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L gutóbl · ittlé+ d alka á al nyilvánított l: r 'sednek tesz e_ 

3J21ikor most � ·_len soraillh....al adom irásban az akkor k�zö_-

teket. 

1"� l'.)C; j'9.lluár j_� r: an t··rté t� 'o y először l 
'

� tem .Am r'ka 

fö_djlr� a '1\\::_�i.:�ói ffb"j"'l;en fekvő Pen '-f"!O:!./ nevü váro"'·lr'Í an, n m  

r>es-ze kit ; l:eletre :"'e -:::..eanstél111 :gy olt osztálytárs8Jl1I!la_ e

-yt't"t érkeztem oda, � �i 1r l s. meg i:7" � ... rcen kerültünk ki a fiumei 
rn , .A-. "� "'I. , „ , „� �nee�eszel,.1 .lL�aQe�ie e� . 

:Pusztán -...:·.,. vélet_en k"rülrr.ény folytán „.tt:ünk ott ös -z 
h.1...1-.· eli nagj €ruház egyik tula ·donosával. :·egtudtuk to e, 1i g r 
a.� �r már több l'>'Jint két évtiz ddel azelőtt vándorolt ki ·;cc..,ével 

ru' �r a! --- ikai méret 'j áruh, zi 
'::::"1..., ' néuye ..,- l t a m6r 

anLl)nek cim ... :,. : '� .r e „..., - a.nn 
r t1.1;;.r..,'� f lirat volt lát1ató. i.� az i �...,e-...1 r-·.,.,ér ug:v beszélt� 

rés? 

a magyar nye v t� �i�tha csak v 

aduig ifjab1 fi.érG már csak a · 

�r' e �:� volna oua hazul!-él, 

<::: :.�� szónak emlékeze t izony-

talanul a ·e_ ntésére. Az i �őseb' �- "elmann testvér még zna e ·te 

bev zetett b nnünkel. a elyo.:...., le ...... elÖkelobb cl·- ·G, a. AmiK r ie-
nmtal,ott bennünket a clt b tula · .lonosrnak, all J_, • -nak, e:y 1!:::.el-

lemes me � elenésü ameri ai uriem „ k, ez ·nem mu aszt ott a el 

azonnal k'jelenteni, hogy ott tar 'z1odásunk idPje alatt érezzük 

magunkat otthonosan� min szíves n látott ven�'��i a clu 'ó.nak. 

Az e� �i _ '1.' lélutfm · fn csak ketten voi"'� társammal a 

cl b olva ..... 'ter 'l:en„ ahol e.:::::'" mér teiben szokatlanul nagy ovális 

asz a1 e�yik v€'-'énél kényE.Ltes �rf'ote_ekben ülve b ·; ébztt".K: az 
a ztalon fekvő la okat és fol:�:ratoka , a.mikor belL� tt az ol

vasóterembe _r. "TTall. 

K dv�'"'Lns le csak csendes fÖl a •tással üdv"z''lt enl'.'ünb=•t, 

n:.· ....,,,_;�· z varva L'r1.;;zzük Y' e.,.".L.lhlt ol 9.s'Í.:>lll'.lk a.n s a:: asztal tulsó 

v(_./n 1 c.lyet fogla_va el.-merült e is azoknak U? u-' ságokna az o -

vas'1sáua, amelyek ott a , z �\.;;.y4be ker·;1 :!... • Ilyen l ··.rtlménJek mel-
l tt ,1amarosan me�fel"" �;:tiJn..'1{ .·óla és -· :..a fol:--tat t1k olvasásunkat. 



Alig telhetett el igy tlJbb mint e y ne yed óra, amikor kü
lönös nevek suttogására lett1Jnk figyelmesek. Nem voltunk, csak 
hárman a t remb n. Hall dr, kezéből láthatólag az asztal�a ra·
lott az általa olvasott lap, mig ugyanakkor ö álomba szend�rülten 

dölt be a kényelmes club fotel egyik sarkába . .Az elsuttogott kü
lönös nevekre azonban akaratlanul kellett felfigyelnünk, mert 

azokat semmikér en sem tudtuk kapcsolatca ho; ni szendergő amerikai 

házigazdá.nkkal. ElképzeJ.11eto, hogy minő uta szemekkel meredhet

ttink reá ·a, amit valószinüleg .negérezve álmábél. zavartan feléb

redt, amikor ő is nagy kérdő szc1:1ekkel tekintl.:tt :'elénk. Ig�� néz -

tünk farkas szemet egymé.ssal egy da� abig„ ami ő magára nem esz -

mélve meg nem kérdezte, :r o y tal6.n f'ecse ett valamit álmában? 

