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A Codreanu-per

Az 1937-es parlamenti választásokon a Vasgárda fedQpártja, a „Mindent a Hazáért” a 
harmadik helyen végzett a Nemzeti Liberális Párt és a Nemzeti Parasztpárt után. A siker 
mindenkit megdöbbentett. És oka sokak szerint abban rejlett, hogy a nyugati demokrácia 
eszményét valló Iuliu Maniu, parasztpárti vezetQ a választások elQtt megnemtámadási 
szerzQdést kötött Codreanuval, és ezzel némileg szalonképessé tette a demokráciát ele-

ve megsemmisíteni akaró totalitárius mozgalmat. Ezzel valóságos patthelyzet alakult 
ki, mert Károly király ugyan már több mint egy éve felajánlotta a miniszterelnökséget 
a Vasgárda vezetQjének, Corneliu Zelea Codreanunak, és cserébe az Q kapitányi tisztjét 
kérte. A Kapitány azonban elutasította az ajánlatot, mert tudta, hamar elhasználódik, mint 
a többi pártvezér, és mozgalmát sem tartotta még elég erQsnek a kormányzásra. Ki akarta 
várni a következQ választást, csakhogy a király felrúgta a sakktáblát; 1938 februárjában 
bevezette a maga diktatúráját és felszámolta a parlamenti demokráciát.

A királyi diktatúrát egyedül a Vasgárda háttérbe szorítása és felszámolása legitimálta. 
Ez komoly dolog volt, egyébként „…talpnyaló cikkekkel eliszapolták az irányított sajtót, 
állandó derültséget fakasztva” – írta Krenner Miklós.1 Nevetségesen hatottak a királyról 
szóló dicshimnuszok. Mert ugyan sokan okosnak tartották Károlyt, de annyira nem, mint 
az egymást felülmúló hódoló cikkek. Aztán a nevetQk saját magukon is nevethettek. A 
király ugyanis az év végére nemcsak megszervezte saját politikai szervezetét, amelyen 
kívül párt nem m_ködhetett: a Nemzeti Újjászületés Frontját, de annak tagjait – a maga 
által tervezett és jelmezként ható – egyenruhába bújtatta. Köztudott, a NUF-tagok 90%-a 
saját meggyQzQdése ellenére öltött maskarát, és bíztathatta magát és másokat a köszön-

téssel: „Egészséget!” Károly király meg elmondhatta: „Nincs akkora nagy s....m, hogy 
valamennyi politikus hozzáférjen, aki ki akarja nyalni.”2

Hiába az országra nehezedQ csend és nyugalom, Armand C<linescu, belügyminiszter 
február derekán egyértelm_en azt az álláspontot képviselte, hogy le kell tartoztatni 
100-150 legionárius vezetQt. A keszty_s kéz politikájával a királyi diktatúra elveszti te-

kintélyét. Ürügy kell – hangoztatta T<t<rescu.3

A Kapitány harcot akart, de tartott is attól. Bár Qt a nácik nem vették komolyan, már-
cius 12-én az Anschluss alkalmával táviratban köszöntötte Hitlert: „Az igazság gyQze-

delmeskedQ fénye elQtt megtört a zsidó-szabadkQm_ves minden ereje.” Ezt a sürgönyt 
sokszorosítva terjesztették.4 A legionáriusok nyilván a német védelemben bíztak, talán 
valami amulettnek is tekinthették a sürgönyt. De hiába, március 15-én felsQbb parancsra 
be kellett zárnia a legnagyobb legionárius vendéglQt is.5 Nicolae Iorga pedig olyan ci-Nicolae Iorga pedig olyan ci-
kkeket írt, amelyben azzal vádolta a legionáriusokat, hogy vendéglQikben államellenes 
összeesküvéseket szQnek, miközben agyagtálból esznek, fakanállal, melyet asztalhoz 
kell láncolni, nehogy ellopják.6 Mire március 29-i levelében becstelennek nevezte Iorgát, 
ugyanakkor azt fejtegette, hogy nem válaszolnak semmiféle provokációra, nem fognak 
ellenállni, még akkor sem, ha véresre verik Qket, sQt Q azt kiáltja Iorgának, hogy lelkileg 
becstelen – a sír mélyérQl is.7 Keser_ jóslat. P maga Krisztus szerepébe képzelte magát. 
Amikor hívei – köztük papok – ismételten kérték, hogy utazzék el, az ÚjszövetségbQl 
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olvasott fel, és közölte: „Hiába vagytok papok. Jézus elfogadta, hogy azt történjék vele, 
aminek történnie kellett. Nem megyek Olaszországba.”8 Féltette a mozgalmat is, hogy 
távollétében feleszi az anarchia.

A belügymniszter, C<linescu már a Hitlernek küldött sürgöny másnapján megmondta 
az uralkodónak: „Eljött a döntQ cselekvés pillanata.”9 

A király, hogy idegességét levezesse, kurvázott – ha igaz. Marinescu rendQrfQkapitány 
a Palotába szállította a megfelelQ hölgyeket, akik közül lehetett válogatni.10 A vasgárdis-A vasgárdis-

ták viszont a holtak szelleméhez fordultak. Április 9-én, hat hónappal Cantacuzino gene-

rális halála után a gyászmisén, kétszáz jeles személyiség vett részt, köztük Mircea Eliade 
is.11 Codreanu bizalmas körben megvallotta: „A körülmények politikai kalózzá tesznek. 
Odaütök és abból megvagyok egy-két évig. Kivárok és mások biztosítják létünket. Ezt 
mondtam 1932-ben is és szavaim a mai helyzetre is állnak. Az ellenzék a Korona ellen 
harcol. […] A liberálisok támadnak és Maniuval párhuzamosan küzdenek a Korona ellen, 
amelyet bizonyosan szétzúznak. Mi Maniu akciója peremén maradunk, és csak akkor 
kapcsolódunk be a döntQ küzdelembe, miután az ellenzék és a Korona is teljességgel ki-
merült.”12 Csakhogy 1938 április 16-án éjszaka megindult „a nagy üldözés”. Codreanut 
letartoztatták 44 társával, és aztán több száz legionáriust is. Két nap múlva a katonai 
bíróság Iorga – mint államtitkár – becsületének megsértése miatt hat hónap börtönre ítélte 
– a Kapitányt, aki kívánta, hogy elítéljék, ezáltal a legionáriusok akaratát akarván mega-

célozni, mintegy felhíva Qket a szenvedésre, amint Q is szenved. Egyébként – hangoztatta 
a Kapitány – Iorga helyzete nevetséges, megnyilvánulása válaszra sem érdemes, mert, 
amit ma állít, honap megcáfolja.13 Paradox módon a Kapitány nagyobb vonalú volt, mint 
hívei, akik úton-útfélen átkozták Iorgát és nem tagadták, hogy legszívesebben kinyírnák. 
Codreanu a becsületsértési perben még hangoztatta is, hogy Qk, a legionáriusok Iorga 
tanítványai is. P pedig Iorgát nem mint államtitkárt és királyi tanácsost, hanem mint 
újságírót támadta – az általa támasztott szörny_ vádak nyomán. Egyébként – vallotta a 
perben – „négy hónappal korábban még éppen Iorga hívott fel minket erQszakra, hogy 
oldjuk meg a moldvai zsidó kérdést, és most bemocskolja a mi tiszta eszméinket”.14 Iorga 

nem ment el tanúskodni, mert a románok történetét írta. Viszont – hangoztatta –, ami 
újabban napfényre került, bizonyítja a kriminális akció államellenes jellegét, olyan agitá-

torok bandájáról van szó, „akiknek az országgal szembeni érzelmei ugyanolyan alacsony 
színvonalú, mint az intelligenciájuk”.15 De miután elQször kifejezetten követelte Codreanu 
bíróság elé állítását, vissza akarta vonatni a vádat, nem akart pert.16 

Ez a becsületsértési per csak elQjáték volt. Hátra volt a hazaárulási per, és bár ez még 
el sem kezdQdött, az ítélet már elkészült. Április 21-én betiltották – a már Codreanu által 
feloszlatott – legionárius pártot, és már akadtak, akik tudták – egy hónappal a per elQtt –, 
hogy az ítélet tíz évre fog szólni.17 A legionárius sajtót betiltották, a sajtókirályt, Pamfil 
Şeicarut lepénzelték.18 Megindult a sajtókampány. A parasztpártiak, akik Vasgárdát „fQ-, akik Vasgárdát „fQ-

szövetségesüknek” tartották,19 igaz alkalminak, csak kapkodták a fejüket, amikor a lapok 
közzé tették Codreanu levelét Mihai Stelescuhoz, amelyben – nem sokkal azután, hogy 
három vasgárdista megölte Ion Duca miniszterelnököt – tudatta, hogy jól van, a mozga-

lom pedig kétszer olyan erQsebb lesz, mint volt, „az összes szenvedés 10 sírral ér fel. (A 
mértékegység ugyanis »a sír«.) A gyQzelemhez szükséges mennyiség 200 sír.”20 Ekkora 
naivitás, ilyen kompromittáló anyag megQrzéséhez – sopánkodtak a parasztpártpártiak. 
És attól tartottak, hogy Qk is sorra kerülnek. Csodálták Maniut, hogy éjszaka egyedül jár 
a fQvárosban, miközben ez nem titkolta, a királyt polgárháború kirobbantására is késznek 
tartja. És találgatta, vajon a király megöleti-e vagy sem Codreanut. Maniu erre már nem 
tartotta képesnek sem Qt, sem a szolgáit.21 Csakhogy az Q éleslátásának is megvoltak a 
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határai.
Május 16-ára elkészült a vádirat, 23-án megindult a per. Másnap a király életbe léptette 

a halálbüntetést. C<linescu – naplója tanúsága szerint – világosan megmondta a királynak, 
amit ez is tudott: „Nem szentimentalizmus, hanem érdekek. Nem tarthatunk sem az oro-

szokkal, sem a németekkel. Ha az oroszokkal vagyunk, és gyQznek, akkor a bolsevizmus 
fenyeget. Ha a németekkel vagyunk, akkor a gyQzelmük gazdasági, majd politikai alá-

vetést jelent. Ezt már megismertük, az ország és a korona is. És akkor egy Hohenzollern 
[II. Vilmos] állt az élen, kemény és lovagias. Mégis megaláztatások. Mi lenne egy ala-

csony származású kalandorral!” Egyetlen támasz csak Anglia lehet.22 Nagyjából Maniuék 
is így látták, de nagyjából. Maniu szerint a francia és angol vezetQk „csak a Szovjettel 
szembeni idióta gy_löletbQl csinálnak ostobaságokat, miközben Hitler és Mussolini sok-

kal nagyobb és közvetlenebb veszélyt jelentenek”. A szovjet gyQzelem kívánatosabb, 
mint a német. Maniu és a király között a nagy ellentét változatlanul az alkotmányosság 
kérdése volt, és az, hogy a parasztpárti vezetQ a királyt a németekkel való szövetkezésre 
is képesnek tartotta, gátlástalan és aljas terhelt alaknak. Az amoralitás azonban olykor 
királyi erény. Most egyszer_en Hitler ötödik hadoszlopát akarta felszámolni. És így ép-ost egyszer_en Hitler ötödik hadoszlopát akarta felszámolni. És így ép-

pen Maniu taktikája válhatott volna be: alkotmányos viszonyok biztosításával a szélsQség 
elsorvad, az ifjúság pedig kijózanodik. A hatalom emberei attól tartottak, hogy ezek után 
Maniu már a szavazatok abszolút többségét is megszerezné, ha választásokat tartanának.23 

A Codreanu-pert úgy kellett kivitelezni, hogy a vádlottat lelkileg megroppantsák és mi-
nél diszkrétebben elintézzék, a diplomáciai botrány elkerülése végett ne sértsék a náci ér-
zékenységet, csak arra derüljön fény, amire kell. Vajon sikerült? Egyáltalán sikerülhetett?

