjobban gyűlölnek egyesek. 
Ha száz év előtt él bizonyosan szabadságharcos lett 
volna. Vezér valaliol a kápolnai csatamezön, vagy 
Piskinél Bem apó oldalán, hiszen mikor a vezérkari 
iskolában me^érdezi a tanárja: mit tenne, ha újra 
kitörne a magyar forradalom, a fiatal vezérkari
százados gondolkozás nélkül mondja rá:

— Életemmel és véremmel a magyar szabadság- 
harc seregébe állnék.

S amikor 1918-l\m hazajön Budapestre, amikor 
Bartha Albert hadügyminiszter megbuktatására Po
gány József felvezényli a kommunista csőcselék
katonaságot, a katonatanács frontlógósait, amikor 
a meggyávuit, októbristák között senki sem mer 
cselekedni a bolsevikiek ellen, a honvédelmi minisz
tériumban kirúgja maga alól a széket. Kirohan az 
erkélyre és beszédet tart a csőcselék-katonasághoz. 
Menjenek a frontra! Védjük meg Erdélyt, a Fel
vidéket. Lehurrogják! Agyon akarják lőni. S a sza
badság szerelmese hirtelen megfordul.

— Ettől — ettől a perctől kezdve, — írja — 
ellenforradalmár lettem.

Néhány hónappal később már Horthy Miklós 
mellett szervezi a Nemzeti Hadsereg^. Ott van a 
kezenyoma Magyarország egész mai arculatán. A



keresztény sajtó, a hadsereg, a szociális intézmények 
megalapozása, a magyar parasztság jogaiért vívott 
liarc vonalán mindig az ö nevével kell találkozni. 
Miért gyűlölték hát, amikor élt? Miért az ö neve 
a leggyülöltebb név egy bizonyos szűk körben? 
Miért az ö emlékére szórják a legtöbb rágalmat.

Igen, végzetes bűne van. Valamennyi magyar 
közül r> látta meg legvilágosabban, hogy 1919 után 
itt maradt egy másik Magyarország, amely elavult, 
clkorhadt, A pókhálós kaszinók, az „öreg csáklyá- 
solc*\ nagybirtokok és nagykapitalisták Magyarorszá
ga, amely hogy megtarthassa hatalmát, kényszerű 
szövetségre lépett az októbrista baloldallal, a kom
munistákig nyúló földalatti és földfeletti fronttal. 
Meglátta, hogy a szegedi ellenforradalom csak ellen- 
forradalom volt, de nem forradalom. Magyarorszá
gon elmaradt egy szociális forradalom. De legalább 
is elmaradt a Széchenyi-féle reformok bátor foly
tatása.

A murgai tanító úr fia nem forradalmár, csak 
reformer. Talán ez a végzete. Ha forradalmár tud
na lenni, akkor sok minden másként volna itt. A 
vezérkari tisztek azonban általában nem forradal
márok. örökké küzdeniök kell a tekintélytisztelet, 
a subordináció nyomasztó terheivel, amelyeket a 
vezérkari iskola nevelése rak rájuk. Milyen könnyű 
volna 1934-ben összefogni Eckhardt Tiborral, a füg
getlen kisgazdapárt vezérével, aztán két oldalról be
keríteni a kaszinó Magyarországát. £ helyett egy
mást tépik, egymást gázolják cl egy tragikus vá
lasztási küzdelemben.

Milyen végzet árnyéka borong itt a tiszta, jó ma
gyar fejek és becsületes szivek fölött? Mikor a ha
talomra kerül, mert a hatalomra hívják, mindenki 
valami csodát vár tőle. Aztán az ország elolvassa a 
93 pontját, a beszédeit és megdöbben. Ez nem az 
a Gömbös Gyula, aki ellenzéki korában olyan egy



szerűen, tisztán tudott szólni a parasztokhoz, falusi 
kisgazdákhoz, hogy sokszor levett kalappal hallgat
ták a emberek. Ez újra az óvatos taktikus, a vezér
kari iskola neveltje, aki mindig a legkisebb ellen
állás irányába halad. Vájjon milyen titokzatos erők 
fogják le a kezét? Kik akadályozzák meg a terveit,
a földbirtokok, a hitbizományok reformját.’ . Kik 
szorítják bele ezt az elvetélt reformkort valami le
verő akta-tologatásba, felsőházi vitákba, és elkese
rítő pepecselésekbe?

A legnépszerűbb vád, amit ellene hangoztatnak, 
hogy egykönyvü katonatiszt. Aki azonban a nagy
tétényi kúriában látta a sűrűn forgatott ötezer re
mek könyvét, az alig hiszi ezt. De akkor miéit ál
modik a klasszikus Arpád-kor nagy észak-déli ma
gyar védővonaláról, a Helsinkitől Ankaráig terjedő 
szövetségről? Miért jár Pilsudszkynál, Kemálnál^ 
Szófiában, miért próbálja az utat egyengetni a szer- 
bek, horvátok felé?

Azt is mondják róla, hogy Hitler, Mussolini pél
dája lebeg a szeme előtt és diktátor akar lenni. De 
akkor miért vezet zarándoklatot Rodostóba, miért 
tanulmányozza a szabadságharc történetét a histó- 
rikus buzgóságával? Valami más, egészen más lebeg 
az ő szeme előtt, amit a lapja címében úgy fejez ki: 
függetlenség! Nemzeti öncélúság! Eleget hullattuk 
másokért a magyar vért. Legyünk egyszer a magunk 
urai, illeszkedjünk bele a népek nagy családjába, 
mint barátok és mint egyenrangú feldc, hiszen va
lahol Keleten készülődik a rettentő vihar. A szov
jet kinai-fala mögött titokzatos erők, titokzatos ha
talmak szervezkednek Európa lerohanására. fis ez a 
vihar minket fog elsőnek útjába találni, amint min
ket talált a sárga vihar is.

Ez a felismerés az ő bűne. Látta a bolsevista Sá
tánt és élesebben, tisztábban látta, mint bárki más



ezen a földön. Elsőnek állt vele szemben a honvé
delmi minisztérium erkélyén, amikor rámeredtek a 
Pogány-féle terrorista csőcselék fegyvercsövei. Látta 
az első kommün akasztófáit, de ő látta meg legvilá
gosabban azt is, hogy azzal a démoni erővel szem
ben, amely ezeket a bitókat felállította, nincs alku- 
vás, nincs kompromisszum. Itt csak egész emberek 
egész lelkek tehetnek valamit. Az a bűne és azért 
gyfilölik, mert ő tudta, hogy azokkal sem lehet 
semmit kezdeni, akik a régi politikai trükkökkel, a 
tehén-vásárlók alkuszi erkölcsével, a polgár óvatos
ságával, a kalmár kodkázatmentességével akarnak 
szembe szállani ezzel a veszéllyel. Az a bűne, hog}' 
nem hitt a polgári rózsaszínűeknek, az úgynevezett 
liberálisoknak, akik egyszer már bekormozták ke
züket a bolsevista diktatúra ördögével történt kéz
fogás során, fis tudta róluk, hogy újra szívesen be
kormoznák, ha mégegyszer alkalmuk nyilna rá.

„Csak" vezérkari tiszt volt, — mondják az ellen
ségei. De elsőnek a világon ő érezte meg a magyar 
titokzatos, hetedik érzékével, hogy a bolsevizmus 
nem politikai párt, nem valami szekta, hanem egy 
világot fenyegető hatalom, amely elsőnek ezt a nem
zetet fogja eltiporni, amint módja lesz hozzá. Ezért 
ürítette ki a lőszerraktárakat, mikor Pilsudszky mar
sall halálra szántan vívta a varsói csatát és amikor 
a csehek nem engedték keresztül a francia lőszer
szállítmányokat. Ezért álmodott mindig másfélmil
liós magyar hadseregről, egészséges, apró paraszt
birtokokról, a másik Magyarország lebontásáról, hi
szen tudta, hogy a bolsevizmus ennek a korhadtsá- 
gából, ennek a hibáiból fog megélni, ha egyszer 
Európába teszi a lábát. Ezért harcolt a magyar szo
ciáldemokrácia ellen, amely egyszer már szövetségre 
lépett a moszkvai diktatúra ördögeivel. Ezért ment 
talán Hitlerhez is, amikor onnan vélt támogatást 
kapni a keleti veszedelem ellen. Ezért félt a zsidó-
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Ság forradalmi részétől, amei>' 1918-19*ben ott volt 
az els5 kommün vezérkarában.

Milyen egyedül, milyen dolgavégezetleníil halt 
bele abban, hogy lefogták a kezét!

S most itt áll a szobor. Örkény lassúm léptet a lo
ván, Meíszibe néz. Vaj jen mit lát ott a távolban^ 
Hiszen, amí^ élt olyan sdc mindent meglátott: 

Grmbcs Gyula irta le elsőnek a világon, hogy 
Ivíoszkv:lt, a nemzetközi összeesküvésnek ezt a szc!;- 
h'!yét ei kell foglalnia, ki kell füstölnie a Nyugat
nak, különben belepusztul az emberiség.

S most, mikor itt a szobor előtt felzúg a Him
nusz, meghajolnak a zászlók, Bárdossy László mi
niszterelnök, aki most érkezett, előbb egy finom 
főhajtással köszönti a szobrot. Aztán hirtelen hát
ralép. Az ő arca is olyan, mint a szobor: amint hal
kan súgja egy mellettem álló úrnak:

— A németek ma hajnalban megtámadták Orosz
országot. A háború kitört! Vájjon mit látsz Örkény 
vezér? íletet, halált? Jó ómen ez, vagy rettentő in
tő jel? Szabad hazában mondjuk-e el egykor, vagy 
majd csak bújdosásban egy ország romjai fölött a 
próféciát, amit Te mondtál:

„Igazolni fog engem az idfi! . .



AZ ÁRULÓK SZÖVETSEGE.

Aszfalt helyett magyar kv.ponyákkal fogjuk ki
kövezni az utakat! — így hangzik a hadüzenet má
sodik része. Ezt a hadüzenetet nem a Szovjet küld* 
te. Talán nem is a kommunisták! Ezt a hadüzenetet 
nyíltan és gőgösen terjesztik.

Kicsodák vájjon?
Egyelőre csak annyi bizonyos, hogy szovjet-repü- 

lőgépek bombázták Kassát. Az egész város az utcá
kon volt, mikor fényjes délben megjelent két szovjet* 
jelzésű repülőgép és ledobált egész sereg bombát. 
Természetesen azoimal készen van a megszokott 
formula:

— Kassát a németek bombázták!
Általában ezt hiszik a miniszeterelnőks^n is. 

E2t gondolja — úgymondják — maga Bárdossy 
László is. A kormányzó viszont szentül meg van 
g}'őződve, hogy a bombát az oroszok dobták. Vég* 
eredményben mi hát az igaz?

Az egyik kassai bomba nem robbant fei. Rajta 
kétségtelenül felismerheti az orosz gyári jelzés, l  
cyrill-betüs felírás. A tüzérségi szakértők szerint a 
bomba anyaga orosz öntvény, töltete speciális orosz 
robbanó anyag. Honnan vettek volna a némcteh 
orosz bombát ahhoz, hogy azt pontosan ICassárc. 
dobják le?

Azonban nemcsak Kassát bombáztál:, hünet) 
mélyrepülésben géppuskázták az egyik gyorsvonatot 
is, amely békés kirándulókat szállított a Kárpát- 
aljára. Magam beszélek egy vasúti kalauzzal — saj- ■ 
nos a neve elveszett azóta a többi noteszekkel együtt.

— Személyesen láttam, — mondja. Orosz jelzésű 
gép volt. Egész alacsonyan szállt. Más alakja is volt 
mint a német gépeknek! — mondja az elfogulatlan



tanú egyszerű és természetes hangján.
Rahónál is géppuskáztak az egyik vonatra. Azok 

is orosz gépek voltak. Végeredményben azonban az 
a legvalószínűbb, hogy orosz gépről egy cseh pilóta 
dobta a kassai bombácat. Erre adatok is vannak.

De vájjon nem mindegy-e az, hogy bombázták 
Kassát, vagy nem? Tegyük fel, hogy nem is esett 
bomba. Kivül t»dunk-e maradni a Szovjet-elleni há
borún? Ez itt a kérdés! Miután Teleki már aláírta 
a háromhatalmi egyezményt, miután nem is tudni 
hányszor aláírtuk az Anti iComintern paktumot és 
aláírtunk minden papírost, mondhatjuk-e azt, hogy 
majd szépen megvárjuk, amíg Sztálin elérkezik a 
liatarokra és kegyeskedik minket megtámadni s ak
kor maid védekezünk.

Cvek múlva bizonyára akadnak bölcsek, akik azt 
mondják, hogy nem kellett volna belemenni ebbe 
a hálx)rúba. Mert elvégre a bantam súljrú boxoló 
nem ellenfele a nehézsúlyúnak. Csakhogy!.. .  Csak
hogy a kétszáz német hadosztállyal együtt huszon
hat román hadosztály is menetel Sztálin seregei el
len. S amit mi csinálunk, amit nekünk csinálni kell
— sőt muszály! — eg>' gyilkos versenyfutás most 
Erdélyért. Elvégre egy háború, abban a pillanatban, 
ahogy megindul rendszerint egyforma eséllyel kez
dődig különben valamelyik fél nem indítaná meg. 
Ezt a szovjet-elleni harcot, elméletileg megnyerhetik 
a németek is. £s mi lesz akkor? Az a huszonhat 
győztes román hadosztály abban a pillanatban, aho^  
a szovjet-fronton végzett, a győztes türelmetlensé- 
gé-zel és dühével fogja rávetni msgát a Székely
földre, s ebben a harcában nem lesz egyedül, hanem 
segítik majd a németek is, akik a románokban már 
is dicső szövetségest látnak, míg bennünk csak meg
bízhatatlan szabotőrc^et.

Mi nem támadtunk meg senkit. De a kassai bom
bázás fig)'elmezteté$ volt szovjet-részről, hogy adott



pillanatban nú is megkapjuk a magunkét. Különben 
is az egész bombázás közömbös dolog. A szovjet már 
sokkal régebben kinyilvánította, hogy ellenségnek 
tekint bennünket. Kristóffy moszkvai követ előtt a 
jugoszláv megszállás pillanatában a Kreml nagyon is 
határozottan kifejezte rosszalását. Nem mondta ki, 
hanem annál határozottabban éreztette, ho;:v Bácska 
visszacsatolását „ellensége lépésnek" tekinti.

De különben is. Tegyük fel, hogy ebben a háború' 
bán a Szovjet győz. Ki hiheti, hol akad őrült, aki el 
tudja képzelni, hogy Európa közepén z győztes Szov
jet megtűrhet egy Magyarországot, amely 1920 óta. 
tehát Hitlert és Mussolinit megelöz\'e, baszkén hir
dette, hogy antibolsevista állam. Ki tudja alt hin̂ Tt 
hogy ez a százszázalékosan világnézeti hatalom eljön 
mzjd baráti kézfogásra Horthy Miklósho?, a!:i bü5x' 
kén viseli „Európa első antibolsevista államfője’* cí" 
mét. Hiszen Horthy Miidós sem ment el, mikor a 
szabadságharcos zászlókat, cserébe Rálcosi Mátyásért 
visszaadták az oroszok. A honvédzenekamak az In- 
ternacfonálét kellett játszani. Magyarország államfője 
pedig egyszerűen nem hajlandó tisztelegni a gyilko* 
sok Himnuszának, amelynek hangjai mellett az el
lenforradalom 'mártírjait bitókra húzták.

Ezek megint csak érzelmi szempontok. A magyar 
nép azonban tisztán és világosan lát is valamit. Tud
ja, hogy mi a bolsevizmus. Ez a nép látta Kun Béla 
terrorlegényeit, akik bőrkabátjukban, oldalukon re
volverrel és kézigránát-kötegekkel keresztü-kasul sza
ladgálták az Alföldet, Dunántúlt és nem grófokat, 
nem arisztokratákat, hanem munkásdcat, katonákat, 
kis-parasztokat akasztottak fel az útszéli akácfákra. 
Budapest látta a parlamenti píncdcet, amelyekben 
a falak iszamosak voltak a keresztély középosztály 
vérétől. Azok közül, akik a mai Magyarországot 
vezetik, nem tízen, hanem százan és ezren néztek 
szembe a terroristák gépfegyvereivel és ültek a Gyüj- 
tőfogház celláiban. Mindezek tudják, hogy a bolse*



vizmus a nemzet halála. Diktatúra! Idegra szolga* 
ság! A mellett még szláv imperializmus is.

Az európai népek közül egyedül Magyarország 
\an  meggyőződve arról, hogy a bolsevizmus semmit 
sem változott. A magyar hírszerzés, a titkos szol
gálat túlzottan is jó volt, hiszen az európai onzá- 
gok, ha valami kommunista ügyről volt szó, mindig 
Budapesthez fordultak tanácséit, információéit. Cs 
minden magyar információ úgy szólott^ hogy ott a 
kínai fal, a szovjet-határok mögött egy irtózatos vi
lágnézeti hatalom készül most tflzzel-vassal, ötéves 
tervekkel, az Istentelenek Szövetségének egy egéz 
népet át- meg áthálózó propagandájával a nyugati 
világ lerohanására. A szovjet csak az alkalomra vár, 
és neki minden eszköz jó, hogy a végcélt, a világ- 
íorradalmat elérje. Hitlerrel megnemtámadási egyez
ményt kötött, hogy kirobbanthassa a másodUc világ
háborút. Mikor Hitler az angpl szig^ inváziójára 
készült, akkor Berlin megkapta a titkos jelentést, 
hogy amíg a németek a szigetországban lesznek el
foglalva, a keleti „szövetséges” hátbatámadja Skct. 
Molotov januárban még Berlinben járt és a világ, 
felosztására tett ajánlatot Hitlernek. Az ajánlat tar
talma Berlinnek is sok volt egy kicsit, most hát dö- 
rögndc a fegyverek.

A magyar nép nem volt vak. £s nem lehetett 
olyan vak, mint sokan Nyugaton. A sajtó, a .nienc- 
külok útján a magyar falvakra is eljutott a híre an* 
nak, hogy mi történt Litvániában, Észtországban, 
Lettországbán, Lengyelországnak az oroszok által 
megszállott részein. A fiimek téli háborújában részt- 
vett magyar újságírók — a baloldaliak is — meg
írták, elhozták a hírét azoknak az állapotoknál', 
amelyek a Szovjetben uralkodnak.

Ha valami, úgy a finn-szovjet háború végleg fel
nyitotta a s z e m e t és megértette, hogy szovjet-ma
gyar viszonylatban nincs helye taktikázásnak, erdélyi



pclitikáxiak cs a későbbi káliay<kettdsnek. Elet, vagy 
iialál! Cs még mindig jobb az élet reményét válasz- 
tani, mint a szovjet-barátság, vagy szovjet-megszül' 
iás esetén fenyegető bizonyos halált.

Most hát ott állunk a parlament roppant kupolá
ja alatt, amikor Bárdossy László miniszterelnök be
jelenti, hogy „Magyarország hadiállapotban van a 
Szovjet-Unióval”.

Ez a parlament még egy szabad ország képviselő- 
háza. Ott ülnek benne a szociáidemdcraták, függet
len kisgazdák, liberálisok, ellenzékiek, keresztény 
pártiak. Itt akinek aggodalmai vannak, megmond
hatja szabadon. Senl ît sem fenyeget a Gestapo, sen
kit nem visz el a titkos rendőrség. S mikor az elnök 
felteszi a kérdést, hogy a T. Ház tudomásul veszi-e 
a miniszterelnök bejelentését, nincs ellenvélemény! 
Pedig ott ül TUdy Zoltán is, aki később majd a szov
jet-szuronyokkal életrehivott köztársaság elnöke lesz, 
ott ü!nek a szociáldemokraták, köztük Szakasits Ár
pid, aki szovjet-Magyarország elnöke lesz egy na
pon. Ott van az ősz oroszlán, Zsilinszky Endre, 
akit majd Sopronkőhidán akasztanak fel, amiért 
Malinovszky marsallnak felajánlja a fe^erletételt. 
Mindenki ott van. Az utólagos bölcsek, az előre
látók, a mindent jobban tudók. Hát miért nem szói
nak.̂  Miért nem mernek szólani?

Azért, mert tudják, hogy ebben a kérdésben 
szemben állanának az egységes nemzeti közvéle
ménnyel. Nem Hitlerről van itt szó. Hanem az élet
ről, vagy a halálról. Ha valamiben, ebben az egy
ben, a nyiltan, vagy titkosan választott képviselők 
egy'hangú határozatával, maga a magyar nép szavaz.

£s ha a magyar nép szavazott, ha a magyar nem
zet kiküldi fiait a frontra, — igen —  mikor az 
egész magyarság az élet és halál mesgyéjére került, 
akkor nincs, mert nem lehet többé, külön akarat, 
külön érdek. A parlamenti döntés után nem lehet



többé vitatkozni arról, hogy jól csináltuk-e, vsgjr 
rosszul, melyik oldalon kellene állanunk és ,»mi 
lesz, hogyha mégis...?” Magyarországon nincs dik-. 
tatúra, tehát még csak azt se lehet mondani, hogy 
a diktatúrával szemben nem kőtelező az eskü, a 
hazafiul hfiség. Ma^arországon, most mindenkinek 
e^y kötelessége van, harcolm és vállalni a részt a 
nemzeti erSjesátésekMl. Aki nem ezt teszi, aki az 
ellenség győzelmére spekulál, aki idegen fegyverek
kel akarja meghódítani a hatalamat és elveszteni az 

az nem „ellenálló", nem „szabadfáqihds".
hanem akárhogy is nézzük a dolgokat: hazaántló!

Milyen más a franciák, belgák, hollandok hely
zete, akik most a maquisban, a földalatti mozgal
makban harcolnak a németek ellen. Ezek igenis 
szabadságharcosok. De Őket megszállták a németek, 
mi pedig az oroszokkal állunk háborúban. Az ö 
partizánjaik a nemzet szabadságáért harcolnak, még 
a bukás után is. A mi partizánjaink az idegen ter
rort. a szovjet szolgaságot akarják a nyakunkba ül
tetni, mielőtt elbuktunk volna. Szerencsétlenség, bal- 
végzet, ostobaság, de nekünk most a német hatalom 
fegyvertársunk. A franciáknak, belgáknak, hollan
doknak pedig ellenségük. Azokat a hollandokat, 
belgákat, franciákat, vagy esetleg amerikaiakat, akik 
most átlépnek német szolgálatba, akik Párizsban 
együtt beszélnek a berlini rádióban, a háború után.
— ha g>'<iznek — fel fogják akasztani, vagy bör
tönbe zárják Vájjon mi lesz azonban a mieinkből? 
Üjra nemzeti hős, mint 1918-ban?

Hát még mindig nem tanultunk 1918-ból? Még 
mindig nem látjuk. hog>’ az akkori különbéke ki- 
sérleteken, a hatalom, a király ingadozásán keresztül 
mint ásta alá egy céltudatos kisebbség, egy forra
dalmi összeesküvés a hadsereg ellenálló erejét és 
mint pusztította el az országot?

A magyar ezredek most indulnak a szovjet szol-



gaság ellen. Nem másfél millió ember, amint ezek 
a fantaszta „jobboldaliak" álmodták. Csupán a he< 
gyivadász divízió. Hadiállapotban vagyunk a Szov
jet-Unióval, — mondja a parlament és ebből mtiid- 
járt levonjuk a legvégzetesebb konzekvenciát. A::t 
tudniillik, hogy nekünk elég tizenhatezer emberrel 
hadat viselni Sztálin tizenhat milliós hadserege ei* 
len.

Megint a fél-munka, a félmegoldások, latsr^ t̂dc 
politikája következik, mert a háttérben ott állanak 
a számitgatók, az okosok és a befutóra játszók. Ec 
a tipus, most nagyon elterjedt a mi szét) Budo,- 
pestünkon. A  lóverseny-politikusok ezek, akik Aml- 
gon tanulták a nemzetpolitikát. Ezek tudják, hogy 
nem érdemes favoritra játszani, mert nem fizet 
nagy pénzt. A befutót kell megtenni a bookmaker* 
nél. Azt a lovat, amelynek legkevesd)b esélye van 
s ha bejön, azon lehet keresni: hatalmat, miniszter- 
elnökséget, államtitkárságot. Ezek 9xok, akik lázasan 
olvassák a ludijelentéseket, hallgatják a BBC-t és 
cgyértelműleg megállapítják, hogy Sztálinnak, — 
ebben a pillanatban — semmi esélye sincs a befu* 
tásra. Ha mégis befut, akkor annál jobb. Annál na* 
gyobb pénzt fizet majd. Ss pont azcJcnak fizet, akik 
a leghitványabbak voltak, akikodc semmi esélyük 
nem volt, hogy valaha is a hatalomra üljenek.

Ezek azonban nagyon kevesen vannak. Ok a lég* 
erkölcstelenebbek, de legveszélytelenebbek. Veszé
lyesekké majd akkor válnak, ha mégis megtörténik' 
a csoda, amely megnöveli a befutó esélyeit. Tél tá
bornok, Vagy a Colorado bogár megeszi a német 
burgonya-termést. Avagy kiderül, hogy mégis pa> 
pírból van a tank. Egyszóval valami: csoda.

A veszélyes az az embercsoport, amely egységes, 
zárt falanxként kerül most szembe a parlament ál
tal jóváhagyott nemzeti akarattal. Ez az ig^i had
üzenet! Nem a Sztáliné. Nem a Hitleré és nem a



Bárdossyé!
— Magyar kopomákkal fogjuk az utcákat kövez

ni! — hangzik a terrorisztikus fenyegetés.
A parlamenti pincék jeges és véres lehelctc sQvit 

most felénk. Kun Béla, Samuelly rekedt hangja ri
kácsol és ez búcsúztatja a halálba induló mag\’ar 
honvédeket. Hat. vagy nyolcszázezer ember üzeni 
utánuk, hogy jzj nekik, ha gj'dzni merészelnek és 
méginkább jaj, ha Sztálinék gj’őznek. Hiszen Sztá
lin megmondta, — hogy a mag)'ar kérdés vagon 
kérdés. Ha egyszer g>öz, akkor a mag>'arokat ki 
fogja telepíteni a Golodnaja Sztyep-re, az £hes 
szteppére. Lám, ez a Sztálin még humánusabb, mint 
a hadatüzenők. 0  csak telepíteni akar. Emezek le
vágott fejekkel akarják kirakni máris az Andrássy- 
utat.

És ebben nincs különbség a túloldal gazdagjai és 
proletárjai között. A bankok párnázott igargatósá- 
gi irodáiban ugyanaz a gyűlölet sustorog, mint a 
Karpfenstein utcai kis krájzlerájok sötétjén. S ha 
erről valaki szól, akkor azt mondják; — „antiszemi
tizmus”.

Pedig nem erről >̂ Ln szó. A magyar nép nem anti
szemita. A magyar arisztokrácia tagjai szívesen há
zasodnak a lipótvárosi új arisztokráciába, a vidéken 
több mint egy millió hold van az új birtokosok ke
zén, a budapesti házak ötvenegy százaléka az 6 ke
zükön van, a sajtóban legalább nyolcvan százalék 
erejéig részesek, a gyáripar, a bankok, csaknem száz 
százalékig az ő kezükben vannak, a vidéki paraszt 
üzletet köt velük és a középosztály tagjai, a dzsent
rik boldogan barátkoznak a pénz képviselőivel.

Nem antiszemitizmusról van szó tehát, mikor a 
nemzetet hatalmába keríti egy nyomasztó érzés. A 
magyar érdek külön vált az ő érdeküktől. Nekünk 
mától kezdve mindenáron aira kell törekedni, hogy 
Sztálin seregei ne tehessék lábukat magyar földre.



Nekik a2 az érdekük, hogy leverjék a magyar sere
geket és Sztálin fegyvereivel töröljék ei az egyen
súly-törvényeket.

ök a maguk kezében akarják látni az államhatal' 
mát. Mi mag>'ar kézbe akarjuk visszajuttatni azt.

A parlament vezetői politikusán gondolkodtak. 
Ok azzal a politik&i érzéknélküliséggel, gyakorlat
lansággal, amely érthető és mag)*arázható egy két
ezer éven át üldözött népnél, amely húsz évszáza
don keresztül elszokott az államvezetéstől. Ez a nép 
az üldöztetésben, vándorlásban, hazátlanság^an, ke
gyetlen kényszer alatt tanulta meg, hogy csak akkot 
élhet biztonságban, ha hatalma, befolyása van ‘az 
államvezetésre. Ha kezében a pénz. Neki két évez* 
reden keresztül szükségképpen mindig azonosulnia 
kellett a hatalommal. Most azonban, mikor a törté
nelmi erők kényszere azt mondja nekik, hogy a vég
zet ellenük fordult, akkor nem a magyar érdekkel 
akarnak azonosulni, hanem újra a hatalommal, még 
pedig egy idegen hatalommal, amely nekünk vég
zetünk és halálunk.

Nem az antiszemitizmus születik itt most azok 
lelkében, akik ezt felismerik. Sokkal rosszabb és sok
kal na^'obb históriai folyamat ez. A magyar érdek, 
amely azonos volt az ő érdekükkel a szabadságharc
ban, a kapitalizmus kezdőkorszakában, azonos a tria
noni időkben elvált az ő érdeküktől. Nekik nem 
érdekük, hogy a magyar nemzet megmeneküljön a 
bolsevizmustól. Nekik az az érdekük, hogy a bolse- 
vista fcgy\’erek győzzenek rajtunk.

Vájjon mi lesz ennek a vége? Vájjon nem egy 
rzornyü tragédia baljós árnyai boronganak mindkét 
ncp fölött? Hiszen, ha majd Amerika is belesodró
dik a háborúba, akkor valószínűleg internálja a jâ  
pánokat, a németeket, akik nem ismerik el száz szá
zalékban az amerikai érdekek felsőbbségét és első
rendű voltát. Anglia is internálja Mosley fasisztáit.



Hiszen háború van. Cs még az igazi demokráciák hi* 
borúja is kényszerűen diktatúrává változik. A hábo* 
rúban nincs külön érdek, nincs kifelé húzás.

Mi lesz hát ennek a vége!?
Vájjon van-e, vagy lesz majd, akivel még lehet 

okosan beszélni?

9S



LATOGATAS EGY MUNKA-SZAZADNAL.

A sógorom jámbor kishivatalnok, fövirosi adó* 
tisztviselő. Kellemes, vidim fiOu Az a fajta ember
típus, aki a lég>nek sem tudna ártani. Most mikor 
megkapta a S.A.S. behívót, azt hitte, hogy őt is a 
harctérre viszik. Kécségbeesett, mert egy munka- 
század parancsnoka lett.

— Gyere ki hozzánk. Érdre! — invitál. A város 
tele van mindenféle szamársággal. Azt mondják, 
hogy kegyetlenül bánunk az emlxreiokkel. Hát néz* 
zél szét magad.

— Ha megtudják, hogy újságíró vagyok, úgy 
sem fognak velem őszintén beszélni, — mondom.

— Nem fogják megtudni. Gyere ki, nézz szét.
A Duna fölött ragyog a nap. Boldog nyaralók

zsivajától hangos az egész telep. Hol az ördögbe 
keresse itt az ember a munkaszá^ot? Hol lehet itt 
a baraktábor, vagy a kaszárnya?

— Sehol, — igazít útba egy shortos pesti dáma. 
Keresse csak a partmcntí villákat, ö t t  vannak.

A munkásszázadok parancsnoksága valóban egész 
sereg villát foglalt le s most ezekben vannak elszál
lásolva a század tagjai. Igaz, az ágyakon nagyobb
részt csak szalmazsák van. De vájjon jut-e szalma- 
zsál: azoknak a honvédeknek, akik inár valahol Ko- 
lomeán túl járnak? Vannak különböző kényelmet
lenségek. amelyeket nem kell végigszenvedni egy* 
egy polgári lakásban. Például fél hatkor ébrer.ztŐ. De 
vájjon tudnak-e aludni a honvédé!;, „mikor silteCí- 
(öen bőgni kezd a gránát*'? Az öreg, harcscbajusTít 
őrmester viszont azzal fogad:

— Egy kicsit várni kell kérem. A hadnagy úr. 
meg a többi urak még nsm jöttek vissza.



A többi urak alatt a század tagjai értendő. Most 
valafflí szalmát tömködnek a zsákokba  ̂ ami persze 
szintén nem örvendetes munka. Hiszen a század taj;- 
jai között van egy ügyvéd, két baidctisztviseld, né
hány kisiparos, kereskedő mie^réb.

— A fene se tudja, — magyarázza az drmester — 
mit akarnak velük. Egyik nap a. strandot kapargdt* 
ják, másik nap szalmazsákot tőidnek a kiképző 
zászlóaljnál. Tetszik tudni, a régi Dienstreglamában, 
mikor még a közösöknél szolgáltam, volt egy utasí
tás: „lázasan csoportosítani' a semmittevést”. HU 
most az urak ezt csináljál;.

A hadnagy úrnak egyébként külön villája i-an. 
Abban van elhelyezve a századkonyha is, aho! né
hány civilruhás, katonasapkás úr buzgoUcodik a va
csora elkészítésénél. Az egyUc hivatása szerint is 
mészáros, a másUc könyvelő az egyik nagy vasas c^g 
üzletben, a harmadik kiskereskedő Szolnokon, a ne
gyediknek hírlapterjesztő-irodája van Hatvanban. 
Most. valamennyien szakácsok, kukták, kisegítők. 
Azt mondják, hogy kissé meleg a konyha, azonban 
mosogatás után nagyon jól lehet fürdeni a Duná
ban. Fürdőtrikót valamennyien hoztak maguklcal.

A tűzhelyen hatalmas bécsi szeletek seroegtek a 
zsírban.

-^Kétszáztiz wienerschnitzlit nem olyan egysze
rű kisütni ezen a vacakon! — magyarázza Grün- 
spann úr.

— S ha maga látná, mennyi krumplit keli (hiccoI* 
ni hozzá. £s ráadásul az ember mindig elkésik! 
Hallja, már jönnek is.

Kint az érdi alkonyatban katona-nóta zendül. 
„Horthy Miklós katonája vagyok,
Legszebb katonája".. .

Elől a hadnagy úr ballag, a szalmába fürdött d- 
vilruhás, katonasapkás század élén. Valahogy, nagy 
nehezen megállítja a századot. Jobbra'átot, vezényel, 
aztán az egészet rábízza az őrmesterre.



— Vacsorázzanak meg! Utána mehet mindenki; 
amerre lát, — mondja az őrmesternek.

— A nyolcórással megint jön egy csomó pesti 
dáma.