izto i tottuk róla, l1t:�y álomban való fecsegésérGl ép ,_,,n 

nem lehet szós de közöltük vele, �iszerint kétségtelenül különös

nek találtuk azokat a neveket, a�elyeket álmában suttogva kie'tett, 

mert nem találunk arra ma yarázat .... t, hogy szendergésében egy 

amerikai a mi euró ai uralkodó családunk tag� aina.'k a neveit sut

t0g · u ··nmagának és azok közül töttnek a nev�t töbl sz :5r<.-:sen is 

megismétel ..:ew Erre a ki 'elentést1.o: re sze!lllilel l'.Íthatólo.g megdKb

beni„ de hamarosan megtalál:ta iJnmagát s ujra bemutatkozott„ de 

most 

szkv� 

tr a m nagv - -::r1t.T'\c ' c-�in.kre -v .,_,'-'_ .... ._ 

százados9 

E„ nclotta, hog:„ amikor r·. Káro:y : irál:- édesa-:yj a� a 

néhai Ctt' foherc.g, az e_:yik tivor :-"�� után <l.Zt n.z ismeretessé 

, 1+ b + , ..+ ' .... , :, •• + • • „ .. t , , 't „ k , , VU J 0 ran� 1,, a.Kar„a ..., .L.!' 1Ve ,nl., �g:- -�- Z S a� _ascga ..J..a asara 

illetve palotá'ába hívva elve�esse �eles,..g�ne a hc..lószo ájába, 

o is résztvett a szóban forc•ó tivornvl.n. �a "r " sem ""olt· mentes ...., „ 
az elfogyasztott szesz hatásától, az azér még eszébe jutott bogy 

voltaképen ő a fenséges asszony kam:u-ás tisztj�. Illuminált álla

pot ,..ban a hálószoba a:tajáig érve �ég azt is dsütötte, hogy neki 

tennie kell vala.Jlit �s meg kell akadályoznia a I'Őherce wzá.n.déká

nak a keresztülvitelét „ ore5z ős á1::..a:iotában evégb cl a fo ercegl 

!:_Álószoba a·ta4a elé ·u.:·rrtt s ott kariot rántva és azr, 1 hacio-... ...... 

nászva kijelentztte, "og:" tár:_.:. ;.s csak az é5 testén át juthat be 

a fensé es asszonyhoz. A társa�ág e nem várt fordulat �0 ytón 

kénytelen. volt eltávozni, amig 5 t ováb ra is "rizte "\Z a ·-i-ót * 

B·<tor kiállásáért csak dicséretet kaphatott v Jlna ha tul

b]lzgósá :á an, illetve :!'elöntfit-t állapotában nem feledkezett voln-a. 

illeg arról, hogy nem állot+ ·o ában mé a főherceget is megakadá-



lyozni a - Pll� '1ogy ü se lé.._ 11essen be a felesége álószob� · á a„ 

Zzért lakolnia kellett. Büntetévbol szol qlrtcn kivüli 6llom6ny a 

l "'lyeztP.:_ t5s számtiZt ék a monar hia "terüle+ ércl, ár erdélyi ir-

tokai t/l nem foszt�ttá meg s zokn�k � hasz4 6 01 al�pi+ atta 

meg amerikai clu · �t, mely kkor m r szintén jól �:»redelmezc üz

letnek i�onyult a vezet�s mel::.ett. 

Ki.J..étének i_yenk.: ... len "' „r :n felfedése után tn'- � e J:!.._ot 

mondott e_ i.:rs.ll<o_:.-(házunl: _ "'"néme v tal"" i � e - do . "'· .J-... 'l, L.8 og -� ..; (....>-.. � -

ma ával kell" ;n azokat -ri„� -=..e esetle a sirra s ·ez 6rt U-é.::- t in

tett ennü.....kL-:, �int '"' sors k�·� fr'vt "eit . •  m o y nem :'.:""l'"'ete_ „ 

e még csak -r:. .:s ,_::_ t"_ün.lr i:u"ln.::i.s k"5zlése:irt.J titoktart4.:.::>t, 

ellenbi::-r � 'l felro._ott ér"' i!nkbcl erősen a lelkünkr6 k;"töt1. , 

a q� 'ltala kcz:_��k_t ár_· előtt is elfecse né�k és nz�k 

.:r.:„1-runoss"'._:va erüln' ek„ attól a percto_ ke dve élet··rrii.: tö é 

z: �t'l. azonban '"'c.!'"at v;;ltozott a vil;; • -;--01 vae;: mk ma már· 

a mo arc„ ·�tól és 1 ol van ma már az akkori rir1edt cs ama.ril1a? 

KéL vi:'uhá Orl.. t��lata választ el már ennünket ezektől. Ár a? 
..;.gész vi lá...:on " f+ "' már so minden l '6--. 1 'Í_ · oz o .... , de egy dolo 
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+- .!' ... . . • "'o' rsa' t =„_ze � -r.ár ... d1.,.,szt1, s: ?e·c:-zoritÁ.ssP..l � ZZ _,_ nemzev�U� .., • ... ..... -

ka:eoso atb-m. '...;, ft..2;rt:l1->3t az a 'lt�ér és" hog:"" ::dk .:s le�11...tnek 

azolr a �'1k, :iLEz:: : :rt� ,..aink �:::.� ttársa i k�nt mint "mf ... g�rar " nck . ö

h :::.tnének számi+' sb&':' :::z a sz� ;igyanis � nc2 „nL. a:::ra · ' ,  ·'nmag� an 

na{'l"von t6.� .;..:·telm�t 1·r-=r <::?.., .  J;zért e me ��"tG.roz�sra csa2._ :i. :,._ö--� - � 
,; , /, é vetkez o a .• :cm esb et 0s e 

me.,:yar s::::1�az'3su R.;.1át 51 
m:tz�:: magyar r.z'i_mazásu a.._'"'á+ "2., .'.:.e i degen származásu V'i „ ... n m 
magyar nemzeti „ �ü an:rút ól. "'?/ !' , · �  ..., ' "

, 
I" ""· .... z r":laz as l. egen SL,q,.c a. s.., v:... 