Amikor április 19-én Virgil Gheorghiu (a Carlo Ponti által megfilmesített „A huszon-

ötödik óra” cím_ regény majdani szerzQje és párizsi ortodox pap) újságíróként valahogy 
elérte, hogy bemehessen a katonai törvényszék épületébe, és megpillantotta Codreanut, 
„arcán a halál bélyegét látta”, magabiztosan vonult el, de „halál illata és színe” ült ki 
rá.24 Nem véletlenül. A Kapitány a maga könyvét az 1933-as esztendQ júliusig tartó 
fejleményeivel zárta, magabiztosan jegyezte meg: „És így tízéves szenvedések betelje-

sítéseként, készítik számunkra – anélkül hogy b_nösök lennénk – a halál koronáját.”25 

Jilavai börtönnaplója errQl az önbeteljesítQ jóslatról is szól. Már az elsQ éjszakán érezte 
a bajt, amint a nedvesség halálos nyilai átjárják a testét, hiszen a falak nedvességtQl csö-

pögtek, a szalmamatrachoz pedig csak kopott takarót kapott. Immár (1925 és 1928 után) 
a harmadik húsvétot töltötte börtönben, de – naplójának tett vallomása szerint – soha 
nem volt ennyire levert. Lelki szemei elQtt elvonultak a régi társak, István vajda is, és 
áldozatát az Úrnak ajánlotta,26 de már nem olyan magabiztosan szólt, mint néhány éve 
az „A legionárisok számára” (Pentru legionari) cím_ könyvében. A harcos feltámadás 
helyét elfoglalta a rezignáció és a kivárás. Most, hogy nem élvezhette egyetlen komoly 
politikai erQ támogatását és a királyi diktatúra a tömegrokonszenveket is visszaszorította. 
Nagypénteken körlevélben üzent: „A Légió barátai a zord szél elsQ fuvalmára elt_ntek. És 
ami szomorúbb, még a legionárius gárdáknak sem volt mersze szembeszállni a gonosszal, 
mihelyt kérdQre vonták Qket, megtagadták a mozgalmat.” Ez is azt bizonyítja, hogy akik a 
hegyekben tartózkodnak, még nincsenek felkészülve, hogy hat hónapig rejtQzzenek, amíg 
nem jön ki a börtönbQl, és addig is két hétig két-két nap fekete böjtöt tartsanak. „Senki se 
vetemedjék esztelen bosszúra. Tudja meg, hogy bármi Qrült tettért mi fizetünk, a túszok. 
Egyetlen legionárius sem ölheti meg így az elítélteket. […] A mai idQk új iskolára kész-

tetnek, a várakozáséra.”27 Közben a legionáriusok Hitler fellépésében bíztak, valamelyik 
legionárius parancsnok ugyanis már április 21-én telefonált Berlinbe, és ott, ki tudja ki, 
24 órán belüli segítséget ígért Codreanunak – ami csak plátói jelleg_ lehetett.28 A legioná-
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riusok még abban bíztak, hogy Mussolini az éppen Olaszországban járó román trónörö-

köst túszként tartja ott, amíg társaikat szabadlábra nem helyezik. Emellett a legnagyobb 
titokban rohamcsapatokat szerveztek.29 És pénzt gy_jtöttek, többek között Mircea Eliade 
volt az egyik leglelkesebb gy_jtQ.30

Miben bízott Codreanu? – miközben tetvek és bolhák emésztették. Két hétig csak 
egyetlen kenyeret fogyasztott el. Nem is vetkQzött le, az udvarra sem engedték ki, egyedül 
a kihallgatások révén szabadult ki a gyilkos nedvesség cellájából. Május 13-án egy kutya 
surrant be az Qrök lábai között hozzá – ez volt a jó jel.31 Valóban, Vaida Voevod, egyko-

ri miniszter megint támogatni akarta Codreanut,32 nyilván részben a régi barátság okán, 
részben azért, hogy Hitlert ne ingereljék, és szükség volt az antikommunista fanatizmusra 
is. „Komoly forrás” – mármint egy besúgó – is jelezte az aggodalmat: a dezorientált le-

gionárius tömegeket a III. Internacionálé ügynökei nyerik meg, hiszen az ifjúság naiv és 
tapasztalatlan, Moszkva ügynökei pedig ügyesek.33 És jött a hír, Fabricius, a német követ 
– aki egyébként egyedül a vasgárdistákat tartotta méltónak arra, hogy támogassák – kate-

gorikus utasítást kapott arra, hogy semmiképpen sem avatkozzék be a legionárius prob-

lémába, de ennek alakulását kövesse figyelemmel.34 Viszont magánkörben panaszkodott, 
hogy hiábavaló volt minden erQfeszítése, nem sikerült a királyt Codreanuval kibékíteni. 
Mire Rosetti tábornok meg is jegyezte naplójában: „Az állat! így maga ismerte el, hogy 
beleavatkozik a belügyeinkbe és támogatta a Vasgárdát. Micsoda szemtelenség!”35

A szovjet ügyvivQ arra számított, hogy Codreanut 25 év kényszermunkára ítélik, és 
néhány év múlva meghal.36 Ez volt a cél, de május közepén a börtönben már elkezdték 
jobban tartani. Május 22-én elkezdQdött a per. Iorga a per elQtt néhány nappal cikket írt, 
amelyben követelte, hogy a sajtó minden részletet közölhessen, mert az igazi büntetés az 
lesz, hogy napvilágra hozzák a hQs nullitását.37

A király meg volt elégedve a kemény fellépés jó hatásával. Elégedetten jegyezte fel 
naplójában, hogy Angliában is meg vannak elégedve.38 Szenvtelenül vette tudomásul, 
hogy Codreanu keményen és jól átgondoltan védekezett, „bár tagadja még az evidenciát 
is”. Viszont – bosszankodott az uralkodó – a vádirat gyenge, hiányos és a vádpontok oly-

kor hajuknál fogva elQráncigáltak.39 

Valóban, a vádirat a Codreanu lakásán és különbözQ legionáriusoknál talált iratokra 
hivatkozva elég kaotikusan leírja a Vasgárda felépítését, mindazt, amit Codreanu a nyil-
vánosságnak szánt írásaiban sokkal világosabban bemutatott. Az is nyílt titok volt, amit 
a vádirat mintha most fedezett volna fel: a „Mindent a Hazáért” a Vasgárda fedQszerve. 
A vizsgálóbíró úgy tett, mintha ezt most Q derítette volna fel, és mindebbQl államcsínyt 
célzó titkos szervezet létére következtetett. Bizonyíték volt erre még a Stelescuhoz inté-

zett levélben említett 200 sír. Az arzenál felsorolása komikus – 16 katonai fegyver, 57 
vadászfegyver, 137 revolver, 20 szurony, 6 boxer, 2 kard stb. –, hiszen ennyi nem elég egy 
puccshoz. Komolyabb vádpontokat lehetett elQállítani a körlevelekbQl, egy részüket már 
maguk a legionáriusok is kiadták. Az inkább kínos lehetett, hogy elQkerült az a körlevél, 
amelyben Codreanu magához hívta a titkosszolgálatnál és a hadsereg vezérkaránál lévQ 
informátorait, hogy megadja a direktívákat. EbbQl a vizsgálóbíró „hatalmas apparátusra” 
következtetett. Komikus a társadalmi felforgató tevékenységrQl szóló vád, hiszen mind-

eddig büntetlenül tevékenykedtek. Miért most került elQ mindez? – kérdezhette bárki, 
egyben tudva is a választ. A fQvád, amit sejtelmesen hoztak elQ: a nácikkal való együtt-
m_ködés volt – államellenes összeesküvés keretében. Codreanu 1935-ben „a nemzeti 
szocialista legionáriusok nevében” idegen hatalommal lépett kapcsolatba, ezzel gazdasági 
és politikai szövetségre akart lépni, segítséget kért tQle romániai társadalmi forradalom 
elQkészítéséhez. A meg nem nevezett idegen hatalom a náci Németország volt. A levél-



MISKOLCZY AMBRUS: A CODREANU-PER 71

ben a Kapitány reményét fejezi ki, hogy Romániában „is lengjen a nemzetiszocializmus 
zászlója”, viszont a szót: nemzetiszocializmus, nem tüntette fel a vádirat. Kipontozták a 
vádiratban Codreanunak vádként idézett mondataiból a nácikra való utalást, a Hitlerhez 
intézett sürgönyök is úgy szerepeltek, mint „idegen erQhöz” intézett sürgönyök. Árulás és 
a társadalmi rend felforgatása mellett Codreanut még lázítással vádolták, a polgárháború 
kirobbantásának szándékával.40 

Codreanu április 30-án és május 1-jén a nyomozati anyagot összeállító katonai 
ügyésznek értelmesen és világosan elmondta, amit a vádirat összekutyult. Pontosabban, 
Codreanu olyan kitérQ válaszokat adott, amelyek igazolták a vádat és egyben cáfolták. 
Olyan síkra helyezte a politikai tevékenységet, ahol az már nem politika a szó köznapi 
értelmében, valójában politikai fundamentalizmus. A kérdésre, hogy a Vasgárda betil-
tása, 1933. december 9-e után még tevékenykedtek, a következQ választ adta: „Noha 
valamennyiünk között megmaradtak a lelki kapcsolatok, amelyeket nem lehetett meg-

szüntetni, politikai tevékenységet nem folytattunk.” Ami pedig a Mindent a Hazáért pártot 
illeti, ennek a „szkémája a következQ: volt a spirituális legionárius mozgalom, amelynek 
három megfelelQje volt: egy politikai, a Mindent a Hazáért, egy kulturális megfelelQje, 
amely legionárius akadémia létrehozására törekedett és egy gazdasági megfelelQje – a 
legionárius kereskedelem révén. Én mint a legionárius mozgalom fQnöke, azaz a szel-
lemiségének az exponense arra vigyáztam, hogy a politikum, a kultúra és a gazdaság 
ne térjen el ettQl a szellemiségtQl.” A kérdésre, hogy mit ért legionárius ország alatt, a 
válasz: „Amikor az egész románság osztani fogja gondolatainkat, amikor minden román 
átváltozik abból, ami ma, azzá, amivé lennie kell, tehát olyan emberré, aki minden erejét 
e nép javának szenteli, gyógyítja meglévQ sebeit és amikor hittel a kereszt, a nemzet és 
a király szolgálatába áll.” Ami azt a kérdést illeti, hogy a gyQzelemhez milyen kétszáz 
sír kell, Codreanu válasza az, hogy a sírt nem anyagi értelemben kell érteni, hanem a 
szenvedés mértékeként, egyébként MoYa mondta azt, hogy a németeknek a gyQzelemhez 
330 sír kellett, a román pedig kisebb nép lévén, elég a 200. Arra már nem emlékezett 
pontosan, hogy a levelet mikor írta, feltételezi, Duca halála után, és azért bújt el, mert 
úgy értesült, a rendQrök meg akarják ölni, és miután otthon nem találták meg, fényképein 
tQrrel kiszúrták a szemeit. És hogy ki informálta, a válasz: azok, akik a Légió székhelyére 
jártak a feloszlatás elQtt, maga Max Auşnitt. [Ez az iparmágnás a király embere volt és 
zsidó származású.] A kérdésre, hogy mit jelent a Stelescuhoz intézett levélben a kész-

tetés, „hogy Q is szíve szerint feleljen (természetesen vigyázva, mert gazemberek kezei 
közé kerülhet)”, válaszként Codreanu azzal mentette ki magát, hogy nem tudta Belimace 
részvételét Duca meggyilkolásában, ha tudta volna, nem írta volna ezt, és „mindenképpen 
visszatartottam volna”. A gazemberek alatt a liberális párt és a zsidó szervezet rendQrsé-

geit értette. Zizi Cantacuzino a Nicadoroknak – Duca három gyilkosának – havonta vagy 
kéthavonta ezer-ezer lejt adott, Q pedig áldozatuk és nem a gyilkosság miatt tüntette ki 
Qket fehér kereszttel. Soha nem levelezett nácikkal. És „a nemzeti szocialista legionári-
usok nevében” formulát most hallja elQször. Ilyen levelet nem küldött Hitlernek. Semmi 
köze a Stelescu gyilkossághoz, a marosvásárhelyi kongresszuson elhangzottak részleteit 
nem ismeri. A Párt pénzügyeit könyvelQk intézték. A tagok létszámát nem tudja. Nem 
szervezett kémhálózatot. (A perben azzal védekezett, hogy nem is volt szüksége infor-
mátorokra, hiszen ott voltak az újságírók.) Munkások megnyerésével azok magatartása is 
megváltozott, mert míg a kommunisták gy_lölettel tekintettek a mérnökökre, nemsokára 
a legionárius munkások meleg pillantásaival találkozhattak. A kommunisták befolyása 
alól vonták ki a tömegeket. Május 6-án aztán – bár kihallgatások alatt udvariasan bántak 
vele – felmondta a szolgálatot az emlékezete a hideg és az éhezés miatt.41 És egyre inkább 
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érezhette, hogy nincs már apa szerepet sem betöltQ politikai erQ mögötte. Eddig ott állt 
elQször Vaida Voevod, majd George Cantacuzino tábornok (a maga háborús dicsQségé-

vel) és végül Maniu (országos tekintélyével). És éppen a Maniuval való együttm_ködése 
lett a veszte, mert ez felvillantotta annak lehetQségét, hogy a Parasztpárt rohamcsapatává 
válhat a Vasgárda. Niky Ştef<nescu kémfQnök világosan meg is mondta 1940-ben Horia 
Simának, Codreanu és Maniu együtt 90%-os ellenzéket alkottak volna.42 Ezért és ezután 
csaptak le a Kapitányra, éppen akkor, amikor a legmesszebb elment az alkotmány tiszte-

