
HA I Z R A E L A K I R Á L Y . 
(Tharaud János és Jeromos után franciából.*) 

VIII. FEJEZET. 

Kun Béla. 

Kerek, borotvált koponya; nagy, hegyes fülek; kiugró pontyszemek; 
kurta orr; roppant nagy ajak; széles szájnyílás; csaknem semmi 
áll; gyík-ábrázat: ez Kun Béla. Foglalkozásra nézve zsidó kis-

hivatalnok, ravasz és konjunktúrázó, amilyen ezerszámra van Budapesten. 
A háború előtt zughírlapíró volt, kisebb lapoknál itt-ott apró tudó-

sításokat szerkesztett, majd pedig hirtelen eltünt a fővárosból. Vidéken, 
Kolozsvárott bukkan elő újból egy munkásbiztosító egylet pénztárosa-
ként. Sikkasztás miatt azonban elvtársai elcsapták e bizalmi állásból, s 
feljelentették, éppen mikor a háború kitört. Ezredével a Kárpátokba 
került, hol 1916-ban fogságba jutott. Szibériába, a tomszki fogolytáborba 
vitték, hol megtanult oroszul. Megbarátkozott itt a híres Radek, igazi 
nevén Zobelsohn propagandistával, ki azóta az orosz külügyi népbiztos-
ságnak egyik fő embere lett, akkor azonban a bolsevizmusnak a foglyok 
között való terjesztésével volt megbízva. Kun Béla ennek és egy másik 
zsidónak (Pór elvtársnak) a segítségével megalapította a „Nemzetközi 
Szocialista" című heti folyiratot, mely magyar nyelven jelent meg és 
amelynek fenntartására húszezer rubelt kapott. Valamivel később, midőn 
a német hadsereg előnyomulása a bukás veszélyével fenyegette a szovjet-
kormányt, Kun Béla azt javasolta, hogy a foglyokból szervezzenek egy 
nemzetközi zászlóaljat. Erre a célra megint harmincezer rubelt zsebelt be. 
Felhívására csak harminc önkéntes jelentkezett, kik közül huszonketten 
megszöktek, mihelyt kézhez kapták százötven rubeles zsoldjukat. A meg-
maradt nyolc emberrel Kun Béla és Pór Ernő elvtárs nekivágtak a határ-
nak; három nap mulva azonban ismét Pétervárott voltak. 

Itten Kun Béla hamarosan Lenin meghittjei közé került. 1918-ban 
Moszkvában megszervezi a hadifoglyok nemzetközi kongresszusát, mely-
nek költségeire negyvenhatezer rubelt kapott. A számadások körül azonban 
ott is valami zavar lehetett, mert elvtársai nyílt ülésen is sikkasztónak 
minősítették. 

Ezen a kongresszuson határozták el az agitátor-tanfolyam meg-
alapítását. Ez a kurzus négy hétig tartott s minden hallgatója ötven rubel 
napidíjat kapott az élelmezésen kívül. Kun Béla és Perlstein elvtársak 
főigazgatói lettek ennek a tanfolyamnak, melyet Lenin felette fontosnak 
tartott. Egymásután megalakították a magyar, román, francia (Pascarin 
és Sadoul vezetésével), cseh, német és finn csoportokat, melyeket még sok 
más követett. Minden csoportvezető hatvanezer rubelt kapott Kun Bélától. 

* Utolsó közlemény. A két előbbit l. a Napkelet májusi és júniusi számában. 
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Ezzel egyidőben az idegen kommunista-csapatok szövetségének meg-
alapításával is foglalkozott. 

Nem tudom, vajjon Kun Béla szónoki képességének (mely nagyon 
középszerű volt), vagy pedig a harci vágynak volt-e tulajdonítható, hogy 
éppen a magyarok közül akadt a legtöbb jelentkező, ki hajlandó volt 
belépni a vörös hadseregbe. Sőt azt is beszélik, hogy ezek a vörös magyarok 
a szovjetet többször megmentették kritikus időpontokban. 

Néhány héttel a Károlyi-forradalom kitörése után, Kun Béla, Sebes-
tyén őrnagy név alatt, egy csoport orvossal és ápolóval Budapestre érkezett. 
Elindulásakor a kommunista izgatásnak Magyarországon való megkezdé-
sére háromszázezer rubelt kapott. A bécsi vörös kereszt volt megbízva a 
további összegek közvetítésével. Saját bevallása szerint 1918 novemberétől 
1919 márciusáig tizenkétmillió rubelt kapott Moszkvából. 

Eleinte kevés sikerrel dolgozott. „Vörös Újság" című lapja nem 
annyira rémítette, mint inkább mulattatta a békés embereket efféle erő-
szakokkal: „A burzsoát nem elég megölni, még fel is kell darabolni." 
A magánjellegű összejöveteleken, hol forradalmi elveit ismertette, egypár 
zsidó egyetemi hallgató szokott volt megjelenni. A munkás szakszerveze-
tek határozottan ellene foglaltak állást. Sőt a katonaság is, mely pedig 
a tanács- és bizalmirendszert már magáévá tette, ellenszenvvel fogadta 
izgatásait, amint azt az 1919 január 1-i zavargás is bizonyítja. 

Ezen a napon egy körülbelül hatszáz főből álló gyülevész bandával, 
mely leginkább munkanélküliekből, katonaszökevényekből, orosz foglyok-
ból és betörőkből állott, behatolt egy kaszárnya udvarára. Az első udvar-
ban, midőn elkezdett szónokolni a kíváncsi katonáknak, ezek puska-
lövésekkel válaszoltak, úgyhogy Kun Béla kénytelen volt szégyenteljesen 
kivonulni onnan. Egy másik kaszárnyában még csúfabbul járt. A katonák 
itt elfogták, lecsukták. Hiába ostromolták hívei a kaszárnya kapuját, 
Kun Béla csak hitsorsosának, dr. Pogány Józsefnek a közbenjárására 
szabadult ki onnan. 

Ez a Pogány, ki magát a katonatanács elnökének nevezte, ugyanaz 
volt, ki október 30-án élére állt annak a kis csoportnak, mely gróf Tiszát 
meggyilkolta. Egy budapesti zsinagóga hullamosójának volt ő a fia. 
Az egyetemet elvégezte, sőt doktorrá is avatták, ami elég furcsán hatott 
arra, aki látta hentes-mozdulatait és brutális, hájas ábrázatát, melyből 
két álmos szem pillantása csak nehezen tudott utat törni magának. 

Drámaírói sikerekre is áhítozva, egy „Napoleon" című drámát írt, 
melyet seholsem akartak elfogadni. Ebben a császárt pacifistának tüntette 
fel, aki idilli, falusi életről ábrándozik, de akit valami szerencsétlen végzet 
folyvást harcba kényszerít. Mint afféle kis vidéki komédiások, akik, mert 
egyszer a színpadon a „Kis káplár" szerepét játszották, az életben is 
Napoleonnak képzelik magukat, dr. Pogány József is szeretett napoleoni 
pózokat felvenni, úgyhogy zsidó hírlapíró társai nevetve mutogatták egy-
másnak a ghettó e Napoleonját. 
Amikor a háború kitört, mindent megtett felmentése érdekében. 
(Hisz a a „csaták urának" ez a fanatikus tisztelője a császárban csak egy 
kis nyárspolgárt szeretett.) Ez időben a szocialista „Népszavá''-nál 
dolgozott. A kormány minden fontos napilapnak megengedte, hogy kér-
hessék nélkülözhetetlen munkatársaik felmentését. A „Népszava" szer-
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kesztője azonban Pogány szolgálatait nem tartotta fontosaknak, úgyhogy 
ez átlépett egy mérsékelt és polgári látszatú újsághoz, az „Est"-hez s ott 
csakugyan fel is mentették, amit Tiszának köszönhetett. A háború tar-
tama alatt feltűnt hangos hazafiságával és — valahányszor riportért ment 
a frontra — meghunyászkodó alázatosságával a legkisebb hadnagyocska 
előtt is. Kollégái jól emlékeznek még egy bizonyos pohárköszöntőjére, 
melyet a magyarok által gyűlölt Böhm-Ermolli tiszteletére mondott, 
midőn ez Budapesten átutazott. Egyetlen pesti hírlapíró sem volt haj-
landó őt beszéddel üdvözölni, mert e generális híres volt arról, hogy a 
veszélyes helyeken mindig magyar csapatokat szokott feláldozni, — 
egyedül Pogány vállalkozott reá. 

A végleges vereség bekövetkeztével köpenyt fordított s egyszerre 
gyalázójává lett a tiszteknek. Ugyanaz a bizarr ösztön, melynél fogva 
valami Napoleon-karikatúrát formált magából, vonta őt ellenállhatatla-
nul a hadsereg felé. Azért vállalta Tisza meggyilkolását éppoly buzgalom-
mal, aminővel Böhm-Ermollit dicsőítette volt, hogy megnyerje a volt 
miniszterelnököt gyűlölő katonák tetszését. E bűnnel valami nemtelen 
presztizsre tett szert, s a Károlyi-kormány hálát és undort érzett iránta, 
amiért legfélelmesebb ellenfelétől megszabadította. 

Kun Béla a Mária Terézia-kaszárnyában szenvedett veresége után 
két héttel Salgótarjánban első nagy sikerét aratta. Az ottani munkásság, 
tőle felizgatva, három napon át fosztogatott a városban. Mikor pedig 
innen visszatért Budapestre, nekiuszította a munkanélkülieket két polgári 
lap szerkesztőségének. Itt is teljes sikert aratott. A nyomdák gépeit 
apróra zúzatta. 

Károlyi erre felkérte a budapesti katonai misszió vezetőjét, hogy 
hozasson a fővárosba néhány francia ezredet a rend fenntartására. Vix 
alezredes, kit kocsiján már egyszer kővel is meghajítottak, azt tanácsolta 
Károlyinak, hogy fogassa el Kun Bélát. „Fogassa el ön! Tegye meg nekünk 
ezt a szívességet!" — válaszolta Károlyi. Vix azonban kijelentette, hogy 
nem érzi magát hivatottnak rendőri teendők végzésére. Egypár nap mulva 
alkalom kínálkozott Károlyinak, hogy a kívánatos elfogatást mégis el-
rendelhesse. 

Egy gyűlésük után a munkanélküliek a „Népszava" szociáldemokrata 
lap szerkesztősége ellen vonultak, melynek igazgatója Garami kereske-
delmi miniszter volt. Károlyi elrendelte, hogy a rendőrség védje meg a 
„Népszava"-nyomdát. A rendőrség ki is tett magáért, úgyhogy az utcákon 
valóságos csata keletkezett. Nyolc rendőr elesett, számosan megsebesül-
tek. Kun Béla hiába tiltakozott, hogy semmi köze sincs a zavargáshoz, 
mert mindent a munkanélküliek szakszervezeti vezetősége rendelt el; 
elfogták őt és a feldühödött rendőrök annyira elverték, hogy kórházba 
kellett őt küldeni. Másnap a munkások ezrei és ezrei kitűzték a „Nép-
szavát" a kalapjaikra és zászlóikra és tüntető menetben vonultak fel a 
várba, hogy a kommunisták megbüntetését követeljék, felelőtlen csirke-
fogóknak nevezve őket. A zsidó sajtó azonban segítségére sietett a szoron-
gatott hitsorsosnak. Vértanunak, új Krisztusnak szerették volna fel-
tüntetni őt, két bolsevizáló miniszter pedig nagy hangon követelte a 
humanizmus nevében a durva rendőrök megbüntetését. Ugyanígy siet 
a galiciai határon lengyelországi testvérének segítségére a magyar zsidó, 
ha látja, hogy a csendőrök az igazolás hiánya miatt nem akarják be-
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bocsátani a vándor hitsorsost: „Én ismerem őt, rokonom, hozzám akar 
szállni, engedjétek be!" 

Böhm Vilmos hadügyminiszter volt egyike ezen minisztereknek, ki 
valamikor egy írógépgyárnak volt az utazója, újabban pedig a vas- és 
fémmunkások szakszervezetének egyik fő vezetője; a másik pedig Kunfi 
Zsigmond közoktatásügyi miniszter, igazi nevén Kunstádter, ki a protes-
táns hitre azért tért át, hogy tanári pályáján jobban haladhasson. Néhány 
évig a temesvári gimnáziumban tanított, de minthogy tagja lett a szocia-
lista pártnak, gróf Apponyi közoktatásügyi miniszter felszólította, hogy 
lépjen ki a pártból vagy pedig hagyja el a tanárságot. Tüntetően lemondott 
és Budapestre ment, az ott hemzsegő zsidó újságírók számát szaporítva. 
Műveltsége és tehetsége hamarosan az átlag fölé emelte őt. Beteges 
mániája volt, hogy a belénevelt polgári gondolkozás nem viheti őt semmire 
és mindig igyekezett a nyilvánosság előtt a lehető legszélsőségesebb állás-
pontot képviselni. Tűrhetetlen volt neki az a gondolat, hogy valaki az 
övéinél előrehaladottabb eszméket hangoztathatna. Kancsal szemei mintha 
mindig csak azt kémlelték volna, vajjon nem előzte-e már meg valaki? 
Emellett azonban nagyon tudta élvezni a jómódú élet előnyeit és senki 
sem terpeszkedett büszkébben autójában, mint ő. 

Böhm és Kunfi meglátogatták börtönükben a lecsukott kommunistá-
kat, Kun Bélát, Lászlót, Korvin-Kleint, Rabinovitsot, kik mind zsidók 
voltak. Elvtársakat állítottak a fogház élére, úgyhogy a szerepek egy-
szerre kicserélődtek, mert a bezárt kommunisták úgyszólván odahaza 
voltak börtönükben. Szabadon fogadhatták itt elvtársaikat és családjukat, 
de azért gondoskodtak róla, hogy a sajtó a közvélemény előtt tragikus 
hősöknek tüntesse fel őket. Nemsokára a vezetők elfogatása után a nyom-
dászok, a betűszedők, a vasutasok, a vas- és fémmunkások és a Csepel-
szigeti gyár kétezer alkalmazottja munkásszovjetet alakítottak. A kaszár-
nyákban Pogány József folytatta a propagandát, úgyhogy hamarosan 
sikerült keresztülvinnie a hivatásos tisztek elbocsáttatását és helyükbe 
a közemberek által választott parancsnokok állítását. Már akkor látni 
lehetett vörös karszalagos és halálfejes sapkájú katonákat. A munka-
nélküliek folyton növekedő csoportjai járták be a várost, forradalmi dalo-
kat énekelve. Az utcákon és villamosokon nyiltan osztogattak kommunista 
röpiratokat. Az antiszemita egyetemi hallgatókat egy alkalommal fel-
bérelt matrózok kiűzték gyűléstermükből és mindenkit megpofoztak, aki 
nem vallotta magát kommunistának. Végül a Károlyi-kormány, hogy 
ellensúlyozza Kun Béla és társainak elfogatását, elrendelte az ellenforra-
dalmi szellemük miatt gyanusak lakásának átkutatását, minek eredménye 
egy tábornok és egy püspök bebörtönzése lett. 

Időközben a cseh, román és szerb csapatok folytatták előnyomulásu-
kat. Károlyi folyton magyarázgatta Vix alezredesnek, hogy ha ez a meg-
szállás tovább folytatódik, okvetlenül a bolsevizmus diadalára vezet, mert 
a kétségbeesett magyar hazafiak más megoldást nem találhatnak. A bel-
grádi francia vezérkar azonban nem törődött Vix alezredes kérelmeivel, 
sőt a Budán állomásozó spahikat is, kik pár héttel azelőtt Mackensent 
akarták elfoglalni, visszavonta onnan. Pár napra rá pedig a Legfelsőbb 
Tanács utasította Vix alezredest azon jegyzék átadására, mely a romá-

noknak újabb száz kilométeres előnyomulást engedett meg. 
Ha Vix alezredes nem hitte is, hogy ez a jegyzék a bolsevizmus ki-
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törését fogja előidézni, mégis érezte időszerűtlen voltát. Ezért habozott 
még egy ideig és igyekezett időt nyerni. Belgrádba egy jegyzéket küldött, 
melyben kérte, hogy ha már okvetlenül át kell adni azt az ominózus jegy-
zéket, mely annyira megváltoztatja az eredeti szerződést, akkor legalább 
mást bízzanak meg ezzel. Károlyit pedig a folytonos bizonytalanság igen 
kellemetlen helyzetbe sodorta. Tudta, hogy az entente valami kellemetlen 
meglepetést tartogat számára, úgyhogy mindenfelé kapkodott mentő 
ötletek után. Kapóra jött neki ekkor egy fiatal zsidó fantasztikus tervez-
getése. Ez a Kéri nevű újságíró, igazi nevén Krammer, nem régen jött 
haza Bernből. Típusa volt ő a zsidóknál oly gyakori hamis tehetségnek, 
melynek a külseje kápráztat, mint valami mozi-bejárat. Egy gyermekkori 
pajtása, kire azelőtt nagy benyomást gyakorolt, életéből egypár jellemző 
részletet mondott el nekem. Mivel eredete nem látszott neki elég fényes-
nek (egy zsír- és olajkereskedőnek volt a fia), elterjesztette barátai között 
azt a mesét, hogy nagyanyja Petőfi szeretője volt és hogy ő a nagy költő 
leszármazottja. Feltünési viszketegsége viszont arra késztette, hogy magát 
visszataszító perverzitások áldozatául tüntesse fel. Valószínűleg sok igaz 
is volt undortkeltő meséiben, mert például nem tudott egy szép nőt meg-
közelíteni, hogy bemocskolni vagy leköpni ne próbálta volna. Az ő szemei-
ben a pénznyerés vágya minden aljasságot megengedett. Mániája volt a 
kölcsönkérés. Mindenkit megvágott, még olyanokat is, kiket csak pár perc 
óta ismert, sőt idegen pincéreket is. Különben pedig elég tanult volt és 
hajlott a romantikára, ezért választotta szállásául egy régi kolostor 
maradványait, Budapest egyik legszebb helyén, a Margitszigeten, mely 
fölött a szent királyleány emléke lebeg. A hanyag fölényességet az elő-
kelőség elengedhetetlen kellékének képzelte, s egyik főélvezetét abban 
találta, hogy újságjához mindig az utolsó pillanatban küldötte el a meg-
ígért cikket. A kihívó modort és az ellenmondásban való tetszelgést kell 
még megemlíteni ez irodalmi dandy jellemző sajátságai közül. Megtörtént 
például, hogy Németországot az egekig dicsérvén, egyik hallgatója túl 
akarta őt licitálni. Erre ő azonnal frontot változtatott és a germánokat 
a legnehézkesebb, legízléstelenebb és legdurvább népnek nevezte. A magyar 
mágnásokat hol a sárgaföldig lerántotta, hol pedig kifinomult előkelősé-
güket dicsérve, azt állította róluk, hogy a világ számára nélkülözhetetlen 
rothadási csirákat tartogatnak. Minden beszédében vagy írásában állandóan 
a nagyítás és torzítás hajlama jelentkezett. Csodálatos módon értette, 
hogyan lehet a legkülönbözőbb témákat minden meggyőződés nélkül mint 
szenvedélyt keltő valóságokat feltüntetni a közönség előtt. 