n m mavva "\·· n�mz e"'" is ' -·r .... „ - v .._;, � , 
„ / , „ "l é � _yar ho:c.1 o.i.g Prsac;'.i apato s mc.e"' ..... _� 

szárm�?.áeu anyát�� . "..z �ls" esetben sz·5ba ''.) etnének a.Zok a 1�-
áryok /ü4 =_,�" �s elv/,:+. ne' k. t?'. árva/ .t aki '1,.�) él a sz ül ok ms.gyar 

, / . 1 , ""' , , _,'.J!_.... t , . 1 , , , szarmazas" .:..:.,.. vanv ..... e� nem truna.u.r.1a e, vaz.;- ny1 ranva_oan 

két s�.:,_, 3 ne1 .vonható. ==-<„c....i..::." te át, ha A s��� �1� t isz ta magyar 
h , jrs "g é5_ sz árm zn :.. , � �,.: 'cat mindenhol és nindenkor ma.:..;yarolr.nak 
és !ilagv ar an� � yelvü8:..n'"'k v-al_ották, nyilvánvalóan nem nemz _tiségi 
sz'ilŐkto �zárm-znak s gyermekei k.ne;.: is magyar az a.n„ra.r elve . 
A más.Jdik es'3tben csak azok a IDagyar leányok j �°11.etn él• ek W"<ltu.:

tás �, akik tisztÁ.r.. magyarok lakta vidéken tis�tán csak �q�va� 
nev_ l/ ,._ r':::-�sr" ... ek„ z··_e.:· oT.tlL .... an _;. 6ve saL 
magyarul esz•31nek e.:::;�Tisk „� c  ... �; m ..=,:.r:n· nevelés als.tt a tisztára. 

magyar nyelv·. ci·tatás .érter �� _::e 1.:. i s1.<:ola t::L o osztályától 
kezdődően felfelé. A harmadik eset en sz�1mitásba veretok _enné

nek mind aiok a l�ánJo! , akik a m .=:-er nyelvet 1--eszélik, csalá -
juJ.r ker <::tén. belül is azt használ·�: �d ma.�ukat mindig 2o .:.nden
hol ::iag:-::iro1:na2.� tart · ák. Az idegen '"'saládi név, bár 'k.étsé telenül 
szé,:ss.s:li ának tekinthető, azért ...,_;r agátan még ser._it .... .:!ül zárna 
ki .., tek'ntetben a "mae.rar't ..:'ogal:::'a a:ól. Ez'3el a javaslatommal 
elé é szabadelvüen : áro� el, ie e ee1 Latároz �saimat a lehető ls�
alsóbc batf:ru�'k: tart...,..,,. Ezek .ig���llis nerr máról rolna:pra. alakulta...\. 
k. b ... nne , anem e y egész é1°+ .... n át fi.'.::yelemLel }�isért célzatos 
megfigyeléseim ala ján. 

�ande�eknek az előre o�sátása után most _ár r·eátérek nJhai 

Ferenc Ferdinlnd tr6nörök]s titkára. Annak a Ferenc Fer�inándnak 
a titkára� aki� kortársai valóba_n s�hinx-nek ismerték és annak is 
tartottáK. T�ry, ho�y c=ősen zárkoz�tt ember �o�t s e zárkozottst

gát csak a.KhJr vetett� le„ amikor az ált'lla ,...égtelentil gyi51"5lt, 
+ 1" l' , 1 „ , „ megvet vt s e otte va osagga undort kelte naeyars ra s�0rha�ta 

a r inden magyar kezet ·�k"lbe kényszerítő o.egjE.g ,..zéseit. va_l.,,á i::Ll 
1:é j el et, arr.iJcor a magyarság al szeml'en érzE.tt c;yülé5 :..ténck, undo-



rá.na:k és ue,.,...retésének sza a fo2.yást en,serfuetett � Ez volt te:iát 

Feren� F rJiná j, a "ma,:„-ar" tróri egy_,.._o_i várományosa„ aki a ma= 
gyar...,Lal szeltlben aló z:-'Uöleté�ek mi?g a házasságkötésével :..s 

dfejezést adott a amikor fl r1ag„ ars� ot u_:yancs� s.,r':lö_o �seh nép-
01 származott Chot „ Zsúfia grófnővel kötött morganat kus házas 

sáP-ot , a edig a róla szóló magys.r t··rténelmi müve'l< ""t . elolvass1_tk, 

akkor :r.. ég kevésr é fog 0'1..lt különMs�ek találn.:.„ l"..cg:- i zony nagyon 
sok .iagyar :1az .... fi lélckzett fel kkor, ai.IJ.ikor _..,_y e: a ma :.,.argyi.i.löl: 

osztrák oh�rcegne_ és felesé ?r�r életét e.sy e_vetemült sz�r or

gyilkos 1914 j'm.ius 1 éz.(L kiol+c-t .... 0„ ami utá.n e:sza a<.:�::tak az 
A oka2i :iszis lvvasai és :.. „ ;-01 b� or.;.tott ':..: egPSZ ::u.:rópnt, amely 
lán ok az6t� már az e ész �:l1et i �  lán7 a oritot:ák és még m , 
35 .e..v elteltével se:.i S7üntek meg. �:::zteni ezt az et.éf'z szer ncsét-
1 &> 1 /' 1 1 - , . , k ""' . ..... sn .!. ··��- szt, Me y t e.-"t;�"' 'ban. _, ,_ :�1'1:..a� r„eve,..,ne "' ..:.. >::> min ezt 

