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Idegen nemzetnek 
Be súlyos a járma! 
Régi vezérének, 
Tulajdon vérének * 
Sírva néz utána, 
Sírva néz utána . . .

Kuruc bujdosók éneke.





Ez a kis könyv nem a történelem feljegyzése. 
A  történelmet csak az élet magas hegyeiről lehet 
látni és nem a régi Pozsony egyik kis barokk abla
kán keresztül. Egyébként is az egyes ember csak 
szegény gyalogos ; a történelem a nagy nemzet
közi expressz, mely elrobog mellettünk mások által 
tervezett útján. Ha útjába állunk, legázol. Meg
semmisülünk vagy nyomorékjai leszünk. Ahogy 
utána bámulunk, érezzük rohanása levegőjének 
elsodró nyomását, —  utána minden porzik és egy- 
ideig keringenek a papirosok, amiket e gyors
vonatból kidobtak. Értetlenül betűzgetjük ez 
idegen papirosokra írt eszméket. —  Ahogy távo
zik tőlünk, kisebbedik ez a nagy expressz és végre 
eltűnik a mérhetetlen távolságban, mely az Idő 
útja. Csak később tudjuk meg, célhoz ért-e avagy 
talán kisiklott-e?

Ebben a kis könyvben nincs politika. Hiszen 
a politikát nem is lehet tollal jól megrögzíteni 
akkor, mikor —  van. Csak akkor, mikor már 
elmúlt és valami pompás alkotást vagy romhal
mazt hagyott maga után. A politika is egyébként 
csak időjárás. A tudós meteorológus néha meg 
tudja mondani, hogy tengeri levegő áramlik-e be 
a kontinentális tömegekbe, —  déli vagy északi 
szél fúj-e és helyenként fog-e zápor hullani vagy 
általános-e a lehűlés . . . Én nem értek a meteoro
lógus mesterségéhez ; tehát nem is akarok poli
tikával foglalkozni. Ezért e könyvben nem is esik
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szó a magyar pártok vagy az egyesült magyar párt 
nemzetmegtartó munkájáról. Ezt megírják mások.

Ez a kis könyv nem a magyar gravamenek 
gyűjteménye, miként azt az elnyomottak, a szám- 
űzöttek, —  malkontensek vagy kverulánsok, szó
val ellenzékieskedő emberek, —  mondjuk a leg
szomorúbb szóval: a nem bevándorolt «őslakos 
kisebbségek» gyűjtögetik. A  hatalom egyszerűen 
hatalom és a világon mindenütt azt cselekszi, amit 
akar és úgy cselekszi, ahogy akarja. Akinek nincs 
hatalma, az —  hogy Végvárit idézzem, —  éppen 
csak a «szú az idegen fában». A  szúette fa is sokáig 
állhat még vagy sokáig szolgálhat valaki javára 
haszonfának. A hatalmat csak egy másik hatalom 
döntheti meg. Minden hatalom idővel éppen úgy 
megvénül, mint az ember maga és valahol mindig 
születik új —  fiatalság . . . Néha azt hisszük, ez a 
fiatalság maga az igazság, mely soha sem vénül
het. Néha ez a fiatalság az ártatlan ősállapotban 
jelenik meg, mint maga az ember a paradicsom
kertben. De sokszor hamar eszik a tudás fájáról —  
és ilyenkor szégyenlősen takaródzik a hatalom 
palástjába és beleesik az eredendő bűnbe.

Ez a kis könyv nem akar más lenni, mint jel
lemzése annak a levegőnek, melyet a szép, szomorú 
városban —  Pozsonyban —  szívott a magános 
ember, aki mindenütt ott volt, ahol magyar sebet 
kellett bekötözni, ahol magyar könnyet kellett le
törölni. Ott voltam, ha nevemet csak lopva is kar
coltam az élet fájának kérgébe, mint a vándor az 
erdőben, vagy a toronyablak falába. Igen, igye
keztem valahol ablakot nyitni, hogy jobb levegő 
áradjon azokra, kiket ott Pozsonyban annyira 
szerettem! Ebben a levegőben kevés volt a nap
sugár. Utána keresni kell az életet és valahová ki 
kell menni a napra !

1939 március havában,
/• M.



A VÉG KEZDETE.

1918 nyarán Pozsonyban úton-útfélen őrjára
tok állították meg az épkézláb férfit. A káplár 
vagy szakaszvezető megvizsgálta a katonai irato
kat, hogy megállapítsa, miért van ez a férfi otthon, 
még otthon, vagy már otthon. Engem is naponta 
többször számadásra vontak, miért vagyok még 
e világon. Készek voltunk minden teljesítményre 
a magyar földért, de ez az örökös igazoltatás töb
bet mondott a lapok minden diadalittas cikké
nél. Azt árulta e l : elég v o lt ; már eljött a béke 
ideje és minden óra várakozás egy súlyos betűvel 
keservesebbé teszi a békekötést.

Az étel szegényes lett, a szövet drágább, tehát 
az emberek soványabbak és kopottabbak. A han
gulat nyomorúságosabb. Höfer, a hírmondó gene
rális hiába tette közzé tömören semmitmondó 
napi jelentéseit. Hasztalan szedték vastagabb 
betűvel: « ... sonnenklares Wetter . . .». Senki sem 
olvasta tovább, hogy az a napfényes idő a San 
vagy a Piave fölött virradott-e? Mindenki tudta, 
hogy a napfény a puskapor felhőin át dereng és 
elnémult véreinket többé nem keltegeti. A  szálló
igét : <dm Westen nichts neues . . .» mindenki más
kép értette, mert tudtuk, minél rövidebbek a ke
resett szavak, annál hosszabb tragédiát takarnak. 
A «gute Sicht. . .» nekünk annyit jelentett, hogy 
azok, akik a háborút, de nem a mi háborúnkat, 
tovább csinálják, éppen nem látnak messze, t. i. 
a jövőbe . . .  A lapidáris tábornoki mondatok he-



lyett sokkal többet meséltek a közlegények, a be
kötött fejű, bekötött karú, a mankós közlegények.

Istenem! ha ennek a négy és fél évnek minden 
áldozatát a magyar hazáért hozhattuk volna és 
csakis érette . . .  De miénk volna ez a haza, úgy- 
ahogy már visszavettük többször!

A hadvezetőség legjobban azt titkolta, amit 
tudnunk kellett volna. A csatavesztést úgyis meg
tudtuk, —  de nem tudtuk, hogy a legnagyobb 
csatavesztés maga a béke lesz. Ezt pedig tud
nunk kellett volna, hogy felkészülhessünk a 
békére —  legalább lelkileg.

A nagyrészt német forrásból felénk szikkadó 
forradalmi legendák Canada, India, Délafrika 
háborgásáról nem voltak igazak. A nyárspolgár 
is tudta, hogy nem várhatja távoli farmerektől, 
yogiktól és fakiroktól, vagy az afrikai búroktól 
a béke kikényszerítését. Az otromba szuggesztiók 
veszítettek varázsukból. A  «Gott strafe England /» 
ízetlen jelszava lekopott a tarka szalagokról és 
sok nürnbergi kacatról. A  nagy német nemzet is 
kemény, biztos lépésekkel masérozott nagy tra
gédiája felé. A  vörös Oroszország eregette béke
galambjait, de ezeknek a galamboknak is —  vörös 
volt a szárnyuk. Ahova leszálltak, —  tűzvész lob
bant. Akik irtó hadat kezdtek a «múlt hibái» ellen, 
a töprengő, egészségtelen orosz lélek hóbortjait 
palántálták a régi hibák burjánzó vetéseib . A 
múltak bűnösei meghaltak sortűzben, börtönben 
vagy éhen, de a tehetség és műveltség is mehetett 
az utcasarokra koldulni és még ezek java is gya
núsan burkolódzott az emberi gyarlóságok ron
gyaiba.

Ez volt 1918 nyarának levegője. Pozsonyban 
is, hol a házakról lehullt a vakolat, de az emberek 
arcáról is minden vakolat levedlett. Kibújtak a 
ráncok és közöttük a lélek savanyúsága. Már csak 
a gyerek tudott nevetni és az őrült.
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Pozsony ebben a levegőben készült a király 
fogadására. Nem tudom, ki vagy mi vette rá a 
derék öreg Wekerle Sándort, hogy éppen Po
zsonyba hozza a szegény fiatal Károly királyt, —  
a «Felvidék» hódolatát fogadni. Valahogyan össze
terelték az otthon maradt népet, különösen sok 
népet a tótság földjéről (hisz akkor még szabad 
volt a tót szót használni a szlovák helyett —  és be
vallom, még ma sem tudom, miért nem szabad 
vagy nem illik valamely nemzet nevét arra a 
nyelvre lefordítani, melyen éppen beszélünk? 
A német még sohasem haragudott meg azért, 
hogy németnek, germannek, allemandnak vagy 
tedesconak hívják . .  .) A  nép pompás régi vise- 
letekben hódolt az ifjú királynak, akinek múltja 
még nem volt, de jövője már kérdőjellé vált. 
Irtózom minden ünneptől, mely kikényszerített 
szeretet-nyilvánítás, mert ez bizony porhintés. 
Mikor nagyon tűz a nap, égiháborúnak kell követ
keznie. Ezért éppen e pozsonyi ünnepeket válasz
tottam magamnak arra, hogy elmenjek az embe
rek közül az erdőbe. Azt szokták mondani intésül: 
«nem vagyunk erdőben» —  helyesebben szólna e 
csitítás : «tegyünk jók, nem vagyunk emberek 
között. .  .»

Hűvös, esős napok ködösödtek a Semmeringre. 
Végefogyhatatlan ötlött a hágókon át a stájer köd. 
Mindennap, a szakadó esőben is felmenekültem 
a Sonnwendstein csúcsára. Menekültem, mert a 
völgyi terraszokon egyszerűen nem bírtam az 
önmagukat hősökként ünnepelő étape-férfiakat 
és még kevésbbé Kelet parvenűit, kik kegyetlenül 
bitorolták a négy éve halott béke utolsó kincseit. 
Csak a magasban, bírtam szabadulni attól az ön
gyilkos gondolattól, hogy 1914 augusztus i-én 
megszűnt az emberiség minden célja.

A Sonnwendstein ormán a kis vendéglő bebur- 
kolódzott a tejszerű ködbe. A zápor hidegen söpört



végig a csúcslejtőkön. Sehol senki. De mégis! 
A legfelső gyöpön nyújtózkodott valami magános 
idegen. Nemcsak megadással tűrte, hanem való
sággal mámorosán élvezte, hogy a nyári áldás 
verdesse orcáját. Hanyattfekve bámult a lesuda- 
razó esőbe, mintha megolvasná a szaladó csöppe- 
ket, —  mintha keresné a fölrobbantott légvárakat. 
Ez az ember tetszett nekem. Tisztában voltam 
vele : őt is valami nemesebb életösztön hajszolta 
ide fel, hogy a nyári zápor játékában keressen 
valami szépet. A  legszebbet: a feledést. Nem 
zavartam. Isten ments. Nem tudnám neki vissza
adni, amit a köszöntéssel elvennék tőle.

Belopództam a kis szobába. A  vendéglős büsz
kén súgta meg, hogy van még két adag pecsenye,
—  nem spenatból és ember által is legelhető füvek
ből, hanem valóságos húsból. Bécsiszelet, —  
mondta a jó ember elérzékenyülten. Van még 
titkos tortaszelete is, —  nem sütőporból, hanem 
becsületes csokoládéból. Süschard, —  attól, aki 
Svájcban palánkokon és szénaboglyákon is hirdeti 
nevét. Nehezen hámoztam ki a derék Suchard 
n evét. . .  Az egyik azé, «dem, verregneten Herrm,
—  a másik az enyém. —  Ilyen apróságok voltak 
az egyetlen köszöntések a régesrégen elsüllyedett 
béke-Atlantiszból, melynek bűneit okos emberek 
méltán kritizálták, de melynek kedves kis örömeit 
okos emberek méltán siratták, —  jobban, mint a 
sok byzantinizmust. . .  A  tányér első csörrenésére 
betoppant a másik is, a köpönyeges eső-idealista. 
Letelepedett a szomszéd asztalhoz. Némán bic
centett. Egyszerre átszólt:

—  Wien?
—  Nem. Pozsonyból. Magyar vagyok.
—  Arme Ungarn . . . Armes Pressburg . . .
Elképedve kérdeztem, miért sajnál? Az oro

szok már nem jönnek hozzánk, ő k  készen vannak. 
Otthon is.

' , o



—  Istenem, hát nem tudja? Hazáját föloszt
ják. Pozsony az új csehszlovák állam egyik vá
rosa. Slovensko fővárosa. Erdély és egypár tiszán
túli magyar megye a románoké. A  Bácska és még 
sok egyéb zsíros föld S. H. S. gyöngye.

v—  Minek a gyöngye?
—  A szerb-horvát-szlovén egyesült király

ságoké . . .
Elhűlt bennem a vér. Az idegen tovább szőtte :
—  Igen. íg y  lesz. Vagyis helyesebben már —  

így van. Elvégeztetett. Párisban. Elvégezték azok, 
kik Clemenceau előszobáiban mindezt elkilincsel
ték. És azok, akik majd osztozkodnak . . .

Kicsit hallgatott, mintha meggondolná, tovább 
szóljon-e?

—  Közép-Európa minden borravalóját a ma
gyarokéból fizetik. Sajnálom a magyarokat. Ked
ves, úri nép. Mint szoktuk hozzátenni az elmarad
hatatlan je lzőt: lovaglás magyarok . . . Rövid
látó ábrándozók! A  magyar úr akart maradni 
akkor is, mikor már a szomszéd nacionalizmusok 
alámosták a földjét. Világtalan volt, vagy igazá
ban lehúnyta szemét, hogy ne lássa mások nem
zeti öntudatának ébredését. Na, ha nem látta, —  
legalább hallhatta volna, —  mert elég hangosak 
voltak ezek az ébredések. A  magyar csak a saját 
öntudatát ismerte és ismerte el. Önök azt hitték, 
magyarosítanak, mikor néhány újságírójuk jóízű 
magyar nevet vett magának. Históriájuk nagy
jainak neveit inkább kis emberek öltötték ma
gukra, —  a Mármarosból becseppent falusi korcs- 
márosok . . . Okosabb lett volna kihúzni a méreg
fogat. Legkésőbb a háború kitörésének másod
napján! Igen, kihúzni az entente méregfogát, me
lyet most vicsorgatnak a nemzetiségeik. Autonó
miát kellett volna nekik ajándékozni. Ha már 
kicsikarásról van szó, —  nem sokat ér a gesztus. 
Ajándékozni és nem tűrni, hogy az embertől el-
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vigyék, amit végre mégis csak adni kell. Sajnálom 
a magyarokat. De Pozsony cseh város lesz.

Némán könyököltem az asztalra. Nehéz volt 
a fejem. Meg kellett támasztanom. Az idegen föl
hajtotta pár csepp borát. Kezet nyújtott. Menni 
készült.

—  Sajnálom, hogy fájdalmat okoztam, éppen 
itt fönt, hol még van emberség, mert közelebb 
az istenség. De a fájdalom néha okos dolog. Jobb 
az operációra előkészülni, mint bénán ébredni, 
mikor azt hittük, csak szálkát húznak ki a tal
punkból. Ügy hat-hét hónap múlva —  na, nem is, 
mondjuk három-négy hónap múlva emlékezzék 
Bardach Mihály doktorra. Tegnap jöttem haza 
Bernből, hol svájci követségünk valami dolgát 
bogoztam. Isten vele. Este utazom Buchs felé . . .

Utánanéztem az ablakból. Annyira esett, hogy 
szürkébe vesző alakját valósággal párhuzamos 
keskeny szalagokra osztották a zápor sudarai. 
Ilyenek a régimódi rácsos képek, ha szembe né
zem, —  ismerős nagyság, —  jobbról nézem, az 
ismerős nagyság egyik ellensége, —  balról nézem, 
a másik ellensége . . .  Én is fölhajtottam boromat 
és éreztem, hogy keserű pohár volt. Míg odahuzód- 
tam a kis menedékház deszkázott falához, hogy 
megvárjam az eső fogyását, megindult agyamban 
a kísértet járás. Bardach doktor minden szava 
egy-egy tűzcsóva volt, mely emlékezetem ködös 
szürkeségében apró, távoli lámpákat gyújtott. 
Valahol messze, homályos, vízfényes udvarral, 
de égni kezdett egy-egy régi gondolat.

—  Még 1902-ben volt. Esterházy János gróf, 
a Felvidék mai, egyik legnemesebb magyarjának 
édesatyja, meghívott pár napra Szenicére, V. Á.-ék 
úri házába. Valami «nemzetiségi ügyet» akart 
velem megbeszélni. Régen ismertük egymást. A 
gróf unokája volt báró Jeszenák Jánosnak, aki 
1849-ben, úgy mint a derék protestáns pap,
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Rázgha Pál, a pozsonyi Szamárhegyen vértanú
ságot szenvedett az akasztófán, mely Haynau 
óta a magyarnak szent szimbólum lett, akár a 
kereszt, mióta a Megváltó elmondotta rajta : «be
teljesedett!» Mint fiatal diák évről évre én tettem 
le az ifjúság koszorúját e két sírra a gyönyörű 
pozsonyi temetőben, melynek szépsége ott a ked
ves pozsonyi dombok virágos ölén —  hogy e szo
katlan szót mondjam: szinte otthonossá teszi az 
örök nyugodalmat. Még az ö édesapját, gróf Ester
házy Istvánt is szerettem és ismertem gyerek
koromban. ö  volt akkor a legdelibb magyar úr. 
Pozsony főispánja. Gyerekfejjel megszerettem egy 
igénytelen utcai jelenetből. A  Klarissza-utcai ősi 
gimnáziumból csúszkáltam hazafelé a sáros hó
ban. A  régi «országház» előtt a Mihály-utcán, hol 
a főispán lakott, toprongyos koldusasszony állt 
és hogy kezét kinyújtotta az úr felé, —  széthullot
tak krajcárjai a csatakos hóba. A «szép» öreg gróf 
nemcsak bőkezűen kárpótolta a jajgató anyót, 
hanem lehajolt és a hólébő] fölszedegette neki a 
szétgurult rézpénzt. Ugyanolyan gavallériával 
nyújtotta át a koldusbanyának, mintha valami 
udvari dámának csokrot adna át. Ekkor szerettem 
meg az öregapát, mert ő volt az első szociális 
főispán . .  .

Néhai Esterházy János gróf és én azért talál
koztunk, mert egy volt hitünk és fanatizmusunk, 
itt a nyugati végeken. Én Pozsonyt láttam, ő 
Nyitraújlak vidékét. Éreztük a szláv erők köze
ledését. Szerettük volna jó szándékkal a nemes 
erőket és az alapos tudásokat a magyar-tót meg
értés szolgálatába állítani. Én Szenicén két nap 
és két éjjel olvastam a röpiratok és tanulmányok 
özönét. Esetünk nagyon jelentéktelen dolog volt, 
csak hátterét láttuk jelentősnek. Magyar ember 
volt a vádlott. Szlovák a vádló. A  magyarnak 
igazának kellett lennie, de okos és tapintatos igazá-
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nák. 1848— 49 Hurbánjának hlubokai síremlé
kére valaki koszorút tett. A  kegyelet szent, —  de 
a kegyelet célzatos volt. A  koszorúnak szalagja 
orosz nemzeti színekben tarkállott. A  magyar 
ember megütközött. Heves szót mondott. Talán 
ott és akkor, ahol és amikor e szót nem kellett 
volna kimondani. Ennyi az egész eset.

Nem fontos ügy, —  csak egyik kísérő körül
ménye ütött szöget fejembe. Az ügy elintézésének 
reggelén találkoztam a vádló képviselőjével. Dr. 
Stefanovic Milos volt, Pozsony ismert alakja. 
Nagydarab ember, göndör szőke körszakállal, nyílt 
kék szemekkel. Erős meggyőződésű férfiú és 
puritán kezű. Okos, ékesszavú ellenfél, ő  is, én 
is jól tudtuk, a «tót kérdést» nem lehet sem állam
fogházzal, sem magyar úri fratemizálással meg
oldani. Ezért a harmadik útról beszélgettünk. 
Valami bölcs, becsületes, igazságos útról. Én más
felé láttam ezt a tüskés utat, dr. Stefanovic Milos 
meg másfelé. Higgadtan vitáztunk, mert mind
kettőnk hangját tisztára hangolta a másik nem
zeti érzésének megbecsülése. Ily kérdéseket nem 
lehet sem intra, sem extra muros megafónnal meg
oldani.

Éppen ott állottunk meg, hol két lojális utca 
nyílik egymásba, az akkori Stefánia-út, mely 
akkor is viselte egy leendő királynő nevét, ki 
már nem lehetett királyasszony többé, —  meg 
az Izabella-utca, Pozsony hercegnője és patrónája 
nevéről, aki akkor ott lakott a régi Grassalkovich 
palotában. Most az egyiket Stefanik-útnak hívják 
a francia-szlovák generálisról, a másikat Tolstoj- 
utcának, a töprengő orosz gróf emlékére. Itt állt 
meg dr. Stefanovic, aki mindig akkor állt meg, 
mikor elragadta pathosza. Megtorpant ez utca
sarkon és halkan, de hangsúlyozottan mondta:

—  Mindegy, hogy ma az önök P. I.-ját föl
mentik és az én B. P.-om nem kap elégtételt.
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Mindegy. De azért is, akármit cselekszenek önök, 
magyarok, tapintatosan vagy tapintatlanul, ön
tudatosan vagy öntudatlanul, —  valamikor ezen 
a helyen —  és lábával dobbantott az utcasarkon —  
diadalkapu fog állani, melyen át szlovák kormány 
vonul be Pozsonyba . . .

. . .  Tizenhat esztendővel később így történt.
Az ismeretlen Bardach dr. baljóslatú szavai 

más epizódot is megvilágítottak emlékeim ködében.
Ez is a Házban volt. Kossuth Ferenc távira

tozott értem. A  benyújtandó vasúti pragmatica 
előadójául jelölt ki. A  hajnali vonattal Buda
pestre siettem, hogy tanulmányozásra átvegyem 
a törvényjavaslatot. Már dél felé rohantam S. 
államtitkárhoz aggodalmaimmal. Ezekhez senki
től sem kaphattam inspirációt, —  hiszen a javas
latot még más nem ismerte, mint a minisztérium, 
meg én, az előadó. Aggódva jelentettem :

—  Ezt a javaslatot a horvátok megobstruál
ják. Van erre most szükségünk?

Az államtitkár legyintett.
—  Fiatal vagy. Tehát tapasztalatlan. Kép- 

zelődöl.
Azután vagy 40 napig ültem az előadói szék

ben. A  negyven Drávántúli képviselő negyven 
napig beszélt horvátul. Mennyi jog! —  és mennyi 
jóhiszemű hiba . . .

E régi kis epizódok hazajáró képe után még 
egy búcsúzás emléke sebzett meg. Akkor —  1918- 
ban még nem volt olyan messze ennek a búcsúnak 
perce —  visszafelé. A  20 év alatt sokszor kísértett 
ez a búcsú . . .

A  pozsonyi pályaudvaron volt. Valakit vár
tam. Körülöttem ép katonák, új mundérban. 
Sebesültek fakó, pecsétes köntösben. Búcsúzó 
asszonyok, csöndes gyerekek. Reménykedő lelkek. 
Kétségbeesett lelkek és köznapi igavonó emberek. 
A  minden dübörgésre hemzsegő, föl-föláradó nép



tömegéből délceg tiszt válik ki. Csak a rangja 
fiatal, ő maga már élete delén. Esterházy Gyula 
gróf volt, —  a mai szlovák törvényhozás egyet
len magyar tagjának, Esterházy János grófnak 
nagybátyja. Ő sohasem volt katona. Valamikor 
betegség miatt nem sorozták, de most önként 
ment a harctérre. Másodszor. Csak két kis ügy 
miatt volt itthon. Agg anyját akarta még egy
szer látni. A  másik ügyet elmondta halántékán 
a forradás. Éppen a szem mellett. Fejlövés. Ki
heverte. Újra ment Bukovinába. Újra önként. 
Melegen megrázta kezemet.

—  Isten vele. Mi már úgysem találkozunk 
többé. Másodszor az a golyó nem lesz ilyen ügyes 
vagy kegyelm es... Ugyan ne! ne sajnálja! Ezt 
a háborút magyarnak nem érdemes túlélni. Elő
ször elesünk mi. Aztán elesik Magyarország. Fel
osztanak. Látom, hallom —  odakünt a harctéren 
—  a katonák között. . .

Éles fütty. Dübörgés. Fölugrott a vonatra. 
Elment. Búcsúszava itt maradt. Én már aznap 
temettem, ő t  és —  a hitet —  jobb sorsban. Az 
ő búcsúja volt összefoglalása a többi emlék
nek . . .

A  semmeringi ködön át messziről, nagyon 
messziről kiderengett az alkonyodó nap. Soha
sem éreztem még a napot olyan messze tőlem, 
mint ma ezen a lefelé vezető úton . . .

Azon gondolkodtam, miért nem tudtam min
dent, a valóságot!

Mik azok az események, amikről 1914— 1918 
között nem volt szabad tudnunk, pedig tudnunk 
kellett volna! Dióhéjban csak egyet-kettőt ez ese
mények közül. .  .

Nikolaj Nikolajevics, orosz nagyherceg, az 
orosz haderő főparancsnoka az osztrák-magyar 
monarchia összes szláv lakosságát felhívja állama 
vagy hazája elleni lázadásra és a nagy szláv esz-
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méhez való csatlakozásra. Ez történik 1914 augusz
tusában.

Hogyha ez a felhívás hatástalan maradt volna, 
ma a történelemben egyszerűen porosodó akta 
lenne s mint már annyi más nagyhangú felhívás, 
puszta írás marad. De nem maradt hatástalan, 
egyelőre magában Oroszországban. Tüstént a 
háború kitörésekor Wolhyniában megalakul a cseh 
telepesek drushinája, orosz katonai alakulat, 
melybe nemcsak az orosz földre vándorolt csehek 
sorakoznak, hanem az osztrák csehek is, akiket 
a háború orosz mezőkön ért. (Sakharow W. Kon
stantin : Die tschechischen Legionen in Sibirien, 
1930. Berlin. 23. o.)

Cseh hadi foglyok és az entente zászlói alá át
ment cseh katonák minden entente országban 
ajánlkoznak arra, hogy a haderő tagcsoportjába 
szervezzék őket. Masaryk G. Tamás «Die Welt
revolution» című munkájában (164. 1.) még pana
szolja, hogy kezdetben az olaszok, franciák, ango
lok és tengerentúl az U. S. A. idegenkedtek attól, 
hogy hadi kötelékeikbe beállítsák a cseh nemzeti
ségű, hozzájuk özönlő elemet.

1916-ban Oroszországban egyre több brigád 
alakul.

1916-ban Párisban megjelenik Benes Eduard 
könyve: Detruisez l’Autriche-Hongrie! Semmi
sítsétek meg Ausztria-Magyarországot!

Az 1917. évi márciusi orosz forradalom után 
Masaryk G. Tamás már májusban a vörösen for
rongó orosz földrészen terem, mint a pánszláviz
mussal párosult szociáldemokrácia tudós képvi
selője, végigjárja Szentpétervárt, Moszkvát, Kie- 
wet, Szibériát Vladivosztokig. Sokat tárgyal Mu- 
rawjew-vel, a bolsevista főparancsnokkal. 1918 
áprilisáig utazik e kérdőjellé vált nagy országban. 
A központi hatalmak mintha nem akarnák ez uta
zásokat észrevenni; nyugodtan megkötik Breszt-

Jankovics : Húsz esztendő Pozsonyban. 2
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Litovszkban 1918 február 3-án az ukrán, 1918 
március 3-án az orosz békét . . . Masaryk útjának 
eredménye, hogy vagy 50,000 cseh hadifogoly 
és «átment» cseh katona átalakul légióvá.

1918 májusában a fáradhatatlan tudós, Masa
ryk G. Tamás, már az amerikai Pittsburgban jele
nik meg mint a való életben még nem létező, de 
papíron máris hatalmaskodó cseh-szlovák ország 
kormányának feje. 1918 május 30-án Pittsburg
ban aláírják a híres szerződést, mely teljes auto
nómiát, önrendelkezést ígér (tudatosan nem hasz
náltam a «biztosít» kifejezést. . .) a Csehszlovák
országba illeszkedő szlovákságnak. Pedig ez a kis 
papiros, melyet Masaryk G. Tamás és munkatársa, 
Benes Eduárd, felejteni és felejtetni igyekeztek, 
mégis magának a történelemnek igazán sajátkezű 
levele . . . 1938-ban, pontosan a cseh-szlovák állam 
20. évi jubileumi évében amerikai szlovákok len
gyel hajón hazahozzák Európába ezt a lapidáris 
magna cartát és piros pünkösd vasárnapján maga 
Hlinka András a pozsonyi színház erkélyéről mu
tatja meg az összegyűlt szlovákságnak. Ez a tér 
feketéllett és a szlovákok zászlóitól színesedett. 
Én mint magyar, nem álltam e tömeg közé ; mint 
ember, meg nem akartam a kíváncsi lézengő szere
pét játszani. Ez a riporterek dolga. De átkerültem 
a téren, mert arra vitt a szeretet valami betegem 
iránt. Mint magyar elismerem, hogy amikor a már 
agg és beteg Hlinka András ezt a pittsburgi írást 
felmutatta népének, e nép előtt a nemzeti meg
győződés, a következetesség, a puritánság egye
dül megmaradó varázskörében megnövekedett 
ember volt, több ennél —  népének már eszmévé 
finomult embere. Láttam a pozsonyi színház 
előtt állani a szlovák falu tízezreit, akik hittek 
aszkétaszerű, ősz papjukban, akit az idők való
sággal predesztináltak arra, hogy a katolikus szlo
vákság szemében nemcsak a népnek túlvilági léte,
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hanem e földi léte apostola is legyen. A szlovák 
nép egyik nagy tragédiája, hogy vezérei akkor hal
nak meg, mikor még nem fejeződött be az utolsó 
fölvonás. Stefanik Milos, a generális, Ikarus lett 
vagy —  Ikarussá tették ; Hlinka András pedig 
ugyanazt a sorsot nyerte osztályrészül, mint a 
magyarok Álmos vezére : akkor kellett lehúnynia 
fáradt szemét, mikor már csak pár lépés volt hátra 
az ígéret földjéig . . .  (??)

De vegyük csak föl azt a fonalat, mely az 
1914— 1918 közötti csehszlovák eseményeket össze
fűzi. Míg az imént sűrített események lejátszód
tak Páris boulevardjain, Szibéria hósivatagán, 
Amerika sky-scraper-jei között, a régen orosz, 
olasz, francia légiókká alakuló cseh ezredek legény
ségét még magyar fiúkkal pótolták idehaza, hogy 
azok köszörüljék ki vérük árán az —  ezredzászló- 
kon esett csorbát.

Hogyha a csehszlovák emigráns-munkát talán 
a legnagyobb titoktartás takarta volna is le, me
lyet még zártajkúbbá tett a háborús határzár, 
bizonyos, hogy Párisban Benes könyvét olyanok 
is láthatták minden kirakatban, akik ha másutt 
nem, a svájci üdülőhelyeken mesélhettek ott re
ménykedő sebesültjeinknek, vagy mindenféle 
osztrák-magyar megfigyelőnek.

Akik pedig Amerikából vetődtek semleges 
államokba, hol megfordultak a háború alatt is 
sokan a mieink közül, elmondhatták, hogy az Unió 
tűzfalain, palánkjain, kapuin százezrével kiáltanak 
a Czechoslovak Recruiting Office (New York, —  
a csehszlovák rekrutáló —  mondjuk csehszlovák 
verbungosok hivatalának a Wentworth Institute- 
nál 1918-ban Bostonban nyomott) plakátjai, me
lyek igen művészi és vonzó formában propagálták 
a csehszlovákok sorakozását, amely talán az utó
kor ítélőszéke előtt kevésbbé tűnik föl olyan szép
nek, mint aminő szépnek az entente államok akkor

2*
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célszerűségből látni akarták. Az angol Martin 
Hardie és Arthur K. Sabin 1920-ban a londoni 
A & C. Black Ltd. kiadásában pompás könyvet 
jelentettek meg War posters (háborús plakátok) 
címen, melynek egyik, művészileg legpompásabb 
plakátpéldánya az Amerikában élő cseh Preissig 
V.* megkapóan ügyes színes plakátja. E felhívá
son alul csak sisakos fej sziluettek, föltartott kezek, 
lelkesen szuronyra tűzött sisakok jelennek meg 
feketében. E csak fejig, válig látható csehszlovák 
katonák zászlókat emelnek magasra pompás szí
nekben. Az első lobogón (a szemlélőtől jobbra) 
vörösen magasodik a hármas-halom, fölötte kék 
mezőben a fehér kettős kereszt. Előtérben a leg
nagyobb lobogó; a megtépett, vörös zászlón vilá
gos színben a cseh kétfarkú oroszlán. Még sok-sok 
egyéb zászló, az Egyesült Államoké, francia, 
orosz lobogók, vörös zászlók fehéren hagyott 
huszita kelyhekkel. .  . Ezt a plakátot és a többit 
milliók látták. Eljuthatott volna hivatalos híre 
hozzánk is. Ha nem lehetett titokban tartani had
seregek támadását, lelki előkészítésül hitelesen 
ismernünk kellett volna ennek a mozgalomnak cél
kitűzését . . . Hivatalosan le kellett volna a két
kedők részére fordítani annak a plakátnak fel
írását : Czechoslovaks! Jóin our free colours! Cseh
szlovákok, sorakozzatok szabad színeink alá!

Hogy a csehek túl vannak, azt itthon mindenki 
tudta. De azt, hogy túlnan mit csinálnak —  rövid
látó hatalmak titkolták előttünk. Hitelesen nem 
tudhattuk meg, mit művelnek a volt osztrák csehek

* Preissig V. hat plakátot rajzolt. Az idézett könyv 
angol műkritikusai méltán írják : «For consistent merít, 
alike in design, colour, and general conception, they 
take a high place among the posters of the war . . .» 
Vagyis : tényleges érték szempontjából, rajz, színezés 
és általános koncepció nézőszögéből magas helyen áll
nak a háború plakátjai között. (I. m. 42. 1.)
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és mit művelnek a monarchia és Németország 
háborúja elől az entente háborújához emigrált cseh 
tanárok, Masaryk és Benes. A  csehszlovák szó meg 
olyan nyelvújítási produktum volt, melyet egye
lőre nem igen értettünk. Maga a szlovákság ezt 
a szót sohasem szerette. Hogy mennyire nem vol
tak az államalkotó «felszabadítók», az osloboditel 
jelzőt megkövetelők szótartók, azt a lepergett 
20 év alatt elmondták nem ugyan a szlovákok 
maguk, hanem lapjaikban a cenzúra eddig soha
sem ismert bő gyakorlását igazoló fehér foltok 
ezrei. Elmondták azután a húszévi jubileum végén, 
1938 őszén fekete betűkkel, színes beszéddel a 
szlovákok önmaguk is. Ez azonban nem tartozik 
ennek a kis hangulat-könyvnek keretébe.

Hogy mi történt, azt —  tájékozatlanságunk 
miatt piruló arccal —  jóval később tanultam meg 
két egészen jelentéktelen epizódból. . .