Károlyi éppen az ilyen stílusú embereknek ugrott be legkönnyebben. 
Kéri eleinte csak pénzszerzés reményében forgolódott a hiszékeny és 
költekező mágnás környezetében. Sikerült is végül szert tennie egy jól 
fizetett berni kiküldetésre, mely nagyzási hóbortja kielégítésére bő alkal-
mat nyujtott. A legelőkelőbb hotelekbe szállott, a legjobb szabókkal 
készíttette ruháit, nagy lábon élt, leginkább gazdag hitsorsosok társasá-
gában, olyannyira, hogy egy mágnás, ki ennek tanuja volt, így ítélte meg 
az idők változását: „Ma a zsidók úgy élnek, mint a grófok, mi magunk 
pedig úgy tengetjük életünket, mint valamikor a zsidók." Kiküldetésének 
olyképen akart igazolást adni, hogy kétes értékű megfigyeléseiről terjedel-
mes jegyzékeket küldött Károlyinak, melyekben a lehető legfantasztiku-
sabb módon írta le Európa és különösen Franciaország helyzetét. Tün-
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döklő fecsegés formájában folyton bolseviki förgetegekről ábrándozott, 
melyek majd elsöprik az egész világot; jó vacsora után, vastag szivar-
füstben szerkesztette meg, mámoros fővel, délibábos jóslatait. Sohasem 
szokott érvekben szűkölködni, de ha mégis ilyeneknek fogytán volt, ked-
venc szólásmódjához folyamodott: „Történelmileg igazolt tény, h o g y . . . " 
Ezt a formulát oly gyakran használta, hogy társai, ha találkoztak vele, 
bosszantásból csak így üdvözölték. 

Március 12-én tért vissza Kéri Budapestre és itt élőszóval arról 
győzte meg Károlyit (még inkább, mint leveleivel), hogy egy szikra 
elegendő lesz Európa lángra lobbantására és hogy az ő kezében — mint 
egy új Attiláéban — van a vörös veszedelem ostora, melynek meghiúsítá-
sától függ az egész Nyugatnak a sorsa. Ezzel egyidőben az a kacsa is 
hitelre talált, hogy egy orosz hadtest útban van a szorongatott magyar 
kommunisták segítségére a Kárpátok felé. Stromfeld ezredes, a vörös had-
sereg jövendő parancsnoka, Károlyinak e kósza híreket mint valódi ténye-
ket adta elő, a képzeletbeli orosz hadsereget pedig ellenállhatatlan erőnek 
tüntette fel. A komikus ebben a dologban pedig az, hogy ugyanekkor az 
orosz népbiztosok az éhező lakosságnak azt regélték, hogy a magyarok 
óriási disznónyájakat hajtva maguk előtt, sietnek Oroszország élel-
mezésére. 

Vix alezredes épp ekkor kapta meg a végleges parancsot a kérdéses 
jegyzéknek ultimátum formájában való átadására. Tíz nap alatt kellett 
a magyaroknak az abban foglaltakat végrehajtaniok. Nem tehetett egye-
bet, mint engedelmeskedni. Március 20-án felment tehát Budára, a királyi 
várba, hogy a gyászos üzenetet átadja a magyar köztársaság elnökének. 
Mihelyt Károlyi megértette annak tartalmát, Vix alezredes jelenlétében 
összehívta a minisztertanácsot, hogy a kormány véleményét kikérje ez 
ügyben. A tanács egyhangulag kijelentette, hogy nem vállalhatja a felelős-
séget olyan feltételekért, melyek elfogadhatatlan békét helyeznek ki-
látásba. Egypár miniszter, köztük különösen Böhm, olyan hevesen neki-
támadt Vixnek, hogy ez végül kénytelen volt kijelenteni, hogy ő csupán 

egy jegyzék átadására és nem vitatkozásra kapott utasítást, mire el is 
távozott és magára hagyta Károlyit minisztereivel. 

Milyenek lehettek ekkor Károlyi érzelmei? Bizonyára nagyon fáj-
hatott neki, hogy megszünt minden remény a millennáris Magyarország 
területi integritásának megtartására; és mélyen meg lehetett sértve, hogy 
az entente ennyire nem törődött vele és ilyen csunyán jutalmazta meg 
országának különbéke-ajánlatát és önkéntes fegyverletételét. 

De bizonyára nem túlzok, ha e pszichológiai találgatások alkalmával 
azt képzelem, hogy Károlyit ebben az áldatlan pillanatban egy bizonyos 
mámorérzés fogta el, mert most valóban olyan tragikus és váratlan ese-
ménnyel állott szemben, amilyenekről egyszer Teleki grófnénak beszélt, 
s amelyek számára az élet egyetlen varázsát teszik. Az entente cserben-
hagyta őt! Majd meg fogja ő mutatni neki, hogyan bosszulhatja meg 
magát! „Rá fogom zúdítani a bolsevizmust az egész világra, nem bánom, 
ha beledöglik is Európa!" Tulajdon szavai ezek. Egy magyar népmese 
parasztjának haragja tombolt benne, ki háza küszöbén állva szemléli, 
csendesen, látszólag nyugodtan, mint veri el szőlőjét a jég, majd a vihar 
elmultaval kifakad: „Most pedig, Uram Isten, idenézz: mit tudok én!" 
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Fogja a baltáját, kirohan a szőlőjébe és össze-vissza paskolja a még épen 
maradt tőkéket i s . . . Károlyiból is kitört a düh és így kiáltott: „Most 
pedig meg fogja látni Európa, mit tudok én!" Fogta ő is a baltát, ki-
engedte börtöneikből Kun Bélát és társait, átadta nekik a hatalmat és 
ezzel pusztulásnak engedte át a még megmaradt Magyarországot is. 

De a zsidók, akik eddig őt támogatták (mert a hűbéries Magyar-
országon még a forradalom kikiáltásához is mindig szükséges egy nagy 
mágnás-név), még azt a keserű elégtételt sem engedték meg neki, hogy 
az egyszeri paraszt módjára szabadon kitölthesse bosszúját. A március 
20-i forradalom is, mint nemrégiben az október 30-i, mely őt a hatalomra 
emelte, egypár merész zsidónak a műve volt. Azon a napon az összes 
miniszterek lemondottak, egy részük azért, mert nem akarta elfogadni 
Magyarország megcsonkítását, másik részük pedig, mert elérkezettnek 
vélte az időt azon eszmények megvalósítására, melyekért titokban már 
régóta dolgozott. Biztosak lévén most arról, hogy a hazafias felháborodás 
ürügyével magukkal ragadhatják az eddig ellenszegülő szocialista mun-
kásságot, Böhm és Kunfi felkeresték börtönében Kun Bélát és megállapod-
tak vele a Tanácsköztársaság kikiáltásához szükséges utolsó sakkhúzások-
ban. A hadsereg autói, melyek felett Pogány rendelkezett, az éjtszaka 
folyamán a különböző külvárosokból összeszedték a katona- és munkás-
tanács tagjait. Reggel az így összegyüjtött csőcselék kikiáltotta a Magyar 
Proletárság Diktaturáját. Kunfi és Kéri ezek után azonnal elhagyták a 
gyülekezetet és siettek Károlyihoz, hogy a történteket bejelentve neki, 
lemondását kérjék. Ebben a pillanatban, midőn az annyira óhajtott hata-
lomról le kellett volna mondania, a törekvő mágnás egy kissé megszeppent. 
Kunfi egy percig még attól is tartott, hogy Károlyi el talál menni a 
tanácsba, hogy a szovjeteket rábírja elhatározásuk visszavonására. 
Kéri ekkor ellenmondást nem tűrő modorában kijelentette Károlyinak, 
hogy nincs módjában választani, mert már az egész város áttért a bolse-
vizmusra. Szinte hallom kedvenc mondását: „Történelmileg megállapított 
tény, hogy ... 

Micsoda gyönyörűség lehetett az egy Kérinek, hogy most megaláz-
hatja ezt a nagy urat, kinek nemrégiben még kegyeit koldulta! Meg-
szédítve, ha nem meggyőzve, Károlyi végül így felelt: „Legyen, amint 
akarjátok!" A két demagóg átment a szomszéd szobába és a következő 
kiáltványt szerkesztette meg: 

„A magyar Néphez! 
A kormány lemondott. Azok, kik a Nép akaratára támaszkodva a 

mai napig intézték az ország ügyeit, belátják most, hogy a dolgok ereje 
új irány felvételét teszi szükségessé. A termelés csak úgy lehet biztosítva, 
ha annak vezetését a proletariátus veszi a kezébe. Az ország gazdasági 
és külpolitikai helyzete kritikus állapotban van. A párizsi békekonferencia 
titokban elhatározta, hogy Magyarország legnagyobb részét katonai meg-
szállás alá veti. Az itteni szövetségközi katonai misszió kijelentette, hogy 
ezentúl a demarkációs vonalakat politikai határoknak kell tekinteni. 
Világos célja ennek az intézkedésnek az, hogy országunkból a román 
határon küzdő orosz szovjet-hadsereg ellen hadműveleti bázist óhajtanak 
teremteni. A tőlünk elragadott területeket jutalmul akarják adni a cseh 
és román martalócoknak, kiknek segítségével a forradalmat legyűrni 
igyekeznek. 
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Én, a magyar Népköztársaság ideiglenes elnöke, a párizsi konferencia 
ezen döntésével szemben a Világ Proletárjaihoz fordulok segítségért és 
igazságért. Lemondok és átadom a hatalmat a magyar proletárság 
Diktaturájának." 

Mikor elkészültek e kiáltvány megszerkesztésével, Kéri és Kunfi 
visszatértek Károlyihoz. Ekkor két magántitkárja, Simonyi és Gellért 
Oszkár (szintén zsidók) voltak mellette. Főúri nemtörődömség, lelki-
ismeretfurdalás, avagy az utolsó pillanatban érzett megbánás volt-e az 
oka? — Károlyi nem volt hajlandó sajátkezűleg aláírni a kiáltványt. 
Simonyit bízta meg ezzel. Ez a négy zsidó vetett véget a magyar Nép-
köztársaságnak, belefojtván a törekvő mágnásba ambiciójának utolsó 
rezdüléseit is. 

Kunfi és Kéri alig hagyták el a palotát, a magyar köztársaság volt 
elnöke már megbánta tettét és vissza szerette volna vonni lemondását, 
de már késő volt! A kiáltványt már felolvasták az összegyűlt tanácsok-
nak és a rádió már szertevitte a világ négy tája felé. 

Egy órával később Kun Béla és társai diadalmenetben vonultak ki 
börtönükből. Csak másnap reggel (mert sztrájk miatt az újságok két 
napig nem jelentek meg) tudta meg Budapest lakossága a történteket. 
A város falai tele voltak nagy plakátokkal, melyek Károlyi lemondását 
és a proletárdiktatura kikiáltását hiresztelték. Más falragaszok pedig az 
ostromállapotot adták tudtul. Tilos volt minden gyülekezés. Valamennyi 
üzletet zárva kellett tartani, mert azonnal megkezdődtek a leltározások. 
Csak az élelmiszerüzletek, trafikok, papírkereskedések, patikák és drogé-
riák nyithattak ki. Tilos volt mindenféle szeszes ital árúsítása. S a refrain 
minderre: halálbüntetés, azonnali kivégzés. 

A meglepett és megszeppent közönség az utcán aggódó szemmel 
olvasta a vörös plakátokat és minden megjegyzés nélkül sietett tovább 
dolgára. A bankok és középületek előtt már vörös őrök állottak. A város 
képe különben alig változott. A villanyosokban azonban a kalauzok már 
,,elvtárs"-nak szólították az utasokat, ami abban az országban, hol a cím-
kórság meglehetősen kifejlődött, felette különösen hangzott. 

Kun Béla és társai, kik egy negyedórán belül a börtönből a miniszter-
elnökségi palotába jutottak, intézőbizottsággá alakultak és magukat 
népbiztosoknak nevezték ki. Kun Béla Garbai Sándornak engedte át az 
elnökséget, ki teljesen színtelen ember volt és keresztény lévén, azt az 
előnyt biztosította, hogy személyével leplezhette a kommunista mozgalom 
szemita jellegét. Huszonhat népbiztos közül ugyanis tizennyolc zsidó volt. 
Hallatlan arány, ha elgondoljuk, hogy Magyarországon huszonegy millió 
lakosra csak másfél millió zsidó esik. Ez a tizennyolc ember vette kezébe 
a bolseviki kormányzat vezetését; a többi csak stafázs volt: róluk azt 
beszélték Budapesten, hogy csak azért vették be őket a zsidó köztársaság 
tanácsába, hogy legyen, aki szétossza a rendeleteket a sábesz szent nap-
ján is, tökéletesen hasonlítván e tekintetben a zsidó háztartások azon 
keresztény cselédjeihez, kik péntektől szombatig a „Mózes törvénye" által 
tiltott házi teendőket végzik. Kun Béla szerényen megelégedett a külügyi 
népbiztosi címmel. E naiv ravaszkodásnak azonban senki sem ment lépre. 

Az Árpádok, az Anjouk, a Hunyadiak és Habsburgok dinasztiája után 
most Izrael adott királyt Magyarországnak. 
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IX. FEJEZET. 

Az új Jeruzsálem. 

Lángoló, misztikus lelkesedéstől hevített szónoklatok jelezték szerte-
széjjel Magyarországon, hogy a földi boldogság uralma elérkezett. „Soha-
sem várt az emberiségre — mondották a bolseviki demagógok — a mainál 
fenköltebb feladat megoldása! Sohasem hallott a világ ilyen magasztos 
és merész vállalkozásról, melynek hivatása megdönteni az emberiség 
összes eddig ismert létalapjait! Micsoda gyönyörűség ilyen viharos idők-
ben élni! Mi hatolhatunk be legelsőknek az eddig kifürkészetlen világokba! 
Nincs többé hátrálás! A visszavonulás útjai mind el vannak pusztítva 
mögöttünk! Csak előre hát! Mindig csak előre! A régi világból semminek 
sem szabad megmaradnia! Se tétovázást, se kegyelmet nem ismerünk! 
A siker attól függ, vajjon lesz-e elég erőnk, bátorságunk és akaratunk 
ahhoz, hogy elvessünk magunktól mindenféle nyűgös érzékenységet. De ne 
féljetek elvtársak, meg fogjuk találni a kellő erélyt, ha visszagondolunk 
gyermekkorunkra, egészségtelen lakhelyeinkre, szörnyű nyomorunkra és 
szintelen ifjúságunkra. Merészség és bizalom! Csak egy szenvedély hevít-
sen bennünket: a forradalom szerelme!" 

Így beszéltek az új próféták; gonddal kerülték azonban annak a 
részletnek a kiemelését, hogy a fenséges proletariátus még nem érett meg 
az önkormányzatra. Vezetőkre szorul, gyámokra, jóakaratú és önfelál-
dozó lelkekre, kik majd elvezetik őt a boldogság felé, erőszakkal is, ha 
kell. Neki is láttak, ezek az önzetlenek, a könyörtelen munkának. 

Az ideális megoldás persze az arisztokráciának és polgárságnak egy 
csapásra való kiirtása lett volna, de mivel ez a radikális módszer némi 
nehézségekbe ütközött, egyelőre meg kellett elégedni azzal, hogy számukra 
az életet türhetetlenné tegyék. Elrendelték, hogy csakis az vehet részt a 
választásokon, akinek szakszervezeti igazolványa van. Ezzel az egy intéz-
kedéssel az egész polgárságot törvényen kívül helyezték. A bankokban 
lefoglalták a betéteket és halálbüntetés terhe alatt mindenkit felszólítot-
tak az ékszereknek, műtárgyaknak és külföldi értékpapiroknak azonnali 
beszolgáltatására. Később a „burzsujokat" még arra is kényszerítették, 
hogy leadják fehérneműiket és ruháikat. Csak egy rend ruhát, egy pár 
cipőt, három inget és néhány harisnyát volt szabad megtartani. Lakásaik-
ból a gazdagok csak egy-két szobát tarthattak meg, a többit át kellett 
engedniök bármely proletárnak, ki oda akart telepedni. Minden háznak 
volt egy „bizalmija", kinek megválasztásánál csakis a proletárok szavaz-
hattak. Ez a bizalmi volt a ház teljhatalmú diktátora. Háziúr és rendőr 
volt ő egy személyben, ki tetszése szerint dobott ki régi lakókat, vagy 
vett fel újakat. A lakók közötti viták felett végérvényesen ő döntött, a 
házbéreket ő szedte be az állam nevében, mindenkinek a szükségleteit ő 
határozta meg és osztogatta a bevásárlásokhoz szükséges jegyeket. A leg-
kisebb ellenállás esetén a szovjet-törvényszéknél való feljelentéssel fenye-
getődzött. 

Mindjárt a népuralom első napjaiban az üzleteket kommunizálták és 
az árúcikkek felett a kereskedők mellé rendelt bolseviki felügyelők rendel-
keztek. Minimális árakat szabtak meg, de hogy az általános osztozkodás-
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ban csakis a proletárok vehessenek részt, szigorúan elrendelték, hogy a 
vásárláshoz szakszervezeti igazolvány és a ház-bizalmi által kiállított 
engedély szükséges. Megtörtént, hogy előkelő, társaságbeli hölgyek lovar-
dákba szerződtek vagy mozifelvételeknél szerepeltek, csakis azért, hogy 
a megélhetéshez okvetlenül szükséges igazolványokra szert tehessenek. 
Rövid idő múlva azonban tárgytalanná vált minden vásárlási szándék, 
mivel az olcsó árúk rohamosan elfogytak, olyan bolond kereskedő pedig, 
aki új árúkat szerzett volna be, még ha módja lett volna is reá, nem akadt. 

