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IIÓMAN BÁLINT UTOLSÓ ÉVEI 
(1945- 1951)

„Én 1944. november 10-én hagytam el Budapestet a múzeumi elnöki autón 
November 13-ig Balatonfüreden voltunk, 24-ig Panonhahnán és november 24- 
tói 1945. március 27-ig a soproni Bencés Rendházban a főapát vendégeként (. )

1945. március 27-én hagytam el ugyancsak a múzeumi elnöki autón családom
mal az országot és előre meghatározott cél nélkül Badaussee-igjutottunk el, ahol 
sikerült lakást találnunk. Itt értek az amerikaiak, akik 1945.július másodikéi 
vettek őrizetbe, majd több gyűjtőhelyen keresztül Salzburgba vittek, ahonnan
1945. november 20-án indultunk Budapest felé."

I .

„A fasiszta kultúrhóhért hazahozták”

Salzburgtól az Andrássy út 60-ig

1945. november közepén a sajtó értesülést szerzett arról, hogy háborús bűnösölt 
újabb csoportja tart Magyarország felé. A Kis Újság egyenesen arról tájékoztatta 
olvasóit, hogy az amerikai hatóságok „az összes németországi fogolytáborokban 
levő háborús bűnösöket, köztük Páger Antalt, Szeleczkyt, Hómant és társaikat 
teherautó-oszlopokkal útnak indították Budapest felé”.1 Ez az első jelentés a 
hazatoloncoltak számát300-ban adta meg, de a következő híradások már más adattal 
szolgáltak: így a Szabad Nép másnapi cikke 150 bűnösről tudott,2 és ugyanezt 
hirdette öles betűkkel („Hóman és 150 társa Sopronba érkezett”) a Világ c. 
délutáni újság első oldalas szalagcíme.3

A Világosság tudósítója részletesen beszámolt a csoport útjáról. A karaván 
„szerdán [november 21-én] reggel 7 órakor indult Salzburgból és elég viszontag
ságos körülmények között ért este fél kilenckor Sopronba. Mindenkinek felvető * 
a pontos személyi adatait és azt, hogy milyen pozíciót töltött be a Szálasi-uraloro 
alatt. Egész éjszaka folytak a kihallgatások. Másnap reggél 9 órakor indult  ̂
tovább és Komáromnál pihentek meg az országúton...” Időközben — a munkál j 
saival és kalauzunkkal, az újságíróval — útra kelt Budapestről a politikai rendórs't 
vezetője, Péter Gábor vezérőrnagy; az amerikaiak „már fél órája” vesztegeltek, u 
országúton, amikor délután két óra felé” megérkeztek: „Komárom határában c  
országút jobb oldalán már messziről feltűnik az amerikaiak hatalmas autókaravw 
ja . Elöl és hátul fürge kis jeepek, közöttük hat óriási teherautó. Az autók k< nJ
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géppisztolya fiatal amerikai katonák lövésre készen tartott fegyverekkel vigyáz
nak a háborús bűnösök legújabb csoportjára..." A találkozás után „Grainville 
amerikai hadnagy jelentést tesz Péter vezérőrnagynak és átadja a listát, amely 
részletesen felsorolja a 104 ember pontos személyadatait”. Később, „a hivatalos 
formaságok után benéztünk a ponyvával letakart kocsikba”. így látjuk meg 
1 Ionian Bálintot, a történetírót, a Nemzeti Múzeum örökös igazgatóját, a náci- 

jóikuszminisztert, Szálasi titkos támogatóját. Háromnegyedes kopott bőrkabát
b a  hatalmas parasztkucsmában, papírspárgával összekötött kis csomagot szo
rongat kezeiben az egykori kultuszminiszter. Rövidre nyírt bajusza, táskás szeme, 
halálsápadt arca szinte kivirít a poros, megtört ábrázatok közül.

— Én nem vagyok háborús bűnös — motyogja szüntelenül.”
A bámészkodás után:
Indulunk. Közel másfél órás út után megérkeztünk az Andrássy-út 60. elé, ahol 

ezrekre menő tömeg fogadja a nyilas gyilkosok és hazaárulók hatalmas táborát.
— Lámpavasra velük, felrobbantották a hidakat, tönkretették Magyarországot!
Egy ember a fa tetejéről kiabál:
— Adjátok vissza a gázkamrában megölt feleségemet és két gyermekemet!”4
A hangulatról hasonlóképpen számok be a Szabadság is:
„Az Andrássy-út környékén erős rendőrkordont helyeztek el és mire befutottak 

a teherautók, a rendőrök sorfala között ezrekre menő közönség gyülekezett össze, 
akik hangos kiáltozással fogadták a teherautók utasait.

Amikor feltűnt Taby Árpád csendőrtiszt és a közönség köréből sokan megis
merték a nyilasokat, a kisebb-nagyobb volksbundistákat és a deportálásokat Vezető 
csendőrök közül néhányat, a kiáltozás valóságos hangorkánná növekedett, öklök 
emelkedtek a levegőbe és a rendőröknek csak nagy nehezen sikerük visszatartani 
a felháborodott közönséget attól, hogy meg ne rohanják a bilincsekre fűzött 
háborús bűnösöket.”5

Az újságok nem egyöntetűen tájékoztattak az átadottak számáról (egyesek 104, 
mások 105 háborús bűnösről írtak); közülük a Világ a következőket tartotta 
érdemesnek kiemelni:

„Hóman Bálint volt kultuszminiszter; ifj. Andreánszky Jenő követségi titkár a 
berlini követségen, aki Ausztriában a kitelepített magyarok kormánybiztosa és a 
légierők parancsnoka volt; dr. Fernbach Péter, Újvidék vérengző főispánja; 
Wayand Tibor, Hain Péter volt helyettese; Tárczay-Felicides Román kultuszállam
titkár; Lövig-Taiján Béla, Szálasiék pénzverdéjének a vezetője; Vry'na Gábor nyilas 
belügyminiszter; Papp Tibor műtősebész, aki Sopron nyilas vezetője volt; Szerda
helyi Péter, az Elektromos Művek volt tiszviselője, később nyilas felsőházi tag; dr. 
Kemény Zoltán, a nyilas propagandaminisztérium elnöki osztályának vezetője; 
Péteri Elemér, a budapesti Vágóhíd nyilas vezetője; Simsai Lajos külügyminiszté- 
riumi osztályfőnök; Nagy Emil, a budapesti 72-es posta nyilas vezetője; Liptay 
László vezérőrnagy, a tábori csendőrség felügyelője; Taby Árpád megújhodáspár
ti képviselő; Pándi László, a Függetlenség munkatársa; Gábor Gyula, Szálasi 
személye körüli miniszter; Ládái István belügyi államtitkár és mások.”6

A névsort a Magyar Nemzet híre alapján kiegészíthetjük Perényi Géza nógrádi
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főispán, Göllner Lajos egyetemi magántanár,7 a Világosság már idézett élményt 3 
számolója nyomán pedig Magyarosi János vezérezredes, Hunyadi Mária nyilai 
tanárnő és „hentessegéd”, valamint báró Strahlendorf újságárus nevével, aâ  
Baross kávéház előtt nyilas sátrat rendezett be magának és » Ki tartási Éljen Szálast 
üvöltéssel árulta 20 fillérért a »Magyarság«-ot”.8

Már a kortársak is világosan látták — és a Szabadság cikke tanúsítja —, hogy 
vegyes összetételű társaságban „két főbenjáró bűnöst adtak át az amerikai hatósá
gok a politikai rendőrségnek. Hóman Bálint az egyik, a náci politikai és szellemi 
terjeszkedés előkészítője és hű kiszolgálója, a szélsőjobboldali gondolat német 
zsoldban álló főpropagálója. A másik a rombolás sátáni szellemét testesíti meg- 
Vájná Gábor, a véreskezű nyilas belügyminiszter...’’9

A Világosság számára viszont az volt „kétségtelen, hogy a háborús bűnösök 
tegnapelőtt Budapestre érkezett csoportjának legérdekesebb tagja Hóman Bá
lint.”10 A megkülönböztetett érdeklődés jele volt, hogy a Képes Figyelő címoldalára 
tette Hóman fényképét. („A  magyar kultúrhóhért is hazahozták...”)11 Egyben a 
síytó igyekezett beszámolni az első kihallgatásról is. Ez többnyire sommásan 
sikerült. A Szabadság rövidjelentésében a foglyok legtöbbje „hangosan tiltakozott 
az ellen, hogy ő háborús bűnös lett volna. Különösen Hóman Bálint és Tárczay- 
Felicides Román hangoztatták, hogy soha semmi közük nem volt a nyilasokhoz, 
sőt, tiltakoztak az ellen is, hogy ők szélső beállítottságú politikusok lettek volna.”̂  
A lap másnap bővebben tért vissza Hóman (és Vájná) kihallgatására. Megtudjuk, 
hogy Hóman, aki „közismert szószólója volt a náci propagandának, most semxni- 
rőf sem akar tudni:

— Nem vagyok felelős semmiért — mondotta —, az intézkedéseim a német 
nyomás következményei voltak: közvetlen utasításokat mindig a miniszterelnök  ̂
ségről kaptam.

Mikor elébe tárják azokat a rendeleteket, amelyeket miniszter korában hozott, 
s amelyek messze túlmentek a képviselőházban megszavazott törvényeken, csak 
ennyit mondott:

— Tulajdonképpen mindez csak semmiség... Sokkal rosszabb lehetett volna a 
helyzet, ha nem engedünk.”13

A Szabad Nép sokatmondó címet adott tudósításának: „Cinikusan tagad a nyilas 
Hóman és Vájná testvér”. A cikk szerint Hóman, „a szélsőjobboldali politika 
német zsoldban álló teoretikusa (...) azzal kezdte vallomását, hogy nem felelős 
semmiért. Ó is, ugyanúgy mint a többi háborús íobűnös, semmiről sem akar 
tudni.”14

Hogy valamelyest képet kapjunk az első kihallgatásról, ismét a Világosság-ot kell 
kézbe vennünk. Riportja fölött ez áll:

NEM VAGYOK HÁBORÚS BŰNÖS 
— védekezik Hóman Bálint, a német sorsközösség hirdetője

A lap röviden bemutatja Hómant, majd olyan mondatokat idéz tőle, amelyek 
alapján ráismerhetünk jellegzetes gondolatmenetére:
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, j yóm an mint történetíró és a Nemzeti Múzeum igazgatója került a 
’ji'̂  rniniszteri székbe, ahol a szélsőjobboldali és németbarát eszmék képviselő- 

• volt Ö adot t utasításokat Felicides Románnak a munkásegyesületek és sporttes- 
 ̂ etek feloszlatására és vagyonuk elkobzására.
1 Nem voltam soha nyilas és nem is voltam háborús bűnös—védekezett Hóman 

politikai rendőrségen. — Hittem a német sorsközösségben és nem tagadom, 
hoeV ebben az irányban tevékenykedtem.

_  Szálasival baráti kapcsolatot nem tartottam fenn, viszont Sopronban, nem  
gadom, találkoztam vele és próbáltunk valami politikai megoldást találni az 

egész magyar jobboldal összefogására.
_  Rendeleteink azt célozták, hogy kikapcsoljam a bomlasztó elemeket, viszont 

igyekeztem humánus lenni. Arról nem tehettem, hogy alantasaim visszaéltek 
jóindulatommal.
J _  Háborús bűnös nem vagyok, mert háborúra soha nem bíztattam. Ilyen 
beszédeket nem tartottam, viszont mint a háborús kormány tagja, nem tehettem  
mást, mint amit kormányom többsége tett.

Hóman Bálint rövid vallomását jegyzőkönyvbe vették, majd megkezdték a 
meglévő iratok alapján a jobboldali kormányokban kifejtett tevékenységének 
pontos számbavételét, ami súlyos bizonyíték a volt kultuszminiszter és múzeum
igazgató ellen.”15

Hóman ügye ezután lekerült a napirendről. A közvéleményt azonban számos 
népbírósági tárgyalás foglalkoztatta, így—csak az év végéig lefolytatottakat említve 
-  a november 23-án halálra ítélt Imrédy Béláé, Kiss Ferenc színművészé (Karády 
Katalin felléptével!), Budinszky Lászlóé, gróf Pálfíy Fidélé, az Endre László—Baky 
László—Jaross Andor trióé, és december végén tartották Bárdossy László fellebb- 
viteli tárgyalását is. Hómanról már csak az új évben lehetett hallani, amikor „a 
főkapitányság politikai rendészeti osztálya befejezte a nyomozást Hóman Bálint 
volt kultuszminiszter ügyében”. A nyomozati anyagból a Magyar Nemzet — többek 
között — azt emelte ki, hogy a kihallgatott „tudott a németországi internálótábo
rokban lejátszódott rémségekről. Szalasinál uralomra jutása után tisztelgő látoga
tást tett, majd mint a Nemzeti Szövetség tagja a soproni »parlament« ülésein több 
uszító beszédet tartott a Szovjetunió ellen.”16 A Szabadság azt közölte, hogy „ő volt 
az, aki a középiskolai tanári kart zsidótlanította és be akarta vezetni a középisko
lákban a numerus nullust”. Továbbá „megszavazta az orosz hadüzenetet is és 
általában szélsőjobboldali magatartást tanúsított mindenkor”.17

A fenti hír megjelenését követő napon (1946. január 10-én) „Bárdossy tuskóként 
zuhant a keramitkockára”.18 Bírái, nemkülönben a kivégzőosztag előtt tanúsított 
következetes magatartása súlyos teherként nehezedett az új igazság-szolgáltatásra, 
mely első nagy perét halálos ítélettel, de jelentős presztízsvereséggel zárta. 
Felháborodottan említette a Demokrácia, hogy „akadnak fiúkat vesztett apák és 
anyák, férjüket sirató asszonyok, frontot járt férfiak, akik részvéttel ejtik ki 
Bárdossy nevét. És akajánságnak bizonyos hazafias csengésével adják szájról szájra 
utolsó szavait: »Isten óvja Magyarországot ezektől a bitangoktól*.19
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A MACARTNEY-UGY

Hóm antjanuár közepén kihallgatták Basch Ferenc Volksbund-vezér népbírósá il 
perében. „Rövid bőrkabátban, kopott, csíkos nadrágban, bottal” állt Gálfalj, 
István tanácsvezető bíró — leendő pere tanácselnöke — elé, hogy beszámoljon - 
nemzetiségi iskolákról folytatott vitáikról. Noha annak idején Basch tapintatla 
fellépése adta az egyik indokot Kállay Miklós miniszterelnök és kultuszminisztert* 
elválásához, Gálfalvy kérdésére, hogy „mérsékelt vagy agresszív volt Basch Feren< 
a kultuszkormánnyal szemben?”, Hóman azt felelte: „Az én időmben loiáli 
volt”.»

Január végén a Népbírósági Közlöny jelezte, hogy „Hóman Bálint volt kultuszmi 
niszter ellen Csillag népfőügyész nyomoz. A tárgyaláson Óhidi népügyész és 
Erdődi János politikai ügyész lesznek a vádlók.”21 A Szabadság rövid, de izgalmas 
híre pedig bepillantást engedett a belügyi szervek hétköznapjaiba: „A soproni 
politikai rendőrség egy sírboltban megtalálta Hóman Bálint, Juresek Béla, Rémé 
nyi-Schneller Lajos és Mocsáry Dániel családi értékeit és egyéb csomagjait.”22 
Minden arra vallott tehát, hogy Hóman Bálint ügye zavartalanul halad a jogi 
procedúrák megszokott menetében egészen a népbírósági tárgyalásig. Február 
21-én azonban kitört a botrány: az e napon megjelenő Haladás ugyanis hatalmai 
első oldalas cikke fölé a következő címet nyomtatta ki:

LEVÉL MACARTNEY PROFESSZORHOZ, 
AKI HÓMAN SZABADONBOCSÁTÁSÁT KÉRTE

Carlile Aylmer Macartney január 23-án érkezett Budapestre. A magyar sajtó -  
kivált annak polgári része — örömmel üdvözölte az oxfordi egyetem professzorát, 
„aki a háború előtt hosszabb időt töltött Magyarországon, itt megtanult magyarul 
és később könyvet írt Magyarországról”, és a „háború alatt az angol rádió magyar 
nyelvű adásában rendszeresen tartott előadásokat". Hiszen — idézte fel a Világ -  
„ki ne emlékeznék a kedves hangra, amely ígyjelentkezett: »Itt Macartney Elemér 
beszél, jóestét kívánok...« Csak »Elememek« becézték egymás közt [hallgatói], 
ékezet nélküli, de annál barátságosabb és buzgóbb magyarságáért s azért a 
vigasztaló balzsamért, amelyet a szorongó, levegőre és világosságra vágyó szívekbe 
csepegtetett. (...) Nem rajta múlott, hogy a katasztrófa mégis bekövetkezett. De az 
igazi, a tisztességes és józan magyarság leikébe zárta barátját, a tudós angol szavait 
S most, hogy látogatóba ideérkezett, meleg szeretettel üdvözli: »Itt a magyarság 
beszél, Isten hozott, Macartney Elemer.«”2S

Macartney sűrű program ot bonyolított le: szellemi és közéleti emberekkel 
találkozott, előadásokat tartott — a rádióban is —, megtekintette a sárospataki 
angol kollégiumot, belátogatott a Szálasi-per tárgyalásaira, majd — poggyászában 
„A Hungarizmus 3. könyvéinek gépírásos másolatával — február 13-án elutazott 
Magyarországról. A Képes Figyelő arról tájékoztatta olvasóit, hogy a „nagy angol 
szpíker" és a „kiváló tudós” vendégprofesszori állása is szóba került.24
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Érthető’ hogy Zsolt Béla saját lapjában közölt cikke bombaként robbant —
' ,iisul a neves publicista úgy beszélt Macartney látogatásáról, mintha az köztu-jjiaíWa

Hott lett volna.
professzor úr, Ön magyarországi tartózkodása alkalmából időt szakított magá

ja jl0gy meglátogassa a börtönben Imrédy Bélát és Hóman Bálintot. Neveleden- 
je0ne, ha e látogatásokat bármiféle okvetetlenkedő megjegyzéssel kísérném. 

Sonyosra veszem, hogy nincs másról szó, mint egy angol úriember udvariassági 
magánakcióiról, amelyekhez sem a hivatalos Angliának, sem az angol közvéle- 
mény számba vehető részének nincs köze. S még azt sem hiszem, hogy Tanár űr 
e vizitjeit személyes politikai demonstrációnak szánta, mert műveinek szemlélete 
és az angol rádióban elhangzott kommentárjai alapján elképzelhetetlen, hogy 
politikai szolidaritást tartana e bűnös politikusokkal, akik akkor, amikor állam- 
életünket irányították, nemcsak hangoztatták, hogy az Empire eltökélt ellenségei, 
de Magyarország erejét rendelkezésére is bocsátották annak a Németországnak, 
amely meg akarta semmisíteni az angol birodalmat. Ennek ellenére a szubjektív 
kapcsolat, amely a múltban Imrédyhez és Hómanhoz kötötte, a történtek ellenére 
is vonzóvá tehette Önnek a viszontlátást. Senki sem illetékes arra, hogy beleszóljon 
vagy bírálat tárgyává tegye, hogy ki mit bocsát meg a barátainak.”

Zsolt ezután közkinccsé teszi azt az értesülését, hogy „a magyar hatóságok nem  
tudták (...) bebizonyítani előzékenységüket, amikor Professzor úr azt kérte, hogy 
Hóman Bálintot, a történettudóst engedjék ki a börtönből s kíséreljenek meg 
napirendre térni a közelmúltban elkövetett tévedései felett”, noha a „tanár úr 
egyike a keveseknek”, akik Angliában „tudják, hogy Hóman Bálint személy szerint 
mi mindenért felelős a romlásból, amelynek dimenzióit Professzor úr most’ 
közvetlenül lemérhette. Közbenjárása bizonyára csak a lojális szakmabelié volt a 
szakmabeli érdekében, a kollegialitástól elérzékenyült történészé a történészért.” 
De ha Hóman Bálint „csak történelemtudós lett volna, nem is lenne szükség az Ön 
intervenciójára: most szabadon élhetne és szabadon dolgozhatnék annak ellené
re, hogy történelemszemlélete homlokegyenest ellentétes a mienkkel”. A  Hóman- 
nal „egyívású történelemtudósok” szabadon élnek — „legfeljebb a tudományos 
kritikafegyverével” szállunk szembe velük, „s nem a demokrácia szellemi terrorján 
múlik, ha régebbi szemléletünket esetleg hirtelen megváltoztatták...”

De „az utolsó évtizedben a történelemtudós Hóman teljesen eltűnt a politikus 
mögött. A történész mindenáron történelmet akart csinálni — s hogy csak (...) a 
Tudományos Akadémia festőieden romjára hivatkozzam —, ez a történelemcsiná- 
lás förtelmes módon sikerült is neki.” Felelőssége „vitathatatlan”, hiszen „ő volt az 
első a megbecsült magyar tudósok közül, aki az elmaradottságában, féldilettantiz
musában s a sajátos helyi érdekekhez rögzítettségében is európai mértékkel 
mérhető magyar tudományosság frontjáról átállt a fasizmus szellemi martalócai- 
hoz”. A Gömbös-rezsimnek „intellektuális veretet próbált adni”, később „leadta 
magát Sztójayéknak és Szálasiéknak is”, mert a „magyar fasizmusnak ez a (...) kissé 
mindig burleszk Falstaffja (...) nem tudott leszokni a hatalomban való részvétel 
mámoráról”. A Professzor úr „valószínűleg azzal a megokolással kér neki büntet
lenséget”, mert Hóman „hiúsága, strébersége és megbokrosodott karrierizmusa
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nem a politikus követte el, hanem a szakminiszter. A politikus főképp a Felnőttek 
rontja meg: Hóman Bálint közoktatásügyi miniszter azonban megrontotta ' 
ifjúságot.”

Zsolt Béla leszögezi: „A halálos csapást Hóman Bálint mérte a magyar iskolára.' 
Az „egész magyar közoktatást nyíltan a fasiszta forradalom szolgálatába állította' 
Azért küldte a diákokat Németországba, „hogy a Hitleijugend és az SS teljes értékű 
nácikká nevelje őket”, miközben Magyarországon „vendégül látta a német náriz 
mus ifjú agitátorait, 1944. március 19. felderítő előőrseit”. A kultuszminiszter fev 
generáció szemében tette nevetségessé a bizonyítványt és a diplomát, egy neni^ 
déket szoktatott el a tehetség és a tudomány megbecsülésétől, a szorgalomtól és 
a szellemi dicsőségre való törekvés nemes hiúságától”. Hóman „az egész kérész- 
tény középosztályra ki akarta terjeszteni a harácsolás és a parazitizmus privilégiu- 
m át". E  privilégiumot védte „az utolsó pillanatig elszántan ez az ifjúság a második 
világháborúban, s ezért kelepeltette a géppisztolyt Szálasi idején”. A kép: „géppi .̂ 
tolyos sihederek a dunaparti vesztőhelyre kísérik a halálravált családokat -  
hátborzongató illusztrációja a magyar történelem ama fejezetének, amelyet a 
történelemíró Hóman Bálint nem írni, hanem csinálni segített”.

Ami Zsolt számára a „legfájdalmasabb, hogy Hóman Bálint iskolájának hatásait 
még ma sem heverte ki az ifjúság”. A magyar iQúság „nagy része a Hóman 
iskolíyától megrontott jellemével s érzéketlenül .az igazi eszmények iránt, itt 
tévelyeg a romok között és kínálkozó prédája a további garázdaságnak”. A 
közoktatásügyi tárcát pártjaink jelenleg „nem tartják elsőrendű tárcának”, pedig 
„a fasizmus talán rajta volt a leghatalmasabb”. így történhet, hogy „egy évvel a 
felszabadulás után a régi közoktatásügyi bürokrácia majdnem változatlanul a 
helyén van s a tanárok, tanítók, leventeoktatók és hitoktatók túlnyomó része, 
amely Hóman Bálint kultúrpolitikáját közvetítette az ifjúsághoz, ma is tanít és 
nevel a katedrán, s zavartalanul négyszemközt maradhat a gyerekkel — s ki tudja, 
mire tanít és mire nevel?”

A publicista megállapítja: „az ifjúság nem a miénk”, majd így fejezi be gondolat- 
menetét:

„Mindegy, hogy miért nem, de egy év alatt nem futotta időnkből, érdeklődé
sünkből és munkakedvünkből, hogy ezt a talán a földreformnál is fontosabb 
hódítómunkát elvégezzük. S huszonhat év pedagógiáját, ezt az első számú háborús 
főbűnöst, amely a géppisztolyos sihedergyilkostól a deportáló csendőrön keresz
tül Szálasiig mindenkinek felbujtója, akit tanított és nevelt, máig sem érte utol a 
könyörtelen büntetés. (...) Ne vegye rossz néven Professzor úr, ha barátságát nem 
hálálhatjuk meg oly módon, hogy kiengedjük a börtönből azt a Hóman Bálintot, 
aki hosszú időre meghiúsította reményünket, hogy a fiúk jóváteszik, amit az apák 
vétkeztek.”25

Zsolt Béla — Macartney szereplését illető — meglepő közlésére február 23-án a 
Világ válaszolt.

„Az üggyel kapcsolatban kérdéstintéztünk az igazságügy-minisztériumhoz, ahol 
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határozottabban kijelentették, hogy Macartney az igazságügyi hatóságokat 
r' an szabadon bocsátása ügyében nem kereste meg, de arról sem tudnak, hogy 
f trházban lévő két fasiszta politikust meglátogatta volna.

1 jjasonló nyilatkozatot tett a Világ-nak Pfeiffer Zoltán igazságügy-minisztériumi 
'il rí in titkár, míg Molnár Sándor, a budapesti népügyészség vezetője, Fogas EmŐ 
f házügyész és Alföldy László alezredes, a Markó utcai fogház parancsnoka 
^vbebangzóaií kijelentette, hogy Macartney nem járt a fogházban, és sem 
iFmannal, sem Imrédyvel nem beszélt. Ezt a tényállást megerősítette Káldi 
L án , Imrédy Béla védője is.”26

yjSolt Béla nem adta fel. Hetilapja soron következő számában élesen reagált a

cáfolatra
£  Lehet, hogy a fent megjelölt közhivatali állást betöltő urak nem tudnak a 
tényről, amit mi vezércikkben írtunk — mi azonban tudunk ró la  

És nem vonjuk vissza mindaddig, amíg Macartney professzor úr, az egyedül erre 
hivatott, maga meg nem cáfolja. Könnyű lenne számunkra megnevezni az infor
mátort, akinek szavában sem azelőtt, sem ezután kételkedni nem fogunk: de ez 
nem volt újságíró-szokás a múltban, és nem lesz a jövőben sem.”27 

Az ügy ezzel nem zárult le, sőt még váratlanabb fordulatot vett, araikor a Világ 
március 9-én az alábbi közleményt hozta nyilvánosságra.

„Nyilatkozat. A Haladás című hetilapban, amely jog szerint a Magyar Radikális 
Párté, február 2 1-én cikk jelent meg Macartney professzorról. Mint a párt elnöke, 
kijelentem, hogy ennek a cikknek Mr. Macartney-ra vonatkozó kitételeivel és 
hangjával nem azonosítom magam. Ezt azért vagyok kénytelen ezen az úton 
kőztudomásra hozni, m ert részletesen megindokolt ellenvéleményem közzététe
lét a lap főszerkesztője — szerződéses kötelezettsége és ismételten adott ígérete 
ellenére — megtagadta. Ezek után természetesen a Haladás című lappal egyéb 
tekintetben sem vállalok semmi közösséget. Csécsy Im re.”26 

Véletlenül ugyanezen a napon értekezett Hóman és az angolok kapcsolatáról a 
KépesFigyelő hasábjain Kotányi Nelli. Az aktualitást természetesen az adta, hogy „a 
közvélemény sehogy sem tud napirendre térni Macartney professzor állítólagos 
látogatása fölött”. Az újságírónő szerint „ez a látogatás annál érthetetlenebb, m ert 
Hóman soha angolbarát nem volt”, „a magyar szellemi élet minden angolbarát 
munkását (...) gondosan háttérbe szorította”, „műveiben soha angol szerzőt nem  
idézett”. Viszont „saját teijedelmes, unalmas és reakciós középkori történetét (...) 
megpróbálta az oxfordi egyetemi nyomdánál súlyos pénzekért elhelyezni, ami 
nem sikerült”.

Hóman angolellenességét azonban a debreceni angol tanszék ügye bizonyítja a 
legjobban. „A náciellenes magyar tudományos életnek régi törekvése volt, hogy 
a budapesti angol katedra mellé még egyet állítsanak vidéken”, Debrecenben. 
„1937 óta folytak az előkészületek”, a katedrára „egy érdemes ember volt” 
kiszemelve: Fest Sándor, „aki 1910 óta írt a magyar és angol történelmi és 
kulturális kölcsönhatásokról szóló tanulmányokat és olyan jelentős összefüggé
sekre mutatott rá, melyek Hómattnak a magyar—német sorsközösségről írt meséit 
alaposan megtámadták”. Érthető tehát, hogy Hóm an nem óhajtott a tanszék
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ünnepélyes megnyitóján jelen lenni kívánó „yorki érsek ideérkezését előniozdj# 
ni”. Más angol professzor jelenléte is „kellemetlen” lett volna „Hómannak Li* 
barátai előtt, s hogy időt nyeljen, utasítást adott (...), hogy a debrenceni tanss ' 
megnyitását halasszák el”.

Jellem ző Hómanra, hogy Fest Sándor ellen éppen akkor íratott támadást égni 
hívével, (...) amikor annak Szent István angol kapcsolataira vonatkozó kutatá'i* 
nagy visszhangot keltettek Angliában, olyanannyira, hogy több angol főúri csaláJ 
köztük a nagy hadvezér Ironside tábornok, családjuk magyar eredetének elisme 
résével fordultak Fest professzorhoz."

Kotányi Nelli ezután emlékeztet arra, hogy „Fest Sándor a nácik áldozata lett” 
míg „Hóman Bálint él és a Népbíróság ítélkezni fog felette”. Ugyanakkor felteszi 
a kérdést: „De mi ván munkatársaival és szellemi örököseivel, akik közül nem egy 
m ais régi pozíciójában ül és a háttérből folytatja aknamunkáját Hóman szellem! 
ben?”

„Egyébként Macartney professzor Hómannál történő látogatásáról a [Kép#,] 
Figyelő munkatársa kérdést intézett a budapesti angol követséghez, ahol 
Mr. Redward ezeket jelentette ki:

— Sem a miniszternek, sem nekem nincs a dologról tudomásom, s így nem 
foglalhatok el álláspontot. A híradást nem vettem komolyan, mert nem hittem d 
hogy igaz. Ha igaz lenne, a legteljesebb mértékben elítélném. De szerintem téves 
információn alapul. A követség nem Foglalkozik az üggyel.”29

Egy nappal később — március 10-én — a Népbírósági Közlöny közölte a Hóman 
Bálint ellen kiadott vádirat nagyközönség számára kivonatolt változatát „Szálas! 
kémje volt Hóman Bálint” címmel. Kezdősorai az alábbi Hóman-portrét rajzolták 
fel:

„A letűnt félfasiszta rendszer egyik sokat emlegetett alakja, Hóman Bálint, az 
elnyűhetetlen kultuszminiszter (...)  a könyvtárterem  hűvös csendjéből, a 
múzeumigazgatói szoba zártságából teljes gőzzel rohant a napi politika arénájába 
és elárulta a tudományt, a humánumot: politikai szereplése mindvégig az elmara
dást, a reakciót szolgálta.”30

A nagyközönség azonban nemcsak a vádirattal ismerkedhetett meg ugyaneb
ben az időben. Váratlanul egészen más hang is hallatszott; tulajdonosa Barcsai 
Géza volt, aki „A magyar tudományos élet harca a német szellemi imperializmus 
ellen” hangzatos címmel kis füzetet publikált. Ennek egyik részében a német nép 
szellemű történetírás és a nemzeti történetírás híveinek vitáját idézte fel, amelj 
megosztotta a történésztársadalmat.

„A Magyar Történelmi Társulat 1943.június 10-én tartott ülésén Hóman Bálinti 
a Társulat akkori elnöke, aki pedig politikai síkon a német orientáció híve volt 
maga is állást foglalt a kérdésben. Elsősorban azért, m ert a népi szellemi 
történetírók részéről több támadás érte s szemére hányták, hogy sem mid 
kultuszminiszter, sem mint nagy tekintélyű tudományos intézmények irányítója 
nem fordított elég gondot a népiségtörténeti kutatás megszervezésére.

Hóman szembefordult a »népi« történetírás elveinek hirdetőivel s a nemzet? 
történetírás mellett tört lándzsát, »a történetírásnak ez a nemzeti jellege azonb*
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he napi politikai szempontokat vegyítsünk.*"31 

Barcsai fuzetecskéjére—már a Hóman-per idején — Kosa János reagált dühösen 
Haladás hasábjain. „Mintha egy igazolóbizottság ülésén lennének, egy olyan pesti 

? ^bizottságnál, amelyik két megbízható, régi fasisztából pillanatok alatt egy 
ly'demokratát alakít" — írta „Szellemi szabadságharc vagy fasisztamentés” c. 
cikkének bevezetéseként.

