
Bajcsy-Zsilinszky Endre, 
a pálkövei „törpebérlo" 

Amikor a húszas évek végén Bajcsy-Zsilinszky Endre 
Előőrs című hetilapjának munkatársa lettem s ennek 
révén csakhamar barátságát is kiérdemeltem, gyakorta 
keveredett beszélgetésünkbe a Balatonrendes tőszom
szédságában levő, közigazgatásilag Kővágóörshöz tar
tozó magányos félsziget, Pálköve neve. Abban az idő
ben még nem ismertem a magyar tengert s kicsit túlzott
nak éreztem a rajongást, amellyel Bajcsy-Zsilinszky az 
északi partnak ezt a kies pontját emlegette. Szerencsé
jének nevezte, hogy teljesen beépítetlen, zúgó fákkal 
körülvett nyúlványra vetődött, amelyet éppen elha
gyatottsága, minden forgalom hiánya miatt tartott 
igazán pihentető helynek. Vallotta, hogy ez az Isten 
háta mögötti helyecske Szigligetnél is szebb és nyugal
masabb, valósággal megfizethetetlen olyan hajszolt 
életű férfi számára, mint amilyen ő a pénznélküli lap
szerkesztés és a képviselőség nélküli politikusság álla
potában volt. 

Abban az időben bérelt területén még semmilyen 
építmény nem állt, őt azonban ez legkevésbé sem zavar
ta. Nyaranta felkerekedett s heteket töltött sátorban a 
telken, amelyet Kővágóörs községtől azzal a feltétellel 
kapott meg 16 évre, hogy házat épít rá és a bérleti szerző
dés lejártakor azzal adja vissza a területet. A község úgy 
okoskodott, hogy a mellette tervezett strandfürdőhöz 
csatolja majd s a Bajcsy-Zsilinszky által emelt épület 
lesz az egész objektum középpontja. A közeli Rendest 
kívánták így fürdőhelyi rangra emelni. Az építési köte
lezettség nagy terhet rótt Zsilinszkyre, közvetlen baráti 
köre, melyet ő tréfásan „Napkeleti bölcseknek" csú
folt, könnyelműségnek is tartotta, hogy Zsilinszky 
ilyesmit vállalt, ő azonban szilárdan bizakodó volt. 
Remélte, hogy 16 év alatt viszi csak annyira, hogy a 
házat megépíthesse. A lényeg különben is az volt, hogy 
pillanatnyilag nem terhelte semmi. Mert bizony akkor 
annyival sem rendelkezett, hogy a legszerényebb bérleti 
díjat fizetni tudta volna. 

Mi, fiatalabb évjáratú köréje sereglettek a harmincas 
évek elején ismertük meg a mindig különös becsben 
álló helyet. Az akkor divatos filléres gyorssal utaztunk 
Balatonfüredre s onnan a csatlakozó vonattal jutottunk 
el Balatonrendesre, Pálköve vasútállomására. Ekkor 
már a sátor-korszak véget ért, nádból emelt bungalóban 
fogadott a házigazda s úszott a boldogságban, hogy a 
helyet mi is rendkívül idillikusnak, vonzónak találtuk. 
Valóban az volt. Öreg nyárfák terítettek árnyékot a 
közvetlen vízparti gyepre, belátható közelben semmilyen 
tartózkodásra alkalmas építmény nem zavarta a magányt. 

A telek kiszögelő ékként nyúlt a vízbe, csak a nyugatabb
ról átkacsingató ábrahámhegyi dárda hatolt előre me
részebben. Ennek ellenére a keskeny sávként elnyúló 
parti szegélynek volt valami külön enyhet jelentő zárt
sága. A karéjban őrt álló fák szinte falat képeztek a 
telek hátában, amely mellett a tapolcai vonal vasúti 
töltése húzott el, kifelé, a tó irányában viszont, egy 
öbölszerű ponton át, nyitott volt a láthatár s közel hozta 
a csillogó víztükröt. Keskeny rés volt ez az irdatlan nádas 
rengetegben és mégis ablak, amely a végtelen szabad
ságérzésnek nyújtott távlatot. 

Ebéd során, amelynek révén megismerkedhettünk ké
sőbbi feleségének, Mickónak nagyszerű főzőtudomá-
nyával éppúgy, mint a Révfülöpről származó rizling 
tüzével, kisült, hogy a tóval való külön barátkozást, a 
varázslatos elkülönítettséget veszély fenyegeti. A hát 
mögötti töltésen túli területet ugyanis, ahol éveken át 
vörös bazaltot bányásztak, a lelőhely kimerültével a 
tulajdonos parcelláztatni kívánta. A tervezett akció 
azt jelentette volna, hogy idegenek áramlanak majd a 
környező területre s ezáltal megszűnik a hely vonzása. 
Ez agasztotta, de talán még ennél is jobban az, hogy kik 
kerülnek a hátába. A területet ugyanis négyszögölen-
kint 25 fillérért bocsátották áruba, mondhatni potom 
pénzért. Zsilinszky ebből arra következtetett, hogy a 
lehető legrosszabb összetételű rétegből toborzódnak 
majdani szomszédai. A középosztály legalacsonyabb 
fokú, kishivatalnoki rétegéből, amelyet a meglevő ha
talom legmeghunyászkodóbb kiszolgálóinak s az akkor 
már körvonalaiban észrevehető német behatolás várható 
bázisának tartott. Felvillantotta, milyen jó lenne, ha a 
bethleni konszolidáció megerősödött gyászvitézei he
lyett, az ő törekvéseit megértő barátok vennék körül. 
Arra noszogtatott, csapjunk fel telekvásárlónak, hiszen 
aránylag csekély összegért, száz pengő ellenében 400 
négyszögölet vásárolhatunk. A jelenlevők többségének 
anyagi helyzete még ilyen kiruccanást sem engedhetett 
meg, de azért nekivágtunk, hogy megtekintsünk a par
cellázandó területet. Mi tagadás, mindannyiunk haja 
égnek állt, amikor elképzelt birtokrészeinket megpillan
tottuk. Üreg üreget ért, néhol valóságos kráterek ásí
tottak elénk, humusz sehol. A gödrök mélyén víz csillo
gott, az oldalfalak kővonulatokból rétegződtek. Nehéz 
volt elképzelni, miként lehet itt valaha is növény- vagy 
fakultúrát létesíteni. 

Bajcsy-Zsilinszky fáradhatatlanul agitált. Élénken 
magyarázta, hogy ne városi szemmel nézzük, ami elénk 
tárul. A hatalmas mélységeket be lehet tömni a robban-
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tásból visszamaradt törmelék anyagból s ezt tetszés 
szerinti vastagságban lehet beteríteni idetalicskázott 
földréteggel. Ismételten hangoztatta, hogy a területet 
lényegileg ingyen lehet megkapni, ahhoz pedig elég 
fiatalok vagyunk, hogy a munkától ne riadjunk vissza. 
„Itt az ideje, bizonyságot tehettek, hogy bennetek is 
van annyi vitalitás, mint egy minden hatalomnak alá-
fekvő adótisztben vagy számvizsgálóban, — próbált 
lelkesedést önteni belénk. — Ezen a zsebkendőnyi 
félszigeten megcsináljuk a magunk kis Magyaror
szágát, legalább itt az otthon illúziójában élhetünk." 
ígértük, hogy fontolóra vesszük szavait, lényegileg 
azonban dr. Tóth Endrének helyeseltünk, aki vissza
térőben Füredre, a vonatban romantikus elképzelésnek 
nevezte Zsilinszky ötletét, amit nekünk, realistáknak 
csendes mosollyal kell elutasítanunk. Évek múltán, 
amikor meggyőződtem, milyen takaros kis telepet 
létesítettek itt a Zsilinszky által rettegett elemek, — tisz
telet a kivételnek, — be kellett látnom, hogy mi voltunk 
az együgyűek és ő, a romantikus a realista. 

Van Bajcsy-Zsilinszky Endre életének egy soha, 
senki által nem bolygatott titka, amiről itt kell említést 
tennem. A tátongó gödröktől éktelenkedő területről 
úgy távoztunk, hogy kicsit elkanyarodtunk Révfülöp 
felé a cser-erdő irányába. Közvetlen Zsilinszky parton 
elnyúló apró földnyelve fölött, egy két részre tagozott, 
nyílt fennsíkon találtuk magunkat. Mintegy 800 négy
szögölnyi lehetett ez a terület, kökény, galagonya, 
csipkerózsa bokrok borították, egyébként azonban fel-
sebzetlen volt, a kőbányászat nem érintette. Doyenünk 
Rékey Ödön feltette a kérdést Zsilinszkynek, ezt a 
területet miért nem ajánlja megvételre hiszen itt 
csak a bokorirtással kellene megküzdeni az esetleges 
telepesnek. Zsilinszky arca számunkra érthetetlenül 
elfelhősödött. Válasza szerint a terület nem tartozott a 
parcellázandó objektumhoz, egy kővágóörsi özvegy
asszony, bizonyos Baloghné tulajdona volt s tudtával 
már valaki alkudott a fennsíkra. Elkomorodását azzal 
magyaráztam, hogy elutasító tendenciát lát az érdek
lődésben, azt, hogy a valóban megszerezhető terület
rész iránt nem érdeklődünk kellőleg és terve nem való-
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Байчи-Жилинскому. 

sulhat meg. Arcszínváltozásának azonban sokkal konk
rétabb oka volt. A telekre tudniillik gróf Széchenyi 
Alexandra alkudott, Sopronhorpács arisztokrata bir
tokoslánya, aki kifejezetten azért akarta megszerezni a 
kis birtoktestet, hogy Bajcsy-Zsilinszky szomszédjává 
válhasson. Rövidesen meg is történt a birtokvásárlás s 
azután a grófnő nyarainak nagyrészét ezen az elvadult, 
soha meg nem tisztított telken töltötte az általa építte
tett házban. 

A grófnő és Zsilinszky ismeretségének kezdetét nem 
ismerem, de volt az Előőrsnek egy Kerecsényi Imre nevű 
altisztféléje, aki egyúttal bizalmas szolgálatokat végzett 
Zsilinszkynek is s szinte minden dolgáról tudott. Ő be
szélte el nekem, milyen „oktalanul" viselkedett egy
kori gazdája a pénzes grófnő irányában. Kerecsényi 
szerint a fiatal arisztokrata lány teljesen belebolondult a 
markáns, kemény kiállású férfiba és mindent megpró
bált, hogy felületen mozgó ismeretségüket közelebbi 
kapcsolattá fejlessze. Kerecsényi több telefon
üzenetet vett át, leveleket közvetített, meghagyáso
kat teljesített, távbeszélgetéseknek volt fültanúja s ezek 
tudatában határozottan állította, hogy Zsilinszky na
gyobb rugalmassága esetén a grófnő még anyagi áldo
zatra is hajlandó lett volna az Előőrsért, amely a titkos 
támogató, Vass József halála után mindig az elmerülés 
veszélyével küzdött. Zsilinszky azonban minden kísértést 
elhárított a grófnő pálkövei telekvásárlása után is. 
Érintkezett vele, de csak tisztes távolságból. Egyrészt 
azért, mert félt, hogy földosztó programjának komoly
ságát veszélyeztetné hívei szemében egy ilyen kapcsolat, 
másrészt érzelmileg is régen el volt már kötelezve ké
sőbbi felesége, akkori titkárnője irányában. 

Visszatérve a parcellázás kérdésére, le kell szegeznem, 
hogy Zsilinszky akkori csendes visszahúzódásunkat 
mindig cserbenhagyásnak tekintette. Erről meggyőződ
hettem egyszer később, már a háború alatt, amikor 
együtt úsztunk ki öbléből a Rendes felé eső irányba, a 
nádkiszögel lés csücskéig. Akkor már Zsilinszky telké
hez simulóan működött a község strandja, a benépesült 
Pálköve villatulajdonosai és a Rendesen nyaralók napoz-
gattak, fürdőztek itt. A nádcsücsök végénél tempózgat-
va megismertük három pálkövei villatulajdonos hangját. 
A háború esélyeit taglalták és teljesen megegyeztek a 
német győzelemben, az új, nemzetiszocialista Európa 
állításában. Zsilinszky közismerten szangvinikus ember 
volt, a düh teljesen elöntötte s semmivel sem törődve 
átkiabált a vízen, lehazaárulózva a három díszpintyet. 
A megtámadottak elnémultak, s karcsapásaikból meg 
lehetett állapítani, hogy hanyatt homlok menekülnek a 
a part felé. Bajcsy-Zsilinszkyt az eredmény korántsem 
elégítette ki. Szidta a német-bérenc bandát, acsarkodott, 
napja el volt rontva. Végül nem állhatta meg, hogy ala
posan rám ne pirítson. „Látod, ez is miattatok van. 
Hagytátok, hogy ez a gerinctelen, behódolós csürhe 



2. „Meg kell őrizni a magyar falu ősi építőművészetét". 
(Bajcsy-Zsilinszky cikke a Magyarország 1939. augusztus 2-i számában.). 

2. „Die Baukunst des alten ungarischen Dorfes soll sorgfältig gepflegt 
werden". 
(Faksimile eines von Endre Bajcsy-Zsilinszky geschriebenen Artikels in 
der ungarischen Tageszeitung „Magyarország" vom 2. August 1939). 

2. „Il faut garder l'art architectural ancestral du village hongrois" (Article 
d'E. Bajcsy-Zsilinszky, paru dans le numéro du 2 août 1939 du quotidien 
Magyarország). 

2. «Необходимо сохранить венгерскую сельскую архитектуру». 
(Статья Байчи-Жилинского в газете «Мадьярорсаг» от 2 августа 
1939 года. 

lepje el a helyet, ahelyett, hogy ti jöttetek volna ide. 
Nem volt fantáziátok." Meg sem kíséreltem védekezni, 
igaza volt. 

Felmerül a kérdés, hogy ha a német imádattól át
itatott, a magyarság sorsa iránt érzéketlen környezet 
puszta léte ennyire irritálta, nem gondolt-e arra, hogy 
maga meneküljön el onnan ? Nem, ilyesmi meg sem for
dult fejében. Jobban hozzánőtt ekkor már e sajtszeletnyi 
partszegélyhez, hogysem meg tudott volna válni tőle. 
Szinte azt mondhatnám, ezen a helyen oldódott fel 
igazán, ide menekült fontos döntések előtt, majd ké
sőbb, 1937 után, amikor végre sikerült egy szobás kony
hás házát felhúznia, fontosabb műveit is itt alkotta meg. 
Nyugodtan mondhatom, Budán csak lakott, igazi ott
honának azonban Pálkövét tekintette. Ez abból is ki
világlott, hogy itt sohasem volt sietős, ideges, nem kö
tötték le mellékes szempontok; itt mindig arról beszélt, 
ami befelé leginkább foglalkoztatta. Igazán bizalmasan 
itt lehetett beszélni vele. 

Ezt először az 1935-ös választásokat követő hangu
latban tapasztaltam. Tarpán, régi kerületében indult, 
ám egykori barátja, aki hosszú éveken át szellemileg 
belőle élt, a németeknek teljesen behódolt Gömbös 
Gyula, hallatlan erőszakkal megakadályozta győzelmét. 
A bukás Zsilinszkyt teljes anyagi megsemmisüléssel 
fenyegette, mivel eladdig képviselői fizetéséből tengő
dött. Lapja, az időközben Szabadsággá átalakult 
Előőrs ugyanis nem hozta, hanem vitte a pénzt. A heti 
nyomdaszámlák kiegyenlítése is a képviselői fizetésből 
és baráti hozzájárulásokból (Rékey Ödön, Biernaczky 
Szilárd, Borbás Gáspár) történt. Zsilinszky számára 
valójában bezárult minden kapu. Jóformán azt sem 
tudta, másnap mit eszik. 