Később pedig, Lenin példáját követve, megszervezték a terrort. „Elv-
társak — szónokolt Pogány—Napoleon — kikiáltjuk az egész világnak 
a burzsujoknak szóló üzenetünket. A mai naptól fogva minden burzsujt 
túsznak tekintünk! Ne örüljön tehát senki annak, hogy az Entente had-
serege már közeledik, mert minden szerb vagy román katona közeledése 
egy burzsuj életébe fog kerülni. Vigyázzanak az ellenforradalmárok; ne 
tüntessenek fehér zászlókkal, mert saját vérükkel festjük be majd azokat 
vörösre!" . . . Így beszélt a hullamosó fia. Külön csapatokat szerveztek, 
melyek bebizonyították, hogy nemcsak hiú fenyegetődzésről van szó. 
A terrorcsapatok fővezére valami Cserny nevezetű fajmagyar volt, 
atlétatermetű bőrmunkás. Először az osztrák-magyar haditengerészetnél 
szolgált, később azonban egy cattarói matrózlázadás után a Kárpátokba 
küldték valamelyik huszárezredhez, hol elég bátran viselte magát. 
A háború harmadik évében fogságba esett és Szibériába került, honnan 
azonban sikerült megszöknie. Éppen a Károlyi-forradalom kitörésére érke-
zett meg Budapestre. Azonnal a szökevény matrózok élére állott és nagy 
energiájával vagy még inkább herkulesi erejével sikerült annyira impo-
nálnia, hogy csakhamar teljhatalmú parancsnoknak ismerték el. Kún Béla, 
hazatérve Oroszországból, érintkezésbe lépett vele és csapatja fenntartásá-
hoz megfelelő pénzsegélyt nyujtott neki, sőt még Moszkvába is kiküldte, 
hogy ott tanulja ki a terrorista csapatok szervezetét. Cserny nemsokára 
visszatért és nyolcvan okleveles kínzó-mestert hozott magával a magyarok 
kioktatására. Egy orosz zsidót, Grünblatt Borist és egy szerb betörőt, 
Azeriovcsot toborzással bízták meg Budapest területén. Cserny csak 
feketehajú és barna arcbőrű embereket fogadott fel csapatába, mert a sző-
kék szerinte túl érzékenyek. Rekrutáinak eskü alatt kellett kötelezniök 
magukat bármilyen halálos ítélet végrehajtására. Az akasztásra azonban, 
amihez bizonyos szakértelem kell, csak egy pár kiváltságos kapta meg a 
jogot. 

Ez a csapat hamarosan megnövekedett. Eleinte csak kétszáz kétes 
exisztenciából állott, de később már hétszázra szaporodott létszáma. Ezek 
legtöbbnyire a Batthyány-palotában voltak elszállásolva, melyet „Lenin-
kaszárnyának" kereszteltek el, új lakóit pedig Lenin-fiúknak. Tetőtől 
talpig bőrbe voltak öltözve. Bőrsapka, bőrkabát, bőrnadrág, bőrgamásli, 
puska, pisztoly, konyhakés és kézigránát voltak hadifelszerelésük elen-
gedhetetlen részei. Éjjel-nappal nagy teherautókon száguldottak a város-
ban; betörtek a házakba, lakásokba és fogdosták derűre-borúra a ház-
bizalmiak által gyanúsoknak bélyegzetteket, vagy pedig összeszedték a 
parlamentben székelő „Politikai Nyomozó Bizottság" által összeírt túszo-
kat. Mivel a Batthyány-palota nemsokára szűknek bizonyult, a Hunyady-
Palotát is elrekvirálták, sőt egy részük még a tanítóképző intézetbe is 
betelepedett. Ágyúk, gépfegyverek, páncélautomobilok védték e kaszár-
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nyák környékét, melyek idővel a magyar kommunizmus igazi erődjeivé 
nőtték ki magukat. 

A „Politikai Nyomozó Bizottság" élén egy Guzi nevű keresztény mun-
kás állott, igazi főnöke azonban egy bizonyos Klein Ottó nevű izraelita 
volt, ki nevét Korvinra változtatta. Honnan kerülhetett elő ez a púpos, 
skrofulás kis zsidó, ki áldozatainak kihallgatásakor azzal szórakozott, 
hogy vonalzókat nyomott a torkukba; vajjon micsoda szennycsatornából 
jöhetett ő fel a napvilágra? Senki sem tudott erre nézve Budapesten fel-
viágosítást adni nekem. 

Mind a parlamentben, hol Korvin és társai dolgoztak — ha ugyan 
munkának lehet nevezni az ő működésüket — mind a Batthyány-palotában 
és a tanítóképzőben nap-nap után gyilkoltak, akasztottak, korbáccsal vagy 
vizes kötéllel halálra vertek burzsujokat és alkalmazták rajtuk a közép-
kori kínzásoknak legkülönbözőbb nemeit, — mint a szemkivájást, has-
felmetszést, stb stb., és hogy a jajgatások ki ne hallatsszanak az utcára, 
a pinceablakok előtt nagy teherautók motorjai állandóan hangosan ber-
regtek . . . Ezekről a szörnyűségekről számtalan elbeszélést hallottam, de 
nagyon nehéz volt megállapítani, mennyi bennök a valóság, mennyi a gyű-
lölet és félelem által sugalmazott fantázia szüleménye. Mégis sikerült 
megtudnom egy pár kétségtelenül igaz esetet, s ezek elmondása megköny-
nyíti majd annak a légkörnek az elképzelését, melyben Budapest annak 
idején élt. 

Húsvét vasárnapján a fiatal Dobsa zászlós a korzón sétált; egy arra 
cirkáló terrorjárőr minden ok nélkül felszólította őt személyazonosságának 
igazolására és mivel nem volt nála semmiféle alkalmasnak ítélt írás, bekí-
sérték a Batthyány-palotába. A zászlós a palota portásánál érdeklődött 
afelől, vajjon hol szerezhet be új igazolványt az elvesztett helyébe. Ez 
egy Schön nevű zsidó hivatalnokhoz utasította, ki mindjárt belépésekor 
csirkefogónak nevezte őt, a lehető legdurvább módon szidalmazta. A 
zászlós vigyázz állásban hallgatta végig a szitkozódást és lovaglóostorá-
val idegesen csapkodva csizmáit, egy kissé elmosolyodott. „Ez a mosoly 
az ajkadra fog fagyni!" — mondotta Schön és telefonált Csernynek: „Kül-
dök neked egy pasast, kit egész bátran gajdeszbe zavarhatsz." „Gajdesz" 
a jiddis zsargon egyik kifejezése, mely a görög Hádesz szónak az elválto-
zásából keletkezett, vagyis valakit „gajdeszbe küldeni" annyit jelent, mint 
őt a pokolba juttatni. Dobsát erre Cserny elé vezetik, ki azonban vissza-
küldi őt Schönhöz, bővebb adatok beszerzése végett. Schön nem hagyja 
magát; a zászlóst ismét Csernyhez meneszti, ezúttal egy kis cédula kísé-
retében, melyre a következő utasítást írja: „Angolosan tedd el láb alól!" 
Ez a parancs már kielégíti Csernyt. A Lenin-fiúk elcipelik a zászlóst egy 
pincébe, hol egy nagy rakás szénre mutatva, megparancsolják neki, hogy 
ássa meg a saját sírját. A zászlós ellentáll. Erre véresre verik. A szeren-
csétlen végre enged és puszta kézzel nekilát a munkához. Mikor a gödör 
elég nagynak látszik, az elé állítják őt és revolverrel közvetlen közelből 
lelövik. Holttestét azután a Dunába hajítják. A következő napokon a 
kaszárnya bejáratánál szinte minden órában egy fiatal asszony jelenik 
meg és érdeklődik a kis zászlós sorsa iránt. Dobsa anyja ez, fiát sokáig 
csak fogolynak gondolta. 

A Hollán-családot, apát és fiút (az előbbi volt államtitkár, az utóbbi 
vasútigazgató) házmesterük, mint gyanús ellenforradalmárokat feljelen-
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tette és így nevük rákerült a híres Klein-Korvin Ottó által készített 
túszjegyzékre. Egy éjjel a vörösőrök teherautója megállott házuk előtt és 
egy bizonyos Lázár András, ki a járőrt vezette és akinek valamikor az 
idősebb Hollán megtagadta felmentési kérvényének aláírását, fenyegetőleg 
így szólott: „Ennek a kettőnek befűtünk!" A terroristák erre betörnek 
Hollánékhoz, foglyul ejtik őket és azonnal el is cipelik a teherautón. 
Azután folytatódik a gyüjtés. Útközben felszednek még egy államtitkárt, 
egy kúriai bírót és több magasrangú törvényszéki tisztviselőt, kiket mind, 
alig felöltözve, a kocsi fenekére dobnak. Erős fagy volt akkor éjjel. 
A Lenin-fiúk egy percig azon tanakodtak, nem volna-e emberségesebb 
mindjárt végezni ezekkel, mint kínlódni hagyni őket a dermesztő hidegben. 
Lázár azonban Csernyre gondolt, ki dühös lesz, ha zsákmány nélkül térnek 
haza, úgyhogy megegyeztek abban, hogy csak két embersúllyal könnyítik 
meg a kocsi terhét. Kit válasszanak? Először a kúriai elnökre gondoltak, 
de Lázárnak a Hollánokra fájt a foga. A Lánchíd elején, a pesti oldalon 
megállította a kocsit és egy titkosrendőr, valamint négy vörösőr segítsé-
gével leszállította a Hollánokat. Először a Dunapart felé haladtak, de 
mivel a víz partja tele volt mindenféle póznákkal, melyeket a május 1-i 
díszítésekhez készítettek elő, visszatértek a hídra. Az első pillérnél Lázár 
felszólította a Hollánokat, hogy forduljanak arccal a Duna felé. ő maga 
a fiú mögé állott, egy vörösőr pedig az apa mögött foglalt helyet és egy 
intésre pisztolyaikkal mindkettőt lelőtték. A vörösőrök felkapták a holt-
testeket és jól meglóbálva, belehajították a Dunába. Azután rágyujtottak 
egy cigarettára és nevetgélve visszatértek a várakozó autóhoz . . . 

Cserny elfogott három csendőrtisztet, kiket egyik alantasuk mint 
ellenforradalmárokat jelentett fel. Hiába vallatták azonban őket, semmit 
sem tudtak meg tőlük. Végül megunták a dolgot és a rögtönítélő törvény-
szék minden bizonyíték nélkül halálra ítélte őket. Megkérdezték a szolgá-
latot tevő Lenin-fiúkat, van-e vállalkozó az ítélet végrehajtására? Azonnal 
öten is jelentkeztek. Éjfél körül járt az idő. Átvették az áldozatokat és 
kimondhatatlan szidalmak és kínzások után a pincében a fűtőcsövekre 
felakasztották őket. Mikor ez megtörtént, a hóhérok a pinceablakon át 
beszólították a vörös soffőrt és megmutatva neki művüket, kérdezik: 
„Meg mernéd te is ezt tenni?" Erre a soffőr felmászik a legközelebbi 
akasztotthoz és többször arcul üti azt. 

De elég legyen ezekből a szörnyű történetekből, melyeket még számos 
esettel lehetne megtoldani, ha nem volna felesleges e három példa után 
újabb adatokkal bizonyítani, mennyire állatias tud lenni az ember ilyen 
forradalmi időkben. 

Minden olyan gyár, mely tíz munkásnál többet foglalkoztatott, állami 
kezelés alá került. Az igazgatók, mérnökök helyükön maradhattak, ha alá-
vetették magukat az új törvényeknek, mely esetben a létező legmagasabb 
munkabért, vagyis havi háromezer koronát kaptak. Előre kijelentették, 
azonban nekik, hogy mihelyt az új rendszer a tökéletes fejlődést eléri, ezt 
a kedvezményt is megvonják és csak annyit fognak kapni ők is, mint a 
többi elvtársak. Természetesen, ha lett volna jövedelem, azt az állam kapta 
volna; erről azonban szó sem volt. Minden termelésnek hallatlan módon 
felment az üzemköltsége, és hogy csak egy példát hozzak fel, a vas húsz-
filléres készítése kétszer annyiba került, mint amennyit maga az anyag 
megért. Nemsokára a népbiztosok kénytelenek voltak maguk is belátni, 
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hogy módszereik nem hozták meg a kívánt eredményeket. „Az elért ered-
mények vizsgálásakor — jelentette egy alkalommal Varga népbiztos az 
összegyült Gazdasági Tanácsnak — sajnos, meg kell állapítanunk, hogy 
azok a lehető legrosszabbak. A bányák termelése felére csökkent. Az ipar-
nál a veszteségek 30 és 60 percent között váltakoztak és ha ennek az 
okait kutatom, kénytelen vagyok megvallani, hogy azok nem annyira a 
szén és nyersanyag hiányában, mint inkább az egyéni munkakedv nagy-
mérvű hanyatlásában keresendők. A kapitalista rendszer idejében, ha egy 
munkás nem dolgozott eleget, azt egyszerűen elküldték. Mi lemondottunk 
az ilyen fajta durva fegyelmezésről; ma egy másik világfelfogás van kiala-
kulóban, de ez, sajnos, csak lassan tud gyökeret verni. Mikor fogják meg-
érteni a proletárok, hogy kitartó munka nélkül a saját szükségleteiket 
sem lesznek képesek kitermelni? Addig is azonban, míg ennek tudatára 
ébrednek, kénytelenek leszünk hanyag munka esetén bérlevonásokat esz-
közölni." A bolsevizmus utolsó napjaiban a termelés már annyira süllyedt, 
hogy megjavítására a munkásokat sem fizették többé óra- vagy napszámra, 
hanem darabszámra, vagyis a tényleg elvégzett munka után. Ez a régi 
módszernek de facto újból visszaállítását jelentette. 

A pénzügyek terén ugyancsak ilyen formán alakult a helyzet. A ban-
kokban lévő pénz és értékpapirok lefoglalása, valamint az üzletekben lévő 
készletek eladása és az egyházi birtokok jövedelmeinek elkobzása egy időre 
megtöltötték az államháztartás pénztárát. A beszedett pénz azonban 
hamarosan ráment a rengeteg munkabérek kifizetésére, melyek egyik nap-
ról a másikra csodálatos módon felszaporodtak. (Az ily fajta rendszerek-
kel ugyanis az a fátum is jár, hogy alkotóik lépten-nyomon hangoztatják 
ugyan a munkásság lelkiismeretességét, de mégis ennek fejlesztésére szá-
zával kell a felügyelőket szerződtetniök, kik azután rövidesen a régi pol-
gárságnál sokkal jobban privilegizált osztállyá növik ki magukat.) 
A beszedett összegek egy részét a kommunista propaganda szervezésére 
kellett fordítani. Sok pénz ment Ausztriába, Romániába, Csehszlovákiába 
és Németországba. A hamburgi és müncheni lázadókat is Kun Béla pén-
zelte. Vegyük még ezekhez azt a sok lopást, sikkasztást és azon rengeteg 
értéket, melyet a nép előrelátó apostolai jövőjük biztosítása érdekében 
Zürichben és Genfben elhelyeztek. Alig két hónappal a proletárdiktatúra 
kikiáltása után megtörtént az a komikus dolog, hogy a szovjet-népbizto-
sok felszólították ugyanazon burzsujokat, kiket azelőtt parazitáknak és 
kizsákmányolóknak neveztek, hogy helyezzék el aranyukat és az esetleg 
még birtokukban lévő más értékeket a szovjetkormány bankjaiba, hol azok 
nyolc százalékot, vagyis kétszer annyit fognak kamatozni, mint a régi 
időkben! 

Ebben a rendkívüli pénzzavarban a szovjetkormány természetesen 
hamar rájött az új pénz kibocsátásának a gondolatára. De az Osztrák-
Magyar Bank pénznyomó gépei és mintái Bécsben lévén, kénytelenek vol-
tak akármelyik nyomdában közönséges papirosra egy hirtelen tervezett 
mintát nyomatni. Ezek a „fehérhasú bankók", (mint ahogyan őket a kék 
pénztől való megkülönböztetésül elnevezték) hivatalos fizetési eszközül 
szolgáltak és a legszigorúbb büntetések kilátásba helyezésével mindenki 
köteles volt ilyenek fejében a kék bankókat beszolgáltatni. A népbiztosok 
ugyanis azt remélték, hogy így majd sikerül az állampénztárt újból jó 
pénzzel megtölteni, mert csak a kék pénznek volt a külföldön még némi 



értéke. A szovjetkormány azonban hiába fogadkozott, hogy az új pénz 
fedezetéül nem egy hitvány érckészlet, hanem az egész nemzet termelő 
ereje szolgál; nem ugrott be neki senki, mert mindenki tisztán látta, milyen 
lábon áll a szovjet szervező képessége. Mindenki bezárta erszényét. 

A szellemi munkásságot még a legegyénibb megnyilvánulásaiban is, 
milyenek az irodalom és művészet, alávetették a szocializálás törvényei-
nek. Az állam mindennemű szellemi munka fölött ellenőrzést gyakorolt, az 
írók közül hathónaponként újraválasztandó cenzorok segítségével. 
A szovjetek külön megbizottai azonban még ezeket a cenzorokat is ellen-
őrizték, mert „az közismert tény — mondotta a szépművészetek népbiz-
tosa —, hogy a sikereket elért írók csakhamar konzervatívokká szoktak 
válni". A szellemi alkotásokat két csoportra osztották. Az első csoportba 
a propagandacélokat szolgáló munkák tartoztak. Ezeket a szovjetkormány 
elfogadás után kinyomatta és széles körben terjesztette. A második cso-
portba tartoztak az olyan művek, melyek pusztán csak az olvasóközönség 
szórakoztatását célozták. Az első csoport szerzői azt a maximum-fizetést 
kapták, mely a specialista munkásoknak járt. A második csoport szerzői 
pedig, kik csak tetszeni akartak, saját költségükre megkockáztathatták 
műveik kiadását. Sikertelenség esetén semmi kártérítést nem kaptak, de ha 
könyveik nagy számban keltek el, ezek árát semmiesetre sem volt szabad 
a szovjetkormány legdrágább propaganda-könyveinél magasabbra szabni. 
E rendeletre azért volt szükség, — mondották a moralisták — hogy meg-
gátoltassék a merkantil irodalom túltengése. 

A valóságban azonban a dolgok egészen másként festettek. Először is 
a jóbarátok csoportja alakult meg, kik a népbiztosok meghittjei lévén, 
havonta tetemes összegeket zsebeltek be, minden ellenszolgáltatás nélkül, 
mert hát az igazi tehetségeket csak nem lehetett pénzzel munkára szorí-
tani. Azután következett azoknak a csoportja, kik az állam rendeletére 
írtak munkákat. Ezek, mivelhogy dolgoztak, már valamivel kevesebbet is 
kaptak. Végül az utolsó csoportba az igazi művészek tartoztak, (Magyar-
ország legjobbjai), kik persze nem igen lelkesedtek az új eszmékért. Ezek 
minimális bért kaptak, ezt is azonban olyan kikötés mellett, hogy ne írja-
nak és ne fessenek semmit! 

A színházak, mozik, nyilvános mulatóhelyek ingyenesek lettek, a bebo-
csátáshoz csak a szakszervezeti jegyet kellett felmutatni. Egy szakbizott-
ság állapította meg a műsort és az előadások befejeztével egy hivatalos 
szónok dicsőitette az új rendszer áldásait. Mivel azonban ez utóbbi részre 
senki sem volt kiváncsi, később valamelyik felvonásközbe tették át. 