letében, és ráadásul ez az alkotmány még alkotmányellenes is volt. A királyi diktatúra a 
legionárius diktatúra igényének halvány másolata, pszeudofasizmus. Hivatalos ellentár-
sadalom, amely már nem akarta tovább t_rni a nem hivatalos, a törvényen kívüli ellen-

társadalmat. Népi bázisa a megrögzött hatalomtisztelet, a megszokás, a félelem, politikai 
bázisa pedig a nagy pártok disszidenseibQl állt, egyszer_en: árulókból. Igaz, az ország 
létérQl volt szó, de az európai hatalmi rendszer összeomlóban volt, Németország jött fel, 
és Codreanu okkal érezhette, hogy elébe ment a várható fejleményeknek – és méghozzá 
önzetlenül. Csakhogy a pszeudofasizmus éppen úgy nem ismert kegyelmet, mint ahogy a 
fasizmus sem ismert. A játszma tétje az volt, hogy ki legyen a diktátor: a király, a maga 
jól bevált apparátusával, vagy a Kapitány, aki betyárkodó múltja után belépett a politikai 
élet labirintusába, de úgy, hogy gesztusaival érzékeltette, a labirintus világát, a romlott de-

mokráciát, a romlott diktatúrát éppen úgy likvidálja, mint az ideális képviseleti demokrá-

ciára való törekvéseket. És a polgári társadalmat részben megcsonkító, részben kalodába 
szorító totalitarizmust hoz helyette. De a nagy per elQestéjén sokak érzéseit tolmácsolta az 
egyik antináci budapesti lap: „Mindenkinek az az érzése, hogy az utolsó órában csapott le 
reá az erélyes kéz, és még egy kis várakozás esetén Codreanu ma nem börtönben, hanem a 
hatalom tetején ülne.”43 Codreanut azért lehetett különbnek tartani karizmatikus társainál, 
mert a hatalom felé vezetQ úton korántsem volt olyan gátlástalan, mint azok. Igaz, nem is 
állt mögötte olyan erQ, mint azok mögött. Börtönnaplója egy egyre inkább reményét vesz-

tQ, megtört ember panaszainak felsorolása. Egész magatartása éles ellentétben állt azzal a 
harciassággal, amely korábban – külföldi riporterek szerint is – jellemezte.

Május 19–21-én Codreanunak ügyvédjeivel együtt 20 dossziét kellett átnéznie. 
„Hallatlan” – panaszolta fel naplójának.44 „Meg fogok halni – mondta ügyvédjeinek – ti 
meg ne engem, hanem az eszmét bosszuljátok meg, aztán megint kesergett, hogy nagyon 
gyengének érzi magát, és mindent megtesz saját védelme érdekében, de sajnos nem tudja 
megjegyezni a dolgok rendjét. Nem akartam hatalomra kerülni, csak akkor, ha hatalom-

ra hívnak, amit Maniunak is megmondtam. Nem tudok megbékélni a gondolattal, hogy 
árulással vádolnak, amikor mások is úgy jártak el, mint én, miként Goga, aki más orszá-

gokban különbözQ konferenciákon vett részt, mielQtt hatalomra került, és mégis az áru-

lás vádja helyett nemzeti temetést rendeztek neki.” Mire egyik ügyvédje, H. Cosmovici 
rászólt: „Kapitány, te vezére vagy egy olyan pártnak, amelynek hatalomra kell kerülni a 
királytól elnyert mandátum révén.”45 Octavian Goga egyébként nemcsak konferenciázott, 
hanem komoly pénzeket kapott Németországból, míg a vasgárdisták német kapcsolatai 
esetlegesek voltak.46 Egy okkal több, hogy a Kapitány átérezze helyzete komolyságát, 
viszonylagos abszurditását és racionalitását. Koncepciótlan koncepciós per volt ez, de 
pontos céllal.

Igaza lehetett annak a fiatal ügyvédnek, aki azt mondta Codreanu anyjának, hogy ki-
csi ez a per, egy gyermek is elintézheti, de Codreanunak is igaza volt, amikor nem bízott 
a fiatal ügyvédekben.47 Tapasztalt, neves ügyvédek nem merték elvállalni az ügyet,48 de 
a perben fellépQ tucatnyi ügyvéd között akadtak jók és lelkesek. Igazában Codreanutól 
és az ügyvédektQl sem függött már semmi, legfeljebb a per minQsége. Ez pedig minQ-
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síthetetlen. A periratok egy részét nem is bocsátották az ügyvédek rendelkezésére, akik 
tiltakoztak, miközben a Kapitány engedelmes alattvalóként csinálta végig a színjátékot. 
Megtörte a kiszolgáltatottság érzése. Értetlenül tapasztalhatta meg, hogy összeomlott a 
politikai stratégiája. Társai hittek benne, de Q kiben hihetett már? Olyanok tegezték, akik 
egyébként négykézláb mászkáltak volna elQtte, aztán részese lehetett egy kafkai pernek. 
A sors iróniája, hogy A pert az antiszemita légkör ihlette, és amikor írója barátainak ré-

szeket olvasott fel, nagyokat nevettek. Valamikor még Codreanuék is elszórakoztak saját 
antiszemita tréfáikon. Most megtapasztalhatták, hogy Nemezis úgy kezeli a jogot, mint 
Qk, amikor ügyvédként szerepeltek különbözQ legionárius gyilkosok ügyében.

A pert megelQzQ napon 27 ügyvéd gy_lt össze, és Codreanuval együtt tanulmányozni 
kezdték a vádiratot. Codreanu nem tagadta, hogy titkos iratokat akart beszerezni a ható-

ságoktól, mert ezek Qt és pártját bántották. De ezeket a falvakban tevékeny emberei révén 
szerezte meg, és nem adta tovább más hatalomnak. Majd kilenc ügyvéddel ült össze, hogy 
elemezzenek. Nem tagadta, hogy informátorokat akart elhelyezni az állami szerveknél, de 
a többi pártfQnök is ezt tette. Nem akart erQszakkal hatalomra kerülni.49

Május 23-án reggel kezdQdött a nagy per. A védelem rögtön kérte a halasztást, az 
ügyészség nem látta a vád alapjául szolgáló mind a 20 dossziét. Elutasítva. Ezután a 
védelem kérte, hogy bocsássák a vádlott rendelkezésére az összes aktát, amely a vád 
alapjául szolgál. Elutasítva, annak jelzésével, hogy majd az ítéletben megindokolják az 
elutasítás okát. A védelem szóvá tette, hogy a tanúk egy részét nem szabályosan idézték 
meg. Ügyészi válasz: eltekintenek a szabálytalanul megidézett tanúktól, és a bíróság 
jelezte, majd informátorként idézi meg Qket. Hosszú perrendtartási vita és két kérelem 
a fenti két tárgyban. Elutasítva, a majd bemutatásra kerülQ indokok alapján. Újabb ké-

relem: a vádirat olyan aktákra utal, amelyeket nem kaptak meg. És így 11 óráig. Ezután 
felolvasták a tanúk névsorát, a védelem halasztást kért, mert a tanúk nagy része nincs je-

len. A 117 megidézett tanú közül ugyanis csak 27 jelenhetett meg, a többiek nagy része 
maga is börtönben ült. A vádnak csak egy tanúja volt, és az sem jött el. De Cosmovici 
hosszan értekezhetett arról, hogy miért fontos a tanúk jelenléte. Aztán 1 óra 10 percet 
tartott a vádirat felolvasása. Az ügyész titkos ülést akart. A védQk nem. A bíró nyilvános 
ülést rendelt el, de hozzátéve, hogy adott esetben titkosít. Codreanu délután öt órától 
éjfélig egyfolytában beszélhetett. ElQször arra tért ki, hogy noteszének utolsó lapján 
különbözQ nagy összegek szerepeltek, többek között 40 millió, de a nyomozás során 
rögtön megmagyarázta az ügyésznek, hogy bányászok jártak nála, és kérték, járjon köz-

be az érdekükben, mert 40 millióra rugó munkabérrel tartoznak nekik. És bár az a vád, 
hogy 40 milliót kapott volna meg nem nevezett helyrQl, a vádiratban nem szerepel, de 
a sajtóban és a rádióban már igen.

Az árulás vádjának egyik „bizonyítéka” egy olyan hamis levél volt, amelyet a Zöld 
Ház egyik munkásánál találtak. Codreanu szerint egy ügynök helyezte el, és úgy nyilat-
kozott, most látta elQször. A levelet 1935-bQl keltezték, de a vádlott szerint nem is olyan 
rég írhatták. Írója ismeretlen, és úgy tüntette fel magát mint titkos legionárius ügynök. A 
levélnek azt kellett bizonyítania, hogy Codreanu 1934 tavaszán és Qszén is szervezkedett, 
amikor törvény szerint ez tilos volt. A levél nagy adományokról szólt, holott Codreanu 
szerint senki sem adott havonta többet ezer lejnél. Aminek az ellenkezQjét csak úgy lehe-

tett volna bizonyítani, ha megidéznek néhány – e vonatkozásban gyanúsítható – mecénást, 
de ezek egyben a király köréhez tartoztak. A kérdést nem is feszegette az ügyész. Azt még 
kevésbé, hogy kiderült, a levél írója nem volt tisztában a mozgalom történetével, mert a 
munkások beszervezésérQl írt, holott erre csak 1937-ben került sor. Keményebb dió volt 
az informátorokról szóló körlevél. Codreanu így vágta ki magát: nem az Q informátorai 
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voltak azok, hanem a nevezett szerveké, árulók, olyanok, akik éppen Qróla jelentettek. 
Ezeket akarta megszorongatni, ezért azt a bizonyos körlevelet másodszor is kiadta, és a 
sajtóban is közzétette. A fészekfQnököknek aláírással kellett bizonyítani, hogy átvették a 
körlevelet, mert arra volt kíváncsi, hogy azok is aláírják, akikre gyanakodott. És sokkal 
világosabban, mint korábban, elmondta, ami a nyomozási anyagban és a besúgójelen-

tésekben elég zavarosan szerepelt: „Ebben az országban, ilyen nevelés mellett, mint a 
miénk, lehetetlen, hogy ha valaki valakinek, akár barátjának elmond egy titkot, akkor 
azt két óra vagy két nap múlva ne tudnák az egész fQvárosban, vagy akármely városban, 
ebben az országban senkinek sincs szüksége informátorokra. Én honnan szereztem infor-
mációimat? Az újságírók hozták.” Mert a nagy vendéglQkben, a Capşában, a Corsóban, 
és a nagy szállodában, az Athenée Palace-ban – hangsúlyozta a vádlott – bármilyen ter-
mészet_ hír fellelhetQ. Ez utóbbi sarka majdnem szomszédos volt a Király Palotával. A 
tér, amelyre nyíltak, „Románia szíve topográfiai, m_vészeti, szellemi, politikai, morális 
szempontból” – írta az amerikai újságírónQ, aki nagy érdeklQdéssel figyelte a kémeket, 
a kurvákat és a messzi földrQl is idejáró kéjenceket, akinek itt oly jól esett „a b_n édes 
illata”.50 Codreanut nem ez vonzotta. „Ott nincsenek szégyenletes helyek, ott emberek 
gy_lnek össze és sok újságíró.” Ezek az újságírók rendszeresen felkeresték Qt, és tQlük 
és az újságokból megtudta, ami kellett. Ami a kezébe került Vasgárda elleni rendQrségi 
parancsokat illeti, azokat alkalmilag kapta különbözQ falvakból. És ki tudja, hogy szerez-

ték meg, lehet, hogy akik megkapták, jegyzQk vagy polgármesterek, eldobálták… Ahhoz 
pedig pártja élén állva joga volt, hogy parancsokat adjon bizonyos önkényes intézkedések 
elleni fellépésre. Minden párt vezetQje ezt teszi. Azt viszont hiába kérte, hogy tanúként 
idézzék meg a SiguranYa, a titkosrendQrség fQnökét, aki elQtt mindig nyitva állt az ajtaja, 
és akivel „állandó kapcsolatot” tartott fenn.51

