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Kedves Jenőm! 

Köszönöm,ho";y ismét írtál öreg barátodnak!Mindig nagyon örülök,ha 
megér keznek kedves leveleid s benne olvashatok Rólatok és olvashatok 
mindnyájunk közös na6J ügyér&l!lv1:ásfelől is érkeznek hozzám levelek a 

bajtársaktól és nagyon is állithatom,hogy egyenes,becsületes és önzet
len felfogásunkkal nem állunk egyedül,söt ugy is lel etne mondani,hogy 

•, ' 

~ komoly felfogásu tábor mind mellettünk van.De hát ezz~l csak azt mor 
dottam,hogy van ilyen tábor is,hála Istennek,mert bizony a nag1obb tá
bor ebben a "megváltott"világba.n nem a mienk,hanem a gaz~mbereké,a ön
zőké,a szélhámosoké,a mindenáron való érvényesülniakaróké,az egyéni 
pecsenyesütögetőké.Sorolhatnám tovább a jelzö~et,de ·sok nyál gyül ösz
sze ilyenkor a számban,ami elhasználatlanul marad!Éppen azért,mert ez 
igy van,boldog vagyok,ha olyan emberek irnak és o yan emberekkel cse
rélem ki gondolataima.t,akik ugy gondolkodnak, int én és akiknek l elké
ben csak egy szent kötelesség él:minden idegszálunkkal,minden izomros
tunkkal dolgozni Hazánk felszabaditása érdekében és minden percben ké~ 
lenni rra,ho h / ·· b : f e ' ozni ezért 
célért minden gondolkodás né1kül!Itt nincs spekuláció,itt nincs ki
beszélés,csak egy van:félre mindennel,ami nem ezt a szent célt szolgá~ 
~ja! 

Erdeklődéssel olvastam,hogy Lajos ott v·olt Nálad.Látom,veséig meg-
mérted őt és látom:jól.-0 jó : iu,de gondolkodásának kiinduló pontja 
nem az,ami a mienké. Az olyanok és hozzá hasonlók agyát és tcvékenys~
gük irányát olyan gondolat ok és célok fütik,amelyek bármennyire iste
nesek is,nem mindig állanak t i sztán és szeplőtelenül a mi nagy céljai] 
megvalósitásának utján.-Jól mondottfad,Drága Jenőkém,ám jöjjön egy ma
gyar király,jöjjön még ma,de: hozza magával a függetl~n,az igazán ma
gyar Magyarországot és hozza tarsolyában szegény,agyonsanyargatott né
pünk jövendő boldogulásának minden alapfeltételét!!!Ha. ezeket nem hoza 
za,-nem kell és ismét nem kell !!!-Legyen az uj Magyarország,vagy mond
juk igy:a Magy~r Királyság végre egyszer az államalkotó nép nyugodt , 
boldog otthona és ne mások,idegen nációbeliek eldoradója,ahol mi1 az á~ 

lamalkotó magyarság csak a kiszolgáló lakáj szerepét t"ltjük be amazol 
kegyéböl!-N~m a"mi"érdekünkxöl van most itt szó,hanem a jövendő magya1 
ság érdekeiről,apnak a jövendő magyarságnak,aki el fo gja majd birálni, 
~egtettük-e mi a kötel eséégü.nket az ő érdekükben,vagy f eláldoztuk-e 
az ő érdeküket a m• egy tál lencséjéért?! 

Kedves,Drága Jenőm,addig nem beszélh~tünk mi egysegről,amig amot1 



"Körözvény"-ek j elenhetnek meg a Fej tudta. és beleegyezése rnell ett . 
TakÚkai. szemmel nézve 

1 
illet őleg olvasva a B. L. legutóbbi számí.t- látc 

L. barátunk: ideir, tehát láts zólag ide i s hut : következőleg addig is,an 
Te ott lehetsz a Fej mellet t ,meg kellene kisérelni , leállita.ni amaz l 
rod.almi , vagy "szépirodalmi "terméket , amit azok "Körözvény"- nek nevez
nek. -Mindeneset re az lenne az i gazán egés zséges dolog ,ha Te ,Jenőkém, 

ott lennél mellet te ,ot t lehetne azt án nyugodtan , óva.tosan ,de mindi g 
céltudatosan dagasztani!-A B. L.-né l tartva, itt köszönöm meg Uektek 
az Amerikai Ma.gyar Népszava számait! Nagyon fontos ,hogy ezt az uj sá~ 

olvashatjuk ,mert ez most ,mi6ta Szántó vette meg ,telj 1rnen ma1r;ar . 
Ör ömmel olvasám,hogy a zászlószentelés terve megvalósul.Magam ü 

ott leszek kraj.cárjaimmal , csak várok még pár napot , hó.tha s i kerül el
adni egy l ényegt el en ruha.dar abomat és kapok ért e nehány sillinget ,ak 
kor azt odaadom err e a gyönyörü szép munkára.Tegnap Urfi J inos is e11 
litet te , hogy ó is küld , tehát azért is várpk ,hogy kiforrjon a t öbbi t 
Ursak küldési szándéka is , hogy egy utalványon mehessen az összeg. 

Jó lenne 1 Kedves Jenőm,többet is tudni a Z. vör[ gyel való t a.lálko
zásról !Ujabban i smét érkeztek hirek Amerikából is , hogy az ó nagy han 
da- bandájuk:,a.mit sajtójukkal is igyekeznek még nagyobbra fu jni 1nem n 
gyon kedvelt. Ok most lovagolnak ott egy ~mberl,ugy látom,most ez a. f 
ba ,de, amint most irják ,az a f arba nem naGJOn t et szik az amer i kai ma
gyaroknak éppen eme nagy banda- bandázás miatt.Dobbal akarnak verebet 
fogni , ami élettapasztalataink SZl'Jrint nem szokott sikerülni ,éppen e11 
ért s zül etett meg ez a jó közmondás. -

Magamról is irok:az USA-ba való heutazásoma.t elutaiütották ,meg
fell ebbezt em,a f ell ebbezés beérkezését l etagadták és az elutasító ha 
tá.rozatot ezen ok miatt jogerőre emelkedettnek nyilvánitották. Most n:: 

r eklamáltam az a.jánlott levelet ,a.melyben a f ellebbezé s ment ,maj if ott 
kisül egy s más.Az is ,miért JcUldöt ték ők mingnik határoza.tot ::3- 3 e 
késéssel s akkor is ma.gánuton kaptam meg egy magánl'Jmbert l51 it t a tá
borban. Rosszindulat velünk csendérökkel F= zemben mindenütt ,ahova csak 
nézel.Valósággal kiónikus vakságban szenv111d ez a nyomorult Tilág ,hog 
még most is azt az egyetlen , kiv~ ló testületelet nyomja,ahol csak te
heti 1ill!lely egyedül küzdött ma már az egPsz viláf; veszedelme: az bols 
vismus ellen 30 esztendőn át ,az egész világon. -Vastag a hályog a vil 
szemén,még mindig nem tisztult meg egészen,még várni kell egy kicsit 

De hát ezekről annyit lehetne beszélni , nagyon kellene már ,hogy v 
lahogy összeüljünk egyszer átbeszélni a dolgokat ! 

Most betelvén papirom ,elbucsuzom Tőletek.Küldöm kedves jó Bajtárs 
il!lnak i gaz bajtársi köszöntésemet ,Kedves Jó Nagyságos Asezonyna.k tis 
telet-és szeretettelj es kézcsókomat ,Téged, jó Jenőm , i gaz és ~int e 
barát i szeretettel ölellek sokszor: ~ 

3~ 