így állt a helyzet, amikor Balatonalmádiból, nyara
lásomból átrándultam hozzá. Még mindig a bungaló
ban lakott, a házépítés lehetősége akkor még a tervezés 
nél tartott. Csodálatos módon mégsem volt letörve, 
erőtől duzzadt, bízott tarpai petíciója sikerében. Öröm
mel állapítottam meg ezt a tényt. „Hjah Pálköve, az 
Pálköve!" — mondta magyarázatul. 

A parti nyárfák védelmét élveztük, rozoga, kerti 
székekben szorongva s viszonylag nyugodtan mérlegel
tük a gondokat. Bátorkodtam előhozakodni azzal, 
amiről magunk között annyi szó esett, hogy fel kellene 
adnia merev álláspontját s mint ahogy minden számot
tevő orgánum teszi, el kellene fogadni a TÉBE és 
GyOSz (a bankok és a nagyipar szervezetei voltak) jut
tatásait. Mint főszerkesztőnek nem kellene ingyen dol
gozni, a lap megjelenése biztosítva volna s az eddig 
csak lelkesedésből közreműködő munkatársak is hozzá-

jutnának valamihez. Nem én ajánlottam először ezt a 
megoldást, a lap addig volt legtehetségesebb szerkesztő
jét, Fazekas Sámuelt emiatt menesztette, de feltételez
tem, hogy a teljes kilátástalanság esetleg jobb belátásra 
készteti. Tévedtem. Kurtán, haragosan utasított el. 
Megfellebbezhetetlenül értésemre adta, hogy úgyneve
zett közgazdasági jövedelem fejében nem adja fel szelle
mi függetlenségét, nem mond le arról, hogy a tőkét ne 
bírálhassa. Azt mondta, ha petícióját elutasítják, in
kább rááll az Eckhardt Tibor által kínált alkura és belép 
a Független Kisgazda pártba. Eckhardt tudniillik idő
közben összeveszett Gömbössel és mindent elkövetett, 
hogy vele szemben a régi barátokat egységesen felsora
koztassa. Zsilinszkynek azt ígérte, hogy az első időközi 
választáson ő lesz a párt jelöltje és lapjának is biztosítja 
a szükséges anyagiakat. Zsilinszky feltette a kérdést, 
hogy köztünk, fiatalabb hívei között, véleményem sze
rint milyen visszhangja lenne egy ilyen lépésnek ? 

A közlés új volt számomra, de a helyzet ismeretében 
ki mertem jelenteni, hogy az elhatározást nem fogadná 
hozsánna. A Kisgazda pártot nem tartjuk földosztó 
pártnak, a földreformot pedig mindenki halaszthatat
lannak ítéli, amellett a kisgazdák külpolitikai profilja is 
elég tisztázatlan. És mintegy folytatásként, szinte észre
vétlen átzökkentem olyan témára, amelynek igazi ve
szélyét abban a pillanatban magam sem mértem fel. 
Azt kérdeztem Zsilinszkytől, miért nem hajlandó köze
ledni öccséhez, Gáborhoz, akinek nagy a jövedelme, a 
Péti Nitrogénművek és a Stádium nyomda vezérigaz
gatója s mint ilyen hitelbe nyomhatná a Szabadságot? 
Akkor riadtam meg, amikor már kimondtam a kérdést. 
Mert ekkor már eszembe jutott, hogy a lezajlott válasz
tások során Bajcsy-Zsilinszky egyik legáldozatosabb fia
tal hívét, a borsod megyei Bohus Lászlót azért váltotta 
le azonnali hatállyal a párt központi apparátusában, mi
vel a fiú önkényesen Zsilinszky Gáborhoz fordult, s a 
tőle kapott pénzt utalta le Tarpára, hogy a pénztelen
ség miatt döcögő agitációt levegőhöz juttassa. 

Meggondolatlan kérdésemet vésztjósló csend követte, 
behunyt szemmel vártam a villámot, hogy lesújtson 
rám. A csattanás azonban csodálatos módon elmaradt. 
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Zsilinszky szemlátomást latolgatott. Mint a továbbiak
ból kiviláglott, azt, hogy elszánja-e magát élete leg
megrázóbb mozzanatának ismertetésére. Végülis igen-
lőleg döntött. És én megtudhattam az ő szájából, a meg
rendült ember őszinte előadásában, mi igaz abból, amit 
annyi ellensége élete fekete foltjaként hánytorgatott. 
Feltárta Achim L. András halálának körülményeit. 

Azzal kezdte, hogy öccsétől voltaképpen ez az ügy 
választja el véglegesen és visszavonhatatlanul. Nem azért 
mintha Gábort bűnnel vádolná, hanem azért, m<7rt test
vére soha, az őt ért támadások legnagyobb v..,arában 
sem tartotta szükségesnek, hogy megszólaljon és azt 
mondja: „Emberek, a lövést én adtam le és nem a bá
tyám, akire az ügy egész ódiumát kenitek. Én lőttem, 
mert bátyám életét veszélyeztetve láttam és kötelessé
gem volt őt megmenteni." Bajcsy-Zsilinszky Endre ezt a 
lapulást azért tartotta test vér ietlen, gyalázatos tettnek, 
mert Gábor jelentkezése és leleplezése elejét vehette vol
na annak, hogy rengeteg tisztességes ember, a történ
tek felőli tájékozatlanság miatt, elhúzódjon tőle. 

Mindenek előtt leszegezte, hogy Áchim, a paraszt
vezér korántsem volt nincstelen, 600 kövér hold földet, 
tanyát, tekintélyes városi portát mondhatott magáénak, 
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3. „Tanuljunk építeni a néptől". 
(Bajcsy-Zsilinszky cikke a Magyarország 1939. július 20-i számában.), 

3. „Lerne bauen vom Volke!" 
(Faksimile des von Bajcsy-Zsilinszky geschriebenen Artikels in der 
Tageszeitung „Magyarország" vom 20. Juli 1939). 

3. „On ne saurait épuiser l'architecture populaire" (Article de Bajcsy-
Zsilinszky, paru dans le numéro du 20 juillet 1939 du quotidien Magyar
ország). 

3. «Будем учиться искусству строить у народа». (Статья Байчи-Жилин-
ского в газете «Мадьярорсаг» от 20 июля 1939 года.) 

A felvidékről Békésbe települt szlovákságból emelkedett 
ki, akárcsak a Zsilinszkyek, (Bajcsy-Zsilinszky Endre 
dzsentri mivoltának emlegetése azért árul el nagy tájé
kozatlanságot) s a két család közötti rivalizálás valójá
ban a földszerzés miatt kezdődött. Áchim, ugyanúgy, 
mint Zsilinszkyek, magasabb iskolába került, éppen-
csak az a fatális hiba jött közbe, hogy apja hatodikos 
gimnazista korában elhunyt s emiatt őt, hogy férfi 
legyen a háznál, anyja kivette a középiskolából. Ez a 
kényszerű véletlen azzal a következménnyel járt, hogy 
a rivális Zsilinszkyek eljutottak az egyetemi diplomáig 
s ezzel az akkori társadalmi hierarchia magasabb fokára 
léptek, ő pedig visszahuppant a félbemaradottak közé, 
még az akkor különös rangot jelentő egyéves önkéntessé
gi jogot sem nyerhette el. A Zsilinszkyek elleni „osztály-
gyűlöletet" tehát a versenyben történt kényszerű lemara
dás lobbantotta fel Áchimban, indokolatlanul, hiszen 
vagyonuk szerint azonos társadalmi osztály tagjai 
maradtak. Hogy Áchim lelke mélyén mennyire ez az 
indulat kapirgált, misem bizonyítja beszédesebben, mint
hogy haragja nyilait elsősorban a kvalifikációja révén 
legmagasabbra emelkedett Zsilinszky Mihály kultusz
államtitkárra és nem Zsilinszky Endre tanárra és 
szikjavítóra lövöldözte. Ezt a szikjavító Zsilinszky 
Endrét, a későbbi Bajcsy-Zsilinszky atyját csak másod
lagosan gyűlölte. Ez az ő féktelen természete mellett, 
sajnos, csak árnyalati különbséget jelentett s egyáltalán 
nem vallott elvi emelkedettségre. Zsilinszky Endrét, 
mint birtokost nem is kezdhette ki, mert az idealista 
lelkületű tanár belebukott szikjavító próbálkozásába, 
birtoka elúszott; ilyen vonatkozásban Áchim maradt 
felül vele szemben. A birtokát megtartó Áchim id. Zsi
linszky Endrében a tanultabb férfit támadta s megint-
csak sajnos, gátlástalanul, mindenre való tekintet nél
kül, így többek között célpontjai közé iktatta be a csa
lád nőtagjait is. De a Zsilinszky család egyetlen nőtag-
ját sem érhette gáncs még erkölcscsősz oldalról sem. 
Ezt Áchim is belátta s az öreg Zsilinszkynek békét 
ajánlott. A galambszelídségű tanár, feledve minden 
gyalázatos bántást, jobbját nyújtotta korábbi ellenségé
nek, olyannyira, hogy Áchim vacsora-meghívását is 
elfogadta. A vacsorán az iváshoz nem szokott tanárt 
tömték a borral, amelybe neki titokban külön szeszt is 
kevertek, minek következtében id. Zsilinszky teljesen 
önkívületi állapotba zuhant. Ekkor kivezették őt az 
istállóba, négykézlábra állították, kötőféket dobtak a 
nyakába, majd éktelen röhögés közepette becsődítettek 
az utcáról minden járókelőt, hadd láthassák a jászolhoz 
kötött „nagyságos urat". A béke, ilyen vendéglátás 
után, természetesen megint felborult és folytatódott az 
ádáz gyűlölködés. 



4. Sátra Pálkövén, az 1920-as évek vége felé. Zsilinszky mellett későbbi 
felesége, Bende Mária. 

4. Endre Bajcsy-Zsilinszky's Zeit in Pálköve Ende der zwanziger Jahre 
Neben Zsilinszky seine spätere Gattin, Mária Bende. 

4. Sa tente à Pálköve à la fin des années 1920. Auprès de Zsilinszky, sa 
future épouse, Mária Bende. 

4. Шалаш в Палкёве в конце 1920-х годов. Рядом с Байчи-Жилинским 
его будущая жена Мария Бенде. 

A fentebb ismertetett esethez hasonlított az a fordulat 
is, amely közvetlenül kiváltotta a tragédiát. 

Gyuláról, a megye székhelyéről egy vonaton érkez
tek haza Békéscsabára Zsilinszky és Áchim. Utóbbi 
már előzőleg kirendelte az állomásra béreseit, azok a 
vonatról gyanútlanul leszálló id. Zsilinszkyre vetették 
magukat, agyba-főbe verték, szekérre dobták és kihaj
tottak vele Áchim tanyájára. Itt megismételték a já
szolhoz kötést, össze-vissza rugdalták áldozatukat, le
köpködték, majd félig ájultan kidobták a tanyához 
vezető útra. S mindez azért történt, mert Achimot 
személyes piszkálódás miatt a megyegyűlésen az elnöklő 
alispán megbírságolta és id. Zsilinszky az alispán indít
ványa mellett szavazott. 

Amikor a felháborító esemény megtörtént, a két 
Zsilinszky fiú, Endre és Gábor, mint szabadásgos hu
szárönkéntesek éppen otthon tartózkodtak. Úgy érezték, 
a pohár betelt. Már az önkéntességi pertli miatt sem 
nyelhették le apjuk ismételt meggyaláztatását. Elmentek 
hát Áchimhoz, hogy felelősségre vonják. A lakásban 
csak a parasztvezér és egy cselédlány tartózkodott. 
Áchim meglátván a két fiút, „Á, itt vagytok Zsilinszky-
fattyak!?" felkiáltással széket ragadott és Endrének 
rontott. A széket a két fiú közös erővel valahogy kicsa
varta kezéből és figyelmeztették, hogy beszélni akarnak 
vele. Áchim mit sem törődve a megjegyzéssel, elkapta a 
közelebb álló Endrét, rövid tusakodás után a sarokban 
álló fekvőhelyre teperte, mellére térdelt és teljes erejé
ből szorítani kezdte a torkát. Endre már félig elvesztette 
öntudatát, amikor hallotta, hogy Gábor hátulról az őt 
fojtogató Áchimra szól és figyelmezteti, hogyha nem 
engedi el öccsét, lőni fog. Szavát meg is ismételte. 
Áchim azonban nem hederített a felszólításra, tovább 
szorította Endre nyakát, mire azután eldördült Gábor 
revolvere. A golyó Áchim tomporába hatolt és koránt
sem lett volna halálos, ha a sebesült operáltatni engedi 
magát. Áchim azonban csak akkor egyezett bele a 
műtétbe, amikor a szepszis fellépett. így aztán nem is 
lehetett őt megmenteni. 

(A periratok, de különösen dr. Vas Vilmosnak, 
Áchim egykori háziorvosának 1965-ben előkerült 
visszaemlékezései tisztázták, hogy két lövés dördült el, 
melyek közül az egyik lágy részeket ért. Ez súlyos seb 
volt, bár a szepszist Áchim késedelmeskedése okozta. 
— Vigh Károly lektori megjegyzése.) 

— Hidd el — egészítette ki Bajcsy-Zsilinszky ismer
tetését, — így történt minden s nem hiszem, hogy gyer
meki felbuzdulásunkért tárgyilagosan bárki elmarasz
talhatna bennünket. Két huszárönkéntes, az akkori 
reglama szerint, nem tűrhette el, hogy női hozzátarto
zóit indokolatlanul gyalázzák, apját pedig oly meg
szégyenítő módon megalázzák. Esküszöm neked min

denre, ami szent, meg sem fordult agyunkban, hogy 
fegyverhasználatig fajulhat a dolog, jóllehet a sértés 
súlyossága miatt ez sem lett volna természetellenes. 
Azt hittük, elég lesz a komoly figyelmeztetés, Áchim 
ráeszmél, hogy duhaj magatartása súlyos bajok előidé
zője lehet. 

— Az pedig, hogy mi holmi „osztályítélet" végrehaj
tására vállalkoztunk volna, nevetséges demagógia és 
gonosz kitalálás. Ki volt személy szerint az az „osztály"-
képviselő, aki tettünkre „utasított" volna bennünket? 
Az uralkodó-osztály, mint egész, nem adhatott utasítást 
nekünk. És miért lettünk volna mi az uralkodó-osztály 
vak kiszolgálói, amikor egy tönkrement, rövid időre 
földet szerzett szlovák paraszttól származtunk? Mert 
áldott, jó apám művelt emberré vált? A műveltség, 
osztály választó tényező talán? Mellesleg meg kell je
gyeznem, hogy azt, ami Áchim igehirdetésében nem az 
összeférhetetlen természet gyűlölet-terméke volt, kife
jezetten helyeseltem. Heidelbergi diák koromban erről 
levelet is írtam apámnak és kértem, küldje el Áchim 
újságjának példányait. És apám, az állítólagos dzsentri, 
csodálkozás nélkül teljesítette kívánságomat. Én Achi
mot jobb sorsra érdemes, képességekkel megáldott, 
vezetésre hivatott személynek tartottam, kizárólag fék
telen természetének, gyűlölködő erőszakosságának kö
szönhető, hogy indulatai mellékes irányba terelték, hozzá 
méltatlan dolgokra pazarolta energiáját és jó tulajdon
ságait nem a köz javára fordította. 