1918 november végén. Csatakos, kormos, 
szomorú november. Halálos influenza a levegő
ben, halálos influenza a lelkekben. Künt járkál
tam a pozsonyi állomáson. A  pozsonyi szőlők felöl 
pirosszemű katonavonatok fordultak az állomás 
felé. Hozták és vitték, hazavitték Bécset, Tirolt, 
meg a többit, haza a csataterekről. Az alagútból 
pirosszemű katonavonatok fordultak ki és hoz
ták a kúnokat, a jászokat, a palócokat, a svábo
kat, a mócokat, a sokácokat, haza a csataterekről. 
K it nagy Lengyelországból, kit a Venezia Giulia 
hegyeiből, kit a Rajna mellől. Ez a sok férfi, mikor 
évekkel ezelőtt kiment, dalolt —  pedig halni men
tek. Most hogy hazajöttek —  béke le t t ; alig dalol
tak. Volt, aki még kilőtte utolsó golyóját a nedves 
ködbe, föl a magasba. A  lövés úgy hangzott, mint 
valami türelmetlen kiáltás : haza akarok érni! 
Valaminek vége volt, de senki sem tudta, mi kez
dődik.

Berobögott újra a katonavonat. Az első, —



hat lónak, 40 embernek —  vagónból ha~sányan 
hangzik a Marseillaise. Polgári ruhás férfiak ének- 
lik, egy pár trombita akadozva kíséri a csodaszép 
francia harcidalt. Nem franciák a szóharsonák. 
Cseh sorok köszöntik a «dicsőség reggelét». A többi 
kocsiban csupa katonaság. Odalépek, hogy meg
kérdezzem tisztjeiket, van-e valami kívánságuk. 
A  százados szalutál, kiveszi tárcáját, megkérdi 
az állomás nevét, ő  sohasem hallott Pozsonyiról. 
Más néven ismeri. . .  Valamit venni akar. Enni
valót. Tárcájából levelezőlap esik a sáros kavicsra, 
a kormos földre. Fölveszem és átnyújtom neki. 
Éppen vakítón sugárzik fejem fölött az egyik 
lámpa. A  levelezőlapon térkép. Csak egyetlen 
ország. Csehszlovák-ország. Hosszú állam. Úgy, 
ahogy később, hetek múlva meglett. Éles a szemem; 
azt is látom, hogy beleesik Vác és Salgótarján és 
Miskolc. A  százados visszarejti tárcájába. Hall
gat. Elkísérem oda, hol megveszi ennivalóját. Én 
is hallgatok. A katonavonatok továbbdübörögnek, 
köhögve indítanak. Én is megyek —  haza, köhögve 
—  és szomorúan. Először láttam Pozsonyt —  idegen 
országban . . .

1919 tavasz közepén volt. Valaki gyűrött cédu
lát nyomott markomba. Az állt ra jta : «az este 
elmentem. Menjen hónapos szobámba. Nézzen 
meg minden fiókot, —  sebtében nem hagytam-e 
el valamit. Ne jusson más kezébe . .  .» Ezt is katona 
írta. Derék, igaz ember, akinek egyetlen baja 
vagy bűne az volt, hogy tisztán látott és jót akart. 
Pillanatok alatt ott álltam az elhagyott szobában. 
A  nyitott ablakokon át beáradott a tavasz, a 
pozsonyi liget felől. A  kísértő, a fiatal, a halhatat
lan tavasz. A  kandallóban csak egy-két papír
darab égett. Én vetettem oda, mert az a kis cédula 
üzente. Csak egy ottfelejtett füzetet gyűrtem 
zsebre. Nem kézzel írták —  nyomtatták. A  Dome- 
nica dél Corriere, vagy a «Lettura» —  a Corriere

2 2
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della Sera valami régi revűszáma volt, 1917- 
ből. Belepillantottam. Csehszlovák-ország térképe. 
Ügy, ahogy már itt volt. Mégsem vittem magam
mal. A  kandallóba vetettem azt is. Ez a folyó
irat sem az enyém . . . Mikor lezártam a lakás ajta
ját, valamit bezártam magam mögött is. Zsebre- 
vágtam a —  múltak kulcsát. . .

Ekkor láttam, mennyi mindent nem tudtunk, 
és tudatlanságunk miatt voltunk készületlenek —  
lelkileg is.

Pedig itt Pozsonyban, a csataterektől távol is, 
mennyit láttunk. Szemközt állott a Rózsa-utcában 
a Csáky-téri iskola. 1914 augusztusában az iskolá
ból nem nevető szemű, hamvas orcájú, daloskedvű 
gyerekek rebbentek szerteszét. Menetalakulatok 
masíroztak onnét, ki északnak, ki délnek. Reggel 
is, este is harsogott: «Söprik a pápai u tcá t. . .» 
Meg más efféle régi katonanóta, mert 1914-ben 
még alig költött újakat valami íródeák, Przemysl 
várában, nagy búbánatában, avagy boros jó
kedvében.

Róluk tudtuk, hogy pár nap, —  pár hét, pár 
hó —  vagy —  jaj, de hosszú annak a rövid élet
nek egy-egy esztendeje —  talán pár év —  és ők 
meghalnak, mert a haza hívta őket, —  vagy mert 
magyar becsületen nem fog évek rozsdája sem.

Űgyancsak 1914 augusztus elején volt, mikor 
maga a napfény is örült a szép Pozsonynak. Néz
tem a Dunát. Egyik gőzös a másik után úszott 
lefelé, a csallóközi kanyarulatnak, a Nyugat és 
Kelet hullámzó országútján. Mindegyik gőzös 
három-négy úszályt vitt. Az úszályhajókon kato
nák ezrei. Sapkáikat lengetik. Kiabálnak : na zdar ! 
na zdar! Köszöntenek a vár csonka négy tornya, 
a Dóm-torony ormán a napsugárban aranyló 
korona, Petőfi parti fái, —  a parton őgyelgő egy- 
pár asszony felé, akiknek magyar, német vagy 
szlovák fia vagy ura már elment —  onnan a Csáky-
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téri iskola elől. Cseh ezredeket úsztattak Bécs 
felől —  a szerb harctérre.

Róluk megtudtuk, hogy pár nap, pár hét, pár 
hó vagy —  jaj, ebben a rövid életben mit is jelent 
az a pár hosszú esztendő! —  pár év múlva mégis 
odaát voltak —  a vitéz szerbek, a fatalista muzsi
kok —  a Karszton didergő alpini sorai között. Ügy, 
miként azt az 1938. évi jubileumra megírták azok
ban a könyvekben, melyek címlapján —  egyik ki
rakatban, a világháború minden vártáján őket 
lá ttu k . . .

Mi csak ezt a két tényt tudtuk a háború alatt, 
csak nem tudtuk a két tény közötti eltérések jelen
tőségét ; nem tudtuk a nagy halál szervezetlen
ségét és nem tudtuk mások szervezettségét. Vájjon 
azok a cseh katonák, ott az 1914 augusztusában 
tovasikló úszályokon már az ő  Pozsonyuknak 
lengették-e sapkáikat? Nem hiszem, hogy álmaik 
egész Pozsonyig szállongtak volna. A  határok 
csak 1918 végén szélesedtek a vízbe vetett kő 
hullámkarikáinak gyorsaságával.

Az a titkolódzás, mely a magyarságot készület- 
lenül hagyta, —  mondjuk : lelkileg készületle
nül —  nagyobb baj volt, mint Páris— London—  
Róma győzelme, mely győzelemnek a csehszlovák 
állam csak függvénye volt. Az elismerés jele bon
tásért, bomlásért. Ha nem is készülhettünk volna 
fel 1918-ban fegyveresen, maga a lelki fölkészült
ség is kemény frontvonal lett volna. Nem én mon
dom, hanem csak így értem —  ha másból nem, 
Srobár Vavro, első szlovák miniszternek később 
idézett cikkéből, mely a csehszlovák kormány 
pozsonyi bevonulásának 15 éves fordulójára jelent 
meg a Prager Presse (Benes Eduard német lapja) 
1934. évi február 4-i számában, vezetőhelyen. 
Címe : Wie Bratislava Hauptstadt wurde.

Hogy én magam nem voltam teljesen készület
ien, azt az az ismeretlen dr. Bardach Mihály sze-
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rezte nekem, közlékeny jószívűségével, vagy ke
gyetlen kíméletlenségével. Bárhogy mondta, 
őszinte volt, mert igazat mondott. Nekem már 
otthon nem hitte el senki, mert vagy hivatalosan 
nem volt szabad elhinni, vagy mert az emberek 
nehezen hiszik el azt, amit nem szeretnek elhinni.. .

A HAMIS TANÚK...

A régi magyar nemzedék még diákkorából 
ismeri Arany János pompás néprománcát, A hamis 
tanút. A  vén Márkus előáll; föltartja három ujját 
és esküszik a hármas istenségre :

«— hogy az a darab föld, a melyen most állasz,
Nem tárcsái birtok, — ladányi határ az . . .»
Az öreg esküszik. Jól végezte dolgát:
«Lakoma Ladányban, — muzsika, mulatság;
Ej, haj ! dinom-dánom : miénk az igazság;
Nem azé a madár, aki elszalajtja,
S kinek a foga fáj, tartsa nyelvét rajta.
Lám a vén Márkusnak esze volt előre:
Talpa alá tette, úgy esküdt a földre.»

Amit ennek a népies románcnak ravasz, szo
morú hőse cselekedett, azt cselekedte Benes 
Eduárd, —  1914-ben ábrándozó szökevény, később 
emigráns összeesküvő, 1918-tól szertelenül nagyra
vágyó külügyminiszter, 1938-ban még szertele
nebből nagyravágyó államfő. Ma újra —  szomorú 
emigráns. . . Emigránsnak lenni más és más 
élet —  más az emigráció kezdetén —  és más az 
emigráció végén, más az események előestéjén és 
más az izgalmak sötét éjszakája után. Rettenetes 
ür van e két szócska, az előtt és az után között.

Hogyan tették az államalapítók «talpuk alá» 
a magyar földet, azt egypár nagy vonással jegy
zem ide.

Legelőször is be kellett bizonyítaniok azt, hogy
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a szlovákok, akiknek földjét a cseh államhoz 
akarták kapcsolni, nem önálló faj és önálló nép, 
külön nyelvvel, külön kultúrával, —  önálló nép 
más fejjel és más szívvel —  hanem azonos a cseh 
néppel. A teljes népi azonosság elméletével kez
dették éppen a francia és az angol nemzet tagjai 
előtt, mely nemzeteknél Középeurópa földrajzi 
és néprajzi viszonyai kevésbbé ismeretesek, mint 
a Gulliver utazásaiban leírt meseországok népi- 
ségei. Kezdették ezt olyan atmoszférában, mely 
hályogot vont a legtisztább szemekre, akkor, 
amikor világháború volt és az ellenségről még lát
szólag komoly emberek is elhitték a hihetetlent. 
1915-ben Masaryk G. Tamás a cseh nemzet emig
ráns szószólója memorandumot írt az angol külügy
minisztériumnak, melyben a tudós tekintélyével 
jelenti k i: Slovaks are czehs. . .  A  szlovákok csehek.

Munkatársa, Benes Eduard, 1916-ban Párás
ban megjelenteti könyvét Detruisez l ’Autriche- 
Hongrie címmel. Ebben a munkában a szlovákokat 
és a cseheket egyazon nemzetnek minősíti.: . .deux 
branches d’un peuple tchécoslovaque ou tchéque . . . 
Szóval a szlovák és a cseh nép csak két ága a cseh
szlovák, vagyis a cseh nemzetnek. Így forraszta
nak új nemzetet és ötvöznek különböző fémekből 
új öntvényt. Így oltanak történelmileg és területi
leg idegen törzsbe ágakat, mint akár a feketeszárú 
cseresznye gallyait —  mondjuk bükkfába.

Magyarországgal szemben kezdetben éppen 
ezer év előtti jogcímekre történik hivatkozás, 
mert arra nem is gondol senki, hogy végre is a 
nagyon régi jogcímek még a magánjogban is el
évülnek. Furcsa volna, hogyha napjainkban ön
tudatos nemzetek egymástól területeket követel
nének onnan, hol például 896-ban, vagyis a magyar 
honfoglalás időpontjában faj rokonaik éltek. Hiszen 
akkor igazán utólérhetetlen művész kellene ezek
nek a térképeknek megrajzolásához.
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Mikor az ezer év előtti, sok mondán és ködös 
történelmen alapuló jogcím nem bizonyult eléggé 
erősnek, a megkívánt területről el kellett tüntetni 
a magyarságot. Így lett a magyarokból csupa 
«magyarón», vagyis elmagyarosodott szláv. Hogy 
milyen könnyű volt ez a munka a tökéletesen 
tájékozatlan és háborús lelkiismeretű nyugati 
államférfiak körében, azt hiteles anekdota tanú
sítja. Mikor Pozsonyról esett szó a békekötést 
megelőző tárgyalásokban, még senki sem sejtette 
e város jövőbeli nevét. Hiszen még 1918 decem
berében is «Wilsonovo mesto» —  Wilson városa —  
volt a tervezett név. Hogy megismertessék a 
tájékozatlan nyugati nagyokkal, melyik városról 
van szó, a német vagy talán francia nevet hasz
nálták : Pressburg vagy Presbourg. Az egyik 
angol államférfiú, aki vótumával milliók sorsáról 
döntött, csak félfüllel hallgatott oda és naívul 
kérdezte : «Whois Mr. Presbourg?» Ki az a Press
burg úr? . . . Azt hitte, csak egy emberről van szó, 
akinek nevét valami okból emlegetik . . .

Azután 1918 végén és 1919 elején megérkeztek 
a cseh légiók, hogy birtokbavegyék az «ígéret 
földjét», birtokbavegyék az elvérzett, majdnem 
halálrasebzett magyar nemzettel szemben, ők, 
a kíméltek, a kipihentek. Mire megvirradt vagy 
inkább ránk alkonyodott a békekötés napja, a 
Márkus tanú szerepét játszók már talpuk alá tet
ték a földet és megesküdhettek, hogy amin álla
nak, «nem tárcsái birtok —  laddnyi határ a z!»

Ebben a rövid pár szóban benne van a Fel
vidék és Pozsony egész tragédiája. De vessünk 
még egy pillantást a nagyzás boszorkánykony
hájába.

Gróf Teleki Sándor írja egyik könyvében (Ter
mészet után, 46— 47. 1.), hogy a sevillai székes- 
egyházat a város lakói a világ nyolcadik csodájá
nak nevezték, mert olyan óriási méretűnek tér-



vezték, hogy a föld legnagyobb temploma legyen. 
«Midőn 1401-ben július 8-án Sevilla városának egy
házi és polgári hatósága a templom építését el
határozta, az építési rendelet e szavakkal végző
dik : olyan nagyságban, olyan pompával és olyan 
díszesen építsék, hogy az utókor, midőn látni fogja, 
minket, építőket bolondoknak tartson. Kívánsá
guk alkalmasint teljesült...»

Akaratlanul is ennek a történelmi dokumen
tumnak nyilatkozata jut eszünkbe, hogyha a 
világháborút követő békekötések némely előkészí
tőjének és különösen a csehszlovák állam egyik
másik «építőjének» terveit olvassuk.

Megalkotandó új hazáját is olyan nagynak, 
pompásnak és díszesnek akarta felépíteni —  mint 
a derék sevillaiak székesegyházukat —  bizonyos 
Kuffner Hamis nevű úr, Benes Eduard intimusa, 
kinek —  úgy látszik —  1917-ben vagy 1918-ban 
megírt műve a háború végeztével Prágában is meg
jelent valami Springer J. nevű kiadónál, NaS stát 
a svetovy mir —  Államunk és a világbéke —  cím
mel. Párásban 1918-ban Benes Eduard önmaga ter
jesztette ezt a csodálatos művet, melyet méltán 
nevezhetnénk a «jövő század regényének», pedig 
nem regény, hanem szorosan vett «sztratégiai 
munka», fantasztikus térképekkel. Notre état et la 
paix mondiale címen lapozták azok a franciák, 
akiknek ősei valamikor ezt kiáltották : «á Berlin!»

Ez a munka egész Európát három érdekkör
zetre osztja. Egyik az angolszász, másik a latin, 
a harmadik a szláv zóna. Természetesen az utóbbi 
a legnagyobbik, mert a Weser torkolatától a 
triesti öbölig húzott vonaltól keletre eső egész 
Európát magában foglalja. Ehhez a szláv föld
tekéhez tartozik természetesen Ázsia északi része. 
Ennek a szláv földrésznek lüktető szíve Cseh
ország, mert hiszen ez az «államalkotó» a cseh
szlovák kifejezést művében és az ahhoz csatolt



térképeken nem ismeri, vagyis a szlovák nép 
fogalma az ő szemében nem is létezik. Az egész 
új állam, beleértve a Magyarországtól átcsatolt 
területeket is, Cechy — Csehország nevet viseli.

Ennek a megálmodott Csehországnak déli 
határa a Duna —  Regensburgtól Budapestig. 
Ez a megálmodott Csehország fölszívja magába 
Moson, Győr, Komárom, Esztergom és Pest-Pilis- 
Solt-Kiskún vármegyék dunántúli részeit is. Az 
ígéretföldnek déli őrszemei, —  mondjuk —  Lovcen- 
szerű sztratégiai bástyái a wieni Kahlenberg és 
a budai hegyek, szóval a magyar Buda, mely a 
térképen a Budin nevet kapja. Ezekre Csehország
nak okvetlenül szüksége van elemi önvédelmi joga 
alapján, mert a két dunaparti világvárost, a német 
Wient és a magyar Pestet legkönnyebb romha
lommá lőni ezekről a szomszédos hegyekről. Igaz, 
megbízható tüzérezredek is kellenének ehhez . . . 
Buda tehát cseh határerőd. A  keleti határt nagy
jában az Odera vonja meg. Ezen áll az északi város
erőd, Brandbrod, ami nem más, mint az Odera 
melletti Frankfurt, tehát szintén cseh város. Szó
val a hat-ár valamicskét Berlin alatt húzódik. 
A  nyugati végek az Elba vonalon feküsznek.

A németnyelvű Ausztriából csak a parányi 
Stredomezi (Középország) marad meg. Németor
szágból alakul az Osnabrück— Braunschweig vo
naltól északra eső V ezer ans ko (Weserország), mely 
természetesen a szláv zónába esik. Ettől az új 
Csehországtól északra fekvő részekből terem két 
szláv állam : Dolnelabi és Odrolabi, alsó és felső 
Elbia. Berlin magától értetődően szláv város, 
mert ősi szláv nyelvét ennek az erőszakosan el- 
németesített vidéknek vissza kell adni. Bajor
ország, Hessen és Würtemberg töredékeiből kép
ződik a Nemecka Reservace, a német rezervált 
telep-állam, ahova a német nemzet roncsait örökre 
internálni lehet a köréje gyűrűvé kovácsolt német-
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ellenes államok közé, akár az indián-törzseket vala
hova a wildwest vadonjába.

Jókai képzeletét fölülmúlta ez a derék Kuffner 
Hanus, csak egyre nem gondolt, midőn a világbéke 
e csalhatatlan formáját föltalálta. Bizonyos, hogy 
kívülről a Duna, Odera, Elbe hullámai, a Kahlen
berg és Buda bombavető magaslatai és ágyú
állásai némi garanciát nyújthattak volna Cseh
ország saját külön világbékéjének. De elfelejtette a 
szerző, hogy óriás államába —  mondjuk Budintól 
Brandbrodig —  a szórakozottabb olvasók részére 
lefordítom még egyszer: Budától az Odera melletti 
Frankfurtig kicsit túlsók belső ellenséget talál bele
hódítani, mert ebben a magyar és német hullám
ban a cseh lakosság törpe minoritás lett volna.

Ez a könyv, melyről egyik korszerű ismerte
tése azt mondja : . . . était largement répandu á 
Paris . . .  —  vagyis széliében elterjedett Páris- 
ban —  ma már annyira múzeális ritkaság, hogy 
szinte hozzáférhetetlen, különben tanácsos lett 
volna e művet is letenni az etnikum alapján 1938- 
ban ítélkező nagyhatalmak asztalára. Szóval, a 
könyv eltűnt, mint a ködpára. Terveiből csak 
egy maradt meg, ha ugyan nem is a könyvben 
tervezett viszonylatban. A  szerző ugyanis Magyar- 
ország ruszin-lakta megyéiből, a kazár-földből, 
megalkotja Russka-krajnát, az orosz tartományt, 
mely legyen szomszédja és hídja a nagy Orosz
országnak, Csehország hatalmas támpillérének. 
A  könyv merész álma ugyan álom maradt, de 
tervéből kialakult az apró, de nagyon szerencsét
len ország, húsz éven át önkormányzattal hite
getett Podkarpatská Rus, —  Kárpátaljai Orosz
ország—  1938-ban hatalmi szóval Kárpát-Ukraina- 
nak kinevezett tűzfészek, melynek kétszerannyi 
lakosa van, mint amennyi lélek él elszigetelt ha
vasai között, mert minden polgárával együtt 
lakik a szerencsétlenség . . .
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Maguk a nagyhatalmak sem tudják, oldja- 
nak-e vagy kössenek-e. Csak Rákóczi tudná meg
mondani, hogyha szelleme kiállana a munkácsi 
sáncra, hogy reá rivajkodjék rézdobosára . .  .

*

És Rákóczi kiállott a munkácsi sáncra!
Éppen befejeztem a fenti sorokat, 1939 Víz

kereszt ünnepén, mikor csöndes, szomorú ottho
nomban megszólal a rádió. Ágyúval lövik Mun
kácsot. Magyar vitézek halnak Rákóczi vára 
a la tt . . . Meg tudnám siratni önmagamat, hogy 
én csak tollat foghatok! Már ekkor tudom, hogy 
1939-ben mégsem lehet többé azt művelni, mint 
1918-ban. Rákóczi kiállott a munkácsi sáncra. . .

Alig pereg le két hónap. Olvasom a pozsonyi 
Grenzbote vad híreit. Címük: Ungarische-Polni- 
sche Lügenmärchen. Megszoktam, hogy mindent 
máskép kell olvasnom, mint írva vagyon ; a józan 
ész és az erős hit chiffre-kulcsa szerint. Míg olva
som, már közbeszól újra a rádió : «. . . Fráter Ta
más magyar honvédtiszt elsőnek tűzi ki a magyar 
trikolórt a lengyel határon . . .» Pozsonyig hal
lom a riadót. A  márciusi fagyban legjobb melegítő 
az örömkönny . . . Rákóczi nem engedte, hogy 
még egy 1918 ismétlődjék 1939-ben . . .

KARÁCSONY
BETLEHEMI CSILLAG NÉLKÜL.

1918 okt. 28-án Prágában megtörtént a nagy 
esemény. Megalakult Masaryk G. Tamás és dr. Be
nes Eduárd csehszlovák állama.

1918 okt 30-án Dula Máté és hívei Túróc- 
szentmártonban elfogadták az e helyről elnevezett 
deklarációt, mellyel a szlovákok Prágához csat
lakoztak.



Mindezt ma már elég távirat-stílusba sűríteni. 
Mindnyájan tudjuk; megéltük, —  átéltük —  
túléltük. Ami azután Pozsonyban és Budapesten 
történik 1919 január i-ig, —  azt meg jobb csak 
távirati stílusban megrögzíteni, mert annyi benne 
a szégyelni való, hogy az íródeák inkább eltöri 
tollát. Hadd merüljön sok minden feledésbe.

Csak egy volt bizonyos: Pozsonyban senki sem 
akart csehszlovák lenni. Sem a bourgeois-ák, sem 
a marxisták, —  sem magyarok, sem németek. 
A  város szlovák munkássága, mert hiszen nagyon 
kevés pozsonyi szlovák intellektuel volt, —  még 
nem tudta, mit akar. Én merem állítani, hogy nem 
gondolt államalakításra, hanem csak kenyérre és 
fontosabb volt neki az apa, férj és fiú hazatérése a 
háborúból, mint a történelmi idők. Épkézláb és nem 
világtalanul, nem sokk-tói remegve visszakapni a 
kenyérkeresőt, —  ez volt nekik az igazi történelem, 
melyet akartak.

Híre érkezett, hogy Budapesten Tisza István 
grófot megölték «forradalmi katonák». Híre jött, 
hogy Károlyi Mihály új kormányt alakít, mely 
függetlenséget, szociális megújhodást és jó békét 
hoz az országnak. Pozsonyban ezt senki sem hitte, 
kivéve Tisza István tragikus halálát. A pozsonyiak 
1918 november 3-án engem küldtek Budapestre, 
hogy néznék körül, mit várhatunk onnét és mit 
tehetünk magunk. Születésem napja volt, mely 
legtöbbször életemben valami szomorúsággal le
pett meg. Pátum, hogy azon a napon, mikor elő
ször láttam meg a napvilágot, rendesen sötétség 
borul az én egemre. A  pozsonyi szocialisták 
mellém adták W. P. pozsonyi szocialista vezért, 
hogy lássa és értse meg, amit én nem akarok meg
látni vagy nem tudok megérteni.. .  Rendes, józan 
ember volt, aki a világnézeti és elvi választófala
kon okosan túlnézett és bízott bennem.

Didergős, szemetelő, koromsötét éjjel volt,
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hogy kibaktattam az állomásra. Az ú. n. őszi
rózsás forradalom Pozsonyban csak abban nyilvá
nult meg, hogy gyalogolni kellett, mert éjjel 
senki sem akart felkelni, hogy az utast az állo
másra vigye. Az egész éjjeli forgalom egypár 
hazasiető közlegényből állott, akik hátizsák
jaikban cipelték a harácsolt ennivalót és lopott 
katonai pokrócokat. Az állomáson csak katona
vonatok vesztegeltek ; találomra ment Budapestre 
egyetlen mozdony egyetlen tehervagonnal. Ebbe 
telepedtem bele nehány láda közé, melyekben 
lőszer volt, —  ki tudja, milyen rendeltetéssel. 
Beépítettem magamat a ládák mögé és igyekeztem 
nem gondolkozni. Ha ezt hívják békének, —  
gondoltam, —  akkor az igazinak, az olaj ágasnak, 
más szót kell alkotni. Már hetek óta szerettem 
volna nyelvújító lenni, mert p. o. szabadság, em
beriség, haladás és más efféle szók rettenetesen 
elkoptak és új zománcot szerettem volna rávonni 
új szavakra.

A budapesti városházán a «nemzeti tanács» 
fogadott bennünket. Csak kettőt ismertem a nagy 
asztalnál ünneplő urak közül, de nem is voltam 
kíváncsi a többiek nevére. Hock János, akivel 
évekig együtt ültem a «Ház» padsoraiban, kenetes, 
gyönyörű beszédet intézett hozzám, annyi sal
langgal, mintha én egymagám volnék a «nemzet», 
pedig én nem az a nemzet voltam, akire ő gondolt. 
Utána Bokányi Dezső zsírosán sugárzó arccal 
szónokolt hozzám, mintha én egymagám volnék 
a nép, —  pedig én nem az a nép voltam, akihez ő 
beszélt. Azóta csak a moszkvai rádióban hallottam 
hébe-hóba ugyanezt a hangot, mintha nem is 
öregedett volna. . .

Egyenesen megmondtam Hock Jánosnak és 
társainak, hogy mi pozsonyiak először is rendet 
akarunk, —  józan, okos rendet és nem kontár 
frázisokat, —  ha kaphatunk, még jó katonákat is

Jankovics: Húsz esztendő Pozsonyban. 3
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akarunk, —  mert mi nem akarunk csehszlovákok 
lenni. Az Istenért, szedjék magukat össze —  mert 
mi itt «Dévény kapujánál», hol betör a Nyugat, —  
világosan akarunk látni. Újra szónokolt a két 
szerencsétlen ember, —  ígérték, hogy megvédik 
Pozsonyt. Beszéltek a dicső forradalom vívmá
nyairól, mire szokott szerénytelenségemmel meg
jegyeztem, hogy tévednek, mert a dicső szót 
inkább dicstelennel kellene helyettesíteni. Az 
egyetlen vívmány eddig az, hogy a magyar föld 
minden szomszédja készül megszegni a tíz paran
csolat egyikét: «ne kívánd a te felebarátodnak 
házát...»

Szó nélkül mentem vissza Pozsonyba, keserű 
szájízzel. Katonavonaton, mely roskadásig meg
telt a bécsi Deutschmeister bakákkal. Megcáfoltam 
a természet törvényét, hogy egyazon helyen nem 
fér el két test, mert bizony egyazon helyen állot
tam egész éjszaka a zömök ottakringi őrmesterrel, 
aki zavarosan és borízűen magyarázta nekem, 
hogy «Ja, der Kerensky hat’s net guat gmacht. . .» 
A  fiatalabbak pedig vállamra támasztották pus
káikat és kikilőttek a nem is robogó, hanem döcögő 
vonat ablakain, majd Esztergom, majd a barsi 
dombok felé, ki az éjszakába, melyen nem volt 
csillag az égen. Megszokták a lövöldözést; nem 
tudtak letenni róla.

Fanyar szájjal jelentettem pozsonyi magyar 
barátaimnak: «Először is egyedül maradtunk, —  
egész Magyarország. És egyedül maradtunk mi 
pozsonyiak, —  a mi szép Pozsonyunk...»  Azok, 
akik belekontárkodnak ma a politika művészetébe, 
még csak nem is iparosai ennek a művészetnek, —  
pedig a világpolitika nagy művészet. Ahhoz 
mesterek kellenek. A  tudat és öntudat elesett va
lahol Galíciában, vagy Gyóni Géza lengyel mezőin. 
Páholyok nagymesterei, utcai kalandorok, —  
plebs és mob —  csodálják egymást és bókolnak.
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A nemzet ma tetszhalott. Csak ennyit hoztam 
haza.

Azután nem maradt más hátra, —  egypáran 
megkezdtük az apró munkát. Rendet tartottunk 
az utcákon. Mindennap órákat töltöttem az ál
lomáson, hogy az átvonuló katonák ellátásáról 
gondoskodjam a város nevében. A  haldokló 
monarchia valamennyi népe egyenruhájában hall
gatagon viselkedett. Érezték az egymás között 
megnyíló hasadásokat, melyeket a nagy lélek- 
rengés repesztett közéjük. Szinte szemem előtt 
váltottak színt a parolik és szinte szemem előtt 
vált a hadsereg hét külön nemzetnek egymással 
ellenséges katonaságává. A  nótaszó elnémult, 
csak a vonatok százai dübörögtek egymás után. 
Mikor estente hazaballagtam holtfáradtan, —  
észrevettem a vörös pántlikák szaporodását a 
katonasapkák mellett. Halálos influenzajárvány 
dühöngött. Néha az utcán haltak meg az em
berek . . .

Mindenkire ónosan nehezedett a bizonytalan
ság, ugyanaz az érzés, mely az elítélteket kínozza, 
mikor nem tudják, a kimondott ítélet jogerőssé 
válik-e. Sehol egyetlenegy férfiú, ki azt merte volna 
mondani: fiam, bízzál! v a g y : apám, bízzál! 
Veled vagyok a végsőkig. A szürke papírra nyo
mott magyarországi lapok nagy és ezért hamisan 
kongó szólamokat hoztak. Nem magyar beszéd 
volt ez! A  bécsi lapok a vörösödé császárváros 
helyi bajairól panaszkodtak és cikkeiket áthan
golták a napi szükséglet szerint. A jó hír sohasem 
volt igaz, —  a rémhírekből csak a rém, —  a hír 
maga nem. Külföldi lapot még mindig nem láttunk. 
A pozsonyiak a tényeket maguk között suttogva 
adták tovább, mindig csonkítva vagy tódítva, 
a szerint, hogy optimista vagy pesszimista volt a 
továbbadó.

Hajnaltól estig talpon voltam a tovarobogó
3*
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katonák tízezrei között, vagy a nálam kilincselők 
dolgaiban szaladgáltam, mert ha nem is voltam 
hivatalos személy, mindenki megtalált, politikai 
ötleteivel, keserveivel, mintha a félváros nálam 
raktározná el gondját. Olasz hadifoglyok, tisztek 
kopogtak be nálam ; hazavágyódtak. Háborítlan 
utazásukról kellett gondoskodnom. Utánuk len
gyel légionárius köszöntött be hozzám. Varsóba 
igyekezett. Bántatlan utazását kellett kivere
kednem fejvesztett, gyanakvó hatóságoknál. 
Orosz hadifoglyot ajánlottak hozzám, ö  magyar 
akart lenni, hogy balalajkájával megkereshesse 
kenyerét. Mindennap késő éjjelig üléseken tesped- 
tem és gondterhesen botorkáltam haza a régi vár
megyeház fagyos kapualja oszlopai mögül. Min
dennap a szlovák nemzeti tanács tagjai keresztez
ték útamat. ö k  is a vármegyeház szomszéd szo
bájában üléseztek. Nem ismertük őket és nem 
tudtuk, mire készülnek. A megyeház nagyter
mében egyik nap Kalmár Henrik Elkán, akkor 
pozsonyi szocialista tartott német beszédet és 
Magyarországot a remekbe készült Alt-Wien csé
széhez hasonlította, mely csak muzeális darab. 
Leejtették, —  eltörött, —  ma csak ócska cserép...  
Ugyanez a Kalmár Henrik Elkán később Buda
pesten volt tanácsköztársasági népbiztos. Halálra 
ítélték, de Oroszországnak kellett kiadni, ő  csak 
Párkányig utazott és Bene§ Eduard dr. köztár
saságában kiszállott a vonatból, —  Pozsonyba 
vetődött és holtáig békés «tekintélyben» dolgozott, 
mint «népvezér». Csak már csöndesebb lett. Egy 
halálos ítélet mégis szordinót tesz a hanghúrok alá. 
Utána valami brassói szász úr szónokolt Pozsony
ban, —  de úgy, mintha nem magyar földön be
szélne. Kár, hogy nem ment az akkori Német
országba, hol nagyobb szükség lett volna ilyen 
öntudatos szólamokra. . .

Éjjente rendesen felvertek sürgönyök árada-
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tával. A  Károlyi-kormány nekem táviratozott 
remonták, rokkantak, nyergek ügyében, meg más 
efféle katonai dologban. Sohasem tudtam kideríteni, 
miért az én nevemre érkeztek e badar utasítások, 
mikor nem voltam sem katona, sem közigazgatási 
tisztviselő —  és Pozsonyban még volt parancs
nokság számos magasrangú tiszttel. Ezeket az 
értelmetlen táviratokat tüstént a parancsnok
ságra vittem, hol megismerkedtem kedves, közös 
ármádiabéli tiszturakkal, akik nem értették e 
bürokratikus rendelkezések célját. Vállat vontak 
és nem tudták, mihez fogjanak, mint ahogy a 
táviratokat küldözgető valakinek sem volt fo
galma, mi a helyzet.

A posta az öntudatos magyaroknak névtelen 
levelezőlapokat kézbesített, majd ennek, majd 
annak. Nekem is gépírással németül megírták, 
hogy «Magyarország hét vármegyévé zsugorodik 
össze» —  és ennek állítólag én vagyok az oka. Nem 
említeném e jelentéktelen anonymust, ha nem 
nyomoztam volna ki, hogy valami rokona a 
Pozsonyra kiszemelt zsupánnak, —  és ha a név
telen kellemetlenkedés nem volna az idők jellemző 
jele. Ilyesmi csak nagyon silány időkben felmerülő 
tünet, mikor valami kórság van a levegőben. Szo
morú mosollyal gyűjtögettem e gyarlóságokat.