Barcsai Géza például (könyvének 43. oldalán) a szellemi ellenállók élén Szekfü 
p™la után Hóman Bálintot említi meg, ugyanazt a szomorú emlékű sváb 
jjnisztert, aki épp most áll a népbíróság előtt. Hóman ugyanis valamikor és 
valahol leírta ezt a mondatot: ^Óvakodnunk kell attól, hogy a történelem szemlé
letébe napi politikai szempontokat vegyítsünk*, és ennek a közhelynek a feltála
lása úgy föllelkesítette Barcsai urat, hogy a szellemi szabadságharcosok partizán- 
sapkáját nyomta Hóman Bálint hatalmas-kerületű fejébe. Bármily közel állt is 
egykor Barcsai úr Hómanhoz és bármi kölcsönös nagyrabecsüléssel viseltettek 
egymás iránt — mi Barcsai úr ítéletével szemben inkább a magyar népbíróságban 
bízunk-"32

1946. március 21-ét írtak ekkor: a bizalom letéteményese, a Budapesti Népbíró
ság negyedik napja folytatta Hóman Bálint ügyének tárgyalását.

II.
„Egy pszichológiai rejtély”

A P O L IT IK A I R E N D Ő R SÉG EN

Hóman Bálint első kihallgatására 1945. november 23-án került sor a Magyar 
Államrendőrség Budapesti Főkapitányságának Politikai Rendészeti Osztályán — 
erről a napisajtó hosszabb-rövidebb terjedelemben be is számolt. Ekkor tárták 
elébe az addig összegyűjtött dokumentumokat és néhány napot adtak a tanúval
lomásra való felkészülésre. Addig a nyomozással megbízott tiszt, Ákos Miklós 
százados négy tanút hallgatott ki. Ezek a következők voltak:

PASTEINER IVÁN (1945. november 24.)
(58 éves, nyugalmazott könyvtári főigazgató):
Pasteiner — akit saját bevallása szerint 35 éves barátság fűz Hómanhoz — 

beszámol arról, hogy barátja „beállítottsága szerint csak a tengelyhatalmak győzel
me hozhatta meg Magyarországnak a megfelelő helyet az új Európában”. Viszoüt 
aNemzeti Múzeum tanácsának ülésein, „ahol Hóman többször elnökölt1 (...) nem  
tett semmiféle politikai kijelentést”. Pasteiner — aki távol tartotta magát a 
politikától — gyakran beszélgetett vele, s noha „ellenkező álláspontot” foglalt el, 
.emiatt vele soha összeütközésbe" nem került.

SCHILLER REZSŐ (1945. november 24.)
(56 éves, gazdasági igazgató, jelenleg internált):
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Schiller „körülbelül huszonöt esztendeje” ismeri Hómant, aki 
során „gyakran adott kifejezést annak az álláspontjának, amit különben mi^ 
politikus is képviselt, hogy helyünk ott van a tengelyhatalmak mellett, mert csak 
a tengely győzelme esetén biztosíthatjuk magunknak a megfelelő helyet a kialg 
kuló új Európában”. Biztosan tudja róla, hogy „amíg a németek előrementek 
Oroszországban, addig hitt a győzelmükben", a visszavonulást látva „csak Ípv 
nyilatkozott: » Bízni kelll«”. A zsidórendelkezéseket „a Nemzeti Múzeumban 
lanyhán hajtották végre és Hóman az ellen soha nem protestált".

DR. JÁNOSSY DÉNES (1945. november 26.)
(54 éves, a Magyar Nemzeti Múzeum elnöke):
Hóman nézeteiről tudomása van és azokat „Hóman szájából is” hallotta: 

„Magyarország helye ott van a küzdő Németország oldalán, m ert csak a tenselv 
győzelme esetén kaphatja meg Magyarország az őt illető helyet a kialakuló ói 
Európában.” Az anglofÜ Jánossy előtt Hóman „nem tett különösen jelentős 
politikai vonatkozású megjegyzéseket”. Megjegyzi, hogy nézetkülönbségük elle
nére 1941-ben történt kinevezése elé Hóman nem „gördített akadályt” 2

1944júniusában „Hóman elmondotta" neki, „hogy egy teán együtt volt Gude- 
rian vezérezredessel, ahol feltették a kérdést, mi az igazság a német csodafegyve
rekkel kapcsolatban. Guderian válasza úgy hangzott, hogy e fegyvereknek nincs 
döntő befolyásuk a háború kimenetelére. Hóman ebből azt a következtetést vonta 
le, (...) hogy úgy látszik a németek elvesztették a háborút.”

EDMUNDt VEESENMAYER (1945. november 26.)
(41 éves, volt német követ):
A volt német követ azzal kezdi, hogy Hómant 1944 márciusa előtt „személyesen'' 

nem ismerte. „Miután a német hadsereg bevonult Magyarországra, a kormányala
kítással kapcsolatban” Veesenmayer tárgyalásokat folytatott, amelyekre felte
hetőleg Imrédy — magával hozta Hóman Bálintot”.* Mivel az „első tárgyalás ntán 
Köhler követségi tanácsos, kultúrattasé” úgy tájékoztatta, „hogy Hóman német 
beállítottságú és megbízható”, a második látogatás után megkérdezte Romántól, 
hogy elvállalná-e a kultusztárcát. „Hóman azt válaszolta, hogy nem és rossz 
egészségi állapotára hivatkozott.” Március végén pedig emlékiratot kapott Hó 
mantól, „amelyben ha nem is tiltakozását, de rosszallását fejezi ki amiatt, hogy a 
német megszálló csapatok a közigazgatást is kivették a magyarok kezéből. Később 
— hogy kinek az útján, arra m ár nem ” emlékszik —, „üzenetet küldött, hogy ezt az 
emlékiratot nem kell olyan keményen értelmezni, mint ahogy megírta. Ezután 
m ár csak egy alkalommal” találkoztak „futólag, a  Magyar-—Német Társaság4 
teáján”.

Ezután került sor — november 27-én — Hóman Bálint kihallgatására. A jegyző
könyv a személyi adatok felvételét a következőképpen rögzítette:

1. Családi neve; dr, Hóman
2. Utóneve: Bálint
3. Atyjának családi és utóneve: Hóman Ottó
4. Anyjának családi és utóneve: Darányi Borbála
5. Születési ideje: 1885. december 29.
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0 Születési helye: Budapest
7 Családi állapota, a feleség neve: nős, Dánt Borbála

1 gy[erek], 27  éves
g. Honossí^a: magyar
9. Községi illetősége: budapesti
jo. Lakhelye: VIII., Múzeum krt. 14 /1 6 .
11, Vallása: r.k.
12. Kora; 60 éves
13 foglalkozása: ny. kultuszminiszter, v. egyetemi tanár
14, Vagyoni viszonya: 300 hold felének haszonélvezete, 3 1 /2  hold saját birtok
15. Katonasági viszonyai: katona nem volt 
\7. Anyanyelve: magyar
20. Előző büntetések: büntetlen
Az adatok felvétele után Hóman 12 sűrűn gépelt oldalnyi vallomást tett, részben 

őnéletrajzszerüen, részben az elébe tett dokumentumokat kommentálva. Befeje
zésként a következőket mondta:

„A kihallgatás végére érve, szükségesnek vélem még megállapítani, hogy ez e 
jegyzőkönyvben rapszodikusan egymás mellé helyeződő ténymegállapításokból 
tiszta kép életműködésemről és miniszteri tevékenységemről6 nem alkotható. 
Szándékaim, elgondolásaim, célkitűzéseim és politikám részletes ismertetéséhez 
hosszabb időre van szükségem és ezért azt a bírói tárgyalás idején kívánom 
kifejezésre juttatni.”

Akihallgatások és a dokumentumok alapján november 29-i keltezéssel ötoldalas 
Jelentés készült a nyomozás befejezésről. A szöveg az alábbi két bekezdéssel zárul: 

nDr. Hóman Bálint vallomása során állandóan arra tesz kísérletet, hogy szerepét 
jelentéktelennek tüntesse fel, befolyását eltagadja és szerepléséből kihagyja azokat 
a momentumokat, amelyek mindvégig töretlen németbarátságát, fasiszta beállí
tottságát és antiszemita beállítottságát mutatják. E terve csak azon bukik meg, 
hogy az aktához 147 (száznegyvenhét) számozott mellékletet csatolok, amelynek 
jóformán egytől egyig azt bizonyítják, hogy Hóman dr.-nál lelkesebb németbarát, 
fasiszta miniszter alig foglalt helyet akármelyik magyar kormányban is.

Magatartása a legnagyobb mértékben visszataszító. Vénasszonyos panaszkodá
sa, kertelése, az a mód, ahogy a felelősségvállalás alól kibújni próbál, jellegzetes 
megvilágításba helyezik nemcsak személyét, de rajta keresztül mindazokat az 
államférfiakat, akik a legutolsó években Magyarország sorsát intézték és a nemze
tet katasztrófába döntötték.

Temesvári s.k. Ákos Miklós s.k.
százados főcsoportvezető százados csoportvezető

Mellékletek:
147 sorszámozott bizonyító-erejű melléklet7
4 tanúvallomás
fényképek”8
A politikai osztály ezzel lezárta az ügyet és Hómant átadta a népügyészségnek.
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vezetőjének, hogy „a magyar államrendőrség pol. osztálya által bekísért Hórr 
Bálint őrizetest a Markó utcai fogházba” befogadta, és nyugtázta, hogy „iratait T  
napon belül fogják átküldeni”. A Budapesti Népügyészség bélyegzője szerint 
iratok m ár másnap megérkeztek.

A  B u d a p e s t i  N é p ü g y é s z s é g e n

Hőman ügyét a népügyészségen dr. Csillag Dezső xiépügyész kapta. Először 
december 11-én hallgatja ki Hómant, aki megerősíti, hogy a politikai osztályon 
november 27-én felvett vallomása megfelel az általa mondottaknak. A vallomás, 
bán foglaltakat saját, kezű feljegyzésekkel kívánja kiegészíteni, ezt a legközelebbi 
kihallgatáson csatolni fogja. Egyben kéréssel fordul a népügyészhez:

„A fogházban letett irataim között van egy »Ungarn im Weltkrieg« című 
promemoriám két példányban, amely 1945. június derekán készült Badausséban 
az amerikai hatóságok kérésére. Kérem ennek egyik példányát az iratokhoz 
csatoltatni, a másikat kezeimhez kiadatni.”9

Dr. Csillag „meghozta és kihirdette a külön íven szerkesztett előzetes letartóz
tatást elrendelő határozatot”, mivel „nevezett alaposan gyanúsítható aNbr. 11. §,
2. és 6. pontjában meghatározott cselekmény elkövetésével és szökésétől "a 
kiszabandó büntetés előrelátható nagyságánál fogva tartani lehet”.

Hőman a 17 oldalas írásbeli kiegészítését — rövid kihallgatás keretében -  
december 15-án csatolja az iratokhoz. A fogalmazványban számos nevet felsorolt, 
akiknek tanúskodását is kérte egyben.

A népügyész a következőkkel folytatta a politikai osztályon megkezdett kihall
gatásokat:

BALASSA BRÚNÓ (1945. decem ber 19.)
(49 éves, ciszterci pap, miniszteri osztályfőnök):
Kijelenti, hogy „1959 decemberében” került „a Vallás és Közoktatásügyi Minisz

térium kötelékébe, mint a pedagógiai ügyosztály vezetője”. A szolgálata idején 
készült „két törvény, a  népiskolai és az igazgatás decentralizációjáról szóló 
törvények komoly szükségleteket elégítettek ki. Politikai vagy személyi vonatkozá
suk nem volt.” Hómanról csak annyit tud mondani, „hogy Erdély visszacsatolása 
alkalmával a zsidó vonatkozású kérdésekben Hőm an Bálint részéről megértő 
magatartást” tapasztalt.

FÁIKÉRT G&ZA (1945. december 19.)
(45 éves, miniszteri tanácsos):
Hómant „1933. év óta” ismeri, amikor a kultuszminisztériumba került, és 

„közvetlen tapasztalatból” tudja, „hogy nevezett az ún. magyar—német barátság, 
»sorskőzösség« lelkes és magát hivatottnak érző apostola volt”. Paikert „azok 
kevesek közé” sorolja magát, „aki referálás közben nem ” mulasztotta el, hogy 
Hőman „nézeteivel homlokegyenest ellenkező” nézeteit „sokszor a legöszintéb- 
ben” kifejezze. „Hőman ilyenkor vitatkozással bár, de* meghallgatta, és „azt
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em• ’ nyitotta, hogy őneki a  németek előtt nem mint miniszternek van súlya, ham 
. , professzornak és történésznek”, és ezt „arra igyekszik kihasználni, hogy az 

ö n tetek et az ország és a  németség érdekei között elsimítsa”. 
e Minden gesztusán, minden ténykedésén ki volt érezhető mennyire át volt itatva 

taúlt propagandájának hatásával, mennyire veszedelmesnek vélte a német 
f1 lesül a náci) összeomlást, amely szerinte nemcsak az akkor uralkodó rend, de 
U / 7 Magyarország bukását vonná maga után.” Paikert „minden alkalmat” 

elragadott, „hogy ennek ellenkezőjét” bizonyítsa, „de ahhoz túl kicsi egyéniség” 
volt, hogy Hóman az ő érvelését „magáévá tegye”.

paikert „1944. március 19-én” került „feketelistára”, de „ebben neki J»sem- 
jjjiképpen« — kézzel írott, utólagos betoldás] nem” tulajdonít „szerepet”.

^Általános hiedelem volt a minisztériumban, hogy Hóman Bálint tudását és 
idejét legnagyobb részt politizálásnak szentelte (...), és bukásának, valamint annak 
következményeinek” is — a tanú szerint — ez az oka.

Hómar1 „meggyőződéssel vallotta, hogy a magyarországi zsidókérdést [»nem 
véresem — kézzel írott, utólagos betoldás] gyökeresen kell elintézni, azért hogy 
ezáltal a németeknél egy súrlódási felülettel kevesebb legyen”. Paikert meggyőző
dése „dacára, amelyet [Hóman] nagyon jól ismert”, ellene „soha nem lépett föl”, 
politikai meggyőződését „előtte mindig szabadon” vallhatta.

A feltett kérdésre, „hogy Kultsár István10 szélsőjobboldali és szélsőséges antisze
mita beállítottsága a minisztériumban köztudomású volt-e”, igennel felel. 

SULYOK DEZSÓ (1946. február 15.)
(49 éves, a Pénzintézeti Központ elnöke, riemzetgyűlési képviselő):
Hómanról mint egy cikluson át (1935-1939) képviselőtárs nyilatkozik: „ő mindig ’ 

a kormánypárt szélsőjobboldali részéhez tartozott. Állandó és közvetlen kapcso
latot tartott fenn a kormányon kívül álló szélsőjobboldali elemekkel, így kitűnő 
kapcsolatai voltak Szálasi Ferenccel, Hubay Kálmánnal és mindazokkal, akik 
akkor a hitlerizmus közvetlen szövetségeseiként voltak ismeretesek Magyarorszá
gon”. Az volt „a képviselők között az általános felfogás, hogy amennyiben a nyilas 
pártámyalatok kerülnek uralomra, Hóman Bálint lesz a miniszterelnök”. Sulyok 
tudja, hogy Hóman „többször próbált kapcsolatot létesítem a kormányzó és a 
Szálasi-csoport között", és Hubay Kálmántól azt is tudja, „hogy őket [ti. a 
nyilasokat] Hóman állandóan informálta a kormány tanácskozásairól és szándéka
iról”. A „Parlamentben meglehetősen fölényes hangnemben szokott megnyilat
kozni, mindig előtérbe állította az ő történettudományi felkészültségét és ennek 
következtében a képviselők között általában nem volt népszerű”.

Sulyok 1937. decemberi interpellációja11 miatt a  kultuszminiszternek vitája 
támadt Eckhardt Tiborral is, aki „támadta Hómant szélsőjobboldali politikája 
miatt”.12 Sulyoknak tudomása van arról, hogy „ekkor Hóman rendkívül indulatba 
jött, és (...) annak a véleményének adott kifejezést, hogy Szálasiék legalább olyan 
becsületes és jó  magyarok, mint a baloldal”.

A tanú „többször" látta Hómant „a Ház folyosóján a német követ társaságában, 
és parlamenti körökben köztudomású volt az a meleg barátság, amely őt az ez 
időben akkreditált budapesti német követhez fűzte”.13
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7 yR. BASSOLA ZOLTÁN (1946. február 21.)
(44 éves, kultuszminisztériumi államtitkár):
Mivel a tanú 1935-től ismeri Hómant, alkalma volt „megismerni képességeit és 

jellemét”. Összegzésképpen azt mondja róla, „hogy rendkívül nagytudású, tiszta 
ítélőképességű, gyors elhatározásé ember, akinek egy nagy erény és egy nagy hiba 
determinálta későbbi pályaalakulását. Az erény: az egyénekkel szemben érvénye, 
sülő kritika nélküli jóság — a fogyatkozás [ígylj: a nagyfokú hiúság.” Jóságból 
eredően a kisképességűeket is hagyta érvényesülni, ezek „vagy mert nem tudták 
vagy m ert nem merték, bírálat tárgyává soha nem tették” Hóman intézkedéseit! 
„Hiúságból folyt viszont az, hogy kompromisszumokra halott és sokszor talán jó 
meggyőződése ellenére politikai engedményeket tett”, itt gondol „pl. a magyar- 
német kultúregyezmény megkötésére". Az az érzése, hogy az egyezmény végrehajt 
tásával Hóman nem fejtett ki „olyan ellentállást, mint amilyent kellett volna* 
Később „a maga részéről mindent elkövetett” a „szörnyű következmények (...) 
megakadályozására, de ekkor már ez kevéssé állott módjában”. Példaképpen 
megemlíti a „szekszárdi német tanítási nyelvű gimnázium” esetét, amelyet Hóman 
azért állíttatott fel itt, m ert „tiszta magyar volta a német gimnázium fölvirágzását 
és valamilyen disszimilálás lehetőségét, ab ovo kizárta”. Azt sem engedte, hogy 
volksbundista gimnáziumba „más tanuló, mint volksbundista, tanulóként beirat- 
kozhassék”.

„Az emberi jóságára vezethető vissza”, hogy olyanoknak is „szerepet juttatott" 
mint Kultsár István, akinek „szélsőjobboldali magatartása köztudomású volt Az 
Értelmiségi Kormánybiztosság felállításának politikai hátteréről” nem tud „sem
mit”, de „azt az állás nélküli nagyfokú értelmiségi elem (...) valamilyen foglalkoz
tatása tette szükségessé”. „Kétségtelennek látszik azonban, hogy Kultsár István: 
azért helyezték annak idején az Értelmiségi Kormánybiztosság élére, mert expt 
ditív és gyorsan intézkedő embernek ismerték, viszont szélsőjobboldali beállított 
sága már akkor meggondolás tárgyává tehette volna az ő ilyen nagy hatáskörre! 
való felruházását.”

Hóman „politikai ténykedését közelről” nem volt alkalma megfigyelni, de azt 
megállapította, hogy „az jellemezhette: kis dolgokban engedni, hogy nagyobi 
dolgokban ellentállhasson”. Példaként említi, hogy egy „szélsőjobboldali lapszer
kesztő” (Rupprecht Olivér) lányának felvételi ügyét a „gimnáziumi űgyosztálynid 
titkárságán keresztül” elintézte.

Bassola nem foglalkozott politikával, „a nyilas éra alatt (...) több alkalommá 1* 
bujkált. Amikor Hóman belépett a Nemzeti Szövetségbe, megdöbbent és csak újp 
tudott „magyarázatot találni erre" a szerinte „szörnyű tévedésére, hogy a kis hiba 
következményeképpen mind jobban csúszott a politikai élet vonalán a szila - 
talajról lefelé, egészen addig, amíg — minden bizonnyal — meggyőződése ellené* 
ennek a végzetes eredményű szövetségnek a tagjává vált”.

MAJOR RÓBERT LEVELE A NÉPUGYÉSZHEZ (1946. január 15.):
Eredeti diplomáciai iratok híján a politikai rendőrség és a népügyész*fi 

munkatársai főképp a korabeli sajtóanyagokra támaszkodtak a vádiratok elkéw 
tésénél. Ebben segítette őket Major Róbert, a Budapesti Népügyészség sajtón*"
134



-jvának vezetője, aki már évekkel korábban megkezdte a politikai eseményekről 
,g személyiségekről szóló sajtóanyagok gyűjtését és rendszerezését. (Mint egy 
emlékezés mondja róla, „meggyőződéses antifasiszta volt, aki munkakörét rend
i-ívül lelkesen látta el, és nagyon örült annak, hogy a háborús bűnösök ügyeivel 
foglalkozó belügyi és igazságügyi szerveket az általa is helyeselt történelmi 
feladatuk teljesítésében hatékonyan támogathatja”.14)

Major kilencoldalas levelet küldött Csillagnak, amelyben lényegében Hóman 
tanúvallomására tett megjegyzéseket. Bár a levél néhány részlete a Hóman-kép 
árnyaltabb kialakítását szorgalmazta (tudományos érdemek, „bizonyos jóindulat 
jsidó származású tanárokkal és tudósokkal szemben”, a németorientáció „nyomós 
népi, történelmi, földrajzi és gazdasági okai”), a túlnyomó rész olyan adatokat 
tartalmazott, melyek a bűnösséget hangsúlyozták. A sajtójelentések mellett a 
Szálasi-napló is szerepet kapott, sőt Hóman „isteni nevetése” is bizonyító erejúlett. 
(1938. május 10-én a zsidótörvény ellen felszólaló Esztergályos János felelevenítet
te a rákosi országgyűlés határozatát a lutheránusok megégetésére — Major szerint 
Hóman jóízű ” nevetésében „benne volt, hogy milyen szamárságot mond ez az 
Esztergályos”.15) Major, aki levele elején még nem tartotta magát illetékesnek 
Hóman tudományos munkásságáról véleményt alkotni, csakhamar leszögezte, 
hogy „H[óman] történetírása (...) már alátámasztja a fajelméletet és a fajvédel- 
met’*. A sajtóosztály vezetője több neves személyiség beidézését kérte, nyíltan kimond
va, hogy „a számos tekintélyes tanúra azért van szükség, hogy a szellemi körök felé 
tisztán igazolva legyen, amennyiben a bíróság H[óman]-t bűnösnek találja”. 
[Kiemelések tőlem — H .L.B .]

A VÁDIRAT

Az összegyűjtött anyagok alapján 1946. február 23-i dátummal készült el az 
alábbiakban teljes terjedelmében közölt vádirat:

Budapesti Népügyészség
1945. Nü. 14930 ./1 .
Rendőrségi szám: 21504/1945.sz.

Budapesti Népbíróságnak
Budapest

A nyomozás iratait idezárva a következő
v á d i r a t t a l

küldöm át:
Az 1945. évi december hó 3. napja óta előzetes letartóztatásban lévő

D r. H ó m a n  B á l i n t
(szül. Budapesten, 1885. december 29-én, anyja: Darányi Borbála, ny. kulturmí- 

Niszter, v. egyetemi tanár, 3 és 1 /2  hold saját birtoka, 300 hold felének haszonél- 
'ezete van, budapesti Múzeum krt. 14. sz. alatti lakos) terheltet az 
'\1945. évi VII. tc.-vel törvényerőre emelt Nbr. 11. §. 2., 3. és 6. pont, az
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7 Jbr. 13. §. 3. pont 1. bekezdésébe ütköző háborús, valamint az Nbr. 15. § .
1., 3. és 4. pontjába ütköző népellenes bűntettek elkövetésével vádolom. '

1. ) Terhelt, mint a Bárdossy-kormány tagja részt vett az 1941. június hó vés' 
előzetes koronatanács nélkül tartott minisztertanácson és szavazatával hozzájárj 
ahhoz a határozathoz, mely szerint Magyarország a tanácsköztársasággal hadiáfl 
pótban levőnek tekinti magát.

Ezen cselekményével, mint a kormány tagja, bár a következményeket előre 
láthatta, részese volt olyan határozat hozatalának, amely a magyar népet az ]Q3g 
évben kitört világháborúba sodorta. [Nbr. 11. §. 2. p.]

2. ) Terhelt 1944. szeptember havában, a megalakulást követő napon tagként 
belépett a Nemzeti Szövetségbe, amely tudvalevőleg szélsőjobboldali képviselők, 
bői alakult, abból a célból, hogy azt a törekvést, amely Magyarországnak a 
tengelyhatalmak sorából, illetőleg a háborúból való kiugrását célozta volna, 
meghiúsítsa és a Németország mellett való kitartást a háború befejezéséig bizto. 
sítsa. Terhelt élénk[en] részt vett a Szövetség munkájában, nemcsak Budapesten 
hanem Sopronban is, ahová a Szövetség az előrenyomuló orosz hadsereg elől 
székhelyét áttette.

Terhelt ezen cselekményével a fegyverszünet megkötését befolyásának kihasz
nálásával megakadályozni igyekezett. [Nbr. 11. §. 3. p.]

3 . ) Terhelt 1941. szeptember 26-án a Magyar Történelmi Társulat közgyűlésén 
elnöki megnyitó beszédében a következőket mondotta:

„Fiaink messze keleten harcolva védelmezik Magyarország határait. Újra ott 
állunk a Dnyeper vonalán, ahol ezer év előtt Árpád népe védekezett a besenyők 
keleti hadai ellen. Honvédeink a nagy német szövetséges oldalán, olasz és finn 
barátainkkal szoros fegyverbarátságban vívott küzdelme élethalál harca a magyar
ságnak csakúgy, mint a németségnek és az egész európai közösségnek. Kimenete
létől függ Európa és benne Magyarország, a nyugati művelődés és a keresztény 
ősiség jövendő sorsa. Ebből a történeti harcból minden jó  magyar érzi, hogy 
Magyarország sayát erejéhez m ért keretben ki kellett vennie a maga részét... A 
trianoni szakadékból új magaslatok felé vezető, nehéz útján bölcs vezér, nagy 
csaták hőse és az államkormányzás mestere vezérli népünket, hűséges barátok, két 
hatalmas nép és azok új világot készítő vezérei támogatják... A magyarság igaz 
barátai és a történelem legnagyobbjait megillető tisztelettel és hálával gondolunk 
a német és olasz nép nagy vezéreire, Hitler Adolfra és Mussolini Béni tóra.”

1941. szeptember 15-én Győrött tartott beszédében a következőket mondotta:
„A mi fiaink most ott állnak a Dnyeper vonalon és védekeznek a mai világ 

legnagyobb ellensége, abolsevizmus ellen. Ez a küzdelem kétségtelenül győzelem
mel végződik s ezért a küzdelemért kell nekünk hálával fizetnünk akkor, amikor 
idehaza a kultúra területén igyekszünk azt a keresztény magyar szellemet nevelni 
és szilárdítani, amely legerősebb vára a magyarságnak.”

1941. október 12-én Székesfehérváron választói előtt tartott beszédében a 
következőket mondotta:

Jelenleg a nacionalis és bolsevista gondolat között folyik a háború. Arról van 
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avaiús sz°> hogy Európa áldozatul esik-e az egész ázsiai jellegű bolsevizmusnak, 
U eV nem. Abolsevizmus egész Európát fenyegette és a magyar állam feje már 20
* ítendeje sürgeti a bolsevizmussal szembeni összefogást. Neki volt igaza, hiszen
*  va]óságos keleti császárság húzódott meg körülöttünk, amelynek végered

ményben nemcsak az orosz nép, hanem az összes népek áldozatául estek volna.
Véleményem szerint a háború valószínűleg hamarosan b efejeződik  és azután 
jjekünk is nagy szervezési munkát kell végezni.”

1942. december 24-én az Új Fehérvár című lapban megjelent cikkében a
^vetkezőket írta:

Honvédeink a német és olasz szövetségesekkel, finn testvéreinkkel és japán  
barátainkkal szoros fegyverbarátságban vívott küzdelme a magyarságnak is életha
lál harca, mint a finneknek, a németeknek s az egész európai közösségnek, 
kimenetelétől függ Európa és benne Magyarország jövője és a keresztény erköl- 
csiség sorsa. Fiaink messze keleten harcolva is Magyarország történeti határait 
védik a nemzetet egyszer már a romlás szélére taszító keleti rendszer katonáival 
szemben. Európa és a Szovjet háborújából a magyarságnak történeti hivatása 
értelmében ki kellett vennie a maga részét. A küzdelem megvívásához nem  
elegendő a magyar katona vitézsége és harckészsége, fegyelmezettsége és köteles
ségérzése. Idehaza a front m ögött is nehéz felelősség és komoly feladatok terhe 
hárul minden magyarra."

1944. május 12-én Székesfehérváron a szélsőséges jobboldali Toldy Árpád 
csendőrezredes főispán beiktatásán a közgyűlés tagjai nevében tartott üdvözlő 
beszédében a következőket mondotta:

A mai nagy élethalál küzdelemben élethalál harcát vívja a magyar is. Az ellenség 
minden eddiginél erősebb, török, tatárnál is kegyetlenebb hada itt álla magyar 
határon, s a magyarra ismét nagy erőpróba jár. Létünk, jövőnk, magyarságunk 
forog kockán. Fennmaradásunk és jövőnk azon múlik, hogy meg tudjuk-e állni 
most is helyünket történelmi hivatásunk értelmében a nyugati világ keleti mesgyé- 
jén a Kárpát-medence történeti földjén.”

Terhelt ekképp nyomtatványban, illetőleg gyülekezet előtt elmondott beszéd
ben huzamosabb időn át olyan állandó jellegű és folyamatos tevékenységet fejtett 
ki, amely alkalmas volt arra, hogy a háború fokozottabb mértékben való folytatása 
érdekében a közfelfogást jelentős mértékben befolyásolja és az országra káros 
irányba terelje. [Nbr. 11. §. 6. p.]

4. ) Terhelt, bár kormánypárti és az ebből alakult kormányok tagja volt, állandó 
és közvetlen kapcsolatot tartott fenn a kormánypárton kívül álló szélsőjobboldali 
elemekkel, így kitűnő kapcsolatai voltak Szálasi Ferenccel, Hubay Kálmánnal és 
mindazokkal, akik a hitlerizmus közvetlen szövetségeseiként voltak ismeretesek 
Magyarországon. Többször próbált kapcsolatot létesíteni a kormányzó és a 
Szálasi-csoport között és állandóan informálta e csoportot a kormány tanácskozá
sairól és szándékairól.

Terhelt ezen nem vezető jellegű cselekményeivel a nyilas mozgalomnak segítsé
get nyújtott a hatalom megszerzéséhez. [Nbr. 13. §. 3. p. 1. bek.]

5. ) Terhelt, mint a minisztérium és az országgyűlés tagja, részt vett az első
137



zsidótörvény meghozatalában, majd utóbb megszavazta a második zsidótörvé 
is. Tagja volt a MEP ún. zsidóbizottságának, amely a szélsőjobboldal politikusait ''! 
állt és feladata volt a zsidókérdés ébren tartása.

Javaslatára létesítették az Értelmiségi Kormánybiztosságot, amelynek élére 
közismerten szélsőjobboldali Kultsár István, terhelt miniszteri osztályfőnö]/ 
került.

Terhelt 1939. március 12-én az előtte járt diákküldöttségnek kifejtette, hogy 
küldöttség kérelmének megfelelően az egyetemeken a numerus clausust olykL 
pen fogja alkalmazni, hogy a zsidó hallgatók száma karonként ne haladja tneg^ 
országos arányszámot s azt a kijelentését valóra is váltja.

1940. június hő 20-án egy emlékiratot készített és adott át a berlini útja előtt álló 
gróf Teleki Pál miniszterelnöknek, amelyben kifejti, hogy a zsidókérdés kezelésé
ben szakítani kell a kompromisszumok rendszerével, zsidókat semminő hatalmi 
pozícióban, sem a közigazgatásban, sem a bírói székben, sem az iskolákban nem 
lehet megtűrni, s a gazdasági életben sem szabad tanácsadói, irányítói, vezetői 
szerepet kezükben meghagyni. A meglevő törvények rosszak, mielőbb meg kell 
hozni az új egy-két szakaszos törvényt, amely faji alapra helyezkedik. Gondoskodni 
kell az emigránsok hazatérésének és itt leendő szereplésének megakadályozásá
ról, ha kell a legerélyesebb eszközök (internálás stb.) alkalmazásával. A szociálde
mokrata szervezeteket fel kell oszlatni és be kell vezetni az állami munkaközvetítés 
rendszerét. A sajtó, rádió, mozihíradó a legerélyesebb irányítás alá helyezendő és 
az új sajtótörvény tervezete e szerint módosítandó.

Mint a minisztérium tagja 1941 végén benyújtotta, majd megszavazta azt a 
törvényjavaslatot, amely az 1895. évi XLII. tc.-t hatályon kívül helyezte és ezzel az 
izraelita felekezetet bevett vallásból elismert vallássá fokozta le, s ezáltal megfosz
totta az addig élvezett költségvetési támogatástól (1942- évi VIII. te.), és ingatlan- 
szerzési képességétől.

Terhelt ezen cselekményeivel, mint a minisztérium tagja a nép érdekeit súlyo
san sértő jogszabály kezdeményezője volt, illetőleg azok meghozatalában tudato
san részt vett. [Nbr. 15. §. 1. p.]