a sok szerencs?tlenséget n :c_s v :�s/' os irón i É  · aként Pü: ... ént n -
kUnk ma�yaroknak kell e_szenvednünk nemzPtUnk liáz elle� géért, 
gy-'UqH5nké�t„ me.;,'t'_tőnké_�VJ ...,er o F'='rdinál:.'é-...t. i iatta : _ _ llett 

vér�znünk és látnm k �azÁ : ..-uBzt' lását , feldarabolását . E 1 n-
sé eln.l{nek az ég mind <i. née.: + á · '11 1:az án..lrból kellett F::f.,Y e()'y dara
bot lesz�kitani és v'gül mind nnek betetőzéséül hazá.nl� 1 g"obb'ai 
kén:"sze ültek össze� �ava'któl .Jegf .... ztva, o�ig lealázva„ hazát= 
„ 1 , 'dn . t f • • • „ , b , " , k .C\ 1 , h J.anu_ szoro 1 szer e s < ... __ a :nag vi a.g a. ... ,,. ... e::; e a _ � mer = 

tetlen s<::en :'.:...'.:sei nk h"' n ·n ironiái a =-.1· nak.? ... :Jo.'"' azonban nem 
szokott té..,, .::.::·. v ... ��on nem ilyen uton �&....ja-� a . O:!:'S tudtunJr..I"a. 

a.dni azt1 hogy mit i vesztettünk :::'erenc Ferdinándra , mert rre 
azt k�ll wondanunk, "'og:"" "mindent '1 ! 

D hog:'" ezt -2 (r + „essQ'J..;:� msg :.:ell ismernünk e lob az egylcori 
Ia?sburg S_:)-Í!lZ tit:�-' ..... Azt a' titkov, 3.melyet ?erenc Ferdinándról 
tért fel elottem é� eg� t ársam előtt :9 � ·:.nuárj� an Pensacolában 
az ecykori ·�onarchiiból számüzött Hal �yi ""?olg'.5.lat n kívüli száz.J.
dos. Szavait az időnek ebben a távlatábl'ID. szó szerint meg sem klsé
relb +em visszaadni, de felfedései nek ::.ényegére t isz·tfn �s v il';')"osan 
emlé2 :szem F ész va..:;,yrok e? t bárwiko::- _aküvel is meg erős· te.ni 

":::1� J.k, r o� .d0t"'" � TTalr-� ....,:, i ,, err::. ,, E..Z ... ete't arra, ho y F rerc 

Ferd .i. nó.ndot a tr�nör."klés"h �r "-l�lozt e ,Jlo 1z ··ns:.,.ilieosLé l�tt 
Rudolf foher· �g„ ma·: 2eC.:.ir; a.szeren ::>étl 1 v{get é1t -&sz1.: !'Öher
ce • Ez utób. i nak a n.gyars;;ggal szem en t.á l 1lt ro_rnnszenv miatt 
kellett az osztrák kamar·, ... a intézLec ssér� el usztulnia. Ilyen e
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Kedves Jenőm! 
 
Legutóbbi ittléted alkalmával nyilvánított kérésednek teszek eleget, amikor most a jelen 
soraimmal adom írásban az akkor közölteket. 
Még 1903. január havában történt, hogy először léptem Amerika földjére a Mexikói öbölből 
fekvő Pensacola nevü városkában, nem messze kissé keletre New-Orleanstól. Egy volt 
osztálytársammal együtt érkeztem oda, akivel a megelőző évben kerültünk ki a fiumei 
Tengerészeti Akadémiából. 
 
Pusztán egy véletlen körülmény folytán jöttünk ott össze a helybeli nagy áruház egyik 
tulajdonosával. Megtudtuk tőle, hogy akkor már több mint két évtizeddel azelőtt vándorolt ki 
öccsével Magyarországból s tisztán amerikai munkájuk eredménye volt a már akkor amerikai 
méretű áruházuk, amelynek címtábláján a "Friedmann Brothers" felirat volt látható. Míg az 
idősebb fivér úgy beszélte a magyar nyelvet, mintha csak velünk érkezett volna oda hazulról, 
addig ifjabb fivére már csak alig egy két szónak emlékezett bizonytalanul a jelentésére. Az 
idősebbik Friedmann testvér még aznap este bevezetett bennünket a helység legelőkelőbb 
klubjába. Amikor bemutatott bennünket a klub tulajdonosának, Hall dr.-nak, egy kellemes 
megjelenésű amerikai úriembernek. Ez nem mulasztotta el azonnal kijelenteni, hogy ott 
tartózkodásunk ideje alatt érezzük magunkat otthon, mint szívesen látott vendégei a klubjának.  
 
Az egyik nap délutánján csak ketten voltunk a társammal a klub olvasótermében, ahol egy 
méreteiben szokatlanul nagy ovális asztal egyik végénél kényelmes bőrfotelekben ülve 
böngésztük az asztalon fekvő lapokat és folyóiratokat, amikor belépett az olvasóterembe 
dr.Hall. 
 
Kedvesen, de csak csendes főhajtással üdvözölt bennünket, nehogy zavarva érezzük magunkat 
olvasásunkban s az asztal túlsó végén helyet foglalva belemerült ö is azoknak az újságoknak az 
olvasásába, amelyek ott a keze ügyébe kerültek. Ilyen körülmények mellett hamarosan 
megfeledkeztünk róla és mi is folytattuk olvasásunkat.  
 