Mert az asszonyoknak szabad ki'bejárásuk van. 
Hozzák a cigarettát, a pótelelmiszefadagpkat, a tisz* 
la fehérneműt. Éjszakára ott tnaradnak egy*egjr ét
éi villában az urukkal, vagy a barátjukkal. Kamuti 
Őrmester nem keresi 6ket. A hadnagy úr mégkevésb- 
bé. Hiszen a pesti sláger is úgy véli: „Egy kis szere* 
lem kcir*.

A sógor azt mondja, hogy vacsorázzunk együtt. 
Üg>' készült, hogy vele eszünk. Már bort is hozatott.

— Megőrültél? — mondom, fin itt civil Vagyok. 
Látogató. Képzeld el mit írnának a 8 Órai Ojságék, 
ha kiderülni, hogy munkaszázadnál wienerschnitziit 
syctt a kormánypárti sajtó muckatársa.

— Nekem az embereimmel kell ennem! — mond
ja a hadnagy úr. Ha elmegyek a vendéglőbe, akkor 
fcljelc.'.ccnck, ho£j a századkonyháról ellopom a já
randóságot és abból dorbézoíok.

— Jó, akkor vacsorázz velük, én majd a vendég- 
ICben várlak.

A kis Duna-parti nyári vendéglőben, egyik asztal 
mellett fi£.tal, rőthajú gyerek ir.

— Hohó! — kiáltok rá. Hát te mit csinálsz ilt?
— Szolgálok a sógorod századánál. Tömöm a 

szalmazsákokat.
A fiú debreceni újságíró. Egyik baloldáü kip 

munkatársa volt. Most ő is megkapta a behívót. 
„Siess! Azonnal! Szalmazsákot tómni!”

Mindjárt a közepén kezdjük a beszélgetést.
— Tubjdonképpen mi a baj veletek? —  kérde

zem.
— Semmi és minden! — mondja keserfien. —



Ami a bánásmódot, ellitást illeti semmi kifogás. A 
sógorod azonfeiüJ jó gyerek. Nem kiabál, nem esi* 
niitat bekaüggetéseket. Azt is mondhatnám: finom 
ember. Og)' vigyáz ránk, mint a kotló a csirkéire. 
Azonfelül nem is antiszemita. Hiszen látom, hogy 
direkt sajnál bennünket. Sokszor már a b6rét resz
kírozza, hogy minél több kedvezést adhasson ne
künk. Ha egyszer kapna egy felülvizsgálatot, egész 
biztosan degradálnák.

— Akkor hát mi a bajotok?
—  Ti ezt nem értitek, moodja a kb vörös. — Itt 

szüntelenül úgy érzem, hogy megalázzák az emberi 
méltóságomat.

— A századparancsnok? Az őrmester.^
— Nem* Mikor a honvédségnél szolgáltam, sok

kal jobban megaláztak. Negyvenszer kellett „fe- 
küdj"*t csinálni, ha eltévesztettük a lépést. Éjszaka 
a zugsfOhrer felköltött és az egész szobával kirakat
ta az ágyakat a hóra. Aztán megint visszarakatta. 
Hülyeség volt. Szemtelenkedés. Sikantéria. De azt 
velem együtt csinálták a keresztények is. Érted már?

— Nem értem! — mondom.
— Ezzel szemben itt senki sem szemtelenkedik 

velünk. Legkevésbbé a sógorod. Ha szolgálaton ki- 
vül vag)'unk, állandóan per „urak” beszél velünk. 
Ma is velünk tömte a szalmát. Pedig hadnagy. Ha 
meglátná egy százados, vagy őrnagy, bizonyosan' 
csúnyán letolnák. Cs mégis meg vagyunk aláz:^.

— Mondd meg már végre, hogy miért?
— Egyszerűen azért, mert lehúzták rólunk az 

eg)'enruhát. Tudod, ez a civil rgha, fölötte a 
te-sapkával amolyan gettó félét jelent. Azt jelenti, 
hog}’ mi nem olyanok vagyunk, mint a többiek. Mi 
nem lehetünk liadnagyok, nem hordhatunk önkén- 
tcsi karpaszományt. A zsoldkönyvünkbe pedig be
leütik azt a bizonyos szót.. .  Hát érted már?

— Értem, G)'urka! Viszont ti itt ültök a Duna



mellett.
. ,  .£9 n)’anlunk a kincstár költségén. — mondja 

kcsenlen.
— Itt ültök a Duna mellett és bécsi szeletet esz* 

tek. A magyar honvéd kint a Dnyeszternél őröl, ha 
bab^..l]rá5t kap. Ti szalmazsákot tömtök és azok 
odakint meghalnak. Ti nyugodtan alusztok az érdi 
villákban, azoknak a lövészácokba becsorog a vfz. 
Hát még mindig nem értitek, nem akarjátok észr 
reveoni, hegy tiveletek egy életbiztosítást kctött a 
magj'ar politika. Ez a fiatal hadnagy, ez a babaarcű 
ad<kiszt\*iselö nem a maga jó k ed v ü l vigyáz rátok. 
Neki nem kell félni semmiféle .^letolástól”. Neki 
és minden ilyen munkásszázad parancsnoknak az 
a kötelessége, hogy megtartson titeket arra az idő
re, ha az angolc^ győznek.

— De kint a harctéren nem így van! — veti ellen 
Gyurka. — Ott aknát kell szedni, lövészárkot ásni, 
g^fegyvertűzben lAszeres vooatdut kipakolni és 
a mellett nem is minden századparancsnok olyan 
mint a mienk. Vannak, akik kéjelegnck benne, ha 
valami rosszat tehetnek velünk.

— Vannak jó emberdc és \-annak rossz emberek. 
A honvédség rendes, fegyveres alakulatainál is van
nak jó parancsnokok és vannak rosszak. Vannak 
emberségesek és brutálisok. A háború háború marad. 
Itt a Dunaparton és Oroszországban is.

— De ez nem a mi háborúnk! — lángol fel a 
fiatalember szeme.

— No látod! Erről is szó van egy kicsit. Ti azt 
mondjátok: ez nem a mi háborúnk. Akkor, hogy 
kívánhatjátok a világ bármely hadvezetAségétSl, 
hogy fegyvert adjon a kezetekbe és bedobjon a tfiz- 
be. Ha Amerikába azt mondanák a n ^ re k , hogy 
..ez nem a mi liáborúnk", akkor az amerikai de
mokrácia aligha küldené őket a frontra, ha majd 
belesodródik a háborúba. Ha az amerikai japánok



xtt mondják nujd egyszer, hogjr „ez nem a mi há
borúnk", akkor aligha fognak bécsi szeletet, vagy 
candyt etetni velük Miamiban!

— Az amerikai néger azonban harcolni fog Ame
rikáért! — mondja rá a rAthajú.

— Pedig, látod, én úgy tudom, hogy ott is kü
lön fekete századok \’annak. Fehér tisztek parancs
noksága alatt. De ha tőled kérdezném meg, hogy 
ha visszaadnák a karpaszományodat és h t kimeiuiél 
a harctérre a századdal együtt: mit csinálnál te? 
Harcolnál?

-H itlerért?
— Magyarországért! — mondom.

— Ezekért: a nyilasokért? Horthyért, meg a töb
biekért, akik egyensúly-törvényt oinálnak, akik a 
fükimpámat vizsgálják. Soha!

— És ezt mondják a töti)lek is?
— Mindenki ezt mondja. Minket megaláztak.. .
— Nem! — mondom. —Csak két érdek külön 

vált. A tietek és a mienk. Soha ilyen világos nem 
volt ez elSttem, mint éppen most.

— Igen. Mi már nem értjük meg többet egy
mást! — mondja a fiatalember. — Kár minden 
vitáért.

. . .  Az asztalnál már ott áll a fiatal századparancs
nok, s mikor leül mellénk, hosszan nézi a pohárban 
aranyló bort. Mintha csak Pythia aranygömbjét 
vizsgálgatná. Vájjon mit lát benne? Látja-e ezt a 
fiatalembert, amint egyszer visszajön Moszkvából,
— ahova tényleg átszökött — kezében a géppisz
tollyal? Látj -c a századot, amelyet egyetlen enober 
veszteség nélkül ad át majd a háború végén? Lát
ja-e ezeket az embereket, amint üvöltve vádolják a 
népbíróság előtt és leköpdösik a tárgyaló-terem fo
ly t já n ?  Látja-e önmagát megkötözött kézzel, a 
fegyencdc csikós ruhájában? S tehet-e róla, hogy 
mindez Így lesz?



S vájjon ez a lobogószemfi, fiatal enteUektüel 
látja-e amazokat? A másik szélsőség túlzóit, akik 
majd nem beszélgetnek, nem próbálják emberi szó
val megvilágítani a gyűlölet tüzétAl elvakult elmé
ket, hanem a végsd pillanatban, az elkeseredés dü
hével lövik a Dunába azokat, akik a két érdek har
cában a maguk érdekét választották?

Tüzes kerék forog most az emberdc szeme elÖtt. 
A gyűlölet tüzes kereke, amely nó, gyorsul, pereg, 
mint az ördög motollája és egyszer elkap majd 
mindenkit. Innen és túlról állókat. Magával ragad 
egyszer mindenkit. Gázkamrákba, Andrássy-út 60 
pincéibe, bitóra, tömegsírba.

Van-e még kiút? Meg tudja-e még állítani valaki 
a gyűlölet tüzes kerekét?



AZ A2UR EXPRESS.

A hegyi-vadász divíziót felváltották. S ezek a fiúk, 
akik most itt ülnek köröttünk az aknaszlatinai kocs< 
mában, egyenesen a pokolból jöttek vissza.

— Meit az eleven pokol az, szerkeszti úr! — ma
gyarázza egy tarpai kuruc közlegény. — Tetű, kosz, 
vérbajos nők, rong)*okba burkolt férfiak, szemecs- 
ki, vagyis napraforgómag, amit az oroszak rágnak. 
A fene kér abból a munkásparadicsomból.

— Százesztendővel visszamaradt népség! — ália- 
pitja meg egy tizedes, aki civilben bányász volna 
valahol Borsodban. — £n nem szégyellem: amíg 
ki nem mentem a frontra, szociáldemokrata voltam. 
Nyolc éve pontosan beragasztottam minden btiye- 
get a tagsági könyvembe. De nekem ezután beszél
hetnek az elvtának Marxról, szabadságról, az orosz 
munkás-jólétrftL

S így bontakozik ki szemünk elÖtt annak a világ
nak a képe, amelyet nem ismert Nyugat, amelybe 
mint valami meseországban hittek a szalonbolsevis- 
ták és a Nagy Illúzió megszállottjai, a magukra ha
gyott proletárok. Az entellektüelek a maguk vágy
álmait, a proletárok a földi paradicsom illúzióját 
látták. De a magyar paraszt, a magyar munkás a ma
ga szemével nézett. Ezeket az egyszerű, természetes 
embereket nem lehet becsapni. Az 6 látásukat nem 
lehet megtéveszteni.

A fiatal zászlós, aki civilben tanító, a cyríll-betűs 
iskoláskönyvet mutatja, amit valahol Dnyeptropet- 
rovszk környékén zsákmányolt az egyik iskolában.

Durva, foszladozó, hamarsárguló rotációs papí
ron mindenféle ábrák. Rikító vörös tankok,- g ^  
pisztolyok, ágyúk, menetelő tatársapkás katonák.

— Ezt a könyvet — mondja — tanitótársaimnak



hoztam. — Nézzék meg mire tanították a szovjet- 
fiatalságot.

Aztán magyarázni kezdi, hog>' a szovjet-gyerek 
körülbelül így tanulta az ABC>ét. A: ágyú, B: bom
ba, C: cián harcigá;;, T: tank. Oak az Alfa és Ome
ga: Sztálin!

Mert ott a Kárpátok mögött egy csodálatos, kiis
merhetetlen világ van. Emitt iparosított Ázsia, amc^t 
koichosz-paradicsom, egyik helyen modem és félel
metes hadiüzemek, de a szomszédságukban fpldbe- 
ásott munkáslakások, piszok, szenny, szemét, szolga
ság. Áttekinthetetlen világ ez. Bezárt templomok és 
remegő emberek, akik sírva csókolják össze a szaba
dító honvéddcet és éjszaka rájuk tüzelnek a zsúp 
fedeles házak tetdi alól.

— Egy fiatal orvoskisasszonynak udvaroltam oda- 
kint — mondja a karpaszományos drvezetö. — Mi
kor megmutattam neki a budapesti képeket nem 
akarta hinni, hogy \an Lánchíd, Vár és hogy Bu
dapesten is jár a földalatti. Metró csak Moszkvá
ban van! — erősítette. — Mikor megmutattam ne-
ban van! — erősítette. — Mikor megmutattam ne
ki a húgom és az édesanyám fényképét, akkor meg 
éppenséggel azt hitte, hogy be akarom csapni.

— Ti bizonyosan grófok vagytok! Vagy burzsu- 
jok! — mondta és hiába magyaráztam neki, hogy 
az édesapám középiskolai tanár. — Ilyen ruhája 
csak a burzsujoknak van. Meg az amerikai millio
mosoknak.

— A legérdekesebb a Pjotr esete volt, — mondja 
a másik közvitéz. — Az autószerelő műhelybe osz
tottuk be ezt a ruszkit. Valami hadiüzemben dolgo
zott előbb. Valamicskét értett a motorhoz. Első nap, 
mikor vége lett a munkának, nem akart haza men
ni. Lefeküdt a szétszedett motor-alkatrészek közé. 
Felesége utána hozta a vacsorát. Másodnap, har
madnap sem akart hazamenni, pedig volt valami la



kása. Végre megkérdeztük tőle, hogy miért akar min
denáron a szerelő-műhelyben aludni.

— Orosz munkás mindig az üzemben aludni — 
magyarázta kézzel-lábbai. — Ruszki prolctárruk nincs 
órája. Ha ruszki proletár nt percet késik a munlcá- 
ból, ruszki komisszár nyomban fobel5ni. Szibériá
ba küldeni!

Így derült ki, hogy nagyon sok orosz munkás 
bent alszik az üzembe, ahol a munkaidő 12-14 6ra. 
Nemcsak háborúban. Ennyi volt békében is.

A borsodi bányász-tizedes valami igen-igen cif
rát mond a szocializmusról. Süssék meg! A tetűjük- 
kel, meg a szemecskivel együtt.

Egy iiajdusági honvéd — aki Isten tudja, milyen 
katonai bölcsesség folytán Áerült a hegyivadászok
hoz — az egyik vinyica-lcőrnyéki kolchozról beszéL

— A koichosz-paraszt együtt lakik a kolhosz- 
kei^kó’ei. A lakásokban még ágy sincs. A ^men- 
ccn alszik jz egész család. Néha 10-12-en egy sor
ban. Az egész kolchoszon egyetlen kö épület van. 
Abban lakik a komisszár, intézd, vagy mi a rossz 
istennyila. Csak azt tudom, hogy a parasztnak le 
kellett térdelni eldtte, ha vizitált.

Persze a komisszár nem volt orosz. Abból a faj
tából került ki, amely most ott áll az orosz száza
dok mögött és géppuskával, kancsukával hajtja 
őket a halálba. A fényképeik ott vannak a német 
illusztrált lapokban. Mindegyik egy-egy SzaiTiuellí. 
Mindegyik egy-egy riasztó Korvin-Klein típus.

— Miért harcolnak akkor olyan hősiesen? — kér
dezi kissé sunyin egyik baloldali lap munkatársa.

— Azért uram, — mondja rá H. A., terebesfehér* 
pataki magyar honvéd, — mert ott jobb meghalni^ 
mint élni. Az életnek nincs értelme.

A baloldali kolléga hallgat. Ezt aligha lehet fel
tálalni a pesti drukkereknek, akik szorongva olvas
sak. hogy a koponyákkal való útkövezés lehetőségét



egyre keletebbre és keletebbre tolja a félelmetes né' 
met hadigépezet.

A fiatal százados, aki barátja, pajtása az emberek
nek. felteszi helyettük a körkérdést:

— Na fiúk, két liter bort kap tőlem, aki a leg- 
találóbb választ adja arról, hogy milyen az oros:*. 
rendszer.

A tűzben járt katcmák közül mindenki mond va
lamit. Kultúra nincs. A munkások földalatti odúid
ban és nyomortelepeken laknak a nagy gyárak kö
rül. A templomban szeszgyár van, vagy gabonardc 
tár. Nincs Isten. A fiataldc elkanászosodtak és fo
galmuk sincs róla, hogy van másik világ is.

V é ^ l egy közhonvéd szólal meg.
— Oroszországban nem tudnak mosolyogni az 

emberek!
— Te nyerted a két litert! — mondja a százados.
Mert ez a lényeg. Az orosz ember arcán meghalt

a mosoly. Nem a háború miatt. Sokkal régebben. 
A bolsevizmus ölte meg. Az állati munka. A rend- 
szer gondoskodik róla, hogy senki se érjen rá sem
mire. Főként ne tudjon gondolkodni.

— Oroszországban meghalt a lélek!
— Tudod, — magyarázza most már a százados — 

ez a honvéd találta el jobban, amit én sem tudtam 
kimondani eddig. Meghalt a mosoly. Ezek az em
berek gépek. Egy kicsit állatok. Munka-barmok. 
Ha egyszer ezek betörnek Európába, akkor vége 
mindennek. Ez nem ember többé. Tömeg. Gondo

lat nélkül, fait nélkül, életkedv nélkül, mosoly nél
kül. S ez ellen nincs védekezés. Téritcoi nem lehet, 
mert a papot nem értik. Felvilágosítani mé^evésb- 
bé, mert azt hiszik hazudunk nekik. Harc! Ez az 
egyetlen menekvés. Harc a pusztulásig. Harc teljes 
erővel. Ezt írjátok m«;g.

Mikor beérkezünk a keleti pályaudvarra, valaki 
mutatja, épp bent áll az Azur-express.



— A magjrar konnúny Fnrndaomágtól drága 
p«i2ért megvette az Azurexpresst, £inely Párizs és 
a Riviéra köpött közlek^ett. Csupa termes lrocsí!<. 
A nyara lj ezzel utaznak msjd Tusnádra. Kövér, 
kplozsvÁrí, nagyváradi csonker^tcsek terpeszhednek 
1 bíbor-bijsony vUésekco. Vastag iiivar»k füstölnek. 
A Waggon Lits hófehérruhás pinrérn Mecsckit és 
kecskeméti barack»-t szolgálnak fel az árva üldö
zötteknek. Az ülésekc^ Népszava, Magyar Nemzet. 
Gúnyos mosolyok. Ezt a háboiijt & ítéircctic úgyis 
elvesztik.

A tűzből jött katona utána néz az induló poni(>2s 
kocsisornak. Vájjon nem j<)U) lett volna őt\'en 
tankot venni ennek az árából?

A pirossapkás segédtiszt szalutál a vonatnak, 
amely — mint !mi szokták — méltóságteljesen ki- 
gördül az üveguarnokból.

— Azur-express! Kínt a fronton pedig halál és 
halál. Oroszország ahol meghalt a mosoly. Itt Azúr- 
express! Hova utazol rajta álmok, gondtalanság du* 
haj hazája. Hova mégy árva Magyarország?



SZÖVETSÉGET KÖTÖTTÜNK.

Néha ott is van „demokrácia", ahol ezt nem an
nak hívják. Például itt a Hajdúságon. Aki meg- 
akarja tanulni, hogy mit jelent ez a sd a t vitatott 
fogalom, jöjjön el ide (üjduböszötménybe, ahova 
egy kis közvélemény-kutatásra ruccantam le. Ezek* 
re a hajdúkra jobban rá lehet hagyatkozni, mint a 
pesti politikára, a redakciók gerinctelen inteliektü- 
clljeire és a politikus urak nagy részre, akik valami 
grandiózus tehénváiámak nézik a világháborút. A 
hajdúság a magyar politikán belül mindig valami 
ősi, természetes, nemzeti demokrácia különállását je
lentette. Már csak azért is, mert itt mindenkinek 
meg van a soha el nem ismert hajdu-nemersé^e, 
amelyet még Bocskay adott, amidőn m e^inálta a 
magyar történelem egyik legszebb telepítését. Ne- 
mes ember az utcaseprő, de demokrata a főkapitá
nyok utóda, a polgármester is, mert ő is paraszt fiú, 
irint n többiek: a rendőrliapitány. a tanár urak, a 
pap, a g>'ógyszerész. Az én apámnak nagyon meg
emelte kalapját az öreg talyigás Kovács Antal, m'.>rt 
az apám tanár volt. De az apám még nagyobbat 
köszönt Kovács bácsinak, mert az öreg talyigás fia 
az ö tanár-kollégája volt. Hány ilyen életsors ól, 
hány nagyszerű felemelkedésről és tragikus elhullis- 
íól beszél az akác városa! Paraszt apák fia itt n tn- 
denki. Káplár Miklós csikós volt a Pródon és még 
legalább hét nagy íestőművMZ él itt. E ^  kivétc é- 
vel valamennyi a népből jött. A mellett egy ka(> 
nanép fegyelmezettsége tölti meg ezt a hajdú d:* 
mokráciát. Nem hiszem, hogy az angol alsóházbs.! 
különb gentleman-ck üljelek, mint itt a városi köz* 
gyüiésen ezek a csizmás magyarok, gazdák, véckerti 
napszÁnoáok.



Itt csak a pesti vigéc'demokriciival volt b.̂ j. 
Amikor 1919*1^ népbiztos lett a na^y Ihztpani- 
mik hdsc, Rubiostcin Bcoő, Kelemen ügyvéd
úr, aki maga is parasztgazda fia volt, felment a 
nagyhatalmú elvtárs hivatalába.

— Mit akar Kcle;nen elvtárs? — kérdote P.u- 
binstein.

—  Idesanyám egy kis tojást küidíH:̂  Rubtncsáiiy 
elvtáisriak; — pishntott Győző is letett eléje két 
tojii^ránátot, amely feleslegbe maradt az Isonzó 
frontról.

— D« most oszt pucoljik elvtáiw-i, tette ho2Zá.
— nijrt hogy ez azonnal robban.

Ktin B«!& viíéz« a vírojházi ablakán ugrott ki, 
pedig a gránát nem is volt beélesltve.

— Îtt mán csak mi korminyzunk ezentúl! — 
mondta 1920-ban egy venkerti napszámos bizottsá
gi tag a közgyűlésen.

A szabadságról itt nem kellett sokat beszélnL Itt 
mindig tudták, hogy kell megvédeni a szabadságot.
Kiikor Kos.suth Debrecenben székelt, egy egész ezre
det ültet róra a Hajdúság. Maguk adták az embert, 
a rüsztungot, de még a n)'erget, meg a patkót is. 
Az ebd világháború után ezerszáz hősi halott ne
vet véstdc fel a hajdúböszörményi városháza már* 
vínytábláira. A földosztásai volt ugyanis kis baj, 
A kosruounizmus idején. A szomszédságon Balmai- 
újvároson új apostol ütötte fel a fejét. Pokróc elv* 
társ személyében, aki vélte, hogy az egész Scm- 
5?y-birtokot és az egész hazát fel ktU parcellázni a 
nincstelenek között. Dalmazújvároson tetszett is a 
dolog, mert ott volt a nagybiltck. Hajauböször- 
tnénybca azonban oupa kisgazdák birtokolták a Bocs* 
k*y által kiosztott földeket. Eone!: ellenére azon
ban a fiildosztás megnyerő programmnak látszott. 
A hajdúk úgy gondolta.*, hogy akinek van 5 holdja, 
kap n^Ué még ötöt és akinek ötven van az újabb



ö^en«t kap a meglévő mellé.
— Nag^beszédtt ember —  mondta valaki Pok* 

róc kománkról. —  Hívjuk meg szavalisra!
A kÖ4/etkez5 vasárnap legalább ötez«* eflidxr hall

gatta a foldosztó a p ó é it . Eleinte tetszett is, amit 
moridott. Mikor azonban arról kezdett beszélni, 
hogy a tíz holdas birtokot is cl kell venni, oszt* oda
adni annak, akinek semmije nincs, kitört a gfalá- 
zat. Elűbb felemelkedett egy görbe-bot. Aztán tíz, 
aztán száz, ezer, ötezer.

Dobos Nagy Imre a városi dobos-hajdu elkiál
totta:

— Usgyé!
Pokróc elvtárs egy mókus fürgeségével leszökkent 

az emelvényről. Utána pedig ötezer hajdú trappolt, 
ötezer görbe-bottal, mindaddig amíg csak el nem 
érték a város határát. így aztán a földosztás mind
máig elmaradt. Telepítésre, a túlzsúfolt méhkas ki
rajzására lett volna szükség. Azonban hiába csatáz
tunk. A felsőház azt mondta: nem!

Most hát a pesti kávéházak után itt volnánk egy 
kis közx'éleménykutatásca. Lássuk hogy is áll az a 
belső front, amiről olyan sokat kell írni a pesti re- 
dakcióban.

A Közép-Kertben, a város szegény-negyeden 
ülünk Gál Imre uram portáján. Három hold föld
je van. meg egy kis szőllője a Bodán. Olykor nap
számba jár a nag)'obb gazdákhoz. A felesége ko- 
fáikodik. De a fiuk már hadnagyi rangban szolgál 
k^nt a Donnál. A lányuk most végzi a tanítóképzőt 
és eg>' év múlva meglesz a diplomája^ meg az állá
sa is. Az egyházi iskolában fenntartott hely várja. 
Most azt kérdezem ettől a szijasarcú hajdú gazdá
tól, hogy mi lesz ha elveszítjük a háborút. Rám
néz. £s még ma is hallom a hingját:

—  Nem szabad elveszíteni. Mert most már van 
miért élni!

A magyar élet egy kb darab csodája az, ahogy



ez z nincstelen, töldtelen magyar, hazat^c  az 
orosz had ifogsá^l felépítette a családot, a kis 
földccskét. szőllőt.. .  az életet.

— Nézze, — mondja — csak azért sikerült, mert 
segítettük egymást. Segített a kormány, amely a 
kölcsönt ?.dta, a város, amely a fiamat hozzásegítet
te az ösztöndíjhoz. Dógpztunk, de most már nem 
éreztük, hogy olyan elhagyott a magyar, mint 19IS 
elitt vol^ Higyje meg, nekünk semmi bajunk a 
kormánnyal. Visszoszereztét^ a Felvidéket, Kárpát' 
•(ját, Erdélyt. A g)*erek járhat iskolába lehet taní
tó, pap  ̂ orvos. Hát most védjük <l mai^uckét.

— Odafent azonb;in Pesten azt mondják, hogy 
demokrácia kell, meg az angolok oldílán keil bű- 
coloi.

— Mit segítettek nekünk Trianonban? — kérdi 
Gál Imre uram. — Na látja! Hát m ^  visszaadjuk 
ndcik a segítséget. Ellenük se, de velük sem. Ne* 
künk a muszkával van bajunk. Vzgy még inkább 
a bolsevikokkal. £n láttam őket a krasznojarszki 
fogságban. Hát én csak azt mondom: ide aztán egy 
se tegye a lábát.

— Mások is ezt mondják?
— Ezt! — bólint rá Gál tmre uram. Hallgassa 

csak meg a:;:okat, akik hazajöttek szabadságra. Mind 
azt mondja, hogy inkább lesz hóttáig szegény nap
számos, mint egy napig felszabadított proletár ott 
a tetűk országában. Inkább meghal a Kárpáton, mint 
hogy ideeressze azt a nyomorúságot.

Igen! Ez nem politika többé. Ez az élet, vagy 
halál kérdése. Cs ezt így látja nemcsak a böszörmé
nyi hajdú, hanem az egész Magyarország. így látja 
a nép, amely az újságok hírein, a hazatérd elbeszé
lésein keresztül, egy új tatárjárás hordáinak diS)ör- 
gését hallja. Az ősi magyar ösztön, az ázsiai halál 
elöl ezer éve menekült nép tudatalatti veszélyérzete 
ez. A halál rettentő látomása, amelyet még csak



egyetlen nép érez ilyen közvetlenül közeivalónak. 
A finn testvér. A finn „demokrácia'*, mint ma 
mondanák. Roosevelt a kandalló mellAl arról cse
veg, hogy a diktatúra orosz formája nem olyan ve* 
szélyes az emberiségre, mint a diktatúra ,«német 
forrni ja". Mennyivel ösztönösebb államférfi ez a 
sztjas vénkerti hajdú! Mennyivel jobb politikus 
azoknál, akik most a Törzsökös Magyarok szövet
ségében a termékeny lustaság elméletét prédikálják 
és akik azt mondják, hogy nem kell semmit sem 
csinálnunk. Semlegeseknek kell maradnunk a ha* 
lállal szemben. Minket szeret a Magyarok Istene. 
Nekünk nem történhetik semmi bajunk. Cs ez a 
másik látomás még kisértetieseU>. Az első világ
háborúban alulról vesztettük el az országot. Most 
felülről akarják elveszteni. Akkor a külvárost pro- 
Ictúr demagógia zúzott szét mindent. Most a kaszi
nói dmiagógok, s a koponyás útkövezdk prédikál

ják a „nem akarok többé katonát látni" dicsAséges 
elméletét.

Cs ez a magyar vé^et titka. A nagybirtok, a libe
rális kapitalizmus Magyarországa cl fog veszni, 
akár győzünk, akár nem, mert megingott magában.
Mincs töb^  hite. Most az angol, de rossz esetben 
az oiúsz fegyverekkel is hajlandó megmenteni nem 
a kazát, hanem a „magyar életformát” . A kaszinó 
póKhálóját és a liberális n;*j^tőke által adott sime 
carkat. Velük szemben most a nép, a paraszt, a ka
tona, a munkás mond/a*

— Harcolni!
Mikor ezekről a dolgokról beszélünk Gál Imrével, 

a magyar nép, a hajdu-szabadság hangját hallom 
az okos, egyszerű beszédben.

— Maga meg ne hallg«issik arra, amit a pesti 
aszfalton beszélnek. Ha Ir^  ^ dkkft, mindig mi 
ránk nézzen. Mi ránk gondoljon. Oszt bigyje el



nekünk, hogy vagyunk olyan magyarok, mint akAr 
ki más.

— Szóval kössünk szövetséget! — mondom mo- 
solyogva én.

— Nem a nimettel, nem az angollal, nem is a 

pesti vigéccel! — bólint rá Gál uram. — Majd én 
megírom olykor egy-egy levélben, hogy mit gon* 
dőlünk mi. A nép.. .  Magyarország.. .  Hajdúság...  
a Vénkert.. .

Az utolsó levelet azután kaptam Gál Imre uram
tól, hogy a minisztertanács elutasította Erdély vé
delmének gondolatát.

Elvesztünk! — írta. Csalódtunk...  Azokban csa
lódtunk, akik felül voltak.

Most azonban még messze vannak 1944 őszének 
árnyai, rémei. Néhány nap múlva ott. állunk Kas
sán. A hatalmas Fő-utcán tíz és tízezernyi ember, 
Piros-fehér-zölddel letakart emelvény. A katona- 
zenekar hangjain harsog a Hunyadi-induló. Kállay 
Miklós miniszterelnök most búcsúztatja a kassai 
hadtestet. Köztük a saját fiát is, aki most indul a 
doni frontra.

Végre! Talán megmozdul a föld. Hiszen Kállay 
Miklós ott áll, tőlem három méterre az emelvényen. 
Mondja a búcsúztató beszédet:

— Én most a magyarság szent háborújába viszem 
ti nemzeteti

£s visszafelé utazva, azt mondja az étkezőkocsi
ban Mezey Lajos, MfiP képviselő;

— Az egészet ne vegyétek túlságosan komolyan. 
Ez a kétszázezer ember, aki most a harctérre megy, 
nem fog komolyan harcolni. A németek felé bizo
nyítjuk, hogy jó szövetségesek vagyunk, az angolok 
felé, hogy még sem harcolunk.

Oh dicsőséges erdélyi politika! Vájjon mivel va
gyunk jobbak, mint a Moloch-állam, amely a bál
ványnak áldozatul dobta saját fiait?



A katona sziímára nincs végzetesebb, mint nem 
tudni: melyik oldalon áll. Ezt mondja egy lovag- 
keresztes százados, aki most jött a frontról.

Gyakorlatilag e pillanatban nincs is magyar front. 
A voronyezsi hídfőnél álló magyar hadsereget meg
semmisítette az orosz roham és a tél. Nyolcvanhét
ezer embert elfogtak. Ami ennél is rettenetesebb, 
a magyar honvédséget valakik nem szerelték fel 
kellően. A teli ruhákat nem osztották ki. A fegy
verzet elégtelen volt, mert a belső front spórolt. A 
magyar gránát tízszer annyiba kerül, mint az angol, 
vagy a német.

A liberális nagykapitalizmus megakarja mutatni, 
hogy ő az angol nagykapitalizmus barátja. A katona 
tehát fagyjon meg.

— Kihez tartozunk mi? Melyik oldalon állunk.^
— kérdezi a lovagkeresztes százados. — Kik a szö
vetségeseink és kik az ellenségeink.^ Crtsd meg: én 
nem politizálok, nekem semmi közöm hozzá, hogy 
ki milyen irányba vezeti az államot. De annyit el
várhatok, világosan mondják meg nekem: ki ellen 
harcolunk, vagy kell-e harcolni egyáltalán.’

— A katona egész életében arra készül, hogy 
meghaljon ha kell a hazáért. Ez a hivatásos tiszt 
hivatása. Mi azonban azt sem tudjuk, hogy szabad-e 
meghalni a hazáért? Nem tudjuk nem követünk-e 
el valami helyrehozhatatlan bűnt, ha teljesítjük, 
amire megesküdtünk. Itthon liarcra biztat a sajtó, 
a politika, a hadparancs, de ha kimegyünk a front* 
ra, ha végre akarjuk hajtani a parancsot, akkor né^y* 
szemközt azt nwndják nekünk, — néha éppen a 
parancskiadók mondják — :



— Mcgbolonduitiitok? Mit szólnának hozzá Pes
ten? Mit szólnának Londonban? A parancs arra jó, 
líog)' Icgj'cn írásos bizonyíték a nemetek felé. Pest 
cs az an^lok irányában azonban a régi Dienstreg- 
lama érvényes; lázas in csoportosítani a semmittevést. 
Azt azonban senki nem akarja tudomásul venni, 
hogy a Donnál nem angolokkal állunk szemben, 
hanem bolsevikiekkcl. Odakint, akár tetszik, akár 
nem, nekünk a német katona a szövetségesünk, ök 
akik mindent feláldoznak, akik jó bajtársak lenné
nek. megvetnek minket, mert látják a bizonytalan
ságot, a háború szabotálását, a rongyos, téli ruha 
nélküli bakát. Azt mondják: segítsen rajtatdc a sa
ját országotok. Nekünk éppen elég bajunk van. Cpp 
elég áldozatot hozunk. Erre, mivel saját hazánkat 
nem szidhatjuk, szidjuk a német — bajtársiasságot. 
Sokszor úgy látszik: azért küldtek a frontra ben
nünket, hogy bosszantsuk a német szövetségest.