Mindazt, ami eddig elhangzott a tárgyaláson, még közölhette a sajtó, de amikor szóba 
került Hitler, akkor titkos ülést rendelt el a bíróság. A titkos ülés elején Codreanu még ma-

gyarázatot f_zött ahhoz az 1938. február 3-i körleveléhez, amelyben méltatlankodva köz-

zétette a csendQrség vezetQjének azon utasítását, amelyben a kommunisták, a gárdisták és 
a szekták tagjainak megfigyelését rendelte el. A magyarázat már kimaradt a jegyzQkönyv-

bQl. De benne van a legfontosabbnak tartott bizonyíték, a Hitlerhez intézett levél teljes 
egészében – Kapitány aláírással. Codreanu csak azt ismételhette el, amit a nyomozáskor 
mondott, és azt, hogy bízik abban, Isten segítségével megtalálják a levél íróját. Meg is 
történt. De hogy miként, az megint nincs benne a tárgyalás jegyzQkönyvében. Éspedig az 
egyik ügyvédnek úgy rémlett, hogy valahol olvasta a levélben említett olyan fogalmakat, 
mint „automata gazdaság”, és gyorsan Râmnicul-Vâlceara utazott, megtalálta a könyvet 
és a szerzQt, R<dulescu-Thanirt.52 Ez aztán zavarosan megírta az egyik ügyvédnek, hogy a 
kérdéses levél valóban QtQle származik, Hitlerhez is el akarta juttatni a német követségen 
keresztül, Codreanuval is kapcsolatot akart létesíteni, de ez nem értette az ügy jelentQsé- Codreanuval is kapcsolatot akart létesíteni, de ez nem értette az ügy jelentQsé-

gét: „Az esetlegesen választott forma nem érdekelt, számomra a tartalom volt a fontos.”53 

Az ügyvéd pedig arra a következtetésre jutott, hogy a levél Alexandru Constant kezébe 
került, aki a titkárnQvel a Kapitány asztalára tette a levelet, és a vállalkozásért 400 ezer 
lejt és egy spanyol útlevelet kapott volna.54 A per negyedik napjára, május 26-ára elQ is 
teremtették a védQk R<dulescu-Thanirt, de hiába kérték a bíróságot, hogy hallgassa ki.55

De térjünk vissza a 23-i titkos üléshez. Codreanu nem tagadta a Hitlernek és 
Mussolininek a stressai találkozójuk alkalmával küldött sürgönyt, sQt büszke volt rá, hogy 
három nyelven adta fel, németül, olaszul és románul, mert így a román nyelv egyenlQségét 
juttatta kifejezésre.56 Majd hosszan fejtegette a Mozgalom békés jellegét. „Nemcsak, hogy 
nem akartunk forradalmat, még a legkisebb zavargást sem, mert tudtam, hogy bolsevikok 
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a szomszédaink, és nálunk a legkisebb zavargás Romániát Spanyolországgá változtatná.” 
Egyébként „minek csináljak forradalmat, amikor velem volt a jövQ?” SQt, „most sem 
akarok hatalomra kerülni”, mert „felkészületlenek vagyunk. Készülünk. Nevelünk. 
ElQttünk a jövQ. Siessenek az öregek.” Egy francia újságíró kérdéseire is ilyen válaszokat 
adott:

– Mi a mozgalom célja?
– A román nemzet feltámadása.
– Mit jelent a feltámadás?
– A feltámadás a halálból az életbe való átmenetet jelenti.
– Mit jelent a halál?
– Annak az állapota, aki nem hisz Istenben, a saját nemzetében, a saját sorsában, 

nem bízik magában és a maga jövQjében, az emberi és nemzeti méltóság hiánya, a fe-

lelQsséghez való bátorság hiánya és a gyávaság, a kötelességérzet hiánya, a köz- és 
magánéleti becsület hiánya, az ország iránt való odaadás és áldozat érzésének a hiánya 
– ez a halál.

– És a feltámadás?
– Ennek pontosan az ellenkezQje.
És még hozzátettem: „Ön nem ért minket. Mi nem hatalomra törünk, a mi célünk 

a szellemi újjászületés. Enélkül nincs szükségünk a hatalomra.” A Buna Vestireben is 
megírta, hogy „fokozatosan belépünk a korporatizmusba és a korporatizmust alkalmazzuk 
képviseleti rendszerként”. És hosszan olvasott fel „A fészekfQnök könyvecskéjé”-bQl és 
felolvasott „A legionáriusok számára” cím_ könyvébQl, többek között azt a részt, hogy 
a mozgalom célja olyan szellemi állapot erQsítése, amelynek székhelye nem az észben, 
hanem a tömeg lelkében található. „Ezt a szellemi állapotot nem én teremtettem. Hanem 
annak találkozásából született, amilyen módon mi érzünk és a többi román.” A „szellemi 
átalakulás nélkül nem akarunk hatalomra kerülni. Miért robbantsunk ki külsQ forradal-
mat? Miért ütközzünk össze az állammal és miért harcoljunk az állammal: Minek, ha 
nem akarjuk a hatalmat? Akkor egyáltalán nem magyarázható a vádiratba foglalt vád. 
Mondhatja valaki, hogy csak te nem érted ezt a dolgot, bár mondod és Qszintén. Nem, 
ezt a problémát mindenki megértette. Íme egy író, Mircea Eliade válasza egy újságban.” 
Az ügyész félbe is szakította: „Ezek személyes vélemények, minket nem érdekelnek”. 
Codreanu viszont olvassa: „»Ma az egész világ a forradalom jegyében áll, de amíg más 
népek ezt a forradalmat az osztályharc és a gazdaság primátusának jegyében élik át (kom-

munizmus), vagy az Állam (fasizmus) vagy a faj (hitlerizmus) primátusának jegyében, a 
Legionárius Mozgalom Mihály Arkangyal jegyében született és isteni kegyelembQl fog 
gyQzni. Ezért míg a többi kortárs forradalom politikai, a legionárius forradalom szellemi 
és keresztény.« Íme, miért ragaszkodom ehhez, azért, hogy Ön a forradalom legionárius 
értelmét ne kavarja össze a bolsevik materialista forradalom értelmével. »Amíg az összes 
kortárs forradalom célként t_zte ki a hatalom megszerzését egyetlen osztály vagy egyet-
len ember számára, a legionárius forradalom legfQbb célja: a nemzet üdvözülése, a román 
nép megbékítése Istennel, amint azt a Kapitány mondta. Ezért a Legionárius Mozgalom 
értelme különbözik mindattól, amit a mai napig a történelemben csináltak, és a legionári-
us gyQzelem nemcsak népünk erényeinek restaurálását hozza magával, méltó, büszke és 
erQs Romániát, hanem meg fogja teremteni az új embert, aki megfelel az európai élet új 
típusának. Az új ember sohasem született politikai mozgalomból, hanem mindig szelle-

mi forradalomból, hatalmas belsQ átalakulásból.« Íme, mit értett a világ, abból, amit én 
mondtam. Fontos dolog, ha én valamit mondok, de a világ mást ért alatta. Íme, a világ úgy 
értette, mint én. Vannak még hasonló idézetek, de idQkímélés miatt lemondok róluk.”57 
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És még hozzátette, hogy míg a fasizmus az államra fordít gondot, a hitlerizmus a fajra, 
addig a Legionárius Mozgalom valami mélyebbel, a lélekkel foglalkozik. „Más szóval, a 
fasizmusnál a külsQ forma a fontos, ami az ember esetében az öltözéknek felel meg, a hit-
lerizmusnál az számít, ami a ruha alatt van: a test, a legionarizmus a ruhán és testen átha-

tolva eljut az emberi lélek mélyéig.”58 Ezután Codreanu hosszan idézett mérsékletre intQ 
körleveleibQl, majd beszámolt arról, hogy Antonescu tábornok – amikor a Goga-kormány 
hadügyminisztere volt – magához hívta és óvott a zavargástól, mire Q megnyugtatta, hogy 
tudja, az adott helyzetben a legkisebb zavargás is Spanyolországgá teheti Romániát, és a 
román ifjúság „nem játsza ezt a játékot”. Mire a kérdés és az intés: „Codreanu úr, tudom, 
ön nem provokál, ebben biztos vagyok, de tudja, hogy a kommunisták provokálnak? Mit 
tesz akkor? Az is megtörténhet, hogy a kormányzó párt – én nem politizálok – lehet, hogy 
rászorítja magát valamire, mint a választásoknál történik és akkor itt a szerencsétlenség, 
meggyúlladt a t_z.” „Ne aggodjon tábornok úr – hangzott a válasz –, mert a legkisebb 
incindensre én és a szervezetem visszavonul. Nem akarom, hogy bármi is történjék.”59 

Ezzel lezárult a zárt ülés. Codreanu pedig arra figyelmeztetett, hogy a vád a hazaárulás 
és nem az állam belsQ rendjének felforgatása. Ez kiút lehetett volna a szorítóból, hiszen 
a Hitlerrel való szövetkezést nem lehetett bizonyítani, a belsQ rend ellenességet pedig 
szintén nem, mert végül is a király vezette be a diktatúrát. JellemzQ, hogy az antiszemitiz-

mus kérdése a lázadás ás lázítás témakörében nem került napirendre. Mindkét fél kerülte. 
Hiszen a király maga hagyta, hogy 1938 elején a Goga–Cuza-kormány próbálgassa – már 
régóta növesztett – oroszlánkörmeit zsidóellenes intézkedéseivel. Igaz, a királyi politi-
ka célja egyben az antiszemita irányzatok összeugrasztása volt, és magának a politikai 
antiszemitizmusnak a lejáratása saját hatalma megszilárdítása érdekében. Viszont egy 
vonatkozásban megkerülhetetlen volt a kérdés, a hitleri Németországhoz való viszony 
taglalásakor. Codreanu – hogy a hazaárulás vádját elhárítsa – fel is olvasta azt a részt, 
melyben kifejtette, hogy ha Hitler el akarná venni Erdélyt; akkor éppen a hatékony véde-ha Hitler el akarná venni Erdélyt; akkor éppen a hatékony véde-

lem érdekében kell „megszabaduljunk a zsidóktól”, a zsidóságtól, amely „lelkünket mér-
gezi és vérünket szívja”. Ez azért sem volt aktuális, mert még a király zsidó származású 
élettársára lehetett volna vonatkoztatni.60

Éjfél után egy félórával véget ért az elsQ felvonás. A másodikban az ügyésznek kellett 
támadnia. 

A következQ napon, május 24-én a fél tízkor folytatodó perben elQször az egyik ügyvéd 
támadta meg a sajtót, mert a védelem és fQleg maga Codreanu védelmének gyengeségét, 
jogi felkészületlenségét hírlelte, holott a védelemnek a bíróság védelme alatt kell állnia, 
nem lehet t_rni a becsületsértést. Az ügyész viszont azzal vágott vissza, hogy Codreanu 
inkompotenciáját akarta kérdéseivel és állításaival bizonyítani, hiszen a vádlott maga ép-

pen saját könyvében hangsúlyozta, hogy nem ügyvédkedett. Mire Codreanu okkal jelezte, 
hogy egy évig ügyvédi irodát is tartott fenn, és ügyvédkedett – valóban, olykor ezt is tette, 
igaz, nem bonyolódott szakszer_ jogi okfejtésekbe, inkább politikai szólamokat hangozta-

tott. (Akkor is lehetett így ügyvédkedni.) Majd az ügyész azt firtatta, hogy milyen alapon 
akarta nevelni az ifjúságot, netán nem tartotta megfelelQnek a tanári testületet? „Hiszek a 
tanárok képességeiben”, de másoktól is kaphatnak nevelést a fiatalok – hangzott a válasz. 
Igen – kérdezte az ügyész –, de a kereszttestvériségek felállításával nem sértette meg a 
minisztérium és az OrszágQrség hatáskörét? Akkor még nem volt OrszágQrség – han-

gzott a válasz, ami a professzorok hozzáértését illeti, emellett is terjedt a bolsevizmus 
és a kommunizmus. Hosszan elhúzodott a szánalmas, de tanulságos kötélhúzás. Hiszen 
Codreanu megkérdezhette volna, miért éppen most fogalmazzák meg ezt a vádat, amikor 
már évek óta folyik az elmarasztalt gyakorlat. És Codreanut még a helyzetkomikumon is 
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túl mutató humorérzéke sem hagyta cserben, amikor jelezte, hogy „bármit rendelt volna 
el a végrehajtó hatalom, de ez – nem tudom, most az új rezsimben, hogy van – mindig az 
igazságszolgáltatás mérlegelQ és ítélkezQ ereje alatt áll”, és számára az igazságszolgál-
tatás mindig igazságot szolgáltatott. A szóváltás az európai és a román fasizmus helyzete 
közötti hasonlóságokra és eltérésekre is utal. Az olasz és a német fasizmus szintén élt 
a jogállam eszközeivel, majd azokat felszámolta; a román – meglehetQsen korrupt – 
jogállamot a királyi pszeudofasizmus számolta fel, hogy aztán felszámolja a fasizmust. 
Codreanu pedig azzal, amit az igazságszolgáltatásról mondott, elébe akart vágni, hogy 
felhánytorgassák a Duca-gyilkosságot, amiért jól m_ködQ jogállamban kirótták volna a 
kemény büntetést, és amikor az ügyész felrótta az erQszakot, rögtön visszavágott, hogy 
az erQszak nem az elvekbQl következett, hanem részben jogos önvédelembQl, részben az 
adott helyzet szerencsétlenségébQl az adott pillanatban. Újabb kötélhúzás következett. 
Az ügyész hosszan beszámolt – éppen Codreanu könyve alapján – az 1923-as összees-