Az egyetemről a keresztény tanárok legnagyobb részét kiutasították; 
helyükbe fiatal zsidógyerekeket ültettek, kik közül sokan alighogy levizs-
gáztak. A jogi és theológiai kart, mint feleslegeseket, megszüntették. 
A vizsgákat is eltörölték, mert ezeken egy a modern szellemmel össze nem 
egyeztethető egyenlőtlenség jutott kifejezésre. A gimnáziumokban és elemi 
iskolákban a tanároknak és tanítóknak egy négyhetes kurzust kellett 

végighallgatniok, melyen a bolseviki oktatás alapelveit sajátították el. Az 
oktató elvtársak (így nevezték a tanárokat) csak e kurzus elvégzése után 
léphettek újból pályájukra. Minden iskolában egy tíz tagból álló tanuló-
direktórium ellenőrizte a kommunista elvek megtartását; szükség esetén a 
tanügyek népbiztosánál elmozdításokat is eszközölhetett ki, vagy pedig 
az ifjúságot megmételyező tanerők ellen feljelentéseket tehetett a rögtön-
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ítélő bizottságnál, ha azok valami meggondolatlan kifejezésre ragadtatták 
el magukat. A latint és görögöt a tananyagból törölték; a Szent István-
Társulat klasszikus könyveit pedig sutba dobták. Hittanról természetesen 
szó sem volt többé, és mivel egy divatos teória a családi boldogság hiányá-
nak az okát a fiatalság nemi tudatlanságának tudta be, elhatározták, hogy 
mind a leányokat, mind a fiúkat beható egészségtani oktatásokban kell 
részesíteni. Az ilyen előadások, melyeket vagy valamelyik kórházban, vagy 
pedig az úgynevezett plasztikai művészetek múzeumában, vagy mozikban 
tartottak meg, rendszerint botrányos jelenetek színhelyévé váltak. 

Hivatalosan azonban a bolsevizmus a teljes vallás- és erkölcsszabad-
ság elvének alapján állott. A szovjetköztársaság zsidó vezetői nem kíván-
ták, hogy őket keresztény-üldözéssel vádolják. Ez persze inkább óvatosság 
volt náluk, mint meggyőződés, mert tudták, hogy Magyarországon katho-
likus, kálvinista és lutheránus egyaránt ragaszkodik a hitéhez. Kúnfi köz-
oktatásügyi népbiztos kiáltványban igyekezett megnyugtatni a megrökö-
nyödött közvéleményt. „A tanácsköztársaság — úgymond — mindenkinek 
meghagyja a teljes vallásszabadságot; nem igaz, hogy szándékunkban állna 
a templomokat mozikká, színházakká vagy mulatóhelyekké átalakítani. 
A házasság és a családi élet alapjait sem fogjuk megdönteni. A szovjetek 
sohasem gondoltak az asszonyok kommunizálására." A plébánosok, tisz-
teletesek és rabbik kötelesek voltak ígéreteket nyilvánosan felolvasni. 
Ez a tény felette jellemző az akkor uralkodó közhangulatra, mely Magyar-
országon mindenkivel elhitette, hogy a bolsevizmusnak más célja nincs, 
mint rombolni, zúzni és elpusztítani mindent, ami a régi meggyökeresedett 
keresztény erkölcsökön és világnézeten alapul. 

Néhány hét elegendő volt ahhoz, hogy Budapesten teljesen felborítsák 
a századok által felépített régi jogrendet. Hisz a rombolók nem érezhet-
tek semmi szánalmat vagy rokonszenvet egy olyan világ iránt, melyhez 
semmiféle szellemi kapcsolat nem fűzte őket. A Duna partján egy új Jeru-
zsálem keletkezett, mely Marx Károly zsidó agyvelejének szülöttje és 
nagyon régi gondolatok alapján zsidó kezek építkezése volt. Sok, sok szá-
zad óta minden pusztulásion keresztül kísértette Izrael szellemét egy ideá-
lis város messiási álma, melyben se gazdag, se szegény és melyben teljes az 
igazság és egyenlőség. Régi álmoktól poros ghettóikban a galiciai vadzsidók 
holdvilágos estéken még ma is konokul lesik az éj sötétjében azt a bizo-
nyos fényt, mely a Messiás érkezésének jelzésére van hivatva. Trotzkij, 
Kun Béla és társaik szintén csak a régi álmoknak akartak életet adni. Ők 
azonban, megúnva az örökös várakozást, hátat fordítottak az Égnek és a 
földön igyekeztek megvalósítani a teljes boldogságot. A tapasztalat saj-
nosan bebizonyította, hogy a régi prófétáknak volt igazuk, mikor a töké-
letes boldogságot a végtelen űr bizonytalanságába helyezték. 

X. FEJEZET. 

A magyar falu. 

Budapest nem Magyarország; az igazi Magyarország az Alföldön van, 
hol bőven terem a búza és a tengeri és ahol a nyájak szabadon legelnek. 
Mérföldeket lehet ott gyalogolni anélkül, hogy bármilyen lakóhelyre is 
bukkanna az ember, úgyhogy ez a gyönyörű mezőség, melynek oly termé-
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keny a talaja, sokszor a lakatlanság benyomását kelti bennünk. Valamikor 
azonban máskép volt ez. Az Anjouk és Hunyadiak idejében a majorok, 
kastélyok és kolostorok szinte egymást érték, az utánuk következő török 
uralom azonban mindent letarolt. A szántóföldekből ismét végtelen ki-
terjedésű legelők lettek s a jól felszerelt majorok helyett most már csak 
a parasztok nádkunyhói és, egymástól nagy távolságokra, falvak voltak 
láthatók, melyekben a parasztok összebujtak, hogy védekezhessenek a 
janicsárok és spahik erőszakoskodásai ellen. 

Kétszáz éve hagyták el a törökök az országot és azóta alig változott 
a vidék képe. Természetesen, a művelhető talajokon az ekevas ismét le-
győzte a műveletlen steppéket, de a parasztok nem széledtek többé el a 
szántóföldeken. Együtt maradtak azokban a nagy falvakban, melyek több 
ezernyi lakost számlálnak és valóságos mezővárosokká nőtték ki magukat. 
Csodálatos módon hasonlítanak ezek egymáshoz. Az alacsony, földszintes, 
fehérre meszelt házikók, magas kiugró nádtetőkkel, szabályosan sorakoz-
nak a hosszú, egyenes utcákon, mint valami nagy tábornak szögletes sátrai. 
Minden ház úgyszólván csak a vállát mutatja az utcának; a homlokzata, 
bejárata, ablakai a széles udvarra néznek, melyet magas deszkakerítés zár 
el az utca kíváncsisága elől. Nyilvánvaló itt az ázsiai eredet emléke, mert 
hisz ott van annyira kifejlődve a családi élet intimitásának megóvására 
irányuló törekvés. A falu közepén a templom, kereszttel a tornyán, ha 
a lakosság katholikus, és gall kakassal, ha kálvinista; kissé távolabb 
pedig a temető, melynek sírdombjait ákácok árnyékolják, azzal a régi, 
Keletre jellemző gondolkodással, mely mindig igyekszik a halottaknak 
a földi javak legjobbikát nyujtani, vagyis a lombok árnyékát az izzó 
mezőség közepett. Azután megint a végtelenbe nyúló hatalmas síkság 
következik, szeliden hullámzó vetés- és fűtengerével. 

Ebben az egyhangúságban csak egy dolgon, a gémes kúton akad meg 
a szem, melynek égbenyúló oszlopa mintha fölemelt ujj lenne, hogy hivo-
gasson embert és nyájakat: „Jöjjetek, itt a víz!" Semmi különösen szép 
nincs ezen az akasztófaszerű alkotmányon, melynek egyik végén veder 
lóg, másik oldalára kölönc van kötve, s mégis, mihelyt észreveszi az 
ember, kimondhatatlanul jól esik a szemnek rajta megpihenni. Ez a gém, 
kő nehezékével, kis kerek favedrével és a sekély kutat körülvevő deszka-
négyszögével, nagyon messziről jön. Egyike ez azon találmányoknak, 
melyek az emberrel egyidőben jöttek a földre és talán vele együtt fognak 
is eltűnni. Köréje gyülekezik mindaz, ami a falusi életben a legegyszerűbb 
és a legprimitivebb és ami egyúttal a magyar álomvilágban a legfenköltebb 
is. A mélységes csendben terjengő zavaros értelmű hangok mintha mind 
csak az ő parancsszavára szólalnának meg. Szinte azt hihetnők, hogy 
valami mezei muzsikusnak a karmesteri pálcája ez, s vele a pásztorok 
melódiáit dirigálja, melyek oly kristálytiszták, mint az ő vize. 

A magyar paraszt a világ egyik legnemesebb paraszttípusa, kinek 
még hibái is kedvesek és erényei sem unalmasak. Büszke és zsarnok, ki 
szíve mélyéből megveti a szomszéd országokat. Szentül meg van arról 
győződve, hogy a paradicsomban az Úristen is magyarul beszél. Senki sem 
vendeglátóbb a magyarnál. Sohasem kérdezi a hozzá belépőtől: „Ki fia 
vagy. Ajánlólevélnek elég a jó italbírás. A magyar paraszt csendes és 
szűkszavú, méltóságát még részegségében is meg tudja óvni. Ha a 
kocsmában cigány mellett mulat, annyira el tud lágyulni, hogy képes 
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sírva fakadni. Ezért mondja a közmondás, hogy: „Sírva vigad a magyar!" 
Szerelmes természete a poézis felé hajlítja gondolatvilágát. Csak az arab 
képes még szerelmi érzelmeit olyan változatos módon versbe önteni, mint 
a magyar. Hasonlatait ő is legtöbbnyire a természetből veszi. Imádja a 
lovat, a sallangos szerszámú fogatokat, a tulipános és huszársujtásos 
díszruhákat, a mulatozást és a táncot. A jó megjelenés érdekében képes 
vagyonát is elprédálni. Könnyen eladósodik és hitelezőinek kielégítése 
sohasem sürgős neki. Ezt egyáltalán nem lelkiismeretlenségből, hanem 
pusztán kárörvendésből teszi, mert semminek sem tud annyira örülni, 
mint a hitelező bosszúságának. A hazugságot annyira gyűlöli, hogy még 
a legközelebbi hozzátartozójával is. képes összeveszni, ha ez valótlant 
mond neki és éppen ezért gyűlöli a zsidót és a németet is, mert ezek 
hozták — úgymond — az országba a csalfaságot. A csökönyösségig 
makacs; igen nehéz bebizonyítani neki, hogy nincs igaza, de ha ez mégis 
sikerül, akkor szívesen megadja magát és minden neheztelés nélkül be-
ismeri hibáját. A házasóletben zsörtölődő, szeret szitkozódni és nagy 
örömmel ismételgeti, hogy: „Pénz olvasva, asszony verve jó!" A családi 
életben mégis az asszony végez el mindent. Férjét „uram"-nak szólítja 
és sohasem tegezi. A kereskedést útálja és ezért könnyen átengedi annak 
gondjait a zsidónak. Túlságos nagy munkakedv nem jellemzi. Hisz gon-
doskodott a jó Isten arról, hogy az Alföldön teremjen Európa legjobb 
búzája és legszebb barackja! A közönséges zöldségek termelését azonban 
rábízza a bolgár kertészekre. Természetéhez, melyet leginkább a nem-
törődömség és a révedezés jellemez, leginkább a pásztorélet illik. 

Sohasem fogom elfelejteni azt a pár hosszú nyári nappalt és éjtszakát, 
melyet a füves rónaságon, a régi steppéknek még meglévő maradványán, 
a bojtárok között töltöttem. Semmi sem zavarta ott a nagy pusztaság 
nyugalmát. Nagynéha egy-egy gólyacsapat fekete-fehér sávjai vagy a vad-
libák szabályos sorai úsztak át az égen és ameddig csak a szem ellátott, 
mindenütt a lassan mozgó állatcsordák csendes csoportjai voltak láthatók. 
Egyszer a csikósoknál időztem, kik apró magyar lovaikat őrizték, melyek-
ből azelőtt a párizsi bérkocsisok szokták szükségletük legnagyobb részét 
fedezni. Mily szabadok és jókedvűek még itt ezek a szegény áldozatok, 
melyek egy ködös napon, a párizsi élet kínlódásai után, a jeges kövezeten, 
valahol a „rue des Martyrs" lejtőjén fognak majd elpusztulni. Máskor 
meg a bojtárokhoz mentem s a hatalmas szarvú, fehér marhák közé. 
Itt sokszor lehetett egy-egy bikát a gulyától különválva látni. Társai 
túlhatalmasnak ítélve őt, összefogtak ellene és kizavarták a közösségből, 
úgyhogy kénytelen volt egyedül élni a gulya közelében; haragját és bosszú-
vágyát egy-egy mély bőgés árulta el. Szörnyen fújva kapálta ilyenkor 
maga alatt a talajt. Máskor pedig a birkanyájaknái ültem le a juhászok 
mellé, kiknek nagy botjaik vagy inkább jogaraik egész hosszában minden-
féle titkos jelek voltak bevésve, melyek a nyájak számadatait jelentették. 
Estefelé a kutyák megkezdték a behajtást; a fehérgatyás lovasok, kik 
szőrén ülik meg a lovat, szélsebesen vágtattak az elszéledt csikók után 
és az óriási ménesek egypár pillanat alatt rendeződtek, egymáshoz simulva 
gyülekeztek egy száraz fa köré, melynek szalmacsutakja jelezte, hogy itt 
az éjjeli tábor. Az ég és föld között néhány elkésett gólya cirkált még 
és vijjogó madarak ezrei verődtek le a pocsolyák mellé, melyekben a nap 
utolsó fénysugarai lassan eltűntek. Akkor aztán mindnyájan leültünk a 
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bogrács és a paprikás étel mellé. Változhatatlan hagyomány határozta meg 
itt minden egyesnek a helyét. Kézzel halásztuk ki a piros léből a marhahús-
darabokat és a főtt burgonyát, mikor pedig a főbojtár úgy vélte, hogy 
mindenki eleget evett, egy göröngyöt dobott a fazékba, jelezni óhajtván 
ezzel, hogy most már jöhetnek a kutyák. Azután mindenki pipára gyujtott, 
egypár szót váltottak még egymás között, majd pedig jó meleg bundákba 
takarózva, elaludtak a pásztorok a végtelen csendben, mely csak a világ 
első éjtszakáján lehetett ennyire teljes. 

Mi hatalma lehetett e százados parasztéleten a ghettó némely hold-
kóros izgatásainak? Igaz ugyan, hogy a szegény napszámosok szívesen 
elfogadtak volna egypár hold földet, sőt a kisgazda is jókedvvel nézte 
volna a nagybirtokok felosztását; a pesti kommunisták azonban ezekkel 
keveset törődtek. A nagybirtokokat felosztás helyett átalakították állami 
gazdaságokká, melyeknek célja a városi lakosság élelmezése volt. A kis-
gazdáknak és mezei napszámosoknak csak úgy, mint azelőtt, mások szá-
mára kellett dolgozniok. Mindössze zsidót cseréltek, mert hisz a nagy-
birtokokat eddig is zsidók bérelték, most pedig, megbizottakként, izraelita 
kommunisták vették át a vezetést. Hiába tehát a nagy fizetések (egy 
szovjet-kanász havi ezerötszáz koronát kapott), a parasztok semmi kedvet 
sem mutattak a szovjetbirtokok megmunkálására. Még a kisgazdák is 
elégedetlenkedtek, pedig az ő kegyeiket a népbiztosok mindenféleképen 
meg akarták nyerni, ingatlanaikat meghagyva és adómentességet ígérve 
nekik. A magas napszámok és a nyolcórai munkaidő sehogysem tetszettek 
a kisbirtokosoknak. Makacsul ellenszegültek a búza maximálásának és a 
szovjet által megállapított csekély árak miatt se gabonát, se zöldséget, 
se baromfit nem küldtek a piacra. Abban az évben nem is vetettek többet, 
mint amennyi családjuk eltartására okvetlenül szükséges volt. Ennek a 
következménye pedig az lett, hogy a gabonában és állatban annyira gaz-
dag Magyarország városai soha nem látott nélkülözéseket ismertek meg. 
A budapesti piacokon egy kalarábé ára öt korona volt. 

Mivel a parasztokat az élelmiszerek kiszolgáltatására kényszeríteni, 
a mindenfelé kitörő lázadásokat pedig büntetni kellett, a szovjetek el-
határozták, hogy a Lenin-fiúkból egy külön csapatot szerveznek, melynek 
rendeltetése a vidéki terror megszervezése lesz. A harminc tagból álló 
különítménynek egy páncélos vonat volt a kaszárnyája, mely gépfegyve-
rekkel volt felszerelve és mindenkor készen állott bármelyik gyanusan 
viselkedő falu megtámadására. A különítmény élén egy beesett mellű, 
vézna, heptikás ifjú állott. Kezei vékonyak voltak és eresek, arca sápadt 
és csontos szemei, mint a döglött halé, orra hosszú, lapított, szája nagy, 
ajkai vastagok, hátrafésült fekete hajzata pedig olyan volt, mint valami 
prémsapka. Mindez egy hosszú nyakra volt felszerelve, melyen az ádám-
csutka fel-alá ugrált a feddhetetlen fehérségű gallér mögött. Számuelly 
Tibor volt e rátartó fiatalember neve. Egy galiciai zsidócsaládnak volt a 
leszármazottja. Szülei nemrég vándoroltak be Magyarországra, s vala-
melyik északi megyében megtelepedve, hamarosan jómódra tettek szert. 
Ő is , mint Kun Béla, Pogány és a népbiztosok legnagyobb része, az intel-
lektuálisok azon csoportjához tartozott, mely örökké elégedetlen volt a 
társadalom csekély elismerőképessége miatt. Egy különös városban kezdte 
meg dicstelen újságírói pályafutását. Ez a város annyira jellemző a vidéki 
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magyar életre, hogy képzeletben érdemes legalább egypár percre felkeresni. 
Nagyvárad, „Grand-Varadin" (mint missziótiszteink és XVII—XVIII. 

századbeli követeink nevezni szokták) a magyar Alföld szélén, Erdély 
határán fekszik, a Pece-patak mocsaras partjai mellett. Körülbelül hatvan-
ezer lakosa van (melyből huszonötezer izraelita). A síkság gazdái itt 
adják el terményeiket, melyek közül különösen a búza és a gyapjú örvend 
nagy keresletnek. A város közepén egy tágas térségen nagy kávéházak 
vannak. Menjünk be találomra az egyikbe. A háznak jó kinézése van; régi, 
Mária Terézia-korabeli tisztes épület, sárgára meszelt falakkal, magas 
Mansard-tetővel. 

