
Pro memória. 
(Emlékbeszéd a nyugatmagyarországi harcok vértanúinak 

sírjánál, 1937. évi november hó 6-án.) 

Virágzásban letört f iatal hajtásai a magyar élet fájá
nak, megérzitek-e a könnyes szeretet melegét, a fájdalmas 
büszkeség áhítatát, amely öreg és fiatal kartársaitokat 
elhozta emléketekhez? 

Feldobban-e kihűlt szívetek pora, amikor a m i könnyes 
szemünk elborulva réved azok felé a tájak felé, amelyek 
megtartásáért hiába ontottátok ifjú. véreteket. Ad-e meg
nyugvást, ad-e büszke öntudatot szárnyaló lelketeknek az, 
amikor szégyenkezve, meghajtott fejünkre hamut hintve 
ismerjük el, hogy nem a nagy többségnek, de nektek volt 
igazatok*? 

Nektek, akik már akkor tudtátok, hogy csak azt a nem
zetet segíti; csak azt segítheti meg az Isten, amelyik min
dent kockáztatva, maga is kiáll jogainak védelmére. 

Nektek, akik, ha nem pár százan, de pár százezren lette
tek volna, ma tán nem siránkoznék Trianon roncsain a tehe
tetlenül kapkodó magyar. 

Pályátok olyan volt , mint az augusztusi hulló csi l la
goké, amelyeknek futását csak az látja, ak i állandóan 
figyel i az eget. 

' Nem világrengető vihar tépett le Benneteket a magyar 
élet fájáról, de apró kis helyi fergeteg, amelyről a nagy 
népek világtörténelme meg sem fog emlékezni. 

S nekünk mégis egyik legfelemelőbb mozzanata ez az 
utolsó idők gyászos történetének. 

Egyet len önkéntes fellángolása a magyar virtusnak a 
csüggedés, az elernyedés, a. szomorú letiportság korában, 
amelynek Mindentváró Ádámjai a történelmi igazságba 
vetett bizalomnak és a nemzetféltés aggodalmának a leplébe 



burkoltuk saját kishitűségünket, a magunk féltését és 
p i r u l v a bár, de szó nélkül hajolunk meg azoknak a parancsa 
előtt, akik 4 véres, viharos esztendőn át tisztelve és félve 
emlegették a magyart. 

Nem a hatalom behívó parancsa, nem a hadi cikkelyek 
drákói rendelkezései hívtak Benneteket a megtépett, meg
gyalázott zászló alá, de a T i ifjú lelkesedéstek, magyar vére
tek, önzetlen áldozatkészségtek akkor, amikor még hivata
los részről is csak gáncsban, csak akadályoztatásban volt 
részetek. 

Nem várt Rátok rendjelhullás, elismerések özöne a 
küzdelem végén, s T i mégis a 48-as idők gyerek-honvédei-
nek lángjával és Rákóczi rongyosai szomorú elbúsulásával, 
megfontolás nélkül, dalolva tettétek kockára legnagyobb k in 
cseteket, ifjú életeteket. 

S az áldozat nem volt eredménytelen, mert a T i harco
tok utolsó fázisa volt az a mérkőzés, amely megmentette a 
Csonkaországnak a magyar szent korona egyik legszebb 
gyöngyét, a civitas fidelissimát. 

Kétségbe kellene esnünk a nemzet jövője felett, ha nem 
tudnók biztosan, hogy halóporotok lesz az a talaj, amelyben 
gyökeret ver, porladó szívetek lesz az a b ib l ia i mustármag, 
amelyikből kisarjad a nemzethűség, a lelkesedés, a magyar 
áldozatkészség tövises, de ragyogó fája s kiomló véretek 
harmata neveli azt olyan terebélyessé, olyan virulóvá, hogy 
újból beárnyékolja a megcsonkított ország elrabolt határait. 

Kegyelet tel , szeretettel, hálás elismeréssel hajtjuk 
meg emléketek előtt a megtépett trikolórt, amelyért véretek 
elfolyt. 

Leromlottságunkban, koldus-szegénységünkben nem 
adhatunk Nektek mást, mint ezt a hálás elismerést, marék
n y i babért s egy gyászkeretes, de fényes lapot a magyar vér
tanuk albumában, amelynek fénye el nem homályosodik, 
amíg csak egy magyar mérnök él ezen a véráztatta földön. 