küvésrQl, arról, hogy ötödmagával merényleteket tervezett miniszterek és zsidók ellen. 
Mire a védekezés: „Gondolja meg, 20–22 évesek voltunk, úgyszólván gyerekek”, azóta 
sok idQ telt el, „magatartásomból látszik, amely szinte pontosan az ellenkezQje annak, 
amit hajdan a fiúkkal együtt tanúsítottam”. A gyilkosoknak nem a tetteikben, hanem a 
szenvedéseikben érez együtt. A rövid szóváltásoknak megvolt az az elQnye, hogy nem 
kellett elveszni a magyarázkodásban, ugyanakkor a rövid válasz a kérdésbe foglalt 
vádakat nem tudta eloszlatni, de olykor erQsen megrendítette. Még a jogfilozófiai vita 
is döntetlenre sikeredett. Codreanunak kiszaladt a száján, hogy egy pártvezér is birtokol 
valamit a nemzeti szuverenitás patrimoniumából. Mire már maga a bíróság elnöke csapott 
le rá: csak akkor jutott neki a szuverenitásból, amikor parlamenti képviselQ volt, de va-

jon pártvezér részese lehet az államhatalomnak? – hangzott a csapda-kérdés. A válasz: a 
hatalomnak nem részese, „de nem kevésbé igaz, hogy érintkezésbe kerül a hatalom ezen 
eszméjével”. Itt a vita lezárult, jöhettek a tanúk, éspedig abban a sorrendben, ahogy a vé-

delem kérte, miután a vádnak nem volt tanúja. Hallgassunk bele a vallomásokba!
Iosif Frollo, ügyvéd, egykori konzervatív párti politikus, aki az elsQ világháború után 

felhagyott a politikával, miután pártja a földreformmal elt_nt a közéletbQl, viszont a 
„Mindent a Hazáért” szenátor-jelöltjeként lépett fel az 1937-es választásokon. ElQször 
elítélte a gyilkosságokat, de aztán: „ezt a Mozgalmat mindenben szentnek találtam.” Ez 
„a szélsQséges becsület pártja a szélsQséges becstelenség ellen”. Codreanut abszolút nem 
tartja képesnek a lázadásra, és ami az árulást illeti, mindenkiben kételkedne, de benne 
soha. Constantinescu tábornokba gyorsan belefojtották a szót, miután kiderült, hogy 
Codreanu könyvét sokra tartja. Polihroniade ezredest, aki barátja, Cantacuzino tábornok 
hatására lépett be a pártba, arról fagatták, hogy szegény vagy gazdag volt-e a Mozgalom? 
A válasz: „román szegénység”. A Zöld Házat ocskavasgy_jtésbQl befolyt pénzbQl fejezték 
be. Codreanu pedig sohasem lenne képes árulásra. Eugen Chirnoag<, vegyész professzor, 
1937-tQl párttag, aki 1934-ben még Codreanut közönséges b_nQzQnek tekintette, de 
Carmen Sylván, a munkatábor láttán megváltozott a véleménye: a Mozgalom mentheti 
meg az országot, megváltoztatta a diákok szellemiségét, legjobb diákjai legionáriusok. 
Ion MoYa, a Spanyolországban elesett legionárius apját is megidézték, de amikor a véde-a, a Spanyolországban elesett legionárius apját is megidézték, de amikor a véde-

lem olyan kérdést tett fel a tanúnak, ami nem tetszett a bírónak, akkor ez közölte, hogy 
Q kérdez, és miután nem kérdezett, ezután kérdezhetett újra a védelem. Egyébként jó 
véleménye volt a Mozgalomról, hangsúlyozva, hogy az 1918 elQtti Magyarországon a 
nemzetiség megQrzése miatt is csak szélsQjobboldali lehetett. Így aztán a szokásos kérdést 
– a lázításról és árulásról – fel sem tették. Traian Br<ileanu professzor – aki maga volt 
a mozgalom szociológusa – arról adott számott, hogy az idegen elemek elleni harcában 
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miként jutott el a párthoz, amelynek szenátora lett. Mihail Manoilescu a legionárius 
mozgalmat európai össezfüggéseibe helyezte el. A világhangulat terméke. „A világ már 
nem hisz a parlamentáris formákban. A Mozgalom a totalitárius és konstruktív naciona-

lizmusra való törekvést képviseli, és fQleg az emberre vonatkozik. Corneliu Codreanu 
véleménye szerint az emberrel kell kezdeni. A jövQben majd bekövetkezik, hogy ezek 
a formák: az ember és az intézmény egyesülnek. Olyan jóslat ez, amely egyéb jósla-

taimmal együtt beteljesül. A Legionárius Mozgalom teljesíti valamennyi purifikáló moz-

galom feltételeit. Corneliu Codreanut és a Legionárius Mozgalmat olyan lelki tisztesség, 
tisztaság, áldozat és magasfokú lojalitás jellemzi, amilyennel még nem találkoztam.” A 
világpolitikáról való fejtegetéseire már nem volt kíváncsi a bíró, figyelmeztette, hogy 
mondja el azt egy konferencián. Jöhetett Nichifor Crainic, és Codreanu kérdezett: mi a 
véleménye arról – a Zöld Ház munkása által – az asztalára csempészett levélben olva-

sható állításról, mely szerint megbeszélést folytatott a 250 millió nacionalista vezérével, 
Protopopescuval és Crainickal. Valószín_, gondolom én, hogy a levélbe becsúszott két 
kis hiba, mert Codreanu, mint 250 ezer nacionalista vezetQje tárgyalt a nevezettekkel. 
Mindenesetre Cranic válaszként jelezte, hogy Codreanuval három és fél éve kölcsönösen 
nem köszönnek egymásnak, de ami a 250 millió nacionalistát illeti: „nem értem, miféle 
zagyvaság ez.” Ami az árulást illeti, „komoly kérdésekre vártam”. Többet nem is kérdez-

ték. Crainic késQbb úgy emlékezett, hogy a hazaárulási vádat tartotta zagyvaságnak, aztán 
odament Codreanuhoz, aki a sírástól nem jutott szóhoz, Q pedig Isten segítségét kérte 
számára. P is sírt, az egész terem sírt. A bíróság nem, mert rögtön, 13 órakor szünetet 
rendelt el 16.30-ig, de csak majdnem egy órás késéssel folytatta.

Petrovicescu tábornok következett, aki szerint Codreanu nemhogy nem áruló, de 
ha valaki árulást követne el a környezetében, azt félholtra verné. Jött Ion Antonescu 
tábornok. MegerQsítette Codreanu beszélgetésükre vonatkozó vallomását, jelezte, hogy 
Codreanut „csak az ország java” érdekli, akkor amikor a belsQ zavargások az ország 
határait veszélyeztetik, árulásról szó sem lehet, „Antonescu tábornok – mondta magáról 
egyes szám harmadik személyben – nem áll szóba árulókkal”. Kínosabb volt elQtte 
Codreanu kérdése, hogy vajon a házkutatások során elQkerült fegyverek mennyisége egy 
fegyveres felkeléssel kapcsolatban a legkisebb agályt is keltheti-e. Mire a bíró közölte, 
hogy a válaszhoz nincs ott a szükséges informatív anyag; a védelem kérte az anyag elQter-
jesztését, a bíró megint közölte, hogy Antonescunak nem állt rendelkezésére a szükséges 
anyag és a válasz nem az Q felelQssége. Emanoil Antonescut, a polgári jog professzorát 
félbeszakította a bíró, amikor jelezte, hogy politikai iratok alapján nem lehet árulási pert 
indítani, mert „forradalmat másképpen csinálnak”. Eugen Petit egykori jászvásári ren-

dQrprefektus azt mesélte el, hogy 1920-ban az emberei félve a bolsevikok golyóitól nem 
merték leszedni a magas épületrQl az oda kit_zött vörös zászlót, de Codreanu megtette, 
és nemzeti trikolort tett a helyébe. Mihail RacoviY< tábornok már 18 éves kora óta ismer- tábornok már 18 éves kora óta ismer-
te Codreanut, jó véleménye volt róla, aztán Cantacuzino tábornok szereplését látva, újra 
felvette a kapcsolatot, és látja „csak általa menekülhet meg az ország”. Az árulás vicc.61 

Costandache tábornok szerint Codreanu ideológiája – Haza, Isten, Király – szép, ha áruló 
lenne, már otthagyták volna hívei. Dona tábornok, bíró volt az 1934-es perben, megerQ-

sítette, hogy Codreanu semmiképpen sem folyt bele Duca meggyilkolásába, becsületes 
ember. Com<nescu tábornok is bíráskodott a Duca-perben, felkereste Carmen Sylvát, és 
látva a szegénységüket sajtót és más élelmiszert küldött nekik. Stelian Ionescu mérnök, 
majd Sabin Morar szóhoz sem jutott. Mehettek vallomás nélkül. Alexandru Hodoş, a cen-ş, a cen-, a cen-

zúra felügyeletét is ellátó államtitkár közölte, hogy a MoYa-Marin Testület instrukcióinak 
közlését engedélyezte, Goga pedig elmondta neki, hogy kormányának bukása elQtti napon 
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találkozott Codreanuval, aki jelezte, ha pártja akadályt jelent a nemzeti eszme propagálá-

sának útjában, akkor visszalép. Sextil Puşcariu, a régi román irodalom professzora most 
sem tagadta, Codreanu tehetséges író, könyve tetszett neki, a mozgalom semmiképpen 
sem államellenes. A védelem ezek után már nem is tehette fel a kérdést, hogy árulásra 
képesnek tartja-e. Constantin Iacob tábornoknak sem tették fel a kérdést, miután nem ta-

gadta, Q maga kérte a pártba a felvételét. Gheorghe Pantazi, a Párt bihari szenátorjelöltje, 
a legionáriusok példás hazafiságát emelte ki, és azt, hogy a választások alkalmával nem 
válaszoltak a provokációkra. Nicolae Pop, 1935 óta legionárius, és amikor látta az infor-
mátorokra vonatkozó körlevelet, feltette a kérdést, hogy van-e közöttük besúgó, de fészke 
tagjai megnyugtatták. Dimitrie Popa is megerQsítette, hogy a körlevél a Vasgárdába befu-

rakodott informátorokra vonatkozott. Traian Herseni, aki két legionárius brosúrát írt, arról 
beszélt, hogy nem jártak moziba, nem ittak bort, nem ettek süteményt, mert a Pártnak 
takarékoskodtak. Ezzel 8.30-kor lezárult a második felvonás.