Az utcasarkokon egyik plakát a másik után 
ragasztódott. Sokszor nem tudtuk, ki ragasz
totta, —  ezért kellett új igét kitalálnom. Leg
többször úgy fedték egymást, hogy nem is sej
tettük, mit .ígérnek vagy mit követelnek a fekete 
betűk. A sorok értelmetlen hangokká folytak 
össze egyik plakátról a másikra; mindez csak 
hangos szó volt az általános zsivajból, melynek 
értelmét alig lehet megfogni.

Híre járt, hogy a cseh csapatok már Szakolcán 
vannak. Tót önkéntesek állnak hozzájuk, az 
1848-as Hurbán zászlaja alatt. Ugyanakkor nem
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egy —  ma is nevesnek nevezett —  szlovák vezér lá
togatott meg és nemzethűségről fogadkozott, —  
csak biztosítsak nekik —  jó elhelyezkedést...

Az események halálosan komolyak voltak. 
A pozsonyi szociális gondoskodás megoldhatatlan 
tehertételeket jelentett. Hogyha a proletárnak jó 
ruhát adtunk, téli kabátot kívánt, —  hogyha lisz
tet osztottunk, cukrot követelt. A  marxisták 
nagyszerű reformokról álmodtak és hittek para
dicsomban, melyből mégis csak jó régen kikerge
tett bennünket —  világnézetre való tekintet 
nélkül —  az élet kemény angyala. Annak is láng
pallos volt markában, —  éppúgy, mint azoknak, 
akik 1914-ben a háborút és 1918-ban a békét 
csinálták. Általában Pozsonyban már csak három 
embertípus vegetált: a hallgatag fejvesztettek és 
a nyersen idegeskedők. A  harmadik «törpe mino
ritás» azok, akiket súlyos felelősségérzés minden 
áldozatra ösztökélt. Voltak, akik önmaguk érvé
nyesüléséről ábrándoztak. Ezek nem közülünk 
kerültek ki.

A  négy világtáj csatatereiről hazaözönlő ka
tonaság, amint kilépett a kaszárnyák udvaráról, 
szétbomlott, mint a pára az első szélre. Pedig 
északnyugatról zivatar közelgett: a csehszlovák 
állam egészen különös fantomja. Az emberek azért 
nem akartak benne hinni, mert ismerték a wilsoni 
■ pontokat és a legtöbbször kiejtett szó —  az «ön
rendelkezési jog» volt.

Rumlik Tódor, a derék pozsonyi polgármester 
tanácskozásra kéretett. Ő és a polgárság meg
bíztak, hogy készítsek francia, angol, olasz és 
német nyelven tiltakozást Pozsony megszállása 
vagy éppen elcsatolása ellen. A németnyelvű 
csak azért kellett, hogy a pozsonyi németek is 
értsék és aláírják. Késő éjjeleket görnyedtem, míg 
hihetetlen röviden összetömörítettem Pozsony 
múltjának, gazdasági helyzetének világos képét
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és a határozott akaratot, —  miden entente nemzet
nek abban a hangnemben, amelyen ez a nyugati 
nemzet gondolkodik. Ma is —  nem minden el- 
érzékenyülés nélkül —  szedem elő íróasztalom 
mélyéből a megsárgult cédulákat, melyeket meg
hagyott a házkutatás. . .  Mintha nem is én írtam 
volna! Húsz év alatt idegenné vált e naív hang, —  
a jámbor hit az igazságosságban. Ma ismét olvasom. 
Hogy nem gondoltam arra, milyen rettenetesen 
öreg ember az a Clemenceau! írtam franciául; 
magyar fordításban így szó l:

«Pozsony város tiltakozik Magyarország tes
téből való kiszakítása és bármely más idegen 
államba való bekebelezése ellen.

E tiltakozás a tárgyilagos igazság szava. 
Érveink közé nem vegyítünk érzelmeket, mert 
annak a fájdalomnak kifejezésére, melyet váro
sunk egész lakossága és az egész magyar nemzet 
érez a városunkra emelt jogosulatlan igények 
hallatára, —  nem elég semmiféle emberi szó. . .

Bízunk abban, hogy Franciaország, mely a 
magyar függetlenség és szabadság egyik hősének, 
II. Rákóczi Ferenc fejedelemnek otthont adott, —  
Angolország és az Amerikai Egyesült Államok, 
melyek az 1848— 49. évi magyar szabadságharc 
legnagyobb alakjának, Kossuth Lajosnak ékes
szólásából ismerték meg a magyar nemzet szabad
ságtörekvéseit és szenvedéseit, —  a Risorgimento 
Olaszországa, melynek egységéért és szabadsá
gáért magyar emigránsok véreztek és mely má
sodik hazát adott Kossuth Lajosnak, —  nem 
zárkóznak el igazságunk meghallgatása elől. . .

Mi hiszünk tárgyilagos igazságaink kényszerítő 
erejében és bízunk a nagy népek igazságosságában, 
mely nem engedheti a béke hajnalán a hódító 
imperializmus érvényesülését. . .  Pozsony város 
lakossága tehát nyelvkülönbség nélkül kéri és 
követeli, hogy bárha a jelen tiltakozás az egész
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lakosságnak megnyilatkozása —  az önrendel
kezési jogot önállóan, más területek bele vonása 
nélkül —  semleges ellenőrzés mellett, formális 
titkos népszavazással is gyakorolhassa...»

Visszarejtem fiókomba az értéktelen papirost. 
Becsületesen írtam akkor —  1918 decemberében —  
e sorokat, hiszen nem tudtam, mit írt dr. Benesí 
Eduárd párisi könyveiben, Masaryk G. Tamás 
angol emlékirataiban. Valami hit mégis dereng
hetett bennem, hogy talán meghallgatnak engem 
és 80,000 őslakos társamat, akik itt együtt élünk 
a négyes csonkatorony alján és mégis csak jobban 
értjük a pozsonyi városház nagyharangjának zú
gását, mint a két cseh tanár, aki addig soha sem 
vetődött Pozsonyba. Ma már tudom, hogy a nép
szavazást csak ígérni szokás, de nem alkalmazni. 
Erre megtanított 1938... Akkor, húsz év előtt, 
nem tudtam, hogy 80,000 embernek nincs szava 
és hangja. Ma már tudom, hogy millióknak sincs 
hangjuk az élet nagy koncertjében, melyet sok
szor felelőtlen karmesterek vezényelnek. Ma már 
tudom, hogy Clemenceau vagy valami kis titkárja 
szemében mi pozsonyi magyarok is csak boche-ok 
lehettünk, mert BeneS dr. így állíthatta. . .

Az angol tiltakozást is megírtam.
Kossuth Lajos egyik amerikai beszédének idé

zetével kezdtem abban a lázas, beteg decemberi 
éjszakában, mikor mégis inkább a lelkemet rázta 
a hideg, mint a testemet. Nem gondoltam arra, 
hogy más Angolország és más Amerika olvassák e 
hatalmas szavakat, mint 1851-ben, mikor elhang
zottak a magyar száműzött ajkáról. Akkor —  
nem világháború után volt, hanem csak egy 
nemzet leterítése után, és könnyeztek. Most 
1918-ban meggazdagodott hadiszállítók, érdekelt 
tőkék, gyarmatéhes hatalmak és a bosszú adtak 
tanácsot —  és nem értették ezt az angolszász 
földön is elavult hangot. . .
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Az olasz szövegből is találtam töredéket. Fel
dolgoztam a statisztikát, —  Pozsony történelmét, 
a lakosság történelmi fejlődését, a város műve
lődési jelentőségét, földrajzi fekvését, gazdasági 
érdekeit.

«A világ minden nemzete eped ve áhítja a békét. 
A  békének őszintének és tartósnak kell lennie. 
Hogyha Lengyelország feldarabolása másfél év
századon át nyugtalanította a világot, mint a 
hódító erőszak egyik legszégyenletesebb cselek
ménye, —  hogyha Európa népeinek harmóniáját 
évtizedeken keresztül megzavarta elnyomott né
pek irredentájának mozgalma, —  az imperializmus 
ellen folytatott világháborúnak nem lehet befejező 
akkordja Magyarország megcsonkítása, —  terü
letének kisajátítása jogosulatlan hódítási vágyak 
jutalmazására. Nem lehet, hogy az epedve várt 
béke ilyen romboló munkával kezdje meg az új 
civilizáció művét! nem, rendületlen a hitünk, 
hogy béke és civilizáció nem épülhetnek nemzet 
csonkjain, a szerencsétlen, de öntudatos magyar 
nemzet rom jain.. .»

Azóta hasonlókat mondottak már. Csakhogy 
1918-ban én mondottam, a kis ember, akinek 
szava pusztába kiáltó szó maradt. 1938-ban nagy 
emberek mondották el, akiknek puszta szava végre
hajtható ítélet vo lt. . .  Bizonyos, hogy húsz éven 
át az egyetlen szó volt, ami kifejezetten Pozsony 
érdekében hangzott e l. . .

A  polgármester összehívta a Vigadó kis ter
mébe a pozsonyiakat. A  nagy terem még nem is 
volt egészen készen. Hogy a lakosság elférjen, a 
meghívók kérték Pozsonyt, hogy minden testület, 
egyesület, árnyalat legfeljebb három embert küld
jön ki a nyilatkozat, a tiltakozás aláírására. Ismer
tettem a szövegeket magyarul és németül. Any- 
nyian jelentek meg a hármas küldöttségek, hogy 
a teremben nem volt helyük. Az egy-akaratot nem
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bírta megbontani két fontoskodó egyén fel
szólalása. Mindenki csatlakozott. Én rettenetes 
meghasonlást éreztem, mert gyilkos érzés, ha az 
ember önmaga nem bízik annak erejében, amit 
mond vagy ir vagy tesz. . .

A  tiltakozásokat továbbítottuk megbízható 
harmadkézen át. Számomra egyelőre az egyetlen 
eredmény az volt, hogy Zoch Sámuel, az akkor 
már cseh megszállás alatt álló Modor lelkésze, a 
csehszlovák kormány kiszemelt pozsonyi zsupánja 
közös ismerőssel megüzentette, hogy meneküljek. 
A  figyelmeztetés «csak megbecsülés» jele. Mene
küljek, mert elsőnek vonulhatok be az internáló 
táborba. . .  Világért sem akarom ezt az apró
ságot történelmi eseményekkel összehasonlítani. 
Csak véletlenül az este Nápoly történelmét ol
vastam, hogy kissé elfelejtsem a vármegyeház 
fagyos kapualját, —  a lapok furcsa cikkeit, melyek 
«mindenkihez» szólották, —  és a képzeletünkben 
kísértetiesen megjelenő légiókat, melyek csupa 
olyan katonákból állottak, akik a mi menetszáza
dainkkal együtt keltek útra. A mieink porladnak 
a Piavetól a Sanig, —  ők meg pihenten térnek 
vissza, hogy elvegyék azt, amink még van. Cso
magoltam, de nem azért, hogy elmenjek, hanem 
azért, hogyha majd eljő a pillanat, mikor elvisznek, 
legyen kéznél valami holmim. Hónapokig várt a 
kis útitáska asztalom mögött. Ott várt 1919 
júniusáig...

A helyzet még jobban komolyodott. Meg
jelentek az első fecskék. Pozsonyban két szenny
lap német nyelven. Az egyiket Dewald Hugó 
táncmester adta ki, —  a másikat Zalkai Alajos, 
rikkancs és népizgató. Mind a kettő már nyiltan 
merte nemcsak a csehek bevonulását sejtetni, 
hanem annak előre tömjénezett. A két senkit a 
csehszlovák kormány előkészítőnek szánta, mint- 
ahogy csupa senkivel vagy lezüllött személyekkel



43

operált az őslakosok soraiban. E lapok igazán a 
tél fecskéi voltak. De megjelentek az első külföldi 
újságírók is, akkor, amikor a csehszlovák «önkén
tesek» már Cifer és Senkvice mellett állottak. 
E külföldi közírók voltak Régnier, amerikai fran
cia, Vaucher, az Illustration-tól, Dubocher, a Petit 
Parisien-től, Dr. Ottiker Lilian, bájos fiatal nő, a 
Bemer Bund-tól, aki torinói lapokat is tudó
sított.

Megjelent Pozsonyban a hírhedt Heltai-külö- 
nítmény, ez a szemenszedett kalandorokból össze
állóit maroknyi csapat, mely nagy hangon —  de 
csak hanggal —  mentette meg Pozsonyt és vidé
két a megszállástól. Nekem elég volt Heltait 
egyszer látni, amikor a nagy «tengerész» Magyar- 
ország legválságosabb napjaiban külön vonaton 
érkezett Pozsonyba. Felháborodva hagytam ott 
ezt az ülést, melyen tehetetlen okoskodásait elő
adta, és tüstént táviratoztam egyik kormány
férfiúnak, akitől még vártam némi józanságot. 
Követeltem e terroristák visszahívását. Már más
nap minden igazolt. A különítmény vörös zászlók 
alatt vonult ide-oda zeneszóval. Katonai téli 
felszerelését odadobálta a didergő proletároknak, 
hogy ezzel játssza a szociális színjátékot. A mat
rózlegények pár nap alatt rémei lettek nem ugyan 
a közelgő csehszlovák katonaságnak, hanem min
den tisztességes embernek.

Az érzékeny idegek érezték a lassan felvonuló 
zivatart. Még felhőtelen volt az ég, de minden ideg 
rezgett a nyugtalanító villamos feszültségtől. Még 
csak tenyérnyi felhő állt a szemhatáron, de lel
kűnkben morajlott a távoli dörgés. A csehek köze
ledtek. A magyar Csallóköz izgatott volt, de 
távol maradt a marxista kilengésektől. A szlovák 
vidéken már Csáky szalmája lett a magyar vagyon. 
Szárazpatakon (a mai Sucha, Nagyszombat mel
lett) a hazatért katonák puskával lőtték le az
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uradalom ökreit, a nagy ünnepi ökörsütéshez. 
A  tárnoki pusztán (a bazini járásban) pár nap 
alatt vagy 80,000 K. értékű sertést hajtottak el —  
disznótornak. Nagyszombat vidékén még 1923-ban 
is láttam falusi atyafiak tömegeit, kik máskor 
csizmában jártak, —  hogy még mindig gumi sár
cipőt viselnek, valamelyik nagyszombati zsidó 
szocializált boltjából. A nép nem az állítólagos 
feudalizmus ellen lázadt, hanem cseh ágensek 
biztatták arra, «vidd el, ami a magyaroké. A tiéd. 
Amnesztiát kapsz tőlünk». A «prevrat»(államcsíny, 
államfordulat) e zsákmányolásai vagy népmoz
galmai nem a kommunizmus jegyében folytak 
le ; —  széliében tudta mindenki Pozsony kör
nyékén, hogy ez megrendezett játék, hogy a cseh 
légiók mint rendcsináló megváltó hatalom jö
hessenek. Ez a rendcsinálás majd «captatio bene
volentiae» a meghökkent lakosság előtt, kinek még 
maradt elvenni és elvinni valója; a csehszlovák 
csapatok entente tisztjei előtt pedig dicsekvő bizo
nyíték, hogy a felföldet, a «slovak Highland-eh a 
légiók mentik meg a bolsevizmustól.

Közelgett karácsony. Nem tudtunk örülni a 
karácsonyi éjszakának, mert nem világított fölébe 
Betlehem csillaga. Sugarai talán csak az elsüllyedt 
Atlantiszra estek. Karácsony előtt bekopogott ná
lam valaki, akivel együtt ültem az iskolák padján. 
Szomorúan, szó nélkül kis igazoló lapot tett aszta
lomra. Forgatom, olvasom, —  cseh nyomtatvány. 
Megengedik neki, hogy «családi ügyben» pár órára 
átlépje a «határt». Határt? hát már határ is 
van? hiszen ezt majd a békeszerződés határoz
hatja csak m e g ... Hova lépje át? mi is a hely 
neve? Wilsonovo Mesto. Wilsonváros. Hát ez 
hol van? Marylandben vagy Connecticutban? Nem, 
—  ez —  Pozsony. Hja, ezt hívják önrendel
kezésnek, amikor a fegyveres erő rendelkezik és 
elveszi, ami megtetszik neki. Csak éppen ennyi
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az összefüggés Pozsony és Wilson között! Milyen 
tudatlan voltam új szótárral, új földrajzzal 
szemben!

Ismerősöm nem ad kezet. Magyar ember, 
becsületes ember. Én részvéttel nyújtom tenye
remet, —  hisz ő már túlról jön. Az asztalra hajtja 
szürke fejét és a fej zökkenéséből látom, hogy 
rázza a titkolt sírás. «Te nem foghatsz velem 
kezet. Tegnap tettem le a hivatali esküt a csehek 
parancsnokának. . .  Először ki akartam ugrani az 
ablakon. Ez kényelmes megoldás lett volna. 
Esküdtem. Nem vagyok többé magyar. Nem 
tudtam —  hős lenni, mert átlagnak teremtett az 
Úristen. Éppen húsz éve szolgálok. Három ellá
tatlan gyermekem van. Ne adj kezet...»  Zoko
gott. Tudom, onnan jött e zokogás a szíve mellől. 
Megsímogattam azt a szegény, szürke átlag fejet, 
melyben nem volt hősi gondolat, de csupa becsü
letesség.

—  Állj keményen helyeden. Híven szolgálod 
ezzel a magyar érdeket. Keresd a magyarok és a 
szlovákok közt a hidat, melyet most aknáznak alá 
idegen kezek!

Lehorgasztott fejjel ment. Utána néztem. 
Máris egy független magyarral kevesebb. . .

Alighogy távozott, új látogató nézett be hoz
zám. <5 is osztályosom volt az egyetemen. Még 
tegnapig chauvin magyarnak vallotta magát pom
pás állásában. Pedig igazán —  talán sohasem 
volt az. Ennek én nem adtam kezet. Bosszúsan 
távozott. Az ajtóban visszanézett és mellére vert: 
<<To je vláda! Itt a hatalom!»

Szótlanul néztem utána. A  kaméleon színt 
váltott. Se baj, egy álmagyarral kevesebb...

Karácsony napja. Már én odamegyek, hol nem 
változik meg, akihez fordulok. Az egyetlen, aki 
soha meg nem változik. Házam népével megyünk 
a dómba. Kévéé ember az utcán. Vöröspántlikás
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akarnak. Még őrjárattal is találkozunk. Vörös 
őrség. Elül a termetes, deresedé proletár gép
fegyvercsövet cipel a vállán. Erős ember, de nem 
elég erős, Pozsonyt megvédeni, mert vörös színbe 
burkolódzik gyöngéje. A Szent Márton-szobor 
alján zavartalanul imádkoztunk. Egyetlen lélek 
sem volt a homályos boltívek alatt. De ott volt 
az Isten.

Hazatértem, de meg nem könnyebbültem. 
Kopogtak. Ki jöhet hozzám karácsonyeste?

—  Szabad!
Megörülök. Az egyik bíróság altisztje. Megörü

lök, mert régi ember. Huszonnégy esztendeje is
merem. Fáradhatatlanul nyitotta nekem a portát. 
Én meg minden ügyes-bajos dolgában segítettem 
neki. Egész atyafiságát elhelyeztem. Most meg
örülök neki. Olyan idők virradtak, hogy az ember 
minden rendes ábrázatnak örül.

Nevetséges semmiség, amit most följegyzek. 
Mégis fontos dolog, nagyon fontos, mert egy nem
zet széthullásának története. Magyar ábrándok el
párolgása. Ilyen semmiségből nő a tenger pusztító 
szökő árja.

Az ember hajlong. Zavart alázattal dadog.
—  Boldog karácsonyt, boldog új évet kívánok.
Keserűen nevetek.
—  Nos, éppen jókor k ív á n ... Soha még 

ennyire nem fért ránk a jókívánság. Hát hol is 
az az ív?

Hajlong. Kihúzza a gyüjtőívet.
—  Azért bátorkodtam, kérem. . .  Családom 

van. Ki tudja, mi lesz. Jönnek... Engem elker
getnek . . .

Aláírom. Fizetem az újévi obulust.
Csak két héttel sietek előre. Elmegyek a 

bíróság előtt. Ott áll az én altisztem, peckesen 
áll a kapuban duzzadó öntudattal. Dehogy is
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kergették el, fölszabadították. Huszonnégy évi 
magyar kenyér után huszonnégy óra alatt föl
fedezte, hogy —  ő igazi szlovák és kitört a —  
demokrácia. Többé nem köszönt. Huszonnégy 
évig széles mosollyal szalutált. 1919 január 2-án 
nem ismer többé. Természetes. Logikus, mint a 
matematikusok tételei. A kisembereknek megvan 
a maguk külön törvénye. Nem ismer. Kompro
mittálná az a «fogadj Isten», amit talán én mon
danék.

Máris eggyel megint kevesebb. . .
Apró volt a karácsonyfánk. A  mi fenyveseink 

már cseh kézen voltak, Wilsonovo Mesto városá
nak nem igen jutottak fenyőszálak. Az utolsó kis 
gyertyák elsercegtek. Az éjféli mise nem volt 
csöndes ; az az öreg proletár kattogtatta a város 
határában a gépfegyverét. Lőtte a levegőt. Mi
felénk nem járt a betlehemi csillag.

LA CITTÄ DOLENTE...

Boldog új évet. . .
1919 január i-én volt. Ezen a napon senkisem 

kívánt nálam boldog új évet. Talán egész Pozsony
ban senkisem mondta el vagy írta le ezeket a 
banális szókat, melyeket még az őszinte jóbarátok 
is már csak négy betűvel rövidítenek. Ami szo
kássá válik, rendesen elveszti tartalmát. Még azok 
is elmaradtak, akiknek ez a szokás valami kis 
borravalót jelentett. A  pozsonyiak nagy gondjaik 
között észre sem vették, hogy elment az 1918-ik 
Szilveszter és beköszöntött az 1919-ik januárius, 
akinek már nem is Ianus-arca volt, hanem csak 
egy, de rosszindulatú ábrázata.

A téli nap habos felhői alatt már cseh —  akkor 
még nem is csehszlovák —  repülőgépek keringtek 
és dobálták le a röplapokat, nyakatekert német-
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séggel, kerékbetört magyarsággal, olyan hang
nemben, mintha mi, pozsonyiak, epedve vártuk 
volna —  őket. Arról nem is szólok, mit Ígértek a 
szlovákoknak. A  magyaroknak annyi szépet és 
jót, hogy már az ígéretek bősége elég volt az 
ígéretek hitelének teljes megingatására. Meg- 
símogatták a zsidóságot is, paradicsomot déli- 
báboskodva, de ugyanakkor vastag betűkkel 
biztatták őket is, hogy véget vetnek dudeo- 
magyariá-nak». Ha van naiv arrogancia, ennek a 
hangját eltalálták e lekeringő lapok. A  városi 
színház tetején egyik szegény magyar kórista 
színházi pisztollyal dühösen lövöldözött a berregő 
hadi madarakra. Az utcán megjelent valami 
Prágából idevetődött kalandomő és már január 
i-én reggel szlovák népviseletben sétált, mely 
valami prágai divatszalonban készült remekbe. 
Azt hiszem, a becsületes szlovákokat bántotta 
legjobban, hogy vélt szabadságuk előestéjén nép
viseletüket és nemzeti jellegüket valaki demon
strálja, aki még csak nem is a világot jelentő 
deszkák díszletei mögötti sötétségből került elé. . .

Mindenki hazalézengett. Senkinek sem volt 
ünnepi hangulata. Ólmos januári este ereszkedett 
alá. Otthon én sem bírtam dolgozni; nem bírtam 
olvasni. Föl és alá jártam szobámban, mint a 
párduc a rács mögött, vagy a rab a cellában. 
Tízszer, százszor. Tíz lépés föl, tíz lépés vissza. 
Nem rezignáltan, mert én sorsommal sohasem 
alkuszom meg, a sors mindig rafimáit és rászedi 
azt, aki vele megalkuszik. De nyugtalanul jártam 
ide-oda. Azon törtem fejemet, mi lesz holnap, mi 
holnapután, mi egy esztendő múlva? mi tíz-húsz 
esztendő múlva, talán akkor, mikor már én nem 
leszek. . .  Egyszerre gyerekhangokat hallok. Szent 
Ágoston mondja vallomásaiban (Confessionum 
libri X II. ; VIII. k. 12. f.), hogy nagy lelki keser
vében éneklő gyermekhangot hallott. De ez a
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hang azt mondá n ék i: vegyed és olvassad! Ekkor 
kezdé olvasni Szent Pál leveleit. . .  Nekem e 
gyerekhangok nem azt mondották : Tolle, lege! 
Nem, kis fiam és két kis leányom hánykolódott 
és felült ágyában. Kérdezték, miért vagyok szo
m orú?... Baj társam is haloványabb volt, mint 
valaha —  és szótalan. Először történt meg életünk
ben, hogy nem tudtuk, mit mondjunk egymásnak. 
Nem tudott vigasztaló szókat mondani, amit 
máskor mindenkor eltalált. Aki nem próbálta 
meg, mi légyen az, ha az ember biztosan tudja, 
hogy percek múlva elveszti régi hazáját, az 
egyetlent, az ne rázza a fejét, ne kritizáljon 
érzelgősnek, ne gyanúsítson gyöngének. Az hall
gasson !

Ablakom megvillant. A  sötét égen lassan egy- 
egy fénypont cikkázott végig. Tudtam, nem 
csülagjárás, csak nekünk csillaghullás. A  keringő 
cseh repülőgépek elmosódott világossága rezzent 
végig a januári éjszakában, a jó csillagok helyén. 
Rossz időket éltünk, rossz csillagok já rta k ...

Az egyik régi falióránk tizenkettőt ütött. 
A  másik, a kis dédapái bronzóra, nagy sietve 
követte. Utánuk a távoli toronyóra. Harsányan 
beleszólt a telefon berregése. Kinek lehet ebben a 
pillanatban mondanivalója?

—  Itt V. S., az alispán... Barátom, jer 
azonnal. Pár perc múlva itt lesz az ezredes, az 
olasz parancsnok. A megszállók parancsnoka. 
Tolmácsnak kéretlek. Keserves szerep lesz. Hal
lani valónk nem lesz mindennapi. Mondani 
valónk alig lesz mindennapi. Isten segíts!

Pozsony vármegye utolsó pozsonyi alispánja ...
Pillanatok alatt rohantam a vármegyeházára. 

Nem találkoztam egyetlenegy élő lénnyel. Sehol 
senki. Sem ember, még gazdátlan eb sem.

A vármegyeház hideg termében várt az alispán 
meg egy öregebb magyar alezredes. Izgatottak

Jankovics : Húsz esztendő Pozsonyban. 4
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voltunk. A rosszul világított teremben megfülledt 
a lelkek bénasága. Egymás között egyetlenegy 
szót sem pazaroltunk. Hirtelen kitárult a nagy 
ajtó ; együtt bámultunk arra felé mi, a három 
pozsonyi magyar, meg a pókhálós falakon a fekete 
díszmagyarba öltözött régiek képei. Az öreg hajdú, 
az utolsó pozsonyi hajdú, betessékelte az ide
gen hatalmat. Belépett Barreca Riccardo, olasz 
ezredes. Mögötte fiatalabb cseh légionárius tiszt. 
Az olasz jóképű, fürge, zömök ember volt, pirosra 
csípett orcával, első pillanatra megnyerő, mosoly
gós tekintettel. A  cseh tiszt bizalmatlan arcú, 
nyugtalan, izmos férfi. Kezében papírlap, oda
vetett pillantással láttam, hogy névsor. Nem tu
dom, azok nevei, akik cseh szempontból megbíz
hatók vagy megbízhatatlanok? Az olasz ezredes 
kedvesen mutatkozott be, utána V. S. alispán, 
majd a városnak előző éjjelen történt átadása 
után már fegyvertelenül a magyar ezredes. A cseh 
tiszt állva maradt, mintha ugrásra készülne. Nem 
hangzott el itt semmi köszöntés. A  magyar Isten 
hozott elnémult, ki tudja, mennyi időre. Meg
hajlás, nevek, fagyos, dermedt levegő. Én állva 
maradtam, nem mutatkoztam be. Nem voltam 
hatóság, csak tolmács ; ez pe dig csak azt a szere
pet tölti be, mint az írótoll az aláírásnál vagy a 
telefonkagyló a rémhír közlésénél.

Barreca Riccardo ezredes helyet mutatott és 
katonás rövidséggel elmondotta, hogy hiábavaló 
volna az ellenállás. Fegyelmezett, kemény csa
patai állanak a lamacsi úton. Gépfegyverrel, 
ágyúkkal_

Szó szerint fordítottam. Barreca kérdezte :
—  Van-e valami megjegyezni valónk?
—  Igen. Tiltakozunk. Erőszakkal szemben 

nincs más szavunk. —  Feleltem saját felelőssé
gemre.

Fejét rázta.



—  Tudják, hogy egyelőre magyar földről nem 
lesznek híreik. Lapok nem járhatnak ide. A de
markációs vonalon túlra nem utazhatnak. Nem 
telefonálhatnak. Akinek túl hozzátartozói vannak, 
egyelőre nem írhat nekik, tőlük hírt nem kaphat. 
Természetesen csak egy ideig...

Fordítottam. Katonás rövidséggel, ő  újra 
kérdezett:

—  Van valami óhajuk?
—  Nincs.
—  Sajnálom. Kénytelen vagyok szigorúan in

tézkedni. Ez már így van megszálláskor. É occu- 
pazione. . .  Az entente csapatai vagyunk. Mit 
szólanak ehhez?

—  Nem várunk híreket. Nem írunk híreket. 
Tutto arriva, a chi sa aspettare. . .  Mindent elér, 
aki várni tud. Mi várjuk, hogy érik az id ő .. .  —  
feleltem a nélkül, hogy az alispán felhatalmazott 
volna.

Az ezredes megcsóválta fe jé t ... íg y  folyt le 
vagy félórán át az egyoldalú párbeszéd. Egyszerre 
az ezredes fölpattant, elköszönt és rám mutatott.

—  önt kérem, kísérjen el szállásomra. Nem 
ismerem még a várost. Vezessen a hotel Carl- 
tonig. . .

Meghajoltam. Mentünk. Alig léptünk ki a vár
megyeház kapuján, hátraszólt a mellettünk bal
lagó cseh légionárius tiszthez :

—  Capitano, legyen szíves vagy tíz lépést 
hátramaradni. . .

íg y  mendegéltünk a Mihálykapuig, hol fönt a 
tornyon Szent Mihály arkangyal öli a sárkányt és 
az első kapun a régiek bölcsesége in t : OMNE 
REGNUM IN SE IPSUM DIVISUM DESOLA
BITUR. Az önmagában meghasonlott ország 
összeomlik. Barreca a vibráló utcai lámpánál ki
betűzte a fölírást és bólintott.

—  Hová vezet ez a pompás régi kapu?

4 *



—  Per me si va nella cittä dolente,
Per me si va nell'eterno dolore,
Per me si va tra la perduta gente. . .  *

Az olasz fölfigyelt.
—  Ah, ön olvasta Dantet. . .  De hogy is 

idézheti éppen a lemondás sorait, mikor városuk
nak ütött a fölszabadulás órája!

Hátranézett. A  közvetlen mögénk lépő, hall- 
gatódzó légionáriushoz fordult, ellentmondást nem 
tűrő hangon :

—  Capitano! hát nem kértem, hogy húsz 
lépést maradjon hátra?

Feleltem.
—  Colonnello! Felszabadulás? Megtévesztés. 

Erősebb szókat használhatnék. Hatalmi hóbort! 
Visszaélés a csatatéren elvérzett nemzet tragédiájá
val. Ebből a tragédiából konstruálja az entente, 
vagyis helyesebben az entente kiegészítő része, a 
cseh légió, a legátütőbb, de legingatagabb jogot, 
az erősebb jogát, mondjuk a szerencsés játékos 
jogát, mely nem is jog, csak kártyakeverés...

Barreca ezredes komolyan szemembe nézett.
—  Tudja, hogy ilyen nyilatkozatokért a meg

szálló csapat parancsnoka hűvösre tétetheti?
Föltűnt, hogy ő, a parancsnok, harmadik sze

mélyben beszélt a parancsnokról. . .
—  Ugyan kérem, nekem nem imponálnak 

fegyverek. A cella sem. Csak egy hatalmat isme
rek : az igazságot.

—  Kicsoda ön, hogy így mer feleselni?

* D ante: La divina Commedia, III. ének, i — 3. 
sorok :

-  Én rajtam jutsz a kínnal telt hazába.
Én rajtam át oda, hol nincs vigasság,
Rajtam a kárhozott nép városába . .  .

(Babits Mihály fordítása.)

5 2
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—  Magyar vagyok. Ezért merek. És merek, 
mert ön, ezredes úr, olasz. Az olasz nemzetnek 
nemcsak ágyúi és cselszövői vannak, hanem 
szíve is van. Ezen a szíven át többet lehet meg
érteni, mint akármilyen okos fejen át vagy a 
kard markolatán keresztül.

Többet egyetlen szót sem váltottunk. A  Carl- 
ton Hotel előtt az ezredes bekecsébe nyúlt. 
Kihúzott valami kis kartonlapot. Csak otthon 
vizsgáltam meg. A  lap felső sarkában cím ke: 
a kétfejű sast fojtogató meztelen atléta. Lábainál 
a morva címerpajzs, s sziléziai címer, középen a 
kétfarkú cseh oroszlán. Legalul a hármas halom 
a kettős kereszttel. Fölötte apróbetűs félkör: 
33 pési pluk őesko-slovensky. (33. csehszlovák 
gyalogezred). A lu l: K u pfedu —  zpátky ni krok. 
(Előre —  visszafelé egy lépést sem!) A címke 
a la tt: II colonnello. Az ezredes a gázlámpa alá 
lépett, szótagoltatta velem nevemet és a der
mesztő januári éjjelen ott az utcán töltőtollal 
megírta : «J. M.-nek bármikor belépést engedek 
hozzám. Barreca Riccardo, alezredes.»

—  íme. Férfi megbecsüli a másik férfiút. Hátha 
még üdvös szolgálatot tehet a városnak, fajának 
vagy —  délibábos ábrándjának, az igazságnak. 
Rivederla! (Viszontlátásra!)

Befordult a Cáriton kapuján, hol az álmos 
portás ijedten földig hajolt előtte.

Csak egyet sóhajtottam és haza ballagtam. 
Azon gondolkoztam, hogy én alig egy hónapja 
Pozsony lakosságának a tiltakozó memorandumo
kat e szavakkal terjesztettem elő (1. Nyugat
magyarországi Hiradó, 1918. november 24) :

«Hogy Pozsony városa továbbra is Magyar- 
ország törzsterületének része maradjon, ez annyira 
természetes, hogy tulajdonképpen minden érvelés 
és megokolás fölöslegesnek látszik. . .  És mégis! 
Lehet, hogy e kiszakítás csak kísértő fantóm.
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Lehet, hogy komolyan fenyegető valóság. Ezért 
föl kell emelnünk a meggyőződés őserejével tilta
kozó szavunkat! Halálosan komoly ez a szó, mert 
az a kérdés : lenni, vagy nem lenni...»