Alig telhetett el így több mint egy negyed óra, amikor különös nevek suttogására lettünk 
figyelmesek. Nem voltunk, csak hárman a teremben. Hall dr. kezéből láthatólag az asztalra 
hajlott az általa olvasott lap, míg ugyanakkor ö álomba szenderülten dőlt be a kényelmes klub 
fotel egyik sarkába. Az elsuttogott különös nevekre azonban akaratlanul kellett felfigyelnünk, 
mert azokat semmiképpen sem tudtuk kapcsolatba hozni szendergő amerikai házigazdánkkal. 
Elképzelhető, hogy minő buta szemekkel meredhettünk rája, amit valószínűleg megérezve 
álmából zavartan felébredt, amikor ö is nagy kérdő szemekkel tekintett felénk. Így néztünk 
farkas szemet egymással egy darabig, amíg ö magára nem eszmélve meg nem kérdezte, hogy 
talán fecsegett valamit álmában? 
 
Biztosítottuk róla, hogy álomban való fecsegésről éppen nem lehet szó, de közöltük vele, 
miszerint kétségtelenül különösnek találtuk azokat a neveket, amelyeket álmában suttogva 



kiejtett, mert nem találunk arra magyarázatot, hogy szendergésében egy amerikai a mi európai 
uralkodó családunk tagjainak a neveit suttogja önmagának és azok közül többnek a nevét 
többszörösen is megismételje. Erre a kijelentésünkre szemmel láthatólag megdöbbent, de 
hamarosan megtalálta önmagát s újra bemutatkozott, de most már a mi nagy meglepetésünkre 
magyar nyelven, mint Halmágyi szkv. százados. 
 
Elmondotta, hogy amikor IV. Károly király édesatyja, a néhai Ottó főherceg, az egyik 
tivornyája után azt az ismeretessé vált botrányt akarta elkövetni, hogy borgőzös társaságát 
lakására illetve palotájába hívva felvezesse feleségének a hálószobájába, ö is részt vett a szóban 
forgó tivornyán. Ha bár ő sem volt mentes az elfogyasztott szesz hatásától, az azért még eszébe 
jutott, hogy voltaképpen ö a fenséges asszony kamarás tisztje. Illuminált állapotban a hálószoba 
ajtajáig érve még azt is kisütötte, hogy neki tennie kell valamit és meg kell akadályoznia a 
főherceg szándékának a keresztülvitelét. Borgőzös állapotban evégből a főhercegi hálószoba 
ajtaja elé ugrott s ott kardot rántva és azzal hadonászva kijelentette, hogy bárki is csak az ö 
testén át juthat be a fenséges asszonyhoz. A társaság e nem várt fordulat folytán kénytelen volt 
eltávozni, ami ö továbbra is őrizte az ajtót. 
 
Bátor kiállásáért csak dicséretet kaphatott volna, ha túlbuzgóságában, illetve felöntött 
állapotában nem feledkezett volna meg arról, hogy nem állott jogában még a főherceget is 
megakadályozni abban, hogy ö se léphessen be a felesége hálószobájába. 
Ezért lakolnia kellett. Büntetésből szolgálaton kívüli állományba helyezték és száműzték a 
monarchia területéről, bár erdélyi birtokaitól nem fosztották meg s így azoknak a hasznából 
alapíthatta meg amerikai klubját, mely akkor már szintén jól jövedelmező üzletnek bizonyult a 
vezetése mellett. 
 
Kilétének ilyenképpen történt felfedése után több dolgot mondott el uralkodóházunk 
egynémely tagjának a dolgairól, nehogy magával kelljen azokat vinnie esetleg a sírba, s ezért 
úgy tekintett bennünket, mint a sors küldöttjeit. Nem hogy nem követelt, de még csak nem is 
kért tőlünk bizalmas közléseire titoktartást, ellenben jól felfogott érdekünkből erősen a 
lelkünkre kötötte, hogy ha az általa közölteket bárki előtt is elfecsegnénk, és azok 
nyilvánosságra kerülnének, attól a perctől kezdve életünk többé egy fa garast sem fog érni. 
 
Azóta azonban sokat változott a világ. Hol vagyunk ma már a monarchiától és hol van ma már 
az akkori hírhedt bécsi kamarilla? 
Két világháború távlata választ el már bennünket ezektől. Bár az egész világon azóta már sok 
minden megváltozott, de egy dolog kétségtelenül változatlanul élte túl az időket. Ez pedig a 
magyar szent korona. 
 
A magyar szent koronával kapcsolatban való érdektelen történelmi küldetésem érzése fogott el, 
amidőn itt léted alkalmával közöltem Veled mindazt, amit néhai Ferenc Ferdinánd 
trónörököstől tudtam meg annak idején Halmágyi századostól. Magam nem vagyok semmiféle 
összeköttetésben sem a volt királyi házunk tagjaival, sem pedig volt vagy eljövendő 
politikusainkkal. Mivel a vagyon nem érdekelt, mert már 30 éves korom előtt rájöttem, hogy az 
inkább teher, mint áldás az életben, de ugyanúgy a politikai felelőség is, ennélfogva nem 
kerestem az ilyen ismeretségeket s ma már arról is meggyőződtem, hogy ennek a felismerésnek 
köszönhetem, hogy a fejemet nem választották el legalább is eddig a nyakamtól. Ha Hazánk 
sorsának intézésében való részvétel vállalására illetékesektől felhívást nem kapok, arra 
magamtól soha sem fogok vágyódni, még kevésbé törekedni, mert azt tartom, hogy miért 
csináljak magamnak gondokat, ha azokat tőlem senki sem kívánja vagy kéri. Akad erre a célra 
elég sok törtető. Igaz ugyan, hogy ezek java részét inkább az önző érdekek, mint a köz érdekei 



ösztönzik, de azt tartom, hogy mindig olyanok a vezetők, mint amilyeneket a vezetettek 
megérdemelnek. 
 