A harmadik felvonás május 25-én, reggel 10 órakor kezdQdött. Lizetta Gheorghiu 
ügyvéd tiltakozott, hogy a sajtóban a Komintern ügynökének nevezték. A védelem és 
Codreanu további tanúkat kért, a bíró tudomásul vette. Tudhatta, Maniuval gy_lik meg 
a baja, aki – besúgójelentés szerint – a rendszer kemény kritikáját nyújtja, és általában a 
manisták vallomása Codreanunak kedvezQ lesz, mert „a pillanatnyi érdekek azt kívánják, 
hogy ezen az úton is az egyéni lelkiismereti szabadsághoz való jogot követeljék”.62 Így is 
lett. Maniu Codreanu kérdéseire alapvetQen azt fejtette ki, amit a megnemtámadási szer-
zQdés aláírása nyomán az újságíróknak mondott. Ideológiájuk homlokegyenest ellenkezik 
– fejtegette – sQt, „nem hiszem, hogy van még ebben az országban két kategorikusabban 
szembenálló párt, mint a miénk”. Mert – és ezt nagyrészt kihagyták a per eddigi kiadvá-

nyaiból – „a mi pártunk demokratikus párt és én különösképpen a demokrácia fanatikus 
híve vagyok, hiszen – úgy hiszem – csak általa fejlQdhet egy nemzet és tudja tartósan 
biztosítani állami létét. És mert tudom, mit tett a demokrácia Athénban, a tudomány és a 
m_vészet virágzását hozta magával, és ennek köszönhetQen a hellének ma is esthajnal-
csillagként ragyognak az emberiség egén, és tudom, mit tett a demokrácia a nagy római 
birodalomban, amíg nem jött a Caesarok korrupt diktatúrája. Tudom, mit tett a demokrá-

cia Angliában, amely a XII. század óta a parlamenti alkotmányosság alapján halad, és az 
emberiség történetének legnagyobb birodalma lett, a világ egyharmadát uralva; tudom, 
mit tett a demokrácia Franciaországban, amely ma a civilizált népek élén áll, és tudom, 
mit tett a demokrácia az Egyesült Államokban, amely ma kontinensünkön is valamiféle 
bíró. Márpedig a Vasgárda totalitárius, demokráciaellenes, valamiféle diktatúrát akar. 
Márpedig én fanatikus ellenfele vagyok a diktatúrának, akármilyen formában is jelent-
kezzék. Én külpolitikai téren a Franciaországgal, Angliával és a nyugati demokráci-
ákkal való szövetség mellett vagyok, mert ebben a közelgQ borzalmas felfordulásban 
csak így látom biztosítva államunk létét és integritását. Codreanu a külpolitikában 
Németországgal tart, amit államunk számára veszélyesnek tartok. Codreanu pártja an-

tiszemita, a mi pártunk azonban nem antiszemita. És én különösképpen ellene vagyok 
bármiféle üldözésnek, bármilyen is legyen annak természete. Pártunk alapvetQ eszméje 
a nemzeti eszme és a konstruktív nacionalizmus. Hite szerint az állam köteles mindent 
megtenni a román nép megerQsödése és felemelése érdekében, anélkül hogy más népe-

ket elnyomjon vagy üldözzön.”
Viszont ezek után Maniunak meg kellett válaszolnia az önmagának most feltett kérdést, 

hogy „miként jutottunk el választási megegyezés megkötéséig?” KettQs okból – fejte-

gette. A megnemtámadási szerzQdés megkötéséig nem ismerte Maniut, de figyelemmel 
követte pályáját, és láthatta „tevékenységének Qszinteségét, következetességét és kitartá-
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sát, mely tulajdonságok oly ritkák politikai életünkben, még a politikai élet vezetQinél is. 
Ezért bizalommal és örömmel nyújtottam neki kezet.” Emellett mindketten hiszik, hogy 
az egészséges nemzeti élethez „abszolút szükség van a nemzeti méltóság tiszteletben tar-
tására. Márpedig, T<t<rescu miniszterelnöki kinevezése nemcsak a nemzeti méltóságot 
sértette meg súlyosan, hanem az Alkotmány szellemét is.” Továbbá mindketten hiszik, 
hogy „a nemzeti eszme vitális tényezQje egy nemzet elQhaladásának”. Az antiszemitiz-

mustól eltekintve vallják, hogy „a keresztény erkölcs nélkül nem lehet biztosítani egy 
nemzet létét” – ezen erkölcs nélkül a jövQ: pusztulás. „Hasonlóképpen egyetértünk abban, 
hogy egy alkotmányos monarchiában, mint a miénk, a Korona és Nemzet közötti kap-

csolat közvetlen kell legyen és nem zavarhatja meg felelQtlen tényezQk beavatkozása.” A 
bírósági elnök értett a szóból, közbe is szólt: „Kérem, ezt a kérdést nem engedem, hogy 
tárgyalják.” Mire Maniu: „Alávetem magam, mert azt akartam mondani, egyetértettem 
Codreanu úrral abban, hogy a kamarillát el kell távolítani; ezek voltak a döntQ indokok, 
amelyek a Codreanu úrral való egyezségre ösztönöztek, és örülök, hogy megkötöttük.” A 
vádlott azon kérdését, hogy a Liberális Párt választáskor felhasználta-e a titkosrendQrsé-

get, a csendQrséget az ellenzéki propaganda ellenében, nem engedélyezte a bíró. Át kellett 
fogalmazni olyanformán, hogy az ellenzéki pártok nem tiltakoztak-e a hatóságoknak a vá-

lasztási kampányba való beavatkozása ellen. Maniu persze megválaszolta a tiltott kérdést: 
az 1928-as és az 1932-es választások kivételével a kormányok mindig bevetették a csend-

Qrséget és a titkosrendQrséget a kampányba, az ellenzéki pártok pedig igyekeztek meg-

szerezni a kormányzati titkos rendeleteket. 1927-ben a Parasztpárt 17 ilyenre tett szert, és 
közölte a lapokban. Azt másokhoz hasonlóan megerQsítette Maniu, hogy Codreanu nem 
tört a hatalomra, nem szított lázadást. Viszont egyedül a Nemzeti Parasztpárt politikáját 
tartja „üdvösnek”.63

Virgil B<dulescu tábornok, Codreanu egykori kadettiskolai tanára is elQkerült, és 
nyilatkozott róla: „Nagyon jó tanuló volt és szerették a társai.” Sever Dan felmutatta 
Codreanunak a hozzá intézett 1938. február 27-i levelét, amelyben megígéri, hogy sem-

mi nehézséget nem okoz a kormánynak, mert „még nem jött el az én idQm”.64 A tanú a 
választási kampányokat valóságos polgárháborúnak minQsítette, melyek folyamán most 
a Codreanu elleni vádban is b_njelként felhozott – titkos iratoknak nevezett – hatósá-

gi utasításokhoz hasonló utasítások is elQkerültek, sQt a szembenálló pártok politiku-

sai még olykor közölték is Qket vagy a parlament elé vitték. A bíróság nem firtatta az 
ügyet. Jöhetett a következQ tanú. Carol Beker azt tanúsította, hogy Codreanu neheztelt 
a Völkische Beobachterre, mert egy nem túl hízelgQ cikket írtak róla, és a válaszát nem 
közölték. Ezt erQsítette meg Henri Ghica. Végül elQkerült egy tanú, aki látta Codreanu pa-

rancsát Duca és Stelescu megölésére. Csakhogy a kérdésekre a tanú úgy összezavarodott, 
hogy válaszai betanult válaszok benyomását keltették, ezért az ügyész lemondott róla. 
12.15-kor vége volt a harmadik felvonásnak. Jöhetett a negyedik.

1938. május 26-án reggel az ügyész egy és egynegyed órán keresztül fejtette ki a vádat. 
Elöljáróban mindazt, amit Codreanu mondott, mellébeszélésnek minQsítette, a tanúk vá-

laszait pedig olyan általánosságoknak, amelyeknek semmi köze a vádakhoz. Ezzel – aka-

rata ellenére – a bíró és saját eddigi szereplését is minQsítette? Nem! – mert megvallotta, 
tudatosan hagyta, hadd beszéljen a vádlott, aki saját üldöztetésének ürügye mögé rejtette 
tézisének fogyatékosságait. De most – közölte az ügyész – „vége ennek a játéknak”. E 
kijelentés üzenete: csak a király a mulathat, hogy némileg Victor Hugo darabjának – A 
király mulat – címével éljünk. Csak egy játszmának van helye, a királyi játszmának. 
Ennek részeként az ügyész pedig Codreanut minden bajért felelQssé tette, mármint azért, 
amit bajnak tartott. Codreanu akciója: „az ország nyugalmának felkavarása, az ifjúság 
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megrontása, a lelkek megrontása, a törvényes intézmények aláaknázása.” Igaz, tolerancia 
és gyengeség érvényesült eddig, de ez nem csökkenti a b_n súlyát. „Rágalmazták, állati 
módon szidalmazták mindazokat, akik hozzájárultak ennek az országnak a fejlQdéséhez. 
Senkit sem kíméltek.” Diszkreditálták a nemzeti értékeket, morálisan bomlasztották a 
nemzetet. Most tehát Codreanut nagyjából mindazokkal a vádakkal illették, melyekkel 
Codreanuék a zsidókat. És paradox módon a Hohenzollern uralkodó ügyésze hozzá is 
kezdett a vádlott származásának elemzéséhez, megemlítette Qseit (Zelinski, Brauner, 
Condac, Antec), akikrQl korábban megírta a sajtó, hogy egyik sem román, hanem len-

gyel, német, ukrán, magyar. Az ügyész persze elhárította magától a faji tisztaság vagy az 
etnikai eredet elemzését. (Elég volt a célzás.) Viszont jelezte, hogy a vádlott apja vette 
fel a Codreanu nevet, és még nem volt román állampolgár, amikor fia, a vádlott megszü-

letett. Ez nem is volt jó tanuló, foglalkozása sincs, a nyilvánosságot is kerülte, nem tud 
szónokolni. „Hallgatott, rejtezett, titokzatoskodott, saját legendáját csinálta, ami kényel-
mesebb.” Könyve kéziratát nem látta senki. Filozofálása kimerült olyan öt maximában, 
mint „töröld meg a lábad”, „lassan nyissad és csukd be az ajtót” stb. Viszont a könyv 
alapján idézte fel a ’20-as évek fejleményeit: a miniszterek életére törQ összeesküvést, a 
jászvásári rendQrfQnök megölését, majd Duca és Stelescu meggyilkolását és a gyilkosok 
dicsQítését. Mindennek alá kellett támasztania az elQre bocsátott tézist: a vádlott kegyet-
len, a román viszont jó. Következésképpen Codreanu nem román – ezt persze már nem 
mondta ki, de azt már igen, hogy „a nemzet testébQl el kell távolítsuk az idegen testet”, 
amely „módszeresen aláásta népünk lelkének építményét”.

Codreanu tettei között – folytatta az ügyész – még gy_löletesebb a gyermekek meg-

rontása. A bizonyíték két szülQnek két hosszú levele egyetemista fiához, akinek szemére 
hányják, hogy Duca gyilkosainak nyomába akar lépni. A második levélben hazahívták a 
fiút dolgozni a megtört szülQk. A kellQ elérzékenyülés és felháborodás után az ügyész tár-
sadalmi forradalomra való elQkészülettel vádolta Codreanut, aki tette ezt idegen ideológia 
alapján, mely ideológia teljesen azonos egy idegen szervezet ideológiájával, és 48 órán 
belül ahhoz a tengelyhez akar csatlakozni, amely ezt az ideológiát vallja. Az ügyész így 
körülírta a nácizmust és Németországot, nem nevezte meg R<dulescu-Thanirt, de levelét 
bizonyítékként mutatta fel, mintha mi sem történt volna elQtte egy-két nappal, majd azzal 
nyomatékosította a vádat, hogy Codreanu elrejtette levéltárát – sejtetve ezzel, hogy mi 
minden kerülhetett volna még elQ. Ami az állami aktákat illeti, „nem a vádlott az, akinek 
mérlegelnie kell jelentQségüket” – láttuk más is mérlegelte, például Maniu. Súlyosabb 
vádpont volt az informátorhálozat kiépítésének vádja. A lázadás vádját támasztotta alá a 
mozgalom – soha nem tagadott – paramilitáris jellegének kiemelésével. Márpedig ilyen 
mozgalmat – hangoztatta az ügyész – nem lehetett csak tagdíjakból fenntartani, és mivel a 
vádlott nem adta elQ a könyvelést, felmerül a gyanúja az idegen szervezetek részérQl való 
támogatásnak. Ez megint eufemizmus, mert a náci Németországra vonatkozott. Viszont 
gondosan megkerülte azt, hogy Gogáék innen kaptak támogatást, amire Codreanu utalt.

Délután 5 órakor került sor a második jelenetre, a védelem alakítására. Lizetta 
Gheorghiu hosszan taglalta Codreanu román származását, apjának Qsei – szabadparasztok 
– Bukovinában kénytelenek voltak szláv nevet felvenni, anyai ágon sok a román ortodox, 
egyébként sok az idegen nev_ román. A Codreanu nevet az erdész nagyapa vette fel, mert 
jobban hangzott, mint ragadványneve: Erdész. A vádlott a diákokat körleveleiben tanulás-

ra intette, a nagy temetések alkalmával rendre intett, idegen hatalomnak nem adott sem- temetések alkalmával rendre intett, idegen hatalomnak nem adott sem-

miféle információt, a Thanir féle levél grafológiai vizsgálatát a védelem kérése ellen nem 
ejtették meg, internacionalista szervezetnek nevezni egy rasszista államot képtelenség, 
egy ember, a vádlott nem vívhat egyedül polgárháborút. C. Hentzescu a vádlott hazafias 
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neveltetését és buzgalmát emelte ki, majd azt, hogy 1938-ban példátlanul a pártok törté-

netében, hajlandó volt visszavonulni a kilátásba helyezett választásokból. A Legionárius 
Mozgalom kiemelte az ifjúságot „a vulgáris materializmus kloákájából”, Codreanu a 
középpolgárság gyermeke, mely a józan ész és a társadalmi egyensúly letéteményese. 
Cosmovici mindenkinél szenvedélyesebben és hosszabban azt fejtette ki, hogy az ügyész 
az árulás és az államellenesség vádját összekeverte. Codreanu elítélése egy egész nemze-

dék lelkének bebörtönzését jelenti. És azok a bizonyos sírok, amelyben Codreanu egyik 
levelében írt – tette fel a költQi kérdést – „nem a mi sírjaink?”