Két óra van, vagy három, mindegy. Az asztalok mind el vannak fog-
lalva. Az egyik a huszártisztek asztala, a másik a gyalogos tiszt uraké, 
a harmadik a megyei hivatalnokoké, a negyedik a vasutasoké, az ötödik 
a művészeké, a hatodik a zsidó kereskedőké (gyapjú, bőr, gabona stb.), 
a hetedik a katholikus újságíróké, a nyolcadik a zsidó hírlapíróké, kik 
egymás ellen cikkeznek, a kilencedik az íróké, helybeli regényíróké és köl-
tőké, mert hisz „Grand-Varadin" büszkélkedett intelligenciájával, sőt 
Peceparti Párizsnak is szerette nevezni magát. A kávékat kísérő szám-
talan vizespohár mellé könyökölve, ez a sok ember füstöl, cseveg, kártyá-
zik, üzletet köt vagy politizál. Most hirtelen nyílik az ajtó és bejön rajta 
egy sárgagamáslis, zöldkalapos, elegáns környékbeli földesúr, kinek csinos, 
sallangos fogata kint vár a bejárat előtt. Belépéskor a huszártisztek 
asztala felé köszön, honnan köszönését szívesen viszonozzák. Egyenesen 
a gyapjúkereskedők asztala felé tart, hol megtalálja Kohn Pinkászt vagy 
Loew-Hirschet, kiről azt mondják, hogy mohósága akkora, hogy még 
nevének első része is megeszi a másodikat. Pár percig tartó szócsata után 
Kohn Pinkász vagy Loew-Hirsch előveszi nagy bőrtárcáját és a zöld-
kalapú úriembernek előlegképen a még nyiratlan birkákra, vagy a lábon 
levő vetésre kiolvas egypár ropogós bankót. Ezt a jólismert, mindennapos 
jelenetet mindenhonnan nagy érdeklődéssel lesik a kávéházi vendégek. 
A tiszturak a kártyájuk mögül, a zsidók a szivar- és pipafüstfellegek 
mögül, a hírlapírók az újságjaik mögül, a cigányok a hegedűik mögül, 
mind csak odakacsintgatnak... Este, ha megint betérünk a kávéházba, 
megint tömve találjuk. A gyalogság sört, a lovasság bort iszik. A cigány 
unottan koptatja vonóját. Valami szomorú dallamú nótát húz: „Lehullott 
a rezgőnyárfa levele.. .", vagy: „Édesanyám is volt nékem..." Aztán 
hirtelen, tizenegy óra körül, a délutáni földbirtokos zajos bevonulása 
következik. Most már színészek és színésznők kísérik. A Kohn Pinkász 
pénzével kifizette a kocsisát, kinek tíz havi bérrel tartozott és hitelezői 
közül azt, aki véletlenül útjába került, azután sietett csokrot rendelni a 
primadonnának és most itt van megint a kávéházban, hogy költekező 
kedvének eleget tehessen. A cigányprímás, ki már bóbiskolni kezdett, 
egyszerre csak felvillanyozódik és azonnal rázendít a „jó vendég" nótá-
jára; nem kell azt külön megmondani neki, mert minden környékbeli úrnak 
jól ismeri az ízlését: 

„Kinek öt-hat szeretője nincsen, 
Annak egy csepp esze sincsen . . . " 

És folyik a magyar pezsgő. Zsidó és keresztény testvériesen megvan-
nak egymás mellett a közös jókedvben, amíg hirtelen egy alaposan berú-
gott hadnagy lóháton be nem ront a terembe és feldöntve az útjába kerülő 
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vizespoharakat, nagy hadonászással el nem ordítja magát: „Ki a zsidóval!" 
De a földbirtokos, kezébe véve a pezsgősüveget, siet fogadni a víg cimborát 
és telt poharat nyujtva neki, ezzel nyugatatja meg: „Igyál öregem, épp 
ma reggel vágtam meg a zsidót." A lovat is megitatja, majd pedig odahívja 
a cigányt és hegedűjébe önti a maradék bort, mire a szerencsétlen muzsi-
kus elkezd siránkozni: — „Ó uram, ó királyom! (az egész Kelet felsora-
kozik), tönkretetted a szegény cigányt, mitévő legyek hegedűm nélkül?!" 
Amaz pedig odaadja neki utolsó bankóját. Erre mindenki megbékül, 
megint általános a jókedv, még a zsidó kereskedők is, kik pedig már ala-
posan megszeppentek, nevetnek. Azt lehetne képzelni, hogy a mosolygó 
Kohn Pinkász szíve mélyéből megveti ilyenkor a pazarló földesurat. 
Pedig dehogy! Éppen ellenkezőleg. Az ő szemében ez a nagyúr min-
dig a felsőbb lény marad, kinek presztizse még részegségében is megvan. 
Hisz a zsidó faj már annyi emberöltőn keresztül megszokta a hajlongást 
előtte! Az aranysujtásos huszártiszt olyan arisztokratikus csiszoltságot 
és előkelőséget jelent, melyet ő, meg van róla győződve, sohasem fog elér-
hetni. Szerencsére azonban van egy fia, ki budapesti gimnáziumban tanúi; 
remélhető, hogy ez a drága csemete, vagy legalábbis ennek unokája, majd 
csak megszerzi egy szép napon ezt a gyönyörű könnyedséget és ugyanazzal 
a bámulatos nemtörődömséggel fogja majd minden lelkifurdalás nélkül 
költeni a pénzt, mint ma ez a tiszteletet gerjesztő léha földesúr. Akkor 
aztán őt is úgy fogják majd bámulni, mint ahogy most ő csodálja a 
lovaglópálcás hadnagy urat! . . . 

A Peceparti Párizs ez elegáns légkörében nevelkedett Szamuelly 
Tibor. Ott tanulta meg a nagyúri élet titkait, majmolva a gentryket, és 
léha, erotiko-intellektuális csevegéssel töltve el a nap tizenkét munka-
óráját, melyek Nagyváradon elég hosszuaknak szoktak látszani. Itt gyűl-
tek föl benne a kielégítetlen vágyak és kívánságok seregei és itt álmodozott 
ő valamely jobb világról, mely majd meghozza az alkalmat a továbbemel-
kedésre és a budapesti paradicsomba való bejutásra. 

A várvavárt idők meg is jöttek végre. Felmehetett egy szép napon 
Budapestre, sikert azonban nem aratott. Jóllehet pesti újságírókörökben 
eléggé dívik az álelőkelőség, mégis az ő túlzásba vitt affektálása és az a 
leplezetlen szokása, mellyel vagyontalan társait kerülve mindig csak a 
gazdagokat kereste fel, egyáltalán nem tették őt rokonszenvessé. Gyakran 
megesett, hogy egy betevő-falatja sem volt, de azért nadrágjának friss 
volt a vasalása, szemén pedig mindig ott díszlett a monokli. Ilyenkor 
beteget jelent s otthon szokott maradni. A zsidókra jellemző hiúsággal 
szüleihez írt leveleiben mégis fényesnek jellemezte helyzetét, barátai előtt 
pedig, kik azonban nem igen ugrottak be neki, azzal hencegett, hogy szülei 
busásan gondoskodnak róla. Ha legalább tehetséges lett volna! Ettől azon-
ban nagyon messze állott. Hírlapírótársai gyakran megtették vele, hogy 
nevetségesen értelmetlen sorait kifüggesztették a szerkesztőség vala-
melyik falára. 

Az útja elé torlódó nehézségek tehát ismét vidékre kényszerítették őt. 
Több hónapot Fiuméban töltött, hol a kormány zsoldjában állva, kisebb 
híreket közölt az újságoknak. De Budapest továbbra is kísértette, úgyhogy 
nemsokára visszatért oda. Szolgálataira azonban egy lap sem reflektált, 
Egy katholikus tudósító iroda mégis mint gyorsírót szerződtette; ez az 
állása nem akadályozta meg abban, hogy részt vegyen a szocialista gyűlé-

9* 
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seken, melyeknek titkait azután jó pénzért elárulta a konzervatív lapok-
nak. A háború első hónapjaiban a hivatalos távirati irodánál teljesített 
szolgálatot. Itt többször kijelentette, hogy ha netalán a frontra küldenék, 
nem sokáig fog ott penészedni. És valóban meg is tartotta szavát. Más-
félórai frontszolgálat után (maga dicsekedett vele) átment az ellen-
séghez. 

Oroszországban találkozott Kun Bélával a magyar fogolytáborok-
ban s azután közösen láttak neki a kommunista propagandának. Azzal 
vádolják, hogy számos magyar tisztet főbelövetett ott, mert ezek nem 
akarták izgatásait meghallgatni. Később visszatért Magyarországba, hol 
Kun Béla az összes frontmögötti csapatok főparancsnokává nevezte ki, 
azzal a megbízással, hogy nyomjon el mindenféle ellenforradalmi moz-
galmat. 

Működése borzalmas volt. Derüre-borura, amikor csak eszébe jutott, 
felszállt vörös automobiljára vagy vonatára, melyre állig felfegyverzett 
Lenin-fiúk ültek és elindult valamerre, úgynevezett büntető körútra. Így 
tűnt fel Kalocsán, Kapuvárott, Sopronban, Csornán, Püspökladányban, 
Cegléden, Dunapatajon és még sok más helyen, ahol csak valami gyanús 
eset fordult elő, amilyen például a telefondrót elvágása, a vörösőrök meg-
verése vagy a rekvirálók kiüldözése volt. Mikor így hirtelen megjelent a 
falvakban, kézigránátokkal bőven felszerelt bőrkabátos hívei vették őt 
körül minden oldalról. A helyi szovjetek által feljelentett parasztokat egy-
másután előállították a forradalmi törvényszék bírái elé, kiket ítélkezésük 
közben Szamuelly emberei vettek körül. A „tigris" ilyenkor a hevenyé-
szett törvényszék közelében kényelmesen elhelyezkedett, lábait könnyedén 
keresztbefonva rágyujtott egy aranyszopókájú cigarettára s vigyorgó 
arccal a lehető legcinikusabb és legízléstelenebb élceket faragta: 

— Hát te mit vétettél, elvtárs? — kérdezte egy alkalommal egy féle-
lemtől reszkető paraszttól. 

— Semmit, uram! Én semmit sem vétettem, a többiek kényszerítet-
tek rá, hogy velük menjek. 

— Vigyétek el! — mondotta Szamuelly testőreinek. Ennek a szegény 
ördögnek megkegyelmezek . . . Ne akasszátok f e l , . . . csak lőjétek főbe! 

Máskor pedig, mikor Kalocsán tömeges kivégzés volt, tanárokat, neve-
lőket, kereskedőket, tiszteket, parasztokat vegyesen akasztottak fel a 
jezsuita kollégium ablakai előtt. Ekkor az egyik áldozat, kinek kötele 
elszakadt, megszökött. Szamuelly újból elfogatta és megint felakasztatta. 

Nyolc diplomás hóhér tartozott a harminc tagból álló Szamuelly-
csapathoz. Vezetőjük egy Kerekes (Kohn) Árpád nevű huszonhároméves 
vasesztergályos volt, ki saját vallomása szerint öt embert lőtt főbe és 
tizenhármat akasztott fel, vádirata szerint azonban százötven gyilkossá-
got követett el. A többi diplomás névszerint a következő volt: Kovács 
Lajos, Strub Károly, Bergfeld Izidor, Vig Sándor, ki Kalocsán nyolc 
parasztot akasztott fel, Reinheimer Dezső, ki Debrecenben huszonötször 
akasztott, és Barabás (Bartmann) Artur, ki különösen Sopronban tün-
tette ki magát. Alkalomadtán Szamuelly azzal szórakozott, hogy áldoza-
taival megcsókoltatta a hóhérkötelet vagy pedig különös szakértelemmel 
maga kötötte azt a halálraítélt nyakára, mintha csak valami elegáns 
nyakkendőről volna szó. Szadizmusa határtalan volt. Megtörtént, hogy 
egy apát arra kényszerített, hogy akasztandó gyermeke alól ő maga húzza 
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ki a széket, vagy kiadta a parancsot, hogy iskolás gyerekek vonuljanak el 
a kivégzések helyén, vagy pedig úgy rendezte a megidézéseket, hogy a fel-
akasztott áldozatok mitsem sejtő hitvesei férjük megdermedt teste mellett 
legyenek kénytelenek elmenni.. . 

Egyszer azonban majdnem megjárta. Kapuvárott történt a következő 
eset. A Lenin-fiúk kíséretében sorra járta a gyanús házakat, előhívta a 
házigazdákat, kiküldte őket az útra és a legközelebbi fára mutatva csak 
ennyit mondott: „Állj alája." Pár perc mulva már hat ember és egy 
asszony lógott az út mentén. Folytatni akarta ítélkezését, de egyszerre 
csak megjelent a helyszínen egy helybeli vörösőr, ki puskával a kezében 
félretaszította a Lenin-fiúkat és Szamuelly elé állva villogó szemekkel 
így szólott: „Elvtárs! Kapuvárott elég lesz mára!" A tigris megértette, 
hogy veszélyes lehet a játék folytatása és aznap nem akasztott több 
embert a városban. 

Minden efajta kirándulást kíméletlen rablás kísért. Marhát, baromfit, 
bort, zöldséget, gabonát vagonszámra küldtek ilyenkor Budapestre. Midőn 
Szamuelly visszatért a fővárosba, el szokott látogatni az újságírók „Ott-
hon Kör"-ébe, hol valaha annyi mellőzést kellett eltűrnie. Elegánsabb volt 
most, mint valaha. Fekete haja gondosan hátrafésülve, ruhájának szabása 
kifogástalan, hóna alatt az elválaszthatatlan bőrtáska. A feléje nyujtott 
kezeket csak szórakozottan szorította meg, mintha senkit sem érne rá 
megismerni. 

XI. FEJEZET. 
A szovjetek bukása. 

Május elseje a diadal és aggodalom ünnepe volt Budapesten. A város 
mintha tetőtől talpig véresre lett volna festve. Rendeletet adtak ki a régi 
magyar zászlók vörösre festésére és minden házban a bizalmi ellenőrizte, 
vajjon a ház lakói elég vörös színt raktak-e ablakaikba. A magyar 
történelem hőseit ábrázoló szoborművek: Árpád, Hunyadi János, Corvin 
Mátyás, Thököly, Rákóczi és Pázmány szobra mind eltűntek a vörösre 
mázolt deszkafalak mögött, melyeken a legkülönbözőbb szovjet-plakátok 
díszelegtek. A parlament előtt Andrássy Gyulának, Bismarck barátjának 
és a hármasszövetség bajnokának szobrát hatalmas deszkatákolmány 
borította be, mely emlékeztetett a görög templomokra, vagy még inkább 
a „Thorát" tartalmazó szekrényekre. Szent Gellért magyar vértanú és 
apostol szobra alatt hatalmas allegorikus festmény a proletárok paradi-
csomát ábrázolta. Az egyik fő közlekedési gócponton négy óriási föld-
gömb, melyek mintha vérbe lettek volna mártva, a világforradalom győ-
zelmét hirdette. A városban mindenfelé Marx Károly, Lenin, Trockij, 
Liebknecht és Luxemburg Róza mellszobrai díszelegtek, kiket az új világ-
rend apostolaiként tiszteltek. Az Andrássy-úton fáklyatartókkal, ötágú 
csillagokkal és Salamon-pecsétekkel díszített diadalkapu-sorozaton keresz-
tül haladva ahhoz a millenniumi emlékhez érkezett az ember, melyet a 
magyarok húsz évvel azelőtt emeltek országuk ezeréves fennállásának 
emlékére. Ezt is behúzták vörös tapétákkal és az oszlop elé egy óriási 

Marx-szobrot emeltek, melyet allegorikus alakok vettek körül. 
Ennek a diadalünnepnek minden vörössége, díszmenetei, diadalívei, 
tüzijátékai és szónoklatai sem tudták azonban a kommunisták komoly 
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aggodalmait elpalástolni. Jeruzsálemet megint fenyegették az amalekiták! 
A Lenin által kilátásba helyezett háromszázezer orosz, kiknek Magyar-
országot meg kellett volna menteniök, csak délibáb maradt, a határokon 
levő ellenséges haderők pedig betörtek az országba, állítólag testvéreik 
felszabadítása végett. 

A dicsőséges május elsejét követő napon a szovjetek megdöbbenve 
vették tudomásul, hogy a románok a Tiszán átkeltek és hogy a csehek 
már Miskolcig nyomultak előre. Az első hírekkel pedig már a szökevény 
katonák százai is jöttek, kiket társzekereken és vonatokon követtek a 
fejvesztetten menekülő csapatok. Aznap este már azt is beszélték, hogy 
a népbiztosok lemondottak. De Kun Béla, ki időközben megneszelte a 
román megszállás ellen irányuló entente-tiltakozást, kijelentette a tanács 
előtt, hogy kész felvenni a küzdelmet. „Ha küzdeni akarunk, ezt nem a 
nemzeti integritás visszaállításának, sem a nemzetiségek legyőzésének 
reményében tesszük, hanem hivatásunk teljesítésének érdekében. Az egész 
világon küzd most a proletariátus az imperialista kapitalizmus ellen. 
Mi is ki akarjuk venni részünket e nagy csatában. A nemzetközi forradalom 
katonái vagyunk! A világproletariátus szemében meg kell alapoznunk a 
magyar munkásság becsületét. Ameddig csak élni fog egy fegyverbíró 
katonánk, nem fogjuk megadni magunkat. Nem engedünk egy talpalatnyit 
sem abból a földből, melyen már a proletárok uralkodnak..'' Azután 
pedig ezzel fejezte be szavait : „Az a babonás hitem van, hogy a proletárok 
itteni diktaturája nem került még elég vérbe. Ha megbukunk, ez azért 
lesz, mert nagyon olcsón jutottunk a győzelemhez...'' Ez a szónoklat 
azt jelentette, hogy a munkások hagyják el a gyárakat, mozikat és utcai 
lézengéseket és siessenek a frontra verekedni. Az általános lelkesedés 
közepette a tanács egyhangúlag elhatározta, hogy a népbiztosoknak leg-
alább a fele azonnal ki fog menni a frontra, de midőn elszéledtek, mind-
egyik úgy gondolta, hogy ő az itthonmaradó részhez tartozik és nyugod-
tan lefeküdt. 

