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Kedves Jó Jenőm! 

Két ut olsó level�d tartalmát egybrvetve,nem nagyon lept�k 
me; a történtek,jobban mondva akkor ért voina meglepeté�,ha nem ugy 

törtcmt volna , ahogy történt minden , de ak1{or legalább kellemesen csa

lódtam volna s, a mai világban ez nem megvetendő!-Azóta b izonyára meg� 

kaptad. a választ F .-hez intézett leveledre ,-amire én ieen-igHn kí
váncsi vag-1ok,-igy amiket alábl1 i randó va,gyok1 legnagyobb részt po 8t 

festa értékkel fognak birni.Mégi�,rriert kritikát vag:f vé eményt kér

tél ,megpróbálom kifejteni. Előre bocsátom,hogy c8ak moeltani leveled

ből tudtam meg , hogy a Bzóbanlevő cimváltozás nem a Te hozzájárulásod� 
dal történt ,ami pedig nagy,on sulyosbbitja a történéseket.Rasonlókép

ren novum előttem,hog-y Jegenyé5 olyan alat t omo � an viselkedett:gumá
kolt!Ugy látom,ez az epidém ia ragályo B . 

A --má�o latban me0küldött levél lé:nye;e s ezt nagyon helyesne1 
és ügyesnek tar:om,hogy megfe l �lo formában,,de lepleizettlenül odavág

ta a szemükbe azt a bajtársiatlan és a,z altiiszt bevonáf'ával ITéghe z

vitt eljárást ,amit 6)\,-ugy látom, talán megfelelő érzék hij ján,-neim 
vett ek 'szre,vagy megfele lő háttéri mo �ollyal azt gondolták,hogy Te 
nem ve.szed éB zre az alattomo� aknamunkát. -An..-vián sulyosabb, t eméF;ze-it es 

az eset,mert_egy ezrede�8el előzőleg le szögezet t n·egállapodá3 ellené· 

re történt.De �át ezen,Jenőkém,már tul vagyunk , an int irád Te i� i�

merted a "Felet!! ,én i�.-JegenyP.s viselkedése a várakozfüsnak minden -

be:n megfelelő volt . Valósz,inüleg ott hon is igy történt volna,ha ő let1 
volna egy ilyen cselekmény egyik hőse! 

Jó,hogy az erkölcsi felelősséggel eG]etemb�n az anyagit i� 

felvetetted,bár ann ak vállalása nem fog arriazok.nak gondot okozni,még 
akkor se;ha előre tudják , hogy később kificamodások le�znek belőle. 

Ezt a mondásomat szintén a multra alapitom,amit Neked,gondolom,fö

lösleges részl.eteznem. 

Mindenesetre feladtad vo.lna nekik a leckét ,a kérdé s ,hogy 
fognak megfelelni r á.-Mindjárt ugy folytatom,ho& meg foe;nak felel
ni ,azonban most veszem észre , 11me0 fog felelni 11 „Mert hát ne3m vitá� , 

hogy ott nem töb� , hanem egy személy müködik � Te tul�jdonképpen nem 
az idősebbik:hez ,hanem a fiatalabbi.khoz intézted leveledet ,attól pedif 



, m�g �ogod kapni a választ,vagy már meg l� kaptad ! 
Azért vegyül véleményemben regy ki e odálkozá .. is ,Drága jó 

Jenőkém,ami p�diz a Te , hogy ugy mondjam , mosolygó� türelmedye vonatko
zik.Lehet ,hogy i 0en , lehet , hogy nem lettem volna olyan a Te h,1yzeted
ben.Talán erősebb formát választottam volna,de az i lehet , hogy hason
lóképpen,mint 11e,nyugalmat erőltettem volna magamra és megjátf1zottam 
volna ezt a j áté kot . -Ha , m int mondani szokták,al�zunk rá egyet,akkor 
a nyugalom kerül előtérbe a f llohb aná� helyett ·�� b izony nagyon �ok
szor ehben rejl ik az erő . -Lehet , hoey itt is igy le � z és Te felülma
radsz már most és nem ke ll nehány hónapot várnod!-Lekötclez�l,ha is
mét irván nekem , i , erteted a f�jleményeket! 

Ennyi lenne az én 1ozzászólá�om,KedveR Jenőm,most pedig szin
tén csendőr ügsyel fCbytatom: a c „ndőrnanpal.Nagyon szépen megünnep 1-
tük.Résztvett rajta minden mag-1ar , aki nem állott kifejezotten el nem 
hagyható munkában. I tenti�zteletet tartottun'<:,mi se közhen gyönyörü

szép magyar énekek ost romolták {l Mindenható z ámolyát ,a bei�zéd pea: g 
t,ry-önyörüen f e lépi tett volt , ar:nely rr'estületünk dicső mul t ját hozta a-' 

hallgatóság elé és jövendő bizto szerepére öntött itet a b izony itt
ott már hi t'étv e sztet t maeyarokba.-Még az erő' cbb idr gzetüek szeme sar
kában is megcsillantak a rne0hatódottság könnyei é� mindenki azzal tá
vozott el onnan,hogy. ott egy 'laram magyar mult vetitődött szem�ik elé, 
rajta pedig,ha mo3t még :�alványan · i s , megcs illantak a b iztos magyar jö
vő reménysugarai.-Akik ne� tudtak résttvsnni,levélben,vaay szóbelileg 
kimentették rsagukat. -.nz ünne 1 ' lyről rövid j e 1 enté t kü döttünk F-nak, 
amit mind a hat itteni csendőr aláírt.- �ad láseák,hogy nerr! a 1'1tszám, 
ha nem a szcllem,az e�kölce,a b e ület irányadó nálunk!Ezt a felfogá�t 

vallotta sok magyar i..., , akik az fuL"Ylepélyen nLzvettek. 
Irtál,Je:.viőkém,a " Központi Vezető ég11-ről i�.Hát az bizony na

gyon ·heterogén, jóllehet kikerül a családból . No de ott van az "ÉgzY 
majd az mindent el intéz - " jól!11 

Irok valamit ma0amról is.Kivándorláüi ügyemben európai vonal
ról nem kaptan semmi ujabh hirt,vi zont fiam Lmételten irta,egyik le
vele éppen most érkbzett ,hogy Amerilzában nagyon kézbevett ,�k és már ká
belen is sür�ették Frankfurtot.Fiam azt irja,legyek türelemmel még egy 
i ig , m ert egyik senátor , aki vezető szcrr:p et ját�ziKaz Amerikai D.P.Co:rn 
missiónál,kö_eli ujabb tájékoztatást igért , ő ped-ig azt nekem azonnal 
meg fogja írni. -Tehát mogt várok"türelemmel " . 

Hazulról ros�zak hi reim:Fel8ségem bet eg. Gyomrával komoly ba
jok vannak,keze fején pedig alami vérmérgezés felét kapott , emiatt nerr 
tud do�go zni 1 pedig na91on :Kell , mert enni lA és fütE:ni is akarnak�Na
gjon varom UJabb Iev e J_ et , -gondol1 atod! 

M i n d i g kevésnek b 1zoynul nap i rom . Befe j e zem tehát.Küldöm ti z
t elet- és szeret tt elj e8 kézcsö kj aimat Ked1re .. Li l ik é nek , Téged , jó Oreg 
Barátom , a ·régi változatlan baráti . zeretettel öle Le�� 