6 . ) Terhelt a gróf Teleki Pálhoz intézett, m ár említett emlékiratában kifejti, hogy 
el kell fogadni Hitler és Mussolini faji gondolatán épülő, de immár a történeti jog 
és birodalmi gondolat útjára áttelepedett elgondolást; el kell nyernünk a német 
hatalom teljes bizalmát, félre kell állítani mind a polgári, mind a katonai vezető 
helyen lévő, németellenesnek ismert, avagy csak ilyennek tartott személyeket is, 
Le kell váltani a külügyi szolgálat tengelyeílenes követeit és főtisztviselőit. Utasí
tani kell az égyes követeket és a kisebbségi magyar vezetőket, hogy szakítsák meg 
a szabadkőműves és zsidó körökkel a kapcsolatot.

Terhelt így, mint joghatósággal bíró közalkalmazott következetesen népellenes, 
fasisztabarát hivatali működést fejtett ki. {Nbr. 15. §. 3- p.]

7 . ) Terhelt 1938. március 7-én Szentesen a NÉP Csqngrád vármegyei nagygyű
lésén tartott beszédében a következőket mondotta;

„A zsidókérdés gazdasági és világnézeti problémára tagozódik. A gazdasági ok, 
amely elégedetlenséget váltott ki, a  zsidóság aránytalan befolyása és részesedése
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honnan jöttéknél a magyartól idegen szemlélettel párosul. Nem tűrjük el, hogy 
inagy^ keresztény alkotmányt, az egyháza^ a. királyeszmét, a szabadságot, a 
êtnzetet és a hadsereget olyanok is védjék, akik nem is olyan régen megtagadták, 

^{,ggyalázták és a hadsereget szétkergették.”
Terhelt 1939. május 16-án székesfehérvári választói előtt tartott programbeszé- 

iében idézve Gömbös Gyula egykori programját, Darányi Kálmán győri beszédét,
lüjeienti:

Ezekben a beszédekben le van fektetve az a politika, amelyet nyílegyenes úton 
immár négy miniszterelnök ideje alatt követek és amelyet keresztény nemzeti
szocialista, fajvédő jobboldali politikának nevezhetünk. A múlt évben a szenüstvá- 
pi gondolattól hangzott az ország, az idén a szegedi gondolathoz térünk vissza. 20 
év előtti nemzeti gondolat, a magyar favédő gondolat, a szentistváni gondolat 
jelentése tulajdonképpen egy.”

1940. szeptember 17-én a Giomale d ’ Itália budapesti tudósítója előtt tett és a 
sajtóban közzétett nyilatkozatában kijelenti:

Amikor 8 évvel ezelőtt átvettem a kultusztárca vezetését, elhatároztam, hogy a 
magyar közoktatásból kizárom a materialista, demokrata liberális felfogást."

1941. március 10-én a MÉP Fejér megyei szervezeteinek nagyválasztmányi 
ülésén tartott beszédében a következőket mondotta:

„Aki nem tud a zárt magyar szellemi egységbe beilleszkedni, nem lehet jó  
magyar s itt van a nyitja az egész zsidókérdésnek is. Ezt nem valami szadisztikus 
hajlam vetette fel, hanem kizárólag ezért került a magyar politika előterébe, mert 
már évszázadokkal ezelőtt legtöbb ízben bebizonyosodott, hogy a zsidóság nem 
tud tökéletesen beilleszkedni más népi közösségbe.”

Terhelt ekképp nyomtatványban, illetőleg gyülekezet előtt mondott beszédben 
huzamosabb időn át olyan állandó jellegű és folyamatos tevékenységet fejtett ki, 
amely alkalmas volt arra, hogy a fasiszta és demokráciaellenes irányzatok elterje
dése és megerősítése végett, vagy a faji és felekezeti gyűlölet felkeltése, illetőleg 
ébren tartása cédából a közfelfogást jelentős mértékben befolyásosa és az országra 
karos irányba terelje. [Nbr. 15. §. 4. p.]

A vád tekintetében a tárgyalásra a Nbr. 20. §-a és a Bp. 16. §-ának első bekezdése 
értelmében a budapesti népbíróság bír hatáskörrel és illetékességgel.

Indítványozom a terhelt előzetes letartóztatásának a fenntartását a hozandó 
érdemi határozatig.

Indítványozom, az Nbr. 3. §-a értelmében a teyes vagyonelkobzás kimondását.
A megidézendők jegyzékét vádiratom végén közlöm.

I n d o k o k :
A nyomozás adatai alapján a vádiratom indítványi részében körülírt tényállás 

állapítható meg.
Az ekként elkövetett cselekmény a vádiratom indítványi részében meghatáro

zott bűncselekményt rnegvalósíya.
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A terhelt ténybeli beismerésével és megidézni indítványozott tanúk vallo^ 
val a vád tárgyává tett tényállás bizonyítható. A vádemelés tehát indokolt. ^

A terhelt előzetes letartóztatását azért kell fenntartani, mert a kiszaban ■ 
büntetés előrelátható nagyságánál fogva megszöktetésétől alaposan tartani

Budapest, 1946. évi február hó 23. napján
Dr. Resofszky sk. Dr. Csillag sk.

vezetőnépügyész h. népügyész
Kiadmány hiteléül:
Lendvay Károly sk. 

igazgató
A tárgyalásra idézendők:
1. ) Dr. Hóman Bálint terhelt, a  kebelbéli fogházból.
2 . ) Dr. Sulyok Dezső
3. ) Dr. Bassola Zoltán
4 . ) Paikert Géza
5. ) Dr. Jánossy Dénes
6 . ) Dr. Pasteiner Iván
7. ) Edmund Veesenmayer, Politikai Rendőrség útján
[Kézírással rávezetve:] Dr. Balassa Brúnó

A második tárgyalási napon a 6. vádpont (Nbr. 15. §. 3. p.) a népügyész 
indítványa után kiegészül azzal, „hogy dr. Hóman Bálint vádlott az 1936. évi 
német-magyar kultuszegyezményt [így l] megkötötte és azóta is [így!] elősegítette 
a németség kultúrexpanzióját Magyarországon*.

Ami a beidézendő tanúkat illeti, a tárgyaláson több változás történt. Paikert, 
Jánossy, Pasteiner és Balassa (ez utóbbi orvosi igazolást küldött) nyomozati 
vallomását csak felolvasták, viszont több bizonyításkiegészítési javaslat került 
elfogadásra. így a védő első napi indítványára hallgatták ki Deér Józsefet, Waldap- 
fel Eszter, Györke Józsefet, Lukinich Imrét, Hajdú Algemon Lászlót, Bacher 
Bodrog Pált és — Munkácsi E m ő izraelita hitközösségi főtitkár helyett — Werthe- 
imer Adolfot. A népügyész a második napon Hubay Kálmán és Tasnádi Nagy 
András, a politikai ügyész Kosáry Domokos kihallgatását kérte. (Kosáry kihallga
tását első nap a védő is indítványozta — eredménytelenül.) A védő által kért, de a 
bíróság által nem foganatosított tanúkihallgatások elmaradása miatt Vésd vedé 
semmisségi okot jelentett be, amit az ítélet kihirdetése után is fenntartott.

A vádiratban foglaltakon kívül számos gyanúok is felmerült Hómanna] szem
ben. Ezek időrendi sorrendbe állítva a következők voltak:

[1] A Magyar Nemzeti Múzeum által megvásárolt 1918/19-es „emigrációs ira
tokat” a belügyi/igazságügyi szervek rendelkezésére bocsátotta.

[2] Munkatársait politikai szempontok szerint válogatta.
[3] Politikai szempontokat vegyített munkásságába; elsősorban német tudósok

kal tartott kapcsolatot; akadályozta a francia és angol szellem beáramlását az 
országba, illetve tagadta azok jelentőségét Magyarország történelmében.
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[4] 1936-ban — németbarátságát elismerendő — a berlini egyetem díszdoktorrá

d rKi gust birodalmi nevelésügyi miniszterrel baráti kapcsolatot tartott fenn.
[ci 1936-ban elismerőleg nyilatkozott Hitlerről.16
r71 A »Magyai' Középkor* c. művét a Führemek is prezentálta [megküldte].
81 Lelkesedéssel fogadta az antikomintem paktumhoz való csatlakozásunkat. 

[91 Még a zsidótörvény végrehajtási utasítása előtt elrendelte a kultusztárca 
lik ő ré b e  tartozó zsidó tanerők összeírását, majd 1940januáijában menesztet
te a zsidó tanárokat és tanulókat.

[10] 1940 december 13-án előadást tartott Berlinben, amelynek m ár a címe is 
a német—magyar sorsközösséget hirdette.17

[11] Már az orosz háború előtt hirdette, hogy „az oroszokkal hadba kellene
menni .

[12] A Volksbund vezetőit a németség exponenseiként kezelte, nekik folyama
tosan engedményeket tett.

[13] Azért lépett ki a Kállay-kormányból, m ert annak „kétlaki politikáját” nem 
helyeselte.

[14] A német megszállás után Veesenmayer—megbízható németbarátként—őt 
kívánta kultuszminiszternek.

[15] A Veesenmayeraek küldött tiltakozólevelét visszavonta.
[16] A Függetlenség 1944. április 5-i számában megjelent memorandumot aláírta.
[17] A Nemzeti Múzeum kincseinek kiszállításában segédkezett.
[18] Az Auschwitzi Jegyzőkönyvre18 ráírta: „A háború utáni németellenes 

propaganda számára”.
[19] A nyilas hatalomátvétel után Szálasinál tisztelgő látogatást tett.

A Hóman-ügyct a Budapesti Népbíróság vette át, ahová az iratok március Íjén  
érkeztek meg.

A  B u d a p e s t i  N é p b í r ó s á g  e l ő t t

1946. március 9-én dr. Gálfalvy István tanácsvezető bíró ismertette Hóman 
Bálinttal a végzést, hogy bűnügyében „a Népbíróság a tárgyalási határnapul 1946. 
évi március hó 18. napjának 9 óráját tűzi ki a budapesti törvényszék épületében, 
Markó-u. 27. sz. III. éra. 1. ajtó”.

A hivatalból kirendelt védő — március 14-i értesítéssel — dr. Vészi Mátyás lett. 
A politikai ügyész — Katona Jen ő  — ugyancsak meglehetős késéssel mutatkozott 
be: csak a második napon foglalta el helyét a tárgyalóteremben,18̂

Hóman népbírósági tárgyalásán a következők vettek részt:
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Dr. GáJMvy Islván
tanácsvezető bíró 

Bolgár Menyhért
Független Kisgazdapárt 

Kádár Iván
Magyar Kommunista Párt 

Miszti Károly
Szociáldemokrata Párt 

Szigeti Sándor
Nemzeti Parasztpárt 

László Géza
Polgári Demokrata Párt 

Dr. Nagy Istvánná
Szakszervezeti Tanács

Dr. Szekeres Károly
népügyész 

Dr, Katona Jenő
politikai ügyész

Dr. Hóman Bálint
vádlott

Dr. Vészi Mátyás
kirendelt ügyvéd

Dr. Sinka József
jegyzőkönyvvezető

AZ ELSŐ TÁRGYALÁSI NAP: 1946. MÁRCIUS 18.

A vádirat felolvasása után a feltett kérdésekre Hóm an Bálint „lényegében azalí). 
biakban nyilatkozik:

A vádat megértettem. Az egyes vádpontokban inkriminált cselekményekben 
nem érzem magamat bűnösnek.

Bűnösnek érzem magamat azonban abban, hogy a tudományos pályát odahagyva 
a miniszterelnök azon bíztatására, hogy napi politikával foglalkoznom nem kell, 
miniszteri tárcát vállaltam és ezáltal akarva, nem-akarva belesodródtam a napi 
politikába.

Mai tudásommal belátom, hogy tévesen ítéltem meg a helyzetet, amikor nem tudtam 
hinni a németségnek abban a lezüllésében és eljárási módjában, amelyet a 
magyarokkal szemben később tanúsított. Előző felfogásomat azonban még 1944 
elején revidiáltam, amikor március 20-a után az ittlévő német követhez megfelelő 
formában levelet intéztem és abban kifejeztem azt az álláspontomat; amelyef 
pedig ápolniok és gondozniok kellene [így!]. Ez időtől kezdve a német vonalról 
tudni sem akartam, velük nem érintkeztem és nem voltam hajlandó semmiféle 
munkában sem részt venni.” [Kiemelések tőlem — H .L.B .]

Hóman ezt követően áttekinti pályafutását. A Nemzeti Múzeum igazgatóját, az 
egyetemi tanárt19 három miniszterelnök (Bethlen, Károlyi, Gömbös) hívta kul 
tuszminisztemek, amit végül azzal a  kikötéssel vállalt, hogy nem kell politikával 
foglalkoznia. „Gömbös pedig az ígéretét egészen haláláig be is tartotta.” A 
politikába Darányi idején kapcsolódott be, aki neki unokatestvére és legjobb
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rátia volt. tikkor m ondott is néhány politikai beszédet, „köztük azt a bizonyos 
',  riminált szentesi beszédet is”. Imrédy alatt csak az Eucharisztikus Kongresszus 

| j eZése miatt maradt benn a kormányban, míg végül lemondási kérelmét 
rloinásul vették. Teleki „mint régi barát” hívta vissza Hómant, később újra 
mondott volna, de az erdélyi iskolaügy rendezése miatt maradt. Bárdossy alatt 

*, zer szeretett volna kiválni, és a kormányzó „egyenes kívánságára” a Kállay- 
jyjrinányban is részt kellett vennie. 1942 ^július elején sikerült kiválnom azzal,

hogyorvosi bizonyítványt küldtem”. Hóman cáfolja, hogy Kállay „kétlaki politiká-
• "mattlépctt volna ki a  kabinetből. A  nemzetiségi politika volt az ütközőpontjuk, 
eevéb nemzetiségi kérdésben pedig” pártjával került „bizonyos fokig ellentétbe”, 

ynely nem helyeselte, hogy „a románok, szerbek és tótok számára iskolákat” 
létesít. „Az egyik vonalon túlzó sovinizmussal vádoltak a német kérdésekben, a 
j^ik oldalon pedig nem helyeselték, hogy a kisebbségek iskolai óhajait biztosí- 
tanj kívánom. Ez a huza-vona kedvetleníteti el, másfelől pedig láttam, hogy a 
ártban is megrendült irányomban a bizalom, és ezért lemondtam.”

V A rövid miniszteri pályakép után Hóman pontról pontra haladva elemzi a
vádiratot.

Az 1. vádponthoz: Az 1941 .június 264 minisztertanácsot váratlanul hívták össze, 
semmi különösebb külpolitikai kérdés felvetését nem vártuk. Ennek ellenére a 

minisztertanácson a miniszterelnök, úgy is mint külügyminiszter [Bárdossy 
László] és a honvédelmi miniszter [Bartha Károly] egy határozott tényállást 
jelentettek be. Bejelentették azt, hogy Oroszország Magyarországot hadüzenet 
nélkül megtámadta..." A miniszterek kérdést intéztek a honvédelmi miniszterhez 
a gépek honossága felől, „erre azt a határozott választ kaptuk, hogy a vezérkari 
főnök [Werth Henrik] jelentése szerint határozottan megállapítható, hogy orosz 
felségjelvénnyel ellátott orosz gépek bombázták Magyarországot és ennek a 
bombázásnak 35 vagy még több személy esett áldozatául. Tehát benne voltunk a 
háborúban anélkül, hogy hadat üzentünk volna, m ert megtámadtak bennünket,” 
Hóman felidézi a minisztertanács lefolyását, közben hozzáteszi: „Azt, hogy a 
bombázást nem orosz gépek hatották végre, most nemrég hallottam itt a Markó 
utcai fogházban, és ezt a hírt a legnagyobb megdöbbenéssel fogadtam. (...) Én 
mint szakminiszter, nem lehettem hivatott arra, hogy a külügyminiszternek és a 
honvédelmi miniszternek ezt 
be vonjam.” Ennek megfelelően Hóman — emlékezete szerint — a következő 
szavakkal adta meg hozzájárulását: „Ilyen körülmények között úgy látszik elkerül
hetetlen lesz a határozat kimondása.” Hóman hangsúlyozza, hogy „a miniszterta
nács egyhangúlag hozta meg határozatát”, noha az elsőként felszólalt Keresztes- 
Fis cher Ferenc belügyminiszter még arra kérte minisztertársait, várjanak „addig, 
amíg anémetek nagyobb nyomást gyakorolnak ránk”. Ezzel kapcsolatban Hóman 
két dologra emlékezteti a bíróságot; arra, hogy „a németek részéről burkolt 
fenyegetésben volt részünk”, és hogy Erdélyt csak fél éve szereztük visssza.20

A 2. vádponthoz; Hóman elmondja, hogy 1944. június 20. és 25. körül 
kihallgatáson volt a  kormányzónál, aki tájékoztatta arról, hogy „a pártokat fel 
kívánja oszlatni és helyükbe olyan szervezetet akar állítani, amely hivatva volna a
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képviselőket összefogni és a kormánnyal való érintkezésüket biztosítani”. Hont 
átadta beszédtervezetét stilizálásra, melyet Hóman el is készített, de „ebbói 
dologból nem lett semmi". Később a Nemzeti Szövetségbe azért lépett be m * 
megnyugtatták, hogy nem nyilas szervezkedésről van szó, hanem arról a tör'ekv 1 
ről, „hogy az ország háborúban lévén, a belső egységet fenntartsa (...), neho i 
összeomlás következzék be”. Mivel Lakatos Géza miniszterelnök aképviselők elĵ j 
tagadta az Oroszországgal folyó tárgyalásokat és a háború mellett szólt,21 Hómar, 
úgy gondolta, hogy „nekünk ezt tudomásul kell vennünk, mint ahogyan mindet 
rendezett államban háború idején az egész népnek fel kell sorakoznia a kormány 
zatm ögé”. „Természetesen” október 15. után látta, „hogy ez egy ugródeszka volt 
Pesten egyetlen alkalommal volt a  Nemzeti Szövetség ülésén, de Sopronban több 
alkalommal részt vett az üléseken, ahol „a nyilasok nem vettek részt, csupán két 
megfigyelőjük volt jelen”. „Én egy alkalommal szólaltam fel, amelyben tiltakoztam 
egyes személyek őrizetbe vétele, atrocitások és közigazgatási visszaélések ellen".22 
A széthúzást látva Szálast felszólította őket a nyilaskeresztes pártba való belépésre 
„mert egységre van szükség. Mi ezt szemtől szemben határozottan megtagadtuk 
SzálasinaJk, m ert a nyilas kormányzattal semmilyen közösséget nem voltunk 
hajlandók vállalni.”

A 3. vádponthoz: Az 1941. szeptember 26-án elmondott beszédének előzménye 
az, hogy a miniszterelnök [Bárdossy László] arra kérte: emlékezzen meg a 
háborúról és tegyen „egy gesztust a kormányzó és szövetségeseink felé”.

1941. szeptember 15-én Győrött elmondott beszédét „szűk körben” mondta 
el.2S

Elismeri az 1941. október 12-i székesfehérvári beszédét. „Ennek az volt a nettója 
[lényege], hogy ha fiaink kint harcolnak a harctéren, akkor ezekkel szemben 
hálával tartozunk olyképpen, hogy itthon is megtesszük a kötelességeinket.”

Az Új Fehérvár 1942. decem ber 2-i számában megjelent cikket nem ó írta. 
„A cikket különböző beszédeimből vágták össze és bemutatták nekem. Én ezt 
azután approbáltam [jóváhagytam], és így jelent meg a cikk.”

Az 1944. május 12-én Székesfehérváron elmondott beszédével kapcsolatban 
rámutat arra, hogy Toldy Árpádot az akarata és egyenes kívánsága ellenére 
nevezték ki főispánnak, és — mint Székesfehérvár nemzetgyűlési képviselője és a 
város törvényhatóságának örökös tagja — nem akart részt venni a beiktatásán. 
Hívei azonban arra kérték, hogy mondjon beszédet, „mert megmondhatok 
Toldynak olyan dolgokat is, amiket ők nem mernek megmondani”. Felhívja a 
bíróság figyelmét, hogy a vádiratban nincs benne az a rész, ahol mérsékletre ind 
az új főispánt. „Később azután Toldy Árpádot Bonczos [Miklós] miniszter az én 
kívánságomra eltávolította, mert a zsidók kitelepítésénél a fehérváriak brutalitá 
sokat tapasztaltak és ezt rögtön jelentették nekem, én pedig azonnal közbeléptem 
a belügyminiszternél.”24

A 4. vádponthoz: Ebből a vádpontból „egy szó sem igaz”. Először — Szálad 
kérésére és a nyilasvezért fogadni nem haylandó kormányzó és Darányi miniszter- 
elnök engedélyével — 1938 májusában beszélt Szálasival, amely után felmerült 
benne, „hogy Szálasi egy fantaszta, (...) zavaros ideológia alapján álló ember, aki
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ihelyt programjáról van szó, megszünteti minden kontaktusát a vele való 
Jettel* Más „nyilastényezők” közül csak Hubay Kálmánt ismerte, előbb mint 
k rinánypárti újságírót, később mint képviselőt.

Hóman elbeszéli, hogy 1937 végén á Kisgazdapártban megvádolták azzal, hogy 
közel áll a nyilasokhoz. „Meg kell mondanom azt is, (...) hogy engemet akkor
rivilas pufinak" kereszteltek el a parlamentben”. Az Eckhardt Tiborral történt 

^ a l  zárulj hogy Eckhardt Darányi miniszter előtt „sajnálkozását fejezte ki
a történtek felett”.

Ezzel az üggyel kapcsolatban Eckhardttal szemben a  képviselőházban egy elvi 
pyilatkozatot is tettem, ebben leszögeztem azon álláspontomat, hogy becstelen
ségnek mi nősítem, ha valaki egy párthoz tartozik, de egy másik párttal ősszesző- 
vctkezve azt informálja, vagy bármely módon támogatja.25 Ezen elvi álláspontom
ból kitűnően is abszolút lehetetlen, hogy más párti politikusokkal szűrtem volna 
Össze a levet. Egyébként egész politikai működésem — miniszterségem — alatt a 
nyilaspárttal szemben foglaltam állást. Egyeüen igazán politikai szereplésem az 
volt, hogy az 1939. évi választások során 45—50 beszédet mondtam olyan kerüle
tekben, ahol a nyilasokkal állt szemben a kormánypárt, és sikerük is megbuktatni
a nyilasjelölteket."

Az 5. vádponthoz: Az első zsidótörvényről szólva elmondja, hogy Darányi idején 
arra az álláspontra helyezkedtek, „amelyet most egész Európában szokásos a 
kisebbségekkel szemben követett eljárásokban, szóval szerintünk a zsidóságj ogait 
biztosítani kellett teljes mértékben, számarányuknak és súlyuknak megfelelően”. 
Hóman „a kisebbségvédelmi törvények keretében tartozónak” vélte az ügyet, 
ssoha a faji gondolat alapjára” nem helyezkedett.

A második zsidótörvény idején nem volt miniszter, azt képviselőként szavazta 
meg a parlamentben.

A MEP zsidóbizottságáról „egyáltalán” nein tud. (A politikai rendőrségen felvett 
jegyzőkönyvben ez áll: „Megfelel a valóságnak, hogy a NÉP zsidóbizottságának 
tagja voltam. Ennek a bizottságnak feladata volt letárgyalni a törvénytervezetet.”)

Az Értelmiségi Kormánybiztosság élére azért állította Kultsár Istvánt, mert J ó  
adminisztratív tisztviselőnek” ismerte. Amikor a területvisszacsatolásokkal az 
értelmiségi munkanélküliség megszűnt, a zsidótlanítási ügyekkel — a miniszterel
nök ötletére — a kormánybiztosságot bízták meg, amely azonban a miniszterelnök 
{Imrédy? Teleki? — már nem tudja) hatásköre alá került.26 Kultsámak „a zsidótör
vények végrehajtása körüli ténykedéséről nem tudok, erről nekem nem is refe
rált”.

A diákküldöttségre emlékezik, „agresszív hangon” követelték tőle a numerus 
nullus bevezetését. „Én kereken elutasítottam őket és megmondtam neki[k], hogy 
all. zsidótörvény végrehajtására nem vagyok hajlamos, de erre kötelezve vagyok, 
tehát az egyetemeken a törvényeknek megfelelő számarány szerint fel fogom 
venni a zsidó hallgatókat”, ezenkívül „kikértem magamnak a velem használt 
hangot”.27

A Teleki Pálhoz intézett emlékirattal kapcsolatban előadja, hogy az „egy 
magánokirat, két professzor (...) beszélgetésének írásba foglalása, amelynek
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semmi konzekvenciája nem volt”. 1940júniusában Oroszország megvalósította 
„revíziós igényeit Romániával szemben” és — katonai megoldást kizárva J  
„ugyanúgy, mint az oroszok, a  bolgárok vagy [az] olaszok, mi is törekedtünk a rém 
történeti határok felé”. A Hitlerhez készülő Teleki „baráti” beszélgetést folytatott 
Hómannal, akit megkért, hogy foglalja írásba beszélgetésük lényegét. A feljegyzi 
nem felfogásukat rögzíti, „csak azt, hogy mi az a végső vonal”, ameddig Teleki 
Hitlerrel szemben hátrálhat. Az irat tartalmára rátérve Hóman cáfolja, hogy fa;j 
alapra helyezkedett: szentistváni Magyarországról beszélt A zsidók kiszorítása 
pedig nem lehetett törekvése, ők „a fajvédelmi törvény alapján a közhivatalokból 
és különösen a gazdasági életből teljesen ki voltak zárva”. A szakszervezetekről 
szólva kijelenti, hogy bár „soha nem  volt történelmi materialista”, és a szociálde
mokrata szakszervezeteket nem tartotta alkalmatlanoknak az érdekvédelemre 
mégis a munkásság helyét „egy másnemű szervezetben" képzelte el. A németéül 
nesek eltávolítását valóban javasolta, másfelől azonban azoktól is el kívánta 
ragadni a kezdeményezést, „akik túlzott németbarátságukban mint felkínálkozók 
és aláfekvők” jelentkeztek. Végezetül ismét leszögezi a népbíróságnak, „hogy ez a 
feljegyzés nem emlékirat, nem javaslat, nem memorandum, ez csupán egy 
feljegyzés, egy adott helyzetben, amikor reánk volt kényszerítve, hogy a németek
nek esetleg nyújtanunk kell valamit azért, hogy Erdélyt visszakapjuk”.

Az általa 1941 végén benyújtott törvényjavaslatról28 azt mondja, hogy „négy 
éven át” halasztotta, mígnem a költségvetés tárgyalásakor utasították a törvényja
vaslat beterjesztésére, ami azonban — mondja — az izraelita egyházaknak „sem
miféle változást nem hozott, egyedül az anyagi támogatást megvonását”. Utána 
„azonnal” tárgyalásokat folytatott „az izraelita hitfelekezetek képviselőivel, hogy 
miképpen lehetne ezt a kérdést az adóztatási joguk kiteijesztéseivel és a2 adó 
állami beszedésével megoldani. Ezeknek á  megbeszéléseknek áz alapján találtunk 
itt módot [ígyl] az elmaradt állami támogatás pótlására.”29

Ennek ellenére belátja, hogy hibát követett él.
A  6. vádponthoz: Ismételten leszögezi, hogy soha nem állt „a faji gondolat 

alapján”. A  zsidótörvényeket azért hozták, hogy a zsidók elleni „véres és szélsősé
ges propagandát” terjesztő szélsőjobboldal követeléseit minél kevesebbel meg
ússzák, „hogy ez az áradat ne söpörjön, el bennünket és ne hozzon olyan túlzó 
intézkedéseket, amilyeneket aztán később a német megszállás hozott Ezekkel a 
törvényekkel tulajdonképpen elébe akartunk menni annak, hogy itt brutális 
megoldás legyen.”

A 7. vádponthoz: Szentesi beszédére utalva elmondja, hogy „nem ezt akikapott 
és több mondatból összekonstruált beszédet” mondta, „amelyik a vádiratban 
szerepel", ellenkezőleg: „Én ebben a beszédemben az akkor országszerte felhang
zó súlyos és szinte brutális antiszemita propagandával és hangulattal szemben 
foglaltam állást" Azt fejtegette, hogy a zsidóság két rétegét — az asszimilálódót és 
a keletről újabban bevándorlót — meg keU különböztetni; az előbbieket „teljesen 
asszimilálni kell, a másik részt pedig (...) nem kell beengedni, illetve ki kell 
telepíteni”. A zsidóság képességei kiválók, de „a gazdasági életben való túlságos 
előnyomulás bizonyos elégedetlenséget kelt”. Hóman szerint „a nemzet szellemi
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gégébe való beilleszkedés tesz valakit magyarrá* németté, orosszá vagy bármilyen 
nemzetiségűvé, ezt a  zsidóság egy részénél” tapasztalta „hogy így volt, de van egy 
része a zsidóságnak (...), amely nem tud behelyezkedni és az általánosításokra 
vezet. Kifejezetten hangsúlyoztam, hogy minden atrocitást elítélek. A zsidókér
dést bunkóval nem lehet megoldani, hanem csak ráneveléssel.” Hivatkozik Szekfű 
Gyulára, aki a »Három nemzedék« c. munkájában rámutatott „a zsidókérdés 
keletkezéseinek okaira anélkül, hogy antiszemita hangot ütött meg".

A felolvasott beszéd szerint én magam sem voltam abban az értelemben 
antiszemita, amely értelemben mondják rólam. Lehet, hogy annak tetszettem, de 
beszédemben nincs egyetlen olyan hang sem, vagy gesztus, amely a zsidóságot 
íekicsinylené vagy üldözni akarná. Ugyanezen álláspontra helyezkedtem volna 
akkor is, ha nem zsidó[k], hanem mások jöttek volna be az országba, és helyezked
tek volna szembe a magyar szellemmel."30

Egyébként a beszédeit megszakító, zsidókérdést firtató közbekiáltásokra nem  
reflektált, és a kérdésről — a szentesin kívül — soha nem beszélt.

Elírásnak vagy sajtóhibának tartja az 1939. május 164 Székesfehérváron elhang
zott beszédében a „nemzeti-szocialista” jelzőt. „Én ugyanis azt mondtam, hogy 
nemzeti és szocialista politikának nevezhetném a mi politikánkat. ”81 (A beszédben 
elhangzott „fajvédő” szóról később elmondja: „fajvédelem alatt kb. azt értettem, 
amit ma kisebbségvédelmen értenek. Szóval a nemzeti, a népi és a faji kifejezések 
kb. egy fogalmat jelentenek nálam. Ezt a szót különben talán életemben kétszer 
használtam, 500 beszédet tudnék hozni, ahol ez a kifejezés nem szerepel.”)

Az olasz lap tudósítójának nem mondta az idézetteket, „ezt legfeljebb az újságíró 
így írhatta meg”. Jelzi, hogy ugyanez a nyilatkozat a Függetlenség c. lapban másként 
jelent meg”.82

1941. március 10-i beszédével kapcsolatban utal előző védekezéseire.
A tárgyalási nap hátralevő részében Hóman Bálint a feltett kérdésekre válaszol.

A MÁSODIK TÁRGYALÁSI NAP: 1946. MÁRCIUS 19.

A tárgyalás megnyitása után „a népügyész a törvényerőre emelt Nbr. 15. §. 3. p. 
alapján emelt vád tényállását kiegészíti azzal, hogy dr. Hóman Bálint vádlott az 
1936. évi német—magyar kultuszegyezményt [így!] megkötötte és azóta is [így!] 
elősegítette a németség kultúrexpanzióját Magyarországon”.

Mivel a népbíróság különös gondot fordított a vádkiegészítés bizonyítására, 
érdemes az „új tényállásra” vonatkozó Hóman-választ teljes terjedelmében tanul
mányozni:

„A vádat megértettem, nem érzem magamat bűnösnek. Amikor a kultuszmi- 
niszteri tárcát átvettem, elődömnek, gróf Klebelsberg Kunó politikája szellemé
ben igyekeztem Magyarországnak más nemzetek felé való kultúrpolitikai kapcso
latait fenntartani és kimélyíteni. Ezt a törekvésemet szolgálták az úgynevezett 
kultüregyezmények is, amelyeknek sorát 1934-ben a lengyel kultúregyezménnyel 
kezdtük meg. 1935-ben olasz és osztrák vonalon, szintén megkötöttem az egyezmé-
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nyékét. A német egyezmény megkötésére 1936-ban az adott okot, hogy ^  
Németországgal volt ugyan szabályozva bizonyos mértékig a kérdések egy része 
Rust birodalomi miniszter 1934. év előtt [így! ] tett látogatása alkalmával —, de néni 
volt precízen lefektetve ebben a megállapodásban az a határ, amelyen belül 
kultúrérintkezés történik, és ennek a megállapodásnak nem volt törvényereje 
Szükség volt tehát ugyanúgy, amint az az olasz és osztrák vonalon történt, a lengyel 
és német egyezmények kiegészítésére. Ez a kiegészítés történt meg és egyúttal a 
lekorlátozása ennek a kulturális érintkezésnek oly mértékére, hogy csupán 
kulturális téren legyen érintkezés és ne lehessen politikai célzattal progagandára 
felhasználni. Egyenesen kizártunk ebből a kultúregyezményből minden olyan 
pontot, amely a nácizmusnak mint politikai rendszernek az elteijesztését Magyar, 
országon lehetővé tette volna. Emiatt húzódott meglehetősen sokáig, talán 
háromnegyed évig, sőt továbbra is, az egyezmény szövegének megállapítása, és 
végül is az utolsó pillanatban kénytelen voltam Berlinben a filmszakaszra vonat
kozó német követelések túlzottsága miatt az aláírást megtagadni, és csak amikor 
elálltak követelésüktől, akkor írtam alá a kultúregyezményt.