Igen! A katoiu dilemmája a legszőrnyübb és leg
végzetesebb. Mert .1 Várban a Sándor-palotában, a 
Törzsökös Magyarok Egyesületében lehet Kállay- 
kettőst járni, a fronton azonban csak egy politika 
lehet: élet, vagy halál? Pedig egyszer már a fiatal 
Károly királynak egy ilyen frontmögötti b^ekisér- 
letébe bukott bele a monarchia. Most azok folytat
ják a Sixtus-tárgyalásokat, akik Budaörsnél rálövet
tek a királyra, mert „gyengekezfi volt’*.

— Magyarország a harctérre küldött kettőszáz
ezer embert. Ezt tekintsétek úgy, mint a nemzet ál
dozatát, amelyet meghoz azért, hogy ép bőrrel ke
rülhessen ki a háborúból — mondja egy sajtótájé
koztató is.

— Mi mindent csak félig csináltunk! — mond
ta 1918-ban Gömbös Gyula.

— Cn a magyarság szent háborújába viszem a 
nemzetet! — mondta a kassai főutcán Káilay.



Most ugyanez a Kállay tárgyalni fog, hogy mi
ként lehet a szent háborúból kivonulni.

— Vannak, akik azt mondják, hogy a becsületet, 
a szövetségi hűséget, vagy kényszert nem lehet füg
gővé tenni a harctéri helyzettől. Ezekre mások azt 
mondják, hogy „nyilasok".

Az újvidéki partizán-akció leveretésének tetteseit 
megdicsérték. Most keresik okét, hogy lefokozzák 
cs felakasszák.

Az a csodálatos, hogy a hadsereg mégis harcol 
odakint. Harcol úgy, mint még nem harcolt egy ma
gúra hagyott hadsereg. Százával teremnek a hősök, 
a magyar vitézség, hűség példaadó helytállói. £s a 
karádikatalinos, színháziéletes, belső frontnak is 
megvan az ellentétele. A keresztény gyárosok, ipa
rosok, akik most nagyszerű szociális éi^ékkel ren
dezik be a gyári étkezőket, megfizetik a munkást, 
biztosítják a hadiüzemi ellátást, a fiatal kereskedők, 
akik nagy összegeket áldoznak szociális célokra, a 
kishivatalnokok, akik példaadó szorgalommal vég
zik a munkát és mindenek fölött a magyar paraszt, 
aki nem ingadozik, hanem termel, dolgozik mert 
ösztönösen érzi, mi vár rá, ha jön az orosz.

A katonák azonbun néha megkérdezik:
— Miért halunk meg.^
A voronyezsi katasztrófa idején a budapesti lo

kálokban, a Lipótváros magánlakásaiban és a rózsa
dombi villákban felbontották a „sztálingrádi pezs
gőt*’ a szegény üldözöttek. Ez a sztálingrádi pezsgő 
fogalommá vált. Az ordító szibériai buránában, a 
véres hóban megfagyott tíz- és tízezer magyar. Bu
dapesten pedig pezsgőztek, azok, akik a sorsukat, a 
vágyukat, álmaikat, kötelességeiket elkülönítették a 
nemzettől.

—  Prosit a győzelemre! Mert mi fogunk győzni, 
akárki győz is!

A katonák pedig újra azt kérdezik:



— Miért halunk mcgí*
Azokért, akik pezsgővel ünnepi ik liatvanezer ma

gyar halálát és nyolo-aohétezer magyar hadifogságba- 
jutásit?

— Majd meglásd, — jövendöli az én lovag- 
keresztes barátom — a végén minket katonákat fog* 
nak odaállítani bűnbakul. Azt fogják mondani, mi 
nem harcoltunk jól. De lehet itt harcolni? A kato
nát, ha átmegy az ellenséghez — főbelővik. A poli
tikust, aki ug>’anezt teszi — az egekig magasztal
ják. A politikus, akt áruló, — mint a nemzeti füg
getlenségi front tagjai — nem lövetik főbe a kato
nák. Majd dk bitóra huzatják a honvédet, mert 
harcolni mert.

Az ellentmondás, a kétértelműség, a sehova sem 
tartozls néha egész különös formában érvényesíti 
hatásait. A katonák, akik már nem bíznak a felső 
vezetésben, szükségképpen megpróbálnak mindent 
maguk csinálni. Olyan dolgokat is, amihez nem ér
tenek: rádiót, színházat, újságot, hadiüzemet vezet
nek. Nem jobb lenne e helyett egy kétértelműség
től mentes polgári vezetés. Egyenes irány. Aztán tes
sék harcolni!

Vájjon tudják-e, akik mindezt csinálják, hogy il
lúziók után futnak. Van valami biztosítékuk arra, 
hogy az ország nyugati és nem orosz megszállás alá 
kerül? Vájjon a végső pillanatban nem fogunk-e 
egyedül állani, mint Rothermere lord állt a kassai 
főtéren? Lesz még egy Rothermere lord egyáltalán? 
Vájjon a nyugati humanisták nem fogják azt mon
dani végül, hogy menjünk és kérjünk kegyelmet 
Sztálintól.

A lovagkeresztes századossal megyünk, megyünk 
a behavazott budai éjszakában és még ma is hallom 
a hangját.

— Holnap elbúcsúzom a családomtól, aztán me
gyek vissza a frontra. Tudom, hogy nem jövök visz-



sza többé, de azt sem kérdezem már, miért halunk 
meg.

— Mi odakint tudjuk, hogy értelme van a halál
nak. Onnan, Keletről nem az élet közelít felétűc, 
hanem a biztos nemzetpusztiilás. Odakint csak egy 
crtci'n^c van a szónak és minden szó azt jelenti, 
h o ^  a bolscvizmus elpusztítja a világot. xVtagyar- 
orsz. .̂got. A kultúrát. Mindent elpus::tít, ha nem 
áüíejuk me^: a sztálingrádi pezsgőzőket, az optimís- 
tákat, az irulckat, az angol'bar£to!uit, a német-bará
tokat, talán ezt a büszke Várat is.

A Duna fölött hallgat az éj. Egy magyar honvéd- 
tiszt felnéz a királyi palota ablakaira.

— A Dontól — hallom a sóhaját — messze van 
a Vár. Nagyon messze, fis talán egyre távolabb.



Soha többé I9l8*at! — mondja a konnány- 
parancs. Erről kell írni, szónokolni. Ugyanekkor a 
svájci lapokban vidám karrikatúrák jelennek meg 
Kállay Miklósról, amint borjúszájű ingben, lobogó 
gat)'ában, kezdjen fokossal járja — Hitler cs Chur
chill között — a kállai-kettőst. £s ezzel a tinccLl 
nem is volna semmi baj. Hiszen úgy beszélik, h c ^  
a magyar kormány komoly tárg)'alisokat folytat az 
angolokkal arról, hogy miként lehet a háborúból ki
kerülni. Ha Ma£yarországot a nyugati csapatok 
szállják meg, akkor a szovjet-veszély elmúlt. S ne
künk csak ez a fontos.

Persze Pesten, ahol a pletyka ú |y  terjed, mint a 
náthajárvány, a kávéházakban is beszélik már az an
karai tárgyalások hírét, fázisait, a tárgyaló személyek 
nevét, áll ását, útirányát, amelyen kijutottak Magyar 
országból. Ezzel párhuzamosan folyik a közhangu
lat átgyúrása. Mindenféle szervezkedések zajlanak 
arra a esetre, ha az uigolok jönnek. Ennek k moz
galomnak különféle árnyalatai vannak. Hősök, gang- 
szterek, szentek és spekulánsok, patrióták és hétpró- 
bás hazaárulók kavalkádja ez. Kik a hősök? Példá
ul az ősz Zsilinszky Endre. O a szabadságliarcosok 
forrófejüségével, á meggyőződött ember purttániz-
musával áll szemben, mindazzal, ami német. Az in
dulatai vezetik. Az indulataitól nem lát. Sok.kal fa- 
natikusabb, mint a nyilasok, akiket a fanatizmusu?^ 
miatt gyűlöl. Gyűlöli a németeket és ez elég ok ar
ra, hogy összekeveredjék mindenféle emberrel. 
Nemcsak a bősökkel, hanem a spekulánsokkal is.

„Dandi bácsi” mindenesetre nagy utal tett meg 
az Achim-pertől a szélballakkal való sugdolódzas«5,



az utolsó huszárssázadtól, — amelyet 5 vezrtctt hu- 
2a az első világháborúból — a fuggttlensígi nép
frontig és a Malinuvskyhoz írott levélig. Nzgy út 
volt ez a Szózat ízerkesztSségét^^l a Magyar Nemze
tig, a fsivédő párttól a Dob-utca-i titkos fél-kom- 
munista gyűlésekig, a Szózatban irt „Schultcr am 
Schulter" című vezércikktől a német-gyülöletig. Egy 
tiszti, igaz ember azonban néha veszélyesebb, mmt 
a szélhámos. Fehér haja zászlóként lobog a airke* 
fogók, zilált jellemek, befutóra-játszók előtt, akik 
azt mondják: nézzétek! Zsilinszky a vezér. Háta 
mögött ijesztő figurák csinálják a maguk kis poli
tikai üzleteit, vigécek adják-veszik az otszágOi, a 
jövendő hatalmat és spekulálnak az orosz győzelem
re. A németellenes vonalat jelenti a Nemzeti Ka
szinó, 3 1 orzsökös Magyarok Szövetsége, s a kaszi
nói urak eszmei cinkostársai — a kommunisták. 
Zsilinszky Endre szláwérfi apjával szemben büsz
kén viseli édeanyja, nemes Bajcsy Mária nevét és 
ncmetnc-k tartja a halott Gömbös Gyulát, akinek az 
anyja volt néimH.származású. Az angolbarát vona
li/n ott ;i legitimista arisztokrácia nagj' része. AkUcet 
a h.iz.̂  kevcsbbé érdekel. A haza elveszhet. Az cici- 
forma megmarad. A hitleri imperializmust nem 
nagyon gyűlölik, annál inkább a német oacion?IÍ7.' 
nuis szociális tartalmát. Ha az angolok győznek, ak
kor megmarad a nagybirtok, ha a németek győznek, 
akkor itt a szomszédságban nehéz lesz fenntartani 
a nagybirtokot, a szociális vaaiumot és lia az oro
szok gyíiznek? Erre nem gondol senki.

A kevés hősök és ritka jószándékúak mögött azon
ban őrt áll egy sötét, bizonytalan csoportucska, az 
.it mentők, a mimlen rendszerben jók, a magukrt 
Áikártyázók. Egyik Károlyi gróf meglátogat a szer
kesztőségben:

— Kérem kedvc.« barátom, szerezzen nekem ef»/ 
három-négyezer pengős Aladársígot — mondja így



szóról'szóra.
Mondom, hogy magamnak cg>' telefont sem aka* 

rok szerezni.
— Sajnálom, pedig viszonoztam volna, ha majd 

az angolok jönnek.
A zsidótörvényeknek ezek a haszonélvezői. A ke

resztény szakembert, a kisembert félreszorltják és 
oístogatják a megüresedett ígatgató^ági tagságokat, 
szerkesztői stallumokat, a lapengedélyeket. Ezek 
olyan Magyarországot akarnak, amelyben a szocia
lizmus ismeretlen fogalom.

A legveszélyesebb szakma azoké, akik még nem 
kaptak semmit, de akik mindenek lehetnek, ha előbb 
elpusztul az ország. SértSdött egzisztenciák, ominó
zus törtetők. Egy Sulyok Dezső, a!:ibul Gonú>ci nem 
akart igazságügyminisztert csinálni. Most törpe >1:- 
rostrfitesként fel akar gyújtani mindent maga körű!. 
Itt van Tildy Zoltán, akinek s;;egha!mi panan;»i4- 
ról, a református parasztok közönséges meg’opísá- 
ról cgézz jegyzőkönyv-gyűjteményt őrzök az író
asztalomban.

— Ezt a sötét embert le kell leplezni! — mondom 
egyszer Hubay Kálmánnak.

— Ki ez a Tildy? Jelentéktelen ellenfél! >?em 
érden^ss vele fcglalkozni.

Ké^bb u^'anez a Tildy írja alá, mint köztárss* 
!»ági elnc!: Hubay Kálmán halálos ítéletét.

Aztán itt van Szakasits Árpád, aki kctéltincot jár 
a ligitimista grófoktól a kommunistákig. Később 
egy Krisztus'gyalázó cikkét akarom fejére olvasni. 
Ijedt tiltakozás. Szakasitsot ne báotsuk. Te nem tu* 
dód, hogy a német Gestaponak dolgozik.

A legveszedelmesebbek a második vonalban álló 
stréber-parasztok, a Nagy Ferenc-féle műveletlen, 
lakkcipős jampecek, akik bedugják a fülüket a ma
gyar parasztfíúk háborús tap^ztalatai el£tt és a 
szovjetet várják. Kovács Imre, Weiffer Zoltán, Pe-



yer Károly és többiek tulajdonképpen tisztinlátó 
emberek. Világosan látják, hogy nincs olyan rend
szer Magyarországon, amelyben ők képességeik jo
gán államférfiakká magasztosulhatnak. Hogy azok
ká váljanak, alihoz előbb le kell rombolni ^ g y a r-  
országot. Valami nagyon nagy szemétdombon majd 
lehetnek miniszterek, államtitkárok. Lám, ebből a 
tőkkel ütött Károlyiból egyszer miniszterelnök lett. 
Miért ne lehetne Nagy Ferencből is?

A törtetők mögött ott szervezkedik egy csomó 
másodrangú hírlapíró, alkoholista színész. Ezek azért 
ellenállók, mert iüss Ferenc, Páger Antal, Vaszar>' 
Piroska, Muráti Lili, Szeleczky Zita n agy tó  tehet
ségének állanak ellen. Nem tudják elviselni, hogy 
mások is kapjanak tapsot. Azokat majd fel kell 
akasztani.

A tömeget, a meggyőződést az egyensúly-törvény 
által érintett nyocszázezer ember képviseli, ök  a? 
oroszokat várjrk. Ez érthető, világos. Keresztény 
koponyákkal fogjuk kövezni az utakat! — üzenték 
1  bolse%’£ta háborá pillanatában. S erre a célra al- 

masabbak az oroszok, mint az angolszászok.
Káliay Miklós és a propaganda-mirűsztérium ja

vában Íratja velem a „Kik árulták el 1918-ban Ma- 
j^AÓpszágot”. Kiélezni az új népfront ellen. Ez a 
parancs. Ugyanakkor a cenzúra kitörli a könyv fe
lét. Karádi Katalin, az itatólányból lett sztár, a hon
védelmi cenzúra legfőbt^ védnöksége alatt áll. A 
kártya- és rulettbotrányairól szóló tudósítást hadi- 
érdekből tSrlik a lapból. A Magyar Nenuet meg
számozza előfizetőit. Erre valósággal kitör a hiszté
ria. Hiszen aki legalacsonyabb számú igazolványt 
kapja, annak nem lesz semmi baja. Visszakap min
dent.

Az 1918-as forradalomig szerte a világon a hő
sök, a különbek ves^tték a forradalmakat. Ez azon* 
bán a karrierizmus, gyávaság, jellemtelenség, hata-



lomvágy riasztó összeesküvése, ötszáz ember ü ^ e  
amihez semmi köze nincs a magyarságnak Sokkal 
kevesebb, mint az 1918-as forradalomhoz volt. A 
fekd'ötszázak és jellemileg alsó százak új patkány* 
lázadása ez. Olykor hivatalos kormánysegédlet mel
lett.

A nemzet azonban a térképre néz és látja, hogy 
a legközelebbi angoLc.zász csapat még Szicíliában 
van, de a bolsevikiek jönnek KeletroL A Nemzeti 
Színház Herczeg Fetenc Byzáncát játssza. Milyen 
Kisérteties analógia miirdez. A tábornok, aki sér
tett hiúságból nem akar harcolni, a császári herceg* 
nők, akik Mohamed katonáinak ölelésére várnak, a 
metropolitán. aki a homoluzionról vitatkozik. Byzánc 
ez, I^Mistantin és Iréné nélkül. De Kiss Ferenc, 
Giovanni a zsoldos elmenydörgi a figyelmeztetést:

„Ha bebocsátod a szultán követeit és lépésük vé
gig kopog a byzánci kövezeten, királyi almafád 
egész termését elviheted a félkezedben. felséges 
i^onstantin."

Ilyenkor estéről estére felmenyaorög aitaps. Váj
jon hallják-e ezt a tapsot a kormányzói páholyban? 
Hallják-e a nemzet népszavazását az antibolsevista 
háború'mellett és vájjon fognak-e emlékezni rá?

A cenzúra a színházi kritikából törli a vakmerő 
idézetet. Herczeg Ferenc is fenyegeti már Byzánc 
rendjét. Herczeg Ferenc „hungarista” lett?.. .

A katona harcol a frraiton és küzd az élet. vagy 
halál egyértelműségével. Itt pedig minden csupa, 
csupa kétértelműség. Csak Mohamed vörösruhás 
hóhéra biztos, aki majd megjelenik az utolsó feivo* 
nás végén.

Kállay Miklós a Magyarországban vezércikket irat 
Szvatkó PálUl. „A feltétlen megadás elve” cím alatt. 
Kinek adjuk meg magunkat, amikor nincs köze
lünkben cg)'etlen ellenséges csapat sem. Ez a prob
léma. De hát, majd jönnek az angolszászok!



Kissé aggodalmas ugyan, hogy a Népszava cs a 
Mai Nap, a cenzúra fényes segédlete mellett nyü- 
vános vitát rendezhetnek ezen a címen; „Ki fog 
akasztatni" Parragi Györg\  ̂ azt mondja, hog)’ az 
akasztás a ,«tor}' demokrácia" feladata lesz. A hát
térben Szakasits, Peyer és a kommunisták maguk
nak vindikálják ezt a jogot. Szamuelli óta ök már 
járatosabbak a szakmában.

Szófia bombázása arra mutat, hogy az angolszá' 
szók valóban a Balkánon akarnak partraszállani. 
Különben miért is bombáznák a gyönyörű Szófiát, 
amelynek cipd- és fogpaszta-gyárai nem nagyon za
varhatják a demokcáaák hadicéljait Az angolok 
jönni fognak! Hiszen épp most volt a teheráni kon- 
ferenda. amelyen a második frontról tárgyaltak 
Sztálinnal. K ö ^ n  a pécsi kémelhárító osztály el
fogja Sztálin kiküldöttjét, aki Titóhoz igyekszik. 
SztiUu azt parancsolja a balkáni kommunista ve
zérnek, hogy a németekkel egyesülve támadja meg 
a Balkánon esetleg partraszMó angolszászokat.

S ilyen hangulatban egyszer csak azt mondja Kál- 
lay Miklós, aki pontos értesüléseket kapott a tehe
ráni konferenciáról:

—  Az angolok elmentek. A balkáni partraszállás 
elmarad.

De ha ez igaz, akkor az angol-barátok, az ameri
kai-barátok mától kezdve már nem sr.ániíth&;nak 
senkire. Ha az angolok nem jönnek, akkor csak 
Sztálin jöhet. £s akkor nincs más megoldás, mint 
harc a végs5 leheletig. Aki mást mond, vagy bolond, 
vagy kommunista, vagy csak közönséges hazaáruló.



1944, MÁRCIUS 19.

Hogy is mondta csak Kállay Miklós? „Az angol* 
szászok elmentek”. De ha elmentek, akkor miért tart 
tovább ez a bizonytalanság? Március közepén va
gyunk és Budapest tele van újra rémhírekkel és 
rcmjó inrekkeh Az angolok elmentek, de most aa 
a hír járja, hogy mégis jönni fognak.

Chu/chill kétségtelenül a Balkánon akart partra
szállást csinálni. Roosevelt elnök azonban nem ji 
mit liozzá ehhez. Az ang;.lok tehát elmentek, de 
mégsem mentek el. Néhányan úgy tudják, hogy 
egyenesen Washingtonból egy amerikai ezredes ér
kezett Magyarországra. Roosevelt elnök külön meg* 
bízottja. Március 20-án Kossuth-ünnepély le&z a 
pesti Vigadóban és az ünnepi beszédet maga Killay 
Miklós miniszterelnök mondja.

Ugyanakkor a miniszterelnökségi sajtóosztályon 
valaki tudni véli  ̂ hogy a kormányzó a német főhadi* 
szállásra megy és visszakéri a Varsó kömyőcén har* 
coló magyar csapatokat.

Ha igaz, hogy Roosevelt elnök megbízottja csak
ugyan Magyarországon van, akkor megeshetik, hogy 
igazuk lesz azoknak a híreknek, amelyek szerint 
Kállay Miklós miniszterelnök Kossuth-beszédének 
időpontjában angol * amerikai ejtőernyős csapatok 
szállanak le a Dunántúlon és Mag>^arország csatla
kozik a nyugati hatalmakhoz.

Egyelőre ezek persze csak a megszokott ellen
őrizhetetlen hírek. A Magyar Távirati Iroda szigo
rúan bizalmas jelentéseiben ott olvassuk Churchill- 
nek egy interpellációra adott válaszát.

— Miért nem bombáztatja Budapestet? — kér
dezi egy képviselő.



— Mett a budapesti parlamentben több barátom 
van, mint az angolban — mutat Churchill az alsó- 
ház soraira.

Ugyanakkor a szokásos sajtőkonferenciár. az új
ságírók felszólítást kapnak, hogy részletesen elSce 
méltassák Káliay Miklós Ko^suth-bcszédét, amely 
döntö fontosságú lesz az ország élet&en.

Szombat van, március 18-iki. A közvélemény- 
gyártás műhelyében már íródik a vezércikk: Xállay 
hangsúlyozni fogja, hogy Magyarország mindífr a 
nyugati kultúrvilághoz fettozott, annak a nyugati 
szellemnek szabadságharcát vívta Kossuth Lajos és 
a magyarság a második világháború dönt6 pillana
taiban is ragaszkodik a füg^tlenségnek, önálló cse
lekvésnek ahhoz az ideáljához, amelyeket Kossuth 
testesít meg.

Ha a legitimista mágnások is felfedeztdc Kossuth* 
ot, akkor az angolszászok mégis csak jönni fognak.

Ebben a pillanatban belép a szerkesztő. Arca kicsit 
sápadt. Azt mondja:

— Hagyd abba! A' Kossuth-ünnepély elmarad. A 
kormányzóról rossz hírek jöttek. Egyelőre senki sem 
tudja, hogy mi baj lehet. Hivatalos jelentés nincs. 
A kormányzó németországi útjáról egy b ^ t  ítm  
sz.?Had Imi. A cenzúra két kézzel dolgozik és kido
bál a lapból deoszt, bolondot. Valószinttleg a cen- 
zordc sem ti:dnak már eligazodni.

Cjnaka minden csendes. A város nyugodtan 
jzik. Reggel hét óra tájban azonban repülogépdc 
légcsavarja mennydörSg az égen keresztül. Mi lehet 
ez?

Gyanútlanul bemegyek a Hétfő szerkeszt&égébé, 
ahol vasárnap délelőtt lévén — most kezdik a mun
kát. Ugyanazo!: a riadt arcok, amelyek Teleki ha
lála idején fogadtak.

— Mi történt.^ — kérdezem.
A kollégák riadtan néznek rám.



— Nem tudod? — A németek hajnalban mcg- 
s2állották Magyarországot.

Az elmúlt két nap eseményei csak napok múlva 
tisztázódnak, már mennyiben mostanában tisztázni 
lehet valamit.

Amikor a kormányzó külön vonata, a „Túrán" 
Németországba éricezett, mindenkinek feltűnt a ki- 
sérők kcnül, hogy a határokon a szokásosnál jóval 
nagyobb SS>őrséget csatoltak a vonathoz. A Salz
burg melletti kis állomáson a fogadtatás több mint 
fagyos volt. A kormányzót valósággal, mint fog
lyot kisérték Hitler elé s jóformán csak annyi időt 
engedtek neki, hogy letegye a kabátját.

Utána Ribbentrop behozott egy vaskos dossziét, 
amelyben azok a titkos jelentések voltak, amelyeket 
a német Abwehr készített Kállay megbízottjainak 
az angolokkal folytatott törökországi tárgyalásairól. 
Az egyik „angol" megbízott állítólag német gene
rális volt. A dossziéra ez volt felírva: A magyar 
árulás bizonyítékai.

Hitler ultimátumszenlen követelésekkel árasztot
ta el a kormányzót. Rendeljük el a mozgósítást. To
tálisan. Szolgáltassuk ki az összes zsidókat. A kor
mányzó minden pontra, erre is azt felelte:

— Nem!
— On át akart pártolni az angolszászokhoz! — 

mondotta Hitler. A kormányzó felállt és otthagyta 
a tanácskozó termet*.

Hitler azonban előzőleg közölte azt is, hogy meg 
száll ja Magyarországot. Mindenesetre ez olyan pont 
volt, amelyre számítani kellett volna a kállai-kettős 
idején. A protokoll-fdnökök az utolsó pillanatban 
is megkíséreltek egy v^ső tanácskozást, azonban 
Keitel hűvösen felelte:

— A repiÜdtámodások megszakították a vonala
kat. A csapatok már menetelnek. Most mátcius 19' 
én délelőtt nem lehet semmiféle telefonösudLőtt^*



tést kapni a Dunántúllal. A katonaság minden vona
lat lefoglalt. A vidéki vonatokkal beérkezA utasok 
mesélik, hogy a németek már elérték Győrt, Komá
romot. Ellenállás nincs. Hiszen az sincs, aki erre 
parancsot adjon. A német titkos szolgálat emberei 
már liajnalban öt órakor repülőgépeken m;;gérkez- 
tek Budapestre. Zsilinszky Endre az egyetlen, aki 
ellenáll. Revolverrel fo^d ja  a géppisztollyal rátörő 
német katonát. Zsilinszkyre rálőnek, de él. Kérész* 
teS'Fisd'.er Ferenc belügyminisztiit elfogják, ECillay 
Miklós a törőlc követségre menekül. Általában, aki 
magyar hazafias alapon próbált ellenállani, ann<k 
veszélyesebb a helj’zete, mint az áruló!: bűnszövet
ségének. A pfeiffe»lc sufyokt^, a r^gy ferzncek, 
az árulás badllushordozói eltűntek. Tildy Zoltánt, 
a későbbi palástos hóhirt Jaross Andor bűjtr.tja el. 
Szckasitsnak legjobboldalibb kollégája üze#tt meg, 
hogy hová r«jtőz7ék. Vájjon háldsíJc lesznek< ezért 
a Tildyek, Szakasitsok, mikor megmentőik állanal; 
majd a kivégző oszlophoz kötözve?

A kormányzó — mondja valaki — meglássátok 
repülőgépre ül és holnap valahonnan az angol fő- 
ha«£szá!lásrcl vezdii a magyar ell.*nállást.

Az országba azonban árad befelé a háromszizöt* 
venszer német. Magyarország feláldozta magát 
ilhzióért. A mi sorsunk? istenem, ki törődik ve
lünk? Az ország függetlensége odadob^ott az angol
szász szimpátiákért. Az életforma megszállottjai azt 
érték el, amitől legjobban féltdc.

— Meglássátok — vigasztalják magukat, akik 
még mindig nem ismcrO: a tényleges erőket, — a 
kormányzó menekülni fog.

Igen! De a repülőtereket már megszállották a né
metek. A határokon már fegyver őrködik és valaki 
most szalad fel az utcáról:

— Azonnal jön a kormányzó!
S mikor elsuhan efdttünk a jól ismert sötétk&



autó, hirtelen össieszorul a szívünk. Mögötte két
méteres SS'katooák. Hitler legmegbízhatóbb testőrei. 
A kormányzó gyakorlatilag fogoly.

Hogy is mondta Teherán után Káliay:
— Az angolok elmentek.
£s a németek itt vannak. Ehhez nem kellett a 

politikai előrelátás tudománya. De most talán me^- 
indul a harc. Harc a bolscvizmus eM'n. £letre, ha
lálra, — egyértetmüen.

Mert haliga csak, mit mond a B3C*ben Sir Straf- 
ford Cripps? Azt mondja: a háború után Sztálin 
birodalma lesz a legnagyobb és leghatalmasabb Eu- 
répában. Sztálin fogja nagylelkűen és nemesen vé
delmébe venni Európa összes kis’-áüamait.



S A R G A  C S I L L A G .

. .  . N é z z ü n k  hát szem be v é gre  ezzel is! A k á r  

hiszi valaki, akár nem , a m agyar fajvéd ő  p árt —  

G öm b ö s G y u la , 21silinszky, Eckh ardt T ib o r, v a g y  a 

katolikus szellem i vezér, Proh ászka O ttokár „zsid ó - 

p ro g ra m m ja " pontonján azonos volt H erzl T iv a d a r  

pro gram m jával.

G öm b ös G y u la  19 2 0 -b a n  irta m eg a Szózatban, 

iiog}^ a m agyar korm ánynak érintkezésbe kell lépni

cionista világszer\czetek k el és hazát kell adni egy  

hazátlan népnek.

A k ik  ezt hirdették, azokat „an tiszem itán ak”  k i

áltották ki. K ésőb b B en  G u rio n  valósította m eg a 

program m ot. H a  H erzl T iv a d a rra , v a g y  a m agyar  

„an tiszem iták ra" hallgatnak, akkor nincs 1944. m ár

cius 1 9 .

E z  a p ro g ram m  egyébként egy jottányit sem v á l

tozott. Sen ki sem  akart többet. A k i  az úgynevezett 

mag>'ar antiszem ita újságokból ki tud m utatni egyet

len harcra, pogrom m ra, gyilko sságra, v a g y  akárcsak  

utcai atrocitásra uszító sort, az m eg érd em li, h o g y  

valam i különleges, sok m illiós d íja t  adjanak neki. 

D o llárb an , aranyban, p k tin á b a n ! M in d e g y . A  m a- 

g}^arság nem volt soha antiszem ita. A m it  „a n tisze

m itizm usnak”  neveztek, az k izárólag egy véd elm i 

állapot volt, a zsidóság nacionalista, v a g y  k o m m u 

nista túlzóival, főként az intellektüelekkel szem ben, 

akfk a m agyarság, sokszor a kereszténység gyalázásá- 

val, a destruktív tendenciákkal s^kat ártottak a m i-  

gyarságn ak , de m ég inkáb'o a zsidóságn ak. A  koní- 

m űn 4 2  népbiztosa közül 3 5  zsidó vo lt. A  terroris

ták csaknem  kivétel i-élkül azok. A  mur^kások pc- 

pok , parasztok, katonáic 1 9 1 9 - e s  akasztófáinalc ároyé  

kában a m agyar nép üiegd öb b en ve kérdezte: m ivel



érdem eltük ezt? A z  1 9 1 8 -ííí o r s z í '^ ’esztésben rés^f- 

vcit zsidók m eglepően -;agy aránya, a k ü lfö ld ié  m e

nekült em igránsok m ag yargyö lö lö  pro p agan dája, a 

rengeteg kihívás ellenére a m agyarság jogállair.hoz  

m éltóan számolta fel ezt a kérdést, am int a jogren d  

JielyreálJt-

M ost pedig, am ikor bejöttek a ném etek, egyetlen  

plakáttal intézik el a kérdést, A  zsidókat, —  len- 

g)'elországi példára, —  gettóházakba költöztetik. A  

vidéki zsidóságot a ném et parancs szerint a ném et 

birodalom ba viszik. K i  v iszi? H o rth y  M ik ló s m ég  

csak tegnap tagadta m eg H itlern ek a nyolcszázezer  

zsidó kiszolgáltatását.

—  N e m ! —  m ondta.

És ez az eg>’etlen „ n e m " Magyarország önállósá
gába került. R oosevelt m ég csak tegn ap köszönte  

m eg a mag)-ar korm ányoknak, h o gy  olyan hum ánu

san bánt az üldözöttekkel a m egszállásig. A  két 

egyensú ly törvény kétségtelenül létrejött. D e  hol 

volt azokban inhum anitás? A z o k a t a felvid ék i, er- 

délyi zsidókat, akik az idegen  uralom  alatt hűek  

voltak a m agyarsííghoz, kivételezték. A  háborús hő

söket, vitézség! érm eseket kivételezték. A  pesti vicc  

azt m ond ja, h o gj' kivétel az, akire rá lehet húzni 

egyetlen rendelkezést. H o g y  az ötödik hadoszlop  

n yilván való  tagjaival nem  tettek kivételt? Istenem ? 

M it csinálnának az árulókkal A m erik áb an ? Erről 

nem  szólt Roosevelt rádió-beszéde.

T egn ap elö ttig  m i voltunk Eu ró p a egyetlen á lla

ma, ahol szabadon, háborítatlanul élt a zsidóság. A  

ném etek lengyelországi h adjárata elöl idejött het

venezer zsidó. B efo g ad tu k  okét. Jö ttek  a bukovinai 

zsidók, szlovákiaiak. K i  bántott közülök egyetlen  

eg}^et is? E g )' hónappal ezelőtt a m áram arosszigeti 

rendőrkapitányság vezetője, kissé savanyúan m ondta  

nekem ; három  év alatt három ezerötszázzal em elke

dett a m áram arosszigeti zsid ó ság létszám a! N o  és



m it tesztek velü k ? —  kérdeztem . —  Sem m it. M é g  

csak nem  is regisztráljuk őket.

M u tasson  nekünk valak i egyetlen országot, ahol 

ilyen nem zeti ö n g yilk o sságig  terjedő liberalizm us 

uralkodik. Svájcban  lágerekben éltek a m enekülök. 

Svájcb an  sokszor nem  is fo g ad ták  be őket. H ozzánk  

m indenki jött. A  szélsőjobboldaliak azt állítják , 

h o gy E rd élyb e csak ú gy  özönlenek át a rom ániai, 

m o ld vai zsidók. M iért.? Indokolás: /// jobb az életl 
Ü g j’nevezett dem okratikus országokban is lágerek 

be zárták a jövevényeket. N á lu n k  szabadon m o zo g 

tak, üzleteket kötöttek, az A zu r-exp ressen  utaztak  

ts azzal fenyegették a m agyarságot, h o gy keresz

tény koponyákkal fo g já k  az utakat kövezn i. A m e r i

kában koncentrációs lágerben élnek a ném etek, a 

jap án o k , M agy’arországon 1 9 4 4 .  m árcius 1 9 - i g  csak  

a hungaristák voltak internálva. A n g lia  bezáratta  

M o sleyt és híveit. N á lu n k  a balold ali sajtóban sza

badon lehetett uszítani az antíbolsevista hadjárat  

ciícn . N é h á n y  hete a M a i N a p  és a N é p sz a v a  h a 

sábjain  n yilván os vita volt arról; ki fog akasztani?
T a lá n  nem  m ondunk sem m i rosszat, h a azt m o n d 

ju k , h o gy a háborús esem ények, főként a hitleriz- 

m us elleni gyű lö let következtében a m agyarországi 

zsidóság su bversiv párttá alakult. K ife lé  húzott. 