Ügy csengtek fülemben saját szavaim, mintha 
akár más földrészen mondotta volna el más
valaki. A  fantóm. . .  Még 1938-ban is voltak, kik 
nem mertek a fantommal nyíltan szembe állani.. .

összerezzentem. Őrjárat állított meg. Az elül 
lépkedő caporale igazi olasz volt, mert hiányzott 
gallérján a csehszlovák jelzés. A  többi hat köz
legény cseh légionárius. A  caporale rám szólt a 
latinság lágyított, akadozó németségével: mit 
keresek éjjel az utcán? Én már olaszul feleltem : 

—  Ezredesüket kísértem szállására . . .  
Igazoltatásom nélkül tisztelgett. Lassan távo

lodott a jeges köveken a hét katona trappogó 
lépése. Egy-egy lámpa alatt megvillantak a 
szuronyok.

Mögöttem is becsapódott a kapu, nehezen, 
súlyosan, mintha édeskedves otthonom is átvál
tozott volna valamivé, amit köznyelven börtön
nek neveznek. Virrasztottam. Vártam a hajnalo- 
dást és vártam húsz esztendeig. . .  És várni fogok, 
míg üt az én órám. . .

INDUL AZ ESZME...

Mielőtt pár szóval megrögzíteném azt a tra
gikus élményt, mely Pozsony 1919. évi januári cseh 
és 1919. évi februári csehszlovák megszállásának 
végrehajtásával robbant bele az én küzdelmes 
életembe is, tiszta szándékkal, tárgyilagosan aka
rom vázolni Pozsony tragédiájának hiteles törté
netét. Hogy ez a pár sor hiteles legyen, amit 
mondok, nem saját szavaimmal, «elfogult, ma
gyar előítéletes, históriát ferdítő» képzeletemnek
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vagy «ingatag hangulatomnak» tolmácsolóival jegy
zem ide a világtörténelemnek ez apró, de megrázó 
és következményeiben is még beláthatatlan rész
letét, hanem szószerint idézem az esemény aktorai- 
nak szavát. Száraz, szürke szavak, de belekiálta
nak rettenetes disszonanciával a nagy történe
lembe. Anonymus nótáriust követem, mikor nem 
hallgatok «csacska» beszédekre és talán csacska 
érzésekre. . .

Pozsony tragédiájáról eleget mond egy idegen 
katona, valami porosodó jegyzőkönyv, meg egy 
rég elfelejtett újságcikk...

Az első szó a becsületes katonáé, aki nem 
politizál, hanem teljesíti a parancsot és bár 
becsületesen teljesít, ezt nem kegyetlenül, hanem 
tisztességgel cselekszi és nem bírja titkolni lelke 
konfliktusát, mert igazságérzete és magasrendű 
fajának kultúrája törvényszerűen, tehát kény
szerűen ajakára tolul.

Amit én magam ezekhez a dokumentumokhoz 
hozzáfűzök, csak igénytelen magyarázó jegyzet, 
apróbetűs jegyzet, melyet a nagyobb betűs szö
veg olvasói talán únnak vagy nem is akarnak 
eiolvasni. Pedig e jegyzetekben mégis van némi 
magyarázat, mely után a szöveget jobban lehet 
érten i... Kezdjük tehát 1919 januárjának en- 
tente-katondjánál.

Didergő, havas januári napon kopogtam a 
pozsonyi «kis palota» kapuján. Ezt a kis palotát 
az egykori Grassalkovich-palotával afféle ponte dei 
sospiri —  sóhajok hídja —  köti össze az utca 
fölött. A kapu alatt szuronyos cseh légionáriusok 
állottak őrséget. Mind a ketten bersagíiere-egyen- 
ruhát viseltek, a zubbonyon a cseh-szlovák légiók 
színes gallérjelzésével. Be kellett jutnom az ezre
deshez ; magyar ember oktalan bebörtönzéséről 
volt szó. Fölmutattam az olasz ezredes hivatalos 
levélpapírjára írt engedélyét, mely «bármely atka-
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lommal bármely ügybem a hozzá való belépésre 
jogosított. Az egyik, érettebb korú cseh légionárius, 
nem is pillantott az igazoló kártyára. Elém tar
totta karját, mintha bereteszelné előttem a világ 
zárát, —  elém tartotta karját, hogy mellemet 
horzsolta válla —  barátságtalanul jelentette :

—  Itt önnek semmi keresni valója. A colon- 
nello dolgozik. Nem zavarhatja akárki. El innét! 
Via, via! El!

A  másik, ragyás, darabos altiszt hozzám lé
pett ; beszélhetnéke volt.

—  Katona vagy polgár? —  kérdé olaszul.
—  Polgár vagyok.
—  Akkor jó dolga van. A katonának nehéz, 

mert messze van hazulról.
Bár kifogástalanul beszélt olaszul, megértet

tem megjegyzéséből, hogy ez a légionárius nem 
cseh, hanem szlovák. Hazajött, de még nem 
mehet haza szülőföldjére. Ez fáj neki. Ez emberi 
volt a maga egyszerűségében. Az idegen, az ellen
séges uniformison keresztül is, éreztem valamit 
abból, amit mai új szóval «emberközelségnek» 
szoktak nevezni. . .

—  Caporale, hova való?
—  Besztercenaszód megyéből. Szlovák telepről.
—  Kívánom, hogy mielőbb szerencsésen haza

jusson.
—  Sissignore.. .  Menjen csak föl az emeletre. 

Jobbra, első ajtó. Majd megmondja az ezredes 
maga, ráér-e, vagy nem. . .

Ez a katona szó nélkül bebocsátott. A  százados 
közös múlt lassan, egy pár szó váltása után le
bontotta a közöttünk mesterségesen megásott 
ellenséges sáncokat, mert ő meg én még olyan 
nemzedékből valók voltunk, amelyiknek még volt 
közös múltja.

A másik, a cseh légionárius, még szorosabban 
tartotta elém a karját és tovább szorított a kapu
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felé, melynek keskeny résén dermesztőén áradott 
be a metsző hideg. Ebben a pillanatban fürgén 
lépkedett lefelé a lépcsőn valami alpini-káplár. 
Tisztelegve felém szó lt:

—  Ah, signore, az ezredes úr már v á r ja .. .
Ez igazi olasz volt. Később megtudtam,

Bertinetti, az ezredes tiszti szolgája és bizalmasa. 
Üjra láttam, éreztem, hogy ajtókat, melyek sorsok 
fülkéibe nyilának, kis emberek nyitnak és zárnak.

Katonásan megálltam a szoba közepén. A zö
mök, pirospozsgás arcú ezredes szintén fölállt 
íróasztala mellől. Élénk, jó szemével végigmért.

—  Dunque —  Dottore —  la cittá é tranquilla. . .  
Doktor, a város tehát csöndes. . .

A  szó torkomat fojtogatta. Mintha orcám is 
nedves lett volna, talán a hulló dértől...

—  Si, colonnello, qui regna il silenzio della 
tómba. Igen, ezredes úr, itt a sír csöndje uralkodik.

Az ezredes hallgatott, majd fejét rázva mon
dotta :

—  Non é occupazione, —  ma é invasione.. .  Ez 
nem megszállás, hanem invázió...

Szemrehányólag tette hozzá: —  Voi, ungheresi, 
percbe non gridate? Ti magyarok, miért nem 
kiabáltok?

Fehér kesztyűjét, melyet beszélgetés közben —  
valami hivatalos útja lévén —  felhúzott, hirtelen 
lesímította. Engem, az öregebbiket, a behavazott 
halántékú embert, arcomon megcirógatott, atyás
kodva, —  azt mondhatnám, hogyha ez a szó nem 
volna lehetetlen —  szinte anyáskodva. Többet 
erről nem beszéltünk. Elvégeztük a hivatalos 
ügyet, melyért jöttem.

Csak majdnem tíz esztendővel később —  mi
kor már két nemzet minden lelkén átmelege
dett az olasz-magyar barátság —  értettem meg, 
hogy ez már az akkor még meg sem született 
fascista Itália, az igazságos, magyar-barát Olasz-
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ország első cirógatása volt. Mind a ketten megérez- 
tük egymásról, kik állunk itt szemtől-szemben. 
Ösztönösen éreztem ebben a csöndes árvaságom
ban, ki ez az ellenséges katona, ő  meg a nélkül, 
hogy egyetlen percet ismert volna múltamból, 
tudta, ki vagyok. Az a magyar, akiről még 1907- 
ben, az osztrák szellem uralma idején, megírta a 
római Tribuna: ...propagatore d’Italianita, az 
olaszság propagálója. Megsejtette, hogy az va
gyok, akinek Bologna nagy költője, Giovanni 
Pascoli, ismeretlenül megküldte műveit, e meg
tisztelő ajánlással: al’amico della mia patria. 
Hazám barátjának.. . .

De e pár szó értelmét csak tizenöt évvel később 
érthettem meg teljesen, mikor Srobár Vavro, az 
első szlovák miniszter jubileumi cikkét olvastam. 
Ez a pár szó azt jelentette, hogy jogtalan az 
invázió a béke szerződéses megkötése előtt, hogy 
Pozsony polgári megszállása csak afféle foglalási 
kísérlet, ahogy a rossz szomszéd elszántja a ba
rázdát. . .  Hátha nem veszik észre, hátha jog lesz 
a bitorlásból. . .

Olvassuk végig az okmányt, melynek szürke 
nevét mi magyarok így olvassuk : Pozsony tra
gédiája.

Barreca Riccardo ezredes, aki ezt az okiratot 
aláírta, a szövegben gondosan ügyelt arra, hogy 
ne praejudikáljon a békekötésnek.

Pozsony város archívumában fekszik a jegyző
könyv, mely a világ egyik legszomorúbb írása. 
Szomorúbb, mint a legmegrendítőbb gyászjelen
tés, mert ezt a papirost nem a halálról írták, 
hanem a temetésről. A  kettő között nagy a kü
lönbség, mert a halál megdicsőülés, de a temetés 
maga az enyészet.

E jegyzőkönyv így szó l:
«Felvétetett 1918 december 31-én Pozsony 

szabad kir. város főpályaudvarán. Jelen vannak :
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Jankó Zoltán, főispán és kormánybiztos, Kánya 
Richárd, Pozsony szabad kir. város I. polgár- 
mestere, Mitterhauser Károly, Pozsony szabad kir. 
város főjegyzője és Farkas, ezredes-brigadéros, a 
határszakasz-védelem és Pozsony szabad kir. 
város karhatalmának parancsnoka, Stein Izsó, 
Dewald Hugó és Duschinsky Jakab, valamint 
Zalkai Alajos, mint a vármegyének és Pozsony 
szabad kir. város lakosságának képviselői, mind
nyájan magyar részről. Zoch Sámuel, Ivánka 
Milán dr. és Slavy dr., mint a csehszlovák kormány 
képviselői. Barreca Riccardo brigadéros-ezredes, 
mint a várost megszálló csehszlovák csapatoknak, 
mint az entente-haderő csapatainak parancsnoka 
és a katonai területi parancsnoknak, Piccione 
tábornoknak helyettese.

A magyar kir. kormány képviselői, így Jankó 
Zoltán, főispán és kormánybiztosa Pozsony vár
megyének, Kánya Richárd, mint Pozsony szabad 
kir. város I. polgármestere és Mitterhauser Károly 
városi főjegyző ünnepélyesen óvást emelnek a 
városnak, mint magyar-német városnak a cseh
szlovák állam exponensei által való megszállása 
ellen. Ünnepélyesen kijelentik, hogy csupán a 
városban uralkodó állapotok figyelembevételével 
és a fölösleges vérontás elkerülésének kedvéért 
nem nyúlnak erőszakos eszközökhöz a megszállás 
meggátlására. Kijelentik továbbá, hogy Wilson 
14 pontjában leszögezett önrendelkezési elv alap
ján állanak és követelik a népszavazást, hogy a 
várost és lakosságot megmentsék az ősi hazától 
való erőszakos elszakítástól és a csehszlovák 
államterülethez való kikényszerített átcsatolástól. 
Kinyilatkoztatják, hogy Pozsony nyilt város, 
nincsenek erődítései és falai között még vissza
maradt reguláris magyar katonaságon kívül nincs 
katonai elbánás alá eső lakossága. A  reguláris 
magyar katonaság elszállításának, illetve a Duna
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jobbpartjára vonulásának kérdésében Farkas bri- 
gadéros-ezredes fog a csehszlovák entente-csapa
tok parancsnokságával tárgyalni. Az ide illeté
kes és nem tényleges állománybeli legénységnek 
leszerelés és lefegyverzés után a teljes személyi 
szabadság biztosítandó. A tényleges tisztekre és 
legénységre vonatkozólag külön megállapodás léte
sül a magyar karhatalom parancsnoka és a cseh
szlovák entente-haderő parancsnoka között.

A csehszlovák kormány képviselői és a cseh
szlovák entente-csapatok parancsnoka ünnepélyesen 
kijelentik, hogy a várost csupán a lakosság bizton
sága céljából, a wilsoni elvek alapján kötendő béke
kötésig szállják meg katonai karhatalommal. Ünne
pélyesen kijelentik, hogy a polgárság élete és vagyona 
biztonsága érdekében megfelelő gondoskodás történik. 
Kijelentik, hogy az egész tisztviselői kart, amennyi
ben a csehszlovák állam és a csehszlovák entente- 
csapatok exponensei ellen nem vétenek, helyeiken 
meghagyják. Kijelentik továbbá, hogy a lakosság 
teljes morális és jogi szabadságát tiszteletben 
tartják és a lakosság ellen, nyugodt magatartását 
föltételezve, semmiféle erőszakot nem alkalmaz
nak. Kijelentik, hogy a katonai szolgálathoz 
szükséges és fontos épületeket és helyiségeket 
csehszlovák mtewíe-csapatokkal megszállják, azon
ban a polgári lakosság szabad forgalmát teljesen 
biztosítják. Egyidejűleg azonban kijelentik, hogy 
a polgári lakosság tökéletes lefegyverzését, ameny- 
nyiben ez szóba kerül, feltétlenül végre kell haj
tani és ezt a városi hazai rendőrség közegei 
hajtsák végre. Egyben kijelentik azt is, hogy 
elállanak túszok kiemelésétől, vagyonelkobzások
tól és internálásoktól. A lakosság teljes nyelvi 
szabadságát mindenképen garantálják. A jegyző
könyvet felolvasás után a fenti kelettel zártuk». . .

E jegyzőkönyvhöz csak néhány szó megjegy-. 
zést.



Kánya Richárd, Pozsonynak lelkes magyar 
polgármestere, az akkor már beteg férfiú, —  ol
dalági rokona volt Kánya Kálmán magyar 
külügyminiszternek, akinek 1938-ban nem átadá
sok, hanem visszaszerzések feladatát szánta a 
sors. Fájdalom, Pozsony kihagyásával.

A  négy személy, aki a polgárság, város és 
vármegye nevében jelent meg, —  puszta egyéni
ségével igazolja, hogy őket senki sem küldte, —  
hogy a városban más nem akadt, ki a kény
szerűen szereplő hivatalos személyeken kívül, kik 
menteni akarták, amit még lehetett, —  tárgyaljon 
és aláírjon bármit. A polgárság közül senki sem 
akarta a halálkém szerepét vállalni. Zalkai Alajos 
—  egykori nevén Petrzalka —  szerencsétlen 
pozsonyi alak volt. Nagyhangú, izgága ember, aki 
1918 október 30-án a csőcseléket pozsonyi kira
katok beverésére vezette, a pozsonyi dohánygyár 
gyártmányainak hajóra rakott készletei elrab
lására biztatta. Ember, aki régebben a köztu
domás szerint abból is keresett, hogy hallgatott, 
t. i. amint meghallotta, hogy valakinek a vá
rosi közgyűlésen indítványa van, tüstént jelent
kezett és előre közölte, hogy ő is szónoklataival 
támogatni fogja az indítványt. A  városatyák 
szívesen adtak tiszteletdíjat azért, hogy Zalkai 
ne szólaljon fel, mert személye annyira «közked
velt» volt, hogy az ő támogatása mindent elbuk
tatott. Egyébként valami kis néplapot adott ki, 
a nyilvánosság kizárásával; —  a háború utolsó 
éveiben rikkancs volt, 1918 végén hetente közzé
tette «Republik» című lapját, mely öblösen ma
gasztalta a még be sem érkezett cseh uralmat. 
Mint vagyonbukott ingatlanforgalmi ügynök fe
jezte be pályafutását. Dewald Hugo táncmester 
volt, —  ő is kiadott egyenesen badar néplapokat. 
Pár év előtt a pozsonyi Schöndorfer- és Posta-utca 
sarkán, a már lebontott Eckstein-féle ház padlásán
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gyanús népszállót tartott. Gorkij Maxim tollára 
való «éjjeli menedékhelyet». Duschinsky Jakab 
vásártéri kereskedő, akinek elvváltozásai 1918-ban 
közmondásosak voltak. Stein Izsó kilétét ma már 
a legrégebb pozsonyiaktól sem sikerült megtud
nom, holott nyomoztuk többen. Szóval szép kis 
társaságot gyűjtött össze dr. Ivánka Milán, a 
hatalom exponense, hogy a magyar koronázási 
várost, a magyar kultúra nyugati mentsvárát, a 
Dunapart történelmi klenódiumát neki átadják 
és a város ragyogó múltját, becsületét képviseljék. 
El tudok hódító hatalmat képzelni, mely ezeknek 
a gentleman-eknek kezéből —  az édenkertet sem 
fogadta volna el. . .

A beszélgetés Barreca Riccardo ezredessel, az 
átadási jegyzőkönyv szövegének formulázása és a 
pozsonyi polgárság teljes tartózkodása az átadás
tól már egymagukban igazolják, hogy kezdetben 
a csehszlovák állam összetákolói nem is gondoltak 
komolyan arra, hogy Pozsony, ez a Duna hullá
mából kivetett igazgyöngy is ölükbe essék. Hogy 
igazán úgy hullott oda, aránylag apró hibák és 
vakmerő cselfogások következtében, azt legjobban 
igazolja az első teljhatalmú szlovák miniszternek, 
Srobár Vavrónak, e vidékiesen naív csodadok
tornak saját cikkvallomása, melyet az állam- 
alapítás, illetve helyesebben a Pozsonyba történt 
beosonás tizenötödik évfordulójára írt a Benes 
Eduárd dr. zsoldján kitartott Prager Presse 1934 
február 4-i számában. E szinte naív önvallomás
nak cím e: Wie Bratislava Hauptstadt wurde. 
A  cikkből kihagyom a szürke és érdektelen ré
szeket. Álljon itt csupán jellemző tartalma :

«Január közepén (t. i. 1919-ben) vasutasok, 
tanítók, hivatalnokok állandóan Budapestre jár
tak, hogy maguknak utasításokat szerezzenek és 
könnyen elképzelhetjük, hogy Budapest nem éppen 
akarta Szlovákiát pacifikálni. Ugyanakkor tér-



jedtek először a szlovák lakosság között a csehek 
ellen uszító jelszavak».

E pár sor tele van a dr. Srobárnál megszokott 
elfogultsággal és ferdítéssel. Ugyanis 1919 január 
közepén már a cseh légiók által megszállt Pozsony
ból és egyéb területekről alig lehetett kijutni Bu
dapest felé, hiszen a légiók parancsnoksága lég
mentesen elzárta a határt és csak igen megokolt 
esetekben adott az olasz ezredes kilépési engedélyt. 
Ezt saját tapasztalatból tudom, mert annak a 
kb. egy tucat embernek, aki ekkor Budapestre 
utazott, az engedélyeket én magam szereztem meg 
Barreca Riccardo ezredes között és közöttem fel- 
melegedő barátság alapján. Nagyrészt a pozsonyi 
magyar egyetem tanárai utaztak magyar földre és 
legtöbbször hozzám fordultak. Srobár utasításokra 
céloz, melyeket Budapest adott. Ezt is saját 
tapasztalatból megvilágíthatom. A cseh légióknak 
diadalittas katonái és tisztjei, kik vérontás és 
legkisebb kockázat nélkül ültek be a vidéki kas
télyokba és kúriákba, meg a pozsonyi legottho
nosabb lakásokba, diadalmámorba estek, amilyen 
mámorba csak az eshetik, aki nem véren, kínon és 
áldozat útján kaparintotta meg az élet javát. Nem
csak azt regélték, hogy Párisi ők mentették meg 
a német inváziótól, mert éppen «negyvenezren 
(!!??) estek el Páris alatt», —  mesélték, hogy 
Pozsonyt a lamacsi csatában vették meg, holott 
Lamacsnál, ez apró tót falunál egyetlen puskalövés 
sem esett és mikor kora reggel, már Szilveszter 
napján a pozsonyi hegyi liget alját állig fegyver
ben megszállották, az egyetlen élő személy, akivel 
találkoztak, a közismert dr. V. G. volt, a hetven 
éves világtalan öreg úr, aki naponta kora reggel 
sétáját végezte a hegyi liget aljában és botjával 
tapogatózott előre, nem is sejtvén biztos járású 
vakságában, hogy a nagy entente ágyúit érinti meg 
a bot végével. E hősi legendákon kívül bevonu-



lásuk után tüstént terrorral kényszerítették a kis 
embereket, vasutasokat, postásokat stb., hogy 
hűségesküt tegyenek az új államra. Ezek és hozzá
tartozóik rohantak Pozsonyba törvénytudó em
berekhez, magyar hazafiakhoz, —  százával jöttek 
hozzám is, —  és kérdezték, összefér-e az eskü 
magyar nemzethűségükkel? —  eskütétel után 
nem vesztik-e el jogukat arra, hogy valaha még a 
magyar állam szolgálatában maradhassanak, mi
kor majd a csehek kivonulnak. Hiszen hogy ki 
kell vonulniok, az nem is lehet kétséges, ami majd 
kitűnik a békekötéskor. Az egyszerű emberek 
logikája sokkal józanabb volt, mint a romlott 
államférfiak tervezése. Azt is tudom, hogy a te
hetetlen Károlyi-kormány egyre azt üzengette : 
vegyetek fel mindenről jegyzőkönyvet. . .  Szóval, nem
zeti erő helyett a perrendszerű bizonyítékokat 
ajánlotta, e bizonyítékok megrögzítését, mert 
azokra majd sokat adnak —  Trianonban.. .

A  cseh-ellenes jelszavak pedig már régen el
hangzottak, mikor Srobár dr. államot alkotni 
segített. Nem magyar uszítás műve volt az az 
áthidalhatatlan ellentét, mely csehek és szlovákok 
között fennállott a túrócszentmártoni deklarációt 
követő órákban. A húsz év tanulsága azokat a 
szlovákokat igazolta, akik már 1918-ban tilta
koztak és tiltakoztak. A Pozsonyba hazatérő 
Stefanik Milán francia-szlovák generálist cseh 
államraisonból kellett eltávolítani, pedig őt nem 
magyarok uszították a csehek ellen, ö  már Szi
bériából hozta nagy ítéletét a csehek ellen, onnét, 
ahol cseh puskák ölték halomra a védtelen magyar 
hadifoglyokat. Csak egyet em lítek: dr. Pély 
Géza galántai ügyvéd és társai tragédiáját. Ezeket 
a mártirokat személyesen ismertem és történe
tüket nem csak az orosz Szakharov könyvéből 
ismerem, hanem egyik pozsonyi magas állású 
tisztviselő ajkáról, ki mint hadifogoly, jelen volt e



barbárságoknál. Hlinka András nem ok nélkül és 
nem magyar uszításra sietett Párisba és került 
cseh földön «védő őrizetbe. . . ».

De hagyom a kommentárokat. Beszéljen to
vább maga Srobár Vavro miniszter úr.

«December 12-én (t. i. 1918-ban) —  írja tovább 
Pozsony fővárossá avatásának krónikása —  meg
érkeztem Zilinára (Zsolnára). Javaslatomra a kor
mány még 12 előadót nevezett ki, akik az állami 
kormányzat különböző ágaiban mint a kormány 
képviselői szerepeltek. Hozzájuk sorakozott még 
nehány tisztviselő. A  teendők napról napra sza
porodtak, úgyhogy a tisztviselői kar 200 főre 
növekedett és végül Zilinán nem akadt elegendő 
irodahelyiségünk és lakásunk. Tehát más város 
után kellett körülnéznünk. Turciansky Sv. Martin
ban (Túróc-Szentmárton) a nemzeti tanács elnöke, 
Dula Máté közölte velem, hogy a legjobb esetben 
60 személyt tudna elhelyezni. Banská Bystrica 
(Besztercebánya) és Zvolen (Zólyom) a rossz 
összeköttetés és a hiányos helyiségek miatt nem 
került számításba. Nitrával (Nyitra) hasonlóképpen 
állt az ügy, holott a szlovák fejedelmek egykori 
székhelye egyenesen hivatottnak látszott szék
városul a szlovák kormány részére.»

«így fordult figyelmünk Bratislava felé, mely
nek történelme nagyjelentőségű a szlovákságnak is, 
(So kamen wir auf Bratislava —  mondja szó- 
szerint a fővárost kereső kormányelnök —  welches 
ja auch für die Slovaken eine grosse historische 
Bedeutung hat. . . ) már Devin (Dévény) közel
ségénél fogva, mely a nagymorva fejedelmek 
hajdani székhelye volt. De bizonyos elégtételt is 
akartunk kapni azáltal, hogy az új szabad, füg
getlen (??) Szlovákiát éppen e dunai városból 
szervezzük, hol a nagymorva birodalom végét 
érte. (Szószerint: «wo das grossmährische Reich 
ihr Ende gefunden h at...»  —  Hát bizony itt érte

Jankovics : Húsz esztendő Pozsonyban. 5
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végét Srobár dr. csehszlovák-országa is 1938-ban, 
mikor a Führer úgy elvette Dévényt, hogy a 
«nagymorva» hagyományok még csak fel sem 
ocsúdhattak a história ködéből. . . )»

«Piccione tábornok (a csehszlovák-entente csa
patok főparancsnoka) először állást foglalt a szlo
vák kormány székhelyének Bratislavába való át
helyezése ellen. Ugyancsak ellene érvelt Barreca 
alezredes azzal, hogy nem vállalhat felelősséget a 
kormány tagjainak biztonságáért, mert értesülé
sei vannak, hogy az utcákban, melyeken a cseh
szlovák kormány bevonulni készül, merényleteket 
terveznek. Mikor még sem engedtünk terveink
ből, Barreca alezredes azt kívánta, hogy a kor
mány, valamint a vendégek legalább mellék
utcákon át vonuljanak be. Ezt is határozottan 
elutasítottuk.»

«Február 3-án hagytuk el Zilinát. A Bratislava 
felé vezető úton Trencsénben még nagy népgyűlést 
rendeztem. Itt Trencsénben kaptam meg Piccione 
generális táviratát, melyben óvott bennünket 
attól, hogy Bratislavába jöjjünk. Természetesen 
nem engedtük magunkat ettől eltéríteni. Midőn 
február 4-én Trencsénből útra keltünk Bratislava 
felé, legnagyobb meglepetésünkre általános vasu- 
tas-strike tört ki.»

«Nyilvánvaló volt, hogy ennek a strike-nak 
kezdeményezése Budapestről indult ki.»

(Itt közbeszúrom, hogy ebben téved Srobár. 
Lehet, hogy Piccione, az olasz főparancsnok, látva 
az általános ellenszenvet, mely a Srobár-kor- 
mánnyal szemben megnyilvánult, igazán tartott 
merényletektől. De biztosan tudom, hogy Barreca 
Riccardo ezredes tudta tőlem és társaimtól, hogy 
mi senkit magyar híveink közül nem tartunk 
képesnek merényletekre, —  de tudta azt is, hogy 
osztatlan gyűlölettel fogadjuk Pozsony annek- 
tálásának gondolatát és ezt a no cooperation



minden eszközével vagy meggátoljuk, vagy leg
alább annyira megnehezítjük, hogy a történelem 
feljegyezze rólunk, hogy mi, a fegyvertelenek, a 
cserbenhagyottak, Pozsonyt nem adtuk, hanem 
Pozsonyt úgy vették el tőlünk. Barreca a fűtött 
hangulatot kész örömmel használta fel érvelésül, 
mert igazságérzete nehezen bírta, hogy a béke
kötés előtt Pozsonyban berendezkedjék a szlovák 
minisztérium. Azt a bizonyos vasutas strike-ot 
pedig nem Budapestről sugalmazták. Károlyi 
Mihály Budapestje bennünket cserbenhagyott és 
Pozsony józan lakossága éppen olyan keveset kért 
a Heltai-különítményekből, mint marxista vagy 
szociológus tudákossággal üzent frázisokból. Ezt 
az általános strike-ot mi, pozsonyiak határoztuk el. 
Csatlakozott ahhoz minden magyar és minden 
német polgár, de az őslakos szocialisták is. A til
takozást, mely ez általános strike-ot a kormány 
bevonulása ellen kimondja, én szerkesztettem 
meg olaszul, magyarul és németül. Önmagam 
Írattam alá a legtekintélyesebb polgárokkal, a 
magyar egyetem Pozsonyban tartózkodó nagynevű 
tanáraival. Én magam vittem a szocialisták 
Duna-utcai otthonába, hol az éppen jelenlevő vagy 
150— 200 proletár lelkes és éppen nem «vörös» 
kiáltásokkal üdvözölt, és az abszolút nemzeti 
irányú kiáltványt pár perc alatt valamennyi 
aláírta. Azután én személyesen vittem ezt is 
Barreca ezredeshez, aki a pozsonyiak magatartását 
komolynak, méltóságosnak és határozottnak is
merte el. Tehát nem idegenből jött agitátorok 
rendezték ezt a strike-ot, a Trencsén-Pozsony 
közti vasúti vonalon, hanem mi pozsonyiak, jaj
kiáltásnak vagy a történelembe beleírt fölkiáltó 
jelnek, hogy ez a kormány sohase mondhassa, 
vártuk vagy várták őket Pozsonyban. De Srobár 
eléggé tárgyilagos ezúttal, vagy elég naiv megírni 
a valóságos fogadtatást!)
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«Tehát blindre utaztunk és vonatunknak min
den állomás előtt meg kellett állnia, hogy a 
kíséretünkben levő vasúti hivatalnok megvizs
gálja az állomást és azt, hogy a váltókat jól ál
lították-e? Ekként csak nagy késéssel vetődtünk 
Bratislaváig. A város lakossága nem éppen barát
ságosan fogadott, helyesebben: egyáltalán nem 
üdvözölt, az utcák jóformán néptelenek voltak, a 
boltok redőit leeresztették. A szállodákban nem 
akartak nekünk szállást adni, a kávéházakban és 
vendéglőkben mindenki siketnek tetette magát és 
nem akartak kiszolgálni. Lelkesedve köszöntött 
bennünket az a pár ezer sokol, akiket a rend fenn
tartása céljából odairányítottunk, valamint a kör
nyék szlováksága...»

íme, a főaktor önmaga beszéli így, a jubi
leumkor.

Ilyen semmis eszközökkel dőlt el a történelmi 
város gyászos sorsa, minden lakójának akarata 
ellenére. Annál jobban meglep, hogy ugyanezen 
lapszámban, Srobár e vallomását követőleg cikk 
van, amelynek cím e: «Bratislavas Befreiung». 
Furcsa fogalmak a felszabadításról! a felszabadí
tottak hátat fordítanak azoknak, akik állítólag 
megszabadítják őket, —  sőt még egy darab 
kenyeret sem akarnak adni a beosont kormány
nak . . .  Ez a cikk Derer Iván dr. miniszter beszé
déből idéz. Megszoktuk húsz éven át, hogy minden 
erőszak hőstett és minden hazugság történelmi 
logikus folyamat, —  de mégis meglep, hogy a 
Prager Presse-ben idézett Derer-beszéd szerint 
Kollár, Safarik, Palacky, Stur Pozsony szülöttei! 
(stammen aus Bratislava.) Holott Kollár Ádám, 
a szlávista történetíró a trencsénmegyei Tmo- 
von, —  Kollár János, a szláv poéta, a nyitra- 
megyei Mosócon, —  Safarik Pavel József a gömör- 
megyei Feketepatakon,— Palacky Ferenc a morva
országi Hötzendorfban, —  Stur Lajos a trencséni



Zajugrócon született —  és tudtommal egyikük 
sem érte el Homérosz hírnevét, hogy bölcsej ükért 
városok versengjenek. Ezt Derer Iván is nagyon 
jól tudta. De hát az összes szlávistákat haláluk 
után pozsonyivá kellett tenni, hogy Pozsony 
szlávságát igazolni lehessen. . .

Hogy Pozsony megszerzéséről a csehszlovák 
boszorkánykonyhán sokáig nem álmodtak, azt 
nem csak az olasz parancsnokság felfogása, a 
város átadási jegyzőkönyve és a Prager Presse 
jubileumi cikke igazolja, hanem csehszlovák tör
vényszöveg is.

A  4-es számú törvény minden pert, mely a 
kincstár ellen irányul, prágai bíróság elé utalt. 
E törvény még a csehszlovák állam ködbevesző 
óráiban született, vagyis 19x8 november legelső 
napjaiban, mikor a cseh és tót agitátorokból ön
kinevezésen alapuló és alakuló forradalmi bizott
ság egyszemélyben törvényhozó és kormány is 
volt. A cél, hogy a cseh és morva területen folyó 
ilyen pereket Prága bírósága elé szorítsák, —  a 
Slovenskón folyó hasonló pereket pedig Slovensko 
fővárosának bírósága elé. Igen ám, de még senki 
sem tudta, hogy Clemenceau bőkezűsége Pozsonyt 
is a csehszlovák államnak juttatja-e, vagy nem 
fogadják-e Pozsony táján a felszabadítókat mégis 
csak ágyúcsövekkel. A törvényben tehát a sloven- 
skói főváros nevének helye üresen maradt, nem 
lévén biztos, hogy Pozsonyt, Kassát, Beszterce
bányát, Nyitrát, vagy Turócszentmártont kell-e 
oda beírni. A  főváros nevét kihagyták ; majd be
írják a törvénybe utólag. Ez a kipontozott üres 
hely lett az oka, hogy akinek valahol keleten peres 
dolga akadt a kincstárral, Prágába kellett men
nie bajoskodni...

Indult az eszme, nemzeti meggyőződésekből, —  
lesiklott hatalmi hóbort és vagyoni érdekek 
gyalogútjaira —  és ezért érkezett el az 1938/39.



70

évi utolsó ítéletig. Nem folytatom, hisz nem írok 
történelmet, tehát nem kellenek nagyképű «tör
ténelmi» nyilatkozatok és célzatos memoirok. 
Pozsony tragédiáját megvilágítja egypár elejtett 
szó, melynek az elhangzás időpontja adja meg 
súlyát, —  az a pozsonyi archívumban porosodó 
gyászjelentés jellegű jegyzőkönyv, —  kis szelle
mek «ünnepi cikke» és a kitöltetlen, pongyola 
törvényszöveg.

Állítom, tragédia, melynek nem kellett volna 
az ötödik felvonásig lejátszódnia. Voltak idő
pontok, mikor Pozsony a mi helyi, pozsonyi 
Monroe-doktrinánk szerint azoké lehetett volna, 
akik e szomorú város rögéhez tartoznak és nem 
kellett volna azok kezébe jutnia, akik úgy szivá
rogtak vagy vonultak e városba napok, hetek, 
évek alatt, mint a népvándorlás idején az egymást 
követő ismeretlen törzsek.