Hasonló kultúregyezményt kötöttem később, 1941-ben Bulgáriával. Szerbiával 
előkészítés alatt volt. Ugyancsak kultúregyezményt kötöttem Észtországgal és 
Finnországgal is.33 Hasonló egyezményt óhajtottam kötni Angliával és az Egyesült 
Államokkal, ahonnan tapogatózásunkra azt a választ kaptuk, hogy egyes nemze
tekkel ők ilyen kultúregyezményeket nem kötnek, de hajlandók a mai kulturális 
kapcsolataink elmélyítésére irányuló törekvéseinket támogatni. És ezért várják az 
erre vonatkozó javaslatainkat. Ezen az alapon sikerült több lektorátust létesíteni, 
több magyar könyvnek, irodalmi és tudományos munkának angol, francia és más 
nyelven való megjelenését előmozdítani és New Yorkban egy magyar könyvtárat 
létesíteni. >41

A német kulturális egyezmény tehát pontosan beleillik, egy láncszeme ezeknek 
a nyugati és délkeleti, valamint északkeleti kulturális érintkezéseinknek. A kultúr- 
egyezménynek semmilyen politikai célja nem volt a mi részünkről. Ellenben a 
németek részéről l939  után tapasztaltam ilyen követeléseket, hogy szeretnék 
ennek a kultúregyezménynek alapján a politikai befolyásúkat kiterjeszteni és az 
egyezményt politikai agitációkra felhasználni. Ennek a törekvésnek ellent tudtunk 
állni egészen 1940. augusztus 30-ig. Amikor Teleki Pál és Csáky István [külügymi
niszter] az erdélyi revízióra vonatkozó bécsi döntés alkalmával kénytelenek voltak 
azt a bizonyos kulturális, német kisebbségi egyezményt aláírni.34 Erről az egyez
ményről sem nekem, sem a Teleki-kormány más tagjának előzőleg semmi tudomá
sunk nem volt. Reggel a tárgyalás napján, amikor a döntés történt, hívta fel 
telefonon Teleki Pál Budapesten a helyettesét, Keresztes-Inscher Ferencet Ő 
összehívott egy rendkívüli minisztertanácsot avval a kérdéssel, hogy mivel Teleki 
bejelentése szerint ez az előfeltétele Erdély északi része visszaítélésénelt, hajlandó- 
e a kormány hozzájárulni, hogy ő  ezt aláírja. Mi teljesen Teleki belátására bízva a 
dolgot anélkül, hogy az egyezmény részleteit ismertük volna, ehhez hozzájárul
tunk, mert meg voltunk győződve, hogy Teleki Pál, aki a magyar nemzet érdekeit 
mind német, mind más viszonylatban mindig figyelembe vette, ez alkalommal is
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I fog kővetni mindent, hogy a legkevesebb engedményt nyújtsa a németeknek.95 
' eZt a német lépést zsarolási műveletnek fogüik fel, és így is tárgyaltunk az 
-nvrőí- Én ettől kezdve teljes bizalmatlansággal viseltettem a németekkel szem
ben 1940- augusztus 30-tól 1942. július 4-ig megakadályozni igyekeztem még az 
Iván német követelések teljesítését is, amelyek ebben a bizonyos kisebbségi 

^•ezményben egészen világosan le voltak fektetve."
A német—magyar kultúregyezményről már a tegnapi tárgyaláson is szó esett, 

góman akkor arra is rámutatott, hogy a diákok kiküldése Németországba a 
magyar ügy szempontjából is kívánatos volt, hiszen „a román, jugoszláv és 
csehszlovák állam százával küldte ki a fiatalokat [Németországba], akik mind 
propagandisták voltak. Nekünk ezt kulturális téren ellensúlyozni kellett.” Az 
Lyezmény szükségességét az is indokolta, hogy annak idején „százával, ezrével 
tártak (...) fiatal német diákok Magyarországon. Ezeket korlátok közé kellett 
borítani. Bejövetelüknek bizonyos határt kellett szabni. Ezért kellett a  viszonosság 
elvére helyezkedni. Mi sohasem tudtunk és nem is akartunk annyi diákot kikülde- 
pl mint a németek. Ezzel [ti, az egyezménnyel] kevesbítettük ezek számát, és 
minden egyéb Wandervogelt [„vándormadarat”] a belügyminiszter más úton 
elintézett: kivitték őket áz országból.”

Hóman hansúlyozza: az általa 1936T>an kötött „egyezmény jóform án szóról 
szóra megegyezik azzal, amit előzőleg másfél évvel Olaszországgal, Ausztriával és 
Lengyelországgal” kötött, és végeredményben „a nácizmus kultúrexpanzióját, 
illetve politikai expanzióját Magyarország felé nem segítette elő, sőt azt meggátol
ni igyekezett”,

A tárgyalás következő részében — a tegnapihoz hasonló módon — kérdések 
hangzanak el a vádiratnál már ismertetett „gyanúokokkal” kapcsolatban. Hóman 
válaszai, a  tegnapiakkal együtt, a felidézett események időrendjében:

[1] „...a Nemzeti Múzeum az én elnökletem alatt megvásárolta az úgynevezett 
emigrádós iratokat. Arra emlékszem, hogy ezeket az iratokat egy időben fel 
akarták politikai célokrahasználni. Én ehhez nemcsak nemjárultam hozzá, hanem  
a leghatározottabban ellenszegültem annak az óhajnak, hogy ezeket az iratokat 
akár a rendőrségnek, akár az ügyészségnek kiadjam, m ert egyes abban szereplő 
személyeknek és levélíróknak felelősségre vonására lett volna alkalmas. Ez az 
iratcsomó zárt letét volt.”

[2] „A kultuszminisztérium hatáskörébe tartozó tisztviselők megítélésénél poli
tikai szempontot soha nem ismertem és neln akartam ismerni. Én depolidzáltnak 
akartam látni a minisztériumot, a [Nemzeti] Múzeumot és minden hivatalt, az 
egyetemet és az [Teleki Pál Tudományos] Intézetemet. Munkatársaimat igyekez
tem politikai állásfoglalásra való tekintet nélkül kiválasztani a legjobb és legalkal
masabb tisztviselők közül.”

[4] „Az hogy a berlini egyetemen 1936-ban Honoris Causa doktorrá avattak, ez 
nem jelenti azt, hogy engemet a németek különösképpen bizalmi emberüknek 
tartottak volna, (...) ...nemcsak, a berlini egyetemnek, hanem a varsói, tartui, 
szófiai, milánói és római egyetemnek is díszdoktora vagyok.”

[5] „Rost miniszterrel életemben háromszor találkoztam. 1934 novemberében
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többszöri ajánlkozás után külügyi úton jelentkezett Rust, hogy meg akar en? . 
látogatni, amint idősebb kollegáját és a régi magyar kapcsolatok kérdéséről ak ' 
beszélni velem, s m eg akarja ismerni Magyarországot. Rust 1934 novemberéb 
eljött, itt volt kb. 5-6 napig, és úgy volt, hogy fél év múlva ezt a látogat^ 
visszaadom. A látogatást azonban halogattam amiatt a Teleki Pál-féle levél miatt 
amelyben Teleki felhívta a figyelmemet a Bund für dér Auslanddeutschtum esviv 
ülésére, ahol azt a problémát vetették fel, hogy egyáltalán létezik-e magva 
nemzet.36 Azok után, amikről Teleki Pál értesített, nem voltam hajlandó Berlinbe 
elmenni, míg ez az ügy bizonyos fokú tisztázást nem nyer és ezért elégtételt neig 
kaptunk. Másodszor találkoztam Rusttal 1936júniusában [májusában — H .LJi] 
amikor másfél év után már nem lehetett tovább halasztani a látogatást. Ekkor 
történt a kultúregyezmény aláírása. 1940 decemberében Teleki kérésére harmad
szor is kimentem Németországba, hogy bizonyos dolgokat megmondjak a néme
teknek. Ebben a beszédemben foglaltam össze azt, arait mi a németek viselkedé
séből kifogásoltunk és ami nekünk nem tetszett,”

[6] „Amikor Németországból hazatérve a Budapesti Hírlap-bán Hitlerről nyilat- 
koztam, ebben a nyilatkozatomban csak egy bizonyos tényeket [így!] konstatáltam, 
pl. a szemében rejlő szuggesztív erőt, azt, hogy mozdulataiban egyszerű, konsta
táltam róla azt, hogy célkitűzéseiben következetes, stb. Ezzel érte el azt, amit elért, 
bűnösen érte el, bűn volt a világ ellen, a népe ellen az, amit tett, de hogy ebben 
nagy volt, az nem kérdés. Napóleon kérdésében is vannak viták, hogy nagy ember 
volt-e vagy gazember. Egy gazember is lehet nagy. Én így láttam Hitlert, ez egy 
impresszióm volt. Ehhez hozzá kell még tenni, hogy ez egy olyan nyilatkozat volt, 
amelyet egy külföldön látogatást tett miniszter adott a vendéglátójáról."

[7] „Én a »Magyar Középkor* c. művemet nem prezentáltam a Führemek. 
Lehetséges, hogy a könyvet megküldték neki és ő ezért megköszönte nekem, mert 
az én művem volt. Ezek udvariassági formák. (...) Vannak leveleim bíbomokoktól, 
a pápától, sőt a szovjet követtől is, aki szintén megköszönte egy könyvemet, 
amelyet megküldték neki."

[8] „Az antikomintem paktumhoz való csatlakozást nem fogadtam lelkesedés
sel, mert azt nem helyeseltem. Lehet, hogy egy beszédemben (...) kiemeltem azt, 
hogy csatlakoztunk, de azt, hogy csatlakozzunk, nem mondtam.” (politikai rend
őrségen: „Megfelel a valóságnak, hogy a Népszövetségből való kilépésünk, az 
antikomintem egyezményhez való csatlakozásunkat 1939. május 2-án Székesfe
hérvárott tartott beszédemben helyeseltem. Ebben láttam nemcsak a mi biztonsá
gunk garanciáját, hanem a Közép-Európa, nevezetesen a Dunavölgye békéjének 
biztosítékát. ”37)

[9] A kőrözvény ügyét „az elnöki osztály intézte. Erre vonatkozólag egy generális 
intézkedés volt, ilyen kőrözvény, illetőleg összeírás minden minisztériumban 
történt. Arra nem emlékszem, hogy a fővárosnál 1940januárjában menesztették 
volna az összes zsidó tanulókat és tanárokat. Az állami iskolákból a zsidó tanárokat 
3, 4  vagy 5 évre osztottuk be — már nem emlékszem pontosan —, ahogy a 
törvényben volt és úgy bocsátottuk el őket.”

[10] „Az 1940 decemberében tett németországi utammal Teleki Pál és Csáky
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I tván [külügyminiszter] kívánságára azt a célt szolgáltam, hogy egy tudományos 
előadás keretében elmondjam azt, hogy Németország részérói Magyarország

gyón sokszor helytelen eljárással, erőszakosságokkal és bizalmatlanságokkal 
jaláíkozott, pedig mi a köteles barátságon és hűségen felül állottunk mindig a 
Nmetek mellett. Az előadást nem Német—magyar sorsközösség címe alatt tartot- 
yjji, hanem Deutsch—ungarische Beziehungen [Német—magyar kapcsolatok] cím
mel. Később egy magyar fordítás jelent meg, amelynek azt a címet adták, hogy 
Német—magyar sorsközösség”**
^[11] „Az orosz háború kitörése előtt sehol nem beszéltem arról, hogy az 
oroszokkal hadba kéne menni. Én a békét szolgáltam és mindvégig abban a hitben 
és reményben voltam, hogy Magyarországnak nem kell ebbe a háborúba belesod
ródnia.

[12] i*A kultúregyezményre vonatkozó tárgyalások alkalmával Basch Ferenc 
nem volt jelen, ebben a kérdésben elvi álláspontom az volt, hogy Volksbundnak 
és vezetőiknek semmi közük a magyar—német kulturális kapcsolatokhoz. A 
Volksbund vezetőit én sohasem úgy kezeltem, mint a németség exponenseit, 
jenéin mint magyar állampolgárokat. És ennél fogva a velük való tárgyalás nem  
annyira az én hatáskörömbe tartozott, hanem a miniszterelnökség kisebbségpo
litikai ügyosztályához. A kultuszminiszter ezen a vonalon csak végrehajtó közeg 
volt.” Hóman ezt megelőzően már beszélt arról, hogy a Volksbund-iskolák 
„alapítását (...) minden téren szabotáltuk és akadályozni igyekeztünk, mégpedig 
sikerrel. Más részről azonban a visszacsatolt területeken működő, azelőtt egyházi, 
főleg lutheránus iskolák önmagukat mondták ki Bund-iskoláknak, és ezek tekin
tetében többször deferálni kellett [meg kellett hátrálni] a  minisztériumban, bár az 
utolsó pillanatig azt az álláspontot védelmeztem, hogy pl. a Beszterce vidéki szász 
közösség egyházi iskoláit nem vagyok hajlandó a népcsoport rendelkezése alá 
tartozó iskoláknak elismerni.”*9

[13] \>Én nem voltam németellenes egy pillanatig sem, de akkor amikor 1940. 
augusztus 30-án a kisebbségi egyezményt reám kényszerítették, teljesen kiábrándul• 
tant a németségből. Ennek azzal adtam tanújelét, hogy Teleki előtt, majd később 
Bárdossy előtt is bejelentettem távozási szándékomat, különböző okokból azon
ban — amelyeket már előadtam — csak 1942. június 8-án [ígyl] azzal az indokkal 
tudtam távozni, hogy betegségemre hivatkoztam, valamint arra, hogy betöltöttem  
40 éves közszolgálatomat*”40 [Kiemelések tőlem — H .L.B .]

[14] „1944. március 19-én Veesenmayer követ meghívott magához egy csomó 
magyar politikust Részben a Magyar Megújulás Pártja, részben a Pálfíy-féle 
Nemzeti Szocialista Párt, részben a Magyar Élet Pártjának tagjai közül. Az 
értekezleten kb. 30-an lehettek. Én nem voltam meghíva, tehát sem Veesenmayer- 
nek, sem a németeknek különös bizalma nem volt velem szemben. Este eljött 
hozzám Jurcsek Béla és közölte velem, hogy Veesenmayer meg akar hívni. Én  
azonban nem voltam hajlandó elmenni. Másnap reggel Veesenmayer egyik 
tisztviselője telefonon felhívott, hogy menjek el a követhez. Én azt válaszoltam 
neki, hogy nem vagyok hajlandó elmenni, de ha ő eljön, fogadni fogom, és talán 
visszaadom a látogatását. Erre Köhler tanácsos jö tt el hozzám egy névjeggyel
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Veesenmayertől, és arra kért, hogy mivel Veesenmayer nagyon el van fogla]v 
adjam vissza személyesen ezt a látogatást, m ert fontos dolgot akar velem közölni’ 
Felmentem hozzá és ő ott akkor előadta, hogy nagyon nagy súlyt helyez rá, hogv 
én ebben a kormányátalakításban részt vegyek. Valószínűleg az előző értekezlete 
megjelent politikusok közül tehették azt ajavaslatot, hogyjó volna Hómant tízéves 
miniszteri tekintélyével ennek az alakulatnak [így!] megnyerni. Én Veesenmayer 
ajánlatát kereken visszautasítottam és ezután a kormányzónak is bejelentettéin 
elhatározásomat, ő  kijelentette, hogyjó lenne, ha részt vennék ebben a kormány
ban, én azonban ekkor is visszautasítottam a miniszteri tárca elfogadását.*’ 
politikai rendőrségen: Veesenmayert „azzal utasítottam vissza, hogy egészséoi 
állapotom nem megfelelő, másrészt nem látom a harmonikus együttműködés 
lehetőségét az adott körülmények között. Beszélgetésünk félbeszakadt, mert a 
balkáni hadsereg parancsnoka kereste Veesenmayert, én azonban gondolatmene
temet Lerögzítettem írásban, és elküldöttem a német követnek.")

[15] „Azt tudtam, hogy tiltakozásomat nem fogják figyelembe venni. De mégis 
szükségesnek tartottam leszegezni [így!] a  német hatalom itteni képviselője előtt, 
hogy a magyar társadalomnak nemcsak az úgynevezett baloldali elemei, hanem az 
úgynevezett jobboldali elemei és azok között magam is, aki tudományos vonalon 
mint a németekkel barátságos em ber voltam ismeretes, kifejezze efelett való 
felháborodását éselégedettlenségét.” (...) „...ezt a levelet soha nem vontam vissza. 
Nagyon fontos és komoly lépésnek tartottam ezt a levelet, amelynek azt volt a célja, 
hogy valaki megmondja az őszinte véleményét a  német megszállásról.”

. [16] „...teljesen kizárt az, hogy én ekkor egy ilyen nyilatkozatot aláírtam volna. 
Ez talán egy korábbi nyilatkozat lehet, amely áprilisban jelenthetett meg. Magára 
a nyilatkozatra nem emlékszem. Valószínűleg egy pártvezetőségi összejövetelen 
lehetett erről szó, 1944 februárjában vagy 1943 decemberében." (...) „Arra nem 
emlékszem, hogy a Függetlenség 1944. április 5-i számában megjelent memorandu
m ot aláírtam volna, de alatta van a nevem, lehet hogy aláírtam. A memorandumra 
nem emlékszem most sem, és nem emlékeztem akkor sem, amikor azt az 
ügyészségen elém tárták.” (A politikai rendőrségen: Á llítom , hogy ez a memoran
dum, amelyet én is aláírtam, Kállay miniszterelnöksége alatt, 1944 februárjában 
készült.”)41

[ 17] „A múzeumi értékek védelme először légoltalmi szempontból került szóba, 
és ekkor elleneztem Szinyei Merse [Jenő kultusz]minisztemek azt a kívánságát, 
hogy a múzeumi kincseket részben a királyi vár pincéjében, részben a veszprémi 
bank pincéjében helyezzem el, m ert mint múzeumi igazgató régi prakszis alapján 
tudom, hogy a kincsek a legjobb helyen a [Nemzeti] Múzeum épületében vannak, 
akkor fenyegeti őket a legkisebb veszély. Ezért a kincsek elhelyezésére nézve a 
pincét és az elásást javasoltam arra az esetre, ha már nem légiveszélyről lesz szó, 
hanem esetleg megszállásról. Amikor Szinyei Merse miniszter ennek ellenére 
elrendelte bizonyos értékek elszállítását még légoltalmi szempontból, akkor az 
igazgatók az én intencióimnak megfelelően nem a legértékesebb anyagot vitték el 
a Vár pincéjébe és Veszprémbe, hanem a kisebb értékűt, és az értékesebb anyagot 
a Múzeum épületében hagyták meg, és ott az minden baj nélkül meg is menekült"
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[18] „Értesültem azokról a kegyetlenségekről is, amelyek a németországi 
^borokban folytak. Mihelyt ezekről a dolgokról értesültem, telefonbeszélgetést 
folytattam a  teendők iránt a  hercegprímás úrral [Serédi Jusztiniánnal], m ajd  
felmentem ebben az ügyben interveniálni Sztójayhoz. Megjegyzem, hogy akkor 
már nagyon kerültem a kormánnyal való érintkezést.42 Mégis fent voltam Sztójay- 
pál ebben az ügyben. Akkor történt, hogy ő egy értekezletet tartott és arra engem  
ismeghívott, mondván, hogy maradjak ott, mert ezt a kérdést tárgyalják. Magához 
hívatta Ferenczyt [Ferenczy László csendőr alezredest], és jelenlétemben megpa
rancsolta neki, hogy azonnal lépjen érintkezésbe a németekkel, személyesen 
utazzon ki Auschwitzba és győződjék meg az ottani helyzetről. Úgy tudom, 
Ferenczy mégis tette ezeket a lépéseket, de a németek engedélyét a  kiutazásra nem 
kapta meg.”43 (A politikai rendőrségen: „Ugyanekkor eljártam Jaross [Andor] 
belügyminiszternél, majd amikor ezt az ügyet a kultuszminiszter hatáskörébe 
tartozónak ítélte, Antal István kultuszminiszternél és Mester Miklós államtitkárnál 
abban az irányban, hogy a magyar kulturális életben működő, és érdemeket 
szerzett összes zsidó művészeket, írókat, tudósokat mentesítsék minden zsidó 
intézkedés alól. Az átnyújtott promemoriában számos nevet soroltam fel. Ezenkí
vül egyes személyek érdekében a kormányzó kabinetirodájának főnökénél is 
eljártam, majdnem minden esetben eredménnyel.”44)

[19] „Szálasba! való második találkozásom a Teleki Intézet45 ügyével kapcsola
tos- ATeleki Intézet nagyon fontos feladattal volt megbízva, éspedig a békeelőké
szítés munkálatainak tudományos részével. AmikorSzálasi a hatalmat átvette, már 
az egész anyag a kezűnkben volt. Igen kellemetlen lett volna, és Magyarországra 
végzetes kár, ha abba a nyilasok betekintést nyernek, vagy megkapják az anyagot.46 
Én a Teleki Intézetnek a kormányzó által kinevezett elnöke voltam. Ebből a 
pozícióból bármikor elmozdíthattak volna. A nyilas hatalomátvétel után nehezen 
bár, de elhatároztam, hogy felmegyek Szálasihoz és megkérdezem tőle, hogy 
maradhatok-e az intézet élén. Szálasi fogadott és én ekkor megkérdeztem tőle, 
hogy van-e valami terve a Teleki Intézettel. Láttam róla, hogy fogalma sem volt 
felőle, hogy miféle intézet ez. Azt mondta kérdésemre, hogy egyelőre maradjak az 
intézet élén mint elnök. Ez volt Szálasival a második találkozásom, a harmadik 
pedig akkor volt amikor Sopronban felszólított bennünket, hogy lépjünk be a 
nyilaskeresztes pártba, amit határozottan megtagadtunk.” (A politikai rendőrsé
gen tett vallomás ettől némileg különbözik: Szálasi november 8-ára ismét magához 
rendelte Hómant a királyi palotába, hogy közölje vele „szempontjait”, ekkor 
„azonban különböző tudományszervezési kérdésekről beszélt egy munkatársa 
jelenlétében”, így Hóman a lemondás akceptálása nélkül távozott. Ügy maradt az 
intézet élén, hogy a Szálasi-eskü letételét megtagadta.)

A történettudós Hóman a népbíróság előtt is számot adott történetpolitikai 
meggyőződéséről, német orientációja okairól:

„A németekkel szemben az volt az álláspontom, hogy Magyarország geográfiai 
helyzete következtében összekötő híd a Kelet és Nyugat között. A sorsunk azért 
volt olyan szerencsétlen, m ert a keleti és nyugati erők itt ütköztek meg. Az én 
történelmi meggyőződésem szerint nekünk Nyugaton a helyünk. Az lehet, hogy
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a mai szemmel, mai ismereteimmel másképp látnám a dolgot Belátom — és ez 
hibám és bűnöm —, hogy az orosz belső viszonyok iránt nem tájékozódtam eléggé 
de ez nem volt lehetséges, mert a külpolitikai vonalon nem volt meg a kelig 
értesültségem. így akkor, a történelemből ítélve úgy láttam a helyzetet, hogy n,j 
a történelem folyamán mindig a nyugati hatalmakra támaszkodva védekeztünk a 
keletiek ellen. A tatárok, a  törökök, a bizánci görögök és később a kis entente ellen 
(...) Én a Nyugattal, nevezetesen az angolokkal való szövetséget teljesen vérszegény 
gondolatnak tartottam, m ert ezek a hatalmak messze vannak tőlünk. Itt csak két 
hatalom jöhetett számításba: a ném et és az orosz. Tehát vagy német vagy orosz 
vonalon kell elhelyezkednünk. Különben úgy járunk, mint annak idején Rákóczi 
Ferenc és Kossuth Lajos, akik a franciákkal, angolokkal és hollandokkal próbáltak 
szövetkezni, és az eredmény azt volt, hogy cserbenhagyták őket, mert messze 
voltak ezek anyugati hatalmak és Európakeleti térségében érdektelenek. Ha tehát 
a német és orosz között kellett választanunk, és mi Nyugatot választjuk, úgy 
részünkről a szövetséges csak a német lehetett.”47

A bíróság a vádlott meghallgatása után megkezdi a tanúk kihallgatását, 
SULYOK DEZSŐ
(49 éves, a Pénzintézet Központi elnöke, nemzetgyűlési képviselő):
Rajniss Ferenctől és Hubay Kálmántól hallotta, „hogy a vádlott a nyilasokkal is 

kapcsolatot tartott fenn. Hóman az ó  felfogásuk szerint kvázi egy előretolt 
posztjuk volt nekik akormányban.” Mégpedig „egy vasúti utazás alkalmával Hubay 
Kálmán mondta el, hogy őket vádlott rendszeresen informálta a kormány tanács
kozásairól. Hubay ekkor kijelentette, hogy nekik a kormányban már vannak 
exponenseik, az ő kezük mindenhová elér és Hóman Bálint az 6  szolgálatukban 
áll.” Sulyok „Hubay igazmondásáért felelősséget nem” vállal. „Lehet, hogy 6 
túlzott.” A tanú bizonyítékkal nem tudja alátámasztani, „hogy a vádlott a németek 
bizalmasa lett volna, de sok minden jelenségből erre lehetett következtetni, 
például a beszélgetésekből. Egy alkalommal vádlott például egészen extázisbán 
nyilatkozott a német fölényről és Németország jövőjéről, az ellenállhatatlan 
erőről, amellyel a német szellem végeredményben az egész világot maga alá foga 
gyűrni. Ezenkívül a folyosón is lehetett látni vádlottat az akkori német követtel 
félrevonulva beszélgetni. (...) Arról semmi tudomásom nincs, hogy vádlott német 
besúgó és kém lett volna. Ezt ebben a formában nem is tételezem fel róla.” 

Sulyok sérelmezi, hogy interpellációjára Hóman „az ő megszokott modorával, 
a tudós fölényével és a lekezelés módszerével” válaszolt, „és ezután keletkezett 
közte és Eckhardt Tibor között a vita”. „Vádlott a Szálasit védelmébe vevő 
kijelentését [„Szálasi legalább olyan jó  magyar ember, mint bárki más*] egy, a 
folyosón összeverődött ad hoc csoport előtt tette...”

A védő kérdésére Sulyok elismeri, hogy „a politikai életben sokszor előfordul 
az, hogy valakiről elteljed egy hír, azt felveszik, általánosítják, pedig igen gyakran 
ennek pont az ellenkezője áll”.

DR. BACHER BODROG PÁL
(61 éves, ügyvéd, az Országos Magyar Izraelita Közművelődési Egyesület 

ügyvezető elnöke):
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A volt gimnáziumi osztálytárs „zsidó ügyekben” érintkezett a vádlottal. A huszas 
években — a numerus clausus idején — mint egyetemi tanár, Hóman segítette a 
zsidó származású diákokat, hogy felvegyék őket az egyetemre és vizsgát tehesse
nek. Amikor 1939-ben „a zsidó színészeket kizárták az összes színpadokról”, 
létesítettek egy zsidó színházat, amelyhez a belügyminiszter Hóman közbenjárá
sára adott játszási engedélyt. „Sok száz” színész, operaénekes játszhatott így a 
Goldmark-teremben, s „ez az egész elsősorban Hóman Bálint érdeme volt”. H a a 
színháznak bármi nehézsége adódott, Hóman mindig a rendelkezésükre állott. 
„Vagy felkerestem őt, vagy írtam neki levelet és ő kérésünket mindig elintézte.” A 
német megszállás után „Fejér Lipóttól, a matematikustól, egészen Mohácsi Jenőig  
egy sorozat [így!] tudósnak és írónak Sztójay-féle mentességet szerzett”. Bacher 
Bodrog Pál vitte el Hómannak az Auschwitzi Jegyzőkönyvet. „Amikor belenézett 
egészen megdöbbent.” Napokkal később „a vádlott kijelentette, hogy Endre 
Lászlót fel kell kötni”. Június közepén Hóman Figyelmeztette a közeli deportálá
sokra, és hogy megoldásként „kb. 15—16.000 zsidónak kivándorlási engedélyt 
akarnak adni".

A politikai ügyész kérdésére Hóman Bálint azt válaszolja, hogy az Auschwitzi 
Jegyzőkönyvben „túlzásokat” vélt, de „ennek ellenére azonnal” eljárt „a hercegprí
másnál [Serédi Jusztíniánnál] és Sztójay miniszterelnöknél”. Elismeri, hogy a 
hitetlenkedő megjegyzést („a háború utáni németellenes propaganda számára”) 
ó írta rá a jegyzőkönyvre, ezt a mondatot azonban a belügyminiszter [Jaross 
Andor] szájából hallotta a hercegprímás, és ezt jegyezte fel a borítékra.47/*

BASSOLA ZOLTÁN
(44 éves, kultuszminisztériumi államtitkár):
Bassola „rendkívül nagytudású, abszolút intelligenciájú, jólelkű embernek” 

ismerte meg Hómant, akit alárendeltjei jólelkűsége miatt” szerettek és „nagy 
tudása és szakértelme miatt” tiszteltek.

Amikor a német—magyar kultúregyezményre terelődik aszó, Bassola elmondja, 
hogy Hóman „a németek hihetetlenül nagy követelőzésével szemben egy állandó 
nagy tartózkodást mutatott, és próbálta a németekkel szemben a helyzetet úgy 
menteni, ahogyan egyáltalán menthető volt”. Ismét előadja a népügyészségen már 
vallomásba adott szekszárdi német gimnázium esetét, és az egyezmény végrehaj
tásával kapcsolatban megjegyzi, „hogy Hóman mindazt, amit az egyezmény 
következtében végre kellett hajtani, fogcsikorgatva hatotta végre, (...) lépésről 
lépésre hátrált”. A diákcseréről azt mondja a népbíróságnak, „hogy diákok 
nemcsak Németországba mentek, hanem más nyugati államokba is”, de ezekkel 
a „nyugati hatalmakkal nevezetesen Franciaországgal és Angliával" azért nem  
kötött a kultuszminiszter egyezményt, mert „ezek a nagyhatalmak nem álltak 
velünk szóba”.

Bassola nem tud a zsidótanárok számára kiadott kultuszminisztériumi körlevél
ről, és a tanárok elbocsátásáról azt mondja, hogy ez a szolgálati idő lejárta után 
történt. „Arról azonban, hogy zsidó tanárokkal ilyesmi történt volna, illetőleg csak 
velük történt volna ez”, nem hallott. Egyébként is azt látta és tapasztalta, hogy 
Hóman „a zsidótörvény szigorú végrehajtását soha nem szorgalmazta”, és „több 
aidó származású tanítványát pártfogolta. így például Waldapfel Esztert is.”
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A tárgyaláson ismét megmutatkozik Bassola jellemábrázoló hajlama. Szerinte 
Hómannak volt „egy nagy erénye, amely valósággá hibává torzult, az ő emberi 
jósága” .Jóságából fakadóan „nem tudta magától eltávolítani” azokat az embereket, 
akikről bebizonyosodott, hogy „helytelen irányban működtek és szellemi képessé
geik sem megfelelők”. Ezért maradt pozíciójában Kultsár István is. A vádlott 
további hibájaként említi, hogy bár „nagyon jó  ember volt, de egyúttal hiú ember 
is, és mint hiú ember (...) mindenáron tartani akarta pozícióját. Ez a pozíció utáni 
vágya azután olyan politikai triblizésre kényszerítette, amely nem mindig olyan 
irányban sikerült és haladt, amilyen irányt magának Honnan megszabott. ”47/n 

HUBAY KÁLMÁN
(44 éves, hírlapíró, volt nemzetgyűlési képviselő): v
Hubay közli a bírósággal, hogy „az nem felel meg a valóságnak, hogy ö [Hóman] 

a nyilas pártot a kormány elhatározásairól informálta volna”. Nem emlékszik arra, 
hogy „Sulyok Dezsőnek Hóman Bálintról ilyen nyilatkozatot” tett volna, de arra 
igen, hogy „egyszer” együtt utazott Sulyokkal vonaton. Nem tud a Hóman—Szálasi 
kapcsolatról sem, bár a  parlamentben hallotta, „hogy vádlottat »nyilas pufinak* 
nevezték (...), de a képviselők minden neves politikusnak adtak valamilyen 
gúnynevet”.