Meg kell jegyeznem, hogy amit Bajcsy-Zsilinszky 
szavaiként adok vissza, nem betű szerinti lejegyzés 
eredménye, de megközelítő hűséggel tükrözi Zsilinszky 
elbeszélésének lényegét. Megrendült volt, minden szaván 
átizzott az alaptalanul bántott és sokat nyelt férfi kese
rűsége, megerőltetésébe került, hogy fogalmazása vi
szonylag szabatos és pontos legyen. Fel sem merülhetett 
bennem az a kétely, hogy nem a színtiszta igazságot 
hallottam. Megköszöntem, hogy bizalmával tisztelt meg, 
hogy beavatott abba, ami titokként lengte körül. Ekkor 
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árulta el, hogy mindezt ugyanígy elmondta Féja Gézá
nak is. Ebből nem volt nehéz megértenem, hogy közel 
hat esztendős együttműködése után ekkor nyertem el 
végleg bizalmát. Ezen a pálkövei délutánon megbizo
nyosodtam affelől, hogy minden Dybuk-szerű párhuzam, 
amivel Zsolt Béla egy Újságbeli cikkben Bajcsy-Zsilinsz
ky Endre útját magyarázta, tetszetős írói kombináció 
csupán, de nincs kapcsolatban a valósággal. Bajcsy-
Zsilinszky Endre, mint gyilkos, nem adoptálhatta áldoza
ta eszméit. Egyszerűen azért nem, mert csak szenvedő 
alanya volt egy jogos felelősségrevonásnak, amely sze
rencsétlenségére gyilkossággal végződött. 

A fentiekben alkalomszerű pálkövei látogatások be
szélgetéseinek emlékét örökítettem meg, hiszen az ő 
lenttartózkodása is félig-meddig e fajta volt. 1937-ben 
vergődött el végre addig, úgy tudom, a Szabadság tu
lajdonjogának kényszerű elkótyavetyélése következ
tében, hogy a bérleti szerződés legfontosabb kikötésé
nek, házépítési kötelezettségének eleget tehetett s ezzel 
a kis balatoni szeglet több lett számára, mint rövid pihe
néseket, kikapcsolódásokat biztosító állomás. Hallatlan 
utánjárás és gondos mérlegelés előzte meg az építkezést. 
Bajcsy-Zsilinszky nem szokvány stílusban készült mo
dern villafélét akart a partra emelni, hanem olyan épít
ményt, amely jellegéből következőleg harmóniában van 
a múlttal és a tájjal. Néprajzi, népművészeti, helytörté
neti, tájépítészeti művek garmadáját tanulmányozta át, 
míg véglegesen döntött. Mondhatnánk, maga tervezte 
meg a talpas, tornácos, régi dunántúli parasztkúriák 
miniatűrjét, a stílszerűséghez annyira ragaszkodva, hogy 
még zsindelyeztetni sem engedte a tetőt. Nádat alkal
mazott erre a célra, mint régen a könyék minden lakó
házánál tették. 
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5. Nádházikója a telken a 30-as évek elején. 
5. Bajcsy-Zsilinszky's rohrüberdachtes Häuschen auf dem Grundstück 

anfangs der dreißiger Jahre. 
5. Sa chaumière au début des années 30. 

5. Камышевый домик на участке в начале 30-х годов. 

A ház elkészülte lassan, de észrevehetően megváltoz
tatta Bajcsy-Zsilinszky egész életrendjét. Pálköve amo
lyan alkotóműhellyé nőtt; mihelyt napi-politikai elfog
laltsága nem kötötte a fővároshoz, haladék nélkül ide 
utazott. Közrejátszott ebben az a tény is, hogy a Szabad
ságot átvevő Serényi Gusztáv, minden megállapodást 
felrúgva és csak üzleti szempontokat ismerve, véglegesen 
kitúrta őt a laptól s így az egyáltalán nem kötötte le. 
Néha több hétre vonult Pálkövére, télen is, mert ekkor a 
kispolgári szomszédok sem tartózkodtak lent és élvez
hette a magányt. Fakutyázott, léket vágva fürdött a 
jéghideg vízben és dolgozott hosszabb lélegzetű poli
tikai munkáin. 

Én ezekben az esztendőkben nyugaton kóboroltam 
s egyszer sem jutottam le hozzá. A háború kitörése 
azonban alaposan változtatott ezen a helyzeten. Nem 
sokkal előbb költözött ugyanis a Pálköve vasútállo
mását és a legközelebbi lakott helyet jelentő Balaton
rendesre egyik közös, Párizsból hazatért barátunk, 
Bodnár Ödön és csábított mind gyakoribb látogatásra 
magához a szintén Párizsból ismert Rubletzky Gézával 
egyetemben. Ilyenkor, ha Bajcsy-Zsilinszky Endre is 
Pálkövén tartózkodott, elsőrendű kötelességünk volt 
mindjárt másnap megjelenni nála. Kiadós, hosszú 
beszélgetéseink természetszerűleg főleg a háborút érin
tették. A gyors német sikerek kezdetének időszaka volt 
ez s mi olykor-olykor meghökkentünk. A nyugat elké
pesztő készületlensége fejbe kólintott mindannyiunkat, 
fel-fel akadt szemünk, nem mértük-e fel rosszul az 
erőviszonyokat ? 

Egyedül Zsilinszky maradt mentes végig minden 
megingástól ! 

Következetesen és rendíthetelenül hangoztatta, hogy 
Angliát tengeri fölény nélkül nem lehet lerohanni, a 
háború pedig ezen múlik, mivel hosszú távon fokozato
san érvényesülni fog a gazdasági erőkülönbség. Kettős 
csalódását azonban így sem leplezte. Egyrészt a franciák 
helyett szégyenkezett a teljes összeomlás láttán, más
részt elképesztette az olaszok hullarablás-ízű beavat
kozása. Ő tudniillik minden baloldalra történő eltoló
dása ellenére, az olasz hadüzenetig különbséget kívánt 
tenni fasizmus és nácizmus között. Nem Mussoliniben, 
hanem az olasz nép mélyen német-ellenes érzelmeiben 
bízott s szilárdan remélte, hogy a közvélemény egy
öntetű ellenérzését Mussolini sem képes semmibe venni. 
Zsilinszky a németekkel nem rokonszenvező uralkodó 
családot, elsősorban Umbertót, valamint Badogliót 
vádolta. Szerinte nekik, Mussolinivei szemben is, a 
tömegekre kellett volna apellálniok. 

A következő lerohanáskor, 1941-ben úgy alakult, 
hogy a német lépést megelőzőleg az Adriabeli Korcsula 
szigetén tartózkodtam, s onnan a szállodai titkár jó
indulatú tanácsára, az utolsó pillanatban, lóhalálában 
rohantam haza, Utána nem sokkal Pálkövén találkoz-



6. Bajcsy-Zsilinszky az épülő ház tetőszerkezetén. 
6. Endre Bajcsy-Zsilinszky auf dem Dachstuhl seines in Bau befindlichen 

Wohnhauses. 
6. Bajcsy-Zsilinszky sur la charpente de la maison en construction. 
6. Байчи-Жилински на стропилах строящегося дома. 

tarn Zsilinszkyvel és elmondtam néhány katonatiszttel, 
egyszerű polgárral folytatott beszélgetésem tartalmát. 
Ezek az emberek már számoltak azzal, hogy mi is telje
sen a németek mellé sodródunk és óva intettek minden 
elhamarkodott cselekedettől. Én minden magyar meg
mozdulást az örök barátsági szerződés után elképzel-
zelhetetlennek tartottam s azt fejtegettem szállodai, 
vonatbeli vitatársaimnak, hogyha ez mégis bekövetkez
nék, inkább baráti, mint barátságtalan lépésnek tekint
sék részünkről. Abból indultam ki: ha mi szállunk meg 
területet, legalább azt kivonjuk a német katonai ura
lom hatálya alól s az ottlakó délszláv lakosságnak ez 
csak előny. Hiszen mi nem teremtünk számukra olyan 
elviselhetetlen helyzetet, a taposó német csizma helyett 
mindössze korlátolt kis hivatalnokocskák okvetetlen-
kedéseit kell elviselniök. 

Meghökkenésemre: Zsilinszky teljesen elhibázott-
nak tartotta okoskodásomat és nyíltan tudomásomra 
adta, hogy meggondoltabb is lehettem volna. Szerinte a 
frissen kötött örök barátsági szerződés kizárt minden 
kiskaput s nekünk csak akkor lett volna szabad meg
szállók gyanánt fellépni, ha erre a cselekedetre a tör
vényes jugoszláv kormány felkér bennünket ! 

Vallotta, hogy vitás kérdéseinkkel meg kellett volna 
várni a háború végét s akkor, szabad nemzetként kellett 
volna tárgyalóasztalhoz ülnünk. Különben is, szegezte 
le, az egész ügyet a következmények szemszögéből 
kellett volna megítélni. És ekkor olyasmit deklarált, 
amire akkoriban nagyon kevesen gondoltak. Megálla
pította, hogy Hitler rájött, miszerint Angliát nem kény-
szeríheti térdre, ezért fordítani kíván a támadás irá
nyán. A Szovjetuniónak megy neki! Jugoszlávia lero
hanása egyik láncszeme az új tervnek. Tudja, hogy a 
fegyverben levő jugoszláv hadsereg mindig komoly 
fenyegetés az oldalában, ezt a veszélyt igyekezett ki
küszöbölni. Nekünk tehát, olvasta a fejemre, már azért 
sem lett volna szabad a Bácskát megszállnunk, hogy lát
szatra se legyünk Hitler bűnrészesei. 

Súlyos baklövésnek nevezte a beavatkozást a Szovjet
unióval szemben is. A Szovjetunió barátságáról tett 
tanúbizonyságot a negyvennyolcas zászlók visszaadásá
val meg azzal, hogy a román kérdésben közös fellépést 
javasolt: ezért hát badarság volt a jóindulatot egy vár-
megyényi terület bizonytalan birtokbavételéért kockára 
tenni. Hangoztatta: érdekeink mindenben azonosak a 
Szovjetunióéval. 

Rosszallása akkor fokozódott elkeseredéssé, amikor 
itt, Pálkövén értesült, hogy Bárdossyék a bukoviniai 
székelységet a Bácskába kívánják irányítani. Mint 
összegezte, Bárdossyt eddig csak ostoba, vénlány lelkü
letű, látókör nélküli akarnoknak tartotta, új elgondolása 
viszont arra mutat, hogy végzetesen felelőtlen is. „Aki 
egy belső érintetlenségét évszázadokon keresztül meg
őrzött maroknyi népcsoportot tudatosan vesztébe küld, 

közönséges gazember!" — hangzik vissza fülembe ma is 
akkori megállapítása. Még aznap felkerekedett, hogy 
Pesten minden követ megmozgasson és a tervbevett 
áttelepítés esztelenségéről meggyőzze az illetékeseket. 

Néhány nap múltán érkezett vissza, teljesen letörten. 
Tájékoztatása szerint a kérdés lényegét Bethlen István 
megértette, vele közösen ment el Bárdossyhoz, de 
kettőjük összehangolt érvelése sem hatott. A szovjet
ellenes háborút elindító miniszterelnök ebben a kérdés
ben sem ismerte el rövidlátását. Arra a figyelmeztetésre, 
hogy háború idején, mindenképp vitásnak minősülő 
területre nem szabad annyi megpróbáltatást átszenve
dett, faji hovátartozandóságában mindig hűnek bizo
nyult embereket kivetni, hetykén azt felelte, hogy a há
ború már eldőlt, tehát a terület sem vitás. „Mire mehet 
egy ország, amelyiknek ilyen tökkelütött miniszter
elnöke van?" — tette fel a kérdést fogcsikorgatva Zsi
linszky. 

Szemben Pálkövével, Balatonbogláron, Teleki jóvá
hagyásával, menekült lengyeleket gyűjtöttek össze, 
akiknek nagyrésze még Jugoszlávia megrohanása előtt 
átszivárgott a déli határon és csatlakozott a nyugati 
szövetségesekhez. A tábor azonban fennmaradt, át
alakult formában. Németországból megszökött és 
nálunk menedéket kereső franciákat helyeztek el ott. 
A tábort senki sem őrizte, a menekültek kis körzetben 
szabadon járhattak-kelhettek s hogy-hogy nem, hama
rosan értesültek, miszerint Pálkövén megtalálható a 
velük régtől rokonszenvező magyar politikus. Többen 
felkerekedtek közülük és átrándultak a tavon. Zsilinszky 
tárt karokkal fogadta őket s szemináriumszerű elő
adásokban ismertette meg velük a magyar történelmet, a 
régi francia—magyar kapcsolatokat, nem hallgatva el, 
mennyire oktalan cselekedet volt, francia szempontból 
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is, hogy Lajos annakidején Rákóczit, III. Napóleon az 
új szabadságharcot megindítani készülő emigrációt, az 
első világháború után pedig az önállósult Magyaror
szágot könnyedén cserben hagyták. 

Sok franciát döbbentett rá, hogy a németek ellenében 
mennyire közös az utunk s milyen hiba volt, hogy erősí
tés helyett alaposan legyengítettek bennünket. Az át
látogató hadifoglyok között számos tanár, kezdő dip
lomata, politikai pályára készülő pártfunkcionárus, 
hivatásos katona akadt. Zsilinszky tehát joggal érezhette, 
hogy komoly missziót teljesít, amikor a szemeket nyito
gatja. Olykor széles viták bontakoztak ki, hiszen a fran
cia nem adja meg könnyen magát s ezeknek Zsilinszky 
külön örült, mert alkalma nyílt a kérdések minél tüze
tesebb megtárgyalására. 

Bizonyos, hogy a balatonbogiári francia foglyok közül 
sokan váltak magyar-baráttá. Ezek a franciák, talán 
éppen mert ilyen sikerrel jártak a találkozások, egyszer 
aztán figyelmeztetést kaptak, hogy ne látogassák Pál
kövét — különben megvonják szabadmozgást biztosító 
kedvezményüket. 

Nehéz volna határozottan állítani, de alapos való
színűsége van annak, hogy ezzel a francia-Zsilinszky 
fraternizálással volt összefüggésben az az 1942-es 
szándék, hogy a tábort feloszlatják. Zsilinszky, akár
csak a bukoviniai székelyek telepítési ügyével kapcso
latosan, ezúttal is gyorsan akcióba lépett. Ebben a 
kérdésben már több képviselőtársa támogatását sikerült 
biztosítani, közöttük kormánypártiakét is. Bárdossy 
azonban ezúttal is makacskodott s a kósza hír ezáltal 
komoly fenyegetéssé vált. A tábort csak az mentette 
meg, hogy időközben Horthy leváltotta Bárdossyt s az 
őt követő Kállay ilyen tekintetben megértőbbnek bizo
nyult. 