Codreanu az utolsó szó jogán csak ennyit mondott: „Életem az önök kezében van, 
örömmel adom. Az önök kezében van a román nép egész ifjúságának becsülete. Hiszek 
hazám katonai igazságszolgáltatásában. Márpedig, elvekkel, tettekkel és tanúkkal bi-
zonyítottam, hogy soha, még gondolatban sem akartuk polgárháború kirobbantását. De 
nemcsak ezt, de még a legkisebb zavargást sem, mivel minden léptünknél, minden hibá-

nál a Keleti veszedelem fenyegetett.”65 Tíz évre ítélték. És ez kegyes ítélet, mert 25 évet 
lehetett volna kiszabni.

Az ítélet igazi oka, a nácikkal való legionárius szövetkezés lehetQsége volt. A szakirodalom-

ban ma általánosan elfogadott, hogy Codreanu semmiféle német pénzt nem kapott. 
Codreanu a börtönben amiatt kesergett, hogy az Egyház „elítél minket”, és ezt ahhoz hason-

lította, hogy a Katolikus Egyház is egy-két évvel Hitler hatalomra jutása elQtt elítélte a nemzeti 
mozgalmat, mármint a nácizmust.66 Nem tudni, hogy Codreanunak milyen pontos fogalmai 
voltak a nácik egyházpolitikájáról, de az, ahogy Hitler a maga csalóka módján az evangéliumi 
nyelvet bekeverte a náci zsargonba, meg-megjátszva a hívQt, az egyházakat Himmler kezére 
adta, ellentétben áll azzal, ahogy Codreanu az Újszövetséget olvasta a jilavai cellában. Lelki 
szemei elQtt megjelent Jézus, és mintha átélte volna a krisztusi drámát, úgy idézett az evangéli-
umokból. Érdekes, hogy éppen a zsidóellenes János evangéliumából nem idézte ki azt a részt, 
amelyben Kajafás azt tanácsolta a zsidóknak, hogy jobb, hogy egy ember vesszen el a népért. 
(A zsidó fQpapot éppen a román pátriárkával lehetett volna párhuzamba állítani. Furcsa vélet-
len, hogy ekkortájt a bibliafordító Gala Galaction Codreanut éppen a Pál Apostolt üldözQ „zsidó 
nacionalizmus” hordozóihoz hasonlította.67) Maradt Codreanu számára a feltámadás bizonyos-
sága Krisztusban, fQleg miután Pál apostol leveleit is alaposan elolvasta. Aztán megértette, 
hogy – miután jogilag nincs b_ne – Isten akaratából börtönözték be; „P büntet a b_neimért és 
hogy próbára tegye a hitemet.” Hogy milyen b_nökre gondolt a sok közül, nem tudjuk meg.68

A király büntetett. November 19–25-én bejárta Franciaországot, Angliát és Németországot. 
Felmérte a helyzetet. Londonban és Párizsban Károly király hiteleket kért a hadsereg fejleszté-

sére. Az ígéretek nem feleltek meg reményeinek. November 24-én magánjelleg_ látogatást tett 
Hitlernél. Alighogy hazatért, Szent András éjszakáján, a 29-érQl 30-ára virradó éjjel, megölette 
Codreanut – tizenhárom társával: Duca három és Stelescu tíz gyilkosával – egyetemben. 30-án 
bemondta a rádió: „szökés közben” lQtték le Qket. Ezt a szökést jól elQkészítették a hatóságok. 
C<linescu belügymniniszter irodájában Bengliu csendQrfQparancsnok közölte egyik Qrna-<linescu belügymniniszter irodájában Bengliu csendQrfQparancsnok közölte egyik Qrna-

gyával, Dinulescuval a királyi óhajt. Amikor eljött az ideje, a foglyokat teherautóra ültették, jól 
megkötözték, hogy mozdulni se tudjanak, és mindegyik mögé egy csendQr ült. Aztán elindul-
tak, és adott pillanatban az Qrnagy jelt adott lámpájával, mire a csendQrök elQkapták zsebükbQl 
a zsinórt, és megfojtották a foglyokat, mindegyik csendQr azt, aki mögött ült, miközben az autó 
teljes sebességgel haladt Râmnicu S<ratról Jilava felé. A jilavai börtön udvarán már három 
napja megásták a gödröt. A tetemekbe belelQttek, hogy az orvos kiállíthassa a megfelelQ látle-

letet. A tetemeket elföldelték, de két nap múlva kihantolták, és másik gödörbe hányták, kén-

savval öntötték le, majd egy nagy cement lappal takarták el az egészet. A csendQrök aláírták a 
jegyzQkönyvet a szökésrQl, és kaptak 20–20 ezer lejt, az Qrnagy ennek a tízszeresét.69
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Egyébként, aki valamennyire is ismerte a román politikát, nem hitt a szökés történetében, 
tudta, kivégzés történt. Iorga meg is jegyezte: „Ügyetlenül jártak el. Nagyon ügyetlenül.”70

A legérdekesebb azonban a magyarországi visszhang. Ez a legpolarizáltabb. Németországban 
és Olaszországban csak gyászolni lehetett. Angliában és Franciaországban Codreanu hitlerista 
orientációja miatt benne egy veszélyfaktor t_nt el, nem sokaknak volt mit gyászolnia – nyilvá-

nosan. Magyarországon viszont furcsa dialektika érvényesült. Nyílt titok volt, amit a Brassói 
Lapok már rég észrevételezett: „A nyilaskereszt mozgalom annak az átfogóbb jelleg_ fasiz-

musnak dudora, amely a hitleri imádatban közelebb érzi magát az erdélyi szászhoz és romániai 
cuzistákhoz, mint hozzánk, az erdélyi magyarsághoz.”71 A magyar és a román szélsQjobboldal 
országvédQ és országgyarapító törekvései kizárták egymást, az ideológiai mezQn azonban sokan 
egymásra találtak. És nem egyik napról a másikra. Krenner Miklós (Spectator) közismert írói 
nevét sem merte feltüntetni, amikor keser_en nyugtázta, hogy „Rajniss ugyanannak a nemzeti 
szocialista gondolatnak úttörQje Magyarországon, amely az erdélyi magyarság katasztrófájához 
legalább is ürügyeket és formákat szállított”. És csak „azért kér türelmi idQt, hogy megvárja 
román eszmetársai, a vasgárdisták uralomra jutását Romániában”.72 Bosnyák Zoltán, aki A. C. 
Cuza tudományosságát Ion MoYa szenvedélyével ötvözte, felrótta az erdélyi magyarságnak, és 
helyzetének, „hogy nem folytathat ma sem cselekvQ antiszemita politikát”, az erdélyi magyar 
politikai vezetQknek pedig azt olvasta a fejére, hogy „megfeledkeztek errQl a kötelességükrQl”, 
és mivel „a zsidók ügyének elintézése elsQsorban a többségi nép feladata”, a nyilas–legionárius 
szolidaritást képviselte,73 ami Erdélyben is magyarságellenes merénylet. „Nekünk […] minden 
magyarként jelentkezQ svábot, örményt, zsidót, de akár hottentottát is örömmel kell testvérként 
magunkhoz ölelnünk” – írta az a Szentimrei JenQ, aki azt is felismerte, hogy a magyarországi 
provinciális reformkonzervatív kriticizmus is az adott helyzetben nemzetellenes érdekeket szol-
gál.74 Fel is tette a kérdést: „… miért kell nekünk szajkómódra ismételni a Szekf_- és Herczeg-
féle bálványdöntQ szólamokat, amikor a mi helyzetünkben Kossuth Lajos neve s azok az esz-

mék és eszmények, melyeket ez a nagy név jelképez, egyenesen védQpajzsunk lehetne? Hiszen 
Kossuthot megtagadni annyi, mint tagadni a demokráciát, amelynek légköre nélkül kisebbségi 
nép lélegzetet sem vehet például Olaszországban és a Harmadik Birodalomban.”75 Bethlen 
György az Országos Magyar Párt elnöke nem is szövetkezett Gogával, a Párt pedig memoran-

dumban jelezte, hogy tagjának tekint minden olyan zsidó vallású polgárt, aki magyarnak vallja 
magát, és ezért „a zsidó hitvallású magyarok számára ugyanolyan elbánás biztosíttassék, mint 
a keresztény hitvallású magyarok számára”.76

Ezek után nem csoda, hogy a magyar szélsQjobboldal- és Hitler-ellenes magyar lapok való-

sággal ünnepeltek, Codreanut – magyarveréseket patronáló – b_nözQként kezelték. Bajcsy-
Zsilinszky Endre lapjában maga a szerkesztQ írta: „Codreanu a semmibQl elQjött senki volt. 
M_veletlen, durva, kegyetlen és gonosz.” Mert: „Abból az infernális pokol-tornácából pattant 
elQ, ahol ma a roskadó világ bukásának szálait szövik.” Vele „valami kevert idegen vérbQl való 
surrant be Románia életébe” – így vette át a magyar újságíró is Codreanu idegen eredetérQl 
szóló román hivatalos propaganda tézisét, természetesen elhallgatva a lehetséges magyar fel-
menQt. Nem vádolta közvetlenül az uralkodót és a román állami vezetést, de éreztette, hogy 
korábban felsQbb támogatással bontakozott ki a legionárius mozgalom: „Csodálatos, hogy a 
hatóságok egyszerre rájöttek, hogy sem neve nem volt valódi, sem származása nem volt ro-

mán”, és „Romániának is, a Romániára figyelQ külvilágnak is érdemes utánanéznie, micsoda 
rejtélyes erQk és összeköttetések juttatták szerephez ezt az embert, akirQl bebizonyosodott, hogy 
meggyilkoltatta Duca minisztert.” Most viszont „utolérte a véletlen katasztrófa”, igaz, „milyen 
borzasztó szenvedni az igazság megtorló erejét, amely odajuttatja az öt év elQtti »világáramla-

tok« romániai »hQseit«, ahová valók: a temetQ árkába.”77 Hiszen „a gyilkosságok nagymestere-

it meggyilkolták”, és így „az erdélyi magyarság Zelea Codreanu személyében végre megszaba-
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dult a maga Kloskájától” – írta a legtekintélyesebb antifasiszta lap, a Magyar Nemzet. És rögtön 
odavágott a nyilasoknak, a „világnézeti közösség”-ben látva a magyar és a román szélsQjobb-

oldal szolidaritásának okát. „Zelea Codreanu odahaza Romániában éppúgy, mint a megszállt 
Erdélyben a totalitás mozgalmának vezére volt. Ennek következtében a totalitás magyarországi 
mozgalmának vezérei az elvtársat bámulták az élQ Codreanuban. Az a csekélység, hogy ez a 
hegyeken túli elvtárs a zsidókérdés véres spanyolfala mögött az erdélyi magyarságnak és elsQ-

sorban annak eltiprását tekintette legfQbb feladatának és céljának, ami az Q román totalitásából 
természetszer_en következett is, nem rebbentette soha szíven és koponyán a totalitás budapesti 
és akárhányszor ipszilonos nev_ vezéreit.”78 Ez így túlzás, mert a nyilasok túl akartak járni a 
legionáriusok eszén, HitlertQl várva a revíziót, a legionáriusok pedig ugyancsak HitlertQl várták 
a román területi integritás biztosítását. Hitler hallgatott, a nyilas fantázia pedig költQi magasla-

tokba emelkedett. Codreanu habitusa ihletQen hatott a jól fésült, pohosodó fasisztákra. A mesék 
világában érezhették magukat. Mert – írta Hubay Kálmán – „a »szökési kísérlet« színhelyérQl 
elindult egy legenda. Legenda a kapitányról, aki nem akkor volt félelmetes ellenfél, amikor 
szabadon járt-kelt, agitált, szervezett, terjesztette az idegen eszméket és veszélyeztette a román 
»Qsi alkotmányt«, hanem akkor vált igazi ellenféllé, amikor megnyíltak elQtte a fegyház kapui. 
És száll a legenda a nagy hegyek között. Száll a legenda a kapitányról, aki a szerdai hajnal óta 
immár gyQzhetetlen, mert testetlen fogalom. Száll a legenda a kapitányról, a vezérrQl. Száll a 
legenda, hogy bevegye magát hercegi kastélyok és hegyi pakulárkunyhók folyton jelenlevQ 
kísérteties árnyai közé.” Ezzel szemben a hivatalos Románia urai „öntelten bíztak szuronyaik-