Kérdésre elmondja azt is, hogy nemzetiségi törvényjavaslatának — ami miatt 
kizárták a parlamentből — elveit „egy körlevélben” fektette le, amit „kivétel nélkül 
minden felsőházi tagnak és minden képviselőnek” megküldött,48 

WERTHEIMER ADOLF
(78 éves, a Pesti Magyar Kereskedelmi Bank igazgatója)
Hó marit 1925 óta ismeri, am ikorra Magyar Nemzeti Múzeumnak felajánlottak 

egy nagyon értékes és fontos adatanyagot a kommunisták és bolsevisták működé
sével kapcsolatban”, de a Múzeumnak nem volt pénze a vásárlásra. Ekkor Hóman 
felkereste Wertheimert és közbenjárását kérte Weiss Fülöpnél, a Pesti Magyar 
Kereskedelmi Bank akkori elnökénél, „aki művészeti, irodalmi és tudományos 
célokra mindignagy összeget áldozott”, s ez elől most sem zárkózott el. (Vallomása 
végén Wertheimer azt is közli, hogy az „adatgyűjtemény megszerzésére pusztán 
tudományos okokból volt szükség, nem pedig azért, hogy azt a bolsevizmus ellen, 
vagy a bolsevizmus inellett fclhasználják”.4S/ A) ■

Evekkel később viszont Wertheimer mint a Ferenc József Országos Rabbiképző

amit meg is kapott. „A nyilaskeresztes párt állandóan támadta emiatt a vádlottat”, 
sőt „az országgyűlés egyes bizottságaiban is minden oldalról támadták”. Miután 
1941 végén a Hóman által beteijesztett törvényjavaslat elfogadásával megszakadt 
az állam és az intézet kapcsolata, Hóman talált egy olyan módozatot, amely mégis 
biztosította az intézet fennmaradását. „Egy törvényerejű rendeletet hozott, amely
ben kötelezte a magyar zsidóság összes hitközösségeit, hogy taglétszámuk és 
adóbevételeik arányában költségvetésükbe olyan tételt állítsanak be, amelynek 
országos összege lehetővé tette, hogy az intézet tovább folytathassa működését.”4® 
Hasonlóképpen segítette a »MonumentaJudaica« című négykötetes törvénygyűj
temény kiadását „annak ellenére, hogy már hitlerizmus nagyon előrchaladott volt 
az országban.”50
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Wetheimer kifejezi abbeli vélekedését is, hogy a numerus dausus törvényben 
jíónian mint miniszter a politikai pártok nyomása alatt kénytelen volt a megkez

dett csapásón tovább menni”.
DK. GYŐRRE JÓZSEF
(39 éves, a Nemzeti Múzeum főigazgatója):
A vádlottat közelebbről csak 1944 Óta ismeri, amikor Hóman a készülő őstörté- 

neti munkájával kapcsolatban több alkalommal konzultált vele, mint finnugor
nyelvésszel.51

A Nemzeti Múzeum kincseinek kiszállításáról nem tud lényegeset mondani, de 
érzékelteti, hogy nem a legértékesebb anyagok kerültek ki. így megmaradtak a 
corvinák és a nyelvemlékek is, mert — magyarázza Györke— „a nyelvemlékek mind 
unikumok, amelyekből ha egy elvész, az soha nem pótolható”.

dk. d e é r  J ó z s e f
(41 éves, egyetemi tanár):
J\. Teleki Pál Tudományos Intézet működése határozottan baloldali volt. Az 

intézet elnöke, Hóman Bálint az intézetet soha, sem németbarát, sem fasiszta 
irányban nem befolyásolta. Tudomása volt arról, hogy az intézet vezetői antifasisz
ta és németellenes beállítottságúak. (...) A személyzet és vezetőség összeállítása 
Hóman Bálint műve volt, tehát a kiválasztás is. (...) A Teleki Pál Intézet annyira 
baloldali beállítású, szinte illegállis erőkkel dolgozott, hogy katonaszökevények, 
zsidók és baloldali felfogású emberek számára hamis okmányokat is adott ki. Arról 
nincs pozitív tudomásom, hogy ezt Hóman is tudta, azonban sejtem, hogy 
tudomással bírt róla.” -

Amikor Sztójay egy német nyelvű magyar történelmet kért Deértől „az új 
orientádó alátámasztására”, ezt D eér—Hóman pártfogásával—megtagadta. Deér 
és helyettese, Kosáry Domokos március 19. és október 15. után lemondtak 
igazgatói állásukról, de Hómantól biztosítékokat kaptak, hogy belátásuk szerint 
vezethetik az intézetet. Tud arról is, „hogy Kosáry Domokos ellen egy alkalommal 
feljelentés érkezett baloldali magatartása miatt, Hóman ekkor azt tanácsolta 
Kosáry Domokosnak, hogy saját biztonsága érdekében menjen vidékre és ez 
alkalommal azt is mondta neki, hogy az intézetnek még szüksége lesz rá”.

Hóman német orientádójára áttérve elmondja, hogy a „vádlott az egyik oldalon 
elnézte a Teleki Intézet baloldali tevékenységét, a másik oldalon pedig német 
oldalon haladt". Hóman „ismételten kifejtett felfogása az volt, hogy minden 
lehetőségre fel kell készülnünk”, míg „külpolitikai tekintetben a német orientá
ciót kikerülhetetlen vagy szükségszerű dolognak tartotta. Belpolitikai viszonylat
ban azonban a német penetráció [behatolás], a  német imperializmus érvényesü
lése tekintetében nem állott ezen a vonalon.” Például, amikor 1942-ben Baráth 
Tibor „kísérletet tett arra, hogy a Teleki Intézetet egy jobboldali folyóirat számára 
megnyerje”, Deér — Hóman beleegyezésével — kiutasította. „Ez a dolog odáig 
ment, hogy-a szellemi jobboldal az Egyedül Vagyunk című folyóiratban megjelent 
cikksorozatban éles támadást intézett a Teleki Intézet és Hóman Bálint ellen”.52

A Baráth Tiborra vonatkozó kérdésre elmondja, hogy Szekfü Gyula tanítványa 
volt, s bár Hóman nevezte ki egyetemi tanárnak, meg kell említeni, „hogy Baráth
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Tibor politikai tevékenysége egyetemi tanári kinevezése után vette kezdetét* 
Hóman 1943-ban „a [Magyar] Történelmi Társulatban mondott beszédében a 
nemzetiszocialista nemzetfogalom ellen érvelt és nyíltan polemizált Baráth Tibor 
ral és Mályusz Elemérrel”.58

A HARMADIK TÁRGYALÁSI NAP: 1946. MÁRCIUS 20l

A népbíróság folytatja a tanúk kihallgatását.
DR. LUKJNICH IMRE
(66 éves, egyetemi tanár):
Előadja, hogy dékáni működése idején (az 1943/44-es tanévben) zsidó szárma

zású tanártársai érdekében Hómanhoz fordult, aki „minden egyes esetben meg
tette a tőle telhetőt, éspedig eredménnyel”. Általában véve „bárki fordult” 
Hómanhoz, „ő mindenkit a legnagyobb jóindulattal segített, és senkinek kárt nem 
okozott. Ez egy általános vélemény is volt különben a vádlottról,” Lukinich nem 
tudja hogy „ilyen felfogása ellenére hogyan támogathatott egy olyan politikai 
irányt, amely később a legembertelenebb iránnyá vált".

Emlékszik arra, hogy Hóman 1919 után, a B-listázások idején a Nemzeti 
Múzeumban revíziót rendelt el, és a „kommunista bűncselekmény miatt" fegyel
mit kapottak is az állásukban maradhattak, sót „a kommunista bűncselekmények 
miatt állásukból elbocsátott több tudós érdekében, így Supka Géza, Benedek 
Marcell és mások érdekében is eljárt és ennek következtében ezek jórészt 
nyugdijat kaptak”.54

A történettudósról szólva elmondja, hogy Hóman a napi politikát nem vegyítet
te a történelemtudománnyal, a „népnemzet fogalmát hirdető történettudósokkal 
szemben a politikai nemzet gondolatát képviselte, amely a francia és az angol 
történelemtudomány alapja". Hóman „a túlzott német befolyást hangsúlyozó 
történészekkel szemben a francia kapcsolatokra mutatott rá, és megállapította, 
hogy Szent László és IV. Béla között sokkal erősebb francia befolyásban volt 
részünk, mint németben”.

DR, ECKHARDT SÁNDOR
(56 éves, egyetemi tanár):
Hóman — mondja Eckhardt összefoglalóan — „kultúrpolitikai vonalon és 

tudományos téren (...) a német szellem befolyását nem kívánta, (...) mindenkor 
határozott magyar nemzeti állásponton volt”. A jobboldali irányzathoz" azért 
csatlakozott, mert „Gömbössel személyes barátságban volt. (...) Gömbös ót 
tekintette a társasága legkiválóbb tudósának és ezért vitte be a kabinetjébe 
kultuszminiszternek,"

A továbbiakban így folytatja:
„A németek bevonulása után egy alkalommal találkoztam a Múzeum körúton 

Szekfű Gyulával. Szekfű Hómanhoz ment éppen megköszönni felesége érdeké
ben tett közbenjárását,55 Szekfű felesége ugyanis zsidó származású volt, és Hóman 
közbenjárt a törvény enyhítése szempontjából, hogy a házastársáknál figyelembe
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vegyék a keresztény házasfelet. (...) Hóman Bálint Endre Lászlót szadista gazem
bernek nevezte és borzasztóan kétségbe volt esve, amikor a zsidóüldözések
megkezdődtek."

A német-magyar kultúregyezményről megjegyzi, hogy az „nem biztosította 
fokozottabb mértékben a német kultúrexpanziót”, sőt „eléggé felületes dolog 
volt, tisztán csak szellemi érintkezésekre szorítkozott, színházlátogatásokra, tanár
cserékre, és egyéb ilyen dolgokra, ezek azonban nem voltak lényegbevágók”. 
Eckhardt megítélése szerint Hóman csak akkor kötötte meg ezt a kultúregyez- 
^ n y t, amikor az „elkeriilhetedenné vált”. A kultűregyezményekkel egyébként, 
mivel „tudósokat tudott a világ minden részébe küldeni, feltéüenül használt 
Magyarországnak”.

Eckhardt Sándor emlékezései a Magyar Szemle Társaság ügyeivel kapcsolatban:
„Vádlott a Magyar Szemle megalapításáról fogva igazgató választmányi tag, 

illetőleg elnöke volt minálunk. Amikor miniszter lett, lemondott, és akkor Bethlen 
István lett az elnök. Ettől kezdve ő inkább távolabbról nézte a dolgokat, de nem  
vett aktív részt a munkában. Azonban jó  akaratú támogatásban részesített éppen 
a legkritikusabb pillanatokban. (...) Amikor mi a Magyar Szende Társaságban egy 
magyar kötetet adtunk ki abból a célból, hogy a magyar nemzeti érzést tudatosab- 
bá tegyük a német invázióval szemben, Imrédy Béla egy levelet intézett hozzánk, 
amelyben bejelentette, hogy választmányi tagságáról lemond, m ert igen veszedel
mes tüneteket észlelt körünkben. Hóman erre érdeklődött a dolog iránt, hogy 
miről van szó, és azt mondotta, hogy ő nem lép ki. Csak azt kérte, hogy vegyük le 
az egész igazgatóság névsorát a borítékról, mert azt abban az időben egy bizonyos 
fokig kompromittálónak tartotta, ő  tehát mindvégig bentmaradt az igazgató 
választmányban, ami bizonyos fokig azt jelentette, hogy szolidárisnak vallja magát 
velünk.”56

Eckhardt is vallja, hogy a „vádlott nem tért át soha a népnemzet fogalmára, 
hanem mindig megmaradt a francia politikai nemzet fogalmánál”. Hóman Bálint 
kérésére azt is elmondja, hogy „a vádlott a magyar történet bizonyos korszakaiban 
a francia szellemi hatást hangsúlyozta és kifejezésre juttatta a dunyi reformnak 
Magyarországra gyakorolt jelentőségét”.

DR. EDMUND VEESENMAYER
(41 éves, diplomata):
Elmondja, hogy háromszor találkozott Hómannal. „Először március 20-án vagy 

21-én, másodszor a Margitszigeten egy 5 órai teán, amelyet a Magyar—Német 
Társaság tartott, harmadszor talán Sopronban (...), a kiürítési kérdésekkel kapcso
latban, de ennek teyesen alárendelt jelentősége volt.” Első alkalommal Hóman 
„meglehetősen élesen állást foglalt Magyarországnak a németek megszállása ellen, 
és a felajánlott kultusztárcát élesen elutasította magától”. Noha betegségére 
hivatkozott, „azt is láttatni engedte, hogy Magyarország megszállására való tekin
tettel nem hajlandó ezt az állást elvállalni”. Aztán jö tt Hóman levele, amely 
„meglehetősen éles szellemben van megírva, és az akkori viszonyokhoz mérten 
meglehetősen éles ellenzést, illetőleg óvást jelentett”. Veesenmayer a levelet 
komolyan vette, „mert politikai körökből ez volt az egyetlen megnyilvánulás, amely
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a német megszállással szemben világos ellenzést fejtett ki”. A teán pár s - 
váltottak: „Ekkor közöltem vele, hogy ezt a levelet nagyon keménynek találom, A °l 
már nem emlékszem, hogy vádlott mit válaszolt” [Kiemelések tőlem — H if i i

A tárgyalóteremben ekkor rövid diskurzus kezdődik Veesenmayer politikai 
rendőrségen tett vallomásának ama részéről, hogy Hóman levelét Jeegyszerfisf 
tette, és azt mondta, hogy azt nem szabad tragikusnak tartani”. A volt követ most 
arra emlékezik, hogy ez „Sztójay közvetítésével történt, aki minden kérdést 
igyekezett kellemesen kiegyenlíteni”. Szót kap Hóman is, aki most hallja elő«2ör 
az iméntieket és megerősíti Veesenmayer vélekedését: „Ez nem tőlem, hanem 
Sztójaytól származott.”

Veesenmayemek nincs tudomása arról, hogy a „vádlott március 19-e előtt a 
német politikai köröket informálta volna a Magyarországon történt dolgokról” és 
hozzáteszi:

„Azokat a magyar politikusokat, akik a német külügyi kormánnyal kapcsolatban 
állottak, általában ismertem. Hóman nem volt közöttük. (...) Hóman Bálintot mi 
inkább történettanámak tekintettük és kevésbé politikusnak. Őt eleinte inkább 
barátunknak minősítettük, később azonban láttam, hogy az ő felfogása inkább 
tudományosan, absztraktul és objektíven van beállítva."56̂

TASNABI NAGY ANDRÁS
(64 éves, nyugalmazott] igazságügy-miniszter, a képviselőbáz volt elnöke):
A tanú — mint a Magyar—Német Társaság elnöke — kijelenti, hogy „vádlott a 

társaságban (...) nagyon keveset ténykedett” — a t ársaságnak egyébként sem az volt 
a célja, hogy „a német birodalmi gondolatot vagy a nemzetiszocialista ideológiát” 
átplántálja Magyarországra,

A Függetlenség 1944. április 54 számában megjelent memorandumra nem 
emlékszik. „Annak idején a legkülönbfélébb csoportok és memorandumok vol
tak” — mondja.57

Miután Tasnádi Nagy felvilágosítást nyújt a Nemzet Szövetség céljairól — az „a 
termelés fenntartását, a termelt anyag lehetőleg igazságos elosztását és a belső 
rend fenntartását” szolgálta —, arról beszél, hogy Hóman a soproni parlament 
ülésein „semmiféle szerepet nem vitt, nem mondott beszédet, nem tanúsított sem 
németbarát, sem németellenes magatartást”, viszont „a Nemzed Szövetség egyik 
ülésén egy hosszú felszólalásban tiltakozott a püspök elhurcolása és más brutali
tások ellen”.

KELEMEN JENÓNÉ, SZÜL. WAUDAPFEL ESZTER
(39 éves, múzeumi könyvtámok):
Zsidó vallása ellenére Hóman mindig segítette, hogy pályáján előbbre jusson. A 

tragikus napokra így emlékezik:
„Amikor a bátyámat581944. március végén internálták, [Hóman] az érdekében 

előbb Endrénél, majd Jarossnál járt el, azonban sajnos sikertelenül, és ekkor 
égészen kétségbe esve panaszkodott arról, hogy teljesen teheteüenek Endréikkel 
szemben, teljesen Endréék hatalmában vannak mind. Ekkor történt az, hogy 
amikor fent voltam nála, magam elé tettem a retikülömet, nem akartam, hogy a 
csillagot lássa rajtam. Beszéd közben valahogy megfeledkeztem róla, levettem a
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kezemet, és ő akkor egész felháborodva, magából kikelve azt mondta, hogy 
vegyem le azt az ocsmányságot, ha arra néz, szégyellj a magyarságát. Ekkor 
említette azt is, hogy Veesenmayemél olyan nyilatkozatot tett, hogy a magyar 
szuverenitást így megsértették a megszállással a németek, hogy becsületes magyar 
ember semmi körülmény közt sem lehet mellettük.”

Waldapfel Eszter szeptemberben kapta meg a mentességet. Hóman, aki szemé
lyesen közölte vele a hírt, „ez alkalommal személyesen vágta le” róla „a csillagot”.

A zsidó rendelkezések kapcsán igen sokszor előfordult, hogy hónapokkal, sőt 
volt eset, hogy évekkel előbb kétségbe esve mondta nekem, hogy most megint 
követeinek tőle valamit, és nem tudja, hogy mit csináljon. Például, amikor a 
recepció eltörléséről volt szó, többszór mondta, hogy a parlamentben követelték 
tőle, de ismét sikerült elhalasztania. Aztán emlékezetem szerint 1942-ban vagy 
1943-ban azt követelték, hogy a zsidókat a főútvonalakról telepítsék ki. Erről 
szintén borzasztó felháborodással beszélt, és gondolkozott rajta, hogy hogyan 
lehetne ezt elhárítani. Akkor, ha jól emlékszem, egy sokkal kisebb jelentőségű 
rendelkezést hoztak ebben a tárgyban és erre azt mondta, hogy megint sikerült 
valami koncot odadobni annak a bandának.”

Hóman azt mondogatta, hogy át kell vészelni a borzalmakat. „Állandóan 
átmenetinek tartotta ezt a helyzetet. Engem mindig azzal biztatott, hogy »kitarta- 
ni«, »átvészelni«, »dolgozni«.”

Hóman és a németek viszonyára áttérve felidézi, hogy Hóman „mindig azt 
mondta ezzel kapcsolatban, hogy a német ma olyan hatalom, amely sokkal 
nagyobb veszély számunkra ha ellenségünk, mintha barátunkként lép fel, mert 
hiszen ha ellenségünk, akkor azonnali megszállás következnék be, amivel szemben 
teljesen tehetetlenek lennénk. (...) Ezért helytelenítette Kállay kétkulacsos politi
káját is, mert ez szerinte német megszálláshoz vezet.” Waidapfel Eszter véleménye 
szerint HÖmannak az volt a törekvése, „hogy a lehetőséghez képest minél kevésbé 
álljon a németek rendelkezésére. Erről a kérdésről mindig úgy beszélt, hogy a  
német kapcsolatainkban kényszer hatása alatt állunk.”
" '„Arról egész határozott tudomásom van, hogy vádlott a Széchenyi Könyvtárban 

és a Teleki Intézetben baloldali felfogású tudósokat, tisztviselőket és volt tanítvá
nyait igyekezett maga mellett tartani. A Teleki Intézettel kapcsolatban tudta azt, 
hogy ott erős baloldali megnyilatkozások vannak. Biztatott engem is, hogy ha 
valami baj van, a Teleki Intézethez forduljak, arra lehet számítani. Deér Józsefet 
nevezte meg és annak környezetét, akik közül bárkihez fordulhatok- Ha ő nem 
tudta volna, hogy az egész intézet milyen irányú, nem mondta volna azt, hogy a 
Történettudományi Intézet bármely tagjához fordulhatok, mindenki segítségem
re lesz. Sőt nekem még az volt az érzésem, arról is tudott, hogy a Teleki Intézet 
segítséget nyújtott az üldözötteknek okmányokkal, mert egyszer kérdezte, hogy 
vannak-e nekem ilyen okmányaim."59 

KOSÁRY DOMOKOS 
(32 éves, a Teleki Pál Intézet igazgatója):60
A vádlottat 1941 óta ismeri közelebbről, amikor az intézet megalakult. Hóman 

kezdettói fogva tudta róla, hogy „meggyőződésből németellenes”, hiszen azzal a 
feltétellel ment oda, hogy „politikailag" nem befolyásolják.
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„Én Hóman Bálintot olyan embernek ismertem meg, aki előtt lehetett ném 
ellenes kijelentéseket tenni. Amikor a Teleki Intézetbe bekerültem és elősz^ 
bementem hozzá azzal, hogy én politikai szempontból nem tudom magaiíi°r 
alávetni a németbarát iránynak, és csak így vállalhatok állást az intézetben az * 
magatartásából láttam, hogy erről nyíltan beszélhetek, nem fog vele visszaélni És 
azt válaszolta, hogy ő tudományos szempontból nézi az intézet működését és ne 
kell attól félnem, hogy valamilyen formában rossz néven veszi, hogy így gondok 
kozom.M60/ A

Hóman hitte, „hogy a németekkel valamilyen formában meglehet egyezni hogv
őket kulturális kapcsolattal, a barátság mutatásával vagy a sorsközösségre való 
ráírni tolással el lehet tántorítani olyan szándékaiktól, amelyek ellenünk is irányuk 
hatnak”. Ugyanakkor „a németekkel szemben határozottságot kell mutatni, mert 
az talán jobban hat rájuk, mintha egyszerűen lefeküdnének előttük. A Kállay-féle 
kétkulacsos politikát is ezért helytelenítette, és az volt a felfogása, hogy a megszál
lás ennek a polidkának az eredménye.” Hóman a nemzetiszocializmust „nem 
helyeselte”, és „a nyilas és fasiszta irányt több ízben helytelenítette”.

Kosáry is feleleveníti Baráth és Mályusz ügyét, akik „a magyar történetírásban 
olyan kísérletet tettek, amelyek a nád eszméket propagálták”. Hóman Kosáryék 
előtt „úgy nyilatkozott, hogy ezt nem akaija tűrni”, és elmondta beszédét a 
Történelmi Társulat 1943-as közgyűlésén. A Századok-nái lefolyt szerkesztőválsá
got is Kosáryék kívánságának „megfelelően oldotta meg”.61

Hóman a békeelőkészítési munka kapcsán Kosáryt a külügyminisztériumban 
Szegedi-Maszák Aladárhoz küldte; kettejük megbeszéléséről a fiatal történész 
utólag tájékoztatta Hómant. A témák „között voltak olyanok is, amelyek a német 
elgondolásokkal és akormánynak anémetek felé tanúsított politikájának ellenkez
tek. Hóman Bálint ezeket nyugodtan tudomásul vette.” Kosáry jelentette Hóman- 
nak 1944, március 20-án az intézet bizalmas, németellenes anyagának megsemmi
sítését is.

„Ezzel kapcsolatban a politikai helyzetre is kitértünk, ő nagy katasztrófának, 
nagy bajnak minősítette a német megszállást. Én közöltem vele, hogy amennyiben 
bennünket, a Teleki Intézet tisztviselőit katonai szolgálatra behívnak és ez elől 
kitérni nem tudnánk, átmegyünk az orosz hadsereg oldalára. Vádlott ekkor azt 
mondta, hogy nem egészen osztozik ebben a felfogásban, mert hiszen mi a 
németek mellett küzdünk, de mindenésetre tudomásul vette, hogy nekünk ez a 
felfogásunk és nem tett lépéseket az én eltávolításom érdekében.”

Kosáry elmondja a népbíróságnak, hogy a „vádlott nemcsak Németországba, 
hanem más államokba is igyekezett kiküldeni az ösztöndíjas magyar ifjúságot 
Párizsban például nem egy magyar ösztöndíjas volt, hanem egy egész magyar 
csoport.”

Hóman Bálint kérdéseire pedig Kosáry Domokos a következőképpen nyilatko
zik:

„Történelemből tudok adni példát, hogy tejesen más világnézeti síkon és 
alkotmányjogi, politikai felfogás alapján álló népek szövetségben harcoltak együtt 
egy velük hasonló világnézeti síkon mozgó hatalommal szemben. A jelen háború-
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is észrevettem, hogy két olyan hatalom vezető államférfiak akiknek tökélete
sen ellentétes elvi szempontjaik voltak — az orosz és angol hatalom exponen- 
ggj —, a legteljesebb szövetségben harcoltak.”

Befejezésül a Teleld Pál Intézet igazgatója kijelenti, hogy Hómant j ó  magyar 
embernek” tartja, aki „téves utakon járt”.

HAJDÚ ALGERNON LÁSZLÓ
(56 éves, a Nemzeti Színház nyugalmazott titkára):
A rövid vallomásban arról esik szó, hogy Höman „igen gyakran járt színházba”, 

és az egyik előadás szünetében a magát angolbarátnak nevező tanúnak „rész
letesen kifejtette, hogy ők nagyon szívesen csináltak volna angol orientációt, de 
(^beékelődött Németország, és ezért nem lehetett”.

A zsidókérdéssel kapcsolatban előadja, hogy „Hóman Bálint Németh Antalnak 
és Márkus Lászlónak annak idején azt a tanácsot adta, hogy ha valakit meg akarnak 
menteni, adjanak neki hosszabb lejáratú szerződést. Ez Gózon [Gyula] és Székely 
Mihály esetében mégis történt. Arról is tudok, hogy mindenkin — akin lehetett— 
segíteni akart, az örökös tagok csillagját az ő intervenciójára vették le.”

A harmadik tárgyalási nap a politikai ügyész, a népügyész és a védő bizonyítás- 
kiegészítési indítványaival zárul.

A NEGYEDIK TÁRGYALÁSI NAP: 1946. MÁRCIUS 2 L

A tárgyalási jegyzőkönyv szövege:
„A tárgyalás megnyitása után tanácsvezető bíró kihirdeti a népbíróságnak a 

bizonyítás kiegészítése iránti indítványok tekintetében, hozott végzését:
A népbíróság elrendeli a Bp. 313, §. 9. pont alapján felek által indítványozott 

iratok ismertetését, és a távol lévő, de a nyomozás során kihallgatott tanúk 
nyomozati vallomásának felolvasását.

A védő a Bp. 384. §. 9. pontja alapján semmisségi okot jelentett be, m ert a 
népbíróság az elrendelt tanúkihallgatásokat nem foganatosította.

Tanácsvezető bíró a Bp. 313. §. alapján felolvassa
— a Függetlenség c. napilap 1944. április 5-i számában megjelent memorandumot 

[Id. alább],
— a Magyar—Német Társaság kiadmányából vádlott által a »Német—magyar 

sorsközősség« címmel tartott beszédének utolsó bekezdését [ld. alább],
— Pasteiner Iván és
—Jánossy Dénes nyomozati vallomásait [ld. ott].
Hóman Bálint vádlott Jánossy Dénes nyomozati vallomására a következőket 

adja elő:
Amikor Sztójay 1944 június végén megbetegedett, és hírek voltak arról, hogy 

távozik, felkerestem őt a János-szanatóriumban abból a célból, hogy a Teleki 
Intézet számára anyagi támogatásként az utolsó százezreket a békeelőkészítés 
munkájára megkapjam. E látogatásom alkalmával énelőttem Guderian volt bent 
Sztójaynál. Amikor én a betegszobába be akartam lépni, Guderian éppen kilépett
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onnan. Főhajtással üdvözöltük egymást, de nem is mutatkoztam be neki. Ekk 
hallottam vagy Sztójaytól, vagy kormánya valamelyik tagjától, hogy Guderian azt 
a kijelentést tette volna, hogy a németek, nincsenek a háborút eldöntő fegyverek 
birtokában. Ezt én elmondtam Jánossynak, és ő ezt akként magyarázta, hogy én ea 
a kijelentést magam személyesen hallottam Guderiantól. \  /

Tanácsvezető bíró a Bp. 313. §. alapján ismerteti
— Paikert Gézának és
— Balassa Brúnónak a népügyészség előtt tett vallomását [Id. ott].
Továbbá
—Hóman Bálint vádlottnak ̂ Magyar Nemzete. napilap 1942. június 9-i számában 

megjelent beszédének [ld. alább], valamint
— vádlott által a Magyar Történelmi Társulat közgyűlésén 1943. június l(kén 

tartott beszédének a védelem által indítványozott részét fid. alábbi.
. Végül
— Szekffi Gyulának a nyilatkozatát [ld. alább], és
— vádlott által 1944. március 27-én Veesenmayerhez intézett levelet [ld. alább].
Tanácsvezető bíró a bizonyítási eljárást befejezettnek nyilvánítja és felhívja a

népügyészt vádbeszédének megtartására.
A népügyész a vádat vádirat szerint fenntartja, és a legsúlyosabb büntetés 

kiszabását indítványozza.”

A memorandum (1944)82
A MÉP ^jobboldali többségének* 1944. februári 12 oldalas memorandumát egy 

oldalt meghaladó teljedelemben kivonatolta a Függetlenség. A  34 megnevezett 
személy által aláírt memorandum megszületésére azért volt szükség, mert „azok 
az aggasztó jelenségek, amelyek az utolsó hónapokban a kormányzat külpolitikai 
vonalvezetésének és belső politikájának irányváltoztatására vallottak, fokozódó 
nyugtalanságot és elégületlenséget váltottak ki a Magyar Élet Pártjának jobboldali 
nagy többségéből” és ezért „a kormánypárt képviselői szükségesnek látták aggo
dalmaik és tiltakozásuk nyomatékos kifejezésre juttatását*. A Függetlenség tudósí
tója kiemelkedőnek tartotta azt a megállapítást is, hogy „ha Németországot 
legyőznék, és a bolsevizmus felülkerekednék, elképzelhetetlenül szomorú sors vár 
Európára”, továbbá az aláírók azon félelmét, „hogy minél közelebb jön  a háború, 
annál inkább nő a veszélye annak, hogy a német haderő á bizalom hiánya miatt 
nem mint fegyvertárs, hanem mint megszálló jelenik meg a felvonulási területté 
vált Magyaroazágon”.

A memorandum kivonatának — tartalmat kifejező — alcímei: „Az anglofil 
álláspont cáfolata"; „A németekkel sorsközösségre Vagyunk utalva"; „Tiltakozás a 
belügyi politika balra tolódása ellen"; „A Népfront szervezkedés”; „Baloldali 
agitáció a gazdatársadalomban*; „A kisgazdapárt hazaárulása”; „Békepropagan
da, szalonbolsevizmus”; „Meg keÚ oldani a zsidókérdést”; „A gazdasági problé
mák”; „A sajtó-defetizmus”; „A könyvkiadás elzsidósodása”; „A nemzetiségi poli
tika hibái”; „A legnagyobb katasztrófa.,."; „A követendő politikai út*.
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flójnan berlini előadásának (1940) zárógondolata63
A német—magyar barátság történeti szükségszerűség, évszázados folyamat, élő 

valóság- Félreértések és ingerlő külső behatások, mesterségesen szított, avagy 
tapintatlanul előidézett ellentétek rövid időre megzavarhatják, de fonalát el nem 
vághatják, mert ez a baráti együttműködés mindkét népnek eminens érdeke. A 
német erőt egységbe foglaló hatalmas Németbirodalom a magyarság természetes 
jiátvédje, az erős és egységes Magyarország a németség védőbástyája a keleti 
erőkkel vívott küzdelemben. A németség és a magyarság, bármily nagy is az eltérés 
közöttük számban és erőben, természetes társak a nyugati kultúrközösségben. 
Barátságukat továbbszőni, kapcsolataikat kimélyíteni, a kölcsönös megértést 
előmozdítani, s evégből minden zavart keltő törekvést elfojtani, minden öntuda
tos németnek és mirídenjó magyarnak, a két nép társadalmának és államkormány
zatuknak is kötelessége."

Honnan szegedi beszédéből (1942)64
„A magyar állam nemzeti állam, de mindenkor számol azzal az adott ténnyel, 

hogy határai között más nemzetiségű népelemek is élnek. Az Árpád-házi királyok 
szellemében elismeri ezeknek a nemzetiségeknek a jogát a maguk népi művelődé
sének ápolásához. ■ t

Ma a német viszonylatban a gróf Teleki Pál és gróf Csáky István által kötött bécsi 
egyezmény, amelyhez híven tartjuk magunkat, más nemzetiségek viszonylatában 
pedig a régi magyar tradíció szabályozza a jogokat. A közigazgatásban biztosítjuk 
a nemzetiségek számára saját nyelvük használatát, az iskolában az anyanyelv 
oktatását, de mindenkor csak a szülők kívánságára, mert a családjoga meghatároz
ni, hogy melyik nemzetiséghez tartozik a gyermek. Ezzel szemben a magyar állaun 
megköveteli a nemzetiségektől a teljes lojalitást és hűséget.

A magyar állam történetijogon követeli magának az irányítás és felügyelet jogát 
a művelődéspolitika minden területén. Nem engedhetjük kétségessé tenni a 
magyar állam iskolai felségjogát, amit a történeti egyházakkal egyetértve gyakorol. 
Ha másoknak jogot adunk iskola fenntartására, ezt a magyar állami jog  átruházá
sával tesszük. Minden magyarországi iskolában tanítani kell a magyar állam 
nyelvét s az iskola tanítása állam- és nemzetellenes nem lehet, aminthogy sehol a 
világon olyan nemzeti állam nincs, ahol ez lehetséges volna. A magyar gyermek 
viszont csak magyar műveltségben részesülhet, idegen nyelven oktató iskolába 
járatni iskolaköteles korban nem szabad.

(...) Feladatunk a magyarság és vele a magyar állam keretében együtt élő 
nemzetiségek békés életének és zavartalan fejlődésének a biztosítása. Aki nem  
illeszkedik bele ebbe a gondolatmenetbe, aki nem tud megférni a közösséggel, 
annak itt nem lehet hazája."