Az említett akciók során, de a kormány háborús 
politikáját támadó és a béke megteremtését sürgető 
parlamenti szereplései során is azt kellett tapasztalnia 
Zsilinszkynek, hogy pártja, a Független Kisgazda párt 
nem áll mögötte, ha lehet, elhúzódnak tőle, küzdelmé
ben magára hagyják. Ez a „poltronság", ahogy Zsilinsz
ky ezt a viselkedést aposztrofálta, annyira felháborította, 
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7. A padlásfeljáró a felirattal: anno Do. 1937. 
7. Der Dachbodenaufgang mit der Inschrift: „anno Do. 1937". 
7. L'escalier du grenier, avec l'inscription: anno Do. 1937. 
7. Вход на чердак с надписью: anno Do 1937. 

hogy a pártból való kilépés gondolata is megfogant benne. 
Erről egy nyári, egész napos lenttartózkodás során 
értesültem. Elmondta, hogy a pártjabeliek felállnak a 
parlamenti padokban és kisompolyognak a teremből, 
amikor ő szólásra emelkedik. Mindössze Vásáry István 
és Szentiványi Lajos maradnak mellette. A nyilas és 
imrédysta közbeszólók rohamát így, néhány szocialista 
segítségét is beleértve, legyengülten kell állnia. Azon 
gondolkodik, hogy kilépve, újra megalakítja az 1935-ös 
választási csatavesztés után feloszlatott Nemzeti Radi
kális Pártot. Önállósulva szabadabban, bátrabban veheti 
fel a harcot, nem kell mindig azzal törődnie, hogy a 
parlamenti vihar után, otthon, szemrehányásokat tesz
nek neki és „mérsékletre" igyekeznek kényszeríteni. 
Érdeklődött, hogy régi, fiatalabb párthívei miként 
fogadnánk lépését ? * 

Nehéznek éreztem helyzetemet. Hiszen kérdésfel
tevésének módjából könnyedén kiszűrhettem, milyen 
feleletre számít. Ellenkérdéssel válaszoltam. Nevezete
sen azzal, számíthat-e a vele rokonszenvező két másik 
képviselő csatlakozására, ha szakít a Kisgazda Párttal? 
Egyideig tűnődött, aztán őszintén beismerte, hogy alig
ha. Bírja két társa bizalmát, de nem hiszi, hogy a szakí
tás útján is követnék. A párt, bár gyáva emberek veze
tik, kifelé mégiscsak komoly tömörülésnek számít s en
nek előnyeit a két rokonszenvező nem adja fel. 

Arra kértem Zsilinszkyt, gondolkozzék ő is a két 
társutas fejével. Hárman még pártot jelentenének, bár 
jelentéktelenné töpörödve, egyedül azonban a magányos 
farkas sorsa vár rá. Fenn kell tartania a látszatot, hogy 
mégiscsak komoly pártcsoportulás részese. Kilépését a 
háború végére kell halasztania. 

Komoran ebédeltünk meg s a hangulat délutánra sem 
engedett fel. Elválás előtt aztán Zsilinszky visszatért a té
mára, tudtunkra adta, hogy Tombor Jenőtől hasonló ta
nácsot kapott, de csak kényszerűségből hajlik meg. 
Nyíltan, kertelés nélkül megvallotta, hogy a párt óvatos-
kodását gyávaságnak tartja, a hivatalos vezetőket pedig 
alkalmatlan személyiségeknek a nehéz időben. 

Mint említettem, Pálköve egyre inkább otthonná, 
alkotóműhellyé nőtt. Rengeteg újságcikk mellett Zsi
linszky itt írta meg „Újabb történetírásunk bírálata" 
című, 137 oldalas tanulmányát, Szekfű Gyulához cím
zett levél formájában, valamint a Genfben, 1944-ben, 
angol nyelven megjelent „Transsylvania Past and 
Future" című, Erdély jövőjével foglalkozó művét. 
Mindkét kéziratát fel is olvasta ott helyben ; a Szekfűhöz 
írt levelet többünknek, az angol nyelvű könyv magyar 
fogalmazványát külön nekem, mint erdélyi szülöttnek. 
Mindkét művel érdemes lenne behatóan foglalkozni. 
Ez az emlékezés azonban sem jellege, sem korlátozott 
terjedelme miatt nem bír el ennyit. Annyit azonban meg 
kell jegyeznem, hogy a „Szekfű-levél" ma is izgalmas ol
vasmány és összefoglaló jellegű megnyilatkozása az 



akkori Zsilinszkynek. Sok megállapítása azóta már 
vitatható, elavult, de híven mutatja be Zsilinszkyt, a 
gyakorlati politikust és a politikai gondolkodót. Azt 
mondhatjuk, ebben a munkában tulajdonképpen vallo
mást tesz politikus önmagáról, híven, őszintén vázolja 
fel beállítottságának alapjait, tetteinek rugóit és akkori 
szándékait. Aki teljes portréját tárgyilagosan, ferdítések 
és belemagyarázások nélkül akarja megrajzolni, nem 
nélkülözheti ezt az írást. A mű láttatóan tárja fel, mi
lyen alapos politikai, történeti, társadalomtudományi 
felkészültséggel rendelkezett, mind etikailag, mind fel-
készültségileg mennyire kiemelkedett kora porondon 
szereplő politikai szatócsai közül s mennyire csak a 
magyar nép sorsáért való aggódás befolyásolta állás
foglalásait. 

Izzó magyarság süt elő soraiból, ez néha túlzásokra is 
ragadtatja, különösen ott, ahol a szellemtörténeti 
irányzat elmarasztalásában a német vazallusi gondolat 
szálláscsinálásával vádolja Hóman mellett Szekfűt is. 
Ugyanakkor tiszteletet ébresztő a logika, amellyel a 
lázadó magyar szellem elsikkasztását olvassa fejére a 
Magyar Történet társszerzőinek. 

Kemény arcéllel jelentkezik azonban a szöveg mögött 
az egyetemes európai is, aki a magyar múlt nagyszerű 
tetteinek felsorakoztatása mellett minden addig szere
pelt magyar politikusnál nagyobb hajlamosságot mutat 
a szomszéd országok problémái iránt, lázasan keresve a 
csatlakozási pontokat, amelyek a térség népeit össze
forraszthatják. Fejtegetéseinek elokvenciája, lendülete 
mindannyiunkat lenyűgözött. Komoly ellenvetést csak 
Kovács Imre tett; helytelenítette, hogy Zsilinszky 
Werbőcziben elhatárolta a jog-kodifikátort a gyakolati 
politikustól. A megjegyzésre Zsilinszky hosszan vála
szolt. Figyelmeztetett, hogy a jogászi gondolkodás elve
tése óhatatlanul a jogrend tagadásához vezet s ez most 
éppen a java-magyarságot sújthatja. Nem is szélese
dett el a vita. 

Az Erdélyről szóló kézirat már komolyabb hullá
mokat kavart, de csak kettőnk között. Zsilinszky követ
keztetéseiben odakonkludált, hogy a háború végén, 
Romániával együtt, a vesztes oldalon állunk majd, 
következésképp egyforma elbírálásra számíthatunk. 
Elsődleges fontosságú körülmény tehát, hogy a rendező 
hatalmakat helyesen tájékoztassák a bennünket elvá
lasztó kérdés lényegéről. Állásfoglalásának kardinális 
eleme volt, hogy a délszlávok és lengyelek mellett a ro-
másokkal is elválaszthatatlan sorsközösségben élünk, 
hogy hátsó gondolatok nélkül, véglegesen meg kell 
békélnünk egymással; hogy csak a csatabárdok örökre 
szóló el ásása biztosíthatja mindkét nép boldog jövőjét. 
E célt, szerinte, Erdély ügyének mindkét felet kielégítő 
rendezésével kell elérni. Ilyen rendezési modus viven-
dinek minősítette Erdély önállósítását, Svájc belső 
struktúrájához hasonlatos megoldással. Lényegében 
tehát Erdélyre szűkítette, amit Jászi annakidején egész 
Magyarországra szóló érvénnyel gondolt el. „Kantono
kat" kívánt létesíteni, de nem földrajzi, hanem etnikai 
alapon történő beosztással, a teljes egyenjogúság biz
tosításával. Tervezete szerint két-két román, illetőleg 
magyar kanton alkotta volna az új állam alapjait s 

ezekhez csatlakozott volna ötödikként a szászok kan
tonja. A kormányzó parlamentet a kantonok delegáltjai 
választották volna, ez határozta volna meg a követendő 
irányelveket. Az új állam létét Románia és Magyaror
szág egyként garantálta volna katonailag. 

Az akkori helyzet alapján Erdély önállósulását reális 
elképzelésnek tartottam én is. A tervezetet mégis elhi-
bázottnak mertem nevezni, egyszerűen azért, mert 
egyensúly keresés okából nem a való tényekre alapozó
dott. Kifejtettem, hogy már a század elején számbeli 
hátrányba kerültünk s ennek mesterséges eltüntetését, 
ha őszintén keressük a megegyezést, nem erőszakolhat
juk. Transsylvania csak misztifikáció nélkül, a testvéri 
egyetértés jegyében alakulhat meg, kölcsönösen biza
lommal kell lennünk tehát egymás irányában. Nem sza
bad megrettennünk attól a lehetőségtől, hogy a népesség 
arányát figyelembe véve, két magyar kantonnal szembe 
három román állíttassék fel. Szász kantonra pedig, 
mondatta belőlem az akkor mindnyájunkba felgyülem
lett keserűség, egyáltalán nincs szükség. Települjenek 
haza a Mutterlandba. 

Erősen akadémikus jellegűnek tekintettem beszél
getésünket s bevallom, úgy képzeltem, Zsilinszky is 
inkább idealisztikus elképzelésként kezeli gondola
tait. A heves visszahatás azonban, amellyel a szászok 
eltávolításának ötletét fogadta, meggyőzött, hogy 
Zsilinszky nem játszadozott. Ő, az engesztelhetetlen 
németellenes, képtelenségnek minősítette megjegyzé
semet, hevesen tiltakozott annak gondolata ellen is, 
hogy a szászokat Erdélyből kitelepítsék. A történelmi 
jog megsértésének nevezte szándékomat s kioktatott, 
hogy a törökhódoltság utáni elnémetesítési törekvések 
jegyében végrehajtott svábtelepítések és a szászok 
Erdélybe kerülése közé nem szabad egyenlőségjelet 
tenni. A szászokat Árpádházi királyaink hívták be, a 
városodást akarták előmozdítani általuk, ők tehát a 
vendégjog alapján, meghívásra tartózkodnak köztünk és 
románok között. 

Enyhén fumigáló megjegyzést tettem az olyan jogról, 
amely vesztünket szolgálja, kijelentve, hogy a népek 
sorsának alakulásában mindig a nyers hatalmi helyzet a 
mérvadó. Ez érvényesült egész történelmünk folyamán 
velünk szemben, miért lennénk hát kényesebbek, ha 
egyszer a mi lehetőségeink kedvezőbbek? 

Általában lobbanékony ember hírében állt. Azt tar
tották róla, hogy felhevült állapotában nem ismer kímé
letet. Én azonban hosszú, mellette töltött esztendők 
során még sohasem idéztem fejemre haragját. Most 
megtörtént. Szememre lobbantotta, hogy méltatlan 
vagyok barátságára, nem ilyen magatartást tanulhat
tam tőle. Az ellenünk elkövetett jogtalanság nem hatal
maz fel bennünket hasonló jogtalanságra, mondotta 
keményen. És ha lehet valakit szemmel kidobni — most 
ez bekövetkezett. Nem is maradtam. Távoztomban 
mindössze annyit jegyeztem meg, hogy tervezete volta
képpen a szászokat teszi a mérleg nyelvévé. Ez pedig 
azt jelenti, hogy a három néptörzs közül a legkisebb 
létszámú akarata érvényesül, Transsylvania lényegében 
fiók-Németországgá válik. 
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Azzal az érzéssel jöttem el, hogy 15 éve fennálló 
kapcsolatunknak befellegzett. Hiszen híre hirdette, 
Zsilinszky nem ismer visszakozást, hajlíthatatlan 
a konokságig, kivált elvi kérdésekben. Ezt tapasztalhat
tam is néhányszor. 

Letörten ültem az állomási rangot viselő rendesi 
bakterház mögötti Nádasi-penzió kertjében a következő 
napon is, amikor hirnök jött „pihegve", hogy a„kép-
viselő úr" vár az állomáson. Igen meglepődtem. Elő
ször, mert nem hittem, hogy valaha is szóba áll még 
velem; másodszor pedig, mert a pesti vonat jó három
negyed óra múlva volt esedékes, ő pedig az utolsó 
pillanatnál előbb soha nem jött vonathoz. Gyakran a 
bakter-állomásfőnöknek vissza kellett tartani a szerel
vényt, hogy a töltés mellett futólépésben érkező Zsi
linszky felkapaszkodhassék. 

Valóban a bakterház előtti, kaviccsal felszórt elő
téren várt és megkezdődött a vonat befutásáig tartó 
beszélgetésünk. Fel, le sétálgattunk s közben Zsilinszky 
elmondta, hogy sokat gondolkodott elmúlt napi össze
csapásunkon s a fiók-Németországot emlegető meg
jegyzésem szeget ütött a fejébe. Úgy döntött, hogy hala
dék nélkül Pestre utazik, tanácskozik vele egyívású, benső 
barátaival, s az ő hozzászólásuktól tesz függővé mindent. 
Kért, hogy két nap múlva várjam a délutáni vonatnál. 
Azt azonban eleve kijelentette, hogy a meghívásra 
Erdélybe települt szászok elűzéséről szó sem lehet. 

Két nap múlva vártam a vonatnál. Közölte, hogy 
sürgősen átdolgozza kéziratát, mert Svájcból már rekla
mációt kapott, az új változatban már három román, két 
magyar és egy szász kantont tervez. Mint később kiderí
tettem, főként Tombor Jenővel tárgyalta meg a kérdést. 
Később Ligeti Ernővel is beszéltem s a neves erdélyi író 

9. A kútból Zsilinszky kézierővel pumpálta egy tartályba a vizet a ház 
padlására. 

9. Endre Bajcsy-Zsilinszky pumpt das Wasser des Brunnens mit Hand
kraft in einen Behälter auf dem Dachboden. 

9. Zsilinszky pompait lui-même l'eau du puits dans le réservoir monté au 
grenier. 

9. Из колодца Байчи-Жилински вручную накачивал воду в резервуар, 
установленный на чердаке. 
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8. A pince és környéke. 

8. Der Kellereingang mit Umgebung. 

8. La cave et ses abords. 

8. Подвал и пространство вокруг него. 

barátilag vállon veregetett. Zsilinszky tudniillik vele és 
Spectatorral, a kiváló publicistával is értekezett előttem 
s ők hajszálra ugyanazt hozták fel a tervezet ellen, mint 
jómagam. 

A könyv a háború utolsó évének kavargásában el
süllyedt, feltehetőleg kezébe sem jutott azoknak, akik
nek Zsilinszky szánta. Ám úgy éreztem, az ügy jellemző 
mozzanatait nem hallgathatom el, mivel ezek szerfölött 
jellemzők Zsilinszkyre. Tanúbizonyságai annak, milyen 
mély volt benne a szomszédokkal való igazi, fenntartás 
nélküli kibékülés és együttélés szándéka, egyúttal 
pedig vallanak arról is, hogy a politikai köztudat szerint 
merev, önfejűnek hirdetett férfiú kimozdítható volt el
képzeléséből, ha a felsorakoztatott ellenérvek nyomósak 
és elfogadhatók voltak. Bizonyság az eset mély huma
nizmusáról, továbbá arról is, hogy nem üres fecsegés volt 
nála, amikor Szekfü Gyulától a jogi érzékenységet 
kérte számon. Amikor ádáz németellenessége szem
bekerült az igazságosság elvével, habozás nélkül az 
utóbbi mellett tört lándzsát. Ez volt etikus. 

Nem politikai vonatkozású, de felettébb jellemző 
felfogására az is, ahogy a földijavak dolgát nézte. 