Nagysietve újjászervezték a vörös hadsereget és ekkor is, mint már 
annyiszor, vissza kellett térni a régi burzsuj-módszerekhez, melyek ha 
nem is demokratikusak, de legalább jól beváltak. Kun Béla e jelenséget 
a következőképen igyekezett menteni: „Óriási különbség van a ,tegnap' 
és a ,ma' között, mert míg azelőtt alulról vettünk részt a küzdelemben, 
ma felülről vezetjük azt. Minden a nézőponttól függ. Ami tegnap rossz 
volt, az ma jó lehet . . . A katonatanácsok, tisztválasztások, politikai 
viták és gyülekezetek a kaszárnyákban mind ,jók' voltak a burzsuj-
hadsereg szétbomlasztására, de ma rosszak, mivel a szovjetkormánynak 
egy életerős, küzdő szervezetre van szüksége." Újból felállították a régi 
pótkereteket és behívták szolgálattételre a tényleges tiszteket; a sorozás 
ismét elfoglalta az önkéntes jelentkezés helyét; ismét életbelépett az a 
kérlelhetetlen katonai törvénykönyv, mely ellen valamikor annyira lázong-
tak az antimillitaristák; a fegyelmezetlen katonák büntetése megint csak 
a halál lett; a rangmegkülönböztetések is visszatértek, igaz ugyan, hogy 
némi újítással, mert a fokozatot ezentúl nem a gallér csillagjai mutatták, 
hanem a kabát ujján és a sapkán levő vörös sávok. 

Böhm hadügyminiszter, a volt írógépügynök és Pogány-Napoleon, 
a hullamosó fia, lecsúsztak vezető helyükről. Egy volt vezérkari tiszt, 
Stromfeld ezredes, lett az új vörös hadsereg lelke. Ezt a Stromfeldet, ki 
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nagyon jó polgári családból származott s a bécsi katonai iskolát végezte, 
látszólag semmi sem hajthatta a forradalmi szocializmus felé. Mégis, 
mihelyt megkezdődött az osztrák-magyar haderő felbomlása, először a 
szocialistákhoz, majd pedig a kommunistákhoz szegődött, azon reményben 
talán, hogy harci kedve, melyet egy ötéves háború sem elégített ki, új 
talajra tehet szert. Úgy látszik, mintha ez nála természeti szükség lett 
volna. Típusa volt annak a hivatásos katonának, ki mindig felszínre kerül, 
mihelyt valami forradalmi mozgalom erre alkalmat ad. Volt egy idő, 
midőn egész Magyarország csak benne reménykedett. A vörösök, mert 
nagyon bíztak stratégiai tudásában; a fehérek, mert tőle várták Kun Béla 
megbuktatását. De mindenki csalódott benne: a bolsevikiek is, kik vele 
sem tudtak győzni és a hazafiak is, kik nem tudták megérteni, hogy a 
vezérkari főnökség az ő számára ambiciói netovábbját jelentette és hogy 
ezen kívül semmi egyébbel nem törődik. 

Ezenközben a francia csapatok, melyek Belgrádban és Dél-Magyar-
országon táboroztak, tétlenül szemlélték, hogy Kun Béla és társai mint 
teszik tönkre a magyar életet, mint buzdítják kitörésre látszólagos sike-
reikkel az európai kommunizmust s mint szerveznek egy erős hadsereget, 
melyet a csehek és románok ellen készülnek küldeni. Egypár zászlóalj 
elegendő lett volna az egész ország által gyűlölt uralom megbuktatására, 
de a Felső Tanács határozottan eltiltotta a francia katonáknak a buda-
pesti ügyekbe való beavatkozást. Mivel ez utasítást Clémenceau írta alá 
és a határokon levő ezredek véletlenül franciák voltak, természetes, hogy 
a magyarok az országukra nézve annyira gyászos tétlenségért az egész 
felelősséget a franciákra igyekeztek hárítani, holott ebben az ügyben is, 
mint mindig, a szövetséges hatalmak együttes állásfoglalásáról volt szó. 
Az amerikaiak, olaszok és angolok nem akarták a francia csapatokat 
Budapestre engedni, mert féltek, hogy ezáltal a francia befolyás Közép-
Európában nagyon megerősödik. Ebben az esetben is — mint már annyi-
szor — saját érdekeink ellen kellett cselekednünk. Franciaországnak azon-
ban a győzelem olyan presztizst adott, hogy volt ellenségeink nagyon 
könnyen elhitték, hogy a Felső Tanács gyűlésein mindig az övé a döntő szó. 

Íme egy másik panasz: Szegeden, ebben a tiszamenti fontos városban, 
egypár magyar politikus ellenforradalmi kormányt és egy kis hadsereget 
szervezett. Ez a haderő, mely körülbelül hatezer emberre rúgott, főleg 
tisztekből állott, kik a bolsevikiek elől ide menekültek. A magyarok 
neheztelő lélekkel azzal vádolnak minket, hogy nem támogattuk eléggé 
ezt a kormányt. Egészen elfelejtik, hogy a mi segítségünk nélkül ez az 
ellenforradalmi mozgalom meg sem alakulhatott volna. Hisz Bécsbe is 
francia tisztek mentek el Teleki grófért és társaiért, hogy őket a szegedi 
kormány élére állíthassák. Igaz ugyan, hogy kevés mágnás volt hajlandó 
velük jönni; a legtöbbje ezen uraknak szívesebben lakott Bécsben, a híres 
Sacher-szállóban, hol kitűnő konyha és nagyszerű kártyapartik voltak. 
Teleki grófnak és társainak csakis francia tisztek kíséretében, francia 
igazolványokkal sikerült minden bántódás nélkül keresztülutazniok Kun 
Béla Magyarországán. A mi csapataink védelme alatt és vezérkarunk 
meleg pártfogása mellett szervezték ők meg kormányukat és hadseregüket. 
Ha mindjárt több határozottsággal léptek volna fel és kevesebb időt 
fecséreltek volna el a személyi kérdések kávéházi megvitatására és ha az 
a pár ezer tiszt, ki annak idején Szegeden volt, a tőlünk kapott fegyverek-
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kel és municióval határozottan nekivágott volna Budapestnek, a csatla-
kozó parasztokkal talán sikerült volna a bolsevikiek akkor még gyenge 
haderejét megsemmisíteni. Ehelyett azonban Szegeden politizáltak és 
ünnepeltek és addig veszekedtek, míg a Felső Tanács kijelentette, hogy 
nem ismeri el az ottani reakcionárius kormányt. Tisztjeink tehát kény-
telenek voltak visszavenni a kölcsönzött fegyvereket és a várakozás állás-
pontjára helyezkedni. A magyarok ekkor elfelejtették a tett szolgálatokat 
és ezután csak arra emlékeztek, hogy a további segítséget megvonták tőlük. 
Általánosan elterjedt ennek folytán a francia árulás híre és a szegedi 
fiaszkóért ránk hárították a felelősséget. 

Ezalatt Budapesten Kun Béla, felbuzdulva a csehek felett aratott 
győzelmeken, a fejébe vette, hogy a románokat is meg fogja támadni. 
Esetleges katonai sikerei ezen a harctéren bizonyára nagy népszerűséget 
szereztek volna neki. Erősen hitte, hogy július 20-án általános forradalom 
fog kitörni Angliában, Német-, Francia- és Olaszországban. Erre a napra 
tűzte ki tehát offenzivája megkezdését. Ez a katasztrofálisnak ígérkező 
nap azonban egész Európában nyugodalmasan telt el. A világforradalom, 
melyben Kun Béla éppoly naivan bízott, mint pár hónappal előbb Károlyi, 
elmaradt. De ennél is nagyobb csapás volt számára annak konstatálása, 
hogy a vörös hadsereg katonái egy fabatkát sem érnek. 

A bolsevikiek átkeltek a Tiszán. Az első napokban a románok hátrá-
lást színleltek, később azonban hirtelen támadásba menve át, a szovjet-
csapatokat alig egy hét leforgása alatt a felére csökkentették. A meg-
maradt rész rohamosan visszavonult a Tisza mögé és a románok, nyomuk-
ban haladva, elözönlötték Magyarországot, azon eltökélt szándékkal, hogy 
most végeznek a vörösökkel, kiknek ártalmatlanná tételét a Felső Tanács 
olyan meggondolatlan módon megtiltotta a mi csapatainknak. 

Természetes, hogy a románok, kik végigszenvedték az osztrák-német 
megszállás rémnapjait, nem tudtak olyan szelidséggel bánni a magyarok-
kal, amint azt a tourainei vagy bourgognei katonák tették volna. Nemcsak 
a bolsevizmus, de egész Magyarország rettenetes módon tönkretétetett. 
A magyarok azt állítják, hogy ez a megszállás többe került nekik, mint 
az egész világháború. Minket franciákat nem is győznek eléggé vádolni 
e nemzeti csapás miatt. A románok pedig szintén csak orrolnak ránk, 
amiért kényszerítettük őket az annak idején megszállott területek haladék-
talan kiürítésére. 

Kun Béla elvesztette a játszmát. Augusztus elsejének délutánján 
maga köré gyüjtötte a szovjet-tanács ötszáz tagját. „A proletárok — 
mondotta — méltatlanok a forradalom áldásaira. Gyáván visszaéltek a 
beléjük vetett bizalommal! Most engednünk kell a kényszernek, nemsokára 
azonban vissza fogunk térni! Csak egyelőre odázzuk el a kommunista 
világuralmat, mert a proletariátus még nincs eléggé előkészítve eszméink 
be f ogadására ! . .Ezen beszéde közben állítólag sírva is fakadt. De a 
szónoklatok és siránkozások akkor már hiábavalók voltak, mert a romá-
nok erősen közeledtek Pest felé. Az állomáson egy különvonat várta Kunt 
és társait. Sietett odamenekülni, Pogány, Kunfi, Hamburger és a többi 
zsidó népbiztossal együtt. Egyedül a keresztények maradtak Budapesten, 
hogy itt olyan szocialista minisztériumot alakítsanak, melyben már 
egyetlenegy zsidó sem foglalt helyet. Kun Béla akadálytalanul átjutott 
a határon. Bécsbe érkeztekor az akkor uralkodó bolsevista színezetű 
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kormány a forma kedvéért internáltatta. Pár hónap mulva innen meg-
szökött és álnév alatt Németországba ment. A Balti-tenger egy kikötőjé-
ben, midőn már éppen hajóra akart szállni, a rendőrség elfogta. A buda-
pesti kormány ekkor követelte kiadatását, de a németek rövid tanácskozás 
után ezt megtagadták és Kun Bélának megengedték, hogy Lenin és Trockij 
elvtársaihoz Moszkvába mehessen. Most, soraim írásakor, Odesszában vad 
kegyetlenséggel elnököl abban a bizottságban, melynek rendeltetése Dél-
Oroszországot a szovjetek zsarnok uralmában megtartani. 

Korvin-Klein, Kohn-Kerekes Árpád és más kevésbbé fontos zsidók, 
kiket nem fogadtak be a menekülők különvonatába, életükkel fizettek 
Izrael Bécsbe szökött fejedelmeiért. Legtöbbjüket kötél általi halálra 
ítélték. 

A terrorcsapatok vezetője, a bőrmunkás Cserny, állati nemtörődöm-
séggel nyugodtan mászkált néhány napig a pesti utcákon. Majd pedig 
hirtelen megszeppenve, vidékre menekült. Egy hétig mint valami üldözött 
vad a bakonyi erdőségekben bolyongott, míg végre a csendőrök elfogták 
és felakasztották. 

Szamuelly Tibort pedig Győrben, a forradalmi törvényszék egy éjjeli 
ülésén találta a szovjet bukásának híre. Épp akkor mondta ki a halálos 
ítéletet három szerencsétlen munkásember fölött. Az ülést azonnal fel-
függesztve, otthagyta az elítélteket (kiket távozása után senki sem mert 
kivégezni) és sietett vissza a fővárosba. Vajjon miért nem ült ő is Kun 
Béla különvonatjára? Talán biztosabbnak tartotta az autón való mene-
külést. Az osztrák határnál azonban a vámőrök feltartóztatták. Zseb-
kendőjét elővéve, úgy tett ekkor, mintha csak homlokát akarná meg-
törölni és egy eldugott revolverrel főbelőtte magát. Az izraelita hitközség 
nem fogadta be holttestét a temetőbe. Egy útszéli árokba földelték el és 
egy ott talált deszkára, sírfeliratként, kék ceruzával ezt írták: „Itt 
nyugszik egy kutya!" 

XII. FEJEZET. 

Egy végnélküli párbeszéd. 
A granadai székesegyházban, hol Katholikus Izabellának földi 

maradványai nyugosznak, egy különös, fára festett kép van, mely gan-
durába öltözött turbános mórokat ábrázol, amint a keresztvíztartó felé 
özönlenek, hogy a túlvilági, vagy még inkább a földi boldogságot biztosít-
hassák maguknak... Körülbelül ilyenféle jelenetet lehetett látni Buda-
Pesten a bolsevizmus bukásakor. Soha Szent István király tömeges téri-
tései óta nem volt Magyarországon annyi áttérés, mint éppen ezekben 
a napokban. A zsidó-bolseviki kísérletezés reakciójaképen okvetlenül be-
következendő megtorlások gondolatától megrémülve, százával és ezrével 
siettek a zsidók a keresztvíz alá. Úgy rohantak a templomokba, mint 
valami kiválóan bevált biztosító intézetbe, mely minden baleset ellen 
megvéd. Félelmük nem volt alaptalan. A proletárdiktatura az egész nem-
zetben olyan elkeseredett zsidógyűlöletet hagyott maga után, mely még 
ma is minden más érzés felett uralkodik, olyannyira, hogy emellett a le-
győzetés és megcsonkítás felett érzett keserűség is szinte eltörpül. Izrael 
ekkor ismét oly napokat élt át, minőket az idők folyamán már annyiszor. 
Most azonban a megpróbáltatásokat még keserűbbé tette számára az a 
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körülmény, hogy Magyarországot eddig Kánaánnak tekintette. Szerte-
széjjel az országban nekirontottak a zsidóknak. Szamuelly és a Lenin-fiúk 
kegyetlenkedései csak növelték a parasztok szívében már rég felgyülemlett 
keserűséget. Újabban pedig, mikor a románok megszállták Budapestet és 
visszavonulásukkor mindent, amit csak lehetett, magukkal vittek, a zsidók 
a betörőket megint csak alázatosan fogadták és az őket jellemző kon-
junkturázással, mely mindig a legerősebbnek a pártjára állítja őket, siet-
tek meghódolni a gyűlölt ellenségnek. Hallatlan dolognak látszott, hogy 
ugyanazok, kik azelőtt a bolsevikiek kedvencei voltak, most azoknak let-
tek barátjaivá, kik éppen Kun Béla és társai megbüntetését tűzték ki 
céljukul! Mindezekért lakolniok kellett. Sok tragikus jelenet játszódott le 
ugyanazokon a helyeken, hol pár héttel azelőtt Szamuelly cirkált gyilkos 
elvtársaival. Orgovány község határában egy szép nyári napon bejártam 
egy gyérnövésű kis ákácerdőt, melyben a környékbeli parasztok minden 
hivatalos ítélkezés nélkül körülbelül hatvan bolsevikit akasztottak fel, 
kiknek túlnyomó része héber volt. Egy gazdaember, ki elkísért ez utam-
ban és aki bizonyára részt vett a kivégzésekben, valami leírhatatlan 
mosollyal az ajkán, kezeit mutatva, ezeket mondotta nekem: „Semmi vér-
nyom sincs az ujjaimon, de zsidó sincs már a faluban." 

Fizetésnélküli tiszti csoportok, kik feladatukul Magyarországnak a 
bolsevizmustól való megtisztítását tűzték ki, bejárták az országot és 
sommás kivégzéseket eszközölve, megbosszulták mindazt a kínt, mit a 
kommunizmus és a román megszállás idejében nekik vagy hozzátartozóik-
nak kellett elszenvedniök. Budapesten egypár „különítmény" (így hívták 
ezeket a tiszti csoportokat) bekvártélyozta magát egy-egy nagy szállo-
dába, melyet azután kaszárnyaként használt. Itt is történtek rejtélyes 
dolgok; gyors és kegyetlen kimenetelű drámák, melyek egészen a bolseviki 
minta szerint játszódván le, megutáltatják velünk a szabadjára engedett 
embert, bármily rangú vagy fajtájú legyen is az. E sorok írása közben 
szemeim előtt van az angol szocialisták jelentése, melynek átböngészése 
éppoly rettenetes, mint az orgoványi erdőé. És bár igen nehéz ilyen esetek-
ben elválasztani az igazat a valótlantól, mégis ez iratból ugyanaz a vér-
szag árad ki, melyet a multkor a kis ákácfaerdőben mintha szintén érez-
tem volna. 

A düh tombolása lassankint elült. Magam is láttam azonban még 
egypár jellemző jelenetet. Este van. Egy budapesti kávéházban vagyunk. 
Egyike ez azon kávéházaknak, melyek mindig tömve vannak s melyekben 
sok pesti ember életének legjavát tölti el. Egyszerre csak lótás-futás 
támad, kint kocsik vágtatnak, az ajtóban különféle egyenruhák jelennek 
meg és mögöttük százával az antiszemita liga tüntetői, az „Ébredő 
Magyarok". A kávéházban kitör a pánik. Egyesek a billiárdasztalok vagy 
diványok alá bujnak, mások a toilette- vagy a telefonfülkébe rohannak. 
De hiába! Egy „ébredő" kijelenti, hogy kár a fáradságért, „nem lehet 
rendőrt hívni, a telefondrótok már el vannak vágva". Ezalatt pedig tisztek 
járják körül az asztalokat és udvariasan felszólítják a vendégeket az 
igazolásra, vagyis személyazonossági irataiknak felmutatására. A zsidót 
megrémült mozdulatairól is azonnal meg lehet ismerni. Még hozzá sem 
szólnak, máris igazolni akarja magát. De semmi sem használ. Kézről-
kézre adják őt és valami csodálatos varázsművelet folytán, mire az utcára 
ér, már se tárcája, se órája, se cigarettatartója nincsen. Azután pedig át-



adják őt a tömegnek, mely lelkes kiáltozásokkal fogadja, mik közül csak 
egyet jegyzek fel: „Csak a fejét, hogy meg ne sántuljon!" Mihelyt ilyetén-
képen kitisztították a kávéházat, az inkvizitorok csoportja udvariasan 
elköszön a megmaradt vendégektől és más kávéházba megy folytatni dics-
telen munkáját. Egy ilyen radikális rostálásnak az egyik zsidó azzal állt 
elő, hogy meg van keresztelve és elő is mutatta keresztlevelét. 

— Rendben van! — mondja a tiszt. — Mondd fel a Miatyánkot. 
— Mi Atyánk, ki vagy mennyekben... — Eddig tartott a tudo-

mánya. Nyomban az utcára továbbították, „hadd tanulja meg ott a 
többi...'' 