Hóman elnöki megnyitó beszéde (1943)65
A tárgyaláson többször emlegetett beszéd 1943. június Kkén hangzott el, 

amikor a Magyar Történelmi Társulat évenkénti közgyűlésén minden alkalommal 
elnöki megnyitó beszédet tartó Hóman ezúttal meglehetősen éles állásfoglalásra 
kényszerült. Ennek oka—mondta Hóman —, hogy az utóbbi időben „néhány nagy 
igénnyel fellépő és irigylésre méltóan határozott hangú írásmű” jelent meg,
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„amelynek törekvő szerzői fölényes biztossággal alkotnak új elméleteket, jelölni 
ki új feladatköröket, ajánlanak új módszereket és tűznek új célokat a rna ŷ 
történetírás elé, nem riadva vissza a múlt epés és nem mindig tárg yiig  
bírálatától sem”. Mi több, „olyan is akad közöttü k , aki (...) játszi könnyedségé i 
marasztalja el történetírásunkat, a magyar történettudomány Szinte minden 
művelőjét és intézményét, közöttük Társulatunkat is, a vétkes mulasztás, avult 
gondolkodás, merev csökönyösség és más efféle fogyatékosságok főbenjáró 
bűnében”. A vitázók politikai szempontokat vegyítenek írásműveikbe; „különö. 
sen szembeszökő (...) a  politikai célzat, mikor fajról, népről, nemzetről, élettérről 
államról és más hasonló fogalmakról esik szó”. Hóman körülír olyan, sokszor 
vitatott fogalmakat, mint a „népiségtörténet” és a „népnemzet”,

„Szabatos definició hiányában továbbra is meg kell elégednünk avval, hogy 
népiségtörténet alatt a nemzeti történetnek az áUamtörténethez, gazdaságtörté
nethez és más résztudományokhoz hasonló, bár kétségkívül nagyon jelentős 
ágazatát: a  néptörténetet értsük.”

A  politikai nemzet fogalmával szemben felállított népnemzet fogalma azért 
ered német és olasz földről — mondja Hóman —, mert e népek „évszázadokon át 
szétszórva éltek különböző államok kötelékében", és „történetüknek egyetlen 
szintetizáló tényezője, a nép kulturális egységének egyedüli kifejezője a népiség és 
nyelv volt”.

„A népnemzet (...) német, olasz, lengyel viszonylatban éppúgy a történeti 
fejlődésben gyökerező fogalom, mint a magyar, francia vagy angol viszonylatban 
a politikai nemzet fogalma. A politikában és a tudományban egyaránt a hiányzó, 
még meg nem valósult integer politikai nemzet fogalmát helyettesíti. Ennek 
kialakulásával a különbségtétel szükségessége önként megszűnik, a népnemzet 
fogalma összeolvad a politikai nemzet fogalmával."

ATrianonban szétdarabolt magyarság—m ert „a széttagoltság állapotát átmene
tinek és ideiglenesnek tekintette" — kitartott a politikai nemzet fogalma mellett és 
nem vette át, nem honosította meg a népnemzet fogalmat és elvet hazánkban. 
Hóman figyelmezteti kollegáit, „hogy a politikai történet és népiségtörténet, 
politikai nemzet és népnemzet a magyar történet szemszögéből nézve nem 
ellentétes vagy éppen egymással szemben álló, hanem egybefolyó és egymást 
kiegészítő, sőt egybeolvadásra rendelt fogalmak". Különben is — magyarázta 
Hóman — a népnemzetfogalom korlátáit „egyik leglelkesebb propagálója” árulta 
el, amikor arról értekezett, „hogy a mi népünk olyan földrajzi tájon helyezkedik 
el, amelynek természetes záróvonalai nagy részben néprajzi határaikon kívül 
esnek, de amely zárt terület politikai birtoklása számunkra életkérdés... E miatt 
nem fogadhatjuk el—folytatja (Hóman az idézetet] — a népnemzeti fogalom egyik 
tételét: a népnemzeti államot, vagyis azt, hogy az államhatár a mai néprajzi határai 
egybeessék.” Hóman következtetése:

„E vallomással, íme eljutottunk a politikai nemzet előbb pusztulásra ítélt 
fogalmához és ahhoz az igazsághoz, hogy a népi nemzetfogalom segítségével a 
magyar történet problémái és eseményei maradéktalanul nem fejthetek és nem 
magyarázhatók meg. H a a ném et és olasz tudomány a népiség történetének
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előtérbe állításával látókörét kibővítette és tágabb horizontot nyitott meg, a 
magyar történetben ez a szemlélet nagyon könnyen a látókör szűküléséhez és a 
horizont összezsugorodásához vezethetne. Ha német és olasz vonalorra népnem- 
jet fogalma vezet el a történeti múlt teljes megértéséhez és ajelen népi egységéhez, 
magyar síkon csak a politikai nemzet történeti fogalmára támaszkodva érthetjük 
megnemzetünk múltját és biztosíthayuk jövőjét, mert a történetszemlélet a népek 
individuális életsorsának, életformáinak és életszemléletének is függvénye.”

Pa előadás további részében — egyebek között — fejtegetések hangzottak el 
fairól, népről, nemzetről, ezek fogalmi kapcsolatáról, a szellemtörténetről, a 
történetírásról és a történetírókról. Befejezésül Hóman „kérelemmel” fordult 
fiatalabb kollegáihoz:

 ̂Arra kérem ifjabb történetíró társaimat, szívleyék meg szavaimat, hagyjanak fel 
a meddő viaskodássaf és akármi a politikai meggyőződésük, óvakodjanak a  
történet szemléletébe napi politikai szempontokat vegyíteni. Műveljék tudomás 
nyunkat akár szellemtörténeti, akár népiségtörténeti, akár más módszerrel, de 
mindenesetre tehetségükhöz és képességeikhez méltó tárgyilagossággal, a magyar 
történetírás múltjához illő tudományos szellemben.”

Hóman előadását a Századok közölte le, de már előbb élénk saj tóvisszhangja volt. 
Ezekre pár sorral reagált:

„Minden politikai célzattól mentes előadásom pusztán tudományos érdekű elvi 
tiltakozás volt a történeti kérdések taglalásában újabb érvényesített politikai 
tendenciával szemben. Mennyire szükség volt erre az állásfoglalásra, a megállapí
tásaimat politikai szempontból mérlegelő némely hírlapi cikkek is bizonyítják. 
Ezekre is áll az, amit mondottam: óvakodjunk a történet szemléletébe napi 
politikai szempontokat vegyítenil”

Szekfű Gyula nyilatkozata66

„A Budapesti Magyar Népbíróságnak
Budapest

Tisztelettel alulírott, több mint 1 1 /2  hónapja ágyban fekvő beteg vagyok és a  
jövő héten, amint helyreállok, el fogok utazni moszkvai állomáshelyemre. így csak 
írásban közlöm a Népbírósággal mindazt, amit a háborús bűnösséggel vádolt 
Hóman Bálint dolgában lelkiismereti kötelességnek tartok elmondani.

Hóman Bálint nekem egyetemi iskolatársam volt és így 40 év óta jó  ismerősöm  
és barátom. Ezelőtt 20 évvel én szólítottam fel őt, hogy velem együtt hja a M.T. 
[Magyar Történet] középkori köteteit (az újkoriakat én írtam meg), mint munka
társa tanúskodhatom tehát, hogy ó ezen és egyéb tudományos munkásságában 
semminemű tudományellenes szempontokat nem alkalmazott: sem németbarát, 
sem hitlerista, sem antiszociális, sem antiszemita szempontokat. Hóman Bálint 
irodalmi munkássága tudományos szempontból a magyar szellemi élet nagy 
nyeresége volt. Nem számítom irodalmi munkásságának természetesen a minisz
tersége alatt tartott különböző beszédeit és értekezéseit, melyekben már gyakorta 
a politika érvényesült. De még ebben az időben is politikáról sugalmazott történeti
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áttekintéseiben nem német szellem érvényesült, hanem egyre az olasz és a len 
szellemiséggel való kapcsolatainkat rajzolta és próbálta ajelenre alkalmazni^* 

Énvelem minisztersége alatt igen keveset érintkezett, bizonyára azért, n
tudatában volt politikai nézeteink eltérésének és a vitát kerülni akarta. Voltak ' a
minisztersége alatt, mikor egyszer sem beszéltem vele.67 De 1944. március íiu 
után találkoztam vele, s akkor 6  előadta nekem hogy Veesenmayer felszólításán v 
hogy miniszterséget vállaljon, nem tett eleget, mert nem helyesli Magyarom ' 
német megszállását, és ezt katasztrofálisnak mondotta. Ugyanakkor a zsidóéi 
sorsáról is részvéttel beszélt és közölte velem, hogy lépéseket próbál meg an^L 
érvényesítésére [így!]. Azóta többet nem is láttam.

Ezeket szükség esetén eskü alatt is vallhatom a Népbíróság esetleges kívánságáig
- Tisztelettel
Szekfü Gyula 

egyetemi tanár 
moszkvai magyar követ."

Hóman Bálint levele Edmund Veesenmayerhez (1944)68

„Követ Úri
Nemrégiben alkalmam volt Önnel, Követ Úr, megbeszélést folytatni, amelyben 

megkíséreltem jellemezni a magyar nép lelki beállítottságait. Ez a megbeszélés 
sajnos meg lett akasztva, s ezért engedem meg magamnak, hogy a  következő 
fejtegetéseket ö n  elé terjesszem. Kérem tekintse ezeket a fejtegetéseket mint 
folytatását beszélgetésünknek.

Előadásomban, melyet 1940. december 13-án, a Német—Magyar Társaságban, 
Berlinben tartottam, fejtegetéseim eredményeit a következő mondatokban fogal
maztam meg. . , ; J

A német—magyar barátság történelmi szükségszerűség, egy századok óta tartós 
[ígyl] folyamat^ egy szembeszökő tény. Időlegesen félreértés, bosszantó külső 
beavatkozások, mesterségesen táplált és tapintatlanul elővonszolt ellentétek által 
megzavarható, fonala azonban el nem vágható, mert a baráti együttműködés 
mindkét nép magas érdeke. A Német Birodalom Magyarország természetes 
hátvédje, az erős és egységes Magyarország viszont a németség előőrse és védósán- 
ca Kelet felé. Németek és magyarok, bármi különbözőek is e népek számszerűség 
és hatalom szempontjából, természetes társak a nyugati kultúrközösségben -  
barátságukat ápolni és fejleszteni, elmélyíteni a kapcsolatokat, elősegíteni a 
kölcsönös megértést, és épp ezért minden zavaró behatást távol tartani, minden 
tudatos német és minden jó  magyar számára, mindkét nép társas viszonyára és 
államvezetésére nézve egyike a legelőkelőbb kötelességeinek.

És az én nemzetpolitikai meggyőződésem, amely történelmi tanulmányaimból 
és a kormányzati ügyekben való tapasztalataimból fakadt, s amelyet mindig 
vallottam, kötelességemmé teszi, hogy az Ön figyelmét, Követ Úr, néhány szem
pontra, amely a német—magyar viszony jövőbeli kialakulását illetik, különösen 
ráirányítsam.
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Fejtegetéseimben talán túlnyomóak a történelmi meggondolások, ezt azonban 
hivatásom indokolja és az a körülmény, hogy a magyarok érzelmi beállítása a 
ginetekkel szemben e történelmi [ígyl] tényein, egy hosszas fejlődési folyamat 
eseményein és jelenségein nyugszanak.

A magyarság mind a múltban, mind ajelenben Kelet és Nyugat határvonalán él, 
jrfár a honfoglalás idején az elé a nagy kérdés elé állíttatott: Kelet vagy Nyugat? És 
Nyugatot választotta.’’

Az ezután következő történelmi áttekintésben Hóman a német—magyar kapcso
lat árnyoldalait mutatja be. Bár hangsúlyozza, hogy „a legnagyobb német és 
magyar államférfiak iÜ. Ottótól Bismarck hercegig, Szent Istvántól gr. Andrássy 
Gyuláig egyaránt meg voltak győződve ennek a barátságos szomszédi viszonynak 
a természet adottságaiból s a történelmi sorsközösségból folyó belső szükségsze
rűsége felől” — kénytelen megállapítani, hogy a német—magyar barátság és 
sorsközösség „ismételten súlyos megterheltetésnek lett kitéve, az egyik vagy másik 
fél időleges magatartása, vagy egyesek tévedései vagy balfogásai következtében". 
Itt elsősorban „arra az ellentétre és véleménykülönbségre” hívja fel a  figyelmet, 
amely a német hatalmi kör és a magyar önrendelkezési jog közötti súrlódás 

következtében előállt”. Kivált megmutatkozott ez „a Habsburgok (...) háromszáz 
éves uralma alatt, minthogy a kormányzati szervek a nép önérzetét és érzékenysé
gét— tudatosan vagy tudattalanul —, rendszerint a magyar lélek nem ismerete által 
félrevezetve, ismételten súlyosan megsértették. Az udvar a magyarok mindenkor 
bevált hűsége helyett feltétlen alávetést követelt, kétségbe vonta a nemzet önren
delkezési jogát”, ezért „a magyarok állami függetlenségüket és nemzeti mivoltukat 
passzív ellenállással védelmezték meg, s ha kellett, fegyverrel is a kézben”.

Hóman kiemeli, hogy a kiváló képességekkel rendelkező „északi fajta" német
séget „egy olyan jellemvonás” jellemzi, „amely már sokszor megakadályozta tervei 
hiánytalan megvalósításában”: nem „képes magát más népek helyzetébe beleélni”, 
és a más népeket „saját életfelfogás és saját életstílusa szerint akaija boldogítani”. 
Ez a felfogás „az engedményekre hajlamos szláv népekkel” szemben eredménye
sebb volt, „mint a magyarokkal”, A szlávok alávetettsége azonban — „mint ahogy 
az a legutóbb is a cseheknél kiderült” — látszólagos, „föld alatt készítik elő szívós 
kitartással (...) fölszabadulásuk és fiiggedenségük útját. A magyar nép ezzel 
szemben magát a német néppel egyenrangú úri népnek tartja”, és csak „leeresz
kedő vagy lekicsinylő bánásmóddal szembeni* folyamodik „a passzív és aktív 
ellenállás eszközeihez”.

„A szabadság, a függetlenség, az állami szuverenitás és az alkotmányosság 
eszményei olyan mélyen benne gyökereznek népünkben, hogy kiirthatadan 
alkatrészei [ígyl] a népléleknek, mint ahogyan a nép jellegének első, a XI. 
századból származó leírása is már a nagy szabadságszeretetet emeli ki különlege
sen jellemző jellemvonása gyanánt.”

A „német zsarnok” és a „magyar lázadó" képei „elhomályosítják a sorsszerű 
kapcsoltság érzését", és „sötét létüket máig is folytatják terjesztett irodalmi 
ábrázolásokban [így!] és mindkét nép közvéleményének széles rétegeiben”. Ezzel 
az ellentéttel áll szemben a magyarság és a birodalmi németség („mely a mindjob-
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bán szláv irányban fejlődő Habsburg-monarchia határain túl élt”) történél 
kapcsolata; hiszen Magyarország Németországban keresett „megértést és baráts' * 
got" az udvar ellen II. József és a 48-as szabadságharc idején, nemkülönben 1866- 
ban, amikor „az elnyomott magyar nemzet fiai küzdöttek a porosz—olasz szövet 
séges oldalán”. A kiegyezés nemcsak magyar—osztrák, hanem német közötti 
kiegyezést isjelent, amit Andrássy Gyula gróf szentesített, „midőn anagykancell' 
a Hármasszövetséget életre keltette”.

„Ez a történelmileg jól megalapozott német—magyar kötöttség még csak 
mélyült az 1914-18-as világháború és a békeparancsok éveiben, amidőn a fegyver 
barátság, majd a közös kemény sors széles néprétegekben felélesztette a sorskö
zösség tudatát. 1932 óta a magyar kormányzat politikája ezen a vonalon mozog és 
a baráti jó  viszonyban csak a legeslegutólső időben állt be bizonyos elkedvtelerje
dés.

Min múlt ez az elkedvtelenedés és elidegenedés, mik ennek az okai, melyek a 
hibák, amelyet az egyik vagy a másik oldalon elkövettek, minő káros befolyások 
kerültek érvényre? — erre a kérdésre nem akarok kitérni. Tény azonban, hogy a 
német hadsereg 1944. márc. 19-én ide bevonult, és — éppen a német nép legjobb 
barátainak a legmélyebb fájdalmas meglepetésére — hacsak időlegesen tervezet
ten is, de a legrégibb szövetséges országát megszállta, és ott német kormányzati és 
közigazgatási működést vezetett be és folytatott.

Ez az áldaüan állapot — teljesen eltekintve, hogy kinek [a] hibájából, minő 
okokból, mely szándékkal és milyen időtartamra is állt ez be — igen könnyen a 
német-magyar viszony állandó elridegülésére vezethet, ha a Magyarországon 
tevékenykedő birodalmi hatóságok a magyar nemzeti jelleg adottságaival nem 
számolnának. A német hatóságoknak ugyanúgy, mint az új magyar kormányzat
nak minden igyekezettel azon kell lennie, már mindkét nép közös sorsdöntő 
harcának győzelmes befejezése érdekében, valamint a jövőbeni békés együttélés 
biztosítására is, hogy ez a fatális fordulat, amely a német—magyar viszonynak egy 
állandó elmérgesedését jelenti, sohase állhasson be.

Mélyen megütközve azon a megaláztatáson, amelyet a magyar nemzetnek — 
mégpedig legszélesebb néprétegeiben érdemtelenül — tapasztalnia kellett, és 
aggódva hazám és honfitársaim sorsa felett, engedem meg magamnak, hogy 
rámutassak néhány körülményre, amelyet a szövetséges és baráti birodalom 
felelős vezérei és hatóságai, az én jól megalapozott véleményem szerint, soha sem 
volna szabad, hogy figyelmen kívül hagyjanak.

Az a tény, hogy a német hadsereg ide bevonult, a magyarságot a lelke legmélyéig 
megrendítette. Ugyanilyen mélyen érintette a magyarokat az a tény is, hogy a 
német hatóságok, a magyar jog és alkotmány értelmében jogtalanul hoztak 
konkrét intézkedéseket. A magyar népesség nagy része, sőt a nemzet többsége 
azon a véleményen van, és feltételezi, hogy a német kormányzat ezekre a 
rendszabályokra csak életfontosságú háborús szükségszerűségek következtében 
volt kényszerítve. Szükség azonban, hogy ez a feltevés és hit meggyőződéssé 
szilárduljon meg.

Mind német, mind magyar részről törekedni kell, hogy Magyarország mielőbb 
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jjjegváltást nyerjen ebből a megalázott helyzetéből: hogy a megszálló hadsereg az 
ország területének belsejéből eltávolíttassék, helyét a magyar hadseregnek átadja, 
s ugpnúgy, hogy a többi német hatóság is beszüntesse hivatali ténykedését, és 
funkcióit a magyar hatóságoknak átadja- Aki bűnös, az állíttassák magyar polgári 
és katonai bíróság elé, illetve ha törvényeink úgy rendelik, a parlament elé.

A nemzeti önrendelkezés formális helyreállítása, az állami szuverenitás és a 
hatóságok önrendelkezési szabadsága egymagában nem elegendő. A nemzetnek 

kell szerezni azt a meggyőződést, hogy ez ténylegesen így is van. Mindaddig 
azonban, míg mindez beállhat, a magyar népet és a magyar hatóságokat a 
legnagyobb tapintattal kell kezelni, nehogy a megalázottság érzése gyökerezzék 
meg a magyar lélekben. Önérzetes magyarok számára a lebecsültetés és mégin- 
jcább a Ieigáztatás érzése — ha a német nép magas szellemi képességeit és katonai 
erényit mégannyira is nagyra becsüli — egyenesen elviselhetetlen, és ezeknek az 
érzéseknek a kicsírázása egyenlővé válhat a Magyarország és Németország közötti 
baráti érzések halálos megsértésével.

Mintán az új kormány összeállítása után a katonai okokból szükséges rendelke
zések és eljárások legnagyobb részére már, úgy látszik, nincs szükség, rendkívül 
fontos és szükséges, hogy a birodalmi hatóságok a magyar hatóságokkal, de 
magánszemélyekkel is kerüljék az érintkezést, és minden szükséges tárgyalást a 
kormánnyal és annak erre hivatott szerveivel folytassanak le. Ezt azért kell 
hangsúlyoznom, mert a múltban olyan jelenségek mutatkoznak, amelyek minden 
alkalommal a legmélyebb nemtetszést keltették fel.

Ezzel a megjegyzéssel kapcsolatban arra kell rámutatnom, hogy utóbbi években 
a magyarországi német Volksbund hatóságai részéről hasonló lépések ismételten 
tétettek, és így állhatott elő, hogy néha igazságos és jogos kívánalmaik fellépésük 
tapintatlansága következtében kedvezőtlenül lettek kezelve.69 A mai helyzet kön
nyen odavezethet, hogy a magyarországi németek hasonló fellépése a két nemzet 
közötti barátságot is veszélyeztetheti.

Ha a hangulat nálunk az utóbbi években Németországgal szemben előnytelenné 
vált, akkor ez a zsidóságon és más németellenes elemeken kívül a Volksbund egyes 
tagjain múlt. A Volksbund vezéreinek, a mi véleményűnk szerint, más magatartást 
kellett volna tanúsítani azokban az országokban, mint pl. Csehszlovákia, ahol a 
német érdek az államiság feloszlatását követelte, mint egy szövetséges országban, 
ahol nem a szervezet szétbomlasztása, sem annakszétforgácsolása acél, hanem egy 
központi akarat átható erejét, s mindazon erők egyesítését követeli az állam és 
azzal szövetséges hatalom eminens érdeke.

Abban a reményben, [hogy] egy magyar történetkutató ezen őszinte szavai 
nemzetem előnyére és a német—magyar barátságnak is szolgálatára lesznek *- 
biztosítom Önt, Követ Úr, nagyrabecsülésemről.

Budapest, 1944. március 27-én
Hóman s.k.

(Hóman Bálint professzor, 
m. kir. titkos tanácsos, ny. miniszter)”70
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AZ ÖTÖDIK TÁRGYALÁSI NAP: 1946. MÁRCIUS 22.

A jegyzőkönyv szövege:
„A tárgyalás megnyitása után tanácsvezető bíró felhívja a politikai ügyészt, majd 

a védőt a vád és védelem szóbeli előterjesztésére.
A politikai ügyész a vádat fenntartja.
A védő kéri vádlottnak a Nbr. 11. §. 2., 3., 6., 13. §. 3. p. 1. bek. és 15. §, 3,

4. pontjában meghatározott bűntettek miatt emelt vádak alóli felmentését.
Az Nbr. 15. §. 1. pontjában meghatározott népellenes bűntettek miatt igazságos 

büntetés kiszabását kéri.
Vádlott a védőjéhez csatlakozik és az utolsó szó jogán előadja, hogy ő mindig 

magyar szívvel és lélekkel, a magyar nép iránt érzett nagy szeretettel és mindig jó 
szándékkal igyekezett hivatását akár tudósként, akár tanárként, akár hivatalnok
ként, akár miniszterként betölteni. Hibásnak és vétkesnek tartja magát, mert 
odahagyva a tudomány területét a politika útjára lépett. Hibáját azonban a jó 
szándéka menti. Igazságos ítélet kiszabását kéri."71

A HATODIK TÁRGYALÁSI NAP: 1946. MÁRCIUS 23. * 15

A nyilvános tárgyalás előtt a kiküldött népbírák — a tanácsvezető bíróval és a 
jegyzőkönyvvezetővel — zárt tanácskozásra gyűlnek össze; Itt először „a  tanács- 
vezető bíró összefoglalja a tárgyalás eredményét és szakszerű felvilágosítást nyújt 
az alkalmazható törvényes rendelethelyekről.

Ezután a tanács a bűnösség tekintetében a kővetkező határozatot hozta;
Dr. Hóman Bálint vádlott bűnös az 1945. évi VII. te. által törvényerőre emelt 

Nbr. 11. §. 2. p-ban és 11. §. 6. p-ban meghatározott háborús, továbbá 15. §. 1. p.}
15. §. 3. és 15. §. 4. p-ban meghatározott népellenes bűntettekben.

A bűnösség kérdésében való döntés után tanácsvezető bíró felvilágosítást nyújt 
a népbíráknak arra, hogy a már megállapított bűncselekményekre milyen nemű 
és mérvű büntetések szabhatók ki.

Ezután a népbírák büntetés mérve tekintetében a kővetkezők szerint szavaznak:
1. ) Bolgár Menyért [FKGP]: 10 évi fegyház,
2 . ) László Géza [PDPj: 10 évi fegyház,
3 . ) Misztí Károly [SZDP]: életfogytiglani fegyház,
4 . ) dr. Nagy Istvánná [SzT]: életfogytiglani fegyház,
5 . ) Szigeti Sándor [NPP]: 10 évi fegyház,
6 . ) Kádár Iván [MKP]: életfogytiglani fegyház.
Tanácsvezető bíró ezután Misztí Károly, dr. Nagy Istvánná és Kádár Iván

egybehangzó szavazatához csatolva megállapítja, hogy ezek szerint a népbíróság 
vádlottat életfogytiglani fegyházra ítélte.”^

A Polgári Demokrata Párt által kiküldött népbíró — László Géza — a büntetés 
mértékére nézve írásos ellenvéleményt fogalmaz meg. Beadványában sorra veszi
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a bűnöket és az enyhítő körülményeket, és végeredményben a következőket 
állapítja meg:

Ha most a felsorolt enyhítő körülményeket a mérleg másik serpenyőjébe 
vetem és a mérleg nyelvének lengését lelkiisméretém teljesen szabaddá teszi, úgy 
vélem* hogy a 92. §. bővebb alkalmazását kellett volna gyakorolni és jóval enyhébb 
ítéletet hozni, annál is inkább, mert magyarok oly kevesen vagyunk és a vádlott 
egyébként értékes tudományos munkásságát nem nagyon nélkülözhetjük, és a 
jövőben — évek múltán, a vihar elükével — még hasznunkra fordíthatjuk.”

Délelőtt 11 órakor a „tanácsvezető bíró nyilvánosan kihirdette” az „ítéletet a 
rendelkező rész felolvasásával és az indoklás lényeges tartalmának szóbeli előadá
sával”, majd a fellebbezések következtek:

nA népügyész fellebbezést jelent be a törvényerőre emelt Nbr. 13. §. 3. p-ban 
meghatározott háborús bűntett alapján emelt vád alóli felmentés miatt, továbbá 
a II. Bn. 28. ,§ alapján súlyosbításért.

A védő — vádlott kifejezett hozzájárulásával — fellebbezést jelent be a Bp. 
385- §. 1 /a., 1 /d . és 2. pontja alapján, valamint a II. Bn. 28. §. alapján enyhítésért, 
a bejelentett semmisségi ok kifejezett fenntartásával.

Vádlott a védő által bejelentett fellebbezéshez csatlakozik.
A népügyész vádlott előzetes letartóztatásának az ítélet jogerőre emelkedéséig 

való meghosszabbítását indítványozza.
A népbíróság halk tanácskozásban meghozta és tanácsvezető bíró kihirdette a 

következő
v é g z é s t :

A népbíróság a bejelentett fellebbezéseket elfogadja és az ügy irataira Népbíró
ságok Országos Tanácsához felteijeszteni rendeli.

Egyben a népbíróság vádlott előzetes letartóztatását az ítélet jogerőre emelke
déséig meghosszabbítja, mert az előzetes letartóztatás elrendelésének okai jelen
leg is fennforognak.”

A z  ÍTÉLET

„A budapesti népbíróságtól
Nb. V. 8 6 4 /1 9 4 6 /2 .

A Magyar Nép Nevében!
A budapesti népbíróság nyilvános tárgyalás után következő

í t é l e t e t
hozta:
Az 1945. évi november hó 23. napjától előzetes letartóztatásban levő dr. Hóman 

Bálint vádlott (...) bűnös az 1945. évi VII. te. által törvényerőre emelt Nbr. 11. §.
2. p. és 6. pontjában meghatározott háborús, továbbá a 15. §. 1. pontjában, 15. §.
3. pontjában és 15. §. 4. pontjában meghatározott népellenes bűntettekben.

A népbíróság ezért:
Dr. Hóman Bálint vádlottat (...) összbüntetésül főbüntetésként életfogytiglani
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fegyházra, és mellékbüntetésül politikaijogai gyakorlatának 10 (tíz) évi felfüggj 
tésére és vagyonának elkobzására ítéli.

(...)
Ellenben a népbíróság dr. Hóman Bálint vádlottat a törvényerőre emelt Nbr 

11. §. 3. pontjában és a 13. §. 3. pontjában meghatározott háborús bűntettek miatt 
ellene emelt vádak alól (...) felmenti.”

Az ítélet indoklásának első része „az ellenforradalomjegyében fogant jobbolda
li politika” bemutatására vállalkozik, kiemelve, hogy az a nép figyelmét “a szociális 
reformok szükségességétől (...) az irredentizmus és antiszemitizmus” felé terelte 
A gondolatmenet következő állomása a gombosi politika és annak jellemzése. így 
érkezünk el Hómanhoz, aki „teljesen a hitleri Németországban keletkezett jelsza
vak hatása alatt állott*. Ennek „természetes következménye lett” a minisztertaná
csi határozat, és hogy Hóman „a nácizmus belpolitikai elgondolásainak is hű 
támogatójavolt". így „minden kritika nélkül elfogadta a fajelméletet”, megszavaz
ta a zsidótörvényeket, tagja volt a kormánypárt zsidóbizottságánák, numerus 
clausust „nemhogy enyhíteni, hanem szigorítani törekedett”. Ezeket az elveket a 
Telekihez írt memorandumban nemcsak „kifejtette, összegezte és mintegy egysé
ges” rendszerbe foglalta, hanem „állandóan szem előtt tartotta és gyakorlatilag is 
alkalmazta”. „Ezenkívül 1936-ban megkötötte a német—magyar kuitúregyez- 
ményt, és ebben az egyezményben a németek részére olyan nagyjelentőségű 
engedményeket tett, amelyekkel a nácizmus Magyarország felé irányuló politikai 
és kultúrexpanzióját nagy mértékben elősegítette.”

A Hómarrportré felvázolása után az indoklás másik része a vádpontokat veszi 
sorra:

[1. vádpont —Nbr. 11. §. 2. p.]
A vádlott védekezésül azt hozta fel, hogy a minisztertanácson „elhitte* a 

honvédelmi miniszternek és a vezérkar főnökének szovjet terrortámadásról szóló 
tájékoztatását.

„A népbíróság vádlottnak ezen védekezését nem fogadhatja el.” A kormány 
tagjainak tisztában kellett volna lenniük a hadiállapot kimondásának „óriási 
jelentőségével és esetleges következményeivel”. Nem menti a minisztereket a 
„bizonyos fokú német nyomás és az ország esetleges megszállásával való fenyege
téssel előidézett félelem” sem. A bombázásokat „még valóság esetében sem lett 
volna szabad háborús oknak tekinteni, annál kevésbé, mert Magyarországnak 
semmi egyéb ellentéte a Szovjet-Unióval nem volt, sőt kevéssel előbb az 1848-as 
honvédzásztó[k] visszaadásakor a szovjet a legnagyobb hálára kötelezte hazánkat".

[3. vádpont —Nbr. 11. §. 6. p.]
A „háborús propagandabeszédeket” illetően az indoklásban röviden az áll, hogy 

a vádlott a tárgyaláson „beismerő vallomást tett, és az inkriminált újságcikk 
szerzőségét, illetve a beszédek elmondását beismerte”.

[5. vádpont — Nbr. 15. §. 1. p.]
A vádlott „ugyancsak beismerő vallomást tett (...) a zsidótörvények meghozata

lában, illetőleg megszavazásában való közreműködése tekintetében is". Továbbá 
„lényegében beismerte azt is, hogy a kormánypárt úgynevezett zsidóbizottságánák
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tagja volt", beismerte az ál tala benyújtott törvényjavaslatot és „a Telekihez intézett 
jjjemorandum szerzőségét is, és csupán azt tagadta, hogy a numerus dausus felé 
szigorításokat léptetett volna életbe". Hóman a szélsőjobboldali „éles zsidóellenes 
propaganda” hatására hivatkozott, és a Teleki-féle memorandummal kapcsolato
san pedig „azzal védekezett, hogy az csak (...) magánfeljegyzés, amelynek azonban 
semmi konkrét következménye nem volt”.

népbíróság vádlottnak ezen védekezését elfogadhatónak nem találta." A  
szélsőjobboldali törekvés „általában megfelelt a vádlott intencióinak is”. Visszavo
nulhatott volna a közélettől („ahogyan később meg is tette”), de „ehelyett azonban 
éveken keresztül részt vett” a jogfosztó törvények „előkészítésében és megalkotá
sában. Ezenkívül köztudomás szerint is kultuszminisztersége előtt szigorúan 
betartotta, sőt szigorította az egyetemeken a numerus clausus törvényt.” A Teleki- 
jnemorandumban pedig — bár magánokirat jellegét a bíróság elismerte — a  
jogfosztó rendszabályokkal „számolt”, ezeket „helyeselte, esetleges létrejöttüket
előkészítette”.