M in d en  tagja! E g y ik  csupán okosabban leplezte ér

zelm eit, m ásik egyáltalán nem  is leplezte, hanem  

tüntetett velü k. A  budapesti zsidó h itkö zség akciója: 

,.lé g y  szerény” , néhány okos, világo san  látó zsid ó

nak figyelm eztetése volt a túlzók, a han gosak, az 

útkövezők felé. N e g a tív e  azonban m utatja, h o gy  

volt ok a figyelm eztetésre. H o g y  H itle rt gyű lö lték ?  

E z  em berileg, nem zetileg érthető. D e  M agyaro rszá*  

go n  szabadok v o lt a k .. .

M agya ro rszá g  1 9 4 1 -b e n  saját érdekeit fe lá ld o zva  

m egm entette zsidó p olgárait. Saját akaratuk ellené

re m entette m eg őket.



—  M in d en t vissza fogu n k kapni! —  h allom  m a  

is a csontkeretes baloldali k o lléga h an gját.

—  K iv é v e  önt! —  válaszol rá e g y  h ű vös d ip lo 

m ata-hang.

H a  1 9 4 1  áprilisában M agyaro rszág beavatkozik  

H itler ellen, m int azt a zsidóság túlzói sürgctrék, 

vagy m int újságjaik  szuggerálták, tíz  nap alatt le

győzik M agj'arországot. Lehet h o gy hazánk a g y ő z 

tesek oldalán áll a békekötésnél, de ezt már senki 
fenj éri meg a n;ag)arországi zsidóság kazul.

T a lá n  a szám űzetésben élnek m ég azok cl n iagyar 

-'sidó iparm ágnások, ,ikik annakidején eg)*enesen a 

németek átbocsátása, a jugoszlávok, elleni háború  

m egindítása érdekében vetették latba bcfoiyásuJcat 

a korm ánj’zó n ál, vág)' legalább is a korm ányzó kör

nyezetében. M ié rt nem jeíentkeznek? M ié rt nem  

m ondják m eg, h ogy ök Ls azok közé tartoztai., akik 

c háborút akarták, m ert az egj'etlen rer.én yü k volt 

nyolcszázezer zsidó honjx)ígár m eg m en té 'fre . !döt  

nyerni. Á tvészeln i! —  m ondták akkor. M iért nem  

jönnek m a és m iért nem tesznek vallom ást, hog)’ 

M agyaro rszág legalább kétszer, ha nem  hárorr-szor 

áldozta jel magát miattuk!?
A  ném eteket kezdettől fog\'a  szen ve d élrí'í.n  

nyugtalanította az a nyolcszázezer em ber, aki a b e l ' 

sevista-ellenes fron t, a harcoló katona hálában élt. 

P ropagan dát csinált, ú jságjai voltak, gyárai, hadi

üzem ei, olykor titkos rádió állom ásai és k ü lfö ld i 

összeköttetései, k ü lfö ld i bankbetétjei.

—  Spio n age C en tral von  Budapest? A  ném etek  

egyszerűen íg y  nevezték M agyarországot. A  m agyar 

korm ány állandóan az ország függetlenségév’el, a 

fronton h arcoló honvédek életév'el játszott, m ikor 

bátran és ravaszul bújtatta az üldözötteket.

A b b an , h o gy  a ném etek m ost m égis m egszállták  

az országot, n yolcvan  százalékos része van  a m agj'ar  

korm ány falazó  politikájának. A z  ankarai tárgv'alá-



sokról m in den t tudott a ném et A b w c h r  és a Sicher- 

heitsdienst. A z t  is tudta, h o gy ezek nem  vezettek  

sem m iféle eredm ényre. F e l kell tételezni, h o gy a 

ném etek m égis csak jobban tudták, h eg}' ,.a2 an go

lok elm entek” . A z  ankarai tárgyalásokat ürügyül 

használta fe l H itler, h ogy a m agyarországi zsidó

ságra rátehesse a kezét. A  m agyar n ép fü g getlen sé

gébe került, h o gy  védte, rejtegette,hum ánusan k e 

zelte az ellene is szervezkedöket.

H á t m ajd m eglátju k , hogyaxi h álálják  m eg m in d 

ezt, ha visszajönn ek N ém eto rszágb ó l!

A  ném etek, k ife lé  egyszerűen in d o k o lják  íz  égés: 

akciót.

—  A  zsidók m unk át fo g n a k  végezn i a 

országi hadiüzem ekben. A  ném et fé rfia k  a fronton  

harcolnak, a  birod aiom u ak tehát m unkaerőre v so  

szüksége. A íin t k ü lfö ld i m unkások ugyano^yrui élei- 
m ezesben cs u gyan o lyan  fizetésben  fögn ak  rb zettíl-  

ni, m int a ném et Wi('n{(4.jak.

A  ném etek azon ban  m ost nem csak a K állay*  

korm ány politikájáért, az ankarai tárgyalásokért ál

lanak bosszút, hanem  m indazért, am i 1 9 3 8  óta tör

tént, v a g y  nem  történt. A z  a körülm ény, h o gy  első

nek K e re szte S 'F isch er Ferencet, a korm ány b elü g y

m iniszterét, a zsid óság leg n agyo b b  védelm ezőjét, a  

len gyel, fran cia h a d ifo g o ly  töm egek bűjtaját és a  

zsidó m enekültek őszinte barátját h u rcolják  K .Z .-b e ,  

szim bolikus cselekedet. N e m  az ankarai tárgyalások  

m iatt vesztették el a ném etek a türelm üket. A  ten

dencia világo s, A  m a gya r népen, a korm ányzón  

akarnak bosszút állan i. E z  m ár a párt-fanatizm us  

tipikus dühe. M a g y a ro rsz á g  a t  egyetlen ország, ahol 

nem  ők m agu k vá lla ljá k  a „p iszk os m unkát”  —  

ah ogy ok nevezik m in dezt, A  m agyar csendőrséget, 

a rendőri, p o lg ári hivatalnokokat vezénylik ki.

—  M o st m egm utatjuk  H orthynak! —  szikrázik  

a Pestre küldött pártfutüccionáriusok szem e.



A  „k o m p ro m ittáló d ju n k  együtt”  későbbi bolse- 

vista elm élete ez. A  korm ányzónak, ha lenéz a V á r  

ablakából látnia k e ll az ő nagyszerű csendőreit, a 

m agyar fa ) büszkeségeit, am int a ném etek velü k  ki* 

sértetik a. deportálandóUat. A  vidéki zsidóság el

szállításáról a ném etek film et vesznek fe l. A z  áldo

zatok m ögött ott a kal'astollas, szuronyos csen dír, 

a m agyar rend büszke &  tiszta katonája, aki ed d ig  

a K á rp á ta ijá n  a legközelebbi hitközséghei. kísérte a 

L en gyelo rszágb ó l m enekülő zsidót, aki e d d ig  ít«íez ' 

te K eresztes-Fisch er n agy dunántúli ciiibcíbarátí 

akcióját. A  film e t azonban m ár ném et regisseurök  

rendezik. A  m agyar csendőr, —  ép p  ú g y  m int a 

b olsevik i film ek en  —  „b ru tá lis” . A  szőke ném et 

lány, aki a birodalm i határon teával, kávéval k ín á l

ja a deportáltakat a tüchtigség m intaképe. A  film et  

aztán a ném etek prezentálják Svájcn ak . B em utató, 

ú jságcik k, W e ltw o ch e  és hum anizm us!

H o g y  m ennyire nem ura a m agyar korm ány en

nek a kérdésnek, arra m i sem  jellem zőbb, m in t a 

zsidó iparm ágnás fam íliák 3 9  tagján ak  k ü lfö ld re  

m entése. A  ném etek a csepeli és egj^éb gyárak rész

vénytöbbségéért vállalják  az életm entést. A  m agyar  

korm ány tagjai, egj- P ortugáliában m egvásárolt ké

peslapból értesülnek arról, h o gy a 3 9  iparm ágnás 

leszállt a liíízab o n i repülőtéren. A  ném et p ro p a

gan d a, titokban m ég m in d ig  a H o rth y-ren Jsze r, a 

korm ány tagjai ellen akarja felh aszn álni a z t  am it 

a ném etek csináltak. Látjáto k, —  m ondják —  a 

nagyokat kiszöktették A  kicsiket deportálják.

D e  vá jjo n  fo g n ak  e valah a filirset kés;riteni a S z o v 

jetbe hurcolt hatszázezer m agyarról? F o gn ak -e törőd

ni a sorsukkal? M ondhat-e kössönetet R o oseveh  u tó

d a Sztálinnak, hogy hum ánusan bánt velü k? fis v á j

jo n  a m agyar nép, am ely m ost kenyeret ad az üidö- 

zötteknek, am ely elrejti az értéktárgyaikat, vá jjo n  

m it k ap  háláb ól, ha m ajd egyszer visszatérnek? L e 



k ö p ik-e m ajd  a Szovjetből szabaduló m agyar h a d i

fo g ly o t  s m egkérdezik-e, h o gy  m iért harcoltál disznó  

m agyar? V á jjo n  m it fo g n a k  k ap n i a papok, p üsp ö

kök, egyházak, akik m ost a p ápai, a svéd m isszió, a 

kü lö n féle  nem zetközi szervezetek m enleveleit oszto

gatják , Péhm  Jó z se f, akiből később M in d szen ty lesz? 

V a ^  R avasz L ászló ? é s  m in dazok a papok, szerzete

sek, akik m ost a R ózsák terén tízezrével sorban álló k 

nak osztogatják a m enleveleket, kivételezést, akik  

keresztelnek, v a g y  ham is keresztleveleket adnak? 

V á jjo n  értük clm egy-e  m ajd  valaki a  new -yorki fő 

rabbihoz, v a g y  K a h á n a  M ózesh ez, aki tízezer szer

zetest deportáltat egyszerre?

A m i most fo ly ik  B uapesten, arról csak egj'et le

het m ondan i: a m agj-ar nép nem  akarta ezt!

A  Jo in t későbbi kim utatása szerint a német K .Z -  

ekböl percentuálisan és szám szerűen a m agyar zsi

dók közül tértek vissza legtöbben, L en gj'elo rszág  

zsidóságának kilenc^"ennég)' százaléka m egsem m isült. 

H a  M agya ro rszá g  1 9 4 1 - b e n  beavatkozik H itler el- 

Jen, a m agyar zsidóság k ilen cven nég)' százaléka is 

elpusztul. íg y  a csonkaország területére, az ott la 

kott hatszázezerből három százhat\'anezer tért vissza. 

T ízezreket el sem  szállítottak. T íz e z re k  m egm enekül

tek a m unkaszázadokban. H o l van  a hétszázezer á l

dozat, am elyről a p ro p agan d a beszél? H a  egyetlen  

eg y  halt voln a m eg, bűn lenne az is. De nem a ma
gyarság bűne. A  zsidókat nem  a m agyarok adták ki 

nem  a m agyarok  szállították el, hanem  a m egszál

lott országból elszállíttatták a ném et fun kcion áriu

sok. ,,N in c s  jo b bo ld ali és b aloldali b ű n ”  —  írja  

egy m agyar író . A z o k , akik elítélik, am i x tengely- 

országokban történt, K atyn ró l hallgattak . A  szovjet 

koncentrációs lágerekről is hallgattak. M illió  len gyel 

elszállításáról hallgattak. Cs ez a h allgatás, a R)'ugati 

n ém aság végzetes példa volt. A z t  tanácsolta a 

ném et pártem bereknek, a hítlerizm us túlzóinak: ha



ti is ú gy, m i is ú gy. H a  eg y  felö l lehet ölni, akkor 

az nem  lehet tilos a m ásik old alnak  sem . H a  1 9 4 3 -  

ban a N y u g a t  bátran m egb élyegzi a katyni töm eg

gyilkosságot, ak k or egész bizonyos, h ogy a német 

túlzók soha nem  m ertek vo ln a kegyetlenkedni a 

zsidókkal. M inden* brutalitás, a katyini rémtett n yu 

gati elh allgatása után kezdődött. N in c s  jobboldali 

bűn és nincs bolold ali bű n . é s  nincs kétféle erkölcs. 

V a g y , vagy! N e m  lehet azt m ondani, h o gy h ja  er

ről nem  tehetünk, m ert ezt a n agy és dicső szo vjet

szövetséges cselekedte. M e rt akkor azt m ond ja a 

m áíik fé l: am it a szovjet m egtehet, azt m egtehetem  

én is. És valah ol, valam i n agyon  m agas német párt- 

büróban ezt m ondta valaki. A  zsidóság ennek k ö

szönheti a borzalm as, véres és brutális tragédiáját, 

am ely azonban legalább  an nyira nyugati szégyen, 

m int am ennyire ném et szégyen. A z  em beriség szé

gyene. És ebben legeslegkevésbbé a m agyarságé,

A  ném etországi K .Z -e k rö l először 1 9 4 5 .  m ájus  

1 1 - é n  az angol, am erikai rádiókból hallott a m a 

gyarság. A z o k ró l nem  tudott senki. A z  orosz K .Z -  

ekröl, a bennük szenvedő m agyarokról, ném etekről, 

az eladott kettőszázezer len gyelországi német gye rek 

ről, a m agyar gyerekről, aki elpusztult a Szovjetben  

m indenki tud. És ez nem  az em beriség szégyene.^ 

E z nem  bűn? A  katyini gyilk o s fen t ül m ajd  a nürn

bergi em elvényen és a m agyar m unkaszázad parancs

nokát, aki e g y  em ber veszteség nélkül hozta haza a 

századot —  felakasztják.

D e  hát m ost m ég csak 1 9 4 4  júniusát írja a nap

tár. És az üldözöttek azt v á g já k  a m agyarság sze

m ébe.

—  A  m agyar nép és a m agyar középosztály nem  

védte m eg őket a független sége, nem zeti léte, szö

vetségi becsülete és m egbízh ató hírneve szüntelen 

veszélyeztetésével. M o st m ár nincs m ód a védelem 

re. M agya ro rszá g  m egszállás alatt áll. A  rádió je



lenti, h o gy N e w -Y o r k b a n  T a k a ró  G é z a  nagytiszte- 

letü úr, szim áptiáján ak kifejezése céljából feltüzte  

a sárga csillagot. V á jjo n  feltü zi m ajd, a hatszázezer 

m agyarért is a keresztet, az an gyalos cím ert? Itt 

nem  lehet szim pátia-tüntetéseket rendezni. A  kato

nák a fron ton  küzdenek. A  bolsevizm us közelít a 

határok felé. H ázain k, tem plom aink, gyerm ekeink  

holttestét betakarja a nyugati bom baszőnyeg. „ N e m  

védtük m eg őket” . M á r  m agunkat védeni sincs 

erőnk. S  ha m ost m ár csak m agunkat véd jük , v á j

jon b ü n -e az.^

M ert ha bűn, akkor bűnösök vagyun k !



A  L E T É P E T T  G Y E R M E K F E J .

N e m  tud ju k, m it sejtenek odaát a tengeren túl 

crm ek a szónak jelentőségéből:

L ég iria d ó !

A  bolsevisták csak kétszer bom bázták B udapestet. 

Leszórtak néhány kis bombát, nem  okoztak sem m i 

kárt, aztán sietve elmentek. M áso dszor lelőtték  

m ind a hetvenhat hazatérő gépüket. A z ó ta  nem  

jöttek.

M o st a H É V .  soroksári-úti végállo m ásán ál h ir

telen m egszólalnak fejü nk  fölött a  szirénák. K ö rü l  

gyárak, hidak, vasúti átjárók, gáztartályok. K öze lb en  

C sep el és a ferencvárosi pályau dvar. E g y  fö ld sz in 

tes ház pincéjében nyilvános óvóhely. H a  valak i rá 

dob eg y  n agyob b követ, beom lik az egész. M é g is  

legalább száz em ber zsúfolódik össze benne. E g y  

ném et katona kim egy az udvarra, leteszi m a ga  m e l

lé a puskáját, oda h ívja  a ház nagy fark as kutyáját. 

Egészen  m in d egy —  m ondja. ‘ —  Idekint legalább  

ez a viskó nem  temeti be az em bert.

A z  em berek kint állanak az udvaron. E gyh an gú  

vélem én y: bom bázás nem  lesz. M ié rt bom bázzanak  

bennünket az angol-am erikaiak. H iszen  C h u rch ill 

m egm ond ta: nem  bom báztatom  Budapestet, m ert 

a m agyar parlam entben több barátom  van, m int az 

angolban. A z  oroszok nem  m ernek nappal jönni. 

Teh át bom bázás nem  lesz.

■ F él óra m ú lva  a soroksári dom boK fölött hirtelen  

apró kerek feh ér folto k  jelennek m eg. V a la k i el

kiáltja m agát!

—  Jö n n ek  az am erikai ejtőernyősök!

A  pesti pesszim ista azonban azt m ondja.

—  Puccoljunk lefelé  az óvóhelyre!
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Néhány pillanat múlva Soroksár fölött feltűnik 
egy amerikai légiraj. Ezüstfehér óriási gépek szár- 
nya csillog az áprilisi napban. Utána pedig egyszer
re megremeg a föld. Mintha óriási acélöklök ver
nék körülöttünk a talajt^ az eget. A légelhárítók lő
nek? Vagy ez már a bombázás? A következő pilla
natban remegni, inogni kezd az egész épület. A pin
ce vasajtaját bevágja egy titokzatos erő. Keserű-édes 
füst ömlik be rajta és a füst közepén ott áll az öreg 
német baka. Mellette a farkas kutya.

— Ez bomba volt! — mondja. Itt esett le húsz 
méterre.

A németnek és a kutyának semmi baja sincs. A 
légnyomás azonban összetörte szemüvegét.

Kint újra süvít, újra dörren valami. Aztán fél 
órákon keresztül zuhog a bomba. Az asszonyok sír* 
nak, imádkoznak. A férfiak sápadtak. Végre valaki 
jön. Lefuvás!

Kimegyünk az utcára. Az óvóhelyet valósággal 
körülbombázták. Az úttesten szétgörbitett villamos 
sínek, eltört lámpaoszlopok, letépett háztetők. Füst. 
Tűz. Vér.

Az első gondolatunk. Vájjon mekkora pánik le
hetett a városban. £s amit látunk az a magyar élet 
különös csodája. Mellettük egy fiatal asszony megy 
vassisakban. Kilátszik alóla a lőporfüstös, szőke ha
ja. fis ma ráismerünk. Ez Budapest! A hősi város. 
A suttogó, vicces, örök pánikban élő Budapest, a 
tűzből, a lángokból felemeli a fejét. Magára ülti a 
vassisakot és egyszerre a hősök városa lesz! Ha az 
angolszászok egységet akartak volna teremteni a né
met megszállás ellen, akkor nem lett volna szabad 
bombázniok Budapestet. Ez a város most egybeko* 
vácsolódik, hőssé válik és tűrni, harcolni fog. A lel
ki hatás pontosan az ellenkezője annak, amit min
denki várhatott.

Az édesanyám, aki az édesan)ra örök aggódásá



val kiséri minden lépésünket — mikor újra talál
kozunk — megölel. Nem azt kérdezi, hogjr nem 
történt-e bajunk?

— Ugye nem féltetek? — ez a legelső szava.
A bomba-orkánból azonban a magyar nép riad

tan kérdezi. Miért kapjuk ezt? A Szent László gyer
mekkórházat teli találat érte. Letépett gyermekfeje
ket gyűjtenek egy ruhás kosárba. A Mária Valéria- 
telep nyomortanyáján százak haltak meg.

Azt már megértük, hogy — a rádió híradása sze
rint — Takaró Géza nagytiszteletü úr az együttér
zés jelképeként felvarrta magára a sárgacsillagot. 
De vájjon tiltakozik-e valaki az ellen, ami a gyer
mekeinkkel történik. Ezek a gyermekek nem názik, 
nem hitleristák, nem pro-názik. Ezek csak gyerme
kek. Magyar katona egyetlen egy sem harool a nyu
gati fronton. A légvédelmi tüzérségnek rá sem volt 
szabad 16ni a magyar légi térben akadálytalanul röp- 
döső angolszász gépekre. Vájjon milyen indok alap
ján kapjuk mindezt? Bárdossy papír-hadüzenete, 
amelyet Roosevelt sem vett komolyan, volna a jog
cím erre, ami történik. Roosevelt csak annyit jelen
tett be a Kongresszusnak, h o ^  Amerika hadban 
áll a magyar — kormánnyá. De nem a magyar 
néppel. A bombákat azonban nem a Sándor-palota, 
nem a kormány kapja, hanem a gyermekkórház, a 
pesti polgár és nyomortanya. A magyar nép!

Igaz, hogy Hitler valóban bombáztatta annakide
jén a katonailag védett Varsó teherpályaudvarát, a 
londoni dokkokat, a G)ventty repülőgépgyárat és 
A Rotterdamban maradt véddcező, holland katonai 
egységeket Azonban mondják meg nekünk végre, 
melyik magyar repülő dobott csak egy gyufaszálat 
is az Empire Staale Building-re? Hol harcol egyet
len magyar katona a njrugatiak ellen? Az angolszász 
gépek azonban jönnek és — úgyis mint hadicél
pontot — a Városliget kellős közepén telibe találják



Washington szobrát. A Dunántúlon mélyre eresz
kednek az amerikai vadászok és belegéppuskáznak 
a mezőkön szántó parasztba, mint hadi-üzembe! 
Ugyanekkor a barbár magyarok a dunántúli kasté
lyokban, Siklóson, a Sigray grófoknál, őrzik az an- 
gol-amerikai hadifogoly repülőket. Ugyanekkkor 
amerikai vadászok lövik az égő gépekből ejtőernyővel 
kiugró magyar repülőket. Egyik repülő zászlós az ég 
és föld között kap hetvenkét löv&t. Miskolcon te
libe találják a vásárcsarnokot

— Ez a háború — mondják odaát. De a magyar 
katona nem harcol Amerika és Anglia ellen. A ma
gyar repülők, még Oroszországban sem bombáztak 
lakó negyedeket. A magyar katona szűkös prófunt- 
ját megosztja az ukrán gyerekkel. Miért bántják hát 
a mi gyermekeinket, templomainkat? A németek 
szövetségesei vagyunk! — mondják odaát. £rdekes! 
Március 19-ig, mikor Magyarország még független 
volt, nem voltunk a németek szövetségese. Most 
hogy a németek megszálltak, elvettőc a független
ségünket, egyszerre német szövetségesek lettünk.

A magyar nép felnéz a kék tavaszi égre. A repü
lőgépek szárnyán ott a fehér amerikai csillag. A 
kastélyokban nyaraló „hadifoglyok” legtöbbjén ame
rikai egyenruha van. Vájjon, akik a parancsot 
adják nekik amerikaiak-e valóban? MorgenÜiau Kas- 
selből, Baruch Königsbergből, Frankfurter Bécsből...

£s a magyar nép véres könnyei között is azt mond
ja: Nem Amerika!

Más kérdés aztán kinek használnak vele? Szófiá
ból most jön haza a magyar követség sajtóattaséja, 
aki vcgigéite a bolgár főváros bombázását. A vá
rosban, ahol ha jól emlékezem két fogpaszta- és egy 
cipőkrémgyárból állott a hadiipar, csak egy-két eme
letes házak voltak. Katonai célpont aligha akadt. 
A bolgárok meg éppenséggel senki ellen sem har
coltak. Hiszen Boris király maga mondta: „A népem



oroszbarát, a hadseregem németbarát, a királynő 
olaszbarát. Bulgáriában én vagyok az egyedüli an* 
golbarát”. Cs mikor most Szófiára is ráterül a bom
baszőnyeg, amikor a foszfortól égő aszfalton botok
kal kell agyonverni az állatkert elszabadult majmait, 
akkor hirtelen megszólalnak a nagjron csekély szám
ban lévő bolgár kommunisták.

— Nézzétek! — mondják a bolgároknak — a né
metek itt vannak ugyan, de az oroszok azért nem 
bántanak titeket. Csak az amerikai „kapitalisták" 
bántanak.

Roosevelt bombázói nem a demokrácia, hanem a 
bobevizmus előtt törik az utat. A bombaszőnyeg 
nyomán úgy terjed a bolsevista hangulat, mint a 
gyeptüz. Nemcsak Bulgáriában, hanem Szerbiában 
is. Belgrádra épp orthodox husvétkor terül rá a 
bombaszőnyeg. Tízezer halott. A szerb nép még
hozzá nem is ellenség. A szerbek megcsinálták a Szi- 
movics-puccsot és azzal a hat heti késedelemmel, 
amit a németeknek okoztak az orosz hadjárat meg
indítása előtt, körülbelül megnyerték a háborút a 
Nyugat számára. Jó hírek jöttek a Balkánról — 
mondta Churcliill. Most Nedics valósággal zokog 
a rádióban, amikor azt kérdezi az Angliában lévő 
szerb királytól: „Felség! Hogyan történhetett ez?" 
A szerb kommunisták, Titóék pedig azt mondják: 
az oroszok nem bántanak titeket. Az oroszok a mi 
szövetségeseink.

Vájjon tudják-e mindezt Nyugaton? Tudják-e 
milyen hatása van egy ilyen nyugati bombázásnak 
ott, ahol minden az orosz „felszabaditókra" emlé
keztet? Vagy talán éppen ezt akarják, akik a háttér
ben állanak? Valakik Európát akarják elpusztítani. 
A kereszténységet. Nem az amerikai repülők. Nem 
az amerikai katonák. Hiszen a katonának parancsol
nak. Azt kell megnézni ki parancsol. Háttérben, a 
függöny mögött.



A német háborún kívül van egy Európa is. Van 
kereszténység. A kölni dóm, a bécsi Stepfanskirdie, 
Monté Cassino, a müncheni Piankothéka nem hit- 
ierizmus. A debreceni Ispotály-templom nem „nyi
las" párthelyiség. De itt az pusztul, ami k5be vésve, 
pergamentre írva, köcsipkékbe metszve eleven tilta
kozás a pártdiktatűra ama Tésze ellen, amelyről azt 
mondják: új pogányság.

Ez a Washington-szobor itt a Városligetí)en tra
gikus szimbólum. Valakik Amerikával Washingtont 
bombáztatják. Kicsodák? Csak sejtjük. De majd 
mikor egyszer Münchenben, Regensburgban talál
kozunk Amerika katonáival — az igaziakkal — a 
romok előtt eltakarják a szemüket és szégyenezve 
mondják:

— Ezt nem lett volna szabad! Ezt nem Amerika 
csinálta.

Vájjon tiltakozik-e mindez ellen az a célirányos 
humanizmus, amely csak a sárgacsillagokat látja az 
egész világbomlásból? A magyar gyereket ki sajnál
ja? A magyar parasztért kinek vérzik a szive? Ismét 
egyedül vagyunk. A Nyugat ellenünk fordult. Váj
jon miért? Vájjon le merjük-e tenni egjrszer Bár- 
dossy papír-hadüzenete mellé a letépett gyermek
fejet? Vagy majd felakasztjuk azokat, akik láttak és
— kiábrándultak!?



Lehet, hogy mások egy másik arcukat látták. £o 
ezt láttam.

Mindig borotváltak, mindig j^edvűek. A pesti 
kávéházban együtt ül az átutazó tiszt az altiszttel. 
A gulyás, a wienerschnítzli ott párolog az orruk 
előtt, de enni nem szabad nekik. Hűsje^rük nincs, 
valutájuk nincs csak éppen annyi, hogy a sort, bort 
kifizethessék. Hol vannak a rabló németek? Mi 
csak akkor látjuk őket, amikor segítenek az amerikai 
bombák által összeomlasztott házakat kiásni, a ha
lottakat, sebesülteket hordani. A falukon szívesen 
látott vendégei a gazdáknak, parasztházaknak. Mi
kor a vendégségnek vége, elfogyott a szalonna, szá
raz kolbász, a bor, vagy szilvórium, udvariasan meg
kérdezik, hogy niivel tartoznak. „Nálunk ez nem 
szokás". — mondja mosolyogva a gazda. Jó szívvel 
adtam. M ichel^ csodálkoznak, mosolyognak. Más
nap egy kanna benzint, v a ^  valami mást hoznak a 
gazdának. Éz nem a dunántúli német falvakban van 
így. Ott ahol színmagyarok laknak.

Most, mikor Lajta-Brudcnál átlépjük a határt, 
szőke, hadiszolgálatos német lányok integetnek. Va
lami nagy újság van. Lobogtatják az újságot. Ma 
reggel titokzatos, messzehordó fegyverek löttSc Lon
dont Az új fegyver neve V. 1. (Vergeltung 1.)

Amit Pesten senki nem fog elhinni, csodálatos 
rend és fegyelem a háború negyedik évd>en. A hatá
ron átlépő m e ^ p ja  az élelmiszerjegyeket. Ponto
san annyit, ahány napra a tartózkodási engedélye 
szól. B ^ b en  még alig látni több romot, mint Pes
ten. Münchent az éjjel bombázták, de már helyre
állították a pályatestet.



A Taunus sötét erdei között házigazdánk százéves 
rajnaival vár. Egy&ként a koszt ugyanaz, amit a 
harcoló katona, a munkás, a paraszt eszik. A pesti 
kaszinó és espressó ezt gyűlöli legjobban Német
országban. Szociálizmus és rend! Pesten ez elvisel- 
hetetlen. Itt nincs fekete-piac, jegy nélkül mért ser
téskaraj. Itt valami hihetetlen önfegyelemmel csi
nálja a háborút egy egész nép. A holtakról, eleset
tekről kevés szó van. A légiháború! — mondják és 
ilyenkor megremeg kissé a szájuk széle.

— Látta Pauluskirchét.^ A müncheni Frauenkir- 
chét, a Pinakothékát.^

Valahogy innen közelről más arca van az egész
nek, mint ami a propaganda gőrbetükrében látszik. 
Itt nem a párt harcol, hanem a nemzet. A fiatal, 
huszonnégyéves repülöőmagy, aki most jött haza a 
Födközi-tengeri frontról, arról mesél, hogy az utol
só légi ütközetben egy angol vadásznak kifogyott a 
lőszere. Erre természetesen ő is abbahagyta a tüze
lést. „Védtelen emberekre nem lövünk------- mond
ja. Legalább is mi európaiak nem!”

Mennyire különböznek a pesti anglomániásdc a 
németek határozott angol-barátságától. Ezek nem a 
skóciai kastélyt, az arisztdcratikus életformát tiszte
lik bennük, hanem a kemény lovagias harcost Mi
lyen más lenne minden, ha Hess-t nem fogatja el 
Churchill.

— £s az amerikaiak.^
A lovagkeresztes repüld mosolyog. Kihallgatott 

Itáliában egy elfogott angol ezredest.
— Mi a véleménye az amerikai szövetségesről? — 

kérdezte.
— Ugyanaz, ami önnek az olasz szövetségiről!

— felelte az angol.
Egy este a magyar-kérdésről is szó kerül. A fiatal 

professzor, aki tökéletesen megtanult magyarul, azt 
mondja:



— Ez a háború egészen más, mint amindc általá
ban látják. Nem a nemzetiszocializmus, nem a de* 
rookcáda, nem életformák, nem országok és nem 
imperializmusok harca ez. A kultúráé és a tömeg- 
emberé. A fellázadt embermasszáé, amelyet most 
kancsukával hajszol Európa ellen a komisszár és 
amelyet egy másik tömeg segít: Amerika. A kuhú- 
ta vaú veszélyben. Az angol, francia, német, ma
gyar, svéd, olasz, szóval az európai műveltség. Ha 
mi megmaradunk, akkor megmarad mellettünk a 
magyarok Budapestje, Debrecenje, Pannonhalmája. 
Ha mi elveszünk, akkor elpusztul mindaz, ami tö
lünk Keletre fekszik.

— Ha Németország gydz, akkor egyszerűen el 
fogja nyelni a kisállamokat. — Legalább is ezt 
mondják.

— Németország azonban nem fog győzni. Anglia 
sem. Vagy a konstruktív erők győznek: rend, tisz
tesség, istenhit, család, kultúra, vagy a tömegember
— veti közbe a lovagkeresztes őrnagy. — Csak két 
front van: vagy a bolsevizmus, vagy Európa. Vagy 
az eltömegesedés és a khaosz, vagy a konstruktív 
szocializmus.

— A háború ehhez a folyamathoz sehogy sem 
járul hozzá. Keleten elpusztult egy csomó város. 
Azt mondják, a németek gyújtották fel, vagy lőtték 
össze.

— Nézze meg Párizst! — mondja a professzor.
— A német hadsereg megkímélte. Csak annyi kár 
van benne, amennyit a franciák szövetségeseinek 
bombái okoztak. N ^ze meg Rómát! A barbár hun 
kiürítette. £s nézze meg Monté Cassinot.

— A szocializmus mellett azonban van egy másik 
arca is az önök mozgalmának! — vetjük közbe. A 
nacionalizmus. £s a német nacionalisták a Dunán
túl elcsatolásáról álmodnak. Schwábische Türice*
— Lehet, hogy vannak ilyenek is. Azon)>an a má-



gyrar vezetés nem a nadonalizmusimktól fél, hanem 
a szocializmustól. A pesti bankár nagyon jól meg* 
érti magát a német, angol, vagy new-yorki pénz
emberrel. A magyar gróf azonban nem az angplok 
barátja, hanem az angol életé. Ezt mi nagyon jól 
tudjuk. Látja, mi az angol faj barátai volnánk. A 
rendező erőké. Nézz& meg különben, melyik a lég- 
némctelienesebb párt Magyarországon!

— A s'^oriáldemdcrata!
— Nem! — ellenkezik a német professzor. — 

A magyar hun^isták . Ok a nacionalizmusuk mi
att féltékenyek a mi nacionalistáinkra. Gondolja, 
hogyha megnyernénk ezt , a háborút, akkor kedvünk 
és erőnk volna még Kelet-Német államokat csinál
ni.̂  Hódítani? Különben is, minél inkább vesztésre 
áll a háború, annál inkább előtérbe nyomul a párt 
Minél inkább közelebb volna a győzelem, annál in
kább előtérbe kerülne a Wehrmacht, a német tudós, 
a művész, a diplomata. Azok az emberek, akiknek 
Angliában hisznek, ^ g l i a  nélkül sem így, sem 
úgy nem lehet újjáépíteni Európát.

A Taunus felett szállnak az amerikai repülőgépek. 
Az erdők tele varrnak leszórt ón-forgáccsal és Frank
furt negyvenöt százaléka már romhalmaz. Nem a 
német názizmusra hullanak a bombák. A lőszeres 
vonat robog a sínen. A front áll. A V. 1. lövi Lon
dont. Testvérháború! — mondják szomorúan a né> 
metek. A templom itt is rom, & ott is rom lesz, ha 
nem sikerül Idegyezni, vagy győzni. Európa pusztul 
eL A kétezeréves kultúra, amelynek talán ezek a 
végnapjai. A bátrak, a konstruktív emberek itt és 
amott elesnek a frontokon. A háború fordított ki
választása érvényesül. A gyávák, a szabotőrök élet
ben maradnak. A kisebb é r t ^  ember, a tömeg el
szabadul egyszer. Ez a probléma. Ezért nem tarthat 
sokáig a háború. A kultúremberből tömeg lesz. A 
helyhez kötött családból feloszlott ember-massza. 
Ez a vég!