. . .  Pozsony! —  mennyire fáj, ahányszor e 
nevet leírom!

VESPRO SICILIANO = POZSONYI 
VECSERNYE.

Egyben betűről betűre igaza van Srobár 
Vavro, első teljhatalmú szlovák miniszternek, 
helyesebben a csehszlovák új államfogalom hatalmi 
exponensének. Igaza van abban, hogy mikor az 
első szlovák kormány 1919 február 4-én bevonult 
Pozsonyba, nem fogadta őket egyetlen élő ember 
sem az «őslakosság» közül, illetve nem fogadta 
őket szeretetreméltóan. A «felszabadított» Pozsony 
akkor sem értette, miért fogják rá a felszabadítás 
tényét és azt hiszem, egyetlen pozsonyi sem fogja 
soha megtudni, kitől szabadították föl? Az öröm
ujjongás máskép mutatkozik, mint síri némaság-
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bán ; szíves látást sem úgy szokás erősíteni, hogy 
hátat fordítunk valakinek.

A kormány gondoskodott önmagáról és nagy 
ünnepéről, mert nem kímélve az őslakosság 
pénzét, önmagának a Grassalkovich-palota és a 
mai Tolstoj-utca sarka között pompázó és az 
úrhatnámságot fitogtató diadalkaput állíttatott. 
A  diadalt akkor sem tudtuk megmagyarázni, de 
azt hiszem, a történelem taposómalmában azóta 
lepergett húsz esztendő egyetlen történésze sem 
bírta még oknyomozó kutatásai közben megtalálni 
azt az adatot, hogy hol és mikor vívták meg 
Srobár és társai ezt a «diadalt». A  kaput jobban 
értjük. A kapu csak azért nyílhatott meg, mert 
600,000 fiatal magyar férfi csontjai fehérlettek 
Radomtól a Pia véig, Arrastól Kragujevácig és 
még másutt, idegen mezőkön. A magyar földön 
meg idegen faj terroristái gyülekeztek, doktrinér 
előfutárok pace-maker szerepe mögött, a hala
dásnak nevezett deliriumban. Megengedhetet
lenül halmoztam az idegen szavakat, de joggal, 
mert akkor idegen volt minden a magyarnak, új 
és idegen a magyar ábrándozónak, aki egyedül 
maradt, mint a történelemben mindenkor.

Pozsony őslakossága, mely az új idők új fo
galma és sokszor nagyon mellőzött fogalma, mert 
a világ vagy tájékozatlanságból, vagy hatalmi 
célkitűzések nézőszögéből sokszor többre becsüli 
a lekoptatható veretet, mint a belső aranyérté- 
ket, —  tetszetősebbnek tartja a felületes mázt, 
mint a mázolt jóféle diófát, —  a bevonuló «fel
szabadítók» tiszteletére kimondotta a legáltalá
nosabb strike-ot, mindenben és minden üzemben 
és otthonban. Az örömujjongás annyira néma volt, 
hogy e nagy napon nem lehetett az utcán pozsonyit 
látni. A cseh légiók a//>mf-egyenruhájukban, jól 
tápláltan és pihenten, már kora reggel kiállottak 
az útvonalra állig felfegyverzett kordonnak. Fel-
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állították a diadalittas fogadásra egyenesen külön 
készült vasállványaikat a gépfegyverek beállí
tására. Ez egészen új dolog volt, mert a csatatéren 
ismeretlen az ilyen háromlábú vasállvány, —  
hiszen a gépfegyvert nem embermagasságban fek
tetik ott, hanem állásokba szerelik. A  diadal
menetet Pozsony csöndesebben köszöntötte, mint 
a sírbolt megtérő lakóját. Ujjongást a kordon 
mögül nem hallott sem ember fia, sem az ódon 
barokk-házak fala, —  csak a kordonon belül 
hangzott rikoltás és cseh nótaszó : a Prágából 
lehozott szokolisták kávébarna osztagai ünne
pelték önmagukat.

A bevonulást tehát csak azok látták, akik —  
bevonultak. Pozsony nem látta, mert nem akarta 
látni. Én magam is ezen a napon szomorú okból 
kerültem az utcára. Mentem koporsó után. Pár 
nappal előbb beállított a rendőrség embere ; —  
áthívott a Vadászsorra. F. L. úrasszony gázzal 
véget vetett életének. Búcsúlevelét nekem címezte. 
Csak én bonthatom föl. Ott álltam a fiatal asszony 
otthonában; —  fehér csipke ruhában feküdt 
kerevetén, elhaló mosollyal arcán, a viaszsárga, 
szép vonásokon. Mintha némán azt mondta volna : 
nekem már nincsenek problémáim. Pár nappal 
előbb még ajánlkozott minden magyar és szociális 
ügy szolgálatára. Nem írta meg, miért ment el. 
Nem tudom. Búcsúlevelében csak egypár apró 
kérelemmel fordult hozzám, —  mint írta, az em
berhez, akiben bízni lehet. . .  Ezt a szomorú 
epizódot csak azért említem, mert az is az idők 
jele volt. A  légionáriusok utat nyitottak a Duna- 
utca felé, utat annak, aki már nem él. Aki élt és 
nem azt kíséri, aki már nem él, ma nem mehetett 
volna keresztül a diadalmenet gárdájának ember- 
Maginot-vonalán. . .  Csöndes menet volt, —  ke
vesebben voltunk, mint akármelyik nagyobb 
család. Temettünk puskacsövek és gépfegyverek
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összezavartam a tragédiákat; —  mintha nem 
halandót temettünk volna, hanem többet —  ma 
a régi Pozsonyt.

Szóval csak annyit láttam saját szememmel, 
hogy ezt a diadalmenetet őrségen kívül senki sem 
nézi. Itt előre megyek tizenegy esztendővel, mert 
ez az idő igazolja, hogy az első ítélet még évtized 
után sem módosult.

Masaryk G. Tamás, akinek nevét még 1938-ban 
sem volt szabad a «felszabadító» (osloboditel!) 
ékes történelmi jelzője nélkül említeni, az 1921. 
évi első pozsonyi látogatása után, miként az 
ősrégi városház kapuja mellett beillesztett, de 
1939 március 16-án, az önálló szlovák állam meg
alakulása után eltávolított márványtábla meg
örökíti, —  ha ugyan valami örök és megörökít
hető! —  1930 október 13-án újra megjelent 
Pozsonyban. Távolról, dolgozó szobám ablakából 
láttam az aggastyán ruganyos, frakkos alakját, 
ahogy a Carlton szállóból a színház nagy parádé
jára és onnan a szépséges városházra lépkedett 
gyalogszerrel. Láttam a kordont, —  a minden 
ünnepre fölsorakozó, odaparancsolt embersáncot. 
Legelői a kirendelt apró vagy serdülő iskolás 
gyerekeket, mögöttük sort álló tűzoltókat meg 
postásokat, —  azok mögött Prágából ideszállított 
testes rendőröket —  ezek mögött szuronyos 
csendőröket, —  leghátul katona-legénységet, —  
azután meg a nagy vacuumot, melyet a fölsza
badított népnek kellett volna betöltenie. Csak a 
népet nem láttam. Ha a nép a nagy emberek 
árnyéka, akkor a csehszlovák nagyoknak épúgy 
nem volt árnyékuk Pozsonyban, mint a német 
Chamisso mesealakjának, Schlemihl Péternek, aki 
kap ugyan üres tarsolyt, melyből, ahányszor 
belenyúl, új aranyat tud kihúzni —  de ennek 
fejében elvesztette árnyékát —  és nem léphet ki
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a napsugárba, mert mindenki árnyát keresi, és 
mert nincs, bizalmatlan vele szemben. . .  Lehet, 
hogy olyan tényekkel szemben, melyek a saját 
meggyőződésemmel nem egyeznek, —  hihetetlenül 
rövidlátó lettem és talán ezért nem láttam még 
1930-ban sem az ujjongó, fölszabadított pozsonyi 
n ép et... De Masaryk G. Tamás, a köztársaság 
elnöke, mint aggastyán is nagyon jól látott, mert 
életkorának bölcsesége megnyitotta szemét. Hite
lesen így szólott : «nem látom sehol a népet. . .  a 
pozsonyiakat! Látom a gyerekeket és a karhatal
mat. Ügy látszik, mégis van valami baj a kisebb
ségek körül. Nincsenek annyira elragadtatva tő
lünk, mint velem el akarjátok hitetni...»

Igaza volt az aggastyánnak. Hátha még azt 
tudta volna, hogy az ódon városház minden 
folyosóajtajának zárát átszerelték új zárakra. 
Bizonyára csak azért, mert a tisztviselőknek 
saját szobáikhoz kulcsuk volt. A zárakat átszerel- 
ték azért, hogy a tisztviselők addig, vagy arra az 
időre, míg a köztársaság elnöke a városházán 
tartózkodik, ne osonhassanak a hivatalos helyi
ségekbe, ott el ne rejtőzhessenek. Szegény jámbor 
könyvelők és számfejtők és tintafoltos ujjasban 
nyűgösködő bürokraták! Talán azzal válhattak 
volna veszedelmessé, hogy az elnök látogatása nagy 
ünnepén buzgólkodnak... Vagy más gondolat 
vezette a város nagyjait?

Nem tudjuk és nem is tudjuk meg soha. Lehet, 
hogy a város főemberei —  nem a régiek, hanem az 
újak —  gyanúsnak találták az őslakosok minden 
idegenkedését. Járatlanok voltak a régi Pozsony 
lelki világában, —  tehát az irodalomban is. Mikor 
az agg elnök megemlékezett a város régi kultúrá
járól, —  természetesen a magyar kisebbségnek is 
akart kedveskedni. Megemlékezett tehát a pozsonyi 
Toldy-körről is, mely immár hatvan éve mű
ködött, mint a magyar irodalmi hagyományok
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becsületes fenntartója. E derék kör a magyar iro
dalomtörténész, Toldy-Schedel Ferenc nevét vi
selte. Az új főembereknek fogalmuk sem volt 
erről, de annyit tudtak valahonnan, még gim
náziumi tanulmányaikból, hogy Arany János 
Toldi-jában, a X I. énekben ilyenféle sorok is 
vannak:

összeszedte Toldi roppant nagy erejét,
S megszorítá szörnyen a bajnok tenyerét; 
Engedett a keztyű s összelapúla,
Kiszakadozott a csehnek minden ujja . . .

Az ősz elnöktől senki sem követelhette, hogy is
merje Toldy Ferenc munkáját, —  hát a főemberek 
beadták neki Toldi Miklós tornáját a cseh baj
nokkal. Ezért az irodalmi körről megemlékező pár 
szóban az államfő célzást tett arra, hogy «megelé
gedéssel méltatja az irodalmi kör munkáját, bár 
olyan lovagról nevezte el magát, aki párviadalban 
megölte a cseh vitézt...»  Talán azt gondolták 
ezek a főemberek, hogy a városháza derék tiszt
viselői között is akad egy-egy Toldi M iklós... 
Talán ezért kellett a zárakat átszerelni?

Szóval —  csak azért említem itt ezeket az 
egyébként jelentéktelen későbbi epizódokat, mert 
azok is igazolják a város idegenéinek bizalmatlan 
gondolkodását és igazolják a város őslakosainak 
idegenkedését, —  szóval azt, hogy a kormány
bevonulás, vagyis a «felszabadítás» után jó egy 
évtizeddel a mesterségesen és gőzerővel szlávo- 
sított Pozsony sehogyan sem akarta és tudta a 
«felszabadítottak» rákényszerített szerepét el
játszani. Ám zökkenjünk vissza 1919-be!

Srobár Vavro, első szlovák minisztert és munka
társait Pozsonyban barátságtalan strike fogadta. 
Látva két hét után a kegyetlen következményeket, 
hiába magyaráztam rekedtre magamat, hogy 
strike-kai nem lehet megakasztani a Párisban ki
gondolt világeseményt, —  hogy ebből újra csak



magyar emberek lesznek a kárvallottak, mert 
kezükből kihull a száraz kenyér. Fegyverrel 
szemben csak fegyver állhat ki párbajra, —  szer
vezéssel szemben csak szervezettség. Pozsony 
egész lakossága az utolsó emberig megelőzte 
Gandhi-t a no cooperation alkalmazásában, —  de 
lázadásról, forrongásról szó sem volt. Polgári dac 
és csodavárás volt az egész. Ebben hitt az intel
ligencia, magyar és német anyanyelvű egyaránt, —  
ebben hittek a szocialista munkástömegek. Nem 
és nem! —  Pozsonynak nem kellett az új impérium, 
az új kormány.

Estente vaksötétben ültünk ; aki egy-egy szál 
gyertyát tudott szerezni, modernnek vélte ott
honát és hinni kezdett a világosságban. Ha mon
danivalónk volt, gyalogoltunk, —  mert hallgatott 
a telefon és a közlekedés visszaesett a cölöp-kor 
színvonalára. Nem dolgozott senki, pedig de sze
retett volna dolgozni mindenki; —  az egész város 
tiltakozott. Lehet, hogy ma már a bölcsek bolond
ságnak vagy naívságnak ítélik a kétségbeesett 
tehetetlenséget, de Pozsony akkor tetszhalott volt 
és a tetszhalott szerepével történelmileg igazolta, 
hogy a csehszlovák kormány sem él az ő számára.

Február n-én estefelé W. P. és G. E., a szocia
listák megbizottai és H. J., a polgárság nevében, 
meglátogattak és arra kértek, szerkesszek magyar, 
német és olasz nyelven nyilatkozatot, mely 
ugyan véget vet a tarthatatlanná vált strike-rízk, 
de méltóságos és bátor tiltakozás is legyen, a 
történelem és az élet minden érvével. Nem tűr
hetjük, hogy de me sine me rendelkezzék velünk 
akár Clemenceau, akár Benes Eduárd, akár 
Srobár Vavro doktor. Ha Wilson professzor be
dobta az európai forrongásba az önrendelkezési 
jog nagyhangú elvét, —  követeljük keményen és 
öntudatosan.

Elmentek. Én meg egy szál gyertya mellett
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írtam egész éjjel. Hajnal felé a gyertya utolsót 
sercent. A  februári fagyos pirkadással igyekeztem 
a német szöveggel Brunner, első csehszlovák 
rendőrkapitányhoz, hogy engedje meg a Vásár
téren a lakosság gyülekezését. Ott kihirdetjük a 
strike megszűnését, de tiltakozunk és tiltako
zunk. A rendőrség világosan hozzájárult a közzé
tétel módjához, hiszen más mód nem létezett, —  
telefonunk nem volt, közlekedésünk megállt, —  
lapjainkat elnémította a cenzor. A  városkapitány 
csak azt a feltételt szabta, hogy az olasz parancs
nokság is járuljon hozzá a nyilatkozat szövegéhez 
és a pozsonyi őslakosság előtti felolvasásához. 
A  nyilatkozat határozott, becsületes és méltó
ságteljes volt. Emelt fejjel hallhatta mindenki, —  
de távol állott hiábavaló izgatástól. Magam jártam 
minden kilincsig, mert nem igen akadt munka
társam. Ezeknek az utaknak internálás, konfi- 
nálás vagy börtön is lehetett a következménye és 
a tömeg csak együtt határozott és erélyes; 
amint atomizálódik, —  elpárolog. . .  Rohantam 
az olasz szöveggel Barreca Riccardo olasz al
ezredeshez.

A katona jelenlétemben még egyszer felolvasta 
az átnyújtott szöveget. Kedvesen bólintott. Kezet 
fogott velem és tüstént igazolta írásbeli bele
egyezését.

Minden rendben volt. A februári ragyogó nap
fény elárasztotta az ódon pozsonyi utcákat. 
Délután háromkor lesz. A  nép összegyűl. Tilta
kozik. Azután kiki megy műhelyébe, dolgozó- 
szobájába, —  vagy ki a behavazott hegyekbe, 
hol fehér az ősi rög, hol zuzmarás fák várják a 
tavaszodást, hol elreppenhet a lélek a kék égig, 
mely az emberi szabadság örök sátora. Mentek és 
mentünk volna, ha ugyan az idegen katonák meg
engedték volna. Minden rendben volt, csa k ...

Igen, csak Srobár Vavrónak és társainak
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szüksége volt legalább is valami «kommunista»- 
lázadásra, hogy nem létező jogot és költött vagy ko
holt jogosságot jobban igazolhasson. Valamikor ré
gen láttam a groteszk orosz vígjátékot, melyben az 
orosz rendőrfőnök házról házra jár, embertől 
emberig és esdekel: az istenért, esküdjetek már 
össze, —  nem lesz bántódástok. De összeesküvés 
nélkül, melyet elfojtok, nem kapok rangot és 
fizetésemelést. Srobámak kellett, ha nem is lá
zadás, legalább véres elfojtása, a cseh légiók 
terrorjának fitogtatása, hogy a békeszerző nyu
gat neki tulajdonítsa a pacifikálást, —  a béke
vágyó magyarok és pozsonyi németek pedig meg
rendüljenek az őserőtől, mely védtelent legyűr. 
De volt némi kis baj. Febr. 12-én reggel a légió 
katonáinak még nem volt elegendő lőszerük —  
és délután 3 óráig nem érkezhetett meg a késő 
rendelés. Ekkor S. —  aki hosszú évekkel később 
önmaga mondotta el nekem, —  azt a megjegyzést 
tette a csehszlovák kormány vagy valamelyik 
légionárius tiszt előtt, —  hogy ott, a csonka négy 
torony alján, a vár kaszárnyában, a levitézlett 
katonaság 1918 novemberében még hagyott lő
port, —  lőszert, —  mert a szétillanó legénység, 
mely négy és fél évi harcok után a prevrai (állam
fordulat, államcsíny) örömére vörös pántlikát 
tűzött sapkájára és hazasietett falujába, körül
nézni a kis falusi boltokban és az uradalmi is
tállókban apró zsákmányolások után, —  magával 
vitte a takarókat, az ennivalót, —  csak a lőszer
ládákat hagyta a kazemátákban. . .  A légiónak 
nem kellett több e figyelmeztetésnél. A várból 
lehozták a ládákat, hogy megrendezzék a vespro 
siciliano modern megismétlését, a nagy entente 
előtt a levert —  de soha ki sem tört akommunista- 
lázadás» divina commediáját, hogy a csehszlovák 
kormány Közép-Európa békéjének és rendjének 
apostolaként szerepelhessen a rendbontó magya-
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rokkal szemben, kiknek nem volt elég 1914-től 
1918-ig a vérontás, mert fegyverszünet után is 
háborút vagy forradalmat akarnak. . .

A  vásártérre készültem én is, hogy az olasz tiszti
karnak, ha becsületes tiltakozásunk ellenőrzésére 
megjelennék, tolmácsul rendelkezésül álljak, mint 
eddig minden alkalommal tettem. Ablakom alatt 
teherautók dübörgése morajlik. Kipillantok a 
pompás téli napfénybe, —  szokás szerint, először 
is fölfelé, oda, hol aranyos glóriában rajzolódik 
le a vár négy csonkatornya és a jellegzetes Dóm
torony. Csak azután tekintek a kis térre. Puska
csövek merednek ablakomra. Sehol senki más, csak 
a légió. Lesietek a kapuhoz, hiszen baj társaim vár
nak, hogy teljesítsem a kötelességemet. A kapura 
a cseh légionáriusok puskát szegeznek. Szomorúan 
fordulok vissza és máris hallom a Vásártér és a 
Stur-utca felől (akkor még a Dunahídhoz vezető 
Baross-út volt) a puskák kattogását. Első pilla
natban nem is rendített meg. Megszoktuk mi itt 
Pozsonyban is a fegyverdörejt. 1918 decemberében 
rendes utcai hanggá vált, —  a felbomlott katonaság 
virtusból lövöldözött, de nem emberre, hanem 
csak úgy megszokásból, hadd riadjanak szét a 
verebek és a prímáspalota galam bjai.. .  A  20— 30 
főnyi légionáriussal megrakott teherautók tovább 
száguldottak ismeretlen célok felé. Egy-egy kiáltó 
lövés. Azután sortűz és újra sortűz.. .

Alkonyattal halálos csönd. Halálos, a szó 
szoros értelmében. Valaki újra —  győzött, véd
telen, békés emberekkel szemben, akik nem száll
tak szembe senkivel, legfeljebb kitértek a légiónak, 
hogy ne is lássák. Hogy lázadásról vagy össze
esküvésről szó sem lehetett, azt napnál világosab
ban igazolja két apró tény. Az egyik az, hogy a 
«lázadás» leverése után egyetlen letartóztatás sem 
történt, mert még koholni sem lehetett volna bi
zonyítékot, hogy Pozsony derék lakói a no coope-
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ration elvén túl bárkit is egy ujjal érintettek 
volna. A  másik tény már rikítóbb.

Barreca Riccardo, olasz alezredes, alighogy 
értesült a kegyetlen és oktalan lövöldözésről, 
autóba pattant, hogy visszaparancsolja az ördöggé 
vált légiókat, e cseh poroszlókat a kaszárnyákba, 
ezeket a megszállottakat, akik azóta, hogy a nagy 
entente kinevezte őket az entente-haderő részének, 
a békés pozsonyiakkal szemben igazán megszál
lottakként viselkedtek. Barreca soffőrje mellett 
ült az egykori szálas bersagliere, Della Crode 
Pietro, a minden középeurópai nyelvet jól beszélő 
szerelő. Az autó puskaropogás közben állott meg 
a Vásártéren. Alighogy az ezredes kiugrott, hogy 
lefékezze egyenruhás Káinjait, —  a rábízott 
33-as légionárius ezredet, elébe termett Sadlon 
nevű légionárius és a meglóbált puskatussal ir
tózatos csapást mért az olasz ezredes fejére. 
Barreca eszméletlenül terült el a már meglövöl
dözött szegény ördögök vérétől piros kövezeten.

Sadlon nevét olyan személytől tudom, aki 
ismerte őt és szemben állott vele. Az orvtámadás 
lefolyását maga az ezredes mondotta el nekem 
pár órával később, hogy ágya mellett ültem. 
Amint hozzám érkezett a hír, hogy az ez
redest leütötték, siettem a Grassalkovich-téri 
kispalotába, hogy a derék olasz állapotát ismerjem 
és átadjam neki a szerény emléktárgyakat, me
lyeket pozsonyiak hoztak hozzám. Így egyik 
polgár Garibaldi berámázott gobelin-arcképét adta 
át nekem. Ezt még az adományozó nagyapja, aki 
Radetzky alatt katonáskodott Mantovában, hozta 
haza. Én nagy bronzérmet vittem az ezredesnek, 
majdnem teljes Garibaldi-gyüjteményemből. A 
hátlapján ez á llo tt: Ogni istante della sua vita 
fú un beneficio per l ’umanitá. (Életének —  t. i. 
Garibaldi életének —  minden pillanata jótéte
mény volt az emberiségnek.) Én e mondatot az
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ezredes igazságosságára és mindenkor becsületes 
jószándékára értettem, mert hiszen ezek az erények 
áldást sugároznak minden embertársra.

A derék ezredes ott hevert, kötéssel dagadt 
halántékán, elkékült orcával. A kötésekből ki
látszó fél szeme kedvesen mosolygott rám. Az 
orvos alig tudta szemét megmenteni. Magát az 
esetet csodálatos önmérséklettel beszélte el. Csak 
dadogva tudta elmondani. 1939 telén hallottam 
közös olasz barátainktól, hogy még ma is sínyli 
az ütés következményeit.

Az elnémult pozsonyiak vértelen arccal, véres 
testtel feküdtek a ravatalon. Az összelövöldözött, 
összeszurkált sebesültek a kórházak ágyain*.

A csehszlovák hatóságok nem találtak egyetlen 
engesztelő szót. A  hivatalos jelentés csak annyit 
hozott, hogy a tömeg állítólag hógolyókkal meg
dobta a katonaságot és ezért az kénytelen volt 
fegyverét használni. A  hivatalos jelentés szerint 
az ezredest természetesen civil ember ütötte le 
puskatussal. Csak azzal maradt adós a rendőri 
sajtóiroda, hogy honnan vette volna az a szegény 
civil merénylő a puskát?!

A kiengesztelő szó helyett a cseh hatóságok 
egyetlen gondja volt gondoskodni minden lehető 
ferdítésről, mely alkalmas e vad, oktalan, merőben 
gyűlölködésből, a megrabolt áldozat elleni gyű
löletből eredő kegyetlenkedés köré még babért is

* Az elesettek nevei: K u b e s c h  V ilm o s , 17 éves, fém
ipari szakiskolai tanuló, —  K o v á c s  G yörgy, 28 éves 
rokkant katona, —  S o ó s  F e r e n c n é , 37 éves, városi al
kalmazott neje, —  A lb r e c h t  K á r o ly , 21 éves, hazabocsá
tott tengerész, —  L u n tz e r  G u sztá v , 19 éves munkás, —  
H a r in g á s  F e r e n c , 37 éves iparosmester, —  Z á b o r szk y  
G y u la , 32 éves hivatalnok. Az elesetteket és a 23 súlyos 
sebesültet legnagyobb részben hátán érte a lövés vagy 
a szurony és rohamkés-döfés. Pár nappal később egyik 
cseh katona agyonlőtte a 14 éves H u b e r t K á r o ly  polgári 
iskolai tanulót.

f a n k o v ic s  : H ú s z  e sztendő  P oz so n yb an . 6
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tózni és szétkürtöini a legendát prágai képzelet 
szerint. Vagyis két tényt kellett gyártani: először 
is azt, hogy Pozsonyban veszedelmes kommunista 
lázadás tört ki, melyet a nagy világ, vagy legalább 
is a cseh mikrokosmos érdekében példásan kellett 
elfojtani. A  légionáriusok szuronya csupa olaj ág, 
—  gépfegyverük kattogása csak a békegalambok 
fölreppenése. Azután Barreca Riccardo leütéséhez 
kellett magyar nemzetiségű tettest költeni. Hogy 
ez az utóbbi kísérlet hogyan ment végbe, azt 
drámailag írja meg Ulrico Arnaldi, olasz író. 
(Rossi, bianchi e tricolori című könyvében.) 
Hangsúlyozom, hogy ezt az információt ő már a 
Rómába hazatért ezredestől közvetlenül kapta —  
és nem tőlem. Ezt azért húzom alá, hogy senki 
se foghassa rám az egyoldalú vagy elfogult adat- 
szolgáltátást akkor, midőn alkalmam volt Ar
naldi-val beszélni, 1919 decemberében! E könyv 
185. oldalán a szerző leírja a merényletet és kö
vetkezményeit. «Másnap vizsgálatot indítanak. 
Hogyha a vizsgálatot a hatóságnak kell elrendelnie, 
következik, hogy az a hatóság végezi, mely éppen 
hivataloskodik. Nehéz volna ennek az ellenkezőjét 
elképzelni. Tehát cseh megbízottak végzik a vizs
gálatot és cseh megbízottak fejezik b e . ..

Barrecához, aki még bepólyált fejjel fek
szik ágyában, hogy szemeinek a pólyakötés alig 
enged szabad pillantást, iratot hoznak aláírás 
végett. A  szobában még jóformán teljesen sötét 
van.

—  Hát ez micsoda?
—  Ah, sem m i.. .  csak a nyilatkozat.. .
—  Miről?
—  Semmi. . .  Csupán formaság. . .
Az ezredes világosságot kér. Gyanakszik. 

Olvassa.
A nyilatkozatban az volt megírva, hogy a 

puskatussal az ütést magyar ember mérte rá!
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—  Nem! és nem! Cseh katona volt. Megismer
tem . . .  Máskor is ott láttam a harmadik battag- 
lione soraiban.

És nem írta a lá ...»
Arnaldi tovább még a következőket ír ja : 

(186. és köv. 1.)
«Március 5-én Barreca elhagyta Pozsonyt és 

átadta a 33. sz. ezred parancsnokságát.* így  
követelték meg a sebesülése következményei. . .  
Csakhogy politikai sebesülés volt, mely öt haza
térésre kényszerítette. A becsületes olasz maga
tartása nem fért össze azzal az alkalmazkodó 
simulékonysággal, melyet a helyzet megkövetelt. 
Csehszlovákország új hatalmai nem kívánják, 
hogy útjukban álljon és lábatlankodjék a Barreca- 
féle jellemű em ber.. .  Ezért okosabb, ha utazik, 
visszamegy Olaszországba —  kikúrálni m agát...»

Ismertem az ilyenféle módszert. Ezért tüstént 
én is gondoskodtam, hogy e véres nap története 
hitelesen kerüljön a világsajtóba és a nagy népek 
köztudatába. Igaz, hogy a helyi lapok írtak annyit, 
amennyit a rendőrség megengedett. De nekem 
riport kellett —  elfogulatlan cikkíró tollából. Még 
aznap intézkedtem. Nem volt könnyű. Nincs 
posta, nincs távirat, nincs távbeszélő. A hírnököt 
a határon motozzák, faggatják. Megírtam a hű 
riportot írógéppel vászonra, hogy bevarrhassuk 
a bekecs bélésébe. Ütrakészen állott a fiatal 
magyar szobrászművész, akit éppen kiutasítot
tak. Ilyen kiutasított a legjobb postás, mert 
annyira korlátolt a holmija, amit magával vihet,

* Helyét G a io  nevű korosabb ezredes foglalta el. 
E derék olasz katona kiválasztása is mutatja az á rm án yos  
gondosságot. Gaio fia osztrák-magyar hadifogságba esett. 
Egyik m agyar fogolytábor őrei szökés közben agyon
lőtték. Ezért G a io  érthető ellenszenvvel viseltetett min
den magyarral szemben. Az apa fájdalmának is a cseh 
államalapítást kellett szolgálnia!

6 *
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hogy nem igen vizsgálják. Nem is gyanús, mert 
a kiutasított nem jöhet vissza. A cím Budapes
ten tartózkodó svájci hölgynek szólott, akinek 
tetterejében és áldozatkészségében föltétlenül bíz
tam. Pár nap múlva olasz nyelven nyugtázta 
értesítésemet «Fred Bernot» írói álnév alatt. Ma 
is őrzöm ezt az apró levelet, mert az is az igazság 
erős törzséről hullott. «Megkaptam szerencsétlen
ségük híradását. Svájc érdeklődik. —  Si ja una 
petizione in merito di questa cosa —  al nostro 
Consiglio federale —  ed io fornisco i dettagli neces
sarii al nostro consigliere nazionale, il Dott. Widmer 
Lensburg.. .»—  Vagyis «beadványt készítünk a szö
vetségi tanácshoz az ügy érdemére vonatkozólag 
és én szolgáltatom a szükséges részleteket a mi szö
vetségi képviselőnknek, dr. Widmernek Lensburg
ban». Tudtam, hogy sikerült a történelem egy szomorú 
kis jegyzetét igazságában fenntartanom —  és ez volt 
az a virágszál, amit én tettem le a mi pozsonyi vér
tanúink sírhalmára. Sikerült ellensúlyoznom a 
Journal de Génévé mögött álló cseh hatalm at...

Ma kezeim között van annak a szörnyű napnak 
egyetlen emléke, a kifakult kis fénykép. A pozsonyi 
virágvölgyi temetőben még fehérlettek az újonnan 
gyalult fakeresztek, melyeket a háború hősi 
halottainak sírhalmához tűztünk fej fának. Elül 
csupa virághalmazt látni. Ott nyugosznak a 
február 12-i pozsonyiak. A  nevek ma már mellé
kesek, —  a fő a dátum. Az a dátum az ő címük és 
rangjuk.. .  A  mi lelkűnkben jelen vannak, akár 
a komáromi, udvardi, füleki, kassai vértanúink 
ugyanebből a szégyenletes és szomorú évből. 
Jelen vannak: P R E SE N T E ! —  ahogyan a 
fascista kiállítás szentélyében —  1934-ben —  
Rómában láttam e misztikus jelszót minden egyes 
fascista neve mellett, akik a hazáért, a nemzetük
ért, a jövő eszményeiért haltak. Jelen vannak 
nekünk is . . .
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AZ ADOTT SZÓ.

A pozsonyi jegyzőkönyv biztosít minden ma
gyart, hogy nem tartóztatják le, ha nem vétett 
semmit.

Mert dr. Polner Ödön barátom, akkor a pozsonyi 
magyar egyetem kiváló rektora nem vétett sem
mit —  hiszen csak magyar maradt, ami termé
szetes —  Srobár kormánya letartóztatta, —  letar
tóztatta azért, hogy teljesebb legyen az 1919. évi 
február 4-i kormánybevonulás örömünnepe. . .

Személyesen tapasztaltam ennek a botrányos 
elfogatásnak minden részletét.

1919 február 5-én reggel dr. Kornis Gyula 
barátom levelet írt hozzám, melyben egyebek 
között közli: « ... Polner a franciskánusok klas- 
tromában van bezárva. Zoch (Zoch Sámuel mo- 
dori ág. ev. lekész, akkor mint pozsonyi zsupán 
a csehszlovák hatalom exponense) magánérdek
lődőnek azt mondotta, hogy nem ő adta ki a 
parancsot, hanem a katonaság. Oly embert fogtak 
el, ki február 3-án délután jött meg kétheti 
távoliét után. Tehát nem izgathatott (a vád 
ellene, hogy izgat!). Ha csak egyetemi ember kell 
s nem az ő személye, én mint prorector szívesen 
fogságba megyek helyette...»

Én a levél vétele után azonnal Barreca Ric- 
cardo olasz ezredeshez siettem, aki felháborodva 
értesült dr. Polner elfogatásáról. Hát természe
tesen nem a katonaság tartóztatta le vagy nem a 
katonai parancsnok kívánta e letartóztatást, mint 
azt Zoch Sámuel zsupán úr kifogásképen állította. 
Már febr. 5-én délután Barreca tiszti szolgája 
hozta nekem az ezredes magánlevelét, melyben 
írja : «Én sohasem rendeltem el Polner egyetemi 
rektor letartóztatását és erről az elfogatásról 
február 4-ig mit sem tudtam. Nem ismerem annak
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okát. Kijelentem, hogy ma reggel óta közbe
vetettem magamat, hogy bocsássák szabadon. 
Csak a rendőrség nem akarta...»

E levéllel Barreca külön biztosítani akart 
arról, hogy távol áll ettől a kétszínű játéktól és 
tüstént hatalmi szóval szabadlábra helyezte sze
retett rektorunkat.

Tizenöt évvel később dr. Srobár a Prager 
Presse 1934. évi febr. 4-i számában, melyet imént 
bővebben idéztem, (Wie Bratislava Hauptstadt 
wurde) ezt írja: «Azok között az intézmények kö
zött, melyek bennünket nem üdvözöltek, volt az 
Erzsébet-egyetem is, amelyen tudvalevőleg Tuka 
Béla is mint tanár működött». E megjegyzésből 
kitűnik, hogy -a kormányférfiút kétségtelenül 
bosszantotta, hogy az egyetem 1919 február 4-én 
nem tisztelgett a szlovák kormánynál és ezért 
kellett dr. Polnernak, mint rektornak a klastrom- 
rács mögé vonulnia. Szóval a sok egymásrafogás- 
nak és füllentésnek háttere közönséges bosszú az 
elmaradt hódolatért, mert oly vágású államfér
fiak, mint az akkori bevonuló kormány tagjai 
voltak, nem ismerték a tiszteletreméltó nemzeti 
öntudat fogalmát, mely nem képes koncért vagy 
vállveregetésért 24 óra alatt hazát és szivet cse
rélni. Mellesleg Tuka felé röppen a szlovák Zeus 
apró kis villáma. E cikk magyarázza az első le
tartóztatást.