Már említettem, mennyire izgatta, mi lesz Pálkövé
vel, ha lejár a 16 éves bérleti szerződés. Miután „yacht-
lulajdonos" is lett, (az elveszett Független Magyar
ország című hétfői lapért kapott vigaszdíjat fordította 
teljes egészében a hajó megvásárlására) a Balatonhoz 
fűződő kapcsolata új szállal vastagodott. Szívesen vágott 
neki a hullámoknak „Nádirigójával", mert ezek a vízi 
kószálások a termékeny gondolkodás közbeiktatott 
szüneteiként felfrissítették. Sokszor csak megjött, seb
tében kikötötte a vitorlást s már rohant is az íróasztal
hoz, hogy a vízenlét szellemi pihenése során felhal
mozódott anyagot papírra vesse. Nos, az évek peregtek, 



a szerződés lejártának ideje vészesen közeledett. Zsi
linszky aggályosan latolgatta, vájjon Kővágóörs község 
elöljáróságában lesz-e annyi megértés, hogy meghosz-
szabbítsa vele a szerződést? A hivatalos politikával 
való mind élesebb szembefordulása miatt nem remény
kedett. Felvetettem a kérdést, miért nem gondol inkább 
azzal, hogy az alig kétszáz négyszögölnyi földnyelvecs-
két véglegesen megszerezze? Tudtam, hogy politikai 
ellentéteik dacára a belügyminiszter sokra becsüli őt. 
Arra ösztökéltem, hogy az ő igénybevételével gyakorol
jon nyomást a községre. Morcos lett, megrázta a fejét. 
Elutasította annak gondolatát, hogy az ellenféltől szíves
séget fogadjon el. Attól tartott, adott esetben ez 
esetleg érinthetné, megkarcolhatná állásfoglalása hatá
rozottságát. 

Ismertem már annyira, hogy ezt a bogarat nem lehet 
kiverni a fejéből. Merész kanyarodással új ötlettel 
álltam elő. A bérelt földnyelvből ugyanis a szélen levő 
keskeny sáv a MÁV tulajdona volt, ajánlatom arra cél
zott, hogy akkor legalább ezt a keskeny szegélyt szerez
ze meg. Ezzel gyűrűt vont volna a község területe köré, 
tehát kényszerítette volna Kővágóörsöt, hogy eladja 
neki a körülzárt csíkot. Hivatkoztam arra, hogy tudo
másom szerint a MÁV akkori elnök-vezérigazgatójával, 
Senn Ottóval jó barátságban van, intézze el vele a jelen
téktelen ügyet. Dr. Borbély Mihály, a Franklin Kiadó 
lektora, a Rendesre szintén le-le látogató harcostárs 
volt jelen, élénken helyeselte indítványomat. Magya
rázatként hozzátette, hogy Senn nem politikai személy, 
a tőle elfogadott szívesség nem kötelez semmire. Zsi
linszky bal szája szegletében hosszú, párbajból vissza
maradt heg húzódott a fül irányába, ez vonaglott meg 
szavaink nyomán. Ez az indulat jele volt arcán. Ki is 
tört. Pattogó hangon adta értésünkre, hogy ő senki 
közbenjárását nem hajlandó igénybevenni, de meg nem 
is törekszik földtulajdonra. Éppen elegen rágalmazták 
földbirtokos ivadéknak, nem akarja, hogy ellenségeinek 
akár kétszáz négyszögöl erejéig is igazuk legyen. Őt 
semmilyen tulajdonjog nem érdekli, élete végéig van 
szüksége csupán a területre, hogy nyugodtan írhasson, 
ezt pedig törpebérlői mivoltában is elérheti. Itt aztán 
némileg felengedett, mert a „törpebérlői" minősítést 
tréfásan ő adományozta magának, tetszelegve abban, 
hogy ilyen minőségben alighanem az ország legkisebb 
területét birtokolja. Kifejezte reményét, hogy a háború 
után talán elismerik a nemzet érdekében végzett munká
ját s haláláig törpebérlő maradhat. 

— És ha a háború még tart, amikor a bérleti szerző
dés lejár? — akadékoskodott Borbély Mihály. — Két 
szék között a pad alá kerülhetsz. 

Zsilinszky azzal zárta az eszmecserét, hogy ha a há
ború annyira elhúzódik, számára úgysem lesz érdekes 
már Pálköve. A hosszú háború bizonyosan felemészti. 

Az eset mindenesetre híven tanúsítja teljes közöm
bösségét a földi javak, vagy csak az egyszerű, kinek-
kinek szükséges emberi kényelem iránt. Kedvenc he
lyét, az egyetlent, amelyhez a „lakás-komfort" miatt 
kötődött, (Tarpa az emberei miatt állott közel szívéhez), 
nem akarta mindenáron magához láncolni. Pusztán csak 
élni akart rajta, míg gyertyája el nem fogy... 

Bajcsy-Zsilinszky körül sok téves vagy rosszindulatú 
ráfogás kering, ilyen többek között az a beállítás is, 
hogy náciellenessége kizárólag nacionalista megalapo
zottsággal bírt s a Szovjetunióval való együttműködés
nek még a gondolatát is visszautasította. 

Nem tagadható, hogy pályája elején határozottan 
kommunistaellenes volt s ebbeli beállítottságának utó
rezgéseit még felfoghattam a húszas évek végén, a har
mincas évek elején is, amikor hívéül és lapja munkatár
sául szegődtem. 

Ám — mondjuk ki kereken — a tárgyilagos vele 
érintkező már abban az időben megállapíthatta: ellen
érzése félelemre alapozódott. Úgy vélte még akkor, a 
kommunistáknak közömbös a nemzet léte. Az a leg
kevésbé sem aggasztotta például, hogy az uralkodó réte
gek elvesztik hatalmukat és az ország kormányzása a 
munkások, parasztok kezébe kerül. Ellenkezőleg. 
Következetesen és makacsul vallotta, hogy minden pa
raszt „úr"-nak, tehát vezetésre alkalmasnak született, 
posztokba emelésük a jövő boldogulás záloga. A munkás
ságtól, mint osztálytól sem idegenkedett. Megítélésük
nél azonban kétségkívül közrejátszott az 1918—1919-es 
forradalmak elítélése. Fenntartásai azért voltak, mert 
helytelenítette a nemzetköziség ideológiáját. A termelő 
eszközök teljes társadalmi tulaj donbavételét sem helye
selte, különösen a föld szocializálását nem. Kisparaszti 
gazdaságokra épült jövőt szeretett volna, szövetkezeti 
összefogással, többé-kevésbé dán mintára. Ebbeli fel
fogásában azonban egyáltalán nem volt merev. Úgy 
tartotta, ezekről a problémákról vitatkozni lehet, sőt, 
kell. Ezt bizonyítja, hogy a nagyüzemi gazdálkodás 
mellett lándzsát törő Adorján János könyveit forgatta. 
Tisztában volt, hogy Adorján lényegében burkoltan a 
kolhozrendszert propagálja. Szempontjait figyelemre 
méltónak nevezte s beszélt is vele erről. 

Ismétlem, nagyjából ez volt felfogása már akkor is, 
amikor csak egyszerűen „kiábrándult fajvédő"-nek 
számított. Ezt a magyarság-féltésből fakadó kommunista 
ellenességet, mint más helyen már megírtam s mint azt 
Kodolányi János is megerősítette „Visszapillantó tü
kör" című müvében, 1934 tavaszán, baranyai utazá
sunk során érte az első repedés. Akkor találkozott 
először komoly intellektuellel, aki egyként volt kom
munista és magyar. Ettől kezdve fokozatosan tolódott 
balra, metszette el a jobboldalhoz kötődő szálait s vál
tak legfőbb politikai barátaivá a szocialisták: Peyer, 
Szakasits, Szeder, Reisinger. Szakasits Árpáddal, mint a 
Népszava főszerkesztőjével került jó kapcsolatba, akit 
— Kállai Gyulával együtt a Hadik laktanyából is kiho
zatott. Szakasits egyébként Pálkövén is meglátogatta 
Zsilinszkyt. A parlamenti újságírók közül is a közis
merten kommunista Kállai Gyulát és a szimpatizáns 
Barcs Sándort választotta bizalmasaiul: őket avatta be, 
milyen akciókra készül a képviselőházban. A Szovjetunió 
megrohanása után, a kezdeti német győzelmek idején, ő 
tartotta mindannyiunkban a hitet, állhatatosan hangoz
tatva, hogy az „orosz medve" hamarosan felülkerekedik 
és megfordítja a harci helyzetet. Szuvarovot, Kutuzovot 
idézte gyakorta, mint akik megteremtették a térrel való 
operáció iskoláját, jósolva, hogy ennek a taktikának 
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megismétlése nyakát szegi Hitlernek is. Schönherz 
Zoltán pőrében történt kiállása közismert. Azok, akik 
most fanyalognak Zsilinszky baloldaliságán, vájjon 
akkor és ott merték volna-e azt vallani, amit Zsilinszky 
vallott? 

Pusztán ez az egy kiállás is annak bizonyítéka, hogy 
száznyolcvan fokos fordulat következett be nála, hang-

10. Bende Máriával — ahogy egymás között mondták — a „paradicsom
ban". 

10. Endre Bajcsy-Zsilinszky mit Mária Bende — wie sie es nannten — im 
„Paradies". 

10. Avec Maria Benda — comme ils disaient entre eux — „au paradis" 
10. Байчи-Жилински с Марией Бенде «в раю» — как они говорили меж

ду собой. 

súlyozom, nem a nemzeti radikalizmus hirdetőjével, 
hanem a régi fajvédővel szemben. 

Az igazság érdekében természetesen nem hallgatható 
el az sem, hogy bizonyos fenntartások azért tovább éltek 
benne. 

Főleg attól tartott, hogy a háborút követő rendezés 
során a Szovjetunió politikailag büntetni kíván bennün
ket Bárdossy háború-vállalása miatt és ez a benesi 
szempontok érvényesülésének kedvez majd. Barátai, 
akik külön tanulmányt érdemelnének, általában azzal 
„nyugtatták", hogy a rendezés az angolszászok kezében 
lesz, félelme indokolatlan. Hogy ezek az érvek mennyire 
győzték meg Zsilinszkyt, hadd álljon itt egy négyesben 
lefolyt beszélgetésünk története. 

1943 húsvétján Rubletzky Gézával és dr. Borbély 
Mihállyal hármasban utaztunk Rendesre, ahonnan aztán 
sürgősen kilátogattunk Pálkövére. A ház gazdáját régi, 
elnyűtt, napszítta barna shortjában, meztelen felső 
testtel találtuk: egy falubeli öreg napszámos társaságá
ban földet forgatott újonnan létesítendő „szőlőhegyén". 
Az elnevezés Zsilinszky évődős kedvének volt egyik ter
méke. Valójában a töltés felőli, dombos partszegélyt 
jelentette, borjúnyi, kiemelkedő sziklákkal. A két-há
rom méter széles csík művelés alá vonását igazán nem 
lehetett ésszerűnek tekinteni : mit adhatott az olyan föld, 
amelyből emelőrudakkal, feszítővasakkal kellett a 
tömböket eltávolítani? Dehát Bajcsy-Zsilinszky sze-
rényke „törpebérletén" semmit sem a racionális meg
gondolás jegyében cselekedett. A mélyen beágyazódott 
kőóriásokkal való birkózást is a birkózás kedvéért 
csinálta — szellemi pihentetőnek szánta a gyakorlott 
kőbányászt is próbára tevő munkát. Különösen kedve 
telt abban, ha valamit maga, erőfeszítéssel teremtett 
meg. A saját kezével ültetett fügecserjéit is ezért ba
busgatta különös gonddal. Meglátva bennünket, fel
kurjantott: „Ilyen segítségekre van éppen szükségünk!" 
és menten munkába állított bennünket. 

Jó két órát emeltünk, görgettünk, gurigáztunk s 
bizony „éreztük" már az íróasztali körmölésben el
puhult derekunkat, amikor a háziasszony jóvoltából 
asztalra készített uzsonna elé parancsolt bennünket. 
A ház tornácának jobb szegletében álló, népi faragásos 
alkotmányon jóféle szalonna, kolbász, szalámi, sajt mo
solygott ránk, amelyek abban az időben bizony már ritka
ságszámba mentek. Zsilinszky büszkén tudósított, hogy 

11. Bogár, az okos puli. 
11. Bogár, der kluge ungarische Schäferhund. 
11. Bogár, le chien intelligent. 
11. Умная овчарка Богар. 



egyik hű paraszthívének ajándékát fogyaszthatjuk. A bor 
Révfülöpről, Miklós Aladár szőlőjéből került a finom 
harapnivaló mellé. 

Szinte el sem lehetett kerülni, hogy a beszélgetés ne 
zökkenjen hamarosan a háború témájára. 

A kimenetelt illetőleg akkor már mi is magabiztosak 
voltunk. Annál inkább izgatott valamennyiünket, mi
ként csattan majd az ostor a hátunkon. Rubletzky a 
Revíziós Ligánál dolgozott akkor, amely a közhiede
lemmel ellentétben, Fali Endre vezetésével, már a há
ború előtt letért eredeti rendeltetési útjáról s amolyan 
hivatalos külpolitika mögötti tevékenységet fejtett ki. 
Nyugatra vezető titkos csatorna volt — Genfben, 
Stockholmban, Lisszabonban különösen talpraesett 
ügynökökkel, akik ügyesen kiépített összeköttetéseik 
felhasználásával igyekeztek a nyugati szövetségesek 
ottani képviselői felé minél gyümölcsözőbb kapcsolatot 
kiépíteni, elhatárolva magukat a hivatalos, német-barát 
politikától. Rubletzky ezeknek az ügynököknek fris
sen hazaküldött jelentéseiről számolt be örömmel. 
Hamis szemhunyorítással kísért elégtétellel „súgta 
meg", hogy egyik, kint dolgozó, jóvágású fiúnak sike
rült Churchill családjának egyik nőtagjával kapcsolato
kat kialakítani s ez milyen hasznot jelenthet az elkövet
kezendő időkben. 

Természetesnek vettem volna, hogy a hír Zsilinsz-
kyt is jókedvre hangolja, de nem ez történt. Elkomo
lyodott, szó nélkül koccintott, majd hörpintve a borból, 
azt a meglepő kijelentést tette, hogy egy ilyen kapcsolat 
Bevin felé sokkal célravezetőbb lenne. Azért lepődtem 
meg különösen, mert az angol miniszterelnököt igazi, 
nagy formátumú államférfinak tartotta s eleddig az ő 
széles látókörében bízott leginkább. Meglepődésemnek 
kifejezést is adtam. 

— Nem Churchill képességeivel van baj — jegyezte 
meg Zsilinszky, külön hangsúlyozva minden szót —, 
arról változatlan a véleményem. A tömeg azonban 
ritkán értékeli vezetőiben a képességeket. Ez a sors vár 
Churchillre is. Ő nyeri meg az angoloknak a háborút, 
az első választáson mégis a munkáspárt fog győzni, 
tehát Bevin lesz az angol külpolitika irányítója. Emiatt 
kellene a kapcsolatokat feléje keresni. 

Rubletzky is, jómagam is csak bámultunk, elképzel
hetetlennek tartottuk az angol nép ilyen fokú „hálát-
lanságát". Zsilinszky reális szemléletmódra figyelmez
tetett s meggyőződéssel hangoztatta abbeli hitét, hogy a 
háborút általános balratolódás követi. Nem titkolta, 
hogy erre a várható kifejletre Kállay miniszterelnököt 
is figyelmeztette, azzal a célzattal, hogy ne pazarolja 
hiába erejét a fennálló rend megmentésére. Helyeselte 
Kállaynak azt a tettét, hogy fokozatosan nyugatbarát 
diplomatákkal cserélte ki a semleges államokban levő 
követségek vezetőit, de nem titkolta előtte azt a véle
ményét sem, hogy ez kevés az üdvösséghez. A kormány
nak, szerinte, az utána következő, más világnézetű 
kormány helyzetét kell megkönnyítenie, ezt kívánja az 
eszélyesség, a mindennek fölött álló nemzet érdeke. 
És ekkor érkeztünk el a legmeglepőbb fordulathoz. 
Egyoldalúnak, következetesképp keveset érőnek neve
zett minden diplomáciai erőfeszítést, legyen az hivatalos, 

vagy bújtatott, amely nem vet számot a harmadik és 
talán legfontosabb tényezővel: a Szovjetunióval. 