A professzor egy német költdnőnek az első világ
háború után írott versét idézi. A címe England. A 
ballada a német*angol testvérpár beszéde. Egymás
hoz szól a két nép, két európai kultúrfaj megrendült 
szavaival keresi az egyetlen kiutat. Megértés! Béke! 
Legalább a konstruktív erők között

„Dann ruft Gott selber vöm Dach dér Welt 
his zum Bussersten Meer 

Heute noch einmal dér Weisse Mann, und dann
nitnmermehr"

Igen! Ez az utolsó esély. Európa nem látja ön
magát, se Pestről, se Párizsból, talán Londonból 
sem. A bomba, ami lehull nem Hitlert pusztítja, 
nem a párthelyiséget, Sztálint segíti és a templomot 
zúzza porba. A párt már itt is maga mellé szólítja 
a legveszedelmesebb szövetségest: a tömeget. A 
Rommeleknek föl&e kerekedik a párt-fanatikus és 
dilettáns, aki semmit nem lát abból, ami a hallgató, 
komoly europeérek, családapák, képzett katonák, 
mérnökök, családanyák forradalma volt a tömeg 

fölött — a rendért.
Éjszakánként pedig ezer repülőgép jön a semleges 

Svájcon keresztiil. Európa meghal. Ami hősiesség, 
szépség, nagyság volt benne, azt a propaganda majd 
összekeveri a pátt-bonzók, a tömegember és dilet
táns bűneivel, baklövéseivel és épp azt gyalázza 
meg, ami Európa volt benne.

Valahol újra a határ közelében, ukránok dchós 
szekerei vonulnak. Végtelen sor. Menekülő nép. 
Gyerekek, férfiak, asszonyok. Valamikor így jöhet
tek Kuthen kunjai a Kárpátokon belül lévő Euró
pába a tatárok elől. Az egyre előbb nyomuló bolse
vik! seregek elől vándorútra kél egy nép. Német
országot keresik? Nem. A rendet. Európát. Eljönnek 
a saját hazájukból, hogy ne legyenek szolgák.

Az új tatárjárás menekültjeinek ebő hulláma ez. 
Mit tudsz te erről, gőgös Napnyugat, Sztálin szövet-



ségese! Lajta-Brucknál szétlőtt szekerek, véres gyer
mekek, holttestek feküsznek az országúton. Amerikai 
repülőgépek géppuskázták a menekülő ukránok osz
lopait. A holttestek, véres rongyok között csuka
szürke katonák forgolódnak. Mentőautók állnak az 
úton.

Minket újra várnak az aratásra készülő magyar 
mezők. BSce. Rend. Fegyelem. Ez is egy darab 
Európá még.

Hegyeshalomnál az első magyar újság. Súlyos 
harcok a Kárpátok előterében.

Pesten a József-körút sarkán egy csomó ember 
állja küröl az újságárus standot, amelyen a déli la
pokat árulják. Most jönnek a bevásárlásból. A csil
lagos házak lakóinak ilyenkor lehet a vásárcsarnok
ba menni. Zöldség, hal, friss cseresznye van a zek- 
kerben és hallom, amint az egyik széles vigyorral 
mondja:

—  Nem tart már soká! Jönnek a felszabadítók!
A tatár jön. Az europeérek a tatárt várják. Ide

haza vagyunk — Magyarországon!



A ROMÁNOK ÁTÁLLTAK AZ  OROSZOKHOZ.

Ha dátum szerint meglehetne illapitani, hogy 
Magyarország melyik napon veszett el, mindenki 
mást mondana. 1941. április 2., amikor Teleki ön
gyilkos lett.̂  1944. március 19.» mikor a németek 
megszállták Magyarországot? 1944. október IS., 
mikor a kormányzó le akarta tenni a fegyvert?

A történelem alighanem egy más dátumot fog 
megállapítani.

1944. augusztus 24.
Románia, Bulgária letettek a fegyvert. A Sándor- 

palotában órák óta tart a minisztertanács. A portás 
azt mondja; „A miniszter urak veszekednie. Verik 
az asztalt”. Végre valaki lejön, az arca halálsápadt 
és azt mondja:

— Elvesztünk! Két hét múlva itt van az orosz!
A minisztertanács tagjai közé bombaként csapott

le a hír, hogy éjszaka a románok átálltak az oroszok- 
csődött mondott. A Kárpátok déli hágói pedig véd
telenül állanak. S a minisztertanácson nyomban azt 
mondja a két legpolgáribb miniszter. Reményi- 
Schneller és Szász Lajos:

— Azonnal be kell nyomulni Dél-Erdélybe! A 
honvédség szállja meg a déli szorosokat és védjük 
magunkat addig, amíg Nyugatról beérkezhetnie az 
angolszászok.

Igen. Most itt van a nagy pszihológiai pillanat. 
Ezt a kényszerből és kelletlenül viselt háborút most 
lehetne átváltoztatni szabadságharccá. Ehhez a né
meteknek semmi közük. Erdély a miénk, a Kárpátok 
ezer év óta a magyar védővonal, fis a Kárpátokat, 
ha véges-végig magyar kézben vannak a hágók, meg



lehet védeni, még most, az utolsó pillanatoId>an is. 
Hiszen — és ezt kevesen tudják —  az Aipád-vonal 
a Kárpátalján és a Horthy-vonal a visszacsatolt er
délyi részen, a világ le^ülönb erőditmény-rend- 
szere. A Kárpátalján, Vereckén, a Tatárhágó, Kő
rösmező környékén minden ház álcázott bunker. Egész 
falvak vannak, amelyek csupa acél és betonerődit* 
ményt rejtenek. Erdélyi kirándulásaim ködsen magam 
is láttam a sziklába vágott erődi^et, tankcsapdákat, 
az útelzárók végtelen sorát. Ha Dél-Erdély és az 
Ojtózi-szoros is magyar kézen van, akkor még a gyen
gén felszerelt magyar honvédség is megállíthatja az 
új tatárjárást. Hiszen a Tatárhágót már hetek óta 
tartja kisbamaki Farkas Ferenc hadseregcsoportja. 
Sztálin a legjobb ezredeit és a „felszabadított" ukrá
nokat küldi rohamra. Tizenhatsoros hullámdd>an. 
Egyetlen nap alatt ötezer bolseviki vérzik el néhány 
magyar gépfegyver előtt.

Tehát be kell nyomulni Dél-Erdélybe! — mondja 
Szász Lajos.

Vörös János vezérkari főnök, ez a karrierista áru
ló, azt mondja nem lehet, mert nem áll rendelke
zésre elég fegyveres erő.

— Jöjjenek be a vezérkari előadók! —  verik az 
asztalt a miniszterek.

Pár perc múlva az Észak és Dél-Erdély-i vezér
kari előadókra zuhognak a kérdések:

—  Milyen román erők állanak Dél-Erdélyben?
— Harminckilenc zászlóalj nehéz fegyverek nél

kül.
— Milyen a román csapatdc hangulata?
—  Lelövöldözik a tisztjeiket és egész századok 

szöknek.
—  Milyen magyar erők szükségesek Dél-Erdély 

megszállásához?
— Elég a kolozsvári, szegedi, sepsiszentgyör^ 

helyőrség, az £szak-Erdélyben lévő erők, a határ



menti csendőrség és rendőrség.
— Ha megszálljuk az Ojtózí-szorost, mennyi ide

ig lehet tartani a Kárpátokat?
— A háború befejezéséig! — hangzik a válasz.
Most, a mohácsi csata évfordulója előtti napon,

itt van a nagy történelmi pillanat. Azok, akik eddig 
nem akartak harcolni a Donnál, mert messze van, 
és akik gyűlölettel nézték a német megszállókat, 
most egy új szabadságküzdelem hangulatában cse
rélnek meggyőződést. Egy öreg marxista nyomdá
szunk, azt mondja:

— Megint csak önként jelentkezem a frontra. 
Erdélyért harcolok én is.

Körülbelül ezt mondja mindenki. Az erdélyi indu
ló hig operettmuzsikája most egy új szabadságharc 
hősi riadójává változhatik.

, ,^ e s  Erdély itt vagyunk!
Érted élünk és halunk!**

Valakik azonban azt mondják, hogy Erdélyért 
nem szabad meghalnunk, nem támadhatjuk meg 
Romániát, mert ez nem „fair” dolog. Erdélyt elven
ni „fair” dolog volt. Visszafoglalni nem fair. Az 
életünket védeni úgy látszik nem „fair” dolog.

— Ha a románok megtámadnak, akkor majd 
visszatámadunk! — mondja valami magasabb böl
csesség. — Ha megszállnák Erdélyt, akkor erősebben 
bombáznák Budapestet.

A felsőházi Magyarország, az öreg csáklyások 
Magyarországa most a budapesti épületeket félti. A 
birtokok, a nagybirtokok Magyarországa, még min
dig abban reménykedik, hogy az életformát meg le
het menteni, a haza elveszt&e árán. Ez a Magyar- 
ország most pusztul el. £s ez a pusztulás végérvényes 
és tökéletes. Ennek a magyar rendszernek nincs és 
nem lesz feltámadása. Megingott önmagában, meg* 
ingott saját hitében. Vége.
— Ha nem szálljuk meg Dél-Erdélyt — veri vala



ki az asztalt a minisztertanácson, akkor az Ojtózi-szo> 
roson betör az orosz. A T-34-esek ellenállás nélkül 
fognak a Alföldön végigrohanni.

Az utcákon már kint van a hatalmas piros-fehér* 
zöld plakát. Rajta egy kis magyar tank, amely kúszik 
fel az erdélyi hegyekre. S alatta ott van a vérezS or
szág csatariadója.

— Fel a Kárpátokra!
Itt a minisztertanácson azonban azt mondja a kül

ügyi előadó, hogy „legfelsőbb helyen" rejtélyes üze
netet kaptak. Az üzenet valahonnan Nyugatról jött. 
Magyarország ne védje meg Dél-Erdélyt. Magyar- 
országot későt^ meg fogják jutalmazni. Igaz ez az 
üzenet? Vagy csak kitalálta valaki? Vörös János azt 
mondja, hogy a Kárpátok védelmére nincs erőnk. A 
pécsi páncélos hadtest viszont itt cirkál Budapesten. 
Azt mondják; német puccs ellen védi a Várat. Az 
életformát. Ki védi Erdélyt?

— A németek egyetlen rendőrezreddel tartják a 
brassói repülőteret.

— Miért ne küldhetnénk a segítségükre egy sepsi
szentgyörgyi magyar zászlóaljat? — kérdi Szász La
jos.

Az életforma képviselői azt mondják, hogy mind
ez nem „fair".

Rejtély, valami iszonyatos és kísérteties rejtély ez. 
Oj Mohács és új Zápolyák. Várjuk meg lábhoz tett 
fegyverrel, amíg elázol az új Szolimán. Hiszen a
Kárpátokon belül még nincs egyetlen orosz sem. A 
muszkák még legalább ötszász kilóméterre vannak az 
Ojtózi-szorostól. Hát most kívánják tőlünk, hogy 
áldozzuk fel magunkat és dobjuk oda egy ezeréves 
országot? Csak azért, mert nem akarunk unfair-ek 
lenni. Dehát ez a Kárpát nemcsak magyar védelmi 
vonal, hanem európai is. Az a magyar honvéd, aki 
meghal nemcsak a maga ezeréves földjét védi, ha
nem talán az egész Európát, a Földközi-tenger-i an-



goi flottabázist és talán a Rajna keleti partját. Ha 
mi kitartunk, akkor egy év múlva nem lesz Ausztriá
ban orosz zóna.

A szabad Magyarország és az osztatlan szabad Eu
rópa hal meg itt ma egy észvesztő rejtélyért, Ojtóz- 
nál nem a németeket védnénk. Ojtóznál nem fog 
liarcolni egyetlen angolszász katona sem. Az angpl- 
szászok még valahol Párizsnál küzdik előre magukat 
és nekik az volna az érdekük, talán a világ érdeke is, 
hogy ne Keletről ömöljék össze Németország, ha
nem Nyugat felől és Európának minél nagyobb da
rabja kerüljön a kultúmépek megszállása alá.

Itt van a nagy pillanat, amikor megmenekülhe
tünk, amikor újra szolgálatot tehetünk a nyugati vi
lágnak és most azt mondja a minisztertanácson el
hangzó parancs:

— Dél-Erdélybe nem nyomolunk be.
Feláldoznánk magunkat Nyugatért és Nyugat

megtiltja az áldozatot. Akik meg akarták védeni, akik 
itt most kétségbeesett elkeseredéssel verik az asztalt
— azokat épp e minisztertanács miatt végzik ki 
majd, mint háborús bűnösöket

— Elvesztünk! — mondja egy sápadtarcú katona, 
aki szinte tébolyodottan jön le a minisztertanácsról. 
Magyarország veszett el s talán egy darab Európa 
veszett el.

A Sándor-palota falán ott a plakát:
„Fel a Kárpátokra!”
De a valóságban már más van a plakátdcon. Már 

ott van Erdély, a civilruhás öreg székelyek, a határ
őrök, akiket legázolnak Sztálin tankjai, melyek aka
dály nélkül jönnek be az Ojtózi-szoroson. Ott látni 
már a meggyalázott nagyszalontai nőket, a falhoz vá
gott magyar csecsemőket. Ott van már a jövő: az 
Alföldön keresztül özönlő orosz páncélos-csorda. Ott 
van a honvédség, amely mikor a románok mégis 
megtámadnak, az utolsó fergeteges rohammal elfog



lalják Aradot. Ott a tatárhágói csoport, amelyet csak 
október közepén hátulról tudnak kifordítani, felgön
gyölíteni az oroszok, bizonyságául annak, hogy a 
Kárpátokat időtlen iddkig tudtuk volna tartani.

„Fel a Kárpátokra!"
Cs valami üzenet, valami láthatatlan kéz lefogta 

most a magyarság kezét.
— Elvesztünk! — mondja a minisztertanács részt

vevője, aki ott hal meg majd a kivégzö oszlophoz 
kötve.

De valahol egy külügyminisztérium irattárában 
meg lesz még valahol az a chiffre-jelekkel írott üze
net, amely úgy szólt, hogy Magyarország ne védje 
magát, mert az igazát meg fogják védeni mások. 
Sztálinnal szemben is. Igen valahol van egy váltó, 
egy Ígéret.Talán éppen o t t a z A t l a n t i  C h a r t a  
szomszédságában. Dátuma: 1944. augusztus 24.

Valahol megvan. Washingtonban, vagy a Dow- 
ning Streeten. A világ lelkiismeretében. Cs talán ezt 
a címet írták rá:

Szabad Magyarország!



1944. OKTÖBER 15.

Vasárnap délelőtt.. .  Kedves régi barát jön hoz
zánk a feleségével. Kissé titokzatosak. Véletlenül 
jöttek. Az asszonyok kimennek a konyhába s a jó> 
barát, akivel együtt töltöttük gyerekkorunkat, hitte* 
len a politikára forditja a szót

— Nézd« a kommunista földalatti mozgalom ha
lálra ítélt. Nem okos dolog itthon tartózkodnod. 
Jobb, ha vidékre mégy! — tanácsolja.

Az ebédlőben szól a rádió, de mi nem figyelünk 
rá. Inkább a barátot hallgatom, aki óvatos formában 
példálódzni kezd.

— Ki tudja, meddig marad helyén a kormányzó. 
Azt beszélik le akarják tenni a fegyvert. Lehet, hogy 
abban a pillanatban letartóztatják az egész jobbol
dalt. Ebben a pillanatban felcsapódik az ajtó. A 
konyhából a két asszony rohan be:

—  A kormányzó hadparancsát közvetíti a rádió.
Egy remegő hang máris olvasni kezdi:
— Magyarország leteszi a fegyvert!
Napok óta sejteni lehetett, hogy valami készül. 

Ilyen gyors döntésre azonban nem számított senki. 
Néhány nappal ezelőtt a képviselők nemzeti szö%'et- 
sége Lakatos miniszterelnöknél járt, megkérdezte tő
le. Igaz-e, hogy a kormányzó legnagyobb titdcban 
megadásról tárgyal? Igaz-e, hogy le akarja tenni a 
fegyvert az oroszok előtt? Igaz-e, hogy ezerhárom
száz politikus, szellemi ember letartóztatására listák 
készültek.

Lakatos Géza azt felelte: mindez nem igaz.
Cs most a rádió azt mondja: mégis igaz!
Az utcákon izgatott emberek csoportosulnak. Pes

ti kisemberek, a józsefvárosi sörözők, házmesterek, 
lakók. Nem viselnek zöld inget. Egyszerű polgárok.



kisemberek. Mégis egyértelműen kiáltják:
— Lehetetlen! Vesszenek az árulók!
A nemzet, a névtelen, közvetlen közelből fenyege

tett nép úgy látszik nem akarja a becstelen halált. Az 
utcán piros-fehér-zöld karszalagos nemzetőrök, a La
katosék által életrehívott megadási gárda tagjai siet
nek ismeretlen célok felé. A német csendőrség, a 
Hotel Wien előtt gépfegyvereket rak ki az utcára. 
Ugyanekkor egy zöldinges fiatalember siet felém:

— No most kinyírjuk őket! — kiáltja.
A sárgacsillagos házakból egyszerre tízezrek özön

lenek az utcára. Győztünk!
Magyarország elveszett, tehát ők győztek!
A körúton egy csomó fegyveres fiatalember siet 

gyalogszerrel és egy másik kiáltás hangzik.
— A hatalmat akarjuk!
A hungaristák! Most úgy érezzük, hogy lényegé

ben nekik volt igazuk. A forma, a módszer elválasz
tottak tőlük nagyon sok jó magyart. A felvidőd vál
ság idején ők képviseltje a maximumot. Képviselt^ 
a nemzet kritikáját. Viszont a Felvidékért tüntető tö
megük nagyon kétes elemekből állt. A szentek és hő
sök mellett ott menetelt — a csőcselék. Nem volt 
felemelő és megnyugtató látvány. Mikor ezt meg
írtuk a Függetlenségben, Hubay Kálmán azzal vála
szolt a Magyarság hasábjain:

— Tessék tudomásul venni, mi nem Nemzeti Ka
szinót szervezünk, hanem mozgalmat.

Hubay Kálmán tiszta ember volt. Jó magyar. Ki
tűnő szerkesztő. Sérelmet szenvedett ember volt és 
azunfelül az a magyar tipus, amely nem szenvedi a 
jogtalanságot, hanem visszaüt, még ha az életébe ke
rül is.

Mikor egy cikke miatt elbocsátották a Független
ségtől, mert a cikk nem tetszett Daránjri Kálmánnak, 
felállt az asztaltól és azt mondta:

— Most megmutatom nekik!



Ha 1848-ban élünk, d is ott ül a Pilvaxban és sza
badsághős lett volna. Így a szélsőjobb oldalra ment. 
Szálasi Ferenc a Csilla|^rtönbeo ült és a mozgal
mat ezalatt Hubay Kálmán dinamikája sodorta előre.

A mozgalom most itt masíroz az utcán. Tragikus 
órán, végzetes pillanatban fogja kezébe kapni a ha
talmat. Akkor, amikor a hatalomból már csak az 
ódium, a teher juthat neki. Mégis, most mikor a fa
iakon fel virul a plakát: „Sztálin, vagy Szálasi?" — 
akkor a nemzet azt mondja:

— Nincs más menekvés!
£s mi, akik tíz-húsz, huszonöt évig álltunk egy 

másik zászló alatt, megroskadunk a tragédia, a kiáb
rándulás súlyától. Mindent lehetett volna! Semlege
sen az öngyilkosságba rohanni, meghalni az angol
szász illúzióért, százszázalékban odaállani a német 
oldalra. Mindent, de mindent megtehetett volna „a 
szegedi Magyarország’*. Egyetlen egyet nem tehetett. 
Hogy Sztálin előtt lerakja a fegyvert.

Mikor augusztus 23-én a Lakatos-kormány jött, 
mindenki azt mondta: Lakatos katona, tehát mégis 
csak harcolni fogunk. Hiszen a tatár már döngeti a 
Kárpátok kapuit. A Lakatos-kormányban azonban ott 
ültek a régi Tisza-párti öregek, jogászok, reakciós 
aggok és kúriai tanácselnökök. Tehát mégis csak 
megadjuk magunkat. Augusztus 23-től október 13-ig 
mindössze hat hét telt el. A bizonytalanság nagyobb 
volt, mint valaha. A kétértelműség még annál is na
gyobb. Az orosz már betört a védtelenül hagyott er* 
délyi hágókon, mire mégis csak megtámadtuk Romá
niát.

Huszonnégy órára v isszafoglalj Aradot, az
tán elvesztettük Kolozsvárt, Nagyváradot, Debrecent. 
Menekülők hada érkezett Erdély felől. De most leg
alább a köd egyrésze eloszlik. Akik azt mondták, 
hogy az „orosz is ember", most a saját fülükkel hall
ják.



— Nyakunkon a tatár!
— Meggyalázták a lányom, az asszonyom!
— De hát akkor miért nem védjük magunkat! — 

ordít fel a maradék nemzet.
A régi Magyarország, fáradtan mondja: kés5n van. 

S a mozgalom, amely most a Keleti Arcvonal bajtár- 
saíval egyesülve rohan az utcákon azt kiáltja:

— Védjük meg Magyarországot!
A Tatár-hágó még áll. Debrecen kőmy&én még 

tombol az óriási páncélos csata. Guderián vezérezre
des vezetésével több ezer német és orosz páncélos, 
irtózatos karusszelje rohan végig a Hortobágyon, az 
összelőtt, eleső, újra felszabadított városokon s eb
ben a tüzorkánban most ég hamuvá a nyugati illúzió 
utolsó foszlánya.

Majd napok múlva megtudjuk, hogy a nyugati 
hatalmak az oroszokhoz utasították a kormányzó ki
küldötteit. Moszkva október l6-án reggelre várta a 
választ. A feltételek között szerepel, hatszázezer ma
gyar, az élő jóvátétel kiszolgáltatása. Nem! Ebbe 
nem mehet bele a „szegedi Magyarország”. Ezt az 
egyetlen feltételt nem teljesíthetjük.

— Cs most mégis! Magyarország leteszi a fegyvert.
Délelőtt ifjú Horthy Miklós Lukács Béla lakásán

fogadta Tito kiküldötteit.
— Mi a Gestapotól vagyunk! — mondják hir

telen a Tito-kiküldöttdc.
Skorzeny Ottó jön. Lövöldözés. Ifj. Horthy Mik

lóst egy szőnyegbe csavarva elviszik. A Várban ko- 
ronatanács. Lakatos Géza nem írja alá a kormányzó 
hadparancsát. Mindegy! Vigyék ellenjegyzés nélkül 
a Stúdióba. Olvassák fel. A speaker, hátamögött 
revolveres katonákkal, olvas. A hangja remeg. Ma
gyarország lelke is remeg. A frontokról jönnek visz- 
sza a katonák. Nem! Ezt nem tehetjük soha.

Délután három óra tájban, a Szentkirályi utcán 
sietek végig. Egyik ablakból hangszóró üvölti Vörös



János hadparancsát. A kormányzói hadparancsnak 
nem kell engedelmeskedni. Egy fél óra múlva vad 
lövöldözés.

— A németek lövik a Rádiót.
A németek elfoglalták a Stúdiót. Bedobtak egy 

kézigránátot és a harcnak vége. Most már percről 
percre hangzik a Vörös János-féle hadparancs. Dál- 
noki Miklós Béla vezérezredes a hadipénztárral át
ment az oroszokhoz. Az utcán taiikok, német „ki
rálytigrisek*' vonulnak, magyar motorosok állnak a 
Rákóczi-úton végig. Kinek fog engedelmeskedni a 
honvédség? Kinek a nemzet.^

S akik október 13-ét végigéltük a tíizbdl, zavarból, 
kháoszból egy tanulságot viszünk majd magunkkal. 
Egy politikai rendszer, kormányzati forma, akkor 
pusztul el, mikor már senki sem akad, aki meghaljon 
érte. A kállai-kettősnek ez a vége. Nincs Magyar- 
országon egyetlen ember, egyetlen kegyelmes titkos 
tanácsos és egyetlen árva közbaka se, aki meghaljon 
a megadási parancs teljesítéséért.

A rendszer, — ezt mi látjuk legjobban, akik hoz
zá tartoztunk — elpusztult. Vége. Nincs tovább! 
Belülről ingott meg. A lelkekben halt meg. Megölte 
az illuzió-kergetés. A nemzetnek nincsendc már illú
ziói és azt mondja:

— Harc! Becsületes halál!
Felhívom a miniszterelnökségi palotát, ahol egy 

rokonom teljesít szolgálatot. A felesége jelentkezik.
— Mi történt? Mi újság?
Síró női hang feleli:
— Nem mondhatom meg. Rettenetes dolog.
Utólag tudjuk meg, hogy ezekben a pillanatokban

mond le a kormányzó. A Várudvaron német páncé
losok állanak. Állitólag a testőrség parancsot kapott, 
hogy védje a téglákkal eltorlaszolt Szarvas-kaput. A 
Királytigrisek belőnek a téglahalmazba. Géppiszto- 

' lyos SS-ek Íratták alá a kormányzóval a lemondási



okmányt, vagy ő maga irta alá a lépcsőházban s dob
ta oda Vesenmeyemek? Talán nem is ez a lényeg. 
A nemzet mond le a rendszerről, amikor egy tagja 
sem akar meghalni érte.

A rendszert az erdélyi politika rendítette meg. A 
kormányzó végzete magyar végzet. A Nyugatban 
bízott és N}oigat Kelethez küldte. Hitler „szövetsé
gese” volt és most Hitler fogatja el. A rendszer fe
lett egy régi prófécia mondja a gyászbeszédet. Göm
bös G)oila szól a túlvilágról:

— Mi mindent csak félig csináltunk!
A rendszer félig a Hitler szövetségese volt, félig 

az angoloké, félig a németek barátja, félig az oro
szok ellensége, félig reformer, félig konzervatív, fé
lig „feudális", félig szocialista, félig tekintély-állam, 
félig demokrácia, félig liberális, félig nacionalista, 
egészen magyar, de félig keresztény.

Este nyolc óra tájban kinyitjuk a rádiót, amely 
hirtelen friss indulókat kezd játszani. Aztán egy 
izgatott hang mondja;

— Beregffy vezérezredes jöjjön Budapestre!
Beregffy? Ki lehet ez?
Utána újra indulók. Egyszer csak felharsan a be

tiltott inuzsika, a hungarista induló:
„Wadó hangzik, testvér, hallod-e?
Sorakozó! Sorakozó!*’
Kint valahonnan ágyúdörgés hallatszik. Majd a 

speaker mondja:
—  Szálasi Ferenc hadparancsát közvetítjük!



A falakon plakát: mindenki tartozik bevonulni 
45 éves korig. Másnap új plakát: a bevonulás el
marad. Néhány nap múlva újra plakát. A főváros 
férfilakossága köteles elhagyni Budapestet. Negyven- 
nyolc óra múlva plakát: vissza az egész! Soroksárról 
az orosz ágyúk belőnek a Ludovika elé. A Gellért- 
szálló elé ebédközben ledobnak egy orosz repülő
bombát. A város tele van menekülőkkel. A városon 
át ijesztő torzonborz alakokat kisérnek. Ázsia nép
szemete, a géppisztollyal ellátott barbár itt menetel 
hadifogolyként a körúton. A suttogó propaganda azt 
mondja: ezek partizánok. Budapestre elit-csapatok 
jönnek. A háztetőkről ismeretlen tettesek lövöldöz
nek.

Az új uralom rossz előjelek között indul.
Egységes, határozott vezetést várt a magyarság és 

most kétségtelen kapkodás folyik. De vájjon melyik 
kormány, melyik hadsereg-parancsnokság tudna ilyen 
viszonyok között rendet teremteni?

A régiek azt mondják az újakra: Hja, persze di
lettánsok! Odaengedték-e azonban valaha őket, ahol 
megtanulhatták volna a kormányzás művészetét, a 
tisztább, európaibb hangot.^ Hiszen az állástalan dip
lomásnak azt mondta a Goldberger-Magyarország, 
mikor Hóman Bálint be akarta őket telepíteni a gyá
rakba, bankokba:

— Itt a pénze fiatalember. Fogja a nyolcvan pen
gőjét és menjen. Ne lássuk itt a nemzetgazdaság 
szent és titokzatos sekrestyéjében, ahol mi csinálunk 
numerus clausust — a magyarok ellen.

Sokan azt mondják, hogy az újakkal baj lesz, mert 
fanatikusok. Persze, hogy azok! Egy rendőri fanatiz
mus, a Hetényi-Sombor-féle politikai osztály pofozta



és gumíbotozta őket fanatikusokká. Csak gumiboto
kat kaptak a tegnapi Magyarországtól, amelynek 
egyetlen komoly szégyene volt és ezt Sombor-Schwei- 
nitzemek hívták.

Hogy vannak közöttük, akik egy párturalom nyers 
kiváltságának tekintik a hatalom kötelességét? De 
vájjon van-e most idő arra, hogy valaki félreállítsa 
a Röhmöket? A forradalmakat, rendszerváltozásokat 
sehol a világon nem csinálták kaszinó-tagdc.

Cs egyszer majd mondani fogják azt is, hogy 
akadtak köztük olyanok, akik bevérezt^ a kezü
ket. Igaz. De a vezetők legalább most megpróbálnak 
ezek ellen harcolni. Annyival is inkább, mert kide
rült, hogy a Sombor-féle rendőri bölcsesség egész 
sereg nyilvántartott kommunistát ^ íte tt be a mozga
lomba. Ezek a leghangosabbak és legveszélyesebbek.

Azonban látjuk-e végre a másik oldalt is? Azt a 
nyolcvan-százezer főnyi 17-18 éves fiatalembert, 
akik a nélkül, hogy a hungarista mozgalom tagjai 
lettek volna, vagy akár csak egy pillanatra is szim* 
patizáltak volna velük, most beállanak a Hunyadi- 
páncélgránátos hadosztályba, a Görgey Arthur divi- 
zióba. Ez a forradalom! A fiatal Magyarország, az 
egyenes gerinc, nem alkuvó becsület népszavazása az 
apák ellen. Ez a halál küszöbén a nemzet vallomása. 
Azt mondja: ezt kellett volna csinálni! Az első nap
tól kezdve! Nem elnyomni az antibolsevista b^rcra 
kész energiákat, hanem felszabadítani őket a küzde
lemre és a védelemre.

Most aztán itt vannak az „átvészelők", a múlt ma
radékai, akik egy csodálatos hisztériával akarják a 
nemzeti összeomlásból és kötelességteljesitésből ki
vonni saját bőrüket. A szerkesztőségekben, október 
l6-án reggel többen előveszik a nyilaskeresztes-párt 
tagsági igazolványát. A másik zsebükben a kommu
nista, vagy szocildemokrata párt igazolványa van. A 
gerinctelen, elvtelen újságíró, a sodródó intellektüel



úgy látszik kíkapcsolhatatlan veszélyességi tényező 
minden változásban. Vannak, akik Budára akarnak 
költözni, mert Budán nem lesz ostrom. Az orosz 
tiszteli a nemzeti történelem emlékeit. A budai át- 
vészeldk, na^obbrészt jólszituált kapitalisták viszont 
Pestre jönnek, mert ott hamarabb találkozhatnak a 
bolseviki felszabadítókkal.

Eközben a Népszínház-utca sarkán, a Simplon- 
kávéház előtt apró magyar páncélos áll. Katonák, mo
toros járőrök, hungarísta-karszalagos emberek.

A Népszínház-utca háztetőiről ismeretlen tettesek 
lövöldöznek a békés utcai járókelőkre. Nem a néme
tekre. A magyar civilekre. A páncélosból olykor visz- 
szalőnek. Szabályos ostrom. Végül lehoznak három 
fegyveres fiatalembert. Szökött munkaszolgálatosok. 
Ha most megbüntetik őket, azt mondják majd: tö
megmészárlás!— fis felakasztják majd a rendőröket.

A József-utcában is lőnek. Egy romház tetejéről 
leszedik a partizánokat. Mit csinálnának velük, ha 
Amerikában lövöldöznének egy ostromra készülő vá
ros polgáraira?

Pontosan ugyanazok csinálják ezt, akik október 
15-én délután két órakor Sztálint éltetve vonultak 
ki az utcára. A Lakatos-féle megadási gárda fegyve
rei hozzájuk kerültek és most a civilekre lövöldöz
nek velük, így akarják előre megfélemlíteni e halál
ba induló várost.

Az új rendszer azonban egy tekintetben kétségtele
nül messzebb lát a réginél. A rendelkezésre álló min
den erővel folytatja Budapest polgári kiürítését. 
Nyugatra települnek a gyárak, a fontosabb hivata
lok, minisztériumok. Egész hatalmas üzemeket sze
relnek le és szállítanak a Dunántúl, Németország 
felé.

Sopronban székel majd az országgyűlés és Kősze
gen a miniszterelnökség.

Itt aztán újra kitör a suttogó propaganda:



— Aki elmegy Budapestről, az soha tí^sbé nem 
térhet vissza. Aki magára hagyja a várost, hazaáruló. 
Elvégre az orosz is ember.

Valami csodálatos pszihózis folytán épp azok ma
radnak itt, akik semmi esetre sem leh e tn i kedvesek 
a bolsevisták előtt. Százak és százak ülnek majd bör
tönbe egykor, mert elhitték, hogy a bolsevizmus meg
változott és hogy a pesti üldözöttek a nemzet hű 
fiai.

Egy város meghal. Egy város búcsúzik.
Soha sem ismerünk már rád többé, gondtalan, vi* 

rágós, cigányos, vicces, léha Budapest! (A Margit- 
híd, egy szerencsétlen véletlen folytán november 4* 
én felrobbant.) Dunába fognak heverni büszke hid- 
jaid és holttesteket temetnek majd a parkjaidba, 
ahol eddig csak a kannák virágoztak izró vörösen. 
Meg fogsz halni mosolygós, szerelmeskedő, orgona
illatos város, de majd egyszer, nagyon sokára, mikor 
eljön a feltámadás, csak az erényeid fognak feltá
madni és a bűneid nem.

Vájjon nem jobb volna-e meghalni és ide temet
kezni a romjaid alá?

A parancs azonban azt mondja, hogy menni köte
lesség. Onnan a maradék országból, a német biroda
lomból fog majd szerveződni az új hadsereg, új or
szág. Onnan indul meg a nagy offenziva, amely eze
ket a szakállas partizánokat, az ázsiai szifilisz hordo
zóit kiszorítja a Kárpátok mögé.