ban és elfelejtették, hogy vannak idQk, amikor egyetlen ember szuronyok nélkül, szabadság 
nélkül, egyszer_en a maga tiszta fanatizmusának vértezetével és hirdetve hitt igazságainak 
»szálfegyverével« nagyobb erQ, nagyobb hatalom és nagyobb ígéret minden szuronynál és 
minden fizikai erQnél. Finis Romaniae. Nagy-Románia gondolatát, torz fikcióját Zelea 
Codreanu ideig-óráig talán még átmenthette volna a jövQbe.” Csakhogy „Zelea Codreanu visz-

szalQ…”79 A román hatóságok ezt a cikket le is fordíttatták, pedig az imrédysta majd nyilas Oláh 
Györgyé még szárnyalóbb és érdekesebb, mert személyes élmények is vannak benne. 
Valamikor a ’30-as évek derekán kereste fel Codreanut a Cantacuzino-féle ideiglenes székház-

ban, és megnézte az épülQfélben lévQ Zöld Házat. Így emlékezett: „Magam elQtt látom széles 
arccsontú, kunos, olajbarna arcát, sötét, cigányfürt_ fejét, olcsó, vörös pulóverét, kopott, barnás, 
vidéki diákvezérekre emlékeztetQ öltözékét és fQleg azokat a nagy-nagy szláv szemeket, azt a 
különös, nagyon gyermekien kék, nagyon messzenézQ, merev tekintetet, amely sokszor egé-

szen Tolsztoj-böjtölésben, fanatizmusban QrjöngQ szerzeteseire emlékeztet és elsQ perctQl kezd-

ve arról beszélt, hogy ez a moldvai, jassikörnyéki román-kun tengerbQl kiemelkedett népvezér 
apai ágon mégis csak szláv Zelea–Zselenszki-QsöktQl származik.” Ebben a megjelenítésben van 
valami finom dialektika, már-már a Kapitány magyar Qseire is utal, de ügyesen csak kun vér-
vonalon érvényesül a rokonság, a mama német származását nem említi, mert az sok lenne a 
jóból. Tény, ilyen szépen még a legionáriusok sem írtak a Kapitányról, hogy például Nae 
Ionescunak, a Vasgárda ideológusának azon megjegyzésére utaljunk, mely szerint Codreanu 
„mivel nem román, meglesz a morális ereje, hogy a szanálja a román politikát.”80, vagy a leg-

nagyobb francia stiliszta, Cioran 1972-es megjegyzésére, amely szerint Codreanu „gyakorlati-
lag szláv volt, inkább egy ukrán hetman típusa”.81 Ezekhez képest Oláh beszámolója már-már 
tiszta költészet: „Ma is tisztán látom magam elQtt azokat az egzaltációktól feszülQ, éles, zárt 
gesztusokat, azt a szónoki hangsúlyt, amely olyan felmérhetetlen ellentétben volt ezzel a majd-

nem álmatag, szerzetes tekintettel. Valahányszor ökölbeszorított, beszédközben keményen le-

vegQbe sújtó kezére néztem, mindig eszembe jutott, hogy ez a kéz 1922-ben, a nyílt tárgyaló-

teremben fegyvert fogott és rálQtt Jassi rendQrprefektusára. Olyan szerény volt velem, a külföl-
divel, az ellenséggel szemben is, elQzékeny, fegyelmezett és udvarias, mégis folyton az volt az 
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érzésem, ez az ember, ha egy fordulat úgy kívánná, ha egy erkölcsinek hitt sugallat úgy paran-

csolná, ugyanilyen szerényen és kimérten fölállna most és lelQne minket.” De miért tette volna? 
FeltehetQen a zsidókról beszéltek, olyankor szokott volt Codreanu a levegQbe sújtani. És külön-

ben is a legionáriusok olykor nagyon barátságosak. Oláh György ámulva figyelhette, hogy a 
kapitányi fogadásnál semmi ceremónia, a szobában jöttek mentek a legionáriusok, és vezérük 
íróasztalához úgy ültek le, mint egy kávéházi törzsasztalhoz, a falon ikon díszelgett, és a polcon 
papírba csomagolt fegyverek, puskaagyak, rohamkések tornyosultak. „Milyen különös érzés-
vegyüléket ébresztett bennem, a külföldiben ez a szokatlan csendélet: a halál el sem rejtett 
harci eszközei, a szentképek és ez a közvetlen, mindennapi kávéházi csevegés így egymás 
mellett!” Itt minden csupa rejtély. Maga a Vasgárda is, mert „tulajdonképpen régen nem politi-
kai mozgalom. Ha idQnként pártalakot öltött is magára, a lényeg kezdettQl fogva a szektajelleg-

ben, a pravoszláviában annyiszor, annyi formában jelentkezQ nagy szektariánus forradalomban 
rejlik.” Codreanu is rejtélyes, mert „tulajdonképpen el sem döntötte magában, mire készül, 
pravoszláv vallási mártír akar-e lenni, Cyrill és Method könyörtelen, véreskez_ reformá-

tor utóda, erkölcsi felháborodásában mindenre kész prédikátor, Románia, balkáni, mon-

golmódon büntetQ Cromwellje, vagy egyszer_, fanatikus fasiszta pártvezér, tisztán balká-

ni igényekkel fellépQ néptribun? Csak azalatt a néhány nap alatt, amíg Bukarestben tar-
tózkodtam, legalább négyféle utasítást olvastam tQle: az egyikben felszólította a légioná-

riusokat, hogy ne foglalkozzanak jövendQmondással, tíz napra se kombináljanak, a 
másikban arra figyelmeztetett, hogy esztendQkig, esetleg tíz esztendeig is várni kell, míg 
a Gárda végleg meghódítja Románia lelkét. A harmadikban, mint írásaiban is, újra azt 
ismételte, hogy a gárda célja nem az emberek reformja és a politikai programok reformja, 
a légió iskola és erkölcsi elvekért küzdQ hadsereg, tehát nem politikai párt. A negyedikben 
viszont vallásos jelszavak mögött tiszta napipolitikai utasításokat adott. Ha mindehhez 
hozzáveszük” a választásokon pártként indult, „a liberális-nacionalista” Maniuval paktu-

mot kötött, „akkor válik teljessé elQttünk az a sok-sok nagy belsQ ellentmondás, amely ezt 
az olyan csodálatosan egységes szervezet_ mozgalmat még megfejthetetlenebbé tette.” 
Politikus szemmel a Vasgárda lidércfény, görögt_z. Amikor a gárdisták diákotthonokat 
építettek, csontot, vasat gy_jtöttek, 40-50 vendéglQt állítottak fel, kereskedelmi hálózatot 
hoztak létre, akkor „böjtöléssel, önfeláldozással egy nagy és reális gazdasági mozgalom-

má akartak átalakulni”, ugyanakkor az „élQ halottak” kultuszával, imával, árulók elleni 
titkos eskükkel „még ködösebbé, még lángolóbbá tették a görögkeleti színezetet, az orto-

dox miszticizmust”. És miközben köztük járt Oláh György vagy éppen az épülQfélben 
lévQ székház hatodik emeletérQl figyelte a várost, „folyton azt az áthághatatlan _rt érez-

tem, amely e két véglet között tátongott”. A Vasgárda, amelyet Cioran késQbb „Qrült szek-

tának” nevezett, Oláh elQtt is hasonlóként t_nt fel: „rajongó szektahad”. Mi tagadás jól 
látta, „könny_ lesz szétszórni”. Viszont „végleg megsemmisíteni, végleg elhallgattatni 
épp oly nehéz, mint az álmot, az illúziót legyQzni. Mint a borszeszlángot elfújni puszta 
szájjal. A sok következetlenség közben is volt valami roppant komor és következetes a 
kapitány igehirdetésében.” Bár ez lelkileg mintha távol állt volna Oláhtól, hatását jól ér-
zékelte. Codreanu „homályos jóslataiban, sokszor ideológiailag is erQsen zavart, de min-

dig gyönyör_en, biblikusan hangzó megállapításaiban egy szólam ismétlQdött csak az 
utolsó idQkben teljes világossággal, hogy a mozgalomban az élet és halál nem külön va-

lami, hogy »ez az ifjúság elszánta magát a halálra. Elhatározta. Halad elQre keresztül a 
halálon«. »Ez a halál csapata« – hirdette a Pentru legionari elsQ kötete végén. És ez az 
elQre meghirdetett mártíromság, ez az elQre fölrakott mártírkoszorú az, ami a mozgalmat 
Károly király Romániájával szemben továbbra is eleven erQvé, továbbra is hívQk fanati-
kus seregévé teszi. Mihály arkangyal barokkpáncélos alakja továbbra is ott fog élni 
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sokezer parasztsorból fölvergQdött fiatal teológus, diákvezér, pópa, ügyvéd, kisiparos, 
katona és hivatalnok lelkében úgy, ahogy azt Codreanu kolostorból átalakított v<c<reşti-i 
fegyház kápolnájában révületében leroskadva látta. Az arkangyal alatti sárkány, Codreanu 
tanai szerint, továbbra is a korrupt liberális Romániát jelenti. És bármint rendelkezzék 
Károly király, a tömegnek csakugyan lesznek még pillanatai, amikor e látomás leny_gözi 
Qket.”82

A mese és a helyzetjellemzés a szociológiai, hatalmi és mentális háttér felvázolásával 
tökéletes, a valóság borzalmas. És nem is olyan megfejthetetlen. Kérdés, a magyar fasisz-

ták mit akartak és mit nem akartak látni. Bajcsy-Zsilinszky lapja jól jellemezte Qket és a 
helyzetet: „Aki tudja a dörgést, az tisztában van vele, hogy a csont- és rongygy_jtés, mint 
jövedelmi forrás, el akarja terelni a figyelmet bizonyos gyanús eredet_ külföldi támoga-

tásokról, amelyek a Vasgárda tevékenységébQl ítélve milliókra rúghattak.” ErrQl lehet 
vitatkozni, mint arról is, hogy a támogatást közéleti személyiségek meggyilkolására kapták 
volna. Ennél fontosabb a kérdés: „De ha a Vasgárda Nagyromániára törekszik, miért gondol-
ják a magyar »vasgárdisták« azt, hogy ugyanaz a támogatás, amely a román Vasgárda mögött 
áll, Qket viszont ahhoz fogja hozzásegíteni, hogy megcsinálhassák Nagymagyarországot, 
visszakaphassák Erdélyt, s Magyarországhoz csatolhassák a székelyeket?” És még fonto-

sabb az intés: „az a Hatalmi Cél, amely a terrorcselekményeket a Dunavölgyében mozgatja, 
nagyszabású balekfogásra van berendezve és sikere ragyogónak is mondható. Bukarestben 
és Budapesten is elhiszik neki, hogy csupán azért hevül, hogy Románián és Magyarországon 
segíthessen. Valakit megcsalnak a terrorcselekmények pénzelQi és bujtogatói. Vagy az egyik 
vagy a másik felet, vagy pedig mind a kettQt.”83 A kis „balekok” logikája mást diktált: a na-

gyoknál kell szerezni olyan érdemeket, hogy egymással szemben vízióikat valóra válthas-
sák. És a vízió alighanem fontosabb volt, mint a pénz. Akik pénzéhséggel vádolták ezeket a 
fasisztákat, nem fogták fel ép ésszel, hogy ép ésszel miként csinálják, amit csinálnak. Amit 
például Hubay nyilasvezér mondott, akármelyik legionárius elmondhatta volna, ha az identi-
fikációs jelzQket kicseréli: „Boldog és büszke vagyok, amiért magyar nemzeti szocialistává, 
nyilaskeresztessé, hungaristává hívott el az Isten, mert azért a gondolatért, amit mi hirdetünk 
és vallunk, minden gyötrQdés kevés és minden áldozat gyönyör_séges. Szorongattatunk, de 
meg nem töretünk, kétségeskedünk, de nem esünk kétségbe, üldöztetünk, de el nem veszünk: 
Vagyunk és maradunk!” A gondolat: „a trianoni bilincs teljes széttörése” és „a minden ma-

gyar testvérünket egyesítQ, mindnyájunknak nagyobb kenyeret nyújtó magyar népi munkaál-
lam megteremtése”.84 Mondhatnánk: legionárius Magyarország – persze más frazeológiával. 
Szálasi pedig 1944-ben úgy nyilatkozott M. Sturdzának, hogy ha Codreanut nem ölik meg, 
„akkor talán más alapokat találtunk volna két országunk problémáinak megoldására”.85 A ro-

mán legionáriusok fQ problémája egyelQre a bosszú volt. Budapesten a nyilasok tenyerükbe 
írták fel és mutogatták a következQket: „Ha Szálasi Codreanu sorsára jut, Szent Bertalan éjjel 
válaszolunk.”86 Bajcsy-Zsilinszky Endre pedig 1938-ban – klasszikus érvénnyel – csak annyit 
üzent a szélsQjobboldalnak: „Kotródjatok!”87
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