De az a pozsonyi jegyzőkönyv, melyben a 
csehszlovák hatalom átvette a várost, garantálta 
a lakosság morális szabadságát is. E morális sza
badság mentsvára kétségtelenül elsősorban az 
otthon.

My house is my castle. . . .  Az én házam az én 
váram. . .

így  mondta valami angol. Az otthont is az 
adott szó szerint kezelték.

1919. Csak a levegő illatából sejtettük, hogy
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valahol tavaszodik. Nálunk még a tél gyűlölkö
dött. Valaki kapuzárás után csengetett nálam. 
S. I. —  az azóta fiatalon meghalt magyar festő 
állt előttem. Halkan súgta :

—  Kérem, figyelmeztesse még ma Szapáry Ilona 
grófnőt, hogy holnap reggel házkutatás lesz nála.

—  Lehetetlen?... Hiszen az ősz grófnőnek 
egyetlen bűne, hogy sehova sem jár. Hát ezért 
volna gyanús?.Vagy mert csak a templomba jár? 
Vagy mert akkor, mikor elfelejti saját elszegénye
dését, eljár a szegények közé?

Magam előtt látom a derék festő dacos, komoly 
arcát.

—  A grófnőnek van bűne. . .  Ismerőse volt 
1918 előtt Apponyi Albert grófnak. Tehát Apponyi 
leveleit keresik nála.

—  Rendben van. Jó éjszakát. —  Egyszerre 
mondtuk. Nem kérdeztem, a derék magyar fiú 
honnan szedte a hírt. Ilyenkor okosabb nem kér
dezősködni. Valakinek kenyerébe kerülhet. . .

Az álmatlanoknak még csak este volt, a gond
talanoknak már késő éjjel, ha ugyan volt ebben a 
városban hat éven felüli ember, aki még gond
talan maradt volna. . .  Hat évvel kezdődik az 
iskoláztatás —  nyelvi problémákkal. . .  Szóval 
féltizenegy lehetett. Siettem a lőrinckapui házba, 
a fehér hajú grófnőhöz. Még ébren találtam. Az 
öreg komorna szótlanul bocsátott be. Akkoriban 
szokás volt a szófukarság, mert ha két magyar 
ezekben az időkben találkozott, a másik mindig 
meghökkent. Tudta, hogy valami baj van. Srobár 
Vavro miniszter úr hírhedt propaganda-irodája 
(propagacná kancelária) agent provocateur-eivél, 
besúgóival, lepénzelt kalandoraival —  a magyar 
földről ideözönlött emigráns-csürhével telepalán- 
tálta ezt a szomorú várost.

A jámbor ősz nagyasszony, aki hajló korában 
magára maradt, még ébren volt és olvasott. 01-
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vasta a vagy 4— 5 hetes Freie Presse-számot, mely 
valami átutazó külföldi zsebéből «tilos úton» jutott 
hozzá. Hiszen immunitást csak azok élveztek ha
táron és határon innen, akik franciának vagy 
angolnak vallották magukat. A hivatalosak fel
fogása szerint ez annyit jelentett, hogy az illetők 
feltétlenül azonosítják magukat Clemenceau, 
Lloyd George és Woodrow Wilson békeirányza
taival, tehát barátai a csehszlovák államnak. Ez 
a párhetes újság nekünk Pozsonyban nagy újság 
volt, mert hiszen a rendőri sajtóiroda politikai és 
világpolitikai közlései nem gondolkodó férfiaknak 
való, hanem gyerekszobára alkalmazott ifjúsági 
olvasmányok voltak, vagyis regék.

—  Grófnő —  törtem be teljes őszinteséggel —  
ha vannak levelei Apponyi Albert gróftól, még 
ha tartalmuk nem is több baráti köszöntésnél, 
tüntesse el biztos helyre! Ki a lakásból. Ma, ahogy 
az itteni hatóság olvasná, «baráti üdvözlet» —  hadi 
tettet, «jó egészséget»—  magyar föltámadást jelent..

A  jóságos öreg grófnő szép arcán egyetlen 
vonás sem rezdült. Kedves naivsággal kérdezte :

—  És hány órakor jönnek?
—  Ezt éppen nekem nem jelentették be. A 

vojenská policia * megjelenése nincs éppen a lámpa
oltáshoz vagy hajnalhasadáshoz k ö tv e ... Itt le
hetnek bármely pillanatban. Kellemes nyugodal
mat . . .  Hódolattal. . .

Másnap, a még télies tavaszelő reggelén korán 
betoppant hozzám dr. Heim Pál, az azóta már 
elhúnyt nagy gyermekorvos, egyetemi tanár és 
dr. Polner Ödön egyetemi rektor, aki már át
élte a csehszlovák internálás «keresztségét». Két 
barátom panaszolta, hogy még az éjjel elvitték Illa- 
vára dr. Bakay Lajos sebésztanárt, dr. Lukinich 
Imre történészt és dr. Kiss Albert jogtanárt,

1,1 Katonai rendőrség.



Mégis csak sok, hogy férfiak, kik a magyar tudás
nak nagyjai, ott sorvadozzanak a fegyház cellái
ban, gyilkos cigányok és kasszafúrók szomszéd
ságában. Kértek, tegyek valamit érdekükben.

—  Az olasz parancsnokhoz hiába megyek. 
Gaio ezredes olyanféle római, mint Pontius Pila
tus. Mossa a kezét és nem avatkozik a provincia 
belső ügyeibe. . .

—  Menj mint jogász...
—  Jogászt küldeni oda, hol a jog ismeretlen 

fogalom. . .
—  Menjünk együtt deputációba.
—  Nem. Ne legyünk a falusi kiskirályok sze

mében a profanum, vulgus. Mi magyarok sohase 
kérjünk. Megpróbálom az angol konzul közbe
járását. ő  hadifogoly volt. Gentleman. Azt fogja 
mondani, hogy ő idegen hatalom képviselője, 
tehát nem nyúlhat hozzá a csehszlovák állam 
ügyeihez, vagy más effélét. De azt is hangsúlyozni 
fogja, már tőlem tudja, hogy itt «magyar nép
törzs» is lakik, melynek egyes tagjait sérelmek 
érik. Már pedig az új állam eljegyezte magát a 
demokráciának. Ez a puszta tudomás feszélyezni 
fogja Srobár dr.-t és lefogja az ütésre emelt cseh
szlovák öklöt. . .

Ebben egyet értettünk. Tüstént papírra vetet
tem a gravament; kezességet vállaltam, hogy a 
derék magyar professzorok fölötte állanak min
den kicsinyes gyanúnak. Letartóztatásuk a kul
túra szégyene, a legnemesebb tudomány vérlázító 
megalázása. Pár perc találkozót kértem a konzul
tól. Ügy fogalmaztam, hogy ne kaphassam a diplo
máciai korrektség kosarát.

Félnyolckor reggel a Cáriton Hotel táján ólál
kodtam, hogy e levelet leadjam az ott lakó angol 
konzulnak, Mr. Cartwright-nak. A  kormány sej
tett valamit és rohamsisakos díszőrséget állított 
a szálló elé. Kinek tiszteletére, az örök titolc
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maradt. Egyszerűen azért, hogy a személy és cél 
igazolása nélkül senki be ne juthasson az —  angol 
konzulhoz. . .  Csak az mehetett be, akiről a portás 
igazolni tudta, hogy ott lakik a hotelban.

Ezen is segítünk. Szapáry Ilona grófnő öreg 
komornája bejut a kapun. Öregasszony és kis
gyerek nem vonja magára a légionárius díszőrség 
figyelmét. Azonnal a grófnőnél termettem és ő 
kész örömmel küldte a törődött komornát. Szá
mításom bevált. Percek múlva megjelent a grófnő 
lak'ásán az angol konzul, lehet, hogy igaz ember
ségből, lehet, hogy csupán az angol körültekintés 
hajlamából, mely minden experiencet gyűjt. Elő
adtam neki, hogy Illává legújabb lakóinak egyet
len bűne, hogy magyarok, dr. Bakay Lajos sebész 
reggeltől estig az operálóasztalnál áll és csak 
mások szenvedései ellen esküdött össze a tudo
mánnyal és az emberi jósággal. Dr. Lukinich Imre 
csak a történelemmel foglalkozik. A jelen meg 
nem történelem, csak holnap válik azzá. A tör
ténelem rohanó patak, —  csak akkor lehet belőle 
inni, mikor vize már leülepedett. Bűnös lehet-e 
a jogtanár, Kiss Albert dr ? A jog vagy van —  
akkor szabad nézegetni jobbról és balról is. 
Vagy nincs. Akkor meg szabad keresni és meg
találni akarni, hiszen az elveszett tárgyakat szo
kás kutatn i.. .  A  derék angol figyelmesen hall
gatott és megütközött az eseményeken, csak nem 
ígért semmit. Nem is kellett ígéret, —  én tudtam, 
hogy a primitív hatalmakat zavarba fogja ejteni 
az ő puszta tudomása. A  csehszlovákok szerették 
volna magukat a legelső gentleman-eknek fel
tüntetni és országukat a demokrácia ideáljaként 
mutogatni —  éppen az angol közvélemény előtt. 
Ez a számításom is bevált.

Még be sem fejeztük eszmecserénket, melynél 
a szintén jelen volt egyetemi rektor, dr. Polner Ödön 
barátom nagyban segített, —  megnyílt az ajtó
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és bevonult vagy 5— 6 idegen férfi, két titkos
rendőr és egypár közlegény. Az utóbbiak elálltak 
minden ajtót. A  két civil, akinek fogalma sem 
volt, kik a jelenlevők, jelesül ki az elegáns angol 
úr —  akiknek fogalmuk sem volt, hogy botrányos 
és hiábavaló munkájukat a csehszlovák állam 
egyik «szövetségese», mondjuk gyámja jelenlété
ben végzik —  igen udvariasan közölte, hogy 
Szapáry Ilona grófnőnél házkutatást rendeznek. 
Hogy mit keresnek, arról nekünk éppúgy hal
vány sejtelmünk sem volt, mint nekik. Hozzá
láttak reggel 9 óra tájban —  befejezték vagy dél
után 4 óra körül. . .

Még két vendég is érkezett. A  fiatal E. L. 
grófnő és R. Zs. ugyancsak ifjú hölgy. Délben az 
asztalhoz ültünk, szimbolikus ebédre. Nem ettünk 
semmit, mint a hajótöröttek, mert az éléskamrá
tól elválasztottak a katonaőrök. A fiatal hölgyek 
zongorához ültek és a titkos rendőrök elképedve 
gyönyörködhettek kurucok bánatában. Ma is ma
gam előtt látom háziasszonyunk, a nagyasszony 
nemes arcélét, ősz fürtjeivel koronázva, ahogy a 
kutató emberek mellett állott és nyitogatta a 
secrétaire-ek apró fiókjait. Mr. Cartwright nézett 
és hallgatott —  figyelt és újra hallgatott. Néma
sága volt a legszigorúbb bírálat.

A  detektívek azért mégsem találtak Apponyi 
Albert gróf kezeírásából egyetlenegy betűt sem —  
és dr. Bakay Lajos, dr. Lukinich Imre és dr. Kiss 
Albert harmadnapra mégis hazajöttek Illa várói. 
Minden számítás bevált.

Az egyik kormányférfi tehetetlenségében más
nap megüzente nekem, hogy különösen dr. Bakay 
Lajos nem szabadulhat, mert a Slovensky Deník 
első lapján facsimile-ben jelenik meg az az össze
esküvő írás, mely egyetemi tanárainkat kompro
mittálja. Mosolyogtam és tudtam, hogy e facsi
mile sohasem jelenhetik meg, mert az eredetije
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nem létezik. Tudtam, hogy ez a fenyegetés semmi 
más, mint az adott, de megszegett szó fájdalma, 
mely visszaüt a megszegőre, mint a kihajított 
bumeráng. . .

Hazavergődtem július közepe felé az interná
lásból. A pozsonyi fogházból cédulát írt nekem 
valami csallóközi legény. A határban puskát talál
tak elásva. Ezért lefogták a fiatal gazdát, aki még 
vadászpuskáját is becsülettel leadta. Az őr a fog
ház folyosóján odasúgja, hogy a cellában még egy 
magyar senyved. Azt mondja, huszárezredes. Ez 
nekem elég volt, hogy tüstént kis cédulát küldjék 
be az ismeretlen másikhoz : bajtárs, rendelkezz 
velem. Mindenre kész vagyok...

így tudtam meg, hogy a fogoly igazán magyar 
huszár. Az Ipolymentén letört a Stromfeld-offen- 
zíva. A románok Budapestre vonultak. A magyar 
huszár határbirtokára szorult. A  cseh parancs
nok felkereste és kérdezte : nem akar-e Szegedre 
menni? A magyar huszár boldog, de nem hisz. 
A  francia parancsnokban bízik. Hozzákísérik. 
A  francia mindent megígér. Megengedi, hogy a 
huszárezredes Pozsonyba utazhassák. Onnan majd 
mehet Szegedre. Alighogy Pozsonyban van, ki
derül, az adott szó, a katonák szava csak rossz 
tréfa. A  magygr ezredest konfinálják. 1919 aug. 
15-én a légiók a franciák alatt átmennek a Duna
iadon és elfoglalják Ligetfalut. A magyar ezredes 
szomorúan jegyzi m eg: könnyű volt. A  magyar 
nemzet kezéből kihullt a kard. A  szomszéd asz
talnál ül két csehszlovák úr, a magasrangú bíró 
és a magasrangú közigazgatási tisztviselő. Tüstént 
lefogatják a magyar huszárt, mert «izgatott». 
Ligetfalu elfoglalása, hol egy szál katona sem volt 
már, mindenesetre nagy haditett vo lt. . .

Lelkemre veszem az ügyet. A  polgári bíróság 
minden fokon megszünteti az eljárást, mert ártat
lan ténynek minősíti a magyar huszár megjegyzés
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sét. Hiszen szószerint igaz volt. Hónapok pereg
nek le, míg az ügy «jogerős». Tehát az ezredes 
mehetne Szegedre. . .  Szó sincs róla. Következik 
a közigazgatási internálás Illavára. Lejárom lába
mat. Hetek merülnek el a nagy semmibe, míg 
végre az én magyar huszárom, aki csak azért 
került rabságba, mert katona volt és hitt az adott 
szónak, hazamehet, haza —  az újra lélegzeni 
kezdő szép Magyarországba.

—  így  tanultuk meg, hogy nem a szónak kell 
hinni, hanem arra kell vigyázni, ki adta —  az 
adott szót . . .

AZ ÉLŐ ZÁLOG.

Az élő emberzálogot magyarul túsznak mond
juk. Rosszabb sora van, mint az élettelen zálog
nak. Az aranykarikagyűrű vagy akármilyen ron
gyos, szegényes holmi valami érték. A zálogoló nem 
semmisíti meg, hanem legrosszabb esetben el
kótyavetyéli. Az emberzálog, a túsz börtönfalak, 
drótkerítés, szurony vagy legalább is kicsikart 
becsületszó mögött éldegél, mint «szabad polgár», 
kinek minden tagjába hinár kapaszkodik, és felel 
olyasmiért, amit tőle távol, sokszor tőle erkölcsi
leg is távolálló, tehát nem vele azonos meggyő
ződésű vagy nem azonos törekvésű emberek gon
dolnak, mondanak vagy cselekesznek, s amiről 
a szerencsétlen emberzálog —  köznyelven túsz —  
legtöbbször nem is tud.

Mi is megízleltük Pozsonyban az internálás 
hullámát, megízleltük minden kellemetlenségével, 
akaratlan humorával és terhes kiadásaival együtt. 
Ez az 1919. évi ismételt intézkedés még a hata
lom minden gyarlóságát is igazolta és főként az 
emberismeret tökéletes hiányát. A  túszok meg- 
válogatásában nevetséges volt a kapkodás, mert
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a népiség, nemzetiségi meggyőződés, együttérzés, 
világnézet, azonos felfogások éppen nem játszot
tak szerepet. A fődolog az volt, hogy mindenféle 
emberpéldányból jusson a lakat mögötti Noé- 
bárkába.

Mióta magyar földön Kun-Kohn Béla és vörös 
vezérkara a tanácsköztársaságot proklamálta, Po
zsonyban a kibírhatatlanságig feszült és izzott a 
levegő. Mindenki várt valami történést. A  cseh 
légiók által megszállt területen is valami nagy 
felfordulást és túl a határvonalon valami nagy 
föltámadást az elégetett magyar Phönix-madár 
hamvából. Nekem volt a leghitelesebb hírszolgá
latom, mert mindent gyorsan és megbízhatóan 
tudtam meg, olyan személyektől, akik maguk is 
az illető eseményekben vagy mint aktorok, vagy 
legalább, mint mixerek részesek voltak.

A magyar határsávon történteket hitelesen 
megtudtam a menekült zsupánoktól, akik közül 
többen az együtt töltött tanulmányi évek idejé
ből ismertek és ezért nyíltan vagy legalább nyíl
tabban elmondták a párhónapos állam nagy 
bajait. Május végén, hogy már biztosan tudtuk, a 
franciák veszik át a katonai vezetést, figyelmez
tettem mindenkit, aki szívében közel állott hoz
zám, vigyázzon szavaira, írásaira és önmagára. 
Az elfogult franciák magukat Alger vagy Oran 
táján fogják érezni, a légiók felett úgy rendelkez
nek, akár afrikai idegenlégióik fölött —  s mi 
magyarok leszünk a bennszülöttek...

Június 3-án olasz tisztek —  szám szerint hatan 
—  bizalmas helyre meghívtak «espressóra», mert 
búcsúzni akartak tőlem. Chiodel, a kedves ezredes 
fülembe súgta :

—  Láttam Srobár listáját, melyet a franciák
nak átadott, önt is, caro Dottore, internálják, va
lami kimondhatatlan nevű helyre. Gondoskodjék,
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amennyire ma még bír, családjáról. Ez a komédia 
eltarthat hetekig, hónapokig, sőt h a . . .

—  Igen, —  egészítettem ki —  ha háború lesz 
a magyar tanácsköztársasággal, akkor talán éve
kig . . .  Köszönöm családom nevében baráti figyel
mét. Én magam észre sem veszem ezt az epizódot, 
mert hiszen január i-e óta Pozsonyban is inter
náltaknak érezzük magunkat.

Otthon egyetlen szóval sem említettem Chio- 
del ezredes figyelmeztetését. Villámgyorsan intéz
kedtem, amiről éppen lehetett. Este arra kértem 
feleségemet, zongorázzék nekem halkan valamit 
kedves muzsikámból, magyart és olaszt meg a 
Carment. Fülemben magammal akartam vinni 
a harmóniát az otthoni muzsikaszóban. . .

Június 4-én korán talpon voltam. A  nyitott 
ablak alatt madarak beszélgettek egymással. 
Talán ők is kérdezgették egymást, mit is jelent
hetnek a gyanús légionárius-őrjáratok a békés 
utcákon ? ö t  óra tájban bekopogtak, akiket 
vártam —  két detektív, ólmosbottal.

—  Doktor ú r . ..
—  Jól van, jól —  semmi baj. Csak éppen valami 

tisztességesebb foglalkozást választhattak volna, 
uraim. . .

Rövid búcsú —  hiszen a gyorsvonatnál, mely 
egy percre áll meg, nem lehet sokat búcsúzkodni. 
Az én életvonatom is gyorsvonatként robogott. 
Pár perc múlva a toloncház gyüjtőszobájában 
köszöntöttem két lapszerkesztőt, Polner Ödön dr. 
egyetemi rektort, egy magyar vasutast, magyar 
munkásokat. Utánam orvosi táskájával hóna alatt 
két titkos rendőr között mosolyogva jelent meg dr. 
Pékár Mihály orvostanár, aki nem is volt tegnap 
óta otthon, mert egész éjjel a fakultás rendezésé
vel foglalatoskodott. Híres volt arról, hogy szó
rakozottan elkésett minden meghívásról; most 
is azzal lépett b e : «Ezer bocsánat, hogy kissé
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derű.

A hőség tűrhetetlen lett —  a szoba fülledt. 
Délután valami Kohutovics nevű rendőrtiszt 
8— 8-unkat összeállított és átadott 2— 2 szuro- 
nyos csendőrnek és két-két ólombotos detektív- 
nek. íg y  kísértek bennünket mellékutcákon az 
állomásra. A  folyosón még kezemet nyújtottam 
némán ott álló feleségem és ijedtarcú kisgyerme
keim felé. Egyik szlovák rendőr hátrataszított. 
Dehogyis vettem gyűlölete jelének, mely rendesen 
a védtelenek osztályrésze. Talán a derék ember 
csak részvétet érzett irántunk és határozottságával 
csak meg akarta takarítani a búcsúzások fölösleges 
érzékenységét. Az állomáson betereltek az I. oszt. 
váróterembe. A  többi helyiségben zsongtak az 
összezsúfolt méhrajok —  Pozsony összes magyar 
volt tisztjei, ténylegesek és tartalékosak. Őket 
ezrével hajtották össze és estefelé vagónozták 
Terezin (Theresienstadt) felé. Hajnal után láttam 
az egyik vonatot; valamelyik apró morva állo
máson előzött meg bennünket. A  legrozogább 
III. oszt. kocsikból integettek át nekünk. A kocsi 
lépcsőjén kapaszkodott egyik Mária Terézia-rend- 
jeles tábornok. Kalapját már útközben elfújta a 
szél. Valamit áttréfált felém. Mögötte egyik osztály
társam támaszkodott a fékre. Szegény, éppen pár 
napja tért vissza valahonnan Oroszországból, a 
hadifogságból. Éppen jókor.

Már ereszkedett a félhomály az állomáson, 
mikor berobogott az olasz tisztek vonatja Kassa 
felől. A  hálókocsik kivilágított ablakai derűsen 
futottak végig a mi zsúfolt várótermünk falán, 
összerezzentem. Gyermekkoromból —  bár nagyon 
jámbor gyerek voltam mindig —  megmaradt az 
egyik pusztai béresfiú bölcs tanítása: Ifjuúr, 
csíny útján többet lehet elérni, mint szép szóval. . .  
Most is tüstént jelentkeztem az ajtónálló csendőr-
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nél. Levegőre kéretődztem azzal, hogy az átizzott 
terem rossz «ayer»-jében elájulok. A  jó ember 
föltűzte szuronyát, közre vett a másik csendőr
rel és kikísértek a perronra. Csak ezt akartam. 
A kassai vonat olasz tisztjei sorra hozzám léptek, 
kezeltek, —  egypáran meg is öleltek. Rivederci nél 
Cadore! nél Piemonte!. . .  Sursum corda! . . . »

Meghatva néztem utánuk. Két csendőröm za
varban volt. Az egyik csehül kérdett valamit. 
Nem értettük egymást. Ez néha a legjobb. Újra 
visszameneteltünk az emberpárával telített füstös 
szobába. Éjfél felé raktak bennünket kocsikba. 
Igaz, hogy I. osztályt kaptunk, de minden fülkébe 
beült két-két csendőr. Főhadnagyuk, aki nagyon 
művelt és jószívű ember lehetett —  kiparancsolta 
őket a folyosóra és Ung. Hradií állomáson regge
livel is megvendégelt, úgy látszik a cseh oroszlán 
költségére. Az éjjel Dé vényúj falunál többször 
ránk lőttek —  nem a nép, dehogy a jámbor nép —  
hanem a szemben keresztező katonavonatok cseh 
legénysége, őket vitték a Stromfeld-féle offenzíva 
ellen az Ipolymellékre. Rajtunk kezdték a gyakor
latot . . .

Végre begördültünk Luhacovicere. Valami csi
nos épületbe kísértek, hol az öregedő cseh járási 
főnök —  afféle elegáns osztrák maradék, —  oly 
arctípussal, aminőt Meyrink Gusztáv cseh tár
gyú regényének prágai arisztokratái között talá
lunk, félkörbe állított bennünket, mintha cercle-1 
tartana. Meglehetős csehesen éneklő németség
gel hangoztatta, hogy bárha csendőrök kísértek 
is ide, ő bennünket vendégeknek tekint. Csak adjuk 
egyenként becsületszavunkat, hogy meg nem szö
künk. Mégis rosszul esnék neki, mint vendéglátó 
gazdánknak, hogyha vendégei elinalnának. . .  Vala
mennyiünknek kezet nyújtott és minden kézfogás
sal kivett fogadalom után zsebébe nyúlt. Oda
szóltam dr. Pékár Mihálynak : «Látod, a mi be-

Jankovics; Húsz esztendő Pozsonyban. 7



98

csületszavainkat egyenként zsebrerakja!» A jó 
ember mosolygott a mi derűnkön ; azt hitte, hogy 
boldogok vagyunk. Azután fáradt főúri kézmoz
dulattal átadott bennünket csendőreinknek.

Ez volt 1914 óta első nyaralásom.
Akik vagy húszán, ott Luhacovice kedves domb

jai, üde erdei, takaros házai, pompás fürdői, dol
gos morva népe között kényszerűen virrasztottunk 
át izzó nyári heteket, együtt, magyar egyetemi 
tanárok, lelkipásztorok, újságírók, kenyerüktől 
ellökött kishivatalnokok, magyar szocialista mun
kások és másféle magyarok —  csodálatos homogén 
gyülekezetté forrottunk össze a nagy társadalmi, 
világnézeti és egyéb különbségek félretolásával.

Akkor az nem volt egészen tréfa-dolog. A  ra
gyogó júniusi hajnalon idegen porkolábok kiemel
tek bennünket anyagilag és lelkileg összetört csa
ládunk és sovány hivatásunk öléből. Azok, akik 
szerettek bennünket, napokon át azt sem tudták, 
hova lettünk. Híreket néha csak 8— 10 nap után 
kaptunk, ha egyáltalán megkaptuk, mert a mel
lénk beosztott brünni cenzor-detektív egyetlenegy 
hangot sem értett magyarul, sem németül, sem 
más nyelven és végre is a mieinktől a megszállás 
után öt hóra, a békekötés előtt, nem igen lehetett 
követelni, hogy cseh nyelven írjanak. A jó ember 
ezenkívül még korlátolt is volt, bővelkedett a 
naiv lelkek akaratlan szadizmusában, mert hihe
tetlen fontosnak tartotta küldetését és úgy vélte, 
ő menti meg az új államot, a maroknyi védtelen, 
csöndes emberrel szemben. Kartotékát vezetett és 
lelkes naplót —  melyet óvatlan pillanatban mindig 
elolvastam, —  és e diákos csínyből tudtam meg, 
hogy «alacsony műveltségű» embernek jellemez, 
mert «gyönge írással» is kapok lapokat, t. i. kis 
gyermekeim kezdetleges betűikkel rajzoltak tele 
egypár nekem annyira érdekes és becses levelező
lapot . . .
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E  pompás üdülésünk alatt, mint ahogy a ható
ságok szerették nevezni fogvatartásunkat, életünk 
sem volt éppenséggel biztos. Igaz, hogy három 
csendőrünk nem igen törődött velünk. Jó szóért 
emberségesek voltak. Mikor azonban az éjjel Lu- 
hacovicere szállítottak benünket, nem egy lövés 
durrant vágónjaink után, nem éppen ünnepi hangu
latból, hanem felénk. Amikor a járási főnök becsü
letszóra megengedte szabad mozgásunkat és be
mehettünk a híres fürdőhelyre, egypár levélbélye
get vagy postakártyát vásárolni, párszáz főnyi 
fürdővendég vetődött össze, s bottal, esernyővel 
vagy ami éppen a kezeügyébe akadt, fenyege
tett. Egyik ott nyaraló ismerős szlovák úr (ügy
véd volt!) nagy hangon és nem éppen szeretetre- 
méltóan azonnali felakasztásomat sürgette. Igaz, 
hogy tényleg senkisem nyúlt hozzánk, hajunk 
szála sem görbült és az egész vendéglátó ünnepel- 
tetés alig ment túl az esernyőnyelek és emelt botok 
lengetéséből álló tüntetés keretein, de hát túsz
nak lenni gyűlöletországban, céltalanul és oktalanul 
élő zálogot játszani —  nem volt nyaralás.

Amikor a kedves dombok tetőin, mindig olyan 
távolságra a tanyánktól (az ucitelsky dűmtöl —  a 
tanítók házától, ahova kvártélyoztak) —  hogy 
csendőreink távcsővel láthassanak és megszám
lálhassanak, beleimádkoztunk a teljesteli nyár 
piros-pompás alkonyodásaiba, nem egyszer tana
kodtunk dr. Polner Ödön és dr. Pékár Mihály 
egyetemi professzor barátaimmal, hogy is vető
dünk innét haza? Vagy hat héten át egyetlen 
sor hírünk sem volt a világ forgásáról, hiszen 
újságot nem láttunk ; családunk egy betűt sem 
írhatott az eseményekről. Nem tudtuk, hogy a 
Stromfeld-féle vörös offenzíva kudarcba fulladt-e 
vagy nemzeti színűre változott ? Álmatlan ál
mainkban megvillant képzeletünkben a kísértet, 
mit művelnek szeretteinkkel a légionáriusok vagy

7*
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talán már Szamuély Lenin-legényei? És ha ezek 
éppen a csehekkel szemben is garázdálkodnak, 
talán nem kell-e nekünk, mint túszoknak, bitófa 
alá állani, csakúgy, véletlen cserébe? Nem sej
tettük, meddig maradunk a bájos fürdőhely kény
szerű vendégei, és hogyan küldenek haza, ha majd 
megérleli a mi időnket is a nagy sorsjáték. Sok
szor mondta dr. Pékár Mihály: «te, mit gondolsz, 
valamelyik kikötőben cserélnek ki? Vagy talán 
Genf ben? talán Stockholmban?» Csereanyagnak 
kellett magunkat tartani.

Szó sincs róla, —  jó dolgunk volt. . . Helyes 
szobák, tisztes és tisztesen drága ellátás. Gyűlö
letteljes tisztelettel vagy tiszteletteljes gyűlölettel 
kezeltek bennünket. Megaláztatásokhoz hozzá
szoktunk. Vendéglősünk jéghideg udvariassággal 
nyújtotta át számlánkat. Csak akkor volt jókedvű, 
ha meghívtuk az ő pincéjéből felkerült melnik-ire. 
A melniki után barátságos lett. A  bor átvará
zsolta derék, kereső nyárspolgárrá, aki valójában 
volt. In vino veritas. Józanul, mint hivatásos 
gondnokunk, kizökkent rendes, tisztes énjéből és 
üzletéből. Azt hitte, hogy hivatása vigyázni, —  
nem ugyan reánk, hanem valami sokkal na
gyobbra, a csehszlovák állam érdekeire. Ezért, —  
talán felsőbb utasításra —  hetente változtatta a 
kiszolgáló személyzetet, mert megbízható besúgót 
keresett, aki kihallgatja a mi magyar beszédünket. 
A  jó embernek ez sem sikerült. A  cseh kertész
legény már másodnap hajnalon, hogy hozzá
szegődtem gyomlálni, meggyónta, hogy ő magyar 
és csak munka után járt morva földön. Örök 
hűséget fogadott a magyarságnak és protekciómat 
kérte, valamüyen magyar urasági kertészetbe. El 
is csapták. A  cseh tálalóleány, hogy reggel négy- 
szemközt maradtunk a még derengő ebédlőben, 
megfeledkezett nagy állami feladatairól és várat
lanul magyarul súgta: «ma bécsi szelet lesz . .  .».
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volt, aki —  úgy látszott —  önmaga sem értette, 
miért ülünk. Társaim engem bíztak meg ennek 
az ügynek tapintatos elintézésével. Bemutatkoz
tam és kijelentettem, hogy eszünk ágában sincs 
valamit kérni. Vagy magával hozza az állam- 
raison, hogy mi húszán itt vesztegeljünk, —  akkor 
hiábavaló a kegyelemkérés. Vagy oktalanul és 
jogtalanul emeltek ki és tartanak távol mindentől, 
amit szeretünk, —  akkor meg minek kérni is? 
Tehát csak azért sem, ha itt penészedünk is! 
A  derék ember csodálkozott és azt mondotta : 
«büszke magyarok! erre tudnék valamit franciául 
mondani!» Rámosolyogtam és kisegítettem a kere
sett mondással:

—  Ugy-e, c’est la guerre ! Ez már a háborúval 
jár .

0  ment. Mi maradtunk tovább hetekig . . . 
A  júniusi napfény szakadatlanul izzott. Sokszor 
átvirrasztottuk a rövid, csillagos éjszakákat, hogy 
napközben próbáljuk átálmodni a ragyogó nyarat, 
mely nem nekünk ragyogott. Olvasmányaink, 
könyveink nem voltak. Nem is hozathattunk vagy 
küldethettünk semmi nyomtatott papirost. Nem 
is írhattunk sem naplót, sem másvalami időverő 
műfajt. Minden fölött ott lebegett a Damokles- 
kard, annak a cenzori tolinak formájában, mely 
írni nem tud, —  csak törölni. Ránk nehezedett 
a kicsinyes cenzúra mozdulatlansága. Kora haj
nallal mulattam, azzal, hogy kvártélyházunk kis 
kertjében gyomláltam, saraboltam, öntöztem a 
zöldséget vagy a kankalint meg árvácskát. Jó 
magyar szó: mulatni; —  a múlik szó törzséből.
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Azt jelenti, mesterségesen agyonütni a legélőbbet, 
az időt. Szóval nem volt rossz dolgunk, —  és 
mégis néha akaratlanul eszembe jutott áldott 
öregapám, aki 1849 után Kufsteinban másolga- 
tott, —  meg nagyanyai nagybátyám, aki Theresien
stadtban ugyanakkor kerek 18 esztendeig báli 
cipőket meg más effélét készített, mert —  író 
volt, tehát át kellett térnie reálisabb foglalko
zásra. Szóval ők is «mulattak».

Hetente többször munkástársaink kívánságára 
szabad egyetemet tartottunk. Dr. Pékár Mihály a 
fertőtlenítésről, bacillusokról stb. adott elő, —  én 
pl. a magassági levegő hatásairól az idegzetre, —  
Nápoly középkori történetéről és a munkások 
egyenes kívánságára, Kossuth Lajos amerikai 
útjáról és az 1849 utáni magyar emigráció mun
kájáról. Igaz, hogy ez utóbbi előadásom után pár 
nappal reggelim mellett a Slovensky Deník pozsonyi 
lap egy példányát találtam kiceruzázva. Egyetlen 
laphíradásom volt. Nini, rólam írtak : « ... ennek 
az embernek —  ez én voltam —  bunkós bottal 
kell fejébe verni, hogy Kossuth Lajosról többé 
szó sem eshetik. . .» Mosolyogva hajtogattam 
össze a lapot. Hisz megtanultam régen akkor is 
mosolyogni, mikor fáj valam i. . .