Van*e még erre remény? Vagy minden álom, fan
tazmagória, valószínűtlenség lett már itt a légibom
bák zuhogása, a partizánok lövöldözése, az átvésze
lek és rettenthetetlenek harcában. Mire lehet még 
számítani?

— A németek bevetik a titkos fegyvereket!
Valahányszor a háború rosszul áll, úgy merül fel

a titkos fegjrverekről szóló hír, mint az utolsó lapis 
refugii. Néha azt kell hinni, hogy az egész nem más



mint egy óriási bluff, egy hihetetlen méretű propa
ganda-fogás, amely arra irányul, hogy a katonákban 
és a civil lakosságban tartsa a lelket. Máskor viszont 
képtelenség nem hinni, hogy vannak. A V-1, a V-2. 
után még kilenc új fegyvernek kell lennie. Magas
állású katonák, a kormány bizalmi emberei, civilek, 
akik Németországban jártak egjrtöl-egyig megesküd
nek rá, — négyszemközott is — hogy látták ezeknek 
az új fegyvereknek a gyárait. Napok alatt fogják el
dönteni a háborút.

Valaki esküszik rá, hogy Bécs fölött már látta az 
új rakétamotoros gépeket.

— Csalás! Hazugság! — mondja a másik.
Félévvel később majd Németországban fogunk

találkozni velük, amint a friesheimi erdőben éppen 
felrobbantják őket a visszavonuló német csapatok.

Voltak és vannak-e titkos fegyverek?
S az összeomlás, a fegyverletétel hajnalán halljuk 

majd a BBC magyar-adásában azt, amiről azóta sem 
beszélnek a njmgatiak:

— Ezt a háborút az utolsó öt percben nyertük 
meg, — mondja a londoni híradás. — A németek
nek készen állottak azok a fegyverei, amelyekkel le
lőhettek volna minden repülőgépet és azok is, ame
lyekkel lőhették volna New Yorkot.

A második világháború legnagyobb és legizgalma
sabb titka a titkos fegyverek problémája? Vannak-e 
egyáltalán és ha vannak, elkészülnek-e idejére? Hi
szen most már világos, hogy az utolsó öt percért fo
lyik a versenyfutás és talán azoknak van igazuk, akik 
Magyarországot meg akarják tartani erre az öt percre 
és az azután következő évszázadokra is.



„KORMÁNYZÓI KÉZIRAT ÉRKEZETT”.

Éjszaka két óra tájban hirtelen megszólalnak a 
Citadella légelhárító ütegei. Mi ez? Légiriadó, zava
ró repülés? A sziréna nem szólt, az udvaron nem 
kolompoltak. Akkor miért ág]rúznak? Kimegyek a 
sötét utcára, amelyen egy lélek sem látható. A Ba- 
ross-utcán azonban égnek a villanyok, jár a villamos, 
ágyúk, szekerek vonulnak végtelen sorokban. A villa
moskocsikban fegyveres honvédek, sebesültek ülnek. 
Az újságárus azt mondja, hogy ezek a frontról jön
nek. Visszavonulók. De hát hol van most a front? 
Soroksáron!

A Baross-kávéház előtt szürketaxi áll. Benne a 
sofför cigarettázik.

— Miért ágyúznak? — kérdezem tőle.
— Az oroszok Soroksáron vannak. Délre itt lehet

nek! — mondja olyan közömbösen, mintha a világon 
semmi köze nem volna az egész ügyhöz.

A hír lehet igaz is, nem is. De ha nem igaz, miért 
lőnek a Citadella ütegei. Reggel meg fogjuk látni. 
A tisztelt Ház reggel választja meg az új államfőt.

Mikor kimegyek a körútra, a Népszínház-utcl sar
kán sósperecet árul egy ember. Közben egy német 
ezred vonul végig a körúton. Ceglédről jöttek vona
ton. Ceglédet kiürítették. Most Soroksáron fognak 
harcolni. Németek! Akárhonnan jönnek mindig fris
sek, simára borotváltak és mindig tudnak moso
lyogni.

Egyébként kiderül, hogy az oroszt az ejtőernyős 
hadosztály állította meg. Ha ezek az elszánt fiúk 
nincsenek, akkor már a körúton vannak Sztálin 
páncélosai. Mindezt azonban már a Ház folyosóin 
mondják, ahol teljes nyugalom uralkodik. „Előre



szaladt de" — mondják a szakért(^k. Nem lesz sem* 
mi baj. Ez már újból a másik pszihózis. Minket sze
ret a magyarok istene, nekünk nem lehet semmi 
bajunk. Az orosz nem állt meg a Kárpátoknál, de 
megáll Sordcsáron, ez egész bizonyos.

Azért mégis úgy érezzük, hogy ez az ünnepélyes 
ülés, talán utolsó búcsú a tisztelt Háztól. Klub és fo> 
lyosó! Mikszáth, véderS vita és most Soroksáron az 
orosz. A padok közt Tisza alakja rémlik, amint egy 
másik világháború messzijéből mondja: „Ezt a há
borút elvesztettük!" Cs ezt is elvesztettük? Trianon 
gyásza borong az üléstermen és zokogásba fűlt Him
nuszt énekelnek a képviselők. Aztán C sál^ hallom, 
amint az ülésteremben felcsattan a hűvös diplomata
hang. Versaillest elfoglalták, „fis ezeket a fegjrvere- 
ket, amelyek ma Európában <iörÖgnek Versaillesben 
és Trianonban töltötték meg”.

öh  tisztelt Ház! — most fel kellene állani vala
kinek és elmondani, hogy e kupolák alatt szakadt 
meg a magyar lélek. Mikor mindig csak a félmegol
dásokig merészkedtünk, mikor mindig félkézzel csi
náltunk békét, háborút, szociálb reformot, amikor 
minden csak kompromisszum volt. Gömbös Gyula 
alakja ragyog egy pillanatra a gótikus ivek alatt. A 
Dunán szállnak a fekete varjak, a halált vijjogó si
rályok. Hogy is jövendölte 1918 októberében; „Egy 
államférfi vagy csináljon háborút, de akkor tegye 
azt egész szívvel lélekkel, vagy ne csináljon semmit". 
Egyfelől harctérre küldeni az embereket, másfelől bé
két prédikálni a bársonyszékből, nem lehet. Itt bukott 
el a magyarság harca. Itt szakadt ketté a lélek. Mer
jünk magyarok lenni! Cs nem mertünk magyarok len
ni! Hiába ajánlotta Teleki. Se háború, se béke. Se 
semlegesség, se harc! Cs most Soroksáron az orosz.

A parlamenti büffét és trafikot kinyitották. Ez a 
legfontosabb kérdés. Sztálin befutott ékje Soroksáron 
állomásozik és itt a parlamenti büffében még van



francia konyak, Porter-sör, száraz kolbász, tepertős 
pogácsa. A trafikban pedig Symphoniát, Virginiát, 
Memphiszt kapnak a képviseld urak. A rendszer
változás csak annyiban észlelhető, hogy a régebbiek, 
a kormánypárt tagjai most előre tessékelik a fiatalo
kat, akik csizmában, zöld ingben, egyenruhában jöt
tek el.

— Parancsolj, kérlek alássan! — mondja az egyik 
idős honatya a fiatal államtitkárnak. — Most ti 
vagytok hatalmon.

— Szó sincs róUf — kérldc. — Te vagy az idő
sebb kegyelmes uram!

A nemzeti egység tehát alakul. Legalább is itt 
a trafikosztásnál. Különben az orosz Soroksáron van.

A bíborszőnyeges folyos^on hirtelen megszólal
nak a csengők.

—  Az ülést megnyitom! — mondja Tasnádi Nagy 
András.

Pillanatnyi csend. A b a l o l d a l  sorai üresek 
Egyik vitéz honatya, a régi kormányzó pártból a 
karzaton helyezkedett el, mint megfigyelő. Ez a múlt. 
Ez a lélekhasadás. Ha fordul a kocka, mégis jelen 
voltam, kérlek alássan. Ha pedig másként fordul, 
akkor én részt se vettem az ülésen, csak a karzatról 
néztem.

S most újra halljuk Tasnádi Nagy András hang
ját.

—  Jelentem a tisztelt Háznak, hogy kormányzói 
kézirat érkezett.

A teremben szinte érezzük, hogy befütyül a burána 
szele. Jeges csend. Némaság. Oh régen, m ^  csak- 
egy hónappal ezelőtt is, mi volt itt, ha ugyanezt je
lentette Tasnádi Nagy András.

— Kormányzói kézirat érkezett!
Hogy pattant talpra a töt^ség! Kigyultak az arcok, 

véresre tapsolódtak a tenyerek. Mard bácsit szinte 
le kellett fogni, hogy az emelvényre ne rohanjon a 
lelkesedéstől. Régen mindenki úgy érezte ilyenkor.



hogy az Isten az ő kezébe adta a tárogatót, és lelkese
désében most fel keli kiáltsa a -balQttakat. Most a 
voronyezsi szél hidege szorítja össze a sziveket.

Öh, aki elmentél, Nagyút, most szeretném ha lát
nád tegnapi szolgáidat. Milyen némák az ajkak, mi> 
lyen hidegen fegyelmezettek a tegnapi lelkesedok.

Nincs, aki már éljent kiáltson nevedre.
Ez a borzalmas, hogy egyetlen egy sincs! Pedig 

ez a huszonöt év mégis csak egy negyed magyar szá
zad volt. Szeged. Sastollas katonák. Ellenforradalom. 
A szabadító Ft(vezér, a kommunisták által legázolt 
Budapesten. Hiszen a kép még itt van. Itt vw  a fa
lon a freskó. Enüékeztet, vádol, figyelmeztet, és 
előttünk életnagyságban itt vannak azdc is, akik ta> 
Ián ezen a freskón modellt állottak, akik ezt a hu
szonöt esztendőt végig csinálták, hibáival, dicsőségé
vel, szépségével és tévedéseivel együtt. Itt vagyunk 
mind, mind, akik láttuk, akik veled mentünk, akik 
hittünk és lelkesedtünk. Sírtunk Trianonban, sírunk, 
mikor a fehér lipicai paripa bevágtatott Komárom, 
Kassa, Nagyvárad főterére. Hol szakadtunk el, hol 
szakadt meg a lélek?

Egyszer majd jönnek a történetírók, a tudósok, 
akiknek nem fojtogatja toikát a sírás. Majd ők hű> 
vösen, tárgyilagosan elmondják: „mindenki bűnös 
volt és sqiki sem’’. Majd tanúságot tesznek az uno
káknak, hogy nem a Horthy Miklós, nem a Szálasi 
Ferenc, nem a Hitler-pártiak és Hitler ellenesek tra
gédiájának zárójelenete ez. Magyar végzet. Nem tud
tunk választani. Nem tudtunk hova állani. Nyugat 
magunkra hagyott. Kelet ellen harcoltunk és Nyugat 
dobta ránk a bombáit. Nem mi hagytunk el téged 
huszonöt magyar esztendő, Európa hagyott el min
ket. Cs Európa hagyta el ezeket a fiatalokat is, akik 
most azt mondják, hogy elhagyottan is harcolni kell 
Európáért. Az ördöggel, a halállal. Hiszen Son^á- 
ron van az orosz. Ügy látják, hogy soha, soha nem 
lett volna szabad elhangzania annak a fegyverszüneti



parancsnak. A bolseviki p>estis előtt nem lehet leten
ni a fegyvert. Csak meghalni lehet. Hátha nekik van 
igazuk.^

Ami ma őrültségnek látszik, holnap talán ragyogó 
történelmi tett lesz. A pesti hidak alatt már ott az 
akna. Ma azt mondják, gazság, öt, tíz év múlva, ta
lán egy emléktábla lesz a hídon: Itt állította meg 
Ázsiát a magyaf katona!

A jegyző már olvassa a kormányzói kéziratot Az 
elnök mr hirdeti az eredményt. A képviselőház egy
hangúlag Nemzetvezetövé választotta.. .

Most már felviharzik az éljen. Kint szól a légi
riadó. Az orosz Soroksáron áll. A Várból kerékpáros 
csendőrök rohannak a front felé. fis a lelkeket me
gint elkapja valami vak remény. Hátha most? Az 
utolsó pillanatban.^ Az utolsó ütközetben? Vagy 
majd csak a hontalanságban, a bitófán, vagy a.Vár és 
a Parlament romjai alatt?

Mi az igazság? Mi a jövő? Byzánc sorsa ez? Byzán- 
cé, amely nem akart harcolni s ahol már csak az ide
gen zsoldos tudta kiáltani: Minden nemzet akkor 
hal meg, mikor megásta a maga sírját. Vagy valami 
más ez? A feltámadás kezdete? Vagy sokkal inkább 
a mártíromságé?!

Mert a bitófák alatt már nem lesz meghasadt lélek, 
kétértelműség.



„FELSZABADÍTOK’

Gyula bácsi, egy öreg dunántúli polgár ma azt 
mondta; Minek harcolni? Elvégre az orosz is ember. 
Szinte már magunk sem hiszünk az érzékszerveink
nek. Ha az oroszok rémtetteiről érkezik hír, azt 
mondják: „német propaganda". Az ország ebben a 
babonába pusztult bele és ezen fog elveszni a mara
déka is. A nyugati gondolkodású ember külön mó* 
dón reagál az oroszok rémtetteinek hírére: „Ami 
hihetetlen az nem is igaz".

Most azonban azt jelentik, hogy a körülzárt Buda
pest felmentésére indított offenziva részben ered
ményes volt. Mert Székesfehérvár, Lepsény, Enying 
újra szabad. Gyerünk hát nézzük meg mi az igazság. 
Ojság már nincs, rádió alig. Az újságíró legfeljebb a 
honvédtudósító század bulletinjei, vagy a négy-ötezer 
példányos vidéki lapokká zsugorodott Függetlenség, 
Űj Magyarság számára ír. Menjünk, bár a behava
zott útakon minuntalan elakadnak az autók. Hó, ren
geteg hó esett három napon át. fis a hóba beleful a 
Pest felmentésére indított offenziva is.

A Dunántúl a világ legkülönösebb arcvonala. Ti- 
hánynál a mólón behavazott kerti ernyők alatt ülnek 
a német és magyar őrszemek. Az orosz aknát lő Ti- 
hanyra, de a villák előtt nyugodtan sepergeti a ha
vat egy öreg pesti bíró. Siófok nyugati felében oro
szok ülnek, a Sió-csatornán innen magyarok. Lep
sény táján előre küzdi magát egy halálraszánt ma
gyar hadseregcsoport.

Mikor berobogunk Lepsénybe, valami halálos le
vertség fogad. Az emberek olyanok, mint az eldo- 
rongolt kutyák. Itt nem a háború járt, hanem Ázsia. 
A mongol volt itt. A tungid terror. Pedig orosz elit



katonák voltak. A Sztálin>gárda tagjai. Sjszaka ki
nyitották a templomot, az Oltáríszentséget kivették 
a szentségtartóból.

— Lássa a Krisztusotok! — ordították a „felsza
badítók". Aztán ott a templom kövén gyalázták meg 
Lepsény asszonyait és leányait. Aki ellentállt agyon
lőtték. Köztük egy 6$ éves asszonyt is. „Ázsia" — 
borzong meg az egyik pap.

Vájjon tudják-e a nyugati rádiók, amelyek felsza
badításról beszélnek, hogy mi történik a halálbahul- 
ló Magyarországon? Ázsia! £s ezt nem érti senki. 
Mikor megindult a magyar-német támadás egyik fa
lu lakosságát árokásásra rendeltje ki az oroszok. A 
fagyos főidben nem ment a munka. Az oroszok azon
ban hihetetlen gyorsasággal megásták a lövészteknA- 
ket. Különleges kiképzést kapnak erre. Az orosz 
gyakorlótéren felállítják a legénységet és szemben 
velük a géppuskát. „Ásni!” — adja ki a parancsot 
a tovaris. Aki húsz perc alatt nincs kész a lövésztek- 
növel és nem bújik abba bele, azt lekaszálja a gép
puska. A gyakorlat második menetében csak tizenöt 
percet adnak és az utolsóban mindössze tízet. Lep
sény alatt huszonhét öreg parasztot öltek így meg 
Ivánék. De ez nem háborús bfin.

A legszomorúbb élmény Enying, a Festetich gró
fok birtoka. Minden ember mezítláb, vagy rongyok
ba burkolt talpakkal ácsorog a havon. A birtok leg
szegényebb mezőgazdasági munkásairól is lehúzták 
a csizmát a „felszabadítók”. A református lelkészt 
pőrére vetkeztették és órákig kergették a havon, a 
tizenötfokos hidegben.

— Valami szórakozás csak kell a katonáknak! — 
mondotta az orosz parancsnok. A nők közül csak 
azok menekültek meg, akik elbújtak a krumplis és 
répás vermekbe. Három hétig laktak ott. Kinek a 
lába fagyott meg, kinek az arca. Akik nem tudtak 
elbújni, azok valamennyien tetvesek és szinte mind



nyájan neroibajosok. „Elvégre az orosz is ember".
Késő délután érünk be SzScesfehérvárra, az ősi 

koronázó városba. Itt, az utcákon folyt a páncélos- 
csata. Kilőtt orosz és német tankok hevernek a város 
körül és a külváros utcáin. Kiégett üzletek, összelőtt 
házak, feldúlt királysírok. Cs a város polgármestere 
csaknem sírva mondja el, hogy Fehérvár asszonyai
nak, leányainak hetvenöt százalékát erőszakolták meg 
az oroszok, tizennégy éves kortól hatvanötig. Külö
nösen az apácákra vadásztak nagy kedvteléssel. A 
gyógyszerészeket levetkőztette és meztelenül haj
szolták őket a havon. Közben egy német orvosság 
nevét üvöltöttdc: „Sulfamid! Sulfamid!"

Valamennyi orosz beteg. Most betegek a magyar 
nők. ötszázat mar elszállítottak a győri kórházba, de 
még ezrével vannak a súlyosan fertőzöttek. A város 
orvosi bizottságot szervezett, amely kéri az egyháza
kat, hogy bizonyos feltételek mellett járuljanak hoz
zá a magzatelhajtáshoz. Sok nŐ lesz öngyilkos. Or
vosság nincs. Hiába dugták el az oroszok elől a nő
ket. Jött velük egy harminc főnyi, magyarul beszélő 
bőrkabátos csoport. S z ö k ö t t  munkaszolgálatos(^. 
Ezeknek jutott eszükbe, hogy sáncásásra kell kiren
delni a nőket. Ott gyalázták meg őket a lövészárok
ban.

A városházán felismer egy fehérvári munkás. N a ^  
marxista volt. Most félig sírva mondja: „Magának 
volt igaza; a házam kirabolták, az abroszokból kap- 
cát csináltak, azt ordítozva a fülembe, hogy piszok 
burzsuj vagyok, mert abroszom van. A két lányomat 
megfertőztdc”.

— Az orösz is ember? —  kérdezem.
Az öreg kommunista egyszerre odarohan egy ma

gyar tiszthez:
— Fegyvert adjatok! Ha visszajönnie, legalább 

dögöljünk meg tisztességen.
Valaki azt mondja, hogy Móron megölték Paulini



Bélát. Mire odaérünk öreg este van. A haditudósító 
század fotográfusai már a kész fényképeket mutatják. 
Paulini Béla a pesti harcok elöl móri házacskájába 
húzódott feleségével. Az oroszok meglepték dket és 
az idős hölgyet tíz orosz katona, férje szemeláttára 
meggyalázta. A magyar csapatok már holtan találták 
Paulini Bélát és feleségét. A katonaorvos azt mondja 
hogy nagyon erős mérget ittak mind a ketten.

S most a fényképekről ránknéz Paulini Béla ha
lott arca. Eszünkbe jut a tegnap. Ott megy a Gyön
gyösbokréta élén, ő, aki újjá teremtette a magyar 
népművészetet. Ott hajlong a szabadtéri színpadon, 
mint a Háry J á ^ s  szövegírója. Paulini Béla! Sze
gény, amolyan igazi magyar költő volt. Keletről jött 
nyugatos. Kuruc-baloldali egyben angol-rajongó. Egy 
tiÜságosan progresszív szatírája miatt Bethlenék 
majdnem be^ukták.

Ritkán láttam csalódottabb arcot, mint amilyen 
most a fényképről tekint ránk. Paulini Béla a más
világon már látja a valót. „Kultúra! Felszabadítás! 
Ne harcoljatok!" S a Gyöngyösbokréta szépségeiről 
most rángatja le a százráncú szoknyát a barbárság. 
Oltárról a szentséget, bölcsőből a csecsemőt és a ko
porsóból a halottat is, hogy keresse csontujján a kari
kagyűrűt. . .  El fogják-e hinni egyszer Nyugaton, 
hogy ez így volt.  ̂ Meg lehet-e írni még valaha a 
meg nem irt riportot? Cs ki jajgat a téli éjszakában? 
A halott Paulini Béla: a megölt magyar kultúra lel
ke, vagy a fehérvári marxista munk^? Hullott an
gyal, tört szív, őrült lélek? Vert hadak, vagy vakmerő 
remények?

— Feg>'\ert! Fegyvert! fis haljatok meg, mert Eu
rópa kapujában itt van a mongol!

Valaki felcsavarja a rádiót. S a rádió azt mondja: 
„Yaltában konferenciára ülnek össze és határozni 
fognak Magyarország felett is”. A beteljesedett ma
gyar sors felett.



A kőszegi evangélikus gimnáziiun egyik termében 
most adják ki a miniszterelnökség hivatalos jelenté
sét:

„Az ország szíve megszűnt dobogni. Az ország 
szív nélkül él tovább” — Budapest elesett.

£s most mégegyszer utoljára robog velünk az au
tó a Bakony erdői között. Farkasgyepün az iskola- 
szanatóriumban magyar hadseregparancsnokság szé
kel. Talán itt megtudják mondani, hol vannak, akik 
Budapestről kitörtek az ostromgyürübol. A német 
Wehrmacht 12.000 emberről beszél? Hol vannak?

Végre kiderül, hogy a ^ ő r i  kórházban van össze
sen négyszáz német és valahol tizenhét m a^ar. Vég
re, egyheti utazgatás után felületesen sikerül össze
állítani a pesti ostrom történetét. A kórházi ágy mel
lett ülve, halálborzalom árnyékában meglátjuk azt, 
amit az ország nehéz óráin sokáig hiába keresett ez 
a nemzedék. Budapest a virágos város, a bohém, sut
togó, vicces, cigányozó Budapest, most az utolsó órán 
felnőtt a világtörténelem horizontjára. Byzánc, Nán
dorfehérvár, Bécs, Varsó! A világtörténelem nagy 
döntő csatái hasonlíthatók most arra, ami a magyar 
fővárossal történt.

— Budapest meghalt, de talán megmentette Euró
pát!

Ez az ötven nap döntő volt a második világháború 
történetében. Később egy magyar tábornok mutatja 
az európai térképet.

— Karácsony estjén zárták körül az oroszdc a ma
gyar fővárost. Akkor, az angol-amerikai csapatok 
pontosan ugyanott álltak, ahol a háború 1939-ben 
kezdődött: — a Maginot-vonalnál. Az oroszok ak
kor kezdtek előre tömi Breslau felé. Budapest és a
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Rajna között légüres tér van. Katonai vacuum, amit 
már a németek sem titkolnak.. .  Pókhálóvékony el
hárító vonal a Dunántúlon. Aztán Balatonfüredtől 
a Rajnáig semmi. Az osztrák-bajor Volksturm ócska 
flintákkal. Ha Budapest és Breslau nem áll ellent, 
akkor Ausztria és Németország Keletről omlik össze. 
Az orosz páncélosok tíz nap alatt a Rajnánál vannak 
cs ott találkoznak az amerikaiakkal. A németek Nyu
gaton még jó erőben voltak. Az ardennesi offenzíva 
a budapesti ostrommal egy időben folyt, sőt majd
nem sikerült is. Sztálin a yaltai konferencián jelen
tette be Budapest elestét. Azonban február 10-én, 
nem tudjuk, lett volna-e konferencia Yaltában, ha 
az oroszok január 10-én a Rajnánál lehettek volna, 
ha Budapest ostroma nem tartja fel őket. Ez esetben 
nem konferenciázgatnak sokat, hanem egész Euró
pát kérik az amerikaiaktól.

—  Az orosz nem merte volna megtámadni a nyu
gatiakat! — ellenkezik valaki.

A tábornok egy csomó kihallgatási jegyzőkönyvet 
mutat. Orosz tisztek, altisztek, közkatonák, politni* 
kok egyértelműleg vallják:

—  Ha a németet legyőztük, megyünk a nyugatiak 
ellen.

Lehet, hogy Sztálin nem kockáztatná meg ezt a 
lépést. Sztálin ismeri a maga ötödik hadoszlopát, 
amely a nyugati szövetségesek legfelsőbb vezeté»9>e 
is be van építve. Az orosz közhangulat azonban új 
háborúra készül. A hadsereg mindezt így tudja. A 
tisztek erre készítik elő a katonákat Budapestet száz- 
ötvenezer magyar, német tartotta ötven napig. Két 
millió oroszt kötöttek le. A Vörös Hadsereg legjobb 
csapatait. Ezek közül négyszázezer esett el, vagy 
sebesült meg. Az anyagveszteség behozhatatlan. Ha 
ez az ötven nap nincs, az orosz előőrsök nem csak a 
Rajnát érik el, hanem a Brennert, esetleg Milánót, 
Rómát. Sztálin t elkövette a legnagyobb sztratégiaí



hibát. Ha ezt a százhúsz hadosztályt, —  az ostromot 
kerülve — Nyugatra küldik, akkor már Kölnben 
vannak. így Budapest Nyugat Sztálingrádja lett.

— Vájjon nemcsak önmagunkat vigasztaljuk-e? 
Vájjon nem megint valami magyar legendát akarunk 
kitalálni?

—  Nézzétek — mondja a külügy egyik diploma
tája, aki mellesleg egy szombathelyi üzletben ütötte 
fel hivatalát, — Európa most a rollóhúzás el6tt áll. 
A németek már csak azért harcolnak, hogy a nyuga
tiakat valahogy elválasszák az orosztól. Az ardennes-i 
offenziva egy végsd, kétségbesett tüntetés volt. Mi
kor megbukott, akkor nyomban előnyomult az a né
met irányzat, amely a nyugatiakkal keresett békét, 
szövetséget Kelet ellen. Göring, az angoldc remény
telen szerelmese még talán hiszi, hogy az utolsó pil
lanatban felülkerekedik a belátás. A németek tehát 
nem ok nélkül védték Breslaut és mi a németekkel 
együtt nem hiába védtük Budapestet.

Későid majd olvassuk valahol Nyugaton egy búj- 
dosó lapban Hindy Iván vezérezredes utolsó nyilat
kozatát, aki azt mondja a körülzárt Budapesten.

— Buda szerepét most Budapest viszi a történe
lembe. £s Buda mindenkor keleti végvára volt Eu
rópának, a keresztény civilizációnak, amelynek egy 
tetemes részével az események tr.'gikus alakulása 
folytán ma papíron szemben állunk. Budapestet vé
deni fogom, amíg élek és eszközeim* lesznek hozzá.

Azok, akik a harcot vezettdc látják. A tüzbdl, 
füstből, ágyúdörgé^l, a repülőbombák zuhogásá- 
ból és a véres bukásból kirajzolódik az örök magyar 
arc A nyugati hivatás-tudat Magunkat már nem 
tudtuk megmenteni. De Európát a bolsevizmustól 
m ^  — igen!

Vájjon Európa, a Nyugat, Amerika látta-e leg
alább ugyanennyire a keresztény civilizáció végveszé
lyét, amikor, — még az ostrom ideje alatt is — ame*



rikai repülőgépek bombázták a vörös horda által 
ostromolt várost? Vájjon hálásak lesznek-e egyszer 
Magyarországnak, akik Yaltában ott ültek Sztálinnal? 
Vájjon meg fogják-c tudni, elismerik-e valaha, hogy 
egy kis nemzet mit áldozott Nyugatért és mennyire 
világosabban látta a jövöt, mint a nagy államférfiak.

A kétlelkü ország, Muhi és Mohács nemzete az 
utolsó pili.inatban felmagasodott újra a véres, lö- 
porfüstös európai horizont fölé. A politika kis ló* 
kupeceivel szemben megtalálta az európai hivatást. 
A iuttogóból Szent György lovag lett, az átvészelö- 
bül hősi halott. A marosvásárhelyi, pécsi, soproni 
kaionaiskolások, a 16-18 éves fiúk megszöktek inté
zeteikből és fegyveres szolgálattételre jelentkeztek. 
Az apák, mint Dáinoki Miklós Béla, letették a fegy
vert. A fiúk ott harcoltak Budapest védői között. Ott 
véreztek cl a rettentő, ötven napos hard>an. Harc 
házról-házra, harc emeletről-emeletre. Az orosz át
tör, a légvédelmi folyosókon küzdi előre magát. A 
Zálogház tetején működő légvédelmi üteg még a be
kerítés után napokig harcol, míg elesik mellőle az 
utolsó ember. A hidak, a gyönyörű pesti hidak bele- 
omlanak a Dunába, amelynek piszkos hullámain 
holttestek úsznak lefelé. Egy csendőrtisztnek nyolc 
napjába kerül, amíg a Múzeum-kőrútról át tud törni 
az Irányi-utcába. A vizet a Dimából hordják. Embe
rek ötven napig ülnek a pincében. A táplálék leg
többször egy marék bab, vagy lóhús, amit onnan 
vágnak ki az utcán heverő döglött lovakból. Ahol 
pedig elfoglalnak egy-egy légvédelmi pincét, ott jön
nek a szifiliszes felszabadítók és sorra gyalázzák az 
asszonyokat. A megfertőzöttek százával ugranak le 
a romházak kormos, kiégett csonkjairól.

Régi jó Budapest, — aki morogtál, ha nem volt 
finom az espressó kávé és a főúr nem tudott Britta- 
nica-szivart adni, —  régi jó Budapest hol vagy? A 
romok felett nem a Zerkovitz-sláger szárnyal már.



Hősök éneklik a pattizánlelkű Európa és új, jobb 
évszázadok felé:

„Pajtás, előre még öt perc az élet!"
Oodálatos rapszódiája ez a halálnak, élniakarás- 

nak, a bukásnak, megtisztulásnak. Felemelkedés a 
kávéházak látóköréből, a nándorfehérvári bástya ma- 
gasságába, ahonnan Dugonics magával rántja a ha
lálba a barbárt. Fel újra az európai Magyarország
hoz, Békefitől Szent Györgyhöz, Hacse,. és Sajótól 
fel újra a Hunyadiakhoz. £s ami dicsőség benne, 
még sincs nevekhez kötve. A névtelenek eposza ez. 
Budapesté! Magyarországé!

Majd lesznek, akik azt mondják, hogy Budapestet 
fel kellett volna adni. Mennyi magyar életet lehetett 
volna me^ímélni. fis valaki elmeséli majd:

— Ojpestet harc nélkül ürítették ki a magyar és 
német csapatok. Mikor Budapest elesett. Újpestre 
mentünk ki egy ismerős családhoz. A város ép volt. 
A romok hiányoztak. Az ismerősök jó ennivalóval, 
h^ek ÓU nem. látott kenyérrel fogadtak.

— Mégis jó volt feladni Újpestet! .— szólít meg 
valaki az újonnan érkezettek közül.

Abban a pillanatban egy fiatal asszony ájulton 
fordult le a székről.

— Ezt még sem kellett volna mondani! — szólalt 
meg a házigazda.

így tudtuk meg, hogy Üjpestnek csaknem egész 
férfilakossága hiányzik. Ahogy bevonultak az oro
szok nyomban kwezényelték őket a Margit-sziget 
ostromához. A befagyott Duna jegén tűz- és vas
viharban kézről-kézre kellett adogatniok a lőszerés 
ládákat. Aki megmaradt, elvitték Szibériába.

Mikor fogja megtanulni N apnyu^, hogy a szov- 
jet-halállal nincs alkuvás. Nem lehet egyezkedni, 
nem lehet senkinek magát megadni. Mi a magunk 
bőrén végig próbáltuk a szovjettel való érintkezés 
minden formáját. A diplomáciai viszonytól a hősi



halálig. A végeredmény mindig egy. Mindig ugyan
az. Halál. Csak egy a kérdés: becstelen, vagy becsü
letes halál

Budapest nemcsak a Nyugat egyrészét mentette 
meg. A magyar hősiesség becsületét is, amelyet 1944 
augusztusában elhomályosított a déli Kárpátok fegy
vertelen feladása. Mikor Nándorfehérvár felszaba
dult, Európaszerte megszólaltak a déli harangok és 
szólnak azótá is az egész világon. Most, mikor az új 
Nándorfehérvár elesett. Nyugat rádióinak furcsa orr
hangja a szovjet-gy6zelmet ünnepli. Majd jön a toll- 
nok, aki meggyalázza a hőst, jön a hóhér, aki bitóra 
húzza a mártírt, jön a Halál, a szovjet felszabadító, 
;iki Szibériába hurcol civilt, nőt, gyereket. Hiszen új
ra itt van egy repülőfelvétel. A kárpátaljai utak me
gint tele vannak a Szibériába hurcolt magy arok kísér
tetiesen kig>'ózó tömegeivel.

Mohács után Európa csak hallgatott. A megmen
tett Nyugat most az arcunkba köpdös. O ak a Vár, 
a hidak, az ostromlott házak alól mered ki egy csont
kéz. Csak a néma tettek ordítják; Európa ébredj!



FÜTYÜL A SZÉL KŐSZEG FELETT.

Heteken belül újra ott leszünk az ezeréves hatáio* 
kon! — hangzik a legfelsőbb hely hivatalos március 
15-iki üzenete.

— Honnan ez az optimizmus? Vagy újra csak 
ígéretről van szó.̂

Ezúttal úgylátszik, hogy mégis csak többről és 
másról. A németek ezernél több óriási „királytigrist’’ 
hoztak a nyugati frontról. Ez már a göringi politika. 
Kelet ellen védekezni. Csupa 180 centiméteres, ma
gas szőke fiúk ülnek a páncélosokon. Mind fiatalok. 
Szinte gyerekek. Dán, norvég önkéntesek. A Wi* 
king-hadosztály és a VIIL nyugati hadsereg fele. A 
haditerv megértéséhez nem kell stratégának lenni. 
Budapest eleste után az oroszok Kelet-Poroszország 
és Berlin irányába vonták el csapataikat. Magyar- 
országon csak szedett-vedett, rabló, szétzüllött orosz 
erők maradtak. A magyar nép sanyargatására túl so
kan, azonban harcra, védelemre kevesen, Az ezer 
tank, a magyar g)'alogság támogatásával egy-kettőre 
végigrohanhat az Alföldőn, hátába kerülhet a Kelet- 
Poroszország-i szovjet-erőknek.

