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Kedves Jenőkém! 

Látom,a szép csendórnap után kitört a palotaforradalom:erre számi 
tottam!-Hova-tovább m~ndig jobban beigazolódik,hogy annyira tele va
gyunk testünktől,lelkünktol,vérünktől távoleső t degenekkel,hogy előbb
utóbb megfojt~nak bennllket ezek a "jó" svábok,meg szlávok.-Ahol egy ki
csit megkap~rod,Jenőkém,mindjárt előtünik az ,igazi,mindjárt ott áll e
lőttünk az ·a valóság,hogy már nem vagyunk urak itt kint se a magunk 
szerencsétlen portáján s hogy Mikes Kelemen szavaival éljek, bizony itt 
járnak ablakunkra titkos poroszlók!O~t Rodostóban nem jártak: Istenem 
az is bold~gság volt s minket ettől is megfosztott az Isten!-Merthogy 
ezek azok,azon már vitázni nem is lehet!Ezek előtt semmi se szent,csak 
az önérdek,ha mindjárt hiuság képében jelen~kezik is olykor.-E~ek azok 
á napraforgó ~mberek,akik ,mindig odafordultak,ahonnan a nap sütött,aho] 
nekik jutott valami,ahonnan vártak,reméltek valamit,-de hogy náluk ön-

t 

zetl enség ·is volt vala;ha is,-azt tagadom és százszqr tagadom!-Most az-
tán magukra ölt ötték a hazafiság és a hqnitentés gyönyörüszép köpenye
gét és meg akarják váltani,fel akarják szabaditani a mi szerencsétlen 
Hazánkat,a mi szerencsétlen népünket.Szegény Hazánk,szegény Népünk! 

De hát visszatérek közelebbre a forradalmárokho~,a frakciósokhoz, 
éppen most olvasgatom di.cső magatartásukat és csak azt mondhatom,hogy 
jól van ez igy:kifakadt a gennygóc,nem ·fertőz többé bent a testben,a
zonban,-vigyázat,-nagyon fertőz a testen kivül!-Ezt ugy lehetett volna 
elkerülni ,ha kioperál tát ok volna a tályogot ,mielőtt .kifakadt és elöm
lött a testen és annak közelében.-Ott követtétek el a hibát,hogy nem 
mentetek neki a késsel nyomban,ahogy felfedeztétek a gennyg6cot.De hát 
most már megtörtént,nem kell . sirnL utánuk,menjenek a maguk utján,a ma
gyar csendőr pedig m_egy a maga egyenes utján:Hiven!Becsül ettel!Vitézül! 
Nincs igazuk azoknak a frakciósokn~!Ha valami kívánságuk volt,11nmi:b: 
11xx módjukban á1lott azt fel tárni sjé'lfogadható volt, biztosan meg is 
adatott volna,de ez a bujtogatás,~zgatás,titokban jegyzőkönyvezés,köte· 

kedés a tiszthelyettesi karral,küiön tiszti vonal,legénységi vonal? 
Hát ezt nevezik ők egységnek itt a demokratikus világ tengerében,a ránl 
zudult mérhetetlen szenvedések tengerében!-Nem eszes emberek azok,el-. . 
maradt,vagy begyepesedett agyuak,akik azt hiszik még mindig,hogy ott 
folytathatják,ahol abbahagyták,pedig hát hallhatták már másoktól is,a
mit én olyan sokszor leszögeztem,vagy kihangsulyoztam,hogy nem lerz ~ 



ahogy .vol~ ,nem lesz ugy ,ahogy most van,hanern egészen másképp lesz, va 
la.mi egészen uj l esz ,valami más , de egészséges ,mert ha nem igy le!'z, 
akkor szépen ássuk meg a sirunkat és feküdjünk belé mint olyanok ,aki 
nem vagyunk életrevalók és nem vagyunk a lkalmasak arra,hogy mégegysz 
ál l amot alkothassunk! 

Hi rdetjük az egységet,ugyanakkor mindig akad nehány meleg,de m 
i nkább üres fejti ember , aki szétrombolja azt ,ha valahol jelentkezik a 
egység,mint egyedüli egészséges állapot. -Ott van a...-z: a szerencsét l en 
Bogyay Kamill ,vagy az a rövidlátó Mátéf fy Pi sta,akik ,amint látom,el 
vannak szédülve a nagyságuktól és odaszeg5dt ek szekértolóknak a mel l · 
a társaság mellé , akiknek oroszlánrészük van abban , hogy ma i ttvagyunk 
ahol vagyunk.-Odaszegődtek a svábok és Szvatopluk i vadékok áruló tá
botába,akik most vásárolják, vagy festegetik a fehérlovakat és agyon 
a:karják verni mi ndazokat,akik mindi g magyarok voltak ,akkor is ,a.mikor 
még nem voltak pengős magyar nevek és pengős"y"-ok.-Ezt is megért·_; , 
de meg is é rdemeljük ,hogy a nyakunkra illjenek ,mert pipogya emberek 
lettünk ,hizelegni ,nyalni tudunk már csak,de nem ütni,odaütni, ahol ez1 
a hitványak garázdálkodnak!-Jenőkém ,ne féljetek ,menjenek ,ahova akarnt 
ama nagy legények,egységbont6k,aknamunkások,momdjátok bátran a szemül 
be hitvány , egységbont6 munkájukat azzal,hogy ezt csinálták otthon is : 
nem uj dolog előttünk,hogy itt is és hogy még mindi g ezt cs i nálják,hc 
a maguk hitvány pecsenyéjét sütögethessék! 

Az ó kiváló munkájuk eredm ·nye ,hogy az áttelepülés kérdése is 
megakadt. - Azt mondotta bizalmasam,hogy most annyira fel vannak borzol 
a franciák ezzel az "Absa.m"- i esettel : Kovách Attila meggyilkolásával, 
hogy nem lehet előállni a kérdéssel,anig le neci lohad a nagy idegess~ 

Szépitik ezt az ügyet is ,de elfelejtik ,hogy a gyilkos jelvényes my
sall volt ,akit nagyszerüen kiválasztottak ,mert hát az a "ronda", "gi:.;z
ember"Király Gyula hiába magyarázott ,hogy meg kell válogatni az embe
reket ! -Hálás vagyok mindjobban a Mindenhatónak ,hogy nem vagyok tagja 
annak a diszes tá.rsaságna.k!-Amerikában i s szépen eljátszották a szere 
püket:magukra vonták a zs i dóság figyelrriét , hogy aztán a "hadviselt"ma
gyarság existenti~t tönkretegyék!De hát sorolhatná.rii hétszámra! 

Körlevel~" külön adom meg válaszomat , ide inkább csak azokat 
irtam ,amik nem mind oda.valók. - Kérlek add át meleg bajtársi kézszoritá 
somat az összes Bajtársaknak ,tiszteletteljes kézcsókjaimat Kedves jó 
Nagyságos Asszonynak ,Téged pedi g megölellek igaz bajtársi és baráti 
együttérzéssel és csak azt mondom:Keményen elör e! 