Első vasárnapunkon a kerti vityillóban Kaza- 
csay Árpád, pozsonyi apátplébános, aki egyéb
ként csak nyolc napig volt velünk, mert őt, haza
eresztették, —  prédikált nekünk. Amiket mon
dott, Isten igéje volt, de az ember és a magyar 
igéje is. A  másik vasárnap evangélikus papunk 
beszélt, Kovács Sándor, akkor még pozsonyi 
teológiai akadémiai tanár, ma ev. püspök magyar 
földön. Szavaiból egypár sort idejegyzek, mert 
ezek a mi lelkűnknek is hangtükrei voltak :

«Lukács evang. 6. 20— 26. verséből:
—  Boldogok vagytok ti szegények . . . Bol

dogok lesztek, mikor titeket az emberek gyűlöl-
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nek . . . örüljetek azon a napon, mert imé, a ti 
jutalmatok bőséges . . .  Jaj nektek, kik beteltetek, 
mert éhezni fogtok. Jaj nektek, kik most nevettek, 
mert sírni és jajgatni fogtok. . .» Éreztük az 
evangélium verseit ; a mi sorsunkra és a mi 
reményeinkre illettek —  és illenek 1939 márciusá
ban is, hogy Prága sorsa beteljesült.

«Idegen ég alatt, édes hazánktól távol, mint 
szétzavart, széledező, csüggedett nyáj elszakadt 
csoportja verődtünk össze, én bujdosó testvéreim... 
Hasztalan tekintünk méla sóvárgással az ember
szemekbe. Hasztalan keresünk bennük szenvedő, 
jobb kor után áhítozó lelket. . .  A  pillák alól 
martalékra leső szenvedély, gyilkos harag, kérlel
hetetlen lihegő bosszúvágy lövelli villámait felénk. 
Szinte megdöbbenve kérdezzük önmagunktól: hol 
van ezen az elszilajult fenevadon Isten képe és 
hasonlatossága? Mikor aludt ki e szemekből az 
édenkerti élet utolsó sugára? Ez-e az az emberi 
nem, amelynek megváltására Isten fia leszállt a 
földre, hogy megtartsa, ami veszni indult ? Ennek 
a bűn és önzés kusza hínárjába bódult fajnak 
szólt-e a betlehemi mezőkön az angyali híradás : 
Dicsőség a magasságban Istennek, e földön béke 
s az emberekhez jóakarat».

«. . . Mintha nagy temetőben volnánk gond
verte reménytelen zokogással sírhalomra borulva. 
Nem elkorhadt intézményeket, nem porrá vált 
vagyonokat siratunk, hanem azt az elmúlhatat- 
lannak sejtett lelki tavaszt, amelynek levegője 
hit, bizalom és szeretet volt ...»

«. . . Beteljesedik rajtunk a próféta jövendö
lése : A  tövis helyén ciprus nevekedik, a bogáncs 
helyén mirtus, dicsőségül az Úrnak és jegyül, 
amelyet eltörölni nem lehet. (Ézsaiás 55. 13. vers.)»

A magyar lelkipásztornak minden szava a mi 
lelkűnkből csendült és most, hosszú húsz esztendő 
után is hallom e szavakat, mert igazak és igaz-
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ságosak valának és erősek, tehát erősítenek. Mikor 
a mi kis rabgyülekezetünk kórusban mondá e 
végső szavak u tán : Úgy legyen! Ámen! —  a 
vasárnapra véletlen a mi erdei kvártélyházunkhoz 
rándult csehek csodálkozva nézték az ájtatos 
magyarokat. Nem értették a mi imádságunkat; 
mert ha értették volna, megdöbbentek volna . . .

—  így  osontak, sántítottak, baktattak tovább 
perzselő napjaink, izzó, szorongó éjszakáink, me
lyeket aggodalmassá tett nem a saját sorsunk, 
hanem a távolban sötétlő magyar sors, a veszni 
termett haza végzete.

Végre július elején hivatalos táviratot kaptam. 
A pozsonyi kormány «szabadlábra helyezett». Hogy 
hazautazhassam, rendezni kellett pénzbeli ügyei
met és a legelső csendőrörsnél, Luhaöoviceban le 
kellett bélyegeztetnem igazolásul a táviratot. Ide 
úgy hoztak. Addig ez volt életemben egyetlen 
ingyenes, szabadj egyes utazásom. Vagyis rabbá 
kellett lennem, hogy az élettől valami kedvez
ményt élvezhessek. Természetesen vissza már csak 
saját költségemen utazhattam, mert «szabad» 
csehszlovák polgár voltam. Ezt az apróságot csak 
azért említem, mert ugyancsak először életem
ben, —  egyik módosabb társamtól némi hitelt 
kellett igénybe vennem. Kerek 1500 koronát kel
lett lefizetnem őrzési díjként. Nem is tudtam ez 
utolsó pillanatig, hogy a mi csendőreinket én is 
fizetem, tehát ezzel az én magán-alkalmazottaimmá 
is váltak . . .  Jó szívvel emlékszem rájuk. Ember
ségesek voltak, mert egyszerű emberek valának, 
kik még nem romlottak egészen hozzá a felszaba
dulás nagy korszakához.

A nyári zápor szakadt. Hajthatatlan fejem 
mellé vállra vetettem holmimat, mint a berukkoló 
közlegény. Gyalogoltam lefelé a sáros erdei úton 
a luhacovici csendőrörsig. Olvastam a kilométer
köveket ; átkozottul lassan közeledtek felém
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ebben a fülledt, párás júliusban. A  hosszú úton 
egyedül ballagtam és szinte örültem, mikor egyet- 
egyet villámlott és dörrent. A fény és a zaj jól 
esnek a magános vándornak. Mégis öntudatosan 
lépkedtem. Eddig doktori diplomákat, irodalmi 
társaságok díszokleveleit és más effélét gyűjtö
gettem. Most zsebemben volt a legnagyobb kvali
fikáció, mely írásban tanúsította, hogy szabad 
ember vagyok . . . Magasabbra nem vihetem. Igaz, 
hogy húsz éven át csak írásban tanúsították ezt.

A nagybaj szú cséndőr, —  még csak az imént 
befellegzett osztrák idők ingatag pillére, fejét 
csóválta. Forgatta a táviratot; nem értett szlo
vákul. Mint erősítette, ő Podmoklyból való. 
« Hiszen tudja az úr, az még pár hete Bodenbach 
v o lt . . .» Nem ismer. Arcképesigazolvány . . . «De 
kérem, mikor hajnalkor elvittek, nem fényképez
tek le!» —  «Lieber Himmel! ich will nix mit den 
neuen Behörden zu tun haben . . . Menjen a leg
közelebbi csendőrömhöz ...»  —  Hát az hol van? —  
«Na, csak 8— io  kilométernyire». —  Valami más 
helyet mondott, mely szintén ovice-re végződött. 
Én csak ezt hallottam, —  a szavak végét. Mégis 
jó ember volt. Hirtelen nagy csattanással ráütötte 
a bélyegzőjét a táviratra. Mosolyogva m ondta: 
«Látom, hogy ön magyar. Hát itt fődolog a —  
razitko!» (T. i. a bélyegző . . .) Hej, nagy szerepe 
van ilyesminek a bürokráciában, mely az emberi
ség életében ugyanazt a szerepet játssza, mint a 
narkotikum ; nyugtat és bénít —  és fejfájással 
ébredünk utána.

Fölkapaszkodtam a vicinálisra. Hazafelé —  
hazafelé! A kattogó kerekek ezt muzsikálták. A leg
első állomáson sokol-ok özönlöttek be. Jókedvűek 
voltak. Daloltak. Kacagtak. Énbennem meg sírt 
valami. Hamar észrevették, hogy nem vagyok közi
bük való. Mielőtt kiszállottak, egyik állomáson egész 
marék apró bűzbombát dobtak lábaim elé. . .



Künt szakadt a júliusi zápor. Talán messze, —  
magyar földön mégis aratnak m ost. . . Leírha
tatlan örömmel vártak odahaza. Nem hoztam ebből 
az utazásomból semmit a gyerekeknek. Hiszen 
nem volt miből. Rasin, a pénzügyminiszter, 
gondoskodott, hogy amit évtizedek szorgalmával 
félreraktam arra az időre, mikor «rossz csillagok 
járnak», —  egyetlen razitko csattanással érték
telenné váljék. Jó volt, hogy nyár v o lt ; —  még 
el sem kellett tüzelnem két évtized munkájának 
papirosgyümölcsét. . .

LÖVÉS AZ ABLAKON Á T ...

1920 március 7-e volt. Csehszlovák ünnep, 
mert a «felszabadító» születése napját ülték. Már 
előző este, a vigílián, lampiónos menetek járták 
a várost, hogy hódoljanak az öreg Masaryk G. 
Tamásnak. Minden polgár köteles volt ablakait 
gyertyákkal kivilágítani, mert az örömöt láng és 
világosság fejezi ki legjobban. A  világító ablakok 
az öröm pásztortüzei. A  legnagyobb emberi öröm 
a fény a sötétségben. Az én ablakaim 1920 
március 6-án, mint minden állami ünnepen húsz 
éven át, sötétek maradtak. Ez a sötétség becsü
letes volt és logikus, mert végre is az öröm csak 
akkor igazi öröm, ha nem tetetik. Hiszen a rám 
erőszakolt ú. n. szabadságot is rabságnak nézem, 
amint puskával és börtönnel kényszerítik reám. 
Hiszen az ősz elnök tudásának, szívósságának és 
—  last bút not least —  szerencséjének oroszlán- 
része volt a csehszlovák állam megalkotásában. 
Ha ugyan szerencsének lehet nevezni azt, ami 
szerencsétlenül végződik. Oroszlánrésze volt abban, 
hogy megindultak az erők, melyek az én hazámat 
megcsonkították, —  az én vérségem ezreit földön
futóvá tették, —  testvéreimnek koldusbotot nyom-
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tak a kezébe és fajtám homlokára sütötték az el
szegényedés, a lelki elszegényedés, a senkiség 
bélyegét. Mikor nemzetének a legnagyobb szolgá
latot tette, úgy cselekedte, hogy az én fajtám 
százezreinek nappal a gond vált örök árnyékává, 
éjszaka álmatlan álmává. Az ő hívei és munka
társai kezében vált a bürokrácia meg nem értéssé, 
—  a magyar szó és a magyar tett a rendtörvények 
paragrafus-hálóiban vergődő, szárnyaszegett ma
dárrá. Az ő tábora tette, hogy koptató munka
évek után a nyugdíjazó okirat átváltozott Nansen- 
útlevéllé. Az élet a magyar észak földjén az ő 
intésére vált az élet tagadásává, mely tagadta 
nemcsak a jelent és a jövőt, hanem a lezárt 
ténnyé vált és ezért megmásíthatatlan multat is. 
A  mi barokkházaink melegségét, a mi dómjaink 
gót boltíveit, a mi ötvöseink remekeit nem mi 
alkottuk, hanem ők, akik tőlünk elvették. Petőfi 
és Madách szelleme nem volt a miénk, hanem az 
övék. Ami szép vala történelmünkben, azt nem 
eleink cselekedték, hanem ők. Ezt csak lehúnyt 
szemmel lehetett elbírni; ezért az én ablakom is 
lehúnyta szemét. 1920 március 6-án sötét maradt. 
És ezért csörrent 1920 március 7-én az én abla
kom . . .

Ez az ablak az akkori Rózsa-utcára nyílott. 
Szembenállóit a Csáky-téri elemi iskola, melybe 
én is jártam még 1883-ban, hogy felvetődtem a 
somogyi homok-pusztáról a pozsonyi Szent Márton 
patrónus védelme alá. Ez az iskola akkor —  
1920-ban —  a légiók kvártélya volt. Leereszke
dett március korai homálya. Kis fiam boldogan 
ült a lámpa alá és letette azt a leírhatatlanul nehéz 
szlovák leckét, melyet bizony én sem tudtam neki 
át javítani. Elővette bélyegalbumát és boldogan 
rakta be az aznap kapott bélyegeket, —  a Lajta- 
bánság, a baranyai megszállás és az azóta régesrég 
fájdalmas emlékké vált terület-alakulások soro-
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zatait. Durranás. Az ablak csörren. Fölveszem a 
golyót. Pár hüvelyknyire az én fiam fejétől hul
lott a padlóra. Orosz golyó. Ma is őrzöm több 
más golyóval együtt, mely nekem vagy nekünk 
volt szánva. Felvettem. Szó nélkül eltettem. Nem 
panaszoltam sehol. Éreztem, hogy nemcsak mi 
vagyunk a szobában, hanem ott állott az őrangyal 
is, a gyermekek őrangyala, ki hűséggel végezé az 
örök jóság és bölcseség parancsát. A  gyerekszoba 
megvédte önmagát. Az ablakban megmaradt a 
régi gyermekrács, hogy a kis fiú ki ne hajolhasson. 
A golyó súrolta e rácsot és ez a kis elhajlás —  
tudom —  az őrangyal műve v o lt . . .

Feljegyzem, mert ez is a pozsonyi levegőhöz 
tartozik. Mert volt magyar öntudatom, hogy ne 
gyújtsam meg a gyertyalángot ablakomban öröm
ünnepre, mely nekem és vérségemnek fájdalmak 
napja volt, —  a légionárius áldatlan keze ki akarta 
oltani az én életem fáklyáját, a fiam életét, mely 
nekem a magyar jövő fényét jelentette. Most húsz 
év után kezemben tartom ezt az orosz golyót, 
mely hosszú utat tett meg az ismeretlen légioná
rius tarsolyában a messze Szibérián át, a pozsonyi 
iskolateremig, —  hogy tehetetlenül porba hulljon 
az ártatlan gyerek előtt, kinek bűnhődnie kellett 
volna, mert édesapja nem tudott meggyőződése 
ellen örömlángot gyújtani.

Máskép vala megírva az Úr könyvében. Az ő 
akarata nélkül nem hullik le a falevél sem. Ez 
a golyó lehullott, mert az igazság sérthetetlen és 
legsérthetetlenebb akkor, ha a gyöngében és a 
szegényben é l . . .

Fiamhoz hajoltam akkor is és csak annyit 
mondtam : fiam, sohase gyújts se ablakodban, se 
szívedben lángot —  meggyőződésed ellen!

Nálunk így volt és így lesz mindenkoron.
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ÉLŐ SZOBROK.

Nem az idő, emberi kéz ölte meg Fadrusz 
János pozsonyi szobrász mesterművét.

A pozsonyi Dunaparton, az egykori koronázási 
dombtéren állt a szobor. Hogy nem állt többé, 
hosszú ideig csak fekete, csiszolt márványlapokkal 
bevont alapzata díszlett ott a fehér márvány
csonkokkal, míg ezt a piedesztált el nem hordották 
a hegyi magaslatra, hogy a háború elesettjeinek 
hősi emléke álljon össze belőle. Azután újra sokáig 
romhalom, majd virágágyak jelezték Fadrusz 
remekének sírhelyét. Ma magas, kővel burkolt 
vasbeton-oszlop áll a helyén, ormán bronzorosz
lánnal. A modern stílusú, téglány átmetszetű 
oszlop előtt alacsonyabb alapon áll Stefanik *

* 1939 február 12-én, éppen a. pozsonyi vértanúk 
lelövésének huszadik fordulóján, Stefanik Milán francia 
tábornok testvérbátyja a N a r o d n é  N o v in y  hasábjain 
öccse haláláról cikkezett és a következőket írja :

«Közönséges kitalálás, hogy magyar kommunisták, 
akik a Dunahíd közepén állottak, a repülőgépre lőttek 
és hogy lelőtték. Ez a hazugság éppen azoktól származik, 
akik a tettet elkövették, azonban a figyelmet el akarták 
magukról terelni. . .

. . .  a repülőgép fölemelkedett vagy 150 méter ma
gasságba ; dörrenés hallatszott, majd íángnyelv tört elő 
és a repülőgép zuhanni kezdett. . .  A közeli hangárokból 
lőttek a gépre s az ennek következtében zuhant le . ..

. .  . Srobár miniszter éppen május 4-én volt távol 
Pozsonyból, amikorra a tábornok érkezését jelezte. 
Srobár magával vitte minisztériumának összes hivatal
nokait Skalicára (Szakolca), állítólag hársfát ültetni —  
a köztársaság megalapításának emlékére. Ügy látszik, 
ez volt a véres dráma nyitánya...»

A mendemonda tehát nem magyar körökből ered, 
bárha magyarokra fogták rá, hogy lelőtték a légiók 
alapítóját, a francia tábornokként hazatérő étefanik 
Milánt. Ügy látszik, az állam-raison emberek eltávolítását 
is célszerűnek tartotta, nemcsak szobrokét, —  sőt ok-
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francia generálisnak, a légiók alapítói egyikének 
óriás bronz-szobra, pilóta-köntösben, úgy, ahogy 
1919 tavaszán hazarepült Pozsonyba, melynek 
kültelkén a gép ismeretlen okokból lezuhant, meg
gyulladt. Utasai elperzselődtek. A nemzetéért dol
gozó, bátor férfiút —  mert szívós küzdelmét és 
rettenthetetlen bátorságát az igaz magyaroknak, 
kik a vitéz ellenség vagy ellenfél előtt kalapot 
emelnek, el kell ismemiök, végzetes tragédia ölte 
meg, abban a pillanatban, mikor élete álmát meg
valósulni látta volna vagy legalább megvalósult
nak —  képzelte. Kiirthatatlan a szóbeszéd, hogy 
a cseh légió katonái lőtték le vagy tévedésből, 
mert az avion olasz lobogójának színeit fordított 
sorrendben látták alulról és magyar, tehát ellen
séges színeknek vélték. Ez valószínűtlen, mert 
végre a katonaság tudta előre, hogy e repülőgép 
érkezik és tudta, kit hoz. Hiszen várták. Más 
mendemonda szerint annak az állítólagos lövésnek, 
ha igazán eldörrent, mélyebb politikai háttere 
lett volna. Az ügyet soha meg nem vizsgálták és 
és az új szlovák irányok lapjai egyre hangosabban 
követelik a végzetes eset kiderítését. Lehet, hogy 
még messze idők kutatói sem fogják tisztázni e 
zuhanás titkait, melyeket néma sírjukba vittek 
magukkal a gép utasai, a generális és az őt kísérő 
olasz tisztek, —  vagy a gép bukásának okozói. A 
tárgyilagos magyar csak annyit állapíthat meg, 
hogy nagy célokért küzdeni egész életen át és a

szerűnek tartotta, szlovák nagyság eltávolítását is. 
Ugyanazok, akik Pozsony utcáin lövöldöztek, állanak 
e tragédia árnyékában, ahova máig sem hullott egyetlen 
világító sugár. Jellemző, hogy a cenzúra 1939-ben át
engedte ezt a cikket. Még 1939-ben találkoztam egyszerű 
falusi szlovákokkal, kik most is haza várják étefanikot, 
mint a magyarok 1849 után Petőfit...  Bizonyos, hogy 
1910-ben két anya hiába v á r t : Stefanik anyja —  és 
szülőföldje.



beteljesülés előtt honi földön —  mégis a honi 
föld édes viszontlátása nélkül —  meghalni, —  akár 
ostoba géphiba, akár ostoba véletlen, akár gonosz
ság miatt, —  szörnyű tragédia.

Ezt a túlméretezett szobrot még a csehszlovákok 
emelték 1918. eseményeinek húsz évi fordulójára. 
Ezt a fordulót aligha ünnepelik új évtizedek után, 
mert a forduló más változatot hozott, mint a 
húsz év előtti esemény, bár logikus történeti 
következmény volt.

A  pozsonyi Fadrusz János remekművét a szó 
szoros értelmében szétverték. A  fehérmárvány- 
alakok, —  a gyöngéd csipkedíszes, fejedelmi roko
lyába öltözött fiatal asszonykirály, termetes pari
páján, —  a két magyar dalia jobbján és balján, 
ledőltek. Izre-porrá szétkalapált kőtestük egyik 
része törmelékké vált, —  a tömörebben meg
maradt darabokból, melyeket valamikor a szálas 
Fadrusz, a művész és munkatársa, a cararrai 
Triscomia mester patyolatból élő emberekké for
máltak, később több kisebb szobor készült. De 
hát kőemberekre is áll a magyar halotti beszéd 
szava : . . .  isa, por és chomuv vogymuk . . .  Az 
egyik kisebb márványból Rigele Alajos pozsonyi 
mester pompás kis díszművet faragott. Árpádkori 
honkereső magyar vitéz mellképmását. Kis re
mekmű, —  alig másfél-két arasz magas. Ez a szob
rocska most is egyik pozsonyi teremben áll a régi 
kandalló párkányán, mely köré magyarok szoktak 
gyülekezni, nem a kandalló melegéért, hanem hogy 
magyar gondolatnál, a géniusz lángsugaránál mele
gedjenek . . . Ezt a szobrot a hatóság zárt szobá
ban sem engedte felállítani, míg felírását le nem 
csiszolták. A magyar múltnak, a jelen a jövőért. 
Ez volt a lecsis7oltatott szöveg. Szóval a magyar
nak csak múltja lehetett. Jelene veszedelmes. 
Jövője egyszerűen nincs. A rendőrhatóság kifogá
sait e felírás ügyében még a prágai legfőbb köz-



1 1 2

igazgatási bíróság is helybenhagyta. Emberi ítélet, 
—  csak az idő változtathatja meg . . .

Egyik nagyobb darabból valamelyik egykor 
hangos, ma már halkszavú szlovák vezér önmagát 
íaragtatta ki Szent Györgynek, aki háromfejű 
sárkánnyal száll síkra. Egyik sárkány Prága szel
leme, —  a másik fej a marxizmus, a harmadik 
sárkányfej —  a magyar reménység . . .

A  szobor némi roncsa valami pozsonyi keres
kedő pinceraktárából kalandos kerülő utakon a 
budapesti magyar Nemzeti Múzeumba jutott. 
Mikor megállók ott e roncsok előtt, a  halálra kell 
gondolnom. Hiszen mikor Róma meg Firenze 
múzeumaiban etruszk sírokból kiásott koponyá
kat látok, meghatva képzelem hozzá az elköltözött 
lélek isteni kis csontházához az etruszk dalia 
férfias vonásait, vagy a szépséges etruszk asszony 
üde arcát. . . Ehhez mégis erősebb képzelet is 
kell, mert vagy két és fél ezer esztendő után nehéz 
hazajáró lelkeket idézni. Fadrusz remekének alak
jait szuggesztív módon magam előtt látom, —  
mert nem kell képzelet —  csak a hű emlékezés. 
Hiszen majdnem negyedszázadon át jóformán 
naponta csodáltam e szobrot és képzeletem már
ványából épp oly tökéletesen megalkotom magam
nak, mint a megdicsőült szobrász az eredetit. Hisz 
ott álltam fiatalon, mikor a lepel leomlott a csoda
műről a viharverte nemzet ezredik születése nap
ján. Látom Fadruszt, aki akkor bécsi körök szűk- 
lelkűségéből az alkotó géniusz remekművéért 
ugyanazt a rendjelet kapta, mint Pozsony rend- 
fenntartó rendőrkapitánya . . . Látom, hogyan 
szorítja meg márványt és ércet formáló vastenye
rével az egyik leereszkedő herceg kezét. De ott 
álltam a hármas kivégzésnél is, mikor a cseh 
türelmetlenség sansculotte-jai királynőt fejeztek 
le, mint valamikor a Carmagnole idején a jakobi
nusok Mária Antoinette-t, —  és kivégeztek két
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márvány vitézt, mert ha ezek nem lettek volna 
kőből, ez a kivégzés nem ment volna ilyen símán.

Már előző este jókedvű csapat —  csupa Morván- 
túli egyének —  dalszóval járta körül a deszka
köpenybe burkolt szobrot. Egypár magyarral néz
tük e daloló csoportot. Szeretem a dalszót, ha a 
dalt valami emberi vagy emberséges érzés váltotta 
ki. Ez rettenetesen baljóslatú dal volt. Egymásra 
néztünk és azt éreztük, —  itt valami készül, 
valami, ami nem lehet szép vagy jó. Másnap, az 
őszi alkonyattal megjelentek a nemzeti önérzettől 
duzzadó —  kicsodák. Nincs nevük. Srobár kor
mánya küldte őket. Ott voltam. Néztem két napon 
át munkájukat. A  munka szó —  érzem —  most 
elpirult, hogy erre alkalmaztuk.

A teherautóról hurok röppent a királynő, majd 
a magyar daliák nyakába. A teherautó motorja 
dolgozott, hullámos robajjal. A  drótkötél elpat
tant. A  második is elpattant. .  . Azok vagy ők, 
vagy hogy is hívjam e nehány buzgólkodót, —  
nekiestek kalapácsokkal, vésőkkel. Vékonnyá ver
ték a daliák csizmaszárát, a királynő paripájának 
patáit, hogy végre ledőlhessenek. A földön azután 
lehetett a márványarcokat pofozni, rugdosni, 
torzzá kalapálni. Két álló napig néztem ezt, —  
mintha deliriumban látomásaim lettek volna, 
mintha lázasan olvastam volna Szent János jele
néseit. Csak a két dalia csizmacsonkja és valami 
a paripából mered bele a szürke őszi égbe. A  
rendőrkordon is olyan rendületlenül nézte, —  akár 
mi a kordon mögül. Csak akkor mozdult meg egy- 
egy rendőr-sbirr, mikor valaki lehajolt, hogy egy- 
egy darab márványszilánkot ereklyének rejtsen 
zubbonyába. Vagy mikor valaki fölszisszent. Aki
nek nem tetszett e dicső térrendezés, még aznap 
mehetett Aranyosmarótra, a fogházba. A  kiszaba
dításon újra szépen kereshetett egypár új úr, 
éppen azok, akik ez olcsó térrendezést elrendelték

Jankovics ■ Húsa esztendő Pozsonyban. 8



1 1 4

vagy előmozdították. Volt egy eset, hogy a rosz- 
szalását hangosan kimondó polgárt nemcsak 
Aranyosmarótra cipelték, hanem még pozsonyi 
üzemét is hatóságilag bezárták. Természetesen 
50,000 K. ügyvédi tiszteletdíj ellenében nem volt 
nagyon nehéz az üzemet újra megnyittatni és a 
polgárt Aranyosmarótról családjához visszaenged
tetni. A  rombolás közvetve még üzlet is volt 
bizonyos köröknek.

Minderről a pozsonyi lapok a cenzor urak 
kegyelméből egyelőre csak ennyit írhattak : Fad- 
rusz művét tegnap eltávolították. A  német lapok 
csak ennyit: «Das Maria Theresia Monument 
wurde umgelegt.» Még ennek is megvolt a maga 
furcsa következménye. A  rombolást végignézte a 
New-York Héráid munkatársa, ki éppen akkor 
Pozsonyban böngészte az ismeretlen ̂  Európát. 
Mint amerikai azt sem tudta, mi lehet az a cenzúra? 
Meglátogatott és nekem is szemrehányást t e t t : 
«Hát önök nem is szerették ezt a csodaszép szob
rot . . . Hisz lapjaik semmi utóhangot sem talál
tak ennyi pusztulásnak! Pedig üyen fenséges mű
emlék elmúlása legalábbis oly fájdalmas, mint a 
nagy emberek halála . . .»

Menjen el ez amerikai tudósító a magyar 
Nemzeti Múzeumba. Ott láthatja, mennyire sze
rettük e szobrot. Minden kis roncsát ereklyeként 
mentettük meg az utókornak. Még ez is bűn 
v o lt . . .  A  vámőrök fegyelmi eljárást kaptak 
nyakukba, hogy nem vették észre, mit tartalmaz 
az őrségükön keresztülfutó öt lád a. . . Termé
szetesen —  a ládák nem magyar határállomáson 
át kerültek Budapestre a Nemzeti Múzeumig, 
hanem Marcheggen át Triestbe és onnan vissza 
magyar földre. A  vámőröket végre mentesítették 
a felelősség alól, mert igazolták, hogy a ládák 
csak valóságos márványtörmeléket tartalmaztak, 
mely törmelékből már lehetetlen volt megismerni,
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hogy valamikor a patyolatos Fadrusz-remek volt 
ez az «értéktelennek» jelzett kőszállítmány . . .

A  vámőröknek igazuk volt. A halottak hamvát 
azok őrzik kegyelettel, akikhez a halottak tartoz
tak. Mi is ereklyeként őrizzük a magyar művészet 
e földi maradványait. Csak Amerika ítélt tévesen, 
újra tévesen, —  mert hiszen a New-York Héráid 
embere éppen olyan keveset tudott a közép
európai demokrácia rendszereiről, mint az Unió
ban sok államférfi . . .

A csehszlovák Chauvinismus ellensége volt 
minden őszinte beismerésnek. A  megtévesztés 
minden eszközét felhasználta, hogy megmásítsa 
a szemtanúk által látott, tagadhatatlan valósá
got. Annál inkább megkísérelte a koholt ferdítést 
mindenkor, mikor botlásait nagy kultúrnemzetek 
előtt leplezni kívánta. Amikor Fadrusz márvány
remeke a pozsonyi koronázási dombtéren porba- 
omlott, pusztán azért, mert ezer magyar esztendő 
dicsőségét és hűséges virrasztását hirdette — porba- 
omlott a kultúra iránt érzékkel nem bíró —  az ide
gen multat, idegen történelmet és idegen becsü
letet meg nem becsülő, az ajándékba kapott, 
mondjuk talált föld lakosságának egyetlen gondo
latát meg nem értő maroknyi embercsoport pöröly
csapásai alatt, hatósági biztatásra, de legalább 
is a hatóság «jóindulatú» tűrése és nyílt felügyelete 
mellett —  a csehszlovák vezető férfiak közül egy 
sem sietett enyhíteni vagy szépíteni ennek az ese
ménynek —  hogy úgy mondjuk, nemzeti szégye
nét. Nem akadt közöttük egy sem, akinek lett 
volna lelkiereje felkiáltani: bocsássatok meg! 
Jelentéktelen, műveletlen emberek tette volt, 
akik felett elvesztettük az uralm at. . . Máskor 
is esett hasonló eset a történelemben, amikor sod
ródott a fékezhetetlen népszenvedély . . .  Az igaz, 
hogy a népszenvedély, a fékevesztett, nem szo
kott két napig kalapáccsal és vésővel dolgozni

8*



rendőrkordon védelme alatt és a népszenvedély 
nem szokott maroknyi, 15— 20 főnyi csoportocs- 
kában kirobbanni. A hivatalos körök három külön
böző utat választottak a képrombolók vétkének 
szépítésére. A  kendőzés maga rágalmakból és 
hamis koholásokból állott.

Az első eszköz volt a szobor keletkezésének és 
jelentőségének tudatos meghamisítása. Dr. Sza- 
kolczai Árpád (!), ez a Budapestről Pozsonyba 
emigrált egyén, akinek bűn volt megengedni a 
magyar nevet és az «Árpád» név viselését, B. Z. 
am A bend (Bratislavaer Zeitung am Abend) címen 
cseh zsoldon kitartott lapot adott ki. Ez a keleti 
Herosztratesz azt írta, hogy ezt az emléket «ma
gyar oligarchák emelték zsarnok királynénak». 
Szerinte ezért kellett a cseh nemzeti felszabadulás 
mámorában elpusztulnia. A  cikkíró nagyon jól 
tudta, hogy ezt a szobrot nem «oligarchák» emel
ték, hanem Pozsony polgársága, mely ezer év szü
letése napján saját fia, Fadrusz művészi zsenijé
vel olyan jelenetet akart megörökíteni, mely ennek 
a városnak falai között játszódott le. A  «vitam et 
sanguinem» áldozatos felajánlását.

Az egyidejűleg működő külföldi propaganda 
természetesen minden hamisító eszközt felhasz
nált, hogy a legkülönbözőbb oldalról megrágal
mazza először magát a szobrot, azután azokat, 
akik nem rendezték a rombolást, hanem a «ledőlt 
szobor», az «élő szobor» után, melynek, Vörös
marty szavaival élve : «minden tagja fájt», —  köny- 
nyeket is hullattak. Legelőször is a művészet és 
esztétika szempontjából kellett igazolni, hogy a 
kultúra és a művészet nem vesztett többet, mintha 
valami kontárművet adnak át az enyészetnek. 
Természetesen a nyugati kultúrembernek leesett 
az álla, mikor e cikkeket olvasta és az Illustra- 
ted London News hasábjain látta Maffei, az első 
pozsonyi olasz konzul fényképeit, melyeket csak
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kemény összeütközések után tudott a helyszínén 
készíteni, a területenkívüliség előjogára hivat
kozva, mert hiszen a rendőrség nemcsak útját 
állta, hanem fényképeit és a fényképező gépét is 
el akarta kobozni.

Így pl. a Journal de Génévé 1922 május 19-i 
számában Ráz Iván úr Pozsonyból cikket firkált 
az eseményről. Nagyon közel kellett állani valaki
nek e neves és komoly lap szerkesztőségéből a 
csehszlovák kormányhoz, hogy ilyen badar cikk 
ott napvilágot láthatott. Először is e cikk úgy 
tünteti fel a dolgot, mintha a remekművet nem 
rombolták volna le, hanem szépen annak rendje 
és módja szerint szakértelemmel, hatóságilag el
távolították volna. Szép szakértelem a pöröly, 
véső, kalapács és drótkötélhurok. . .  A  cikk szó- 
szerint azt m ondja: nous avons ordonné qu’on 
les enlevat. T. i. a szobor három személye miatt 
ír többesszámban. Miért kellett tehát az emlék
művet szétverni? Mert e szobor sértette a csodála
tos nagy barbár műérzékkel bíró csehszlovákok 
szépérzékét, mert ez és a többi magyar szobormű 
monuments d’un art piát et conventionnel. Vagyis 
lapos és merőben konvencionális művészeti ízlés
ről tanúskodó emlékművek. Továbbá statues 
affreuses és monuments de mauvais gouts —  pláne 
Fadrusz János alkotása immense encrier de marbre 
—  vagyis «rémes szobrok», —  «rossz ízlésre valló 
művek» —  a Mária Terézia-szobor «tömérdek 
márvány tintatartó». A  szerző kifejti, hogy ezek 
a szobrok csak elcsúfították a szlovák (!?) váro
sok tereit, avenue-it, már pedig, miként Ráz Iván 
úr írja : «Mi azonban hozzá vagyunk szokva szép 
dolgokban gyönyörködni. . .  A  miénk Közép- 
Európa legrégibb civilizációja; ezért azután van 
is némi öntudatunk és pedig bizonyára menthető 
öntudatunk, mint olyan ősrégi fajhoz tartozó em
bereknek, kiknek múltját súlyos művészet és



dicsőség ékesíti. Tehát megengedhettük magunk
nak ezt a tisztogatást. A  mi múltúnk túlságosan 
nagyszerű ahhoz, semhogy képrombolás vádja 
érinthetne bennünket, különösen hogyha az Buda
pest felöl hangzik e l . . .»

Azt hiszem, a szlávság igazi nagyjai sírjukból 
is tiltakoznának e fennhéjázó badarság ellen, mely 
«nagy művészeti múlt és ősi dicsőség» halotti lep
lével akarja takargatni vandál és gyarló epigónok 
rombolásait! Az a dicső nagy férfiú, aki a rombo
lásnál legjobban buzgólkodott, olasz alpini-egyen- 
ruhában jött be Pozsonyba, majd fölvitte ikono- 
klasta-érdemeiért cseh vasúti hordárig, —  a másik 
főkolompos, aki a Ráz Iván által dicsőített hatal
mas művészi multat képviselte, jutalmul altiszt 
lett a teljhatalmú minisztériumban, míg onnan 
is el nem kellett csapni.