A negyvennyolcas zászlók visszaadásakor, a román 
válság idején mutatott magyarbarát szovjet megnyilat
kozások idején, a kezdeti német előnyomulás őrjöngő 
diadalmámorával szembeszállva tett már a Szovjetunió 
fontosságát és jóhiszeműségét elismerő nyilatkozatokat 
Zsilinszky. Ám amit most mondott, már határozott 
állásfoglalás volt. 

Borbély felvillanyozódva tudakolta, mit jelent a házi
gazda kijelentése gyakorlatilag? 

Zsilinszky hosszan válaszolt. Igyekszem a lehető leg
nagyobb pontossággal összefoglalni a lényeget. Hivat
kozott a hadihelyzetre, a vállalt terhek arányára, amely 
tényekből természetszerűleg következik; hogy a Szov
jetunió szava mindenben döntő lesz. 

Megint a realitást említette s balgának nevezett min
den olyan politikát, amely arra számít, hogy a harctere
ken első Szovjetet a tárgyalóasztalnál másodhegedűsi 
szerepkörbe lehet visszaszorítani. Elismerte Sztálin 
komoly államférfiúi képességeit, ezért — mondotta 
akkor — ha van is fenntartás bennünk irányában, félre 
kell azt tenni. Bizonyos vonatkozásban előnyösnek is 
nevezte azt a körülményt, hogy a Szovjet tényező lesz a 
békekonferencián. Feltételezte, hogy az oroszok ott
honosabban igazodnak el a középeurópai politikai 
szövevényben és alkalmasint pártatlanabbak is lesznek, 
mint amilyennek az első világháború után az antant 
hatalmak bizonyultak. „Ha semmi mást nem remélhe
tünk tőlük — mondotta határozottan —, az bizonyos, 
hogy a megfojtásunkra fenekedő, fertály-sovinizmusokat 
megzabolázzák". Mindebből azt a következtetést vonta 
le, hogy kapcsolatot kell találni a Szovjetunió felé is — 
honi kommunistáink megnyerése révén. 

A lehetőségek latolgatása közben aztán Rubletzky 
felvetette, hogy a vele baráti kapcsolatot tartó Pálffy 
György közvetítésével, az itthoniak vezérének tekinthető 
Rajk Lászlót kellene megközelíteni. Zsilinszky azonban 
tájékozatlan volt a Kirgiz fedőnév alatt tevékenykedő 
vezetőemberről s elutasítóan megrázta fejét. Ő az akkor 
itthon tevékenykedő kommunisták közül Kállai Gyulát 
értékelte legmagasabbra. Borbély azonban sietett fi
gyelmeztetni bennünket, hogy a kommunistáknál párt
fegyelem van, teljesen valószínűtlen tehát, hogy a rend
szer elsepréséért küzdő párt beleegyezését adná akár 
Rajk, akát Kállai titkos kijuttatásához, hogy kint a 
hatalmon levő reakciós irányzat megbízásából tárgyal
janak. 

Az estébe nyúló beszélgetés vége mégis az lett, tapo
gatózni kellene legalább, mit lehet elérni. Szóba került 
az is, hogy Kállairól a miniszterelnök Kállayval tár
gyaljon Zsilinszky. Erre azonban, tudtommal, nem ke
rült sor. Fali Endre azzal ellenezte meg a tervet, hogy a 
nyilasok,besúgóik útján, hamar értesülnének mindenről, 
parlamenti botrányt rendeznének s azt is kikényszerít-
hetnék, hogy hazaárulás címén Zsilinszkyt megfosszák 
mandátumától. A kormány nem is vállalhatna ekkora 
kockázatot, mert német beavatkozást hívna ki maga 
ellen és távoznia kellene. 
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A „napkeleti bölcsek" többsége is osztotta Fali 
aggodalmait, hozzátéve, hogy Zsilinszky az újvidéki 
vérengzések bűnösei ellen folytatott harc miatt úgyis 
exponált helyzetben van —• új akciójának kipattanása 
esetén nyílt kommunista-barátsággal vádolnák meg s 
ezzel csak megkönnyítené a nyilasok helyzetét, akik 
mindenáron ki akarják szorítani a parlamentből. 

Zsilinszky elfogadta az érvelést. Hozzá tehetem, 
nem szívesen. Meggyőződése volt, hogy az ilyen próbál
kozás sok előnyt hozhatna. Odáig nem jutott el, hogy 
kommunista legyen, ilyent állítani a tények meghamisítá
sa volna, de népfrontos együttműködésre való hajlan
dósága ebből a hamvába hullt tervből is kitetszik. 

* 
Utolsó nyara Pálkövén az 1943-i volt. Ebben az évben 

viszonylag kevesebbet tartózkodott lent, inkább csak 
leszaladt. A Nádirigóval kifutott a Balatonra, kóborolt 
egyet s rövid vízbe merítkezés után sietett vissza Pestre. 

12. Kedvenc vitorlásán, a „Nádirigó'1-!). 
12. Endre Bajcsy-Zsilinszky an Bord seines geliebten Seglers „Nádirigó" 

(Teichrohrsänger). 
12. Au bord du Nádirigó (Fauvette), son voilier préféré. 
12. Байчи-Жилински на любимом паруснике «Надйриго». 

Tárgyalások kötötték le minden idejét. Lankadatlan 
kitartással küzdött az újvidéki vérengzés reparációjáért, 
tanácskozott ellenzéki politikusokkal, hogy háború
ellenes, egységes fellépésre bírja őket és fáradhatatlanul 
ostromolta Kállayt, hogy tevőleges elhatározásra bírja. 

Az év őszén, szüret idején, egy rövid leruccanás al
kalmával utoljára még vendége lehettem. Mintha meg
éreztem volna, hogy soha többé nem ülünk a nyurga 
topolyák alatt vagy a ház ambitusán együtt. Ennek a 
találkozásnak minden emléke mélyen belém rögződött. 

Árnyékban már hűvöskés volt az idő. Öblös kikötő
jének keleti partjára húzódtunk, ahová még a Badacsony 
mögött lehullni készülő nap küldött kevéske meleget. 
Mickó boros üveget tett egyik parti lapos, kiálló kőre, a 
házigazda pedig sűrűn töltögetett. Ezúttal nem volt 
borongós. Nem kísértették a jövőt illető bizonytalan 
sejtelmek, láthatólag kirostálta magából a gondokat. 
Örömmel újságolta, hogy végre pártjában nyiladozik a 
képviselőtársak szeme, Tildy is hajlandó valamelyest 
megkeményíteni gerincét s a sporadikusan szétszórt 
ellenzéki személyiségeket valószínűleg sikerül közös 
nevezőre hozni. Egyesülve majd fokozni tudják a Kállay-
ra gyakorolt nyomást s ennek, remélhetőleg, lesz foga
natja. „Ez az utolsó erőfeszítésem — mondta szinte 
biztonságérzettel. — Megtámogatom még Óz orosz
lánját, (ezzel a gúnyos kitétellel aposztrofálta a minisz
terelnököt) hogy kiugorjunk idejében a háborúból. 
Ezzel aztán teljesítettem is, ami kötelességem. Utána 
visszavonulok ide, navigálok a Balatonon s talán meg
írom az utolsó három év harcát. Szép lenne, ha politikai 
pályafutásom így fejezhetném be. A földosztást majd 
elvégzitek ti, jóval fiatalabbak". 

Hangzatra álszerénykedésnek is tűnhetett volna ki
jelentése, ám vannak pillanatok, amikor az ember belső 
reflexei csalhatatlanul működnek s ez ilyen pillanat volt. 
Éreztem, azt mondta, ami foglalkoztatja. Azonnal ellene 
berzenkedtem. Hevesen és meggyőződéssel. Elképzel
hetetlennek tartottam ugyanis, hogy elgondolásai sike
res keresztülvitele esetén, ő, aki az események legfőbb 
előmozdítójának mondható majd, egyszerűen vissza
vonulhasson remetének. Kivihetetlennek és következet
lennek neveztem elképzelését. Azt mondtam, akár tetszik, 
akár nem, a cselekvés vállalása elől nem térhet ki. Erre 
fogja kényszeríteni maga a magyar nép és ezt kívánják 
a szövetségesek is. Nem futhat el az alkotás elől, aki az 
előfeltételek megteremtésében élen járt. 

Sohasem láttam még megrezzenni sem, most azon
ban valósággal visszarettent. Azzal válaszolt: helytele-

13. Télen léket vágott a Balatonba és megfürdött benne. 
13. Auch im Winter verschmäht er nicht ein Bad in einem eigenhändig 

geschlagenen Eisloch. 
13. En hiver, il pratiquait un trou dans la glace de Balaton pour s'y baigner. 
13. Зимой Байчи-Жилински делал в Балатоне прорубь и купался там. 
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14. Bajcsy-Zsilinszky Endre édesanyjával a pálkövei ház tornácán. 
14. Endre Bajcsy-Zsilinszky mit seiner Mutter auf der Diele des Wohn

hauses in Pálköve. 
14. Endre Bajcsy-Zsilinszky avec sa mère sur la véranda de la maison de 

Pálköve. 
14. Байчи-Жилински с матерью на терассе палкёвейского дома. 

nül mérem fel a dolgokat! Reá a kibontakozás során 
egyáltalán nem lehet szükség. Az ilyen feladatokat a 
történelem folyamán mindig a kis prakticisták végezték 
el és ez így helyes. A tennivalók kiporciózására, végre
hajtására, a szívós aprómunkára születtek az alkal
masok. 

Először történt köztünk, hogy ő védekezett és én 
támadtam. 

Megviselt idegeire, pihenni vágyására, az alkudozá
sokra való tehetségtelenségére és hasonló más érvekre 
hivatkozott. Végülis nem tudtam megállni, hogy ki ne 
csomagoljak: „Ne haragudj Bandi bácsi, de a te vissza
húzódási szándékod azokat igazolja, akik állítják, hogy 
csak gondolataid, célkitűzéseid épkézlábak, cselekvésre 
viszont képtelen vagy. Irtózol a hatalom gondolatától, 
mi más ez, mint a tehetetlenség bevallása?! Most már 
elhiszem, azért alakítottál külön pártot, hogy mindig 
kicsiny maradj s a hatalom megragadására sohase 
legyen esélyed. Cserben hagyod azokat, akik benned 
bíznak". Vártam, hogy erélyesen rendre utasítson és 
értésemre adja, hogy elvetettem a sulykot. Csodálko
zásomra nem ezt cselekedte. Töltött és minden átmenet 
nélkül arról kérdezett, hogy barátunknak, Bodnárnak 
hogy fizet majd a szőlő ? 

Kitérőjét olybá vettem, hogy okvetetlenkedő, ille
téktelen szájjártatónak tart, aki nem érdemel választ. 
Nagy-nagy hézagokkal, kihagyásokkal kihúztunk még 
egy beszélgetéses félórát, aztán felálltam, hogy elköszön
jek. 

Máskor is elkísért a kapuig, így nem találtam szokat
lannak, hogy velem indul. Ezúttal azonban nem állt 
meg a kijárat torkában, hanem jött mellettem tovább. 
Poroszkálósan, magába mélyedve. 

Pálkövének van egy „idegenforgalmi" pontja, a 
vasúti töltés és a Balaton közötti savanyúkút. Ásványvíz 
fakad itt; Révfülöpről, Rendesről, Kővágóörsről szá
mosan zarándokolnak ide, hogy korsóikat megmerítsék. 
Ekkor is egy egyszerű öltözetű asszony hajolt a barlang
formájú mélyedés fölé, hogy teletöltse edényét. Zsi
linszky úgy állt meg, mintha erre a kanna-gübbesztő 
nőre lenne kíváncsi. Holott az öbölnél abbahagyott 
téma izgatta. 

— Foglalkoztat, amit a parton mondtál — köszörült 
egyet a torkán. — Azt hiszem, gorombán eltúlzod je
lentőségemet. Miért kellene valakinek továbbgürcölni, 
ha egyszer elérte a politikai nyugdíj-korhatárt ? 

— Azért Bandi bácsi —, feleltem nyomatékosan, 
— mert a kiugrás sikere esetén mégcsak az új élet elő
feltétele teremtődik meg. Újjá kell varázsolni ezt az 
országot s a feladat elől egyszerűen nem térhetsz ki. 
Ha mások nem, rákényszerítenek erre a frontról vissza
áramló katonák, akik szenvedéseik megváltóját látják 
majd benned. 

Badacsony mögött már korábban lebukott a vörösre 
változott világító korong, a hegy tömör árnyékká ko

morodott, sötéten, behemót testének súlyával hajolt a 
táj fölé. Zsilinszky szeme e fenyegető mozdulatlanság fe
lé kalandozott. 

— Nem, nem, nincs igazad! — rázta fejét tagadólag. 
— Amit csinálok nem több, mint amit egy ezredpa
rancsnok tesz, akinek csapatát elvágták a törzstől s azt 
neki kell megmentenie. Kivágom magamat az egységgel 
a gyűrűből s ezzel helyreáll a vezetés folyamatossága. 

Elváltunk. Nem tudtam szabadulni a gondolattól, 
hogy a hatalomtól való ösztönös ódzkodás, legbensőbb 
lényének jellemzője. Adni magából, ami tulajdona; 
verekedni azért, amiben hisz, de sohasem a személyi 
haszon reményében. 

Energiája nem olyan töltésű volt, hogy a mindennapi 
munka szolgálatába lehetett volna fogni. Félelem nél
küli, középkori szemléletű lovag volt, az a fajta, aki 
kiáll a bajvívó térre, hogy megvívjon a sereg nevében s 
ha úgy adódik, meghaljon simán, teatralitás nélkül. 
A cselekvőképtelenségéről terjeszett vádak igazak vol
tak, de kizárólag ilyen értelemben. Majdnem bizonyos, 
hogy hatalom-viselőként nehezen találta volna helyét, 
egyszerűen azért, mert a sereg előtt véghez vitt párbaj
jal teljesítettnek érezte volna kötelességét. A halálnál is 
súlyosabb megpróbáltatás lett volna számára a pozíció. 

Talpassy Tibor 
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FÜGGELÉK 
A PÁLKÖVEI BAJCSY-ZSILINSZKY BÉRLET 

TÖRTÉNETE 

Talpassy Tibor író-publicista, aki már fiatalon csatlako
zott Bajcsy-Zsilinszky Endréhez és előbb az Előőrs, majd a 
Szabadság с lapjának lett a munkatársa, érzékletesen leírja 
visszaemlékezésében: mit jelentett az antifasiszta harcban 
immár negyedszázada mártírhalált halt nagy magyar hazafi 
számára Pálköve. 

Az alábbiakban a háború pusztításait nagyjából átvészelt 
dokumentumok : hivatalos és magánlevelek segítségével köz
lünk egy históriai összeállítást a pálkövei bérlet létrejöttének 
és a ma emlékmúzeumnak berendezett Bajcsy-Zsilinszky 
háznak a történetéről : 

Zsilinszky Endre már az 1920-as évek első felében felfe
dezte Pálkövét, a Balaton-partnak ezt a különleges szép ré
szét, amelyet marhalegelőnek tartottak nyilván a kővágóörsi 
községházán. Zsilinszky akkor a MOVE elnöke volt és ilyen 
minőségében szívesen résztvett a fiatalok, a MOVE-cserké-
szek nyári táborozásain. Balatoni barangolásai során elvető
dött Révfülöp környékére is és nagyon megtetszett neki a 
pálkövei partrész, ahol barátaival együtt sátort vert, fürdött, 
vitorlázott, esténként pedig — sokszor a tábortűz fényénél — 
nyársat sütve, néhány pohár bor mellett elbeszélgetett a ma
gyar sorskérdésekről, vagy éppen a bor hatására rázendített 
kedvenc nótáira. 