E sorokat azért szögezem le, hogy nyilvánvalóvá tegyem, miszerint a Veled közölt értesüléseim 
írásban történő lerögzítésére semmiféle önérdek nem vezet, csupán a történelmi igazság, 
amidőn kérésednek ezzel eleget teszek, mert különben e sorokat az ilyenekre éhes szenzációt 
hajszoló lapoknál könnyen értékesíthetném. 
 
Érzem hogy a történelemnek ezt a titkát csak Hazánk érdekében fogod felhasználni. Hogy 
miként, az Rajtad múlik! Őrizd meg soraimat, nehogy illetéktelenek kezeibe kerülhessen.  
Azt tudod, hogy nem csak nemzeti királyságnak vagyok híve, hanem nemzeti király is a 
kívánságom. Tudom azt is, hogy ezekben egyetértünk. Abban is egyet értünk, hogy nemzeti 
királyt nem kereshetünk, de nem is találhatunk. Közöltem azonban Veled, hogy ha eljövendő 
uralkodóinktól cserébe a koronáért azt követeljük, hogy hitvesüket ne idegen uralkodó 
családból, hanem a magyar nők nagy és szép csokraiból keressék és válasszák ki maguknak, 
akkor bárki kerüljön is legközelebb a magyar király székébe, a harmadik nemzedéknél már nem 
lesz szüksége a magyarságnak arra, hogy nemzeti királyt kelljen keresnie. 
 
Mivel nem tartom üdvösnek, hogy szent koronánkra többesben legyenek trónigénylők, ezért 
nagyon megfontolandónak tartom, hogy a történelemnek az alábbiakban közölt titka 
köztudomásúvá váljék-e, vagy sem. Annak a célnak az elérésére azonban, hogy egy két 
nemzedéken belül nemzeti királyhoz juthasson a magyarság, végső fegyverként való 
felhasználása talán megengedhető lenne, annál is inkább, mivel törvényeink nem ismerik 
királyaink rangon aluli házasságkötésének érvénytelenségét. Téves felfogás lenne ez ellen az az 
érvelés, hogy a mai korban, amikor az emberi jogokat nemzetközi törvények alapján 
igyekeznek biztosítani mindenki számára, akkor mi nem jöhetünk elő jövendő uralkodóinknál 
az ilyen megszorításokkal, mert ilyen megszorításra sohasem a trón várományos vagy a király 
egyéni személye, hanem mindenkor csak a közjogi személye lenne kötelezve, minélfogva nem 
lenne elzárva e tekintetben ő előttük sem az emberi jogokon alapuló szabad párválasztás 
eshetősége sem, ami legfeljebb a trónigényről való lemondás kötelezettségét vonná maga után. 
Egyébként is az általam javasolt párválasztási kötelezettség még mindig inkább tágabb teret 
enged a szabad választásnak, mint az egyenrangúság alapján megkötött párválasztási 
kötelezettségei az uralkodó családoknak. Egyszer már véget kell vetni annak, hogy vérükben 
idegen uralkodók intézzék nemzetünk sorsát. Ezzel a párválasztási megszorítással kapcsolatban 
még felmerülhet az a kérdés, hogy kik is lehetnek azok a nők, akik királyaink élettársaiként 
mint "magyar" nők jöhetnének számításba? Ez a szó ugyanis , hogy "magyar", önmagában 
nagyon tág értelmet nyerhet. Ezért a meghatározásra csak a következő három eshetőség 
megvizsgálását javaslom: 
1/. Származás magyar származású apától és magyar származású anyától. 
2/. Származás magyar származású apától, de idegen származású vagy nem magyar nemzetiségű 
anyától. 
3/. Származás idegen származású vagy nem magyar nemzetiségű, de magyar honpolgárságú 
apától és magyar származású anyától. 
Az első esetben szóba jöhetnek azok a leányok /özvegy és elvált nők kizárva/, akiknél a szülök 
magyar származása nyilvánvalóan meg nem támadható, vagy nyilvánvalóan kétségbe nem 
vonható. Elegendő tehát, ha a szülök tiszta magyar helységből származnak, magukat mindenhol 
és mindenkor magyaroknak és magyar anyanyelvűeknek vallották, nyilvánvalóan nem 
nemzetiségi szülőktől származnak és gyermekeiknek is magyar az anyanyelve. 
A második esetben csak azok a magyar lányok jöhetnek számításba , akik tisztán magyarok 
lakta vidéken tisztán csak magyar nevelésben részesültek, szüleik otthonukban már több éve 



csak magyarul beszélnek egymás közt; magyar nevelés alatt a tisztára magyar nyelvük oktatás 
értendő az elemi iskola első osztályától kezdődően felfelé. A harmadik esetben számításba 
vehetők lennének mind azok a lányok, akik a magyar nyelvet beszélik, családjuk keretén belül 
is azt használják és magukat mindig és mindenhol magyaroknak tartják. Az idegen családi név, 
bár kétségtelenül szépséghibának tekinthető, azért egymagában még senkit sem zárna ki e 
tekintetben a "magyar" fogalma alól. Ezzel a javaslatommal eléggé szabadelvűen járok el, de e 
meghatározásaimat a lehető legalsóbb határnak tartom. Ezek ugyanis nem máról holnapra 
alakulta ki, hanem egy egész életen át figyelemmel kísért célzatos megfigyeléseim alapján. 
 