Ma ezek a durvaságok már megszüntek, de a zsidókérdés továbbra is 
megoldatlan marad. Egész Magyarország kezet fog a zsidók ellen. Ki akar-
ják utasítani az országból azt az ötszázezer galiciait, aki a háború alatt 
menekült ide; számhoz kötik a zsidóknak az egyetemekre való felvételét, 
hogy leszorítsák őket a szabad pályákról, melyeket már egészen elözön-
löttek; becsukják a szinte kizárólag zsidókból álló szabadkőműves páho-
lyokat; a héber közvetítés helyettesítésére mindenfelé keresztény bankok 
és szövetkezetek keletkeznek; nemzeti irányú sajtó és kiadóvállalatok 
létesülnek. Elkeseredett küzdelem indult meg e két faj szelleme között. 
E harc mindennapi zajából íme egy-két váltakozva kiemelkedő hang: 

— Ó, ezek a zsidók! — kiált fel a keresztény szenvedéllyel, melyet 
még csak fokoz tehetetlenségének tudata félelmetes ellenfelével szemben. 
— Eleget csaltak bennünket! Egy félszázad óta az államférfiaink, liberá-
lisok és konzervativok, katholikusok és protestánsok mind, mind csak 
azon voltak, hogy kedvezzenek nekik. És mindez azért, mert féltünk, hogy 
elmaradt török nációnak tekintenének, ha máskép cselekednénk. Inkább 
elnyomtuk hát mélységes ellenszenvünket, csakhogy intelligenseknek, 
moderneknek, európaiaknak ismerjenek el bennünket. Behunytuk szemün-
ket és a nyugati művelt államok példájára kijelentettük, hogy barbárság 
azt állítani, hogy a zsidókérdés nem pusztán vallási féltékenykedés. 
Süketek maradtunk az ilyfajta igazságok előtt: „Németország, Anglia és 
Franciaország megengedhetik maguknak az ilyen tételek luxusát, mert e 
három országban együttvéve, vagyis százmillió lakos között sincs annyi 
zsidó, mint Magyarországon. Az angolok, franciák és németek megtehetik, 
hogy egy üveg tintát öntenek nemzetiségeik nagy tavába, de ha mi öntünk 
ugyanennyit a magyar levesbe, nem lesz az többé ehető . . . " Nem, mi nem 
hallgattunk az efféle tanácsokra! Naivul azt hittük, hogy ez idegen elemek 
ezrei és ezrei könnyen asszimilálódnak majd és idővel olyanokká lesznek, 
mint jómagunk. Hisz 1 korona 50 fillér elég volt a csoda megtételére! 
Ezért a pénzért a zsidók nevet cserélhettek. Egy korona ötvenért Kohnból 
Kun Béla lett, Krammerból Kéri, Klein Ottóból Korvin! Ez is egypár 
magyrral több, mondottuk ilyenkor. Ezzel is csak nagyobbodik ez a mi 

kis nemzetünk, mely olyan árva és elhagyatott itt az európai civilizáció 
határán!... Nem akartunk lelkünk mélyére nézni, annyira meg voltunk 
elégedve, midőn láttuk, hogy felveszik a magyar álarcot, nyelvünkön 
beszélnek s elsajátítják néhány jó tulajdonságunkat és hibáink nagyrészét. 
Két nemzedék után a galiciai vad-zsidók már fontos személyiségekké vál-
tak itten. A náluk annyira kifejlődött családi és faji összetartás erejére 
támaszkodva emelkedtek fel, mert mindazokon a tereken, melyeken valami 
vagyon vagy hatalom szerzése valószínűnek látszott, hathatósan segítet-
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ték egymást. Nekünk pedig átengedték a közigazgatás cifranyomorúságát 
és a tiszteletbeli állásokat, valamint az alsóbbrendű munkák végzését! . . . 
Mondjak egypár bizonyító számadatot? A háború előtti Magyarországon 
körülbelül öt zsidó esett száz lakosra, de az orvosok, mérnökök, ügyvédek 
és hírlapírók ötven percentje zsidó volt. Száz kereskedőre ötvenhat zsidó 
esett; száz kiadóra ötvenhét; száz kereskedelmi és ipari alkalmazott közül 
több mint a fele szemita volt. A nehéz testimunkák végzésénél azonban egy 
sem volt. Alig volt a kovácsok, kőművesek, cselédek között csak egy zsidó 
is. Vidéken a földbirtokok nagy része az ő kezükbe jutott, holott percent-
jüknek megfelelően alig egyhuszadnak a bírása lett volna méltányos. És 
itt is ritkaságszámba ment, ha száz napszámos közt egy zsidó akadt . . . 
A mi szerencsétlen országunkban tehát a hivatalnok-, földbirtokos- és 
parasztosztályon a zsidó pénzemberek, kereskedők és intellektuellek elite-
csoportja uralkodott. Ez csak javára van az országnak — mondották ők. 
Sokáig mi is hittük ezt, mert némi igazság van ebben is. Ez azonban csak 
akkor áll, ha az ember egy-két vonatkozásban vizsgálja a helyzetet: pél-
dául ha csak az anyagi haladást vagy a nyugati nemzetek állítólag maga-
sabb műveltségéhez való símulást vesszük tekintetbe. Felépítették Buda-
pestet, melyre tegnap még büszkék voltunk és amely tulajdonképen nem 
más, mint egy óriási kinövés a mi gyönyörű síkságunkon, egy gyűlöletes 
konglomerátum, mely magába zárja két ellentétes fajnak összes hibáit. 
Belevetettek minket az európai, nagy üzletek áramlataiba és olyan inten-
ziv pénzpiacot létesítettek nálunk, mely párját ritkítja. Nincs ma az 
országban egy tyúk, egy liba, amely ne az ő bankjaik számára tojná tojá-
sát. Mentalitásunknak a Nyugathoz való idomítását is megkísérelték, mert 
szemükben még a szellemi élet is csak üzlet, egy jövedelmező foglalkozás, 
melyből csakúgy pénzt lehet kovácsolni, mint valami autó- vagy varró-
gépgyár felállításából. A Nyugatnak azonban csak torzképét tudták meg-
valósítani, aminthogy ők is csak karikatúrái a magyar típusnak. Agyuk-
ban, anélkül hogy maguk is észrevennék, minden gondolat eltorzul oly-
annyira, hogy például abban, amit Nyugatról magukkal hoztak, semmi sem 
maradt meg az európai szellemből. Londonban, Párizsban, Berlinben is 
elferdítenek mindent, de ennek nincs semmi fontossága, mert e nagy nem-
zetek benszülötteiben még mindig marad elég alkotószellem a hatalmi 
egyensúly helyreállítására. Ott bőven vannak még olyanok, akik újból meg-
javítják azt, amit az ő érzéki, hiú, exaltált, erotikus, sekélynívójú ész-
járásuk elrontott. De mi itt védtelenül állunk az ő kártékony szellemük-
kel szemben. Elárasztanak bennünket újságjaikkal, folyóirataikkal, szín-
darabjaikkal és a legsilányabb irodalmi szellemességükkel, melyeket túl-
zott ledérségekkel bőven fűszereznek... Ha legalább azzal dicsekedhetné-
nek, hogy a háborúban ők is meghozták a számarányuknak megfelelő 
áldozatokat! Valamikor pedig nagy hangon hirdették hazafias érzéseiket és 
hogy nemzeti hiuságunknak hízelegjenek, minden alkalmat megragadtak 
a magyar szellem dicsőitésére és ilyenkor még a magyarnál is magyarabb-
nak mutatkoztak. De midőn a háború alkalmat nyujtott arra, hogy haza-
fiasságukat ne csak szóbeszéddel és újságcikkekkel, hanem tettekkel bizo-
nyítsák is, egyéb gondjuk nem volt, mint megszabadulni a katonai szolgá-
lattól, hogy valami biztos helyen meghúzódhassanak. A sorozóbizottsá-
gokban a tagok fele zsidó volt; ezek persze mindenképen igyekeztek hit-
sorsosaikat felmentetni. A hadsereg keretein belül is, mivel a parasztok 
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legnagyobb része irodai munkálatokra alkalmatlan volt, a frontmögötti 
helyekre zsidókat ültettek be. Természetes tehát, hogy veszteségeik szám-
aránya a keresztényekéhez képest szembetűnően csekély volt. Míg a keresz-
tények vesztesége meghaladta a huszonöt percentet, addig a zsidó tisztek 
közül alig nyolc percent esett el. A keresztény főiskolai hallgatók negy-
vennyolc percentje pusztult el a frontokon, a zsidó hallgatóknak pedig 
csak hét percentje. A közembereknél tizenhét percent magyar halottal 
szemben egy percent zsidó áll. Mit jelent az országra nézve ennek a pár 
zsidónak az elvesztése, mikor a háborús évek alatt ötszázezer galiciai 
hitsorsos vándorolt be hozzánk? Végül pedig a Monarchia veresége után 
a mi annyira liberális bánásmódunkat azzal hálálták meg, hogy megpróbál-
ták egész civilizációnkat fejetetejére állítani. Ők hozták be hozzánk azt a 
bolsevizmust, melyről még a legjobb akarattal sem lehet mást állítani, mint 
hogy egyesek szemében a Messiás-váró szellem utolsó formáját jelenti, 
mások szemében pedig arra irányuló durva erőszakot, hogy megalapítsa 
Izrael uralmát a világ minden népei fölött. 

Mindez okoskodások — mondja a zsidó meghunyászkodott, de alatto-
mos arccal, melyen átoson Heine mosolya — csupán a könyvmolyoknak 
és a pályájukat féltő egyetemi ifjaknak az agyrémei. Vizsgáljuk csak a 
dolgokat teljes tárgyilagossággal. Hála Istennek, maguk nem is gyű-
lölnek minket annyira, mint ahogy azt képzelik. Az önök arisztokrá-
ciája ragaszkodik hozzánk, mert mi kötjük meg az ő üzleteiket. A magas 
katholikus klérus szintén kedvez nekünk, mert birtokaikat mi kezeljük és 
teljes bizalmukat bírjuk. Ezenkívül azért is szeret ez minket, mert hittérí-
tési buzgalmának igen alkalmas anyag vagyunk. Az önök protestáns 
papjait pedig a bibliai szellem annyira áthatja, hogy nem tudnak 
Ábrahám és Mózes leszármazottjainak igazán ellenségei lenni. Legyünk 
őszinték! Hisz Magyarországon még a parasztok sem gyűlölnek min-
ket. Eddig még a legkisebb pogrom sem fordult itt elő. Az utóbbi hetek 
akasztásai csak szomorú incidensek, melyeket mesterségesen idéztek elő. 
Nem is fogunk ezek miatt neheztelni a parasztokra, mert alapjában véve 
ok ártatlanok. A mi igazi és egyedüli ellenségeink az önök tunya nemesei 
és gyáva nyárspolgárai, akik sokkal jobban tennék, ha dolgoznának, 
ahelyett, hogy idejüket zsidógyalázásra fecsérelik. A keresztény kereske-
dők, ügyvédek, hírlapírók, orvosok és egyetemi hallgatók nem tudják 
nekünk sikereinket megbocsátani. Hát tehetünk mi erről? Lehet-e nekünk 
komolyan a szemünkre vetni, hogy fajunk a magyarénál erélyesebb és 
leleményesebb? Ki tehet arról, hogy a középiskolákban és az egyetemeken 
mindig mi vagyunk az elsők? Lehet-e minket szemrehányásokkal illetni 
azért, mert ügyesebb kereskedők és iparosok vagyunk, mint a magyarok? 
Többször hallottam emlegetni, hogy sikereink magyarázata nem annyira 
eszességünkben és aktivitásunkban keresendő, mint inkább teljes kímélet-
lenségünkben. Könnyű ezt mondani! De ha most széjjelnézek magam 

körül nem igen veszem észre, hogy a keresztények becsületessége jóval 
a zsidóké felett állna. Egyedül azt ismerem el, hogy a mi panamáinkban 
több a képzelőtehetség és nagystílűség, mint az önökéiben. Természetes, 
hogy ilyen körülmények közt az általunk elért eredmények nagyobbak is 
és jobban szembeötlők. Íme egy példa: A háború folyamán sokszor elő-
fordult, hogy szegény keresztény ördögök sónyalatással akarták meglopni 

az államot. Eladó ökreiket ugyanis napokig csak sóval és vízzel tartották, 
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úgyhogy az átvevő-bizottság a megivott tíz-húsz liter vizet is megfizette 
minden állat után. Persze a zsidónak egészen más volt a módszere; ő az 
átvevő-bizottság generálisait itatta meg s nem az ökröket. Ez csak egy-
szerű módszerkülönbség, mely azonban a csalás lényegét nem érinti. . . 
Íme egy másik panasz: Nemcsak azt mondják rólunk, hogy mi a keres-
kedelem rendbontói és a nemzet piócái vagyunk, hanem hogy állítólag az 
ország létét veszélyeztető káros befolyást is gyakorolunk destruktiv szel-
lemünkkel, vagyis hogy a fajunkra jellemző lázasság, nyugtalanság, 
erotizmus és valami beteges türelmetlenség arra késztet bennünket, hogy 
lerontsunk minden régi tekintélyt és gondolatot, melyeken az emberiség 
századok óta felépült. Mennyire félreismernek minket azok, akik ezeket 
mondják! Hisz nagy hibáink ellenkezőleg nem abban az állhatatlanságban 
és szellemi gyengeségben rejlenek-e, amely miatt oly könnyen elfogadjuk 
más népek gondolkozását és szokásait? Higyje el, kedves uram, hogy 
apáinknak és ősapáinknak, akik Magyarországon megtelepedtek, mindig 
csak egy gondolatuk volt: azt akarták, hogy fiaik ne hasonlítsanak rájuk 
és hogy a fösvény kereskedőember keserves élete helyett éljenek, olyan 
gavallérosan, mint azoknak a földbirtokosoknak a fiai, akiktől ők a búzát 
vásárolni szokták. Hadd szórják ők is pazarul a pénzt és ha belépnek egy 
kávéházba, hadd diktálják ők is a cigánynak kedvenc nótájukat.. . Saj-
nos, ellenkezőleg úgy áll a dolog, hogy mi vettük át a magyarok összes 
hibáit, mint ahogy át szoktuk venni mindazon népek rossz szokásait, 
amelyeknél egy ideig megtelepedünk. Nevetnem kell tehát, mikor azt hal-
lom mondani, hogy a zsidók megrontották a magyarokat, mert sokkal 
inkább megfelel a valóságnak az, hogy éppen megfordítva: a magyarok 
rontottak meg minket. Kész vagyok azonban elismerni, hogy akármikép 
áll is a dolog, az eredmény egyikre nézve sem kedvező . . . Ami pedig azt 
a divatos vádat illeti, hogy mi mindent fel akarunk forgatni, mert az 
országban egy-két tucat zsidó magához ragadta a hatalmat és egypár 
ördöngős bandita olyan cselekedetre ragadtatta magát, melyeket minden 
jóérzésű zsidó elítél, — az a történelmi érzéknek teljes hiányáról tesz 
tanúságot. Csak kevés zsidó van Franciaországban, azért mégis bizo-
nyosra lehet venni, hogy ez az ország ismét megismerkedett volna legyőze-
tése esetén a kommün átkaival. És még ha elismerjük is, hogy Budapesten 
is, Moszkvában is a bolsevizmus a mi művünk, miért nem vádolják bűnös-
séggel az ostobák azon millióit is, kik bárgyún vezetni hagyták magu-
kat? . . . Különben sem tagadom, hogy a forradalmi mythosz ne gyakorolt 
volna ránk ellenállhatatlan vonzerőt. A mi népünk szédelgők és ámítot-
tak keverékéből áll. Vadul felkapunk minden új gondolatot, mert velünk 
mindent el lehet hitetni. Mi hittünk a törvényben, hittünk az apostolok-
ban, hittünk talmudista doktorokbari, a Zohárban, a szocializmusban és 
minden olyan tanban, amely valami fényes jövőről ábrándozik. Mi olya-
nok vagyunk, mint a szarkák, amelyek botorul rávetik magukat a fényes 
tárgyakra; mi szomorú pillék vagyunk, kik az eszmék lángjánál meg-
égetjük magunkat. Lehet-e elképzelni ábrándokban gazdagabb multat, 
mint a mienk? Századok óta várjuk a Messiást és örökké várni fogjuk. 
Már számtalan Messiásban hittünk és a komikus furcsaság éppen abban 
rejlik, hogy az egyedülit, aki alázatossággal és komolysággal lépett fel, 
keresztre feszítettük,... valószínűleg abbeli félelmünkben, hogy vele túl-
korán elérjük álmaink beteljesülését! Mai kommunistáink, akik a jövő 
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embereinek adták ki magukat, nem mások, mint egy igen távoli multnak 
visszatérő lelkei. Ők a mi örökös doktoraink, a mi örökös prófétáink, a mi 
örökös ámítóink. És Marx Károly „Tőké"-je sem más, mint a Talmud . . . 
Azonban nem kell azt hinni, hogy Izrael egész tehetsége a forradalmi 
tevékenységben merül ki. A valóság az, hogy a mi fajunk feltűnően kifej-
lett alkalmazkodó szellemmel bír, s tehetsége mindig képes az adott körül-
ményeket kihasználni. 

Egy életerős és egészséges államban mi mindnyájan Disraeli-k 
vagyunk, vagyis a hagyományoknak és a rendnek legjobb őrei; de viszont 
zavaros időkben az aktivitástól és hatalomvágytól űzetve (két oly tulaj-
donság, mely mindig együtt jár) Troczkijokat vagy Kun Bélákat pro-
dukálunk. 