A Zala megyei alispánhoz (Kővágóörs akkor Zala megyé
hez tartozott) 1927. október 7-én írt leveléből kiderül, hogy 
Zsilinszky mikor járt először Pálkövén: „Öt esztendeje isme
rem Révfülöpöt, amióta itt nyaralok. Azóta legkedvesebb 
kirándulóhelyem csolnakkal a Révfülöptől kb. 4 kilométer
nyire, a rendesi állomástól kb. 1,5 km-nyire fekvő Pálkö
v e . . . " Tehát 1922 óta járt Pálkövére nyaralni. 

Hivatalos irataiból és beadványaiból tudjuk, hogy 1925 
őszén Kővágóörs község hegybírójával és körjegyzőjével tör
tént előzetes megbeszélés után kérvényt intézett a kővágóörsi 
közbirtokossághoz a pálkövei bérlet ügyében. Az első bead
ványban még 15 évre kérte a Pálkövénél elterülő, a vasúti 
sínen túl a kikötő és egy savanyúvíz-forrás közt húzódó föld-
sávot. Újabb beadványában, 1926. április 3-án már 25 évre 
kéri a haszonbérleti szerződés megkötését. Arra hivatkozik, 
hogy a kérdéses terület, amelyet valaha marhalegelőnek hasz
náltak, az utóbbi években teljesen „bitang terület", amely
nek nagyçbbik fele tele van nagy gödrökkel, mert úgy lát
szik a MÁV onnan hordatott el követ és földet pályaépítési 
célokra és ezért annak rendbehozatalához hosszabb időre és 
komoly anyagi befektetésre van szükség. „Ebben az esetben 
— mint írja — valóságos kis paradicsomot tudnék ott terem
teni és végül minden fa, gyümölcsfa, megjavított föld és 
egyéb érték — minden ellenérték nélkül jutna a közbirtokos
ság tulajdonába a bérleti szerződés lejártával." Levelében 
azt is megírja, hogy milyen tervei vannak a bérlettel és azon 
túlmenően egész Pálkövével. Mint a közbirtokossághoz in
tézett levelében írja: „Szeretném ezt a pár száz négyszögöl
nyi keskeny területet rendbe hozni, planírozni, parkírozni, 
és egy kis épületet is ráépíteni, egy nyaralót. Hiszem, hogy 
ha Pálköve gyönyörű fekvését szélesebb körben ismertté 
tennénk, ezzel ez a bérlet kiindulópontja volna Pálköve be
telepítésének, esetleg egy szép új fürdőhely kialakulásának." 

Kérelmét azonban a közbirtokosság nem sietett elintézni. 
Mint utóbb kiderült : nem kevés ellenzője is volt a közbirto
kosságban a bérleti ügynek. Zsilinszky ezért arra kényszerült, 
hogy — a főjegyzőtől kezdve az alispánig — ismételten sür
gesse az ügy elintézését és igyekezzék a közbirtokosság, illet
ve a helybeli tekintélyesebb személyiségek között szövetsége
seket szerezni a bérlet kedvező elintézése érdekében. 

Annak ellenére, hogy az 1925 őszén elindított hivatalos 
beadványára már 1926. május 6-án a körjegyző „a kérdés
nek lényegben való elintézéséről" értesítette Bajcsy-Zsilinsz-
kyt, a közbirtokosság döntése váratott magára. A huzavona 
egyik okáról Gere József mérnök értesítette Zsilinszkyt. 
E szerint egysek kifogásolták, hogy elzárta az utat a sava
nyúkúthoz. A képviselő 1926. szeptember 19-én, Pálkövéről 

keltezett levelében arról tájékoztatja a főjegyzőt, hogy ez 
csak rosszindulatú kifogás, „mert hiszen az út, gyalogút is, 
kocsiút is a sín túlsó oldalán van s egy lépés kerülő nélkül 
ép úgy elérhető fent a savanyúkút., mint ezen a keskeny csí
kon keresztül". 

Zsilinszky a körjegyzői levél birtokában hozzálátott a 
munkához: kb. 1200 négyszögölet körülkeríttetett, megkezd
te a kőhordást, a fölösleges bozót kiirtását, a használható 
fák és bokrok fölnyesését, az utak kijelölését stb. De még 
1927. február 3-án is csak arról értesítette őt Schmidt kör
jegyző, hogy rövidesen megtartják a közbirtokosság gyűlé
sét, ahol majd jóváhagyják a szerződést. 

Zsilinszky ezért is sürgette az ügy elintézését, mert az 1926. 
évi választási harcok alkalmával — amelyek során a kor
mányzati terror Budapesten és Derecskén is megbuktatta őt 
— meghűlt és tüdőcsúcshurutot kapott. Erről tájékoztatja 
1927. január 26-án egyik révfülöpi ismerősét, valamint más
nap a főjegyzőt, megírva azt is, hogy betegsége miatt, felépü
lése érdekében Olaszországba kell utaznia. Olaszországi üdü
léséről visszatérve — egyéb ügyei mellett — ismét foglalko
zik a pálkövei bérlet intézésével is. Úgy látja, hogy a leghe
lyesebb, ha most már az alispánhoz fordul. Négy nagyalakú 
beadvány-papíron írt levelében 1927. október 7-én részlete
sen leírja az egész bérlet-ügyet és tiltakozik a csúfos huza
vona miatt, ahogy a kővágóörsi közbirtokosság kezeli a bér
leti szerződés kérdését. Zsilinszkynek ebből a beadványából 
kiderül, hogy Kővágóörs képviselőtestülete 1926. május 2-án 
egyhangúan elfogadta a bérleti szerződést és elfogadásra 
ajánlotta a közbirtokosságnak. Miután közben megszüntet
ték a közbirtokosságot — amiről Zsilinszky egy véletlen ta
lálkozás alkalmával a Zala vármegyei alispántól értesült — 
már nem volt szükség annak hozzájárulására. A bérleti szer
ződés hivatalos ügye végül is kedvező fordulatot vett és az 
alispán 1928. január 26-i levelében értesíti Zsilinszkyt az ügy
ben tett intézkedéseiről. A leveléhez csatolt 34855. szám./ni. 
1927 számú ügyirat szerint ugyanis az alispán arra utasítja 
a tapolcai főszolgabírót, hogy Bajcsy-Zsilinszky pálkövei 
bérlete ügyében gyors és kedvező döntést hozzon és azt ter
jessze fel az alispáni hivatalba. Az 1928. március 30-án kelt 
főszolgabírói határozat — úgy tűnik — elmozdítja az ügyet 
a holtpontról, mert április 12-ére elrendeli a bérleti szerző
dés megkötését a kővágóörsi körjegyzői irodában. De a 
Bajcsy-Zsilinszky hagyatékban talált feladóvevény és ezzel 
kapcsolatos járásbírósági végzés az 1929. évre szóló 30 pen
gő összegű bérleti díjat tartalmazó bírói letétről azt bizonyít
ja, hogy még váratott magára a bérleti szerződés kedvező és 
megfelelő elintézése. És ez az eset 1930-ban is megismétlő
dött. A rendelkezésre álló iratok tanúsága szerint csak 1932-
ben került sor a bérleti szerződés megkötésére. A szerződés 
értelmében Bajcsy-Zsilinszky Endre 25 évi időtartamra kap
ta volna meg a pálkövei területet. 

Zsilinszky közben — mint említettük — hozzálátott a telek 
pacifikálásához: bekerítette a földsávot, kulturált körülmé
nyeket teremtett a bérleten. 1927 telén a megépített pincéjét 
— ahol a szükséges bútorait, szerszámait, edényeit stb. tar
totta — ismeretlen tettesek feltörték és kirabolták. 

A kezdeti sátorozás után Zsilinszky a maga és vendégei 
számára kényelmesebb megoldást : nádból épített házat léte
sített, majd felépítette a bungalowot (a ,,bungi"-t), amelyben 
a fekvőhelyen kívül asztal és könyvespolc is elfért. Ez már 
nemcsak a pihenésre, de a munkára is alkalmas építménynek 
bizonyult. 

Egy magyar parasztház megépítésének a gondolata szinte 
már kezdettől fogva foglalkoztatta. Nem egy cikket is írt a 
magyar népi építészetről, a balatonvidéki magyar paraszthá
zak sajátságos stílusáról. (Lásd illusztrációinkat!) Anyagi vi
szonyai azonban csak 1937-ben engedték meg neki, hogy 
melengetett tervét valóra váltsa. A népi építészetet utánzó, 
romantikus ízléssel készült parasztház alapjául az a balaton-
szemesi ház szolgált, amelynek fényképe Padányi Gulyás 
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Jenő és Tóth Kálmán építészettörténeti kiadványában talál
ható. 

A ház környékbeli mesteremberek segítségével kb. két hó
nap alatt, még 1937 őszén elkészült. Zsilinszkynek azonban 
nem tetszett a tornác két oszlopa, ezért ő maga fogott hozzá 
az oszlopok megfaragásához és adta nekik a mai, kecsesebb 
formát. A takaros kis parasztházra nádtető került és belül 
magyaros bútorok: asztal, székek, szekrény feleltek meg az 
épület jellegének. 

Zsilinszky 1937-től 1944-ig télen-nyáron sokat időzött Pál
kövén. Számára ez a hely nemcsak a pihenést, hanem a mun
kát is jelentette. 

A pihenéssel kapcsolatban külön kell írnunk Bajcsy-Zsi
linszky vitorlásáról, mert a felépített házon kívül ennek örült 
a legjobban. Már a 20-as évektől kezdve vitorlázott a Bala
tonon és pl. a siófoki révkapitányság által kiállított igazol
vány szerint 1927-ben egy beiboot vitorlás, azaz egy dingi 
állt a pálkövei kikötőben, amely Pest vármegye tulajdonát 
képezte. De az oly régen vágyott saját vitorlásra csak 1941-
ben tett szert. Természetesen ennek is anyagi okai voltak. 

A megrendelt 20 m2-es tura-jolle vitorlás 1941 szeptembe
rében elkészült. A hajó 4200 pengőbe került, amely összeg
nek a felét készpénzben, a másik felét havi 210 pengős rész
letekben kellett fizetnie. Bajcsy-Zsilinszky féltő gonddal és 
szeretettel ápoltatta a „Nádirigó"-t, amelynek matrózává 
élettársát és egyben titkárnőjét, Bende Máriát „nevezte ki". 
Balszerencséjére már az első évben súlyos baleset érte a ha
jót: egy rettenetes északi szél bójastól átvitte a túlsó partra 
aminek következtében alaposan megrongálódott. Ettől elte
kintve a hajó sok örömöt, testi-lelki felüdülést szerzett Bajcsy-
Zsilinszky Endrének. Tavasszal már alig várta a hajó vízre
bocsátását a balatonfüredi kikötőben. így készülődött erre 
az aktusra 1943 tavaszán is. Még április 20-án a Balatoni 
Hajózási Rt. igazgatójához intézett levelében részletesen pon
tokba foglalta a javítási munkálatokat és kívánságokat. De 
november 4-én kénytelen volt megírni Hankóczy Jenő igaz
gatónak: „Elmúlt a nyár, de még az ősz is s még csak ahhoz 
sem jutottam hozzá, hogy hajómat el vigyem a füredi kikö
tőből". Megkéri az igazgatót, hogy a „Nádirigó"-t helyez
tesse el náluk. „Bocsáss meg, kérlek — írja —• hogy ilyen 
baráti szívességgel terhellek, de gondolhatod, ha nem vitor
láztam az idén, akkor mérhetetlenül el kellett, hogy foglalva 
legyek. És pedig nem a magam dolgaival, hanem szegény 
országunk bajaival." 

Megható és igaz sorok. És Bajcsy-Zsilinszky Endre, a Ba
laton-part szerelmese, a pálkövei „törpebérlő" — ahogy ma
gát nevezte — már nem vitorlázott többé. Sőt, 1944 tavaszán 
már Pálkövére sem juthatott le. 

* 
A Bajcsy-Zsilinszky ház további sorsáról szólva, a króni

kásnak be kell számolnia arról is, hogy a ház fedele 1961-
ben a közelében elrobogó vonat szikrájától lángot vetett és 
jórészt leégett. Az épületet belül is károsodás érte. A bútorok 
egy részét sikerült megmenteni, azok részben Illyés Gyuláék, 
részben Szabó Lőrincék tihanyi házaiba kerültek. A Veszp
rém Megyei Tanács és a Hazafias Népfront helyreállíttatta 
az épületet és a nádtető helyett a tűzbiztos cseréptetővel fe
dette be. Végül is a ház 1965-ben került a Veszprém Megyei 
Múzeumi Igazgatóság gondozásába és a kormányzat támo
gatásával, a megyei, valamint a helyi tanácsi szervek segít
ségével, a veszprémi Bakonyi Múzeum és a Legújabbkori 
Történeti Múzeum együttes munkája révén, 1966-ban Bajcsy-
Zsilinszky Endre születésének 80. évfordulója alkalmából 
egykori lakóházában a nagy magyar hazafi életét bemutató 
emlékmúzeumot rendeztek be. 

Vigh Károly 

15. A pálkövei ház (ma emlékmúzeum) felmérési rajzai. 
15. Die Vermessungsskizzen des Wohnhauses in Pálköve (heute Ge

dächtnismuseum). 
15. Métrages de la maison de Pálköve (aujourd'hui musée commémoratif). 
15. План палкёвейского дома (ныне музей). 
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Endre Bajcsy-Zsilinszky — „Zwergpächter von Pálköve" 
Verfasser wurde im Frühjahr 1929 mit Endre Bajcsy-Zsi

linszky bekannt, u.zw. als Mitarbeiter an der Wochenschrift 
,,Előre", deren Chefredakteur der später für seine politische 
Überzeugung den Märtyrertod erlittene große Patriot und 
Publizist gewesen war. Mit der Zeit trat er in die Redaktion 
des Blattes ein und gehörte auch der Redaktion an, als das 
Blatt unter dem Titel „Szabadság" erschien. 

Bajcsy-Zsilinszky's Hauptstreben ging dahin, für die nach
folgende Generation Publizisten heranzubilden, die ihm 
gleichgesinnt sind. Die von ihm derart auserkorenen jünge
ren Kräfte machte er zu seinen Freunden, mit denen er zu
meist auch seine politischen Absichten und Überlegungen, 
sein ganzes Denken und Trachten zu besprechen pflegte. In 
der Folge blieb Verfasser, auch nachdem die Wochenschrift 
ihr Erscheinen einstellen mußte, mit Bajcsy-Zsilinszky freund
schaftlich verbunden. Diese Bande blieben aufrecht, bis 
Bajcsy-Zsilinszky am 19. März 1944, dem Schichksalstage 
Ungarns, festgenommen wurde. 

Verfasser des Artikels wollte jenen erlebnisreichen per
sönlichen Erinnerungen Ausdruck geben, die sich episoden
haft an den kleinen Ort Pálköve, zwischen Révfülöp und 
Balatonrendes gelegen, knüpften. Dies war Bajcsy-Zsilinsz
ky's Lieblingsaufenthalt, wo er nicht nur der Ruhe pflegte, 
sondern — weitab von der lärmenden Unrast der Haupt
stadt — auch einen Teil seiner wichtigeren geschichtspoliti
schen Gedanken und politischen Überlegungen zu Papier 
brachte. 

Was der Verfasser hier niederschreibt, bezieht sich auf in
time politische Gespräche und Beobachtungen, die für das 
Lebensbild des großen Patrioten entscheidend in die Waag
schale fielen, Einblick in seine politische Meinungsbildung 
und in sein Wirken geben. Sie sind auch aufschlußreich für 
die Beurteilung dessen, was er tat und wie er es tat. 