Mindezeknek az előrebocsátása után most már rátérek néhai Ferenc Ferdinánd trónörökös 
titkára. Annak a Ferenc Ferdinándnak a titkára, akit kortársai valóban sphinx-nek ismerték és 
annak is tartották. Tény, hogy erősen zárkózott ember volt s e zárkózottságát csak akkor vetette 
le, amikor az általa végtelenül gyűlölt, megvetett s előtte valósággal undort keltö magyarságra 
szórhatta a minden magyar kezet ökölbe kényszeritő megjegyzéseit. Valósággal kéjelgett, 
amikor a magyarsággal szemben érzett gyűlöletének, undorának és megvetésének szabad 
folyást engedhetett. Ez volt tehát Ferenc Ferdinánd, a "magyar" trón egykori várományosa, aki 
a magyarsággal szemben való gyűlöletének még a házasságkötésével is kifejezést adott, amikor 
a magyarságot ugyancsak gyűlölő cseh népből származott Chotek Zsófia grófnővel kötött 
morganatikus házasságot. Ha pedi a róla szóló magyar történelmi műveket elolvassuk, akkor 
még kevésbé fogjuk különösnek találni, hogy bizony nagyon sok magyar hazafi lélegzett fel 
akkor, amikor ennek a magyar-gyűlölő osztrák főhercegnek és feleségének életét egy 
elvetemült szerb orgyilkos 1914. június végén kioltotta, ami után elszabadultak az Apokalipszis 
lovasai és lángokba boritották egész Európát, amely lángok azóta már az egész Földet is lángba 
borították és még ma, 35 év elteltével sem szüntek meg emészteni ezt az egész szerencsétlen 
földrészt, amelyet legújabban Eurázsiának neveznek. És mindezt a sok szerencsétlenséget a 
Sors valóságos iróniájaként főként nekünk magyaroknak kell elszenvednünk nemzetünk ádáz 
ellenségéért, gyűlölőnkért, megvetőnkért, Ferenc Ferdinándért. Miatta kellett véreznünk és 
látnunk Hazánk pusztulását, feldarabolását. Ellenségeinknek az ég mind a négy táján 
Hazánkból kellett egy-egy darabot leszakítani és végül mindennek betetézéséül hazánk 
legjobbjai kényszerültek összes javaiktól megfosztva, porig lealázva, hazátlanul szóródni szerte 
széjjel a nagy világban. Mik ezek a felmérhetetlen szenvedéseink, ha nem iróniái a Sorsnak? A 
Sors azonban nem szokott tévedni. Vajon nem ilyen úton akarja-e a Sors tudtunkra adni azt, 
hogy mit is vesztettünk Ferenc Ferdinánddal, mert erre azt kell mondanunk, hogy "mindent"! 
 
De hogy ezt megérthessük, meg kell ismernünk előbb az egykori Habsburg Sphinx titkát. Azt a 
titkot, amelyet Ferenc Ferdinándról tárt fel előttem és egy társam előtt 1903 januárjában 
Pensacolában az egykori Monarchiából száműzött Halmágyi szolgálaton kívüli százados. 
Szavait az időnek ebben a távlatában szó szerint meg sem kísérelhetem visszaadni, de 
felfedéseinek lényegére tisztán és világosan emlékszem. Kész vagyok ezt bármikor esküvel is 
megerősíteni. 
 
"Fiuk, mondotta Halmágyi, emlékezzetek arra, hogy Ferenc Ferdinándot a trónöröklésben 
megelőzte előbb az öngyilkossá lett Rudolf főherceg, majd pedig a szerencsétlen véget ért 
László főherceg. Ez utóbbinak a magyarsággal szemben táplált rokonszenve miatt kellet az 
osztrák kamarilla intézkedésére elpusztulnia. Ilyen előzmények után lett a trón örökösévé 
Ferenc Ferdinánd, aki egy ifjúkori gyermekes helytelen eljárása miatt nagyon ellenszenves volt 
nagybátyja, a császár előtt.  
 
Tisztában volt azzal, hogy nagybátyja részéről semmiféle támogatásra vagy védelemre nem 
számíthat. Amidőn a kamarilla előtt nyilvánvalóvá vált a császár vele szemben való 