Hát még mindig van remény?
A beavatottak, a hungarista vezetők tele vannak 

bizalommal. Holnap indul a nagy offenziva. Hol
nap, holnapután azonban néma csend. Csak az an
gol-szász repülőgépek jönnek szakadatlan rajokban 
Olaszország felől. Aztán egyszerre valaki azt súgja, 
hogy a nyugatiak felgyújtották az offenziva számára 
készen álló lŐszeres vonatokat. Benzin nincs több, 
egy liter sem. Az ezer páncélost fel kell robbantani, 
a nélkül, hogy a nagy támadás megindulhatna. A 
Vértesben egy magyar hadosztály letette a fegyvert 
és a támadt résen jön, ánvJ az orosz.



Magyarország elveszett ̂ és elveszett Európa is. Tíz 
benzines vonaton múlt az egész, vagy valami máson? 
így meg maradt volna remény, hogy az összeomló 
iilaszországi német fronton keresztül az angolszászok 
jönnek. Most az orosz jön. Már a sárvári menekü
lők szekerei zörögnek Kőszeg utcáin keresztül. Az 
enyingiek, fehérváriak, pápaiak jönnek, akik nem 
akarják mégegyszer leányaikat, asszonyaikat az oro
szok kezében hagyni.

Az illetékes helyeken az offenziv tervek helyett 
újra előveszik a kiürítési terveket. A magyar mene
külők, mint a harmadik birodalom vendégei találnak 
elhelyezést Bajorországban. Feltéve, ha lesz szállítá
si eszköz. A menekülők vonataiba belegéppuskáznak 
az alacsonyan szálló Mustangok. Gyerekek, assza> 
nyok halnak meg. Ezek már az új háborús bűnösök. 
Az a bűnük, h o ^  el akarnak menekülni az orosz 
barbárság, az asszony-gyalázók, a csecsemő-gyilkosok 
elől.

A kőszegi utcán a menekülők szekerei állnak. Ron
gyos napszámosok, az enyingi gróf cselédjei mesél
nek a megszállás alatti napokról. A kőszegi polgár 
pedig legyint:

— Az orosz is csak ember!
A bolsevizmusnak ez a legnagyobb ereje. A vak

hit, hogy az orosz is csak ember. Ma még nem akar
ja tudomásul venni senki, amit később egy svájci író 
lát meg. „Emberek, állatok, oroszok” — mondja.

Mikor a délibáblátók még mindig a szovjet-ember 
ember voltában reménykednek, a magyar búza ismét 
szétválik a konkolytól. A gerinctelen hivatalnok, rot
hadt entellektüel, a stréber paraszt és a tudatlan 
most megfordul. Aki minden rendszerben jó volt, 
nujd jó lesz most is. Szeretném én látni azt a kor
mányt! — mondták. Hát majd most látni fogják!

—  Kérlek alássan a nyugdíjam nem hagyhatom itt 
nekik! — mondja egy öreg méltóságos.



— Az én birtokomat háromszáz holdig biztosan 
meghagyják! — véli egy tiszántúli ismerds, aki hir* 
telen felfedezi magában a demdcratát.

— Én kisember voltam! —  hangoztatja egy mi
niszteri titkár. — Biztosan visszakapom az íróaszta* 
lom.

A józaneszűek azonban jönndc.
—  Én jártam Oroszországban! — mondja egy 

közhonvéd. — Nekem nem kell a bolse\'izmus.
Lassan hát búcsúzunk K&zeg! Magyar mesevá

ros, kőszegi barokk! Az utcákon itt-ott még feltün^ 
nek a régi ismerős arcok. Szekér, ló, autó után fut 
mindenki. A honvédelmi minisztérium pakol. A mi
niszterelnökség útrakész. A Margit-vonalat, a Rábát 
már nem lehet tartani, de majd a birodalmi határon, 
vagy a Semmeringnél biztosan megáll az orosz. Va
laki a yaltai té^épet mutatja. Bajorországba kell 
menni. Ez a rész amerikai megszállás alá kerül. Az 
amerikaiak nem fogják bántani a magyarokat. Kos
suth, Washington, szabadság, demokrácia! És soha 
sem lehet elfelejteni azt az ősz professzort, aki most 
nézi a térképet s azt mondja.

— Én az angolokhoz megyek. Amerika nagy és 
hatalmas, a jó amerikai tipus a yanki szereti a ma* 
farokat. De biztosak vagytok ti benne, hogy Ame
rikát amerikaiak vezetik? Morgenthau, Baruch, Frank
furter. Én mégis csak az angolokban bízom.

A kőszegi utcán patakokban folyik a vérvörös bor. 
A polgár eddig aranyért sem adta oda katonának. És 
most be kell verni a hordók fenekét. Jön a tatár. Itt 
van az orosz. A ruszin munkaszolgálatosok sa|^cából 
isszák a bort és éltetik Sztálint.

Valahol a Kálvária-úton egy kis villában most bú
csúzom a régi baráttól. Az oldalán revolvertáska és 
mosolyogva mondja.

— Engem nem fog megkínozni valami szökött 
munkaszolgálatos.



Most sokan gondolnak erre. Minek élni? De majd 
ott a2 osztrák hegyek között szembenézndc a győztes 
Nyugattal. Gyűlölet, tudatlanság, elfogultság és Eu
rópa nemismerése. Vigécek, egyenruhás hóhérok 
amerikai csillaggal szaladgáló európai gyilkosc^. 
ötödik hadoszlop. £s akkor majd felködlik egy má
sik út. Nem a menekülésé, hanem a hosszabb, nehe
zebb, igazabb út. A mártíromságé. Akkor majd meg
indul az új magyar vértanuk menete az akasztófa 
felé s aki most utoljára felém mosolyog, elkiáltja a 
kivégző oszlop előtt.

—  tügyész úr! Utolsó kívánságom: ne kössék be 
a szememet.

Ne kössék be a szememet! Európa, világ, embe
rek! Erről van szó! Ne engedjétek bekötni a szeme
teket.

A kőszegi apáca zárda földszintjén lesötétítve, 
üresen áll már a kis nyomda. Ez az utolsó éjszaka 
Magyarországon. A tördelő asztalon gyertya ég. Mel
lette két német katona valami cigarettapapíron és 
magyar szüzdohányon osztozik. Itt a nagy szalmás
üveg alján maradt még egy kis törköly. Töltsük ki, 
nézzünk bele a pohárba, mint Pythia az arany gömb
jébe. Múlt, jelen, jövő.

Népügyész úr! Ne kössék be a szemem! Lássunk. 
£s csináljuk meg a végső számadást!



SZAMADAS.

Polónia a bronzhajú lengyel lány, áll a volóci ha
táron és fölötte kárpáti szél zokogja a Kossuth-látta 
végzetet:

— Lengyelország csak angol és franda szimpáti
ákra támaszkodhatott és Lengyelország nincs többé.

Magyarország sincs többé és sokáig Európa se lesz.
A világtragédiát mi kis statiszták nem befolyásol

hattuk volna, akármelyik oldalon állunk. De leg
alább azt volna jó tudnunk, hogy mi magyarok hol 
vesztettünk utat. Cs' az orosz Ráták akna-viharján 
keresztül most újra Gömbös Gyula szellem-hangja 
szól: Mi mindig, mindent csak félig csináltunk. A 
nemzeti és szociális Magyarországnak csak egyik fe
le valósulhatott meg. Az országot, népet, a vezető 
magyarokat tiszta és nemes nemzeti meggyőződés ve
zette. Ami a most elvesztett Magyarországon jó volt: 
antibolsevisU állásfoglalás, a hithez, hazához, népi 
hagyományokhoz, a fajtához való ragaszkodás, a 
nemzeti kultúra művelése, a nemzeti szellem meg
tisztításnak akarata, a barbár trianoni diktátum el
leni küzdelem, jó volt. Tehát egyszer fel fog támad
ni. Azonban, amíg a nemzeti ideálokhoz ragaszkod
tunk, amíg Trianon ellen küzdöttünk, addig elhanya
goltuk a koreszme másik felét. Egy szociális, vagy 
ha úgy tetszik nemzeti irányú forradalom elmaradt. 
Mindegy lett volna, hogy ezt a jobboldal, vagy a 
független kisgazdapárt, vagy az egészen szélső jobb 
robbantja ki. De jönnie kellett volna.

Meghasonlottunk.
Kétfelé szakadt a lelkünk.
A nemzeti gondolatnak nem volt teljes tartalma, 

amíg a magyar nemzet egyrésze három millió kol-



dúsból állott. Ahol hitbizományok vannak, ott a 
nemzeti szó nem jelent nemzetet Ahol a liberális 
kapitalizmus élhet és virágozhat, ott a kereszténység 
csak a templom hfivös hajójába zárt dísznövény. 
Ahol a nagybirtok mellett egypengős napszámok 
vannak, ott nem illik Krisztusról beszélni.

Szociális forradalom kellett volna, hogy igazán 
nemzetiek és antibolsevisták lehessünk. Kiseperni a 
kaszinót, a bankot, a gyárat, a bankkapitalizmussal 
szövetkezett földbirtokos koalíciót és egy földdel, 
tulajdonnal, Istennel, hazával rendelkező nemzet 
másfélmilliós hadseregével kimenni a frontra 1941 
júniusában.

Ami utánunk jön, nem lesz „demokrácia’*. Ma
gyarországon nincsenek demokraták a szó svéd, finn, 
Vagy svájci értelmő)en. A demokráciát eddig haza* 
árulók csinálták. Károlyi Mihályok. Ezután is azok 
csinálják majd. 1918-ban cseh szurony. 1943-ben 
bolseviki szurony. Egyszer talán majd UN-bajonett s 
világállam, amelyben gummigerincQ magyar demok
raták fogják végrehajtani egy titokzatos földi hata
lom parancsait.

Valahova tartoznunk kellett volna. £s mondjuk 
ki végre: nem tartozhattunk volna máshoz, mint az 
antibolsevista szocialista és nemzeti irányzathoz. Így 
mint egy elvetélt szociális forradalom emigránsai 
fogunk szétszóródni az idegen csillagok alatt. De a 
forradalom nemzeti és antiű>lsevista része félig mé
gis megvalósult. Az utolsó pillanatban.

öh  bronzhajú Polónia, lásd nővéredet Hungári
át, amint Budavár fölött kibontja az Árpádok lobo
góját és fellép a bástyára, hogy a jövő számára meg
teremtse az új ideált az egyértelmű, szociális és nem
zeti megújhodást. A százszázalékot! Ez már a forra
dalom. Az elmaradt, hősi nemzeti revolució, amely
nek már nincs ideje szociális programmddcal bibe* 
lüdnie. Ennek már csak meghalni van ideje. De mé



gis forradalom. A katonaiskolás gyerekek fellázad
nak az apák ellen, akik letették a fegyvert és meghal
nak helyettük. A csendőr, a rendszer leghübb katonája 
fellázad a megadók ellen és tizenötezred magával oda* 
temetkezik a romok alá. Forradalom ez, olykor a for
radalom zűrzavarával, kilengéseivel, dilettantizmusá
val, de mégis forradalom. Semmi kétség, akik át
vették a hatalmat nem hasonlítanak azokhoz a német 
forradalmárokhoz, akik 1918-ban megszállták a csá
szári palotát és tovább vezették a kettöskönyvet a 
császári udvartartás pincében talált élelmiszer-kész- 
letérűl. Körülzárt városban, mint egykor a párizsi 
kommunardok, de harcolnak, hogy még öt percig le
gyen Európa, amelyet a kétlelkü tegnap eladott a 
nemzetközi kalmárnak.

öh, szép hugunk, kedves Polónia, aki elvesztél, 
nézd most a halálban egyesül majd mindegyik Ma
gyarország: a tegnapi, mai és holnapi is. A bitóra 
együtt lépnek a szegedi Magyarország és a késői 
nemzeti forradalom képviselői. Az a magyar rend
szer, amely egy illúzióért és önmaga hatalmának vé
delméért Budapestig engedte jutni az ázsiai halált, 
a színházi-életes une eademque nobilitas, a hitbizo
mányos, lipótvárosi Magyarország, a közénk ékelő
dött idegen erő Ma^arországa nem fog feltámadni 
többé. De ez a Hungária, amely a mártiromsá^>an 
és a hősi halálban újra egyesült, a hősök és mártí
rok Magyarországa, feltámad. Nem lesz olyan az 
arca, amilyennek mi láttuk. Nem hord majd színes 
inget, talán a szavai tisztábbak lesznek, a hangja 
egyenletesebb, de a halál egyértelműsége, a hősiessé- 
ge, alkudni nem tudása megadja majd neki a jogot, 
hogy megcsinálja az igazi forradalmat. Az igazit. 
Együtt azokkal az otthoniakkal, akiket a bolsevizmus 
pokla tanít meg arra, hogy a bolsevizmussal nem 
lehet alkudni.

A vér és a mártíromság elmossa majd a régi ellen



téteket.
Isten veled hát Kőszeg! Mi elmegyünk innen. Egy 

jogunk van még arra hogy éljünk, egy kötelességünk: 
megőrizni a hősök emlékét. Vinni, hordozni az esz
ményt, a hitet, hogy a most összeomló Európát, egy
szer, talán nem is sokára, nem a komisszár, nem a 
kalmár, hanem a hős, a tisztesség, az istenhit, a ha
lálig tartó hűség fogja feltámasztani.

Messzi, messzi vándorút lesz ez. Talán Amerika, 
talán Brazilia dzsungelje, Argentína pampája, Auszt
rália sivataga. Kinek a bitó, kinek a nyomor és min
denkinek a hontalanság. Cs ezen a végtelen úton 
majd sok mindent mondanak nekünk. Azt mondják 
majd, hogy bűnösök vagyunk, mert védtük a hazát. 
£s nem felelünk. Azt mondják majd, hogy higyjük 
és gondoljuk azt, amit a világpolgárok parancsolnak. 
£s mi nem fogjuk hinni. Azt mondják:-törjünk meg, 
legyünk árulók, lakájok, átkozzuk meg a magyar vi
tézséget. És mi nem fogjuk ezt tenni. Azt mondják 
majd, hogy okoljuk magunkat mindenért, mert nem 
voltunk rcálpolitikusok és akkor is védtük a magun
két, mikor már minden reménytelen volt. És mi vár
ni fogunk, amíg azt mondják: nekünk volt igazunk.

Sok mindent fognak nekünk mondani. Azok, akik 
magunkra hagytak, akik elárultak, lebombázták váro
sainkat, azt fogják mondani: nem okosabb lett volna 
mivelünk harcolnotokS akkor majd rádmutatunk 
Polonia l)ugunk. Miben különbözik a sorsunk a ticd- 
tf'ii.'' Azt mondják: jobb lett volna idejekorán letcn- 
nünk a fegyvert. Es mi majd azt kérdjük: szabad-e 
Romániai' fíulgár zis/ló Icng-c a rilai mr>naszlir or
m án ' Azt mondják: egyáltalán nem kellett volna har- 
cfilnunk. f.s mi azt kérdjük: mi van Csehszlovákiá
val.' Az» mondják majd: demokratának kellett volna 
Icfinríck. T.s mi azt kérdjük, mi lett Kelet-Huróp>a és 
a B;iltikum rlcrnokratáival/ Hol van Masaryk, Maniu, 
Miliajl<>vifs, ÍMkoff. Hol van a Prímás?

:t/A mr<ridják rna|fl cínl>crrhh cmbcrnrk kriir tt



volna lennetek. Negyedszer is fel kellett volna ál
doznotok magatokat az — üldözöttekért. £s mi azok
tól, akik ezt mondják, megkérdezzük majd: hol van 
a balti államok népessége, hol vannak a magyar ha
difoglyok, miért hiányzik harmincmillió béke-halott 
és rabszolga Európából? Azt mondják majd és azok 
mondják, akik destruálták a szabadság fogalmát, 
hogy nem voltunk elég szabadok. Cs tőlük, ha nyilt, 
vagy titkos cenzúrájuk megengedi — megkérdezzük 
majd: hova tettétek a világ szabadságát, a nemzetek 
függetlenségét? Bűnösök vagytok! — vágják a sze
münkbe a foszforbombák vallásának prófétái. S ak
kor azt mondjuk:

— Magyarország nem bűnös volt, hanem áldozat. 
A Ti áldozatotok!

S végül azt mondják majd: megígérjük nektek a 
szabadságot, ha jó „demokraták” lesztek. Akkor 
majd azt mondjuk: nemcsak szabadságot akarunk, 
hanem függetlenséget is. Mert a hősök ezért is hal
tak meg Budapest romjai között. Ez a mi forradal
munk, eg>*edülvalóságunk, múltúnk, feltám.id.ísunk 
vérrel megszentelt célja és értelme. Ezért mcg)-ünk 
és vándorolunk a világban, hogy eg>’szer majd ne 
csak szab:uiok legyünk, hanem függetlenek is.

Kint az cjszak.íb.m már indul egy régi teherautó. 
Rajta a Szent Korona, a kard, a jogar. Az ország 
fiiggctlcnségénck jelképei. Hull már az aknaeső és 
jön a hajnal.. .

— Itt van az orosz!
A kőszegi bencések templomában szól a harang, 

lu'nt gyóntatnak a papok. Pallstos Madonna, takarj 
Ik* minket, akik elmegyünk innen.

A h.it.ír»n ri»y öregember ássa a földet. Mag>’ar- 
orsz.ig rögét. Hiszen csak ennyi maradt már.
ligy veres n>g. amit majd betesznek a koporsóba, a 
fejünk alj. Ii«>gy ott is rólad álmoiljunk. hősök meg- 
liitsőiilt Magyarországa.

i'clcdlictcllen. szent hazai föld!



AZ UTOLSÖ HAZAI KARACSONY.

Különösebb fővárosa aligha volt még Magyar* 
országnak, mint Kőszeg. A miniszterelnökség az 
evangélikus lyceum néhány termét foglalja el. A 
sajtófőnök a hivatal berendezéséhez maga hozza le 
a padlásról a bútorokat. Az altiszt telefonszolgálatot 
tart éjszaka és ott alszik bent a miniszterelnökség kö
zepén felállított vaságyon. A honvédelmi miniszté* 
rium a Hunyadi főreálban van. Ez már valamivel 
előkelőbb hely. Az apácák zárdájában együtt étkez
nek az ezredesn^ és a katonai soffőrök hozzátartozói. 
A Függetlenséget két sebtében felállított szedőgépen 
szedik, a lap már nem jelenik meg Budapesten. Rá
dió nincs, ha a híreket meg akarjuk hallatni, akkor 
ki kell menni az autóba. Annak van rádiója. Később 
egy Hell-gép jelenti a világgal való összdcöttetést

A kőszegi Korona kávéház, ahol egykor békés 
polgárok alsóztak, most a világ közepe lett. A teg
napi és mai Magyarország minden ismertebb szemé
lyisége ad egymásnak találkozót. Az országgyűlés 
Sopronban van. A miniszterek Csepregen laknak. A 
Nemzetvezetőnek most építik a bunkert a Szabód 
hegyen.

Olykor, ha elmegyünk a Jurisics-vár előtt, eszünk
be jut: vájjon mi lesz ebből a kis barokk városkából? 
Vájjon itt áll majd meg a keleti áradat, vagy ez már 
az utolsó állomás.  ̂ Búcsú az elvesző hazától?

Lehet-e itt még valami remény? Hiszen az orosz 
már Kiskőszegnél átjött a Dunán. A front egyrésze 
már ideát van a Dunántúlon, de Budapest felé még 
szabad az út. Szombathelyen harmincezer vasúti ko
csi van egymásra torlódva és a vasutasok, katonák 
már nem tudnak eligazodni köztük. Ha egy bomba



támadás jön, akkor odavész a2 egész Budapestről ki
hozott ipari anyag.

A Felvidéken, Gödöllő táján még folynak a har
cok. Magyar és német csapatok tartják az arcvonalat, 
amelyet egyre hátrább és hátrább szorít egy félelme
tes erő. Azonban a katonák azt mondják, még nincs 
elveszve semmi. A magyar hadsereg élelmezési lét
száma még mindig kilencszázezer fő körül mozog. A 
németek próbálják megadni, ami még a sok oldalon 
igénybevett Birodalomtól telik. Páncélosok érkez
nek, nagy csapatszállitások folynak Budapest felé. 
Tehát remény még van. Mert, ha a magyar gyalog
ságot be lehet vetni a német páncélosok mellett, ak
kor az orosz még mindig megállítható.

Csak a nyugati légifölény félelmetes. Délelőttön
ként, ha megszólalt a sziréna, ötszáz, ezer gép húz 
el a fejünk felett. Mennek Wiener-Neustadt felé 
és a határokon áthallatszik, amint a föld reng a bom
bázások alatt. Remeg a levegő. De nemcsak az ipari 
negyedek kapnak a bombaesőből. Az egykori büszke 
császárváros is tűzben, füstben áll. Egy évezred cso
dálatos gazdag kultúráját temeti most a porba a légi- 
háború, amely különben teljesen egyoldalú. A lég
elhárító ütegek még lőnek. A német vadászok azon
ban már nem szállanak föl.

— Majd tavasszal, — mondják. Mikor egyszerre 
fogják bevetni a 23.000 új rakétás gépet.

December elején mégegyszer fölmegyek Buda
pestre. Húsz nap alatt a város arca teljesen megvál
tozott. Köd van. Esik. Az utcákon sorban állnak az 
emberek. Most árusítják ki az üzleteket. A Várból 
csendőrök rohannak a frontra, a körutakon német 
királytigrisek vonulnak és a hidakon órákig nem le
het átmenni. A rádió már nem szól, a lakihegyi 
nagyadót elfoglalták az oroszok, légiriadó nincs. 
Olykor megjelenik egy németjelzésű gép, amelyet a 
románok zsákmányoltak a német hadseregtől. Ledob



egy-két bombát. Az emberek azonban mennek to* 
vább. Az amerikai bombázás megszűnt. A lakosság 
azt hiszi, hogy az amerikaiak már nem segítik az 
oroszokat. Vagy teljesen átengedtdc Magyarországot 
a bolsevikieknck.

Az „átvészeldk” teljes üzemben vannak. Most már 
egyre felismerhetöbb a cél. A propaganda minél 
több mag>’art akar az orosz gyűrűbe bezáratni és ki
szolgáltatni a bosszúnak, amelynek boszorkány-kony
hái már javában rotyognak. Szegény Gáspár JenÖ, 
a Sajtókamara főtitkára maga mondja:

— Aki elhagyja Budapestet, az soha többé nem 
jöhet vissza!

E bölcs tanács miatt legalább száz újságíró került 
börtönbe, akasztófára. Gáspár Jenöt pedig tíz évi 
fegyházra ítélik.

A lapok már alig jelennek meg. Néhány ember 
lézeng a szerkesztőségekben. Akik o k t ^ r  15-én a 
nyilaskeresztes igazolványt mutogatták, most a szo
ciáldemokrata párttagsági könyvet veszik elő. „Ne
künk nem történhet semmi bajunk!" Ezek már fel
számolták magukban a háborút. Majd szolgálják az 
új rendet, ami jönni fog és felakasztatják régi kollé- 
gücat, akikkel együtt dolgoztak. Kezdünk tanulni a 
jövő számára. Most kezdjük újra látni, hogy sok 
mindent másként kellett volna csinálni. A gerincte
len entellektüel vesztette el az országot és megtarta
ni azok fogják a magyar jövőt, akik most vagy el
mennek és a bújdosást választják, vagy a toll helyett 
a Manlicherrel védelmezik meg ideáljaikat.

Éjszaka egy magánlakásban alszom, a régi jóbarát
nál, aki majd autóján visszavisz Kőszegre. Azt 
mondja sietni kell, az orosz újra átjött a Dunán 
Mikor kimegy a lakásból mégegyszer végignéz gyö
nyörű könyvein:

— Ezeket se látom többé! — mondja.
S ilt, a ködös decemberi hajnalon érezzük meg



először a halál leheletét, az elmúlást, amelynek ág)nii 
most tompán dörrennek bele a budapesti ködbe. Egy 
város meghal, hogy feltámadhasson.

Az Est, a Körút, az Incze Sándor — az una eadem- 
que nobilitas, a sztálingrádi pezsgőzők Budapestje 
most majd szembenéz azzal, amit akart, amit keresett 
és meg fog kapni a szovjet-halál alakjában. Aki ké> 
nyelmét nem akarta felcserélni a nemzeti kötelesség 
teljesítésével, aki egy kávéért eladta az elvét, a sodró
dók, átvészelek, ál-forradalmárdc és ál-dzsentrik Bu
dapestje eltűnik most a ködben, a légó pincdc mé- 
lyájen. De a másik Budapest, a magyar főváros, Bu
davár utóda most születik meg Pesten és Budán.

Mert elérkezett az óra. János jelenéseinek látomá
sa teljesül és nincs átvészelés. Mi látjuk, hogy nincs. 
Ázsia itt áll Soroksáron! Ázsiát Európára szabadítot
ta a nyugati kalmár. Amerikai fegyvert emel ránk 
a mongol és Qiaim Weizman bombái hullanak a ke
resztény templomokra. Ebbe a harcba nemcsak mi 
pusztulhatunk bele. nem Németország, hanem a ke
resztény kultúra és az egész fehéremberiség, amely 
vad testvérharcban önmagára szabadította a bolseviz- 
must és mögötte Ázsiát.

Nézd, itt Dunaalmáson, valaki leszállít a autóról. 
A kihallgató tiszt előtt ott áll egy ferdeszemü kirgiz. 
Oroszul beszél. Ruhája rongy. Minden izében remeg. 
Neki azt mondták, hogy a fehérek, agyonlövik a szí
nes katonákat. Nem a németek, nem a magyarok. A 
fehérek! De hisz az oroszok is fehérdc. Nem! — 
tiltakozik. — Azok bolsevikiek.

Vájjon mit szólna ehhez a vallomáshoz a Fehér 
Házban Roosevelt, vagy még inkább Churchill, aki
nek talán van valami távlata, mikor Ázsia felé te
kint. Valahonnan a kísérteties múltból, egy magyar 
katolikus pap próféciáját hallom. A nyugati zsidó 
e^szer húsz milliós keleti sereget szerel fel, hogy 
megvalósítsa a világuralmat és elpusztítsa nyugatot.



£s most az amerikai Lehmanok, Morgenthauk oda
nyomják a Sztálin kezébe a dollárcsekket, a milliár- 
dókat, a Dupont-gyártású géppisztolyokat:

„— Kést a kezetekbe és romboljátok le a civilizá
ció!" — kiáltja az alkonyat! sötéten át Barbusse.

Kisérteties látomás ez. Az őrnagy előtt ott reszket 
a kirgiz. Nem akarja elhinni, hogy a fehérek, akik 
nem bolsevikiek, őt nem lövik.főbe, hanem elküldik 
a hadifogoly lágerbe.

— Kik vagyunk mí.̂  — kérdezi a tolmács útján a 
tiszt.

— Németek! — mondja a kirgiz.
— Soha sem hallottál Magyarországról.^
— Én csak azt tudom, hogy a germánok ellen har

colunk.
— Mit tudsz arról, hogy mi lesz, ha véget ér a 

háború.
— Nem ér véget. Akkor m enünk tovább! — mu

tat nyugat felé.
— Kik laknak ott? Milyen népek?
— Nem tudom! Gazdagok. Kapitalisták. Sok 

arany, sok nő. Sok ennivaló.
— Milyen emberek?
— Fehérek! — mondja csökönyösen a kirgiz.
Milyen végtelenül leegyszerűsödött a marxista

jprogramm, a lenini tanítás. Mintha Jókai nihilistái 
vonulnának végig Európán, a Jövő század regényé
nek egyetlen programmjával:

„Megyünk, hogy megigyuk borod,
Megyünk ölelni asszonyod,
Megyünk elvenni aranyod! Hurrá!**

Hallod-e fehérember? Hallod Washingtonban, 
Londonban, Párizsban? Hallod a kirgiz katona most 
vallja ki a te halálos ítéletedet.

Az autó befut Kőszegre. Nemsokára karácsony 
lesz. Anna néniéknél már ölik a disznót. Itt a bolt
hajtásos szobákban még béke van. Európa. Otthon.



A Pali puli visítva üdvözöl és aztán ölembe hajtja 
a fejét.

Karácsony lesz.
Cs karácsony éjszakáján olyan Kőszeg, mint egy 

cukorból, habtól faragott meseváros. Millió kristály
tiszta csillag ragyog az égen. Teli hold és behavazott 
házak, öh kőszegi barokk, csakugyan ez volna az 
utolsó otthoni karácsony? Hiszen nézd, nézd a Jézus 
Szíve templomában és a kőszegi palástos Madonna 
előtt együtt térdel már a maradék ország. Talán ami
ről húsz éve álmodtunk, most megvalósul. Nincs töb
bé rang, cím, talpnyalás. A közbakák és a kegyelmes 
asszonyok, katona-soffőrnék és ezredesnék együtt tér
delnek a Te na^'ságos színed előtt, Mária. Ha mi 
egyszer visszamehetünk innen, akkor már egy új lel
kű ország tér vissza. Azt mondják rá pogány, istente
len. És Te látod betlehemi kisded, hogy ott térdel a 
jászolod előtt. Azt mondják átkos Istennélküli or
szág ez, mert védi a hazáját, védi a bölcsődet, a kő
szegi barokkot és szabadságról álmodik az ázsiai laiy 
ság közeidben. A világ szabadságáért vérzik Buda
pest, Keszthely, Fehérvár alatt.

Ugye kőszegi karácsony, visszatérhetünk egyszer. 
Megújultan, győztesen, mint igazi testvérek? Ugye 
nem huny ki a betlehemi csillag fénye?

S másnap délelőtt a magyaróvári rádió világgá 
kiáltja a hírt. Budapestet bekerítette az orosz. Buda
pesten ez volt az utolsó kaiiácsony. Többé nem a há
romkirályok fehér csillaga, hanem a vörös csillag 
világít a Várhegy fölött.



A C. I. C. ZSOLDOSAI.

Az eldugott h e ^ i faluból egy napon leutazom 
Passauba. Köd szitál a lebombázott, feldúlt Európa 
fölött. A város tele van menekülőkkel. Lengyelt, 
magyarok, kiutasított svábok, románok, bolgárok. 
Mintha Kelet-Európa minden nációja itt adott volna 
egymásnak találkozót. Amerikai katonák. Jug(»zláv 
hajósok. Magyar folyamőrök fegyver nélkül. Német 
rendőrök megbilincselt „párttagot" kísérnek. A kávé 
házban pockingi feketések, akik aranyat árulnak, női 
testekkel és emberfejekkel keresJced nek.

— A néger sergeantnak egy rassz kis német nőt 
liferáltam! — meséli az egyik magyarul. — Két kar
ton cigarettát kerestem rajta.

Egy magyar újságíróval találkozom. Most jön 6 is 
a hegyekből. Még mindig az 1943*as otthoni pszihó- 
zisban él.

— Tudod ezek a m egszállt mégis nyu^iak , — 
magyarázza. Mindig vasaltak. Jókedvttek. Mindig 
humánusok. Ott a bajor erdőben különben nem is 
találkozunk velük.

Sötétedés után bekopogok a magyar iparügyi mi
nisztérium egyik vezető tisztviselőjéhez. Mikor meg
lát elsápad.

— Mit keresel te itt? Tűnj el azonnal. Rajta vagy 
a háborús bűnösök listáján.

— Mit csináltam én.̂
— Cikkeket írtál, s ezzel meghosszabbítottad a 

háborút.
Cs njromban mond egy csomó nevet. Ismerősöket, 

barátokat már hazaszállítottak. Mutatja a képet. Ott
honi újság. írók, színészdc, politikusok megbilincselt 
kézzel állnak a repülőgép mellett.



— Kicsodák adták ki fiket?
—  Az amerikai C.I.C *— Aztán a magyarok, akik 

a zsoldjukban dolgoznak. Sombor-Schweinitzer és a 
többiek.

— De hiszen nem csináltak semmit!
— Persze, hogy nem csináltak. De azért felakaszt

ják őket. Tűnj el, amíg nem késA.
Hajnalban mondja valaki, hogy az újságíró isme

rősömet az utcán elfogták. Valaki, akinek egy na
gyobb sikkasztásáról leleplező cikket írt felismerte. 
Most „háborús bűnösként’* hazaviszik.

Hogy is mondta csak n&iány órával ezelőtt. Ezek 
a megszállók mégis nyugatiak. Kultúremberek. Hu
mánusak. Ezek nem oroszok, kérlek. Nézd meg mi
lyen fényesre van puccolva az utolsó közbaka cipője 
is. Csokoládét esznek, Camelt szívnak. A félcipőjük 
egészen olyan, mint egy otthoni Salamander, ami
lyet még mi is hordtunk tavaly ilyenkor.

A nyugati álmodozó azóta ül egy börtönben. Min
denki ül, aki a civilizációt összetévesztette a kultúrá
val, a n]rugati demokráciát a kereszténységgel.

A keleteurópai entellektüel, aki esténként az angol 
rádiót hallgatta, aki Roosevelt kandalló melletti cse
vegéseiből merített lelkierőt, aki az amerikaiak part
raszállását várta Fiúméban és aki csillagos amerikai 
zászlót hímeztetett a feleségével, most szembenéz a 
valósággal. Az antibolsevista Kelet-Európa szembe
találkozik Nyugattal, amelyben hitt, bízott, amelyért 
feláldozta önmagát.

Ez a végső és halálos kiábrándulás. Ez nem Ang- 
lia, talán nem is Amerika. Ez a jó szán d ^  nyugati 
tömegember, amelyet azonban nem demokraták és 
nem humanisták vezetnek, hanem az élen ugyanazok 
a profilok nyüzsögnek, amelyek a szovjet vezetés 
jellemzői. Egy céltudatos bosszú, gyűlölet prófétái 
öltöznek be a demokratikus egyenruhákba és tenge* 
rentúli dilettáns, az európai khaosz sötétjében nem



tudván eligazodni, most összezúz maga körül min* 
dent, ami még megmaradt. Riasztó tájékozatlanság 
mindenütt. Az otthoni orosz dulásokra legyintenek: 
Germán propaganda. Valaki meséli, hogy Szent Ist- 
ván-napra kért engedélyt. Kidobják. Mikor uralko
dott az a Szent István.’ 1001-ben, Az lehetetlen. Ak
kor Amerika még fel se volt fedezve. Ezt a tájáco- 
zatlanságot vezeti egy nag}'on is tudatos, nag>'on is 
tájékozott ötödik hadoszlop.