E szavak hallatára a keresztény nem türtőztetheti tovább magát és 
a zsidó szavába vágva így érvel: 

— Hát éppen ez az, amit nem bocsáthatunk meg, mert akárhol is 
vannak maguk, a jó és a rossz érdekében egyformán küzdenek, egyedüli 
gondjuk az lévén, hogy kielégítsék nyugtalan vérük ösztöneit. Csak 
önmaguk iránt érdeklődnek, egy olyan erőt képviselnek, mely céltalanul, 
csak a hatás kedvéért is képes működésbe jönni és amely nem tud önnön-
magának korlátokat szabni. Önökre sohasem nehezednek oly sokoldalú 
érzelmek, amilyenekkel a mi különleges multunk fogva tartja lelkünket. Az 
öntudatlanul, de teljes erővel ránk nehezedő hagyományok, melyek minket 
egyéni érdekeink, sőt életünk feláldozására is képesek rábírni, önök előtt 
teljesen idegenek maradnak. Vannak realitások, amelyeket bámulatos 
könnyedséggel azonnal felfognak, de viszont másokat, sokkal fontosabba-
kat, melyek lelkünkhöz nőttek, sohasem lesznek képesek megérteni. Igaz 
viszont, hogy mi sem dicsekedhetünk azzal, hogy bele tudnánk hatolni az 
önök gondolatvilágába. Nagy tévedésünk ötven éven keresztül az volt, 
hogy lehetségesnek tartottuk a zsidókból kényünk-kedvünk szerint magya-
rokat faragni. Pedig ezt véghezvinni képtelenség. Azok, akik önök közül 
őszinték, be is ismerik ezt, sőt joggal dicsekednek is vele. Minden ember-
ben csak egy korlátolt mennyiség létezhetik a kollektiv szeretet kincséből; 
mindegyikünk csak egy hazát szerethet egy időben. Önöknek is megvan a 
hazájuk, mely azáltal, hogy az eszményi világba és a remények végtelen-
ségébe van beleképzelve, csak annál gyönyörűbbnek látszik. Ne akarjanak 
tehát félrevezetni minket és önmagukat. Megtörténhet, hogy önök rokon-
szenvet, szeretetet és ragaszkodást tanusítanak valamely idegen nép iránt, 
sőt a honosítás és keresztelés után az új hazához és valláshoz hívek is 
tudnak lenni, ennél tovább azonban már nem mehetnek. Maguk Izraelhez 
tartoznak és Izrael országában a legnemzetibb érzésű polgároknak örökre 
meg is maradnak. Nem bosszankodom emiatt, sőt inkább csodálom önöket. 
Minden fajnak megvan a maga fenntartó misztériuma; önöknek is, mint 
minden népnek, megvan a maguk nagyszerű és tiszteletreméltó hite. Ha 
tehát mi önöket nagylelkűen befogadjuk országunkba, ne kívánják még 
azt is, hogy sorsunkat az önök kezére bízzuk. Szívesen elismerem, hogy 
mi magyarok nem vagyunk olyan ügyesek és tevékenyek, mint maguk. 
Ami bennünk csak nagyon kevéssé van kifejlődve, az a modern élet iránti 
érzék, melyet önök nálunk, saját képükre, annyira kifejlesztettek. Nekünk 
régi gyermeteg lelkületünk van, melynek alapvonásai a nagylelkűség és 
lovagiasság; a mi régi, keleti lelkünk lusta és álmodozó, melynek különös 
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jellegét a távoli múltba nyúló eredet adja meg. Ezer évnek történelme az, 
ami kialakítottta a mi nemzeti érzésünket. Nem igen vágyunk arra, hogy 
az önök segítségével legalább külsőleg hasonlóbbak legyünk a többi euró-
paiakhoz. Mi meg akarunk maradni olyanokul, amilyenek vagyunk: jók 
vagy rosszak, okosak vagy ostobák, mindegy! Nagyon is sokáig hódol-
tunk az önök behízelgő uralmának és mindannak a látszatnak, mellyel 
bennünket jól tartottak. Ma megtagadjuk mindezeket. Nem akarunk többé 
idegen pásztoroktól őrzött nyáj lenni tulajdon földünkön, még ha Ábra-
hámnak vagy Mózesnek hívják is e pásztorokat, 

A zsidó, aki kétezer éven át keserűbb szavakat is hallott már ezeknél, 
s a mostaninál sokkal rosszabb helyzetekből is kivergődött már, harag 
nélkül imigyen válaszol: 

— Jól vigyázzanak, nehogy megismételjék velünk azt a kísérletet, 
amely a spanyoloknak olyan rosszul sikerült, mikor országukból összes 
mórjaikat és zsidóikat kizavarták. Öt századja ennek, de még ma is sínylik 
Hisz maguk különben sem gondolhatnak komolyan arra, hogy mint Iza-
bella idejében Spanyolországban, tömegesen kitoloncoljanak bennünket. 
A Dunába sem akarnak — úgy vélem — mindnyájunkat belefojtani. Kivé-
teles intézkedéseiknek nem lenne más hatása, mint hogy összetömörítene 
s ezáltal erősebbeké tenne bennünket. Az üldözéssel csak vissza fogják 
adni a faji öntudatot legjobbjainknak, vagy — ha -úgy tetszik — leg 
rosszabbjainknak; azoknak, akik Izraelről való lemondásuk utolsó stá-
diumát is elérték már, azoknak, akiknek szívében már nem rezdül meg 
semmi a „zsidó" szó hallatára (vagy az „izraelita" szóéra, mely hamis 
udvariassága és képmutató kíméletessége miatt még gyűlöletesebb). 
Magam is tegnap még undort éreztem a Galiciából menekült, esztelenül 
fanatikus, visszataszítóan szennyes vadzsidók iránt. Képes voltam 
leszállni a villamosról, csak azért, hogy ne érezzem szagukat és ne lássam 
a zsidóság e rettenetes típusát. De ma, mivel üldözöttek, testvéreimnek 
érzem őket és melléjük állok. Ebben az érzésben bizonyára nem maradok 
egyedül. Számtalan zsidót említhetnék fel, kik a bolsevizmus alatt meg-
undorodva hitsorsosaik túlzásaitól és félve a megtorlástól, a keresztvíz 
alá menekültek, mihelyt azonban látták, hogy a félt erőszakosságok csak-
ugyan megtörténnek és hogy tegnapi testvéreiknek hallatlan sérelmeket 
kell elszenvedniök, megtagadták tagadásukat és visszatértek Izraelhez . . . 
Halljon egy titkot! Gyakran emlegetik, hogy a zsidók szívósságának 
óriási méretűnek kell lennie, mivel az egész világon fenntartották és kifej-
lesztették fajukat mindannak ellenére, amit el kellett szenvedniök. Nem 
azt kell mondani, hogy „ellenére", hanem, hogy „éppen azért", mivel éppen 
az elnyomatás tett minket azzá, amik vagyunk. Mi csak a nyomorúságban 
és megpróbáltatásokban tudtunk igazán nagyok lenni. A mi bibliánk olyan 
időben készült, mikor rabló beduinok, vagyis állandóan fenyegetett, kóbor 
törzsek voltunk. Mikor később rendes államot alakítottunk, zsenialitá-
sunk is kihalt. Salamon híres templomából nem maradt meg semmi nyom, 
de valószínűnek látszik, hogy több volt benne a keleti pompa, mint a 
valódi szépség. Dávid zsoltárai és az Énekek Éneke az egyedüli érdemes 
alkotások, melyek azon időkből fennmaradtak. A királyok idejéből Dániel 
próféciája meglehetősen középszerű. Izraelnek két nagy szószólója, Ézsau 
és Jeremiás próféta, a balsors és számüzetés kemény idejében éltek. A Tal-
mud pedig a babyloni pokolban született... Higgyék el nekem, mi nem 
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vagyunk okosabbak a közönséges halandók átlagánál, sőt úgy vélem, hogy 
egészben véve fajunk szellemisége inkább a közepesen alul van. Hiányzik 
belőjünk a nagy lelemény, a teremtő eredetiség. Mi azonban szerencsétlenek 
voltunk, és ezáltal megtanultuk, hogyan kell lenézni a minket megvetőket 
és kifejlődött bennünk a leverő, de lebírandó események megvetése. A körül-
mények kényszerítettek rá bennünket, hogy kegyetlenséggel és realizmus-
sal ítéljük meg az emberiséget és a dolgokat. A minket körülvevő ellensé-
ges érzéssel szemben ravaszságra és alkalmazkodóképességre volt szüksé-
günk. Európa háztartásában mi vagyunk a só, az étvágygerjesztő, a 
méreg, ha úgy tetszik; szükséges és ki nem vethető elem vagyunk a világ 
vegytanában. Igaz, hogy óriási hibáink vannak, melyeket mi magunk még 
jobban ismerünk, mint maguk. Igyekezzenek védekezni ellenük. De eré-
nyeink is vannak, melyeknek kihasználása önökön á l l . . . 

És a szócsata folytatódik, a keresztény között, ki soha nem unja meg 
a vádaskodást és panaszt, meg a zsidó között, ki soha nem fogy ki a véde-
kező érvelésből. Régi vita, régi nóta ez már, s nyugaton évszázadok 
óta tárgya a társalgásnak, míg oly sok más tárgy idők jártával már 
elvesztette érdekét; örökös párbeszéd, mely hol itt, hol ott újra kezdődik, 
mindig időszerű, mindig eleven, s épp azért drámai érdekű, mert el sem 
képzelhetni, hogy valaha véget ér. 

XIII. FEJEZET. 
Ahasvérus botja. 

Mikor Budapestet elhagytam, az állomás külső vágányain siralmas 
kinézésű, hosszú vagónsorok voltak láthatók. Se festék a kocsik oldalán, 
se üveg az ablakokon. A sínek között növő gaz és a kerekekre rakódott 
rozsda azt vallották, hogy e kocsik régóta vesztegelhetnek már ezen a 
helyen. S mégis, valamennyi vagón tele volt utasokkal. A fülkékben, a 
folyosókon, sőt még a lépcsőkön is férfiak, asszonyok, gyermekek egy-
másra zsúfoltan, beszélgetve, gesztikulálva, lármázva s szégyenérzet nélkül 
végezve a mindennapi élet szükségleteit. Első tekintetre látni lehetett, hogy e 
mozdulatlan vagonok különös lakói zsidók, hogy a vagonok sora: ghettó. 

A férfiak közül egypáran még a régi ősi egyenruhát, a kaftánt visel-
ték; fejükön kerek kalap, lábukon kitaposott cipő, legtöbbjükön azonban a 
furcsa régi öltözet helyett már valami modern ruhaegyveleg volt. A túl-
hosszú zsakettek és a csodálatos szabású szalonkabátok alatt, melyek 
majdnem földig értek, azonnal ráismertem a „vadzsidókra". Ismét rábuk-
kantam arra a csodálatos népségre, melyet valamikor, felejthetetlen módon, 
hazájukban felfedeztem. Valamikor, azaz húsz évvel ezelőtt, elmentem a 
Kárpátokba, hogy bebarangoljam a hegyeket s az erdők mélyén felkeres-
sem a legendás kastélyokat és romantikus tengerszemeket; és ez utamban 
egyszerre csak szemem elé tárult egy olyan világ, melyről sem a Bae-
deker, sem Joanne nem tesz említést. Ismét ott érzem magamat abban a 
vonatban, mely a tavaszi olvadásoktól megdagadt Vág mentén haladt 
végig fenyveserdő és hótakarta hegycsúcsok között, melyek vakítóan csil-
logtak az erős napfényben. Időről-időre a gyalogösvényeken megpillantot-
tam egy-egy parasztot, kinek fején prémsapka, hátán birkabőr, lábán 
valami furcsa, vékony szíjjakkal körültekert, vörös szövet volt, vagy 

rasztasszonyokat, szintén birkabőrben, mezitláb, vagy csizmában, fejü-
Napkelet. 10 
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kön hímzett kendővel, mellükre lógó hajfonatokkal és szájukban hosszú, 
fekete pipával. A kis állomásokon pedig, ahol a vonat megállott, a gubák, 
tarka kendők és rikító lábvédők közé erősen elütő feketeruhás alakok 
elegyedtek. Fekete kalapok, fekete kaftánok, fekete, sáros csizmák. Mind-
egyiknek a kezében kopott utazótáska volt, mellyel egymást lökdösve 
ugráltak fel a vagonokba; sietve, mintha előttük a síneken a szerencse 
kereke gördülne, melyet mindenképen utól kell érniök. Mindnyájan hosszú, 
libegő szakállt viseltek, mely fekete vagy vörös volt, és amelyhez kétoldalt 
dugóhúzó alakú, göndör pajeszek simultak. Meglepő volt még rendkívül 
élénk szemük s testüknek állandó mozgékonysága és csodálatos gyorsa-
sága. Hatalmas lépésekkel haladtak előre és ha tolakodni kellett, mind-
egyik egyforma hevességgel használta könyökét, anélkül azonban, hogy 
bármelyiknek is eszébe jutott volna, hogy a kíméletlen lökdösés miatt 
bocsánatot kérjen. Az olvadó hóban és sárban, mely össze-vissza frecs-
kelte penészes kaftánjukat, látszólag egészen jól érezték magukat. Leg-
különösebb azonban az a feltűnő vidámság és életkedv volt, mely ebből a 
piszkos tömegből kiáradt. A hegyek közt elszórt falvak zsidai voltak ezek 
a furcsa alakok, Felső-Magyarország kereskedelmi megbízottai, kiket a 
pásztorok és favágók küldtek teljes bizalommal a városokba, hogy ott 
eladják terményeiket és elvégezzék helyettük a szükséges bevásárlásokat. 

Nem tudtam hová lenni a csodálkozástól, hogy két egymástól ennyire 
eltérő embertípus, ez a nyugodt, egyszerű és durvaarcú paraszt, meg a 
keletnek e mozgékony fiai, kiknek minden tekintete és mozdulata élénk 
szellemi tevékenységről tanúskodott, meg tudjon így egymás mellett élni. 
Meglepetésemet csak fokozta az a körülmény, hogy ezek a zsidók egy még 
régibb világból valóknak látszottak, mint az állatbőrbe bujtatott hegyi 
lakók. Minden állomáson szálltak be ilyen vándorok. Szinte úgy látszott, 
mintha a vonat húzta-vonzotta és kiragadta volna őket a nem nekik való 
magányból. Szinte csodálkozott az ember, hogy egy-egy állomáson le is 
szállanak; mintha az lett volna a természetes, hogy a mozdony tovább, 
tovább vigye őket, új országok felé. 

Igen, mily felejthetelen emlék számomra a sárban tapicskoló Izrael-
nek e megjelenése a vasút mentén, a felhős ég alatt, melyen itt-ott fénysá-
vok szűrődtek át, és amely egészben véve valami ótestamentumi képre 
emlékeztetett. Hegyek, erdők, sziklák, mindezek a rideg és egyhangú, de 
mégis megkapó szépségű természeti csodák, sokkal kevésbbé érdekeltek, 
mint az a fekete, tüzesszemű tömeg, lábujjmutogató csizmáival és mocs-
kos kaftánjaival. Mennél előbbre haladtam utamban, annál inkább nőtt 
csodálkozásom, annyira, hogy végül ez az érzés szinte nyomasztólag hatott 
reám. A kis városokban, ahol megszálltam, felkerestem bűzös utcáikat, 
lakásaikat és zsinagógáikat, melyekben illetlen dühvel könyörögtek az 
istenhez. Oly életviszonyokat pillantottam itt meg, melyekről soha nem 
képzeltem, hogy létezhetnek... Ez a váratlan látvány az egész világon 
páratlannak tünt fel nekem, valami középkori vitustáncnak vagy talán 
inkább egy ódon civilizáció-maradványnak, melynek eredete Antiochusig, 
Salamonig, Dávid királyig, Niniveig és Babylonig nyúlik vissza és amely 
itt a piszok alatt csodálatos módon sértetlenül megmaradt. Szóval képte-
len vagyok kifejezni azt a bámulatot, melybe ez a barokk emberiség ejtett. 
Úgy éreztem magamat, mint egy felfedező, mint Bougainville, midőn 
rábukkant a kanákokra. Megkapó érdekességű látvány előtt állottam, 
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mely visszataszító, de egyúttal vonzó is volt. Mintha egy meleg fészekbe 
nyúltam volna, melyek érintése undorít is egyúttal.... 

Ma reggel a budapesti állomáson ugyanazon embereket láttam 
viszont, kiket valaha a Vág völgyében és a galiciai síkon volt alkalmam 
megismerni. Mit kerestek ebben a mozdulatlan vonatban? Mire vártak 
ezen a gazzal benőtt tolatóvágányon? Semmit! Mindössze folytatódott 
örökös meséjük. A Magyarországba vándorolt zsidók egy csoportja volt 
ez, mely a háború alatt befészkelte magát oda és amelytől a kormány most 
úgy igyekezett szabadulni, hogy visszatoloncoltatta őket származásuk 
helyére. A román, osztrák, vagy cseh határon mindenütt ugyanaz a ren-
delet várja őket; az állomásfőnökök nem engedik őket kiszállni vagy útju-
kat folytatni. „Mi nem ismerjük, vagyis inkább nagyon jól ismerjük magu-
kat" — mondják e vándoroknak — „menjenek vissza oda, ahonnan jöttek." 
A mozgó ghettó erre nagybölcsen visszatér Budapestre. És ezért vándo-
rolnak ezek a zsidó törzsek hónapok óta ide-oda a síneken, a bolygó 
zsidónak egy egészen új és modern képét adva, melyben a legendás Ahas-
vérus botját a vasút helyettesíti. 

Expresszvonatom érkezését várva, mely ettől a különös régi történet-
től száz mérföldnyire fog röpíteni, fel-alá sétálok a rozoga vagonok men-
tén, a siralmas karaván között, mely furcsán emlékeztet az egyiptomi 
homokba vagy az Euphrates partján épített táborokra. Szomorú hatást 
kelt ennek a hontalan csőcseléknek a látványa, mely bizonyára éhen is 
halhatna, ha az izraelita szövetség nem gondoskodnék ellátásáról, és 
mégis ezeken a félreeső vágányokon, csakúgy, mint a galiciai sárban és 
valószínűleg a nilusmenti sivatagban vagy a babyloni fűzfák alatt, ebből 
a mocskos hemzsegésből valami hihetetlen lendület és meglepő életerő 
árad ki, mely még a jókedvnek is magán hordja egy bizonyos bélyegét. 
Mintha mind otthon volna ebben a nyomorúságban. Tesznek, vesznek, 
mintha semmi bajuk sem lenne. Mint a galiciai falvak lúdjai, melyek 
átúsznak az iszapos pocsolyán, anélkül, hogy tollukat bemocskolnák, ők 
is átgázolnak a rossz időkön és utána semmi nyoma sem látszik meg raj-
tuk a megpróbáltatásnak. Kíváncsiságom egyáltalán nem sérti őket, sőt 
bátran azt képzelhetem, hogy megjelenésem az állomás e rejtett helyén, 
kellemes meglepetés számukra. Ugyan mire gondolhatnak, amint élénk 
szemmel vizsgálgatnak engem? Talán egyszerűen kabátomnak vagy cipőm-
nek az értékét becsülgetik? Ez azonban a szemükben égő okos lángnak 
és az arcukról lerívó benső fénynek nagyon közönséges magyarázata 
volna. Inkább ilyesfélét látszanak mondani: „Hát jó, csak bámulj minket! 
A látomány mindenesetre megéri a fáradságot. Ennyi bizalom a balsors-
ban nem mindennapos dolog! Ma itt, holnap ott, bánjuk is mi! A fő, hogy 
éljünk! A ma nem fényes, de a holnap talán csillogó lesz . . . Hová méssz? 

Párizsba? Ki tudja, vajjon mikor megérkezel, nem találsz-e minket már 
ott? A sors oly különös! Ezek a vagonok és ez a mozdonynélküli vonat 
talán náladnál hamarabb célt ér" . . . Igen, körülbelül ezt mondhatják 
ravasz szemeik! S mellettem, mintegy visszhangként, hallom a Keresztény-
nek a szavát, amint a reménytelenség hangján mormolja: „Igen, igen, 
nézd meg őket! Ma itt, holnap másutt. Ők mindenütt otthon vannak, és 
sehol sincsenek otthon! Mindig tele rajongó reménységgel. A török, 
a budai dombon, nem volt veszélyesebb ennél a kócos zsidónál, ki most itt 
poggyaszán kuporog. Ázsia utolsó rohamában mi maradtunk alul." 

(Vége.) Fordította Régnier Viktor. 
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