ellenszenve, mint állítólagos súlyos tüdőbeteget a szó legszorosabb értelmében internálták 
Lussin szigetére és ezzel megakadályozták nála, mint trónörökösnek,a közjogi szereplését. 
Ferenc Ferdinánd kitűnően beszélt magyarul, de László sorsa, valamint indoktalan internálása 
óvatosságra intette. A magyarsággal szemben táplált érzelmeivel, mint annak idején a 
trónörököstől messze állónál, eredetileg nem törődtek. Vele született zárkózottsága is 
megmentette őt addig, hogy e tekintetben nemigen lehetett nála senki sem tisztában erről az 
oldalról. Világossá vált előtte, hogy a trón árnyékában éltre halálra megy a játék. Édesanyja 
megmozgatott minden követ, hogy fiát internálásából felszabadítsa és közjogi szereplésének 
jogaiba visszahelyeztesse, de sikertelenül. Végül is II. Vilmos császárhoz fordult segítségért. 
Ekkor született meg a tatai császárhadgyakorlatok gondolata. Már napok óta folytak e 
gyakorlatok, amikor II. Vilmos egyszerre elkezdett érdeklődni a trónörökös felöl. Hiába 
akarták azzal kielégíteni, hogy szegény trónörökös beteg, mert amikor Vilmos megtudta, hogy 
betegsége nem köti ágyhoz, úgyszólván követelte, hogy a trónörökösnek is feltételül részt kell 
vennie ezeken a hadgyakorlatokon. Mit volt mit tenni? A vendég császár kívánságát ki kellett 
elégíteni. Távirat ment tehát Lussinba a trónörökösért. A találkozás után az egész vezérkar 
jelenlétében történt meg, amikor is Vilmos erősen szemügyre véve Ferenc Ferdinándot, 
ellenmondást nem tűrő hangon kijelentette, hogy tereád merik azt mondani fiam, amikor majd 
ki nem pattansz az egészségtől, hogy te beteg vagy? Hol az a felcser, aki ezt meri rólad állítani? 
 
Igy gyógyult meg tehát hirtelen az állítólagos tüdőbetegségből a monarchia akkori száműzött 
trónörököse. 
Öten voltak magyarok, akiket Ferenc Ferdinánd bizalmába fogadott. Halmágyi saját magát is 
közéjük számítva név szerint nevezte meg őket. Neveiket nem jegyeztem fel. Arra még 
emlékszem, hogy egy akkori főispán és egy magyar tábornok volt köztük. A trónörökös velük, 
ha másoktól távol állottak, magyarul beszélt. Csak egyedül ök. tudták, hogy a trónörökös 
megnyilvánuló magyar gyűlölete csupán álarc a saját személyi biztonságának a fedezésére. 
Ennek ellenére állandóan figyelték és gyanakodta reá. Mivel nem bíztak benne, nevezték öt el 
Sphinx-nek. Halmágyi elmondotta, hogy az osztrák kamarilla állandó fondorlatai miatt Ferenc 
Ferdinand kiábrándult az osztrák császári koronából s terve az volt, hogy ha eljön az ideje, csak 
magyar királlyá koronáztatja meg magát és Budapest székhellyel a magyarság vezetése mellett 
dualisztikus monarchia helyett Szerbia bekapcsolásával trialisztikus monarchiát hoz létre. 
 
Bár némi kételkedéssel hallgattuk Halmágyit, de nem volt okunk szavahihetőségét kétségbe 
venni. És most nézzük meg tiszta látással, mi minden is történt a későbbi időkben? 
 
Ferenc Ferdinánd megnősült. Elvette Chotek Zsófia grófnőt. Elvette a futaki több ezer holdas 
magyar főrendházi tagnak a leányát, akivel nyolc éves koromban többekkel együtt én is 
játszottam fogócskát a futaki kastély parkjában. Német szó elsajátítására kerültem akkor 
cseregyerekként Ó-Futakra. Hogy Zsóf grófkisasszony beszélt-e magyarul vagy sem, arra nem 
emlékszem. Arra azonban jól emlékszem, hogy a tanítóknak, az orvosoknak és a patikusnak 
velem egykorú csemetéi többet tanultak tőlem magyarul, mint én tőlük németül. Bár a 
grófkisasszony idősebb volt nálunknál, mégis a fenti haddal hancúrozott akkori ottlétekor a 
legszívesebben. 
 
Ferenc Ferdinándnak e morganatikus házasságkötése előtt utódai nevében azok részéről le 
kellett mondani trónigényeiről. Ezt a reverzálist igazán könnyű szívvel írhatta alá. Az csak 
Ausztriában bírt volna érvénnyel. A mi törvényeink nem ismerik a morganatikus házasságot, 
ennél fogva ez a reverzális gyermekeinek a magyar trónt igénylő jogát nem érinthette. A 
Hohenlohe hercegek, jogilag a magyar korona egykor jogos presumptív örökösei, még mai is 
élnek, bár kétségtelen, hogy atyjuk életében még nem avathatta be őket titkos terveibe, nehogy 



mint fiatal meggondolatlan gyermekek esetleg árulóivá lehessenek. 
Az itt lefektetettek ezért még sok bajt okozhatnak egyrészt Hazánknak, másrészt IV.Károly 
király leszármazottjainak, ha illetéktelen kezekbe kerülnek. De menjünk tovább. Azok a 
tábornokok, akiket mint trónörökös, Ferenc Ferdinánd helyezett vagy helyeztetett a haderő 
vezető helyeire, ha nem is voltak vérségileg magyarok, de túlnyomó többségben mint magyar 
alattvalók látták meg a napvilágot. Végül pedig Ferenc Ferdinánd életét egy szerb golyó oltotta 
ki orozva. Vajon nem azért-e, mert valahol valamiképpen kiszivárgott talán Ferenc Ferdinánd 
szándéka Szerbiával kapcsolatban? Avagy csak véletlen egybeesése volna ez a dolgoknak? Ki 
adhat erre feleletet?  

Adja Isten, hogy e soraim úgy induljanak el tőlem útjukra, hogy bármi lesz is a sorsuk, azok 
Hazánknak soha nem kárára, hanem csak hasznára váljanak. Elgondolkodhatsz Halmágyinak 
már 1903-bam leadott közlésein. 

Szeretettel és őszinte igaz magyar barátsággal, 
üdvözöl, 

(tollal aláírás "Jenő") 