[6. vádpont — Nbr. 15. §. 3. p.]
A vádlott elismerte, „hogy Magyarország helyét el nem tudta képzelni másutt, 

mint Németország oldalán. Ez okból, valamint a már kifejtettek alapján a népbí
róság nem fogadta el a vádlottnak azon védekezését, hogy ő a hivatali működése 
alatt sem faji vagy felekezeti hovatartozásra, sem politikai felfogásra tekintettel 
nem volt, s mindig csak a tehetséget és a rátermettséget vette figyelembe.

A tárgyalás folyamán tanúvallomások hangzottak el arra vonatkozólag, hogy 
vádlott egyes üldözött személyeken segített, a Teleki Pál Intézet baloldali tanára
inak működését elősegítette és megakadályozta azt, hogy [az] emigrációs iratokat' 
a politikai üldözöttek ellen felhasználhassák. A népbíróság valónak fogadta el 
ezeket a körülményeket, ezek azonban csak a kivételek, amelyek csaknem vala
mennyi volt vezető politikusnál — az úgynevezett háborús főbűnösöknél — 
előfordulnak, és amelyek ezért sem vádlott, sem társai hivatali működésének 
fasisztabarát jellegét és beállítottságát elhomályosítani nem alkalmasak.”

A vádlott 1936-ban kulturális egyezményt kötött Németországgal. Mint „a 
történelem kiváló ismerője és tudományos művelője (...) tudnia kellett”, hogy míg 
a finn, osztrák, dán vagy bolgár egyezmények Magyarországra nézve veszélytele
nek, a német kultúregyezményt „a Drang nach Osten erőszakos politikáját folytató 
náci imperializmus” saját céljaira fogja felhasználni.

[7. vádpont — Nbr. 15. §. 4. p.]
Vádlott „a vád tárgyává tett zsidóellenes beszédeket” elismerte, és azzal védeke

zett, hogy azokban csak a „magát a magyar szellemiségtől távol tartó, s abba 
beilleszkedni nem akaró, külföldről bevándorolt zsidó rétegekre célzott”.

„A népbíróság azonban ezt a védekezést szintén nem találta elfogadhatónak.” 
Az „ismert nevű tudósnak” eme kijelentéseiben „az antiszemita jelszavakkal 
félrevezetett közönség” csupán „az antiszemita kitételeket látta meg — a sajtó is 
ezeket a részeket emelte ki —, így ezeknek a beszédeknek káros hatása és a  
fasizmusnak nyújtott támogatása kétségtelen”.

Az eddigieket lezárva az ítélet indoklása kitér az enyhítő körülményekre (idős
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kor, betegség, tudományos érdemek, az üldözöttek — zsidók és baloldaliak J  
támogatása, tiltakozása a német megszállás ellen), a súlyosbító körülményekre 
(kivételes tudás és intelligencia a németbarátság szolgálatában), majd így folytató
dik:

„Érdekes, a népbíróság előtt egy pszichológiai rejtély áU Hóman Bálint tevé
kenységével kapcsolatban. Ugyanis az egyik oldalon kifelé a legteljesebb németba
rátságot, a németek legteljesebb kiszolgálását hirdette, és politikai ténykedése is 
erre irányult, a másik oldalon pedig nagyon sok embernek segítségére sietett1 a 
hozzá közel állóknak, akik többek között az üldözöttekhez tartoztak, továbbá, akik 
a baloldali gondolat képviselői voltak, semmi tekintetben ném ártott, sőt mép 
maga körül ezeket az embereket meghagyta és rajtuk minden vonatkozásban 
segíteni akart. Ezeket a körülményeket, főként azonban a német megszállás elleni 
tiltakozását olyan nagyfokú enyhítő körülménynek tekintette a népbíróság, hogy 
vádlottal szemben a legsúlyosabb büntetés kiszabását mellőzendőnek találta és 
büntetését az ítélet rendelkező részében meghatározott tartamú fegyházban 
állapította meg, mint amely büntetés vádlott alanyi bűnösségi fokával és cselekmé
nyeinek tárgyi súlyával arányban állott.”

Az indoklás végfül rátér a fennmaradt két vádpont tárgyalására.
[2. vádpont — Nbr. 11. §. 3, p.]
A népbíróság leszögezi, hogy „a kollektív felelősségre vonás elvét nem teszi 

magáévá, hanem az egyéni felelősségre vonás alapján áll". Ezért, bár kétségtelen, 
hogy a vádlott „benne volt” egy háború folytatását propagáló „képviselőszervezet
ben*, „de ezen kívül semmi olyan ténykedése" nincs, „amely alkalmas lett volna 
ezen cél hathatós támogatására”.

Ezért a népbíróság ezen vádpont alól felmentette.
[4. vádpont — Nbr. 13. §. 3. p.]
A gyanúokokon — Eckhardt Tibor Hóman elleni támadásán és Sulyok Dezső 

tanúvallomásán — kívül „olyan adat, amely megnyugtató bizonyítékul szolgált 
volna vádlott bűnösségének megállapítására, nem merült fel”, ezért a népbíróság 
Hómant — „bizonyítékok hiányában” — ezen vádpont alól is felmentette.

„Budapest, 1946. évi március 23. napján.
Dr, Gálfalvy István s.k. tanácsvezető bíró,
Kádár Iván s.k., dr. Nagy Istvánné s.k., Szigeti Sándor s.k., Miszti Károly s.k., 

László Gáza s.k., Bolgár Menyért s.k. népbírák.”7®

A  N é p b í r ó s á g o k  O r s z á g o s  T a n á c s a  ( N Ő T )  e l ó i t■ -• f

Az 1946. július 8-án keltezett döntés Hóman fellebbviteli tárgyalását 1946. 
augusztus 17. délelőtt 9 órára tűzte ki a  Parlament I. emeleti delegációs termébe. 
Az ügy előadójának dr. Sömjén Pált (Magyar Kommunista Párt) jelölték ki.

A másodfokú tárgyalás előtt vádlott és védője külön-külön beadványban fohlult 
a Népbíróságok Országos Tanácsához.

176



Hóman Bálint beadványa

A 20 gépelt oldalas beadvány bevezetéseként Hóman megjegyzi, hogy e védeke- 
zésre azért van szüksége, m ert „a főtárgyaláson előteijesztett bizonyítékok és 
tanúvallomások nem vétettek figyelembe, holott azokból nyilvánvalóim megálla
pítható, hogy a terhemre rótt bűncselekményeket nem követtem el”.

A felhozott vádakra a következő megjegyzéseket fűzi:
^AcL 11. §. 2 .” — az 1. vádponthoz:
Hóman nyomatékosan aláhúzza, hogy a trianoni Magyarország kormányai a 

magyar külpolitikai törekvések középpontjában álló revíziós igényeiket „kizárólag 
békés úton kívánták érvényesíteni”. Kiemeli, hogy a revíziós igényeket a Szovjetu
nió sem ellenezte, hiszen az is ezt a politikát követte, „amikor Lengyelországgal és 
Romániával szemben (...) érvényt szerzett a maga jogos revíziós igényeinek”.

„A magyar kormány mindent elkövetett békeakaratának érvényesítésére, bár a 
tengelyhatalmakkal szemben mindinkább deferálni volt kénytelen. A többi szom
szédos államokkal, Jugoszláviával, Romániával s a teljesen német járszalagon járó  
szlovák, horvát államokkal együtt mi is kénytelenek voltunk a háromhatalmi 
egyezséghez és az antikomintem ligához csatlakozni, a Népszövetségből kilépni, 
s az ún. kisebbségi egyezményt aláírni. Ez volt az ára a felvidéki, erdélyi, bácskai 
területrészek visszavételének.”

Az európai küzdőteret két — addig „barátságos, sőt látszatra szövetséges 
viszonyban álló” [értsd: a német és az orosz — H  L.JB.] — nagyhatalom jelenléte 
határozta meg, és azok „összeütközése” után „nekünk egyfelől orosz támadással, 
másfelől a német megszállással kellett számolnunk” és így „Magyarország válaszúi
ra került”. Ekkor zajlott le az 1941. június 26-i minisztertanács — „s így ugyanaz a 
felelősség terhel, mint a kormánynak az egyhangú határozathoz szavazatukkal 
hozzájárult összes többi tagját”.

Hóman döntésének indokai a következők voltak:
1. ) „A miniszterelnök-külügyminiszter és a honvédelmi miniszter által előter

jesztett tényállás" (orosz támadás; német követelózés).
2. ) Kultuszminiszterként alávetette magát „a miniszterelnök és külügyminiszter, 

(...) a Kormányzó úr és a katonai tényezők iiletékességének”.
3. ) A minisztertanácsi határozat „csupán egy államfői elhatározás alkotmányjogi 

alátámasztása” volt, mert Horthy már állást foglalt a háború kérdésében. A 
miniszterek nem kívántak — esetleges tiltakozásukkal — kormányválságot előidéz
ni és ezzel „egy szélsőséges politikusokból, vagy inkább katonákból alakuló” 
kormánynak helyét adni. Ezért határozott a „háborúellenes és németellenes 
Keresztes-Fischer” belügyminiszter is a maradás mellett, mondván: „A német 
gőzhenger elé kell feküdnünk, akár feltartóztathatjuk, akár halálra gázol bennün
ket, de a Kormányzó Urat nem hagyhatjuk magára e nehéz percekben.”

„Ad. 11, §. 3.” — A 2. vádponthoz:
Bár a népbíróság e vádpont alól felmentette, Hóman ismételten megjegyzi, 

.hogy arról, mintha a Nemzeti Szövetség célja a fegyverszünet megakadályozása
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volna, sem belépésemkor, sem később nem hallottam, csupán a vádiratból 
értesültem erről a feltevésről”.

A vidéken tartózkodó Hóman Pesten egy alkalommal részt vett a Szövetség 
ülésén. Később Szálasinak „sem választásán, sem eskütételén nem” vett részt s 
mint a Teleki Intézet és a Nemzeti Múzeum ágazást nem élvező elnöke az 
eskütételt” is megtagadta. Sopronba Kelemen Krizosztom főapát meghívására 
ment azután, hogy a pannonhalmi főapátságot őrző vöröskereszt-megbízott a volt 
miniszterek távozását kívánta a bencés apátságból. „Mivel Kőszegen és Szombat
helyen nyilas kormányszervek telepedtek meg, Sopront” választotta, és ott élt 
betegeskedő feleségével, nővérével, ugyanott meghalt anyósával, „mígnem a 
bombatámadások nyomán kelt pánik következtében” menekülni kényszerültek

„Ad. 13. §. 3.” — A 4. vádponthoz:
„A vád tanúinak — Sulyok Dezsőnek és Hubay Kálmánnak — vallomásából 

kétségtelenül kiderül, hogy a nyilasokkal való állítólagos összeköttetéseim és őket 
informáló tevékenységem nem egyéb kósza mendemondáknál, rosszakaratú 
híresztelésnél.”

„Ad. 11. §. 6. és 15. §. 4.” — A 3. és 7. vádpontokhoz:
Az e vádpontokban emlegetett háborús uszító és faji gyűlöletet ébresztő 

beszédekkel kapcsolatban utal arra, „hogy ily szellemű beszédeket nem" tartott, 
„és sem háborús, sem zsidóellenes propagandában nem” vett részt, „noha erre 
több más miniszteri és képviselői” nyilatkozata „során bőségesen lett volna” 
alkalma. Fenntartva a tárgyaláson a beszédekre külön-külön elmondott észrevéte
leit, hozzáfűzi:

„A vádiratban e két vád alátámasztására idézett mondatok összefüggésükből 
kiragadott s a beszédek teijedelméhez és szelleméhez képest egészen jelentékte
len részletek. Kérem, hogy azok mérlegelésénél méltóztassék az inkriminált 
beszédek teljes szövegét, s több százra rugó egyéb beszédeim, írásaim és tevékeny
ségem irányát és szellemét is figyelembe venni. Ezekből nyilván megállapítható, 
hogy a háborút — sajnos—elkerülhetetlennek vélt szerencsétlenségnek tartottam; 
a zsidókérdésben pedig az akkori hangulathoz és szélsőséges propagandához 
képest mindig humánus és mérsékelt állásponton álltam. Ezt bizonyítják a 
főtargyaláson elhangzott tanúvallomások (...), továbbá a magyar kulturális életben 
érdemeket szerzett zsidók mentesítésére általam kezdeményezett akció sikere, 
közbelépésem Sztójaynál az auschwitzi memorandum s a székesfehérvári zsidók 
brutális kezelése ügyében, nem is szólva egyes személyek érdekében a kormányál 
és kabinetirodánál tett intervencióimról.”

„Ad. 15. §. 1.” — Az 5. vádponthoz:
Lényegében megismétli a főtárgyaláson elmondott védekezését.
„Ad. 15. §. 1. és 3. — Az 5. és 6. vádpontokhoz:
Hóman súlyosan sérelmezi, hogy e vádak alátámasztására egy iratai közül 

kiemelt, „teljesen magántermészetű feljegyzést” használnak fel, mely egyrészt 
„nem fedi” elvi álláspontját és gyakorlati működését, másrészt pedig baráti 
beszélgetést rögzít arról, „hogy a kedvező erdélyi döntés érdekében mit lehetne 
a németeknek — persze megfelelő hátsó gondolatokkal — kilátásba helyezni”.
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Előadja, hogy ezt az iratot, csakúgy mint a többi „bizonyítékot” (idézőjel Hóinan- 
tól!) az Országos Levéltárban elhelyezett zárt letétből emelték ki, ami — felfogása 
szerint— „tejesen szabálytalan és törvényellenes". Felhívja a NŐT figyelmét, hogy 
annak idején „hasonló zárt letétet (...) mint a Nemzeti Múzeum főigazgatója" nem  
adott ki „az ügyészségnek, amikor az abban foglalták alapján egyesek ellen 
kommunista vádat akart emelni”.

Hóman ezután részletesen taglalja a közhivatali működését és kultúrpolitikáját. 
A „népellenes” vádra az általa hozott szociális intézkedéseket hozza fel: olcsó 
tankönyvek, ösztöndíj- és tandíjrendszer szociális irányú átalakítása, falusi tehet
ségek tanulásának lehetővé tétele, munkások esti középiskolai tanfolyamai, tanyai 
internátusok bevezetése, 3000 népiskolai tanterem felépítése és a 8 osztályos 
elemi iskola életrehívása, a tanszemélyzet alsó kategóriáinak megszüntetése, stb. 
A „fasisztabarát” és „németbeállítású” vádakkal szemben a felvonult tanúkat és az 
előteqesztett bizonyítékokat említi. Hangsúlyozza, hogy „mindenkor a nemzeti 
hagyományok szellemében, magyar érdekből” járt el és „szellemi függeüenségünk 
megóvására” törekedett.

„A német—magyar egyezményben foglaltak nem jelentettek nóvumot: az egyez
mény csupán szabályozta és rendezte az érintkezést, tudatosan korlátot szabva a 
netáni német politikai törekvések elé. Annak alapján nem is tudtak semmi 
politikai eredményt elérni. Ezért kényszerítették Telekit és Csákyt szinte rajtaü
tésszerű váratlan követeléssel 1940. augusztus 30-án a kisebbségi egyezmény 
elfogadására, ettől téve függővé erdélyi követeléseink teljesítését.

Ez utóbbi egyezmény rendelkezéseinek késedelmes és a Bund befolyását 
keresztező végrehajtásával követett eljárásomat eléggé megvilágítja Bassola Zol
tán tanú főtárgyalási vallomása.

Arra vonatkozólag, hogy kultúrpolitikámban mennyire távol állt tőlem az 
egyoldalúság, a teljes bizonyítást felajánlva, röviden utalok a francia, olasz, angol, 
amerikai, svájci, skandináv, finn, észt, lengyel, osztrák, görög, bolgár, más orszá
gokban — gyéren bár, orosz földre is — küldött ösztöndíjasok százaira, ugyan e 
viszonylatokban általam létesített egyetemi tanszékek és lektorátusok, intézetek és 
könyvtárak, népiskolák és népművelő kiállítások, tudóscserék és művészi kiállítá
sok hosszú sorára, köztük pld. a New York-i Public Library magyar könyvtárára, 
a varsói és szófiai magyar intézetekre, a londoni és párizsi lektorátusokra, stb., 
továbbá az általam életre hívott Teleki Pál Intézet működésére és szellemére.

( .. .)
A német—magyar viszony természetéről, s a túlhajtott német beavatkozási 

törekvésekről vallott, felfogásomra világot vetnek tudományos és kultúrpolitikai 
műveim, tanulmányaim és beszédeim s nem utolsósorban 1944. évi március 27-éh 
Veesenmayerhez intézett és a fótárgyaláson felolvasott levelem, amelyben — 
egyedül a magyar politikusok közül — nyíltan síkraszállottam a jogtipró, alkot
mánysértő és szuverenitásunkat csorbító német hatalommal szemben jogaink 
védelmében s ugyanakkor minden érintkezést beszüntettem a németekkel.”

Hóman Bálint beadványát az alábbi mondatokkal fejezi be:
„Tisztelt Népbíróságok Országos Tanácsai Az ellenem emelt vádak—lelkiisme
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retem szigorú megvizsgálása után nyugodt lélekkel állítom — alaptalanok. Alátá
masztásukra a közvád nem tudott egyetlen egy tanúvallomást vagy bizonyítékot 
produkálni. A vád tanúi éppúgy, mint a védelem által idéztetett s az önként 
megjelent tanúk is, egytől-egyig igazamat bizonyították. Erről tanúskodnak írása
im, beszédeim, munkásságom is.

Lehet, hogy a közéleti és kormánypárti működésem során hibákat és tévedése
ket követtem el. Lehet, hogy a nemzetpolitikai irányzat és a kormánypolitika, 
amelyet kultuszpolitikai vonalon követtem, mai szemszögből nézvé elhibázottnak 
és tévesnek látszik — hiszen a politikust csakúgy, mint a hadvezért a kortárs 
szemében csak a siker igazolhatja. Emelt fővel és tiszta lelkiismerettel állíthatom 
azonban, hogy négy évtizedes közhivatali, tanári, tudományos és kormánypárti 
működésemben mindig magyar érzésem, tiszta szándékaim, lelkiismeretes köte
lességtudásom irányítottak, s minden pozícióban, ahova sorsom állított, mélysé
ges magyar meggyőződéssel igyekeztem népemet és hazámat szolgálni.”

Vészi Mátyás védő beadványa

A védő beadványa három részből áll. Az első rész — megnevezett tanúkkal — a 
következőket kívánja bizonyítani:

1.) Hóman Székesfehérváron sohasem a kormánypárt, hanem a Hóman-párt 
képviselőjeként lépett fel. (Tanú: Farkas Elemér miniszteri tanácsos).

2-) Hóman sohasem került a hitleri koreszme hatása alá.
3 . ) „A védelem a tisztelt Népbíróság ítéletén túlmenő jelentőséget tulajdonít” a 

Veesenmayerhez intézett levelének.
4 . ) A békés revíziós törekvéseket feladó politika okai:
— „a nagy nyugati nemzetek soha nem állottak a magyarságjogos igényei mellé”;
— a Szovjetunió „ismeretlen távolságban állott ezekben az időkben a magyar 

nemzettől”;
— „a trianoni megrázkódtatás”.
5 . ) A minisztertanácsi értekezleten „komoly cenzúrát kell felállítani a miniszter

elnök és honvédelmi miniszter, és eseüeg a vezérkari főnök felelőssége és a 
minisztertanács többi tagjainak magatartása között”.

6 . ) E  pontban a védő részben a kultuszminisztérium békés revíziós politikáját
kéri bizonyítani a visszacsatolt területeken, továbbá a fenti minisztertanácsi 
értekezlettel kapcsolatban indítványozza Radocsay László és Keresztes-Fischer 
Ferenc miniszterek kihallgatását, bizonyítandó, „hogy a háborús állapot deklarár 
lása valójában már a minisztertanács előtt megtörtént”. ■ I

7 . ) Hóman 1941—1944 között elmondott beszédei különböznek a korabeli 
beszédektől; a „tárgyilagos szemlélő kiérzi (...) a kényszeredett hangot a vádlott 
beszédeiből és cikkeiből is, szemben a tényleges háborús uszítok aljas, nemzetron
tó megnyilatkozásaival”.

8 . ) A zsidókérdéssel kapcsolatban meg kell állapítani, hogy „egyáltalán nem 
lehet a vádlottat a  hitleri fajelmélet kritika nélküli elfogadójának tekinteni”. A
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Teleki-féle irat magánokirat, ezzel kapcsolatban felidézendő, hogy Hóman sem 
engedte „a nyomozó és vádhatóságnak”, hogy az emigrációs anyagokat „egyesek 
üldözésére” felhasználják. (Tanú: Bánóczi Dénes).

9.) A NŐT szerezze be az összes Hóman által kötött kultúregyezményt, így 
bebizonyítható lesz, hogy a ném et-m agyar kultúregyezmény megkötése nem 
célozta „a nácizmus politikai és kultúrkapcsolatának elősegítését”. (Tanú: Paikert 
Géza, „akinek kihallgatása az ügyészség előtt megtett vallomásának felolvasásával 
nem lehet egyenrangú”.)

A beadvány második része a Hómant elmarasztaló vádpontokat veszi sorra, 
majd a harmadik rész az enyhítő körülményeket sorolja fel:

1. ) „A vádlott nem mint politikus kezdte működését", és „tény, hogy hosszú 
ideig nem ártja bele magát a napi politikába”.

2. ) „Tény, hogy 1940 óta foglalkozik a lemondás gondolatával”, és a nehéz 
időkben is „fel-fel csillant egyszeregyszer (...) egy szebb, egy emberiesebb vonás, 
a lengyel hadsereg átözönlésével, a Szlovákiából menekült és származásuk miatt 
halálra üldözöttek úgy-ahogy való megtörése”.

3. ) Hóman „úgy felfogásában, mint cselekedeteiben szemben állt a fajgyűlölet
tel és egy egészen különös megértést tanúsított a baloldali felfogásúakkal szem
ben”.

4. ) Bár „a vádlott politikai működésén végig is vonul annak a látszata, mint aki 
túlzottan szereti a hatalmat”, 1944. március 19. után, „ebben a lealázó korban a 
hatalom kedvéért sem vállalkozott arra, hogy kiszolgálja a megszállás alatt hatal
mon maradottak és elsősorban a nemzet legnagyobb ellensége, Németország 
céljait”, ellenkezőleg: „a Teleki Pál Intézetben legalább is hallgatólag elnézi a jó  
célért okmányhamisítóknak, a2 ellenállási mozgalomban résztvevőknek munká
j ú ”

5. ) „De a legnagyobb jelentőségű enyhítő körülménynek az ismert Veesenma- 
yer-féle levelet tekintjük. „Miközben az utcán száguldó német autók, SS-legények, 
Hain Péter pribékjei láthatók, „ezekben az időkben a 60 éven felüli Hóman Bálint, 
akiről közismert, hogy szerette az életet, mégpedig a jó  és szép életet, nemcsak 
visszautasítja a felajánlott miniszteri tárcát, hanem ő, aki közismerten németbarát
nak volt elkönyvelve, megírja azt a levelet, amely ha talán diplomáciai stílusban is, 
de egy éles, komoly tiltakozás a német megszállás aljassága és a német terror 
becstelensége és féktelenségével szemben”, és ezt a levelet „a Magyarországon 
mindenható Veesenmayer Sztójay Dömének felháborodva mutatta meg”. (Tanú: 
Sztójay Döme).

Vészi összefoglalása:
„Ha pedig mindezeket az enyhítő körülményeket figyelembe vesszük, akkor 

nyilvánvalóvá válik, hogy az I. fokú ítélet büntetést megállapító rendelkezése 
túlzottan szigorú és a semmisségi panaszban felhozott indokok alapján megváltoz
tatandó, ugyanúgy, ahogy a védelem fent kifejtett álláspontjára való tekintettel a  
bűncselekmények megállapítása tekintetében is a bejelentett semmisségi pana
szokhoz képest annak megváltoztatása indokolt.”
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A tárgyalás

Hóman augusztus 17-i fellebbviteli tárgyalásán — hivatalból — a következőit 
jelentek meg:

1. Dr. Szabó Mihály (NPP) 
tanácsvezető

2. Dr. Sömjén Pál (MKP) 
előadó

'3. Dr. Berend György (FKGP) 
szavazó74

4. Dr. Hajnal Béla (SZDP) 
szavazó

5. Dr. Sacher Róbert (PDP) 
szavazó

l.D r. Borbély János
a népfőügyész helyettese

2. Dr. Hóman Bálint
vádlott

3. Dr. Vészi Mátyás
védő

Dr. Sárközy Andor
jegyzőkönyvezető

Az előadó által ismertetett ügy, majd az elsőbíróság ítéletének felolvasása után 
— a védelem indítványára — ismertetik Sulyok Dezső vallomását. Ezután:

„Népfőügyész-helyettes fellebbezést fenntartja, á vádlottal szemben a törvény
ben megállapított legsúlyosabb büntetés kiszabását indítványozza.

Védő a bizonyítás kiegészítése iránt indítványt terjeszt elő az írásbeli beadványá
val egyezően, s annak során kéri a vádbeli ténykörülményekre dr. bárcziházi 
Bárczy István, dr. Radocsay László, Keresztes-Fischer Ferenc, Farkas Elemér és 
Sztójay Döme tanúkénti kihallgatását, az enyhítő körülményekre vonatkozóan 
Bánóczy Dénes'kihallgatását [ígyíj.

Érdemben: fellebbezését fenntartja s részletesen indokolja.
Vádlott az utolsó szó jogán:
A hadüzenet már befejezett tényeket állapított meg, ebben szerepem nem volt. 

Soha háborús uszító beszédet nem mondottam."
A beszédek elhangzása után a tanácsvezető, az előadó és a szavazók — a 

jegyzőkönyvvezetővel — tanácskozásra vonulnak vissza, ahol:
„Tanácsvezető felhívja az előadót és tanácstagokat, hogy a vádlott bűnössége és 

minősítés kérdésében nyilatkozzanak.
Tanácsvezető megállapítja, hogy bűnösség és minősítés kérdésében a határozat 

egyhangú a Nbr. 11. §. 1. p. szerint.
A büntetési tétel kérdésében:
Dr. Sömjén Pál előadó [MKP], az elsőfokú ítéletben kiszabott büntetés helyben

hagyását indítványozza.
Dr. Berend György szavazó [FKGP] 15 évi fegyház kiszabását javasolja.
Tanácsvezető [NPP] és dr. Sacher Róbert [PDP] és dr. Hajnal Béla [SZDP]
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tanácstagok az előadó álláspontjához csatlakoznak.
Tanácsvezető megállapítja, hogy a Népbíróságok Országos Tanácsa szótöbbség

gel az elsőfokú ítéletben kiszabott életfogytig tartó fegyházbüntetés mellett
határozott."

ítélethirdetés.
^Tudomásul vették.
Tárgyalás berekesztve.
Költség nem merült fel.”

A Z  ÍT É L E T

„Népbíróságok Országos Tanácsa 
NŐT 4 3 1 6 /1 9 4 6 /4 . szám

A Magyar Köztársaság Nevében!

A Népbíróságok Országos Tanácsa háborús és népellenes bűntettekkel vádolt 
dr. Hóman Bálint bűnügyét, amelyben a budapesti népbíróság Nb. V. 8 6 4 /1 9 4 6 /  
5. szám alatt elítélt, az ítélet ellen népügyész részéről súlyosbításért és a részleges 
felmentés miatt, a védő részéről pedig a bűnösség megállapítása minősítés miatt 
és enyhítésért bejelentett fellebbezés folytán, alulírott napon megtartott szóbeli 
tárgyaláson felülbírálta és meghozta a következő

í t é l e t e n
A Népbíróságok Országos Tanácsa az elsőfokú bíróság ítéletének a vádlott 

cselekményeinek és minősítésére vonatkozó rendelkezését (...) megsemmisíti.
Vádlottnak az elsőfokú ítéletben részletezett össztevékenységét egyrendbeli 

1945:VU.tc. 11. §. 1. pontjában háborús bűn tettnek minősíti és elítéli őt ezért (...) 
főbüntetésül életfogytiglani fegyházra, mellékbüntetésként pedig vagyonelkob
zásra, állásvesztésre ítéli azzal, hogy vádlott mindennemű nyugdíjigényét is 
elveszd, — s politikai gyakorlatának 10 évi felfüggesztésére [így!].

I n d o k o l á s :
A Nbr. 11. §. 1. pontja szerint háborús bűnös az, aki az 1939. évi háborúnak 

Magyarországra való kiteijedését, Magyarországnak a háborúba mind fokozot
tabb mértékben történt belesodródását vezető állásban kifejtett tevékenységével 
vagy magatartásával elősegítette, vagy ezt megakadályozni nem törekedett, bár 
erre közhivatali állásánál, politikai, közgazdasági, közéleti szerepénél fogva módja 
lett volna. <

Az Országos Tanács felismerése szerint vádlott ítélet tárgyává tett össztevékeny- 
sége maradéktalanul megvalósítja a felhívott törvényhelyben szabályozott tényál- 
ladékot."

A továbbiakban az indoklás rámutat, hogy már a minisztertanácsi részvétel 
„háborús bűnösként mutatja a vádlottat", majd kifejti, hogy „nincs kétsége az 
Országos Tanácsnak a tekintetben, hogy vádlottnak a nép érdekeit súlyosan sértő
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jogszabályok kezdeményezésében vagy meghozatalában való részvétele, köveilt 
zetesen nápellenes hivatali működése, nyomtatvány, beszédek útján tett mevn  ̂
latkozásai végső fokon a háborús célt szolgálták. Háborús cél alatt pedig itt azt' • 
az Országos Tanács, hogy a vádlott egész politikai működését az az irányvo^ î 
határozta meg, amely Magyarország fejlődését,; belső politikai, gazdasági ' 
kulturális emelkedését, továbbá mindezek által determinált külpolitikáját nem 
népi erők mind fokozottabb érvényesülésében, a politikai, gazdasági és szellemi 
elnyomás határozott ütemű felszámolásában, a szabadságjogok biztosításában 
ezekkel párhuzamosan a demokratikus nagyhatalmak felé való gravitálásbajv 
hanem abban kereste, hogy évszázados és a történelmi fejlődés által rég ideiét 
múlta előjogokat fenntartson, egészségtelenül konzerváljon olyan társadalmi 
berendezkedést, amelyen a fejlődés rég túlment és mindennek érdekében hozzá
kösse az ország sorsát a világ népei ellen merényletre készülő imperialista 
tengelyhatalmakhoz."

A védelem indítványaira a következőképpen válaszol:
„A védő által kért bizonyításkiegészítés felvételére szükség nem volt. Részben 

olyan tényekre vonatkozik ez az indítvány, amelyeket a bíróság amúgy is figyelem
be vett, másrészt olyanokra, amelyek az ügy elbírálása szempontjából nem 
jelentősek.” "

Hóman „a politikai porondon jelentkezve fokozott tekintéllyel rendelkezett*, 
„mint a tudomány embere, állásfoglalása már e körülménynél fogva fokozott 
súllyal esett latba. (...) Ilyen hosszú időn át, ilyen kitartóan, tervszerűen, ilyen 
felelős állásban kifejtett tevékenység, amely szerves részként kapcsolódik a nem
zetet ért történelmi katasztrófát előidéző erőtényezőkbe, — a legsúlyosabb bünte
tés kiszabását indokolná.” Ettől azonban a NŐT „két körülmény figyelembevétele 
folytán” állt el:

„Nem hagyta figyelmen kívül az Országos Tanács, hogy vádlott 1944. év március 
19. után Veesenmayerhez intézett levelében ha csak egy ízben is, de oly kiállást 
mutatott, mely az ő körében csaknem egyedülálló, s hogy általában a tényleges 
német megszállás időpontjától kezdve terhére a Nemzeti Szövetség puszta tagság
vállalásán kívül nem mutatkozik semmi.Javára tudta be továbbá a vádlottnak, hogy 
olyan tudományos működést fejtett ki, amely egy alapjaiban téves történelmi 
szemlélet és kutatómódszer jegyében folyt ugyan, de mint adatgyűjtő és rendsze
rező tudományos munka nem jelentőség nélküli.

Mindezekre tekintettel az Országos Tanács a rendelkező rész szerinti büntetést 
szabta ki vádlottra,

( . . .)
Budapest, 1946. évi augusztus 17. napján
Dr. Szabó Mihály tanácsvezető s.k., dr. Sömjén Pál s.k. előadó,
dr. Berend György s.k. szavazó, dr. Hajnal Béla s.k. szavazó,
dr. Sacher Róbert s.k. szavazó”
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m .
nSarkosan fordul a fasiszta tömeggyilkos”

Eldorádó a Gyűjtőfogházban

Hóman és rabtársainak „otthona” az 1896-ban elkészült kőbányai Gyűjtőfogház 
eredeti rendeltetése az volt, hogy a különböző nemű szabadságvesztésre ítéltek 
büntetését egy épületcsoportban, de egymástól elkülönített épületekben lehessen 
végrehajtani; a többoldalú rendeltetést 1937-ben 23 épület szolgálta. A Gyűjtőfog- 
báz leghírhedtebb része az elkülönített Kisfogház volt. Ide szállították a két 
világháború közötti korszak politikusait, művészeit és a régi honvédség „demok
ratikus szolgálatra” át nem vett és elítélt tagjait. „A Kisfogház szomorú történeté
hez tartozik az, hogy 1945-től kezdődőleg itt tartották a legtöbb halálraítéltet és itt 
történt a legtöbb kivégzés. A T-alakú épület hosszanti szárnyában elhelyezett 
cellák egy részében voltak a halálosok elhelyezve, míg a velük szemközti zárkákat 
átalakították siralomházzá. A fogház osztályvezetője egy Mihalicska [József] nevű 
őrmester volt, aki a háború éveiben egy szélsőjobboldali lap rikkancsa volt— Bogár 
törzsőrmester ítéletvégrehajtó után — valószínűleg a legtöbb kivégzésen vett 
részt.”