Midőn egyik világlap bitorolt hasábjain merész 
toll megsemmisítette a megsemmisült szobor mű
vészeti értékét, következett a történetírás mester
műve, mely a tájékozatlan nyugatnak szólt, mely 
a magyart még ma is hún hordának hiszi. Hogy ez 
a híradás kicsit ellentmond a Journal de Génévé 
műtörténelmi cikkének, mindegy a cseh tudósító
nak. Hiszen Párisban nem olvasnak minden lapot. 
Az Éclair prágai forrásból jelentette :

«A magyar barbárok Mária Terézia világhírű 
szobrát, Fadrusz csehszlovák szobrászművész mű
vét összetörték és szétrombolták.» Szóval, a ma
gyarok tették, csak azért, mert az alkotó művész, 
Fadrusz János, csehszlovák volt . . .

Gronow angol kapitány emlékirataiban (The 
reminiscenses and recollections of Captain Gro
now, 1862) följegyezte, hogy 1814-ben Sosthéne 
de la Rochefaucauld herceg vezetésével csőcselék 
jelent meg a Vendőme-téren. Kötelet feszítettek 
az imént még istenített Napóleon szobrára és 
próbálták lehúzni a magas piedesztálról. Akkor



nem sikerült ez a dicső munka, mert véletlenül 
még nem voltak kéznél acélsodronykötelek és 
ezek vontatására teherautók, mint a Fadrusz- 
remek ledöntésénél. (Igaz, hogy ezek az acél
sodronykötelek Pozsonyban a márvány időtálló 
keménységén szétpattantak!) X V III. Lajos, aki 
pedig nem éppen valami rokonszenves alakja a 
francia történelemnek, arról a másik, nyugati 
kultúráról tett tanúságot, mikor a túlzó La Roche- 
faucauld herceget magához hivatta és keservesen 
kifakadt:

—  Ilyen dolgokkal csak ellenségeimnek hasz
nál, herceg! Mert ezen az úton népszerűtlenné kell 
válnom. A jövőre nézve jegyezze meg, hogy X V III. 
Lajos a franciák királya, nem pedig a vandálok 
fejedelme.

*

A  Mária Terézia-szobor szétzúzásának törté
netét méltán egészíti ki még két közlemény.

Az egyiket a pozsonyi légionáriusok tették 
közzé 1922 októberében. Követelik, hogy a po
zsonyi utcák házszámjelző tábláinak utolsó mara
déka is eltávolíttassék, mert ez a múltra emlékez
tet. A  város ugyanis kénytelen volt minden utcát 
átkeresztelni a türelmetlenség jegyében, de az 
új utcatáblák gyártása nagy munkát és tömén
telen kiadást jelentett. Tehát lassan hajtották 
végre. A  légiók fenyegetőztek, hogy az önsegélyt 
alkalmazzák, hisz a «Mária Terézia-szobrot is 
azért kellett illegálisan eltávolítani, mert a ható
ságok ezt az eltávolítást nem eszközölték.» Azt 
hinnők, hogy az illegális szóban van valami kis 
beismerés. Még ez is valótlanság. 1938 őszén két 
művelt szlovák úr mentegetőzött előttem (S. M. 
és J. 0 .), hogy ők a szobor lerombolása ellen nyi
latkoztak, de a többiek I. M. vezetésével leszavaz
ták őket. Szóval, higgadt tanácskozás után követ-
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kezett be a szótöbbséges népharag, a szótöbbséges 
rombolás. A  forradalmi cselekményt a kormány 
parancsolta és a rendőrség azzal fedezte, hogy 
kordont vont és aki nem lelkesedett a megsemmi
sülés pompás színjátékáért, az mehetett az ara- 
nyosmaróti börtönbe és kiszabadulásáért fizet
hetett a csehszlovák nagy ügyvédeknek fényes 
tiszteletdíjakat. Megokolás: a szobor eltávolítása 
költséges lett volna. A  rombolás olcsóbb. Ezt 
magasztalta Ráz Iván nagyzó cikkében az ősi faj 
civilizációjáról. . .

A másik közlemény a párisi Temps egyik 1922. 
évi októberi cikke. Prága ott közzétette, hogy a 
pozsonyi szobor eltávolítása «egyedülálló jelenség 
volt és nem általános kultúrmegnyilvánulás», miért 
is a hatóság a tetteseket nyomozza. Szóval, egy 
évvel a nagy megnyilvánulás után nyomozzák a 
tetteseket. Ebből sem volt igaz egy betű sem.

*

A pozsonyi r. kát. hitközség, mint a pozsonyi 
Szent Márton-székesegyház kegyura, 1920 február 
17-én a lapokban, egyebek közt a Híradó című 
pozsonyi napilapban a következő értesítést tette 
közzé :

«1920. évi február 13-án a vandál szoborpusztí
tásnak székesegyházunk egyik mellékoltára esett 
áldozatul, mely Czajkowski Evariszt pápai kama
rás, virágvölgyi plébános bőkezűségéből mind
össze pár év előtt állíttatott fel és tiroli faragvá- 
nyokban többek közt a háború emlékét is meg
örökíti. A  vandál pusztító ezen az oltáron való
színűleg bottal vagy kalapáccsal leütötte I. Ferenc 
József kezeit, kit a művész abban a helyzetben 
örökített meg, amint az országot Jézus szent 
szívének felajánlja. Azonkívül letörte egy vágtató 
magyar huszárnak kivont kardot tartó karját.
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A gyanú három úriemberre irányul, kik kocsival 
(gépkocsival) érkeztek a dóm elé s mialatt a sek
restyés a templomot takarította, a templom meg
tekintésének ürügye alatt elvégezték szentségtörő 
munkájukat. Gyanú alatt áll még egy nő is, kinek 
kilétét eddig nem sikerült megállapítani. A  hit
község, mint a templom kegyura, bűnvádi fel
jelentést tett.»

A rendőrség úgy vezette a nyomozást, hogy 
egyáltalán nem derülhetett ki a tettes vagy tette
sek neve. Svájci lapokban olvastam, hogy a kép
romboló igen magas állású cseh politikus volt. 
Nevét nem írhatom ide, még kezdőbetű-jelzéssel 
sem, mert hiszen hatóságilag nem nyert megálla
pítást a tettes kiléte. Én pedig csak igaz tényeket 
akarok fölhozni. Bizonyos, hogy az öreg király 
összekulcsolt kezeit csak olyasvalaki törhette le, 
ki az új köztársaság alapításában tevékeny részt 
vett. A magyar huszár kardotforgató karját csak 
olyanvalaki törhette le, aki gyűlölte ezt a szegény, 
elvérzett, megrabolt nemzetet és a magyar kato
nával nemcsak a harctéren nem kívánt találkozni, 
hanem még a templomban sem. Az is tagadhatat
lan tény, hogy a gépkocsin érkezett három úr 
és nő a jobb úriosztályhoz tartoztak és egymás 
között kizárólag cseh nyelven beszéltek. Más a 
Dómban az alkonyodás homályában nem járt 
és az ő távozásuk után találta me , az oltár előtt 
térdethajtó sekrestyés a szétzúzott imádkozó 
és harcoló kezeket. Kultúrembereknek mindehhez 
nem kell kommentár.

*

A másik magyar milleniumi emlék a dévényi 
szirten állott, a Duna mentén, ott, ahol Ady Endre 
szerint «Dévény kapujánál betört a nyugat. . .» 
Ott állott Árpád szobra, a honalapítóé, azé, aki 
ezer évvel megelőzött minden államférfiút a vér*
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ség összekötő eszméjével —  hiszen vezéreivel vér- 
szerződési köttetett. Ott állt büszkén, szabadon, 
ő, a keletről jött, és hitt a nyugatban. Sohasem 
akarta többé fenyegetni ezt a nyugatot, csak a 
szobrot emelő ábrándozók hitéből hirdette : itt 
élni akar a nép, mely Ázsiából jött és európaivá 
vált —  sokban európaibbá a legtöbb nyugati nép
nél. Azért állott ide, mert az ő népe vala a nyugat 
boldogságának, boldogulásának «ismeretlen kato
nája» —  az elhagyott kelet minden barbárjával 
szemben . . .

1921 egyik éjszakáján egypár szakszerűen kép
zett és jól fölszerelt katona —  úgy mondják, 
cseh őrmesterek voltak, —  ballagott a dévényi 
szirttetőre. A borús éjjelen ott fönt zseblámpák 
villantak. Ha látták volna a jámbor dévényi német 
gazdák fönt a sziklán a villanásokat, talán inkább 
lidércekre gondoltak volna, mint szerelmes pá
rokra, akik ide szoktak járni és akiknek csak a 
szerelem világít. A  pár katona aláaknázta a szob
rot. Az éj sötétjében hatalmas dörrenés. Az a 
szobor csak —  volt. Árpád, a vezér, a honfoglaló 
szobra. Ezer év hitének némán szóló, most már 
némán is elnémult érc-vértanúja . . . Volt.

A  hatóságok nem kutattak. Mindezzel nem 
volt szabad tovább foglalkozni senkinek. Csak 
annyit írhattak a cenzúráit lapok és csak annyit 
láthattak a szemek, amennyit éppen az emberi 
szem láthat. A tényt látni kellett, mert éppen nem 
vagyunk mind világtalanok.

Csakhamar szájról szájra járt a mende-monda. 
Szívós mende-monda. Betűről betűre igaz-e, nem 
tudom és talán nem tudja meg soha senki. A mun
kát elvégezték a legények. Hajnalodott. Árpád 
feje legurult oda, ahol a Duna találkozik a Morva 
lassan tétovázó hullámaival és éppen tükrözte 
valahol keleten a virradás első, szomorú mosolyát. 
A  parton befordult valami gépkocsi. Hír szerint
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külföldi jelzése volt. A  távolabbi nyugat valami 
utasa akart gyönyörködni a dévényi part reggeli 
szépségében. Meglátta ez az utas Árpád fejét az 
út porában, azét az Árpádét, akinek népe ezer 
évig testével védte annak a nyugatnak kultúrá
ját. Lehajolt és alig bírta a súlyos fejet fölemelni. 
A  még ott lézengő és munkájuk hatását szemlélő 
katonák tiltakoztak, —  mert ez a lefejezés az ő 
művök. A fejjel csak ők rendelkeznek, mint San- 
son mester valamikor a francia forradalom idején. 
Az idegen pénzt kínált a főért. Fizetett. Megkapta. 
Annak a szép magyar fejnek azóta nyomaveszett: 
sem híre, sem hamva. Talán gyűjtő volt, aki «kurió
zumokat» gyűjt, vagy talán melegszívű ember, 
aki hallgatni tud és nem akarta, hogy valaha is 
e fő láttára magyar könnyezzék . . . Talán év
tizedek múlva valami hagyatékban bukkan rá 
a leltározó becsüs és beírja az inventáriumba: 
«Ismeretlen, szakállas férfi szobor-feje. Régies, 
ázsiai arc. Becsüértéke meghatározhatatlan. Csak 
■ praetium affectionis . . .»

Hivatalosan a fej a Duna hullámaiban tűnt el. 
A mende-monda igazságát ma már nem lehet ki
nyomozni.

ALI KEZEI HOSSZÚK.

Már 1919-ben sok apró, jelentéktelen epizód 
ejtett gondolkodóba, például valami kis virág
bokrétának háromszínű szalagja és valami kis 
cédula, amit börtönből írtak hozzám. Évek múlva 
értettem csak meg ennek a kis szalagnak és ennek 
a kis cédulának a nagy ármánnyal való össze
függését.

1919 kora tavaszán Barreca Riccardo olasz 
alezredest hirtelen fölváltották. Csak személy
telenül használhatom a fölváltás igéjét, mert nem
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tudom, ki hívta őt haza. Mert neki haza kellett 
mennie, haza Rómába. Hogy miért kellett, azt 
akkor még nem láttuk tisztán. Tudtuk, hogy 1919 
február 12-én a parancsnoksága alatt álló cseh 
légió Sadlon nevű közvitéze puskatussal fej bevágta 
a pozsonyi vásártéren, mert ártatlanul kiontott 
magyar vér omlásét akarta megakadályozni, ő, a 
humánus parancsnok. Ezt a vad ütést sok százan 
látták. Én magam később csak azt a szegény, meg- 
dagadott arcot és azt a véres, jó szemet láttam . . .  
Katonai fogalmak szerint ha a közlegény fejbe- 
sujtja ezredesét, mégsem az ezredest állítják had
bíróság elé azért, mert feje nincs acélból. Mi csak 
annyit tudtunk, hogy Sadlon közvitéznek hajaszála 
sem görbült.

Az ezredes később nem szalónkocsin távozott, 
hanem egyik koratavaszi estén átgyalogolt a 
pozsonyi Duna-hídon, hol a «vörösnek» állított 
magyar katonák, akik akkor még nem is akartak 
vörösek lenni, nagy tisztelettel bocsátották további 
útjára. Távozása előtt néhány pozsonyi asszony 
és leány elment hozzá, hogy virágcsokorba szedje 
a hálát. Hálát apákért, férjekért, fiúkért, kiket 
az ezredes nem engedett rács mögé hurcolni. Talán 
1914 augusztusa óta —  mikor a katonák minden 
országban fölvirágozott sapkával mentek hadba —  
ez volt az első eset, hogy katona újra virággal 
találkozik, élő katona —  mert az elesettek kap
tak abból, ami mezőkön, kertekben virult. De 
talán első eset volt, hogy fölvirágoznak ellenséges 
katonát. Az bizonyos, hogy ez az olasz tiszt —  
talán éppen a magyar csapatok elleni véres har
cokban kiérdemelt rendjeleinek tarka szalagocskái
hoz a mellén —  odatűzhette azt a pár szál szegé
nyes pozsonyi magyar virágot. Szegényes lehetett, 
mert 1919-ben tavasszal Pozsonyban kicsoda ker
tészkedett volna? A kertészek bánatot ültettek 
és könnyel öntözték. A határ pedig nekünk job-
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bán el volt zárva, mint a bankok safe-je. Azon 
át nem jöhetett be hozzánk a Sanremo és Bordi- 
ghera szekfű-mezeinek illatos üzenése. Szóval, 
ezen a jelentéktelen kis csokron állítólag magyar 
trikolórból lógott az apró, féltve őrzött szalag, 
mely valahonnan —  talán a ruhabélésből került 
elő, mert másutt alig lehetett volna elrejteni. Ők 
megtalálták volna . . . É n e  csokrot nem láttam —  
csak így hallottam. így  is kellett lennie, mert —  
mint alább följegyzem —  magától a csehszlovák 
rendőrtiszttől tudtam meg —  furcsa kihallgatá
som alkalmával. Ez a rendőrség pedig mindent 
tudott, mert rengeteg időt és munkát pazarolt 
ilyen apróságokra.

Igen ám, de a bokrétás magyar asszonyok és 
leányok nem tudtak egy szót sem olaszul, fran
ciául is csak akadoztak ; az ezredes meg nem értett 
magyarul, sem németül. Pedig meg akarták neki 
mondani okosan és tapintatosan, hogy nem azért 
hozták el neki a pozsonyi rög legártatlanabb aján
dékát, mert ő ellenséges katona, vagyis ki akarták 
valahogy fejezni, hogy nem hódoltak meg a hata
lomnak. De nem is azért hozzák, mert talán az 
ezredes lanyhán teljesítette volna a megszállást 
vezető katona szigorú feladatait. Az egyik gon
dolat megalázta volna a magyar öntudatot; a 
másik gondolat talán sérthette volna a mindenki
nek rokonszenves, de mégis idegen katonát. A  he
lyettem kis virág tégy vallomást. . .  —  tehát csak 
azt a vallomást tehette, hogy az ezredes emberi 
volt, igazságos és minden körülmények között 
úri a szó legnemesebb értelmében ; férfiú, akit 
csak régi, nagy, csodaszép kultúrájú nemzet ter
melhetett ki magából. S. E., az egyik fiatal leány 
hozzám sietett —  írnám én meg olaszul a levelet, 
melyet a csokorba tűznek. Levelet a magyar nők 
—  a pozsonyi nők nevében. Örömmel megírtam, 
az én szívemből is írtam. Semmi egyébről nem tud-



tam ; —  a csokrot nem láttam. Senkivel sem beszél
tem e kis figyelem történetéről.

Hónapok peregtek le. Feledtem azt a kis olasz 
levelet, amit én írtam a magyar asszonyok és leá
nyok kérésére. Egyszerre Ali kinyújtotta felém 
hosszú kezét. Egyik délután detektív állított be 
hozzám. Cseh nyelven szólított. Tüstént «titkos 
rendőrnek» címeztem. Honnan tudom, hogy ő tit
kosrendőr? Egyszerű, aki csehül köszönt be hoz
zám, az csak rendőr-féle lehet. Azért «titkos», 
mert mind messziről megismerjük. Megbízása van, 
hogy azonnal a rendőrségre kísérjen, hol meg
tudom a többit. A  tisztviselő kihallgat. Csak tanú
ként. Tehát ne féljek. . .  Távol állott tőlem min
denkor, hogy hatóság előtt, akár szeretem, akár 
gyűlölöm e hatóság gazdáját, hetyke feleleteket 
adjak, de hát mi magyarok nem szoktuk meg, 
hogy bennünket eszköznek akarjanak felhasználni, 
de azt sem szoktuk meg, hogy valaki, aki nem a mi 
vérségünk, megértse az egyenességünket. Én is 
talán egyenesebben válaszoltam, mint tőlem vár
ták . . .

—  Ugyan kérem, mitől, kitől félhetnék? Azért 
sohasem féltem még, hogy magyar vagyok. Ez 
nem félelmem, hanem büszkeségem . . .

Majdnem szószerint így kezdődött a kihallga
tásomnak nevezett párbeszédünk :

—  Jobb lesz, ha vigyáz szavaira. Tud-e arról, 
hogy Barreca Riccardo olasz ezredesnek pozsonyi 
nők távozása előtt virágcsokrot adtak?

—  Igen. Hallottam erről. Olvastam is vala
melyik újságban.

—  E csokor mellé olasz levél is volt mellékelve. 
Ezt a levelet ön írta . . .

—  Igen.
—  Lássa, ezt mi tüstént kiderítettük . . .  ha 

tagadta volna . .. Kiderítettük, mert 1919 január 
i-én éjjel ön töltötte be a tolmács szerepét. Ebből
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következtettük, hogy erre a szövegezésre önt kérik 
fel. Az iratokhoz beszereztük a levél másolatát. 
A  szöveg kifogástalan. Tehát nyugodt lehet . . .

—  Kérem, én akkor is nyugodt volnék, ha 
az a szöveg nem lett volna kifogástalan . . .

—  Hagyjuk ezt. Ez a levél azonban kompro
mittálja az olasz ezredest.

—  Ezt nem értem.
—  Az a levél az ö igazságosságáról, nemes- 

szívű érzékéről beszél. Tudja, hogy ez az ő meg- 
gyanúsítása?

—  Sohasem tudtam, hogyha valakiről jót 
mondok, ez gyanúsítás.

—  Igen. Ez azt is jelentheti, hogy az ezredes 
elárulta az entente ü gyét. . .

—  Sohasem tudtam, hogy igazságosság és 
helyes érzék —  árulás.

—  Ne vitázzunk. Úgysem hiszem, amit mond.
—  Akkor kár engem kihallgatni. . .
—  Rendreutasítom. Ki volt az a nő, aki e levél 

megírására megkérte? Ki akarjuk hallgatni őt is.
—  Nem voltam otthon, mikor e levél megírá

sára felkértek. Asztalomon kis jegyzetet találtam. 
A  kész levelet is távollétemben vitte el valaki. 
(Ez szószerint igaz is volt.)

—  Ne kerteljen. Az ember nem szokott szíves
ségeket tenni az utcáról bebotló első embernek; 
nem szokott, különösen nem kényes időben kényes 
levelek megírásával.

—  Én mindig és mindenkinek megteszek 
mindent, aminek céljával magam is egyetértek. 
Ismeretleneknek is.

—  Egy-kettő! a hölgy nevét!
—  Politikai nyomozásoknál nem említem más 

nevét. Én itt vagyok. Magamért felelek.
—  Csak ne . . .  Bíróság elé állítom. Eskü alatt 

fogom kihallgattatni.
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— Méltóztassék. Tőlem neveket nem hallanak. 
Nevezzük ezt elvi íeledékenységnek.

A tisztviselő idegesen tért át az igazi tárgyra.
—  Nézze, ön és Barreca Riccardo ezredes 

jóbarátok voltak. Mentse meg őt. Csak ön ment
heti meg . . .

—  Először is kérem, ne dobálódzunk a jóbarát 
fogalmával. Mindketten civilizált, egyenes férfiak 
voltunk egymás szemében. Találkoztunk. Egye
nes, őszinte emberek könnyebben találkoznak, 
mint akik nem azok. De megszálló katona és 
megszállott polgár között nincs barátság. Most, 
hogy ő már elment, otthon van hazájában és én 
talán sohasem hallok róla többé, —  már szabad 
jóbarátokká lennünk . . .

—  Hagyja már a filozofálást, ön  az egyetlen, 
aki megmentheti.

—  Én? Barreca Riccardo nem szorul az én 
semmis vallomásomra. Vitéz katona. Emelt fejű, 
emelkedett szívű férfiú. Majd elintézi ő maga az 
ügyeit. Jobban, mint minden hiábavaló apparatus.

—  Nem egészen így van. Eljárás folyik ellene 
Olaszországban, mert —  mint katona politizált. 
Részrehajló volt. Megszálló parancsnok létére a 
magyaroknak, a legyőzőiteknek kedvezett.

—  Ezt róla nem is lehet feltételezni. Igaz
ságos maradt és csak —  tisztán látott.

—  Ezt nem ön dönti el. Azon a csokron 
magyar trikolor lógott. Az ezredes a magyar 
színeket megcsókolta. Igaz-e vagy nem? ön az 
egyetlen, aki vallomásával megmentheti. . .

—  Mondtam már, nem voltam jelen. Én nem 
vagyok «magyar hölgyküldöttség».

—  Ön jelen volt, mint tolmács.
—  Ugyan! Mire való lett volna velem olasz 

nyelvű levelet íratni, ha meghívnak, mint tol
mácsot! Virágok átnyujtásához nem kell tolmács. 
A virágok jobban beszéltek olaszul, mint ón.
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—  De az ezredes mégis megcsókolta a szalagot. 
Ez az árulás egyik külső kifejezője.

—  Mondtam, hogy nem voltam jelen. De 
hátha az ezredes a magyar színeket fordítva 
látta. Zöld-fehér-vörösnek. Hazája színeinek örült 
vagy tisztelgett. . .

—  Ez rabulisztika. . .
—  De kérem! Mikor Stefanik generális olasz 

repülőgépen érkezett Pozsonyba, a légionáriusok 
az olasz avion színjelzését magyar színeknek 
nézték. . .  *

—  Megtiltom, hogy erről beszéljen.
A buzgó ember még órákig faggatott. Én 

többet tudtam meg tőle, mint ő tőlem. Megér
tettem, hogy nem az a pár szál virág meg az a 
talán sohasem ellehelt csók érdekli, hanem az, 
hogy az ezredes a magyarság közül kikkel érint
kezett? mit beszélt? nem ígért-e valamit, ami a 
csehszlovák érdekekbe ütközik. A hosszú fagga
tásnak rövid űrlap volt a vége, a beleírt pár 
szóval: «tanú a tárgyról nem tud semmit».

E sikertelen ostrom után túlzott udvariasság
gal kitessékeltek. Én meg azzal a tudattal ballag
tam haza a besötétedett utcákon, hogy a derék 
ezredes ellen aknamunka folyik, csak azért, mert 
becsületes, szótartó volt, mert meg akarta tartani 
mindazt, amit Pozsony város 1918 dec. 31-i át
adásáról megírt jegyzőkönyvben fogadott s amiből 
a csehszlovák kormány egyetlen betűt sem tar
tott meg. Internáltak, konfináltak, rekviráltak, 
deposszedáltak, —  a régi jogi szókincsnek kevés 
igéje van, amit velünk meg nem csináltak . . . 
Aknamunka folyik a derék katona ellen, mert 
meg akarta akasztani a februári utcai vérontást, —  
mert észrevette, hogy a felszabadítás mindenütt

* T. i. ezt állították a légionáriusok, akik a mende
monda szerint a gépet lelőtték.

Jankovics: Húsz esztendő Pozsonyban. 9
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a «tilos» szóval kezdődött és minden emberi jog
tól «megszabadítottak», mert homokzsák lett volna 
a beözönlő gyarmatosoknak.

—  Hogy a muzulmán igazat mondott, mikor 
azt hirdette, hogy: «Ali kezei hosszúk...»  —  ahogy 
már Jókai megírta A janicsárok végnapjai törté
netében, —  ezt még jobban bizonyította az emlí
tett kis cédula, amit nekem a börtönből írtak. . .

Amikor 1919 február 12-én Sadlon légionárius 
ezredesére rásujtott puskatussal és ezzel az ot
romba eszközzel beírta a cseh imperializmus és 
cseh honfoglalás gondolatát Pozsony történetébe, 
—  ez a féktelen katona csak a cselszövés és erő
szak, a felsőbb akarat szimpla, durva tolmácsa 
volt. Az összeeső ezredest az ő olasz tolmácsa 
fogta fel karjaiba, aki a soff őr mellett ü lt ; ki
ugrott, amint látta honfitársát véresen megtán- 
torodni. Ez a tolmács, valamikor obsitos bersag- 
liere káplár, szálas, csontos, északi olasz volt, aki 
magyar földön talált 'kenyeret hosszú éveken át, 
mint szerelő. Egyformán jól beszélte a Duna- 
medence valamennyi nyelvét, magyart, németet, 
tótot, horvátot, románt. Munkában élemedett 
férfiú, kinek jelleme is szálas, mint ő maga, 
egyenes, mint tartása, kemény, mint kérges 
tenyere. A  kedvezés és kísértés éppúgy lepergett 
róla, mint a terror. Valamikor régen, hazai hegyi 
falujában hozzászokhatott szembenézni az idők
kel. Kis ember volt, de érdemes nevét meg
jegyezni, —  érdemesebb, mint sok fontoskodó 
nagyságét. Mert ez az ember koldusszegényen és 
kenyér nélkül hagyta el a csehszlovákká vált 
magyar földet, mely évtizedeken át hazát adott 
neki. Ezért az ő neve legalább is olyan fényes, 
mint a vitézségi érem, melyen még megmaradt 
veretének tiszta hamva. Jegyezzük meg e nevet: 
Pietro Deila Crode.

ö  látta a légionáriust sújtani és nem volt
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hajlandó semmiféle szelíd és kevésbbé szelíd nyo
másra a csehszlovák rendőrség előtt megerősíteni, 
hogy az olasz ezredest magyar rokkant ütötte le. 
ő  tudta, hogy Sadlon nevű légionárius a tettes. 
Mikor Barreca Riccardo ezredes a Dunahídon át 
elhagyta Pozsonyt, gyalogszerrel, —  Della Crode 
Pietro vitte utána tábori holmiját, öregedő tiszti- 
szolgának öltözve. A derék szerelőnek is szüksége 
volt erre a Camouflage-ra, mert már az ő élete 
sem volt biztonságban. Később egész sor képes
lapot írt nekem Fiúméból, —  az 1920. évi dec. 
24— 28-i napokról, a Le cinque giornate di Fiume 
eseményeinek képsorozatát. Csupa felrobbantott 
híd, —  sül Delta, —  sül Eneo, —  Ponte di Sussak. . .  
Ez a Vigilia di Natale —  karácsony vigélje —  
meglehetősen meleg lehetett Fiúméban. Azért ir- 
dogált vagy egy tucat lapot, hogy nyugtassam 
meg aggódó feleségét és leánykáját, kik a Kórház
utca egyik szűk udvari szobájában aggódtak 
sorsáért, életéért. Kérte, hogy írjam meg én, mi 
az oka családja hallgatásának is. II motivo dél si- 
lenzio ! Közvetlenül nem írhatott övéinek, —  azok 
sem neki —  a szemfüles rendőrcenzorok miatt. 
Minden lap után ellátogattam a szegényes, de 
takaros kis otthonba és minden lapra válaszol
tam : va bene. Saluti affezionati. Válaszoltam az 
asszony és a gyerekleány nevében.

Hónapok siettek tova. Egyik reggelen beállít 
hozzám a Della Crode leányka és szó nélkül 
kezembe csúsztat kis gyűrött cédulát. Csak 
ennyi: «Nyugalom, magyarok. Egy szót sem
szólok sem az ezredesről, sem a magyarokról, 
kik nála megfordultak. Bármi történik velem. 
Stretta calda di mano. Meleg kézszorítás. Pietro.» 
Pár órai munkámba került, hogy kinyomozzam, 
miért íródtak e sorok —  éppen hozzám. Della 
Crode visszajött Fiúméból, hogy magával vigye 
párját, a mater dolorosát, meg a kis leányt, déli

9 ’



hazájába. A  pozsonyi Mária-utca sarkán ráismert 
Sadlon, a merénylő légionárius. Legott a katonai 
fogházba kisértette. Faggatták. A  témakör ugyanaz 
maradt. Kikkel érintkezett Barreca? Miféle Ígé
reteket tett a magyaroknak? Milyen politikai 
nyilatkozatokat hangoztatott? Della Crode nem 
rezzent meg a keresztkérdések pergőtűzében, mert 
foglalkozásánál fogva nagyonis hozzászokott a 
villamos szikrák pattogásához. Szerelő volt! Meg
kísérelték a második eszközt, a kísértést. A  derék 
olasznak kenyértelenségében tekintélyes összege
ket ígértek, hogy új létet alapíthasson. Hallga
tott. Felháborodott. Ekkor alkalmazták a har
madik eszközt, mely sokszor keserves, de nem 
igen praktikus, mikor valakinek tudomása kelle
metlen. Kiutasították, mint «alkalmatlan idegent». 
Hiszen alig várta, hogy elmehessen haza, —  éppen 
csak a fogház marasztalta!

Csak pár órája maradt, —  de elég hosszú 
órák ahhoz, hogy utolsó kézszorításra felkeressen. 
Ment. Azóta híre veszett, de emlékét megtar
tottam én, mert derék embereket sohasem felejtek.

A kis bokrétás trikolór és a börtönből írt 
cédula összefüggését világosabbá tette előttem 
két további apróság. Röviddel kihallgatásom előtt 
Zoch Sámuel zsupán, akivel személyesen soha
sem találkoztam, egyik szlovák vezérférfiú útján 
közölte velem, hogy «sajnál újabb csalódáso
mért . . .  Mennyire bíztam Barreca ezredesben, —  
pedig —  hűtelen ember volt az olasz. Neki adta 
át azoknak a magyaroknak jegyzékét, akik nála 
politikai ügyben megfordultak. Még azt is fel
jegyezte, minő kijelentéseket tettek ...»  Moso
lyogtam. Átláttam az ügyetlen cselszövésen. 
Ennek a közlésnek célja nem volt más, mint 
kihallgatásom előtt engem a derék megszálló tiszt 
ellen felháborítani. Hátha önmagam megmenté
sére bosszúból úgy vallók, hogy vallomásomat
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fel lehet használni az ezredes ellen. Akkor még 
talán nem is értettem a közlés horderejét, de 
egy pillanatig sem kétkedtem, hogy hazudozásról 
és beugratási kísérletről van szó.

Jóval később, —  a fascista korszak kezdetén —  
átutazó olasz ismerősöm Barreca pár sorát hozta 
hozzám. Csak rövid jókívánságok. Azután : sono 
di nuovo colonnello. Piccione liquidato.» Üjra ezredes 
vagyok. Piccione generálist azonban likvidálták.

Hosszú esztendők után hallottam, hogy Bar- 
recát és Boriani tábornokot a csehszlovák kor
mány távolíttatta el Pozsonyból —  olasz szabad- 
kőműves páholyok segítségével. Otthon Piccione 
generális hadbíróság elé állította a két derék 
katonát, kiknek nevét én Romanelli neve mellé 
írom. El is ítéltette őket a nemzetközi maffia —  
és csak a fascio uralma rehabilitálta kristály- 
tisztán e két nevet az untente ügyének elárulása 
vádjától», mely vádat kellett volna szolgálnia 
az én vallomásomnak és Della Crode vallomásá
nak. Nagyon gondos és körültekintő volt a cseh
szlovák kormány ármánya. Sehogysem volt biz
tos, hogy sikerül a tájékozatlan nyugatot teljesen 
félrevezetni és Pozsonyt, meg a színmagyar Csalló
közt kicsikarni. Kellett ez a marasztaló ítélet 
Trianon előtt. Ezzel az ítélettel el kellett tüntetni 
azokat a férfiakat, kik tárgyilagos helyszíni tapasz
talattal és igazságérzettel bizonyítékokat szolgál
tathattak volna arra, hogy nem minden igaz, 
amit a cseh propaganda a bosszúálló Clemenceau- 
nak és a középeurópai mikrokozmosról mit sem 
tudó Lloyd George-nak meg a nemtörődöm Orlan- 
dónak feltálal. Tanúk kellettek.

Mondják, hogy néhai Hlinka Andrásnak Cle- 
menceau Párisban azt mondotta volna: «De végre 
is ti testvérek vagytok!» (T. i. csehek és szlo
vákok.)

Hlinka ezt felelte volna: Igen, testvérek
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vagyunk. Csakhogy mi vagyunk Ábel és a csehek 
a K a in ...

És odább ugyanez idézett könyvben : «Po
zsonyt elnyomták a magyarok? A lakosság segít
ségért esdekel? Szlovákok rabszolgaságban, mely
ből őket meg kell váltani? —  Gyerekmesék! •— 
régiek, mint Noé szakálla. Az igaz okot elmondja 
a földrajz —  és a történelem regisztrálja. Pozsony 
a Közép-Duna kulcsa. Megbecsülhetetlen pont 
annak, aki ebben a cseh köztársasági földdé vált 
zónában az úr. Szükségük volt rá. Elvették...»

Ebben a helyzetben az ármány attól tartott, 
hogy a hazatérő olasz tisztikar mégis csak el
meséli, hogy ebben a kis paradicsomkertben, 
melyet Pozsony körül varázsolt Kürt vezér, 
Megyer vitéz, meg a többi magyar, —  és varázsolt 
a nyugati kultúráért történt számtalan elvérzés 
ellenére —  a magyarság mégsem a kígyó szerepét 
töltötte be, mely csak boldogtalanságot és el
nyomást hoz az emberiségre.

Évekkel később hallottam, hogy Piccione tá
bornok, aki mindenkor a csehszlovák álláspontot 
hitelesítette, —  ezért Trieste-ben á cseh cukor
export körül fényesjövedelmű állást kapott. Tüs
tént megértettem Barreca levelét is, —  azt, hogy 
mint katona —  «/« liquidato,» —  vagyis meg- 
mérlegeltetett és könnyűnek találtatott.

Az a kis magyar szalag régen kifakult, el
veszett. A  börtön kis postáját régen tűzre vetet
tem. Ezek a parányiságok kicsinyben mutatják, 
hogyan működtek történelmi módszerek —  nagy
ban —  a magyar sors, a magyar igazság elinté
zésénél. Volt időm ezeken az apróságokon eleget gon
dolkozni, —  intemáltságom alatt —  azután meg 
sok-sok pozsonyi magányos órán, mikor láttam 
a nagy hervadást, —  mert a kisebbség sorsa 
mindenkor hervadás, akárhogyan istápoljuk is a 
legkisebb új rügyet. . .