Derart erstreckt sich der im Artikel enthaltene Rückblick 

Verfasser erzählt über die Geschichte des Grundstücks 
und der einstigen Behausung des großen Patrioten Endre 
Bajcsy-Zsilinszky in Pálköve am Gestade des Balatonsees. 
Als Unterlagen benutzte er hierbei den Schriftennachlaß aus 
dem Besitz der Witwe. 

Aus einer Reihe von amtlichen Schriften und Privatbrie
fen des Nachlasses geht hervor, daß Endre Bajcsy-Zsilinszky 
bereits frühzeitig, seit Beginn der zwanziger Jahre großen 
Gefallen an dieser kleinen liebreizenden Einbuchtung des 
Sees gefunden hatte. Von 1922 an kam er jeden Sommer 
hierher, um zu zelten, segeln und Badefreuden zu genießen. 
Wenn es dann Abend wurde, saß er mit seinen Freunden 
um ein Lagerfeuer, wo am Spieß Speck oder Fleisch gebra
ten und auch manchem guten Tropfen zugesprochen wurde. 
Die gute Stimmung belebte dann der Wohlklang alter Ku-
rutzenlieder aus historischen Freiheitskämpfen. 

Wegen der verschiedensten bürokratischen Vorschriften 
dauerte es volle sechs Jahre zwischen 1926 und 1932, bis es 
Endre Bajcsy-Zsilinszky gelungen war, den schmalen Ufer
streifen am See in Form eines 25 Jahre lang laufenden Pacht
vertrages für sich zu sichern. Bajcsy-Zsilinszky begnügte sich 
vorerst damit, daß er auf dem Grundstück ein kleines Häus-

auch auf die Darstellung, wie zwei bedeutsame Studien seines 
geschichtspolitischen Denkens zustandegekommen waren. 
Die eine, auf 137 Seiten handschritflich zurückgebliebene 
Studie führt den Titel „Újabb történetírásunk bírálata" (Kri
tische Betrachtungen zu unserer neueren Geschichtsschrei
bung). Die andere ist unter dem Titel „Transsylvania — 
Past and Future" (Siebenbürgens Vergangenheit und Zu
kunft) 1944 in Genf in englischer Sprache erschienen. 

Man erfährt ferner aus dem Artikel, wie Bajcsy-Zsilinszky 
auf den Angriff der Hitlerfaschisten gegen Jugoslawien rea
gierte, wie sehr er sich anstrengte, um die Zwangsumsiedlung 
der in der Bukowina beheimatet gewesenen Székler nach 
der Batschka — ein unsinniges und unverantwortliches Un
terfangen — zu verhindern, wie es ihm gelang, mit mehreren 
Insassen des Franzosen-Internierungslagers am anderen 
Ufer des Balaton is Berührung zu treten und die Gefahr einer 
Auflösung des Lagers abzuwenden. 

Auch die wenig erbaulichen, fast zum Bruch führenden 
Beziehungen zwischen Bajcsy-Zsilinszky und seiner politi
schen Partei, der Kleinlandwirtepartei, kommen im Artikel 
zur Sprache. 

Mehr Licht fällt auf die Aktionen, die darauf abzielten, 
den Absprung Ungarns vom unheilvollen Kriegsgeschehen 
vorzubereiten und zu beschleunigen. 

Interessant ist auch die Darstellung, wie Bajcsy-Zsilinszky, 
ehedem „Rassenschützler", sich allmählich der politischen 
Linken näherte und zum aufrichtigen Mitkämpfer der kom
munistischen Bewegung in Ungarn wurde. 

Der dann und wann auch lyrisch beschwingte Rückblick 
läßt Bajcsy-Zsilinszky auch als Naturfreund erscheinen. Dem 
Balaton ist er schwärmerisch zugetan. Aber auch kleine All
tagssorgen klingen auf und man erkennt seine Vorstellun
gen über seinen küntfigen Lebensweg. 

Tibor Talpassy 

chen aus Rohrgeflecht baute. Rings herum pflanzte er Obst 
bäume und legte Blumenbeete an. Erst 1937 war es so weit, 
daß er dort das auch heute noch stehende stilisierte Bauern
haus bauen ließ. 

Von Bajcsy-Zsilinszky ist bekannt, daß er zeit seines Le
bens ehrfürchtiger Bewunderer des ungarischen Bauerntums 
war und daß er sich mit Vorliebe für Fragen der ländlichen 
Baukunst interessierte. Auch zum Bau seines Häuschens bei 
Pálköve benützte er Hauptmotive der im Seegebiet heimi
schen bäuerlichen Baukunst. Die beiden Tragstützen der 
Diele schnitzte er eigenhändig. 

Zur Geschichte des Hauses gehört auch, daß das Rohr
dach 1961 durch sprühende Lokomotivfunken abbrannte, 
wobei auch der Bau selbst stark beschädigt wurde. Das für 
das Komitat Veszprém zuständige Komitee der Vaterländi
schen Volksfront ließ das Gebäude wieder herstellen, das 
dann 1965 in die Verwaltung der Museumsdirektion für das 
Komitat Veszprém überging. Ihr ist es auch zu verdanken, 
daß 1966, zur 80. Wiederkehr der Geburt Endre Bajcsy-
Zsilinszkys im Hause, wo der große Patriot mit seiner Fa
milie so viele glückliche Zeiten verbracht hatte, ein Gedächt
nismuseum eingerichtet werden konnte. 

Károly Vigh 

Geschichte des Bajcsy-Zsilinszky-Landhauses in Pálköve 
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Endre Bajcsy-Zsilinszky, le petit-fermier de Pálköve 
C'est au printemps 1929 que, devenu collaborateur de 

VElőörs (Avant-poste), hebdomadaire d'Endre Bajcsy-Zsi
linszky, l'auteur entra en realtions directes avec le futur mar
tyr politique et publiciste. Ayant passé rédacteur permanent 
du journal, il le restera même alors que le périodique paraîtra 
sous le titre Szabadság (Liberté). La caractéristique prin
cipale des tendances de Bajcsy-Zsilinszky était l'effort d'exer
cer de l'effet éducatif sur la génération jeune, pour en éduquer 
des disciples : il recevait les élus au nombre de ses amis, et il 
discutait généralement ses intentions, actions, objectifs poli
tiques avec ces jeunes. C'est ainsi que l'auteur de l'article 
restait membre du cercle d'amis de Bajcsy-Zsilinszky, même 
après que la Szabadság cesse de paraître, et c'est ainsi que 
leurs relations restaient très intimes jusqu'à l'arrestation de 
Bajcsy, arrivée le 19 mars 1944. 

Ces souvenirs personnels évoquent des épisodes et de pe
tits événements qui s'attachent à Pálköve, petit village près 
du lac Balaton, entre Révfülöp et Balatonrendes. Pálköve 
était le séjour préféré de Zsilinszky où non seulement il se 
reposait, mais, loin du vacarme de la capitale, il y écrivait 
une partie de ses oeuvres historico-politiques, de ses mani
festations politiques. L'étude évoque de tels entretiens, de 
telles observations qui formaient des facteurs décisifs de la 
vie de Bajcsy-Zsilinszky, qui révèlent ses plans, ses concep
tions, son activité et qui motivent ses décisions. Ainsi, il y 

A la base des documents relatifs à Pálköve que la veuve 
de Bajcsy-Zsilinszky a mis à sa disposition, l'auteur a re
construit l'historique de l'immeuble et de la maison de Pál
köve du grand patriote. 

Dans les documents officiels et dans la correspondance 
personnelle il apparaît qu'Endre Bajcsy-Zsilinszky s'est épris 
très tôt, déjà en début des années 20, de cette baie charmante 
du lac Balaton. Dès 1922 il y revenait chaque été pour y 
camper sous sa tente, pour faire la voile, pour se baigner. 
Et le soir, à la lueur du feu de camp, tournant une brochée 
de viande, il vidait les pots avec ses amis, et chantait ses 
chansons kourouts préférées. 

A cause de lenteurs et temporisations bureaucratiques 
l'acquisition de la bande étroite de terre sous forme de bail 
de 25 ans a duré de 1926 à 1932. Bajcsy-Zsilinszky a bâti 
d'abord une petite chaumière, et il a planté tout le terrain 
d'arbres fruitiers et de plates-bandes. C'est seulement en 

est évoqué entre autres. comment sont nées deux importantes 
oeuvres de son activité de publiciste, son étude historico-
politique portant le titre «Critique de notre historiographe 
récente», manuscrit de 137 pages, et son oeuvre «Transylva
nia Past and Future», parue en 1944 à Genève en langue 
anglaise. L'article nous apprend en outre quelle était la réac
tion de Bajcsy-Zsilinszky lors de l'attaque de la Yougoslavie 
en 1941 ; quels efforts il fit pour sauver les Székely de Buko-
vine de l'établissement hasardé et inconscient en Bácska; 
comment il entra en relation avec plusieurs membres du 
camp de concentration d'évadés français, établi sur l'autre 
bord du Balaton; comment il para le danger de la dissolution 
du camp qui menaçait les Francais y abrités. Les souvenirs 
nous montrent les malheureux rapports qui existaient entre 
Bajcsy-Zsilinszky et son parti, le «Parti des Petits Propriétaires 
Indépendants», rapports qui conduisaient peu s'en fallait à 
la rupture; et ils révèlent sous plusieurs aspects les actions, 
qui visaient la préparation, la sollicitation pressante de la 
sortie de la guerre. Une donnée intéressante éclaire comment 
l'ancien raciste s'approchait de marche en marche de la 
gauche, comment il devient vrai compagnon d'armes des 
communistes. Ces souvenirs, quelquefois lyriques, nous mon
trent l'amour de la nature, l'adoration du lac de Balaton de 
Bajcsy-Zsilinszky, de même que ses menus soucis de tous les 
jours et ses conceptions de sa vie ultérieure. 

Tibor Talpassy 

1937 que la maison rustique stylisée actuelle a été construite 
Bajcsy-Zsilinszky, grand fervent de la paysannerie hongroise, 
s'est occupé aussi de l'architecture populaire. En construi
sant sa maison de Pálköve, il a employé les motifs caracté
ristiques des maisons paysannes de la contrée de Balaton. 
Et c'est lui-même qui a sculpté les deux piliers de la véranda. 

Il appartient à l'historique de la maison qu'en 1961 le toit 
de roseaux de la masion prit feu d'une étincelle de locomo
tive et s'est réduit en cendre. Même la maison s'est endom
magée. C'est le comité du département de Veszprém di-
Front Populaire Patriotique qui a fait reconstruire le bâut 
ment. 

En 1965 la Direction des Musées Départementaux Га pris 
en charge et c'est ainsi qu'en 1966, à l'occasion du 80e anni
versaire de la naissance d'Endre Bajcsy-Zsilinszky, un musée 
commémoratif a été installé à la maison laquelle se lie par 
tant de beaux fils à la vie du grand patriote hongrois. 

Károly Vigh 

Historique de la maison Bajcsy-Zsilinszky à Pálköve 
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Эндре Байчи-Жилински — палкёвейский мелкий арендатор 

В непосредственную связь с политическим деятелем, 
публицистом и ветераном Эндре Байчи-Жилинским ав
тор статьи вступил весной 1929 года как коллега по жур
налу «Элёёрш» («Форпост»). Впоследствие он стал штат
ным сотрудником журнала и оставался им и тогда, когда 
журнал начал выходить под названием «Сабадшаг» 
(«Свобода»). Для деятельности Байчи-Жилинского было 
характерно стремление воспитать последователей в млад
шем поколении; с понравившимися ему молодыми людь
ми он устанавливал дружеские отношения, с ними делил
ся своими политическими взглядами, мнениями, дейст
виями и идеалами. Такие отношения установились с Бай
чи-Жилинским и у автора данной статьи, к кругу друзей 
его он продолжал относиться и после того, когда журнал 
«Сабадшаг» прекратил свое существование. В близких 
отношениях они оставались до самого 19 марта 1944 го
да — дня ареста Байчи-Жилинского. 

Эти воспоминания охватывают те эпизоды, которые 
связаны с Палкёве, расположенном на побережье Бала
тона между Ревфюлепом и Балатонэндрешем. Палкёве 
был любимым местом пребывания Байчи-Жилинского. 
Здесь он не только отдыхал, но вдали от столичного шума 
писал. Здесь написана значительная часть его историко-
политических произведений, политических выступлений. 
В статье приводятся наблюдения, разговоры, составляв
шие суть жизни Байчи-Жилинского, мотивирующие его 
планы, решения и всю деятельность. Так, в воспомина-

Автор статьи на основе архива, находящегося во вла
дении вдовы Эндре Байчи-Жилинского, по материалам, 
относящимся к Палкёве, реконструировал историю нед
вижимости и дома, принадлежавшего великому патрио
ту. 

Из официальных документов и частной переписки яв
ствует, что Эндре Байчи-Жилински уже в начале 1920-х 
годов полюбил этот маленький залив Балатона. Сюда 
он, начиная с 1922 года, приезжал каждое лето, разбивал 
палатку, купался, катался на паруснике. По вечерам у 
пламени костра он с друзьями жарил сало или мясо, по
пивал вино и пел любимые куруцкие песни. 

Приобретение в форме аренды на 25 лет маленькой по
лоски земли вдоль Балатона из-за всяческих бюрократи
ческих проволочек растянулось с 1926 по 1932 год. На 
участке Байчи-Жилински первоначально построил ма
ленькую хижину из камыша и весь участок засадил фрук-

ниях среди прочего описывается, как родились два зна
чительных в его политико-исторической деятельности 
трактата — рукопись в 137 страниц «Критика новейших 
исторических писаний» и вышедший в 1944 году на ан
глийском языке в Женеве труд «Прошлое и будущее 
Трансильвании». Из статьи, далее, мы узнаем, как отнес
ся Байчи-Жилински к нападению на Югославию в 1941 
году, какие усилия он предпринимал, чгобы спасти бу-
ковинских секеев от легкомысленного и безответствен
ного переселения в Бачку, как он установил связь со мно
гими французкими военнопленными из лагеря, располо
женного на другом берегу Балатона, как ему удалось 
спасти от угрожавшего роспуска лагеря нашедших здесь 
убежище французов. Статья рисует картину неблагост
ных отношений, сложившихся между Байчи-Жилинским 
и Партией независимых мелких хозяев, почти приведших 
к разрыву, описывает те действия, целью которых была 
подготовка выхода Венгрии из войны. 

Интересный материал освещает и тот факт, как быв
ший расист постепенно, шаг за шагом, сближается с ле
выми, как становится искренним товарищем по оружию 
коммунистов. 

Из воспоминаний, в некоторых местах проникнутых 
даже излишним лиризмом, мы узнаем о любви Байчи-
Жилинского к природе, его очаровании Балатоном, о 
мелких повседневных заботах, планах на будущее. 

Тибор Талпашши 

товыми деревьями и цветами. Только в 1937 году был 
построен сохранившийся и сейчас стилизованный кре
стьянский дом. Байчи-Жилински, боготворивший вен
герских крестьян, занимался и народной архитектурой 
При постройке палкёвейского дома он использовал моти
вы народной архитектуры окрестностей Балатона. Два 
столба веранды вытесаны им самим. 

К истории дома относится и событие, когда в 1961 го
ду от паровозной искры загорелась камышевая крыша. 
Сам дом тоже основательно пострадал. Комитет Оте
чественного фронта комитата Веспрем восстановил по
стройку; в 1965 году она перешла в ведение Управления 
музеями комитата. Этим мы обязаны тому, что в 1966 
году в связи с 80-летием со дня рождения Байчи-Жилин
ского в доме, который так тесно связан с жизнью вели
кого венгерского патриота, открыт мемориальный му
зей-
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