Vájjon ezt vártad, te szegény Kelct-Európa?
Itt Passauban mesélik most, hogy a kormányzót 

Nürnbergbe vitték. Vájjon mit ére:^et most Horthy 
Miklós a nürnbergi cellában? Az 6 illúziói omlanak 
szét most legkeservesebben. Hiszen a legbecsületeseb
ben ő gondolta mindazt, amit Kelet-Európa gondolt. 
Levélváltások Rooseveittel. Tengerészbarátság. Vadá
szat a walesi herceggel. Szembeállás Hitlerrel. Teleki 
a ravatalon. Az angolok jönni fognak. Az angolok 
elmentek. Március 19, október 15. Hitleri börtön. 
És a végén Nürnbergi Nyugat lovagjára ránéz egy 
Szamuelli-pofa.

Ez a szembenézés a hideg zuhany. Az álmok, a 
délibábok vége. Ezért az illúzióért halt meg Közép- 
Európa?

A salzburgi Camp Marcus-ban már készen álla
nak a bilincsek s a repülőgépek, amelyek majd haza- 
vi^ik Szálasi Ferencet. Valaki elhiteti a rabokkal, 
hogy az amerikaiak leszámolnak az orosszal. Nem 
haza viszik őket, hanem haza hívják. A fogolytábor
ban még kinevezik az új kereskedelmi minisztert.. .

Mi ez? A kajánok viccelődnek. Pedig más törté
nik. Közép-Európa nem akarja elhinni, hogy Nyugat 
így eladhassa. Nem! Nyugat nem lehet rossz! Nyu
gat nem lehet a bolseviki halál szövetségese.

Bárdossy László, aki már Svájcban van, visszafor
dul. Közép-Európa legműveltebb, legártatlanabb fő
jét nem bánthatják a nyugatiak. Az utolsó pillanatig



reménykedik, h o ^  az angolok, az amerikaiak nem 
engedik kivégezni. Aztán odaáll a bolsevisták hóhé
rai elé: „Isten! Szabadítsd meg ezektől a banditáktól 
Magyarországot!”

Vájjon csakugyan jobb a nyugati ötödik hadosz* 
lop, mint maguk az oroszok? Igaz itt nem veszik el 
az aranyórákat, nem hajtják el az állat<^at, nem tü
zelik fel a biedermeyer bútort. A ndket két csomag 
cigarettáért veszik meg, egyenesen a keleti menekül
tek lágereiből. Ez a hivatalos árfolyam. Egy-egy eu« 
rópai tudós, művész fejéért négyszáz dollárt kapnak 
a C.I.C.-kopók. Himmler Márton „amerikai ezredes" 
szökött munkaszolgálatosai. Wlassov antibolsevista 
kozákjait géppuskával terelik be a vagonokba, hogy 
kiszolgáltassák Sztálinnak. Az utolsó golyóval,'amely- 
lyel még Nyugatért akartak harcolni, most a saját 
koponyáikat lövik keresztül a szerencsétlenek. Wlas- 
sovot kiadják Sztálinnak, hogy nyilvános és ünnepé
lyes akasztást rendezhessen a keleti szövetséges. Dra- 
zsa Mihajlovicsot, majd felakasztja a másik szövet
séges: Tito. Maniuért, aki egy államot alapitc^ a 
nyugati demokráciák barátságára senki se tiltakozik. 
Tisot, a katolikus papot felakasztják. A pápa hiába 
emel szót. Ogy látszik Nyugaton is kell a példa. Egy 
akasztott pap mindig jó ómen megalapítani demok
ráciák számára.

Iszonyú színjáték ez! Pokoli hajtóvadászat. A bol
sevisták elől menekült észtek egy csapatát hazakül- 
dik a bolseviki akasztófára. Miért menekültek a né
metekhez? Haljanak meg! Biztosan nácik. A balti 
államok számos menekültje asszonyostól lesz öngyil
kos. Nem akarnak Szibériába menni.

Fedák Sárit egy passaui uszály matrózfülkéjéből 
hurcolják haza. Kiss Ferencet elfogják, megbilincse
lik. Dohnányi Ernőt amerikai egyenruhába öltözött 
lókupecdc hajszolják. Hogy is mondta Dohnányinak 
a Collégium Hungaricum suszterből lett vezetője



1943 telén: „Cigányokra, muzsikusokra nincs szük
sége az új államnak*'. Orsós Ferencet, az európaihirü 
törvényszéki orvosprofesszort halálra keresik. Ott 
volt Katynban. Megállapította — svájci, svéd, hol
land kollégáival együtt — hogy az oroszok mészá
rolták le a tizenegyezer lengyel tisztet. Orsós tehát 
„náziT ,A tanukat kell megölni! — mondja az új 
erkölcs. A gyilkosok bírói talárban ott ülnek a nürn
bergi emelvényen a nyugati kultúra bírái mellett.

ö , müveit Nyugat! Hollywoodilag kulturált sza
badság! A bobevikiekröl legalább mindig tudtuk, 
hogy kicsodák. Nyugatról valami egészen mást vár
tunk. A szabadság, humanizmus, demokrácia lobo
gói, a propaganda és az államférfiak hallgatásának 
összeesküvése mögött azonban a világtörténelem leg
nagyobb embervadászata folyik most. A názi párt- 
fanatizmus által elkövetett bűnöket elítélik Nürn- 
bergben és ugyanekkor a nyugatiak megismétlik pon
tosan ugyanezeket a bűnöket.

Mert a potsdami megállapodáson, amelynek alap
ján mindez történik, ott van Truman elnök aláírása. 
Prágában kiszúrják tízezer német sebesült szemét és 
a mészárosok horgára akasztják a 4-3 éves gyermekek 
testét. Máriscli-Ostrauban egyetlen napon 273 asz- 
szony menekül halálba a meggyalázások elől. A nyu
gati propaganda hallgat. A látható és láthatatlan 
cenzúra elhallgattatja a lapokat. Az újvidéki partizá
nok elleni akcióról üvölt a humanista sajtó. De váj
jon kitudja, hogy ugyanezen az Újvidéken a vágó
hídra viszik a magyarokat és ott végzik ki őket szá
zával, mint a marhákat.

öh, dicsőséges Napnyugat, ki büszke v a ^  a de
mokráciádra és a humanizmusodra! Nagy Napoleon 
nyolcezer embert lövetett agyon Jaffában, hogy ne 
kelljen élelmezni őket. Nem büntették meg hátx)rus 
bűnösség címén. Hallottunk egyet mást a búr anyák
ról, akik elpusztultak a gyermekeikkel együtt, mert



búrok voltak. Mi nem hittük mindezt és legyintet
tünk, mint most a csinos amerikai tiszt legyint a bor
zalmakra: német propaganda! Most azocJ>an mégis 
hinni keli.

Huszonöt millió embert büntetnek meg párthoz 
való tartozandósága miatt. Tizenöt milliót utasítanak 
ki és rabolnak meg mindenétől, mert egy fajhoz tar
tozik. És minderre egyetlen mozdulattal legyintenek 
azok, akik elátkozzák a faj-elméletet: Németek! 
Ugyanazok teszik ezt, akik saját, harcoló katonáikkal 
nem hajlandók egy helyiségben tartózkodni: Nége
rek! — mondják.

És itt vagyunk mi Közép-Európaiak, akiknek 
egyetlen bününk, hogy nem vagyunk hajlandók bol- 
sevistává válni. S azoknak, akik 1944 tavaszán titok
ban az amerikai loboghat varrták, azt vágják sze
mükbe a C. I. C. kopói: „a magyarok mind názik". 
Egyik>.honvéd tisztnek, aki az amerikai repülőket búj
tatta, szökni segítette azt mondják „fasiszta” , és ez 
elég jogcím arra, hogy elvegyék maradék pénzét. A 
magyarok mind názik!

— Most már sajnálom, hogy nem* voltam az! — 
mondja az egyik magyar.

A Camp Marcusban összegyűjtött szellemi embe
reket, ír<^at, politikusokat, egyetemi tanárokat, szí
nészeket odadobják az Andrássy-út 60 vérebeinek.

A német K.Z.-ekb51 kijönnek az üldözöttekkel 
együtt a közönséges bűntettesek és az utóbbiakból 
polgármestert, város és országvezetöket csinál a nyu
gati tájékozatlanság. Akik nem csináltak egyebet, 
mint valami párt-egyenruhában gyakorolták a keresz
tényi erényt, segítették a kibombázottakat, menekül
teket, azokat elviszik 4-3 évi munkatáborra.

A jótSconyság, a humanitás a bosszú eszközévé 
vált. Az amerikai kaszárnyákban ládaszámra dobják 
ki a pulykacombokat, mazsolás-kenyereket, félkonzer- 
veket. Valaki megtiltja, hogy a kaszárnyákból elvi



gyék a maradék élelmet. Petróleummal ieönteai és 
felgyújtani! Itt Regensburgban az utca másik olda* 
Ián lévő menekült táborban éhen halnak a gyerme
kek.

Aki a bolsevista megszállás alatti országokban élt 
nem kaphat UNRA-ellátást. Az UNRA áruit a fe
kete piacon árulják, akik a K.Z.-ekböl kiszabadultak, 
vág)' Brooklyn legsötétebb negyedeiből jöttek felsza
badítónak. Brilliánsokat vesznek érte. Nőket vesz
nek. Rabszolgavásár humanista takaró alatt. Az 
I.R.O. pedig majd jön és megtapogatja Kelet-Euró- 
pa szellemi elitjének izmait, megnézi a fogsorait, 
mint a lónak és a humanista konzul legyint; jó fa
vágó lesz Ausztráliában. Kissé öregecske, de kigyó- 
vjdásznak, vagy vasúti munkásnak beválik Braziliá
ban.

Mindennek már semmi, de semmi köze Hitlerhez, 
a háborúhoz. Ez már a demokrácia. Ez már a Nyu
gat. Atlanti Charta! Humanizmus. Csevegés a kan
dalló mellől.

Kisérteties folyamat ez. Eltömegesités, a társadal
mi rétegek, erkölcsök gigászi felfordítása. A kollek
tív büntetés, bosszú, a kétféle erkölcs mélybe nyom
ja a jókat és magasba löki az alja embert, az árulót, 
feketést. Nem azt pusztítják ki, ami az európai moz
galmakban bűn volt és tévedés volt, hanem azt ölik 
meg, ami jó volt. A faji stemplizás Potsdamban meg* 
;narad. A kollektív büntetést elítélik a nürnbergi 
törvényszéken és folytatják Washingtonban. A saj
tó szabadságról és demokráciáról ír —  de cenzúra 
van.

A propaganda elítéli, hogy Hitler 92 egyetemi 
tanárt elmozdított állásából. A demdcrácia ürügyén 
elmozdítanak 9.700 eg>'etemi professzort, tanárt és 
munkatáborba zárják a falusi tanítók ezreit.

Nyugati humanizmus! Demokrácia! Vájjon ész- 
reveszed-e, hogy a bolsevzimusnak nyitogatod az



utat, mikor megölöd a bolsevizmus ellenségeit, meg
bünteted a tömegjét, üldözöd a konstruktív társa
dalmi erőket és nihilistákat csinálsz hívő keresztény
ből, felbontod a családokat és proletár rabszolgának 
szolgáltatsz ki egész nemzeteket?

Fölötted a végzet, rajtad az ítélet! Sztálin, a te nagy 
és dicső szövetségesed mondja:

„Európa ellen nem kell háborút indítanom. Euró
pa feloszlik önmagától".

Az optimista azonban csalja önmagát. A Nyugat 
nem lehet rossz. A Nyugat egyszer észreveszi, hogy 
nem az ötödik hadoszlop a szövetségese, hanem mi 
akik hiszünk a hősiességen, a konstruktív társadat 
mi erők érvényesülésében. Hiszünk Istenben.

Gutenburg ősi várában lelkigyakarlatot tart eg> 
hazulról elüldözött nagyszerű, magyar katolikus pap 
Szétvert, hazátlan magyarok, írók, tábornokok, tiszt 
viselők hallgatják áhitatos lélekkel. Imádkozni még 
szabad — Európában is. Jöjj hát szétüldözött, le 
fejezett nemzet. Térdelj le itt a messzi Nyugaton 
ahonnan egyszer Szent István vitte a keresztet.

Aztán a lelkigyakorlat közepén hirtelen autó-sziré 
na. Jeep! C.I.C. Háborús bűnösöket keresnek. Gu 
tenburgban sok magyar gyülekezik. Gyanús. Szeren 
C$ére ^  előrelátó ném^t lova^ hátsó kijáratot is épí 
tett a várára. Gyerünk! Az udvaron ott áll a jeep. A 
folyosókon C.I.C. profilok, Morgenthau-boyok kere
sik a bűnös keresztényeket A jeepen a tavaszi szél 
lengeti a — szabadság zászlaját.

— De hát mindez megváltozik egj'szer! — mond
juk egy franciskánus szerzetessel, akivel együtt me
gyünk el Guténburgból.

. . .  Mert múlik az idő, mennek az évek és a ha
zátlan Columbusok elindulnak megkeresni a másik 
Amerikát. Mert bizonyosan meg van. Nem a Roose- 
velté, nem a Frankfurter Félixé, hanem a Washing
ton és a Lincolné, nem a new-yorki internacionalista



tömegé, hanem a Mayfiower utasainak luiokáié. Tűi 
az álmokon és a propaganda mennydörgésén kérész- 
tül egészen bizonyosan lennie kell egy Amerikának, 
ahol a pionírok szelleme él, ahol Heniy Ford az 
ideál és ahol nem HolÍ3rwood méri a kultúra fokát, 
hanem a Harward-egyetem és a Camegie Hall. Van 
egy másik Amerika, amelyet mi magyarok láttunk, 
szerettünk, amely megölelte Kossuthot és befogadta 
egy millió vérünket. Theodore Roosevelt Amerikája, 
amely látta még a mi népünk nagyságát, hivatását, 
Amerika amely nem írta alá Trianont és amelynek 
követe Sir Montgomery olyan átérzéssel szólt a mi 
elveszett keresztény nemzeti Magyarországunkról. 
Igen! Valahol megvan Amerika az alkotó ember, a 
regulátorok hazája, amely a világ legnagyobb ipari 
organizációját teremtette meg, Amerika, amelynek 
templomai és katedrálisai vannak. Amerika, amely
nek katonafiai hősök, lovagiasak és nemesek, mint 
egy Mac Arthur.

Valahol van egy Amerika,amely az európai kultúr- 
ember elfogulatlan szövetségese, a kontsruktív crök 
segítőtársa. A Morgenthauk uralma mögött van egy 
Amerika, amelynek semmi, de semmi köze nincs ah
hoz, amit velünk és Európával csináltak — Amerika 
nevében. Nekünk ezt az Amerikát kell me^eres- 
nünk. A bolsevisták, a tömegember ellenségét. A vi
lág reményét. Lehet ez is elnyomott, mint mi va- 
gyunk.Lehet ma még nem ez vezeti saját birodalmát 
sem. De nekünk, akik üldözöttek vagyunk az anti- 
bolsevista gondolat miatt, ez az antibolsevista kon
strukciójú igazi Amerika, a megalkuvás nélküli, kon
struktív, keresztény Amerika az egyetlen reményünk, 
egyetlen szövetségesünk.

Ez az Amerika létezik. Csak meg kell keresni. 
Hiszen a kikötőben már szólnak a hajósípok, fel
tűnnek a Manhattan felhőkarcolói, ö t évvel a hábo
rú után, — íme — van feledés, béke. Hiszen, nézd.



nézd már tartja a fáklyáját Washington Amerikája.
£s a kikötőben egy C.I.C. profil, az odaáti egyen

ruhás Morgenthau-boy azt kérdezi:
— Mit irt maga tíz évvel ezelőtt?
Az aktatáskájából kihalász egy hosszú papírt. Rá

írja az amerikai koncentrációs láger nevét.
Ellis Island O.R.F.
£s aztán egy évig, vagy kettőig a rács fölött tartja 

a fáklyát —  a Szabadságszobor!



A MÁSIK AMERIKA.

Amerika előszobájában, iz  ellis-islandí óriási csar
nokban egy gyapjashajú, csontkeretes fiatalember vé> 
gigmér bennünket. Szamuelli Tibor nézhette, vagy 
Peter-Auspitz Gábor meregetJieti ezzel a zöld szem
mel a p r^á t. Mr. William Flyegelmann a többi ha
sonló Flyegelmannokkal, a Katz Dáviddal, a Daniel- 
sohnnal együtt inspektor. Most ö határozza meg, 
liogy kinek van joga arra, hogy Washington Ameri
kájába betegye a lábát. S a tengeri szél, amely egye
nesen a Szabadságszobor irányából jön, a nyúlketrec 
szerű rácsokon át, most a fülünkbe súgja:

Harcoltál, küzdöttél. Jutalmul most megkapod ér
te a kitüntetést.

A joviális öreg rendőrörmester nyakadba teszi a 
táblát Rajta egy hosszú szám. Aztán Jupiter lámpa, 
reflektor. Otthon szegény Szinnyey Merse Miklós 
fényképezte így a betörőket, mielőtt elesett Budapest 
védebnében a bolsevisták elleni harcban. Az asszony 
nyakába is táblát tesznek. Ojabb fénykép.

— War crimineli! Háborús bűnös!
Az asszony is, a magyar honvéd is, akit később 

hoznak a DP-haj ókról, a litván harcos, az ankarai 
német soffőr, a miskolci Baross-szövetségi tag, az 
öreg kaunasi póstafőigazgató, akinek az orvos recept
re írja fel a szabadságot, hogy meg ne haljon a Sza
badságszobor árnyékában.

Az udvariasság határtalan. Lakkozott körmű rend
őrnők — nylon-táskába rejtett piciny Browninggal — 
kiférik az étterembe a háborús bűnöst.

— Kóshert parancsol, vagy rendeset? Választhat. 
£z itt a kósher dining room.

Stilszerűség kedvéért a tréflit választjuk. Egyéb
ként központi fűtés, DP*koszt után amerikai étkezés,



tengerre néző szoba. Ablakán rács, ez egy kissé meg- 
löri a Szabadságszobor fiklyafényét, amely ötszáz- 
méterről pontosan idevilágit. Szemben a Manhattan 
relhőkarcolói. Félnégyzetkilóméter területen egy mil
lió ember dolgozik. Kint szédületes hajóforgalom. 
Olykor csatahajók, vagy a Queen Mary, újabban 
szürke DP-hajók vonulnak el az ablak elfttt.

Ez Amerika!
Közben odakint elszabadul a sajtópokol. Az em

ber csak most tudja meg, hogy mi minden volt ott
hon. Vértől csepegöfogú farkas. Kilenc millió zsidó 
iulilúért felelős fenevad. Mr. Walter Winchell egye
nesen azt mondja, hogy én ölettem meg azokat az 
aiiierikai repülőket, akik kacsapecsenyén éltek a Sig- 
ray-kastélyban s most bizonyára meglepetve értesül
nek a rádióból, hogy milyen barbárok voltak velük 
szemben azok a magyarok. Kint már masíroznak a 
Jewis War Veteránok, az Antidefamation League 
hősei, s közben, a látogatóteremben kedves jó embe
rek hajolnak az ember füléhez. Körülbelül úgy mint 
otthon, ahol Sztálin szuronyai villognak.

— Mi nem tehetünk semmít.Roosevelt óta ők az 
urak Amerikában.

Már mint a Flyegelmannok. Mert ez is Amerika. 
A honvédszabótól azt kérdezik: miért nem ment 
orosz hadifogságba? A litván harcostól, hogy miért 
nem harcolt Amerika oldalán. Az észt miniszteri 
tanácsostól, h o ^  miért menekült a mi ellenségeink
hez, a németekhez? Aztán, mikor hat hónap múlva 
a bürokrácia kegyesen engedélyezi a kihallgatást, a 
rácsok mögött mégegyszer megjelenik az elsüllyedt 
Atlantisz sötét árnyéka. Mintha csak most d^redne 
fel Rip van Winkle. Egyszerre itt van mindaz, ami 
mérgezett, rombolt, elárult, mocsárba vitt, megfoj
tott.

Az amerikai lobogó árnyékában magyarok „valla
nak” a magyar ellen. Peyer Károly, Pfeiffer Zoltán,



Eröss János és Sombor-Schweinitzer József, Beregi 
Oszkár, a megrokkant, Őszi. Ma ök a „magyar nem
zeti bizottmány”. Ma 6k az „amerikai kormány” ta
núi. A kísérőzenét Rákosi unokaöccse által megszer
vezett kommunisták szolgáltatjiUc. Bolsevikiek tüntet
nek a bevándorlási hivatal előtt. Este Walter Win- 
chell üvölti bele a mikrofonba; out with him! Ki ve
le! Ki mindenkivel, aki a kommunisták ellen harcolt. 
Vagy adjon egy nyilatkozatot Herbert H. Lehmann 
szenátornak, hogy mindent megbánt. Mindent vissza
von. Akkor lehet edénymosogató. Hiszen a vád, ami 
marad, valóban szörnyű. Az amerikai repülők 1944. 
április l6-án telibe találták a budapesti Washington- 
szobrot. S aki szerényen tiltakozott Washington ki
bombázása ellen, az háborús bűnös Akik a repülőket 
küldték a Washington szobor felé, azok ma is az 
amerikai hatalmat jelentik: Morgenthau, Frankfur
ter, Lehmann.

Az 6 nevűkben vallja Peyer Károly, hogy a „Hor- 
thy-rendszer fasiszta diktatúra volt, amelynek során 
százezreket öltek meg, köztük többszáz amerikai re
pülőt” s amely alatt hét és fél millió pengős vag)'ont 
keresett egy Peyer Károly nevű szakszervezeti vezér.

Az amerikai zászlót meglebegteti a hudsoni szél. 
De talán nem is hudsoni szél ez.. .  Otthonról jön — 
a vörös vihar! Véres szél, keserű orkán. Hozza az 
anyák sóhaját, a parasztok átkait, a proletárok verej
tékét, az anyák könnyét. A tolmács nem fordítja, 
hisz nem is hallja, amint újra Gömbös Gyula hangja 
mondja:

— Mi mindent csak félig csináltunk!
Nem fojtottuk meg  ̂ a vörös hydrát, nem tömtük 

be a G)nti-utca, Dob-utca, Erzsébetvárosi Kaszinó 
Aeolus barlangjait, a Peyerek torkát, futni hagytuk a 
Kéri Pálokat. Mi mindent csak félig csináltunk.

£s most a Hudson felett fúj az otthoni szél. A kele
ti burána. A vörös vihar. Tépi szaggatja a magyar ál



mokat. Szétüzi a délibábokat, amelyek utáo futottak 
politikusok, fanatikusok, fantaszták és balekok, új 
icossutovskák és megsápadt DP-ik.

A hudsoni szél és a doni burána ma még ugyanaz a 
vörös vihar. Odaát, ha megmondod az igazat elvisz az 
AVH. Itt ha hazudnak rólad nem tudod cáfolni, ha 
nincs tízezer dollárod a bírói költségre. Ott a terror 
dirigálja a sajtót. Itt a pénz. Televízió, rádió, sajtó 
végeredményben ugyanabban a kézben van, mint túl 
a vasfüggönyön, fis mindkét sajtó azt mondja a Tö
megnek: ne láss! Mi szépen bekötjük a szemedet: 
szocializmus, demokrácia, úttörök, vagy baseball mér
kőzés, szovjet film, vagy Hollywood.. .  Mi gondos
kodunk a szórakoztatásodról, hogy ne legyen alkal
mad meglátni ugyanazt a világhatalmat, amely a 
Kreml és a Wall Street falai között ül. Szabadság? 
IgenlHiszen Washington keresztény utódjáról meg 
lehet írni a Daily News-ben, hogy ö a „little stupid 
Harry”, de próbálj egy hangos szót kiejteni a Leh- 
mannok, a Morgenthauk ellen, vagy a Kaganovicsok 
ellen. Odaát akasztófa. Itt éhhalál, kiűzés, egziszten
cia-megvonás vár rád. Testvériség! De vájjon csak- 
ug>'an testvér-e a néger, aki hamarabb volt őslakó, 
mint a bevándorlók túlnyomó többsége? Egyenlőség! 
De próbálj meghívó nélkül bemenni Sea Gaten, ahol 
morgenthauista milliomosok luxus-villáit őrzi az ír 
rendőr. Fór christians only! — mondja az egyik 
klub tilalmi táblája. „Keresztényeknek tilos a beme
net!" — hirdeti a Jewis Club szerény felirata.

A vörös viliar itt is ugyanazt a nótát fújja, mint 
túl a vasfüggönyön.

A sajtó azt mondja: ne láss! De az elviselhetetlen, 
hogy mi, akik onnan Keletről jövünk, mégis csak 
látunk. Hiszen ebben az egyetlen Bábelben három 
és fél millióan élnek azok közül, akik Oroszország 
gettóiból hozták a világuralmi fanatizmust, akik Sza- 
muelli terrorcsapatának tagjai voltak, akik ott nyü



zsögtek, mikor kiirtották a cári családot és akik a 
pénzt adták Trockij hatalomátvételéhez. A New York 
Times büszkén írja, hogy egyedül New Yorkban 
két millió kétszázezren beszélnek jiddisül. £s a vö
rös viharnak ők voltak az elindítói, ők a hangadói 
mióta világ a világ. Egy gigászi Terézváros és mon* 
struózus Király-utca ez, kaftánok nélkül és rókapré* 
mes kalapok nélkül, de lehetetlen szabadulni attól az 
érzéstől, hogy mint a lodzi, varsói, budapesti sikáto
rokból, egyszer innen is előlépnek ugyanazdc az ar
cok: a Jagodák, a Kun Bélík, a Kaganovicsok, a 
Szamuelliek. Hiszen megszá^zorozódott arányok kö
zött ugyanaz a progresszív-szellemű zsumalizmus, 
ugyanaz a merkantilizmus, ugyanaz a gátlásnélküli 
kizsákmányolás uralkodik, amely mindenütt elindí
totta a vörös buránát. A luxuriőzen berendezett klu
bokban ugyanazok az arcélek rajzolódnak ki, amelyek 
összehajoltak a cárok, a Tiszák, a Stürghkök meg
gyilkolására, vagy amelyek a Kreml falai között ural
kodnak szent Oroszországon. Néha még személy 
szerint is ugyanazok. Bábel falai között az öreg Kéri 
Pál hörgi átkait minden ellen, ami „reakciós”. A 
kommunista pártok, fedő szervezetdc élén újra csak 
ők hirdetik a vilá^irályság progresszívebb formáját: 
a bolseviki rendszert. S Amerikát sem fogja meg
menteni a bolsevizmustól a magas életstandard, ha 
Amerika nem tudja megmenteni magát ő tőlük; a 
föld savaitól.

Amerika erős és hatalmas. De vájjon nem volt-e 
nagy a római imperium, a portugál, a spanyol világ
birodalom. Nem volt-e félelmetes hatalom a cárok 
birodalma. S vájjon ki látott jobban: Roosevelt, aki 
hatvannégy tanácsadóját közülük választotta, vagy 
Jefferson, aki azt mondta az alkotmány szövegezése
kor, hogy Amerika számára ők a legnagyobb veszély.  ̂
Egyarcú milliárdosok és egyarcú atomkémek. Egy- 
arcű bankárok és egyarcú kommunistavezérek? Vaj



jón van-e világbirodalom, amely kibírja őket? Róma, 
Spanyolország, Portugália, Oroszország belepusztul
tak.

Tizenhét hónap után, mikor szabadon járunk a 
felhőkarcoló Bábel palotáinak aljában, mégis meg
találjuk a picinyke zöldelő oázist. Amerika régi ma
gyarjait. A lapjaikat idegenek írják, a pénztárcáju
kat végigfosztotta minden szent ügy és minden szél
hámosság. Ezek az öreg amerikások azonban minden 
csalódás, minden távolság, minden félrevezetés elle
nére megmaradtak jó magyaroknak. Sokszor jobbnak 
is, mint mi magunk, akik szeretjük hinni, hogy har
minckét év vörös viharában mindent megtanultunk 
a magyarságból. Ahogy a Rosenfieldek kontroliján, 
az IRO dobutcai yenkiin keresztül idementették a 
hontalanokat, ahogy segítették őket, ahogy a hónuk 
alá nyúltak, az maga a magyarságnak, az összetartás
nak egyik legnagyobb csodája. Pedig őket, amikor 
jöttek, nem várta senki. Rajtuk nem segített senki, 
csak a két dolgos kezük. S őket nem is Rákosi űzte el, 
hanem a keserű magyar szegénység. Még a nagybir
tok ámyácából jöttek, vagy sokan még azokkal a ki
vándorló hajókkal, amelyek az eszlári per után igen 
megteltek magyarokkal. Még sincs bennük harag, 
megbántottság a fégi hazával szemben. Pedig ők 
még nem látták, nem ismerték a Zöldkereszt, a tár
sadalombiztosítás, az ONCSA, a munkás-nyugdíj 
Magyarországát, amely akkor kezdett kicsirázni, mi
előtt ránktört a vörös vihar. £s azt a Magyarországot 
hozták el, amelyet otthagytak. Ogy hozták el, ahogy 
akkor volt és úgy őrizte  meg amilyennek ők látták. 
A garázsban már új Gidillac áll, de a falon még ott 
vannak a régi Kossuth-képek, a vitrinekben valame
lyik Iparos Dalkör zászlószalagjai, a könyvasztalon 
a revíziós album, vagy az ezeréves Ma^arországról 
valami nagyon szép és drága díszkiadvány. Ahol 
összejönnek, a Verhovay Egylet vacsoráján, vagy



máshol, még a régi irredenta-nóták simák, a régi 
pártás, prus2likos, piros csizmás primadonna ropja 
a csárdást. A szivekben, az emlékekben és a lelkek 
mélyén él az old country, amely épp úgy elveszett 
nekünk, mint az ö számukra is. £s hogy mi az ame
rikai szív, az amerikai magyar barátság, hűség, ke
mény jellem, azt csak én tudom, aki most búcsút in
tek egy szép régi brooklyni ház minden lakójának és 
gondolatban megsimogatom még a Bladde-kutya bo
zontos, buksi fejét.. .

Odaát senkibe se csalódtam! S talán ez a legtöbb, 
amit a bújdosó vándor elmondhat Amerika magyar
jairól.

A másik kérdés, vájjon nem fognak-e csalódni 
azok, akik onnan várnak mindent; életet, szabadsá
got is! Az erősek, a pionírok, a harcos kemény nagy
szerű magyarok, akik még mindig vannak vagy hat
százezerén, egy napon elmennek és eltűnnek, mint 
ahogy egyszer mi is el fogunk tűnni idegen sirhan- 
tok, vagy otthoni temetők akácai alá. Lesz-e majd, 
aki úgy tud kiáltani az ó-counttyért, ahogy ők kiáltot
tak 1938 szeptemberében? Jók lesznek-e erre a DP-k, 
akiket most nem érdekel más, csak az első autó és 
elfelejtik sorstársaikat, akik ott maradtak a bajor 
padlás-szoSában, a kietlen lágerekben. Elválik egy
szer.

Pedig ennek a magyarságnak nincs más remény 
sége, mint Amerika. S ha egy sokat csalódott tollfor
gató mondja el, talán kétszeresen igaz ez. A inásik 
Amerika! Amely most küzd azért, hogy betömje a 
vörös viharzók száját, a Jewis War Veteránok és az 
Antidifamation L^guek őrjöngő derviseinek jerikói 
trombitáit. Ott volt a másik Amerika, amikor az el- 
lis'islandi szabadság után, végre valóban szabadon, 
láthattuk Mac Arthurt, az öreg sast, aki hét millió 
ember ujjongása közt úgy vonult végig az East Ki
ver Drywon, mint valamikor a római hadvezérek.



Nem heroldok járlak előtte, hanem filmriporterek, 
nem aranykorona volt a fején, hanem egyszerű, la
pos, amerikai tábori sapka, nem „heilt” kiáltottak az 
öreg kikötő-patkányok, hanem csak úgy könnyedén, 
amerikaiasan odaszóltak a rakpartról: Halló Mac! 
Hello öreg sas! Hát csakugyan megjöttél? Hiszen Té
ged és titeket vár a világ. Az amerikai munkás, a 
német munkás és talán ot t . . .  ott valahol messze a 
vasfüggöny mögött Gál Imre ur?.m.

— Hello Mac!
Eljött-e már az idő? A becsületeseké, a hüeké, a 

rettenthetetlen katonáké és az egyszerű dolgozd 
napja? Kinyulnak-e egyszer a kezdc az East River 
Drywon b? Vagy Morgenthau hatágú csillaga fog 
világítani továbbra is a Manhattan felett? Ez a világ 
jövője és ez Magyarország holnapjának kérdése is. 
Leszünk, vagy nem leszünk?

£s mert lenni kell és harcolni kell, amíg van re
mény, most búcsúzzunk szépen, öreg brooklyni ház. 
Apa az apám helyett, testvér a testvér helyett. Barát 
és hős! Magyar és amerikai. Számomra te maradsz 
mindig és örökké az álmok országa: — Amerika!

State Islandról már indul a szürke Liberty-hajó. 
Fedélzetén kétezerkétszáz amerikai fiú. Katonák. 
Jönnek, hogy fiatal arcukat szembeszegezzék a vörös 
viharral, hogy őrködjenek a hof-i határon, vagy ott 
Szentgotthárd közelében, ahol már nem állanak őrt 
a honvédek, a német bajtársak és ahonnan eltűnt va
lami, amit úgy hívtak kétezer éven át: Európa. Jön
nek és ahogy visszaintegetnek a tűszerűvé keskenye- 
dő felhőkarcolóknak, a hazai partnak, abban már 
nincs semmi öröm, semmi katonás vigasság. A con- 
necticuti gyerek Rooseveltről beszél: You arc creasy! 
És nekünk most azért kell Európába jönni, -  mond
ja hangosan, demokratikusan.

Európa! Különös világ. Itt taposta valamikor a



Via Appia kövét Péter és Pál apostolok lába. A 
Monté Casino-í bencések innen hordták szét valami
kor az írás, földmívelés tudományát, itt írták a cho- 
rálokat és festették a Mária-képeket. Michelangelo, 
Kepler, Shakespeare, Goethe, Beethoven, Petőfi Sán
dor. Európa a Lélek földrésze! A szellem országa! 
Európában hazátlanul is ott a mi hazánk!

A júniusi hajnalban a szürke Liberty-hajó mellé 
odakanyarodik a kis német vontató. Fedélzetén ten- 
gerészkék-ruhás matrózok azzal az utolérhetetlen ke- 
ménységgel és humorral, ami csak itt van, ahol két
ezer éven át lélek élt. A német Wachmeister kéri az 
útlevelet. Nézi mellemen az amerikai „kitüntetést”, 
a fényképen látható számsoros táblácskát.

—  Ne féljen semmit! — mosolyog. — Itt jól fog
ja érezni magát.

ts  ebben a pillanatban valahol a W«er-cs^orna 
partján csilingelni kezd a hajnali harang. Különös...  
Amerikában húsz hónapon át nem hallottam harang
szót.

Hazajöttem. Cs itthon maradok.

Vége.