Az ország legnagyobb fegyintézetében túlzsúfoltság uralkodott. „A két csillag 
alakú börtön három szárnyában összesen 3000 rabot tudtak elhelyezni, valamint 
a hozzá tartozó Kisfogházban további 400-at. Valójában sokkal több rabot tartot
tak itt, miután a kétszemélyes zárkákban legtöbbször 4-6 rab is szorongott.”1 

A közvélemény — elsősorban a Képes Figyelő c, lap jóvoltából — figyelemmel 
kísérhette a Gyűjtőfogház prominens elítéltjeinek életét. Az erre elhivatottságot 
érző újságíró, Palásti László 1946 augusztusában arra Hívta fel a figyelmet, hogy „a 
demokrácia igazságszolgáltatása kétségtelenül gyengédebben bánik a háborús 
bűnösökkel, mint ahogy ők annak idején mindnyájunkkal elbántak... H a a 
jogerősen elítélt rab »gyengélkedik«, a Gyűjtőfogház rabkórházába kerül, a 
börtön szanatóriumába, barátságos kórterembe, ahol ápolók és kitűnő orvosok 
vigyáznak rájuk.” Bepillantást nyerünk a „szanatórium” kórtermeibe:

„Hóman Bálint, aldnek életfogytig tartó fegyházra szóló ítélete jogerőssé vált, 
szintén a rabkórház lakója. És (...) előadást tart fogolytársainak. Látogatásunk 
időpontjában éppen egy történelmi kérdésről beszél. Hát hol van még ilyen 
szabadság a világon?

A rabkórház vezetősége úgy látszik gondosan ügyel arra, hogy a Gyűjtőfogház 
falai közé ne vonuljon be a fasiszta propaganda... A volt fasiszta kultuszminiszter 
tárgyilagos előadást tartott.”2

Palásti októberben részleteket közölt a Hóman-iratokbóL Cikkét így kezdte: 
„A Gyűjtőfogház rabkórházában, kékcsíkos pizsamában fekszik egy életfogytig 

tartó fegyházra ítélt háborús főbűnös: Hóman Bálint, 
írásait, jegyzeteit most rendezik a népügyészségen- A jogerősen elítélt Hóman
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Bálint főtárgyalásai után még egyre újabb és újabb dokumentumok kerülnek eló 
amelyek mind bizonyítják, hogy a szélsőjobboldal » örökös kultuszminisztere' 
rászolgált a súlyos büntetésre.”

Hóman „titkos irattárából” naplója néhány részlete, Werth Henrik egy üdvözlő 
levele, valamint egy feszült Hóman—Kállay levélváltás került kö4ésre. Befejezésül 
megtudjuk, hogy „Hóman most újra ír. Börtönnaplót..,”3

1946 novemberében az ítélet munkatársa ment el „kopár őszi kerten át kiváncsi, 
ságtól hajtva (...) a Gyűjtőfogház szürke épületébe, hogy vajon ínit csinálnak azok 
a háborús bűnösök, akik a demokrácia kegyelméből megmenekültek a bitófától” 
Nyugtázzuk, hogy

„A háborús főbűnösök magaviseletére nincs panasz. Most igyekszenek »jó fiúk* 
Lenni, a fogházban általában stréberek, alattomosan meghunyászkodóak és csen
desek. Á véres dáridók után bizonygatni szeretnék, hogy ők »alapjában véve* nem 
is olyan vadak.

Antal István és Hóman Bálint, a  fasiszta idők elnyűhetetlen miniszterei sem 
pöffeszkednekúgy, mint hajdanán. Antal alázatosan hajlong, bokázik, hafogházór 
lép be a cellába, az egykor kövér Hóman pedig felére fogyva udvarias fürgeséggel 
igyekszik megnyerni az őrök szimpátiáját."4

1947 februárjában Palásti László törhetetlennek nyilvánította a Gyűjtőfogház, 
bán uralkodó állapotokat. Idézetek a Képes Figyelő cikkéből:

„Többször megírta a Figyelő, milyen remek életűk van a nyilasoknak és háborús 
főbűnösöknek a Gyűjtőfogházban: a rabkórházban szinte szanatóriumi ellátásban 
részesülnek! Különösen azokat az országpusztítókat dédelgetik a hatalmas kórte
remben, akiket életfogytiglani fegyházra ítélt a népbíróság. (...) Antal István, 
Tasnádi Nagy András, Hóman Bálint és a többiek úgy élnek a Gyűjtőben, mintha 
a soproni Lövérekben vagy a mecseki Kikelet-szállodában lennének. Selyempizsa
mában társalognak egymással, Hóman előadásokat tart a  magyar történelemről, 
sakkoznak és mint önkosztosok, a legfinomabb ételek között válogatnák. Ugyan
akkor a Gyűjtőfogház más részében levő foglyok, akik nem kapnak kívülről 
élelmezést, kukoricakását és babot esznek.

A Gyűjtőfogházban az összes tisztségeket nyilasok kapták, még a köztőrvényí 
foglyok ímoki állásait is nyilasoknak adták. (...) A nyilasok méltőságos úrnak és 
testvérnek szólítják egymást. Egyöntetű vélemény, hogy a mai állapot — csak 
átm enet Nem is az amnesztiában bíznak, hanem abban, hogy rövidesen jön a 
jobboldali irány, (...)

.A Gyújtőfogház orvosai valamennyien nyilasok. Mindössze egy orvosnő van, aki 
nem bőnös. (.,;) Jellemző a nyilasuralomra az, ami a kórház egyik betegével, 
Nagyőszi rendqrszázadossal, a demokratikus rendőrség egyik megtévedt tagjával 
történt. A nyilasok bizalmatlanok voltak hozzá, rövidesen id is tették a kórházból.”

, Palásti végül közölte azt is, hogy a Gyűjtőfogház új vezetőséget kapott. Egyben 
kifejezte reményét, hogy az új gárda „példás rendet teremt az ország legnagyobb 
börtönében és végleg megszűnik a nyilasok eldorádója, a háborús bűnösök vidám 
gyöngyélete a Maglódi úton”.8

A Szabad Nép sem kívánt kimaradni a kőbányai leleplezésekből. Munkatársa -  
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György István - 1 9 4 7  márciusában arról számolt be, hogy „nincs főbűnös a Gyűjtő 
celláiban ”, „mert kórházban és szanatóriumban víg életet élnek”.

„A Gyűjtőfogház celláit jártuk végig, kerestük a háborús főbűnösöket, a gazda
gági élet nagy »hiénáit«. Alig találunk itt néhányat közülük.

A kórházban éppen rendélés van. A rendelőorvos dr. Szálas, a hírhedt nyilas. 
Ellenőrzés nincs. Hiába keressük dr. Estefányi Irma hivatalos főorvosnőt, ő csak 
ritkán ellenőrzi a három nyilas orvost. Úgy látszik, megbízik bennük. Pedig 
bizonyára ő is tudja: alig néhány héttel ezelőtt történt, hogy az egyik nyilas orvos 
egyik elvbarátjának szándékosan olyan injekciót adott a vérsejtsüllyedési vizsgálat 
előtt, hogy azután a vizsgálat a legsúlyosabb tüneteket mutatta ki — pedig a nyilas 
»betegnck« semmi baja nem volt.”

Az újságíró ezután végiglátogatta a kórtermeket. Mindjárt az „első kórházi 
szobában túrós rétesek, illatszertömegek, kolbászok társaságában” talált egy 
beteget, de továbbhaladt.

„A fogház szanatóriumában a 60 év körüli gyönge egészségű rabokat kellene 
elhelyezni, ilyent keveset találunk. A sarokszobában Tasnádi Nagy András kel fel 
selyempizsamájában kényelmes ágyáról. Az ő kedvéért néhány hónappal ezelőtt 
egy súlyos beteget dobott ki a főorvosnő a szobából, sőt a nyilas házelnök úrnak 
előzékenyen még az ágyat is fenntartotta, míg a Markóban volt. (...)

Hóman Bálint is rossz szívéről panaszkodik (elhisszük neki). Ő viszont a 
kórházból tette át a székhelyét a szanatóriumba. Cellát még nem látott.

Dr, Ferencz Sándorral, az új fogházi orvossal járjuk a szanatóriumot. Harminc 
»beteg« közül tizenhatról megállapítja: makkegészséges. De megállapítjuk azt is, 
hogy a szanatórium lakói mind háborús vagy főbűnös. Apró tolvaj nem akad 
közöttük.”
. Á nyilas-fasiszta úri bitangok katalógus! után György István így összegezte a 

látottakat:
„A fogházparancsnok minden erélye hiábavaló: Estefányi fóorvosnő és nyilas 

orvosai uralkodnak a gyűjtőfogház álbetegeinek örömére és tényleges ápolásra 
szorult betegei kárára. Reméljük: nem sokáig.”6

A sajtó által sürgetett intézkedésekről májusban a Képes Figyelő számolt be „Vége 
a fegyházi Eldorádónakí” címmel. A lap ismételten utalt arra, hogy a reformra 
azért van szükség, mert a fegyintézetekben „előnyös helyzetet élveznek a politikai 
foglyok, akik a demokrácia lojális magatartását a rendszer gyengeségének tekintik 
és egymásközt mértéktelen ideológiai propagandát folytatnak »a jobb jövő« 
reményében és egymást biztatják, hogy »kitartás, visszajönnek még a régi szép 
idők«.”

Ezért „Ries István igazságügyminiszter rendeletére dr. Zolnai Kálmán minisz
teri tanácsos, az igazságügyminisztérium börtönügyi osztályának vezetője teijedel- 
mes és korszerű börtönügyi reformot dolgozott ki, mely hivatva lesz megszüntetni 
a fennforgó anomáliákat, mellőzve az időszerűtlen és elavult rendelkezéseket és 
a letartóztatási intézetekben fogva tartott politikai foglyokkal szemben drákói 
intézkedéseket alkalmaz. Megszünteti az eddig élvezett kiváltságokat és különbö
ző újításokkal munkára kényszeríti azokat a fasiszta foglyokat, akik tönkretették az
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országot, lerombolták városainkat, hídjainkat és majdnem a teljes megsemmi - 
lésbe taszították Magyarországot.”

A Kolozsjenó tollából származó ismertetés elsőként azt emeli ki, hogy a „hábo ' 
előtti nívóra emelték az őrszemélyzet számát, fegyverzetét és szociális helyzetét 
Eddig ugyanis minden bajnak kiítforrása az őrszemélyzet számának elégtelenség 
volt, ez tette lehetővé, hogy nyilas foglyok úgyszólván szabadon garázdálkodtak 
(...) és a korlátozott felügyelet »aranjuezi szép napokat* teremtett a közös 
börtöncellákban. ” A foglyokat „munkára szorítják”, törekedve árra, „hogy azok 
politikai foglyok, akik eddig látszatmunkát fejtettek ki, a jövőben komolyan 
dolgozzanak". Cél, hogy „megszeressék a munkát", „versenyképes alkotóelemei 
legyenek akisipamak”, egyébkéntis „ha dolgoznak, akkor kevesebbet politizálnak
és kevesebb mód nyűik az eszme teijesztésére”. Eddig ugyanis „a politikai 
foglyoknak csupán a fele dolgozott, a másik fele pedig a cellában meditált 
»ártatlanságáról« és egymást uszították szabotázs és felforgató cselekmények 
végrehajtásáraVA foglyokat „társadalomerkölcsi oktatásban részesítik és vala- 
mennyiüket igyekeznek meggyőzni a demokratikus szellem szükségszerűségéről 
és előnyeiről”. A fasiszta foglyok nem végezhetnek irodai munkát, mert azt is 
„szabotálták és zavart okoztak a letartóztatási intézetek adminisztrációjában".

„Megszűnik az a lehetetlen helyzet, hogy az őrszemélyzet különleges udvarias
sággal bánjon a korábban magas rangot viselt nyilas bűnösökkel és a foglyokat régi 
címük és rangjuk szerint szólítsák meg. Tarthatatlan ugyanis az a helyzet, hogy a 
foglyok egymás közt, az őrszemélyzet pedig a foglyokat »mékóságos«, »kegyelrn- 
es«, sok esetben pedig »tábornok úr*, ^államtitkár úr*, »miniszter úr« megszólí
tással illesse a fegyintézetek vasbeton folyosóin, a falra vetődő vasrácsok árnyéká
ban. (...) Revízió alá veszik a  kórházba utalás kérdését is és igyekeznek a börtönök 
mai túlzsúfoltságán segíteni, részben új börtönépületek emelésével, részben 
fegyintézeteknek alkalmas más épületek átalakításával és korszerűsítésével.”

A rendelet ezenkívül rabkönyvtárak felállítását, a magánzárka megszüntetését 
és — „külföldi mintára” — a rabok „sportoktatását” helyezte kilátásba.7

Az intézkedések hatékonyságát Palásti László személyesen mérlegelhette, ami
kor. Dick György fotóriporterrel a Gyűjtőfogházban járt. Tapasztalatairól 1Ű47 
júniusában számolt be a Képes Figyelőben. Megítélése szerint „a Gyűjtőben a 
legszigorúbb szabályok érvényesülnek, a háborús főbűnösök azonban még min
dig aránylag nagyon jól élnek”. A látogatásba Antal István és Hóman Bálint közös 
cellájánál kapcsolódunk be.

„A fotóriporter le akarja fényképezni a fasiszta idők legalattomosabb, sötéÜélkű 
politikusát, a halálra ítélt Antal Istvánt, akinek büntetését később életfogytiglani 
fegyházra változtatták. A volt igazságügy-miniszter, mint a hörcsög pattan fel 
priccséről és izgatottan méltatlankodni kezd:

— Igazságügy-miniszteri rendelet tiltja a foglyok fényképezését!
— Ez az ön idejében volt így — hangzik az újságíró válasza. —Most azonban nem 

Antal István, hanem dr. Ries István az igazságügyminiszter. Neki pedig az 
álláspontja az, hogy a  fiatal magyar demokrácia érdeke megkívánja annak doku
mentálását: még a legelvetemültebb háborús főbűnösök is emberi módon töltik 
büntetésüket.
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Antal István morog valamit, azután dühösen leül a priccsére. Bizonyára arra 
gondol, hogy jó  lenne legalább tíz percig újra hatalomra jutni — és lecsukatni a 
fotóriportert.”

A kép elkészült, rajta „Antal István, a magyar Göbbels dühösen süti le szemét a 
fényképész lencséje előtt”.

Az iménti beszélgetésnek Hóman Bálint is tanúja volt.
„A volt kultuszminiszter, a németek első számú kémje, gúnyosan jegyzi meg:
— Engem nyugodtan fényképezzenek le. Tisztességes magyar arc az enyém.
— A Népbíróság életfogytig szóló ítélete egészén mást mond... — jegyezzük meg.
Hóman legyint és vakarni kezdi a mellét. Azt a helyet, ahol Hitler legm aga

sabb* kitüntetését viselte."
Hómanról is készült kép. Szembenézve a fényképésszel, priccsén fekszik, bal 

kezét a mellén (Hitler legmagasabb kitüntetésének helyén) nyugtatja, jobb kezét 
maga mellett. A képaláírás tanúsága szerint „Hóman Bálint még jobban meghí
zott.’ 8

1947. december 14-én a Szabad Nép „Fegyház vagy panzió?” címmel glosszát 
szentelt a börtöneldorádó témájának. „A bűnösöknek bűnhődniük kell; a demokrá
cia nem akarhat kínzókamrát berendezni a fegyházakban, de nem engedheti meg 
azt sem, hogy a fegyházakból luxuspanziókat varázsoljanak elnéző és cinikus 
felügyelők jóvoltából" — figyelmeztet a  Nemes György tollából fakadt írás. 8/ A

Arány Bálint emlékirata szerint „1947, december 16-án bejött kórtermünkbe 
Ferenczi, a kórház igazgatója, vele egy kis jelentéktelen fiatal újságíró. Ez néhány 
kérdést tett föl Hómannak és nekem: moóta vagyunk a kórházban, milyen 
betegséggel kerültünk ide, mennyi a büntetésünk stb, Aztán elmentek.”9A röpke 
vizit nem várt fordulatot hozott, melyről a Szabad Nép csak 1948 márciusában 
számolt be. A csaknem kolumnás anyagból megtudhatjuk, hogy a Gyíy tőfogházba 
betévedő Szabad Nép újságíróját „Nagy József elvtárs, a Gyűjtőfogház vezetője" 
arról tájékoztatta, hogy a rabkórházban súlyos visszaélések tapasztalhatók. A 
tollnok kórházlátogatásra indult, ahol elhűlve tapasztalta, hogy megannyi 
„összeesküvő és feketéző” között „Hóman Bálintnak szívizomelfajulása van és 
június 16. óta fekszik a kórházban". A kórházban gyűjtött újságírói adatok „az 
MKP-hoz kerültek", és „alig múlt el néhány nap és a Gyűjtőfogház kórházába egy 
háromtagú orvosi bizottság szállt ki”. A szakértők megállapítása szerint:

„Az ország dolgozó rétege koránt sincs úgy ellátva, és nem fekszik olyan 
betegségekkel kórházban, mint azok, akiket a Gyűjtőfogházban megvizsgálni 
alkalmunk volt. (...) A másodorvosi teendőket letartóztatott orvosok látják el, akik 
a demokratikus rendszer ellen dolgoznak, (...) A rabkórház! orvosok C  és B 
vitamint és májinjekciót adagolnak a betegnek hizlalás céljára, amikor maguk is 
elismerik, hogy a fogház élelmezése mellett vitaminhiány nem léphet fel, ~  
Megállapítjuk, hogy a magyar dolgozók, szabadon lévő, tisztességes emberek nem 
kapnak sem vitaminokat, sem májinjekciókat. Ilyen tényállás mellett nem csodá
latos, hogy a legbűnösebb politikai és gazdasági elítéltek három-hét kilót híztak a 
Gyűjtőfogházban?’

Az egyéni esetek között a bizottság kijelentette:
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„Ilóman Bálint: szívizomelfajulása van, de az 6 korában lévő legtöbb egyénre 
van szívizomelfajulása. Kórházi tartózkodása egyáltalán nem indokolt."

A jelentés eredményével „működésbe lépett az MKP Központi Ellenőrző 
Bizottsága”. A KEB által kiadott közlemény hangsúlyozta:

„Ferencz Sándor dr., a Gyűjtőkórház fogházának [így !] vezető főorvosa, az MKP 
tagja, a párt bizalmából került posztjára. Ferencz Sándor dr. ezzel a bizalommal 
a legsúlyosabban visszaélt.

(- )  _ /  "

A demokrácia ez elsőrendű ellenségei (...) olyan ellátásban részesülnek, amely
ben a becsületesen dolgozó tömegeknek nincs részűk. Máj és vitamin injekciókat 
kapnak, amelyekhez a becsületes dolgozók beteg állapotban sem juthatnak a mai 
hiányos gyógyszerellátás következtében. Ezek a visszás, felháborító állapo d  
olyan méretűek, hogy a korrupció teljes joggal tételezhető fel.

A Központi Ellenőrző Bizottság megállapította, hogy a Gyűjtőfogház kórházá
ban, Ferencz Sándor dr. elődje, Estefányi Irma dr. ellen hasonló okokból fegyelmi 
eljárást folytattak le, s ebben dr. Ferencz Sándor ugyanazokat az állapotokat 
kifogásolta, amelyek most az ő működésével szemben kifogásolhatók.

A Központi Ellenőrző Bizottság megállapítja, hogy 1948-ban ugyanolyan kor
rupt szellem uralkodik a Gyűjtőfogház kórházában, mint a horthyrezsim alatt, 
mégis azzal a különbséggel, hogy akkor a magyar szabadságért és a dolgozók 
helyzetének megjavításáért küzdő politikai foglyok nem kerülhettek még súlyos 
betegség esetén sem kórházi kezelés alá.

Ferencz Sándor dr. a beléje helyezett bizalommal visszaélt. Magatartásával 
súlyos erkölcsi kárt okozott a Magyar Kommunista Pártnak. A Központi Ellenőrző 
Bizottság kizárja a Pártból.

Ugyanakkor felhívja a Központi Ellenőrző Bizottság az illetékes hatóságok 
figyelmét a Gyűjtófogház kórházi állapotokra, olyan radikális intézkedések meg
tétele céljából', amelyek ezeknek a népi demokráciát, a jobb magyar hazát építő 
dolgozó tömegeket felháborító viszonyoknak véget vetnek.”10

Visszatérve Arany Bálint emlékezésére, a sorsdöntő vizit után „még aznap 
átköltöztettek mindkettőnket azún. Gyengélkedőbe, mely eredetileg az idegbeteg 
rabok számára készült, s jelenleg több száz öreg politikai rab volt ott összezsúfol
va.”10/*.

Megannyi wérbeli zsurnaliszta után hosszabban idézünk egy igazi írástudó, 
Szitnyai Zoltán Hómanról szóló visszaemlékezéséből:

„Megfuthatott volna végzete elől, ha nincs benne, talán a törzsökösen magyar 
Darányi nemzetségből származó anyai vérével öröklött s a fátumra hagyatkozó 
egykedvűség. Az 1945-tel bekövetkezett bomlás és zűrzavar is okozhatta, hogy 
erejét, cselekvő kedvét vesztve, nem élt a felkínált lehetőséggel és az amerikai 
megszállók Salzburg melletti, glasenbachi gyűjtőtáborából nem vette újtát a 
francia zónába, ahonnan senkit sem adtak ki. Bevárta, míg letelt a huszonnégy órás 
kegyelmi idő és az embervadász Himler kezére került. Közéletünk több más vezető 
szereplőjével, repülőgépen szállították haza bilincsek között és a vérszomjas

190



komédiások elé állították, akik a magyar nép nevében, de annak felhatalmazása 
nélkül, életfogytiglani fegyházra ítélték.

Utoljára Balatonfüreden voltam vele, aztán két esztendő múlva az Országos 
Gyűjtőfogház kórházának udvarán láttam viszont. Rozoga kis pádon üldögélt, 
csenevész fácska alatt, de egészen úgy, miként a balatonfüredi gyógyhelyen meg 
a parti sétány hársfái alatt. Ott hajlongó »csacsenerek« zsongták körül, itt sorsában 
osztozó egyszerű magyarok álldogáltak mellette. Szerény tisztelettel és azzal a 
meggyőződéssel, hogy nem lehet tartós egy rendszer, amely olyan férfit börtönöz 
be, mint Hóman B álint. Ebben ő maga is hitt kabaíisztikus—vagy ismét fátumszerű 
-  határidőben bizakodva.

— Még egy év fiúk, és megnyílnak börtönünk kapui — mondogatta.
A börtön akkor még nem gyűrte le közismert derűjét. Életerős fiatalok nyögtek 

fel körülötte, ő meg emlékei gazdag világából mesélgetett, anekdótázással feled
tette rabtársai nehéz sorsát Érvelése gyakran kihagyott, zárkatársai nemegyszer 
döngették a vasajtót orvosi segítségért. Egy ízben a rabkórház új vezetője, a hírhedt 
népügyész fivére, dr. Ferenczy lépett az ágyához.

— Orvosság kellene Hóman úr? — énekelte kaján káröröm dallamával. — Majd 
adunk magának...

És durva trágársággal zárta le mondatát.

( ~ )A börtönorvos elvetemültségétől felháborodott politikai elítéltek döbbent 
tanúi voltak annak, hogy Hóman a rabok szomorú társadalmában a legelhagyot- 
tabbak egyike volt. Sehol egy barát, régi tisztelő, aki legalább emberséges bánás
módot eszközölt volna ki számára, legalább annyit, amit a börtönök rendtartása 
a legsúlyosabb gaztettért elítélt gonosztevőnek is megad.

( - )
A további ápolásra szoruló Hómant kitették a rabok kórházából. Vállára dobott 

batyuval indult el onnan, fegyveres kísérő előtt lépegetve kijelölt helyére, a rabok 
hajdani szanatóriumának negyven személlyel tömött, három ablakú zárkájába, 
ahol Tasnády Nagy Andrástól, gróf Festetieh Sándortól, Zách Emil, Magyaróssy 
Sándor vezérezredesektől kezdve, a lebukott kommunista népbíróig képviselve 
volt minden társadalmi réteg és politikai árnyalat. Mosolyogva érkezett, humorér
zékét nem veszítve el az embergőz kődében gomolygó látványtól és derülten vette 
tudomásul, hogy a nyilas múltját megtagadó szobagazda abban a sarokban jelölte 
ki fekvőhelyét, ahol az osztálygyűlölettől fűtött kisemberek verődtek össze.

— Aztán magát hogyan kell szólítani miniszter úr? — kérdezte ellenséges 
kötekedéssel egyikük.

— Ezen sose törd á  fejedl — felelte nevetve. — Bálint bácsi vagyok és semmi más.
Az ellenséges hangulat egyszerre megenyhült. Ágyszomszédai, akik arra készü

lődtek, hogy megkeserítsék az egykori nagyúr amúgyis keserves életét, száznyolc
van fokos fordulattal a gondoskodás és védelem őrcsapatát alkották körülötte. 
Kiszolgálták, megvetették ágyát, söpörtek, sikáltak, nehéz szennyvödröt cipeltek, 
amikor Ő lett volna a soros, ágyba kényszerítették, ha nem érezte jól magát. Orvosi
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segítséget, gyógyszert követeltek számára a szegények bátorságával, reggeltől-estig 
sakkoztak vele (szenvedélyes sakkozó volt) s ha betoppant az őr, hirtelen felugrás 
sál eleven falat alkottak ágya körül, nehogy tetten érhessék és sötétzárkával 
büntessék a tiltott szórakozásért Ők voltak legfigyelmesebb hallgatói, amikor 
esténként, elsötétítés után, beteg szívétől ziháló tüdővel történelmet tanított ágya 
katedráján. Ók alkották legszűkebb körét, velük politizálgatott, velük ábrándozott 
szabadulásról s a nála idősebbektől [így! — valószínűleg: fiatalalibaktól — H.L.B.] 
megkövetelte, hogy tegezzék, amit azok tisztelettudó szövegezéssel te^esítettek és 
sohasem váltak bizalmaskodóvá. Szerették, szívükbe zárták, ínért emberként 
lépett közéjük és nem kellett magára erőltetett szerepetjátszani ahhoz, hogy szólni 
tudjon az egyszerű ember nyelvén.

(...)
A nyáron kemence forróságú, télen jégverem hidegségű, zsúfoltságtól bűzött 

zárkában egyre súlyosabbá vált az élet. Mind sanyarúbb körülmények között, mind 
durvább fegyelem alatt. A szabadulás babonásan elképzelt határideje rég elmúlt, 
sápadó remények haldokoltak a lelkek mélyén, már Hómanéban is, de szelleme 
töretlen frisseséggel élt és új célt tűzött eléje: hasznossá tenni termékeden éveket, 
befejezni a szívbetegek balatonfüredi szanatóriumában elkezdett történelmi 
munkát. Engedélyt kapott, mint akkor még mások is, hogy írhasson. Tudósi 
becsvágya legnagyobb feladatát, mint mondogatta élete fő művét, forrásmunkát, 
a nyelvünkbe rejtett múlt adatainak kutatásához szükséges nyelvészeti könyvek 
nélkül, egyedül bámulatos emlékezőtehetségére utáltán írta a térdeire tett papír
lemez íróasztalon.

Megfogy ottan is súlyos teste kolosszusát mind ritkábban vitte sétára harmadik 
emeleten lévő zárkájából. Olykor valamelyik társára támaszkodva, fáradságos 
lassúsággal lépegetett a börtönévektől megviselt férfiak tömött menetében. Nem 
tört meg, fásult sem volt, de ha közeli szabadulás vágyálmát zümmögte csapongó 
képzelet, a részvét csöndes mosolya mögé rejtette azt, hogy nincsenek már 
reményei. Tudósból bölccsé váltan, békés beletörődéssel vette tudomásul, hogy 
az a sors méretett rá, amit az általa is megírt, annyi dicső elődnek kellett elviselnie 
a haza szolgálatáért.

Néha zsebébe nyúlt és sokszori olvasástól gyűrödött levelet húzott elő. Petyhüdt 
bőr tömlőjéből kitekintő vizenyős szemében fény gyulladt és ráncokból mosoly
góssá simuló arcának apai ragyogásával újságolta, hogy a fia révbe ért Párizsban 
s a felesége ugyanott szakácsnő. Mi mást akarhat még, aki személyes vágyait lezárta 
és immár biztonságban tudhatja léte folytatását meg a felesége életét. Sokat 
dohányzott, egyik cigarettát szívta a másik után, s ha szerény készlete elfogyott, 
kisegítették zárkatársai. Szívének ártó, tiltott cselekedet volt, amelyről nem tudott 
leszokni.

(...)
Sokat szenvedett a megfelelő táplálék hiánya miatt. Amit a börtön adott, az 

ízetlen, tartalom nélküli lötty volt és közel sem elégítette ki nagy teste táplálékigé
nyét. Különösen a meleg húslevest kívánta. A hű nővér gondoskodása még át
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átnyúlt hozzá egy-egy csomaggal a börtönfalakon, de az bizony igen szegényes 
tartalmú, hideg és kevés élelemből állott.”10̂

A Szabad Nép rendcsinálása után Hóman alakja nemigen tűnt fel a sajtó 
tudósításaiban. 1949 közepén kihallgatták Pásztóy Ámon (a Külföldieket Ellenőr
ző Országos Központi Hatóság, a KEOKH vezetője, majd belügyminisztériumi 
osztályfőnök) perében, ahol a volt kultuszminiszter küllemét oly megkülönbözte
tett figyelemmel kísérő Palásti Lászlónak ismét módja volt megállapítani, hogy 
„Hóman láthatóan ugyancsak meghízott a Gyűjtőfogházban*.11

Vác: börtönvilág Magyarországon

1950 márciusa emlékezetes dátummá vált a gyűjtőfogházi rabok számára: a 
politikaiakat átszállították a váci börtönbe.

Egyikük így emlékezett:
„1950. március 15-e éjszakáján a Gyűjtő Kisfogházában őrzött politikai foglyo

kat, így engem is láncra fűztek, jó  szorosra húzva a kézbilincseket, feldobtak egy 
teljesen lepányvázott teherautóra, a végén felkapaszkodott két géppisztolyos 
ÁVÓ-s és az autó elindult velünk az éjszakában egy előttünk ismereden cél felé. 
Vácott kötöttünk i. Egyenesen a fürdőbe tereltek bennünket, ahol a már készen
létben álló rab borbélyok minden szőrzetünktől megfosztottak. Darócba öltöz
tünk, felsorakoztunk és utána az intézet parancsnoka, Lehota százados rövid 
beszédet mondott, amelynek lényege az volt, hogy mi mind fasiszta gyilkosok 
vagyunk, akik semmiféle kíméletet nem érdemelnek és akiknek még a bőrével sem 
kell elszámolniuk! Utána valamennyien a magán zárkaosztályra kerültünk.”12

Krupa Sándor ferences atya részletesebb előadásábán a volt kultuszminiszter is 
megjelenik:

„... a fogház udvarán hosszú láncokra fűztek bennünket. (...) Teherautókon 
megyünk. (...) Nini, milyen készségesen, jóakarattal segítenek az öregebbeken, 
hogyfel tudjanak mászni amagas kocsikba! {...)Hogy lócára zsúfolnak bennünket? 
Józanul csak nem várhatunk bársonyszéket, csak azért, mert miniszterek is utaznak 
velünk! Hogy nem szabad az autóban beszélni? Természetes. (...) Hogy fegyveres 
őrök záiják körül kocsinkat és motorbiciklisek cirkálnak elől-hátul. Istenem, 
féltenek! Hátha a nép meg akar bennünket támadni? Tudjátok, beismertük, hogy 
a nép ellenségei vagyunk...

Teherautóink a [váci] fegyház valamelyik udvarán álltak meg. Fejünk fölül 
lehúzzák a nagy ponyvát. (...) Az udvar tömve őrséggel. Legtöbbje ÁVÓ-s! 
Marconák. Hivatalosak. Fiatalok. (...) Távolabb csaholó rendőrkutyák nyugtalan
kodtak. (...) Kocsink hátulját leeresztették:

— Kiszállni, kiszállni!
A láncokat nem oldják el. Lépcsőt nem tesznek a kocsi elé. Csak egyre azt 

óbégatják: »Kiszálini, íeszállni! Gyerünk, gyerünk!* Leugrik az első; csaknem 
magával rántja a másodikat. A harmadik leereszkedik, a negyedik már lezuhan. 
Nagyon meggyötörtnek látszó öreg rab. Hóman Bálint, volt kultuszminiszter. Az
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őrök nevetnek. A rabok felszisszennek. A lentiek segítségére ugranak. Egy nagyon 
kidekorált alak, aki főfőnek látszik, ordít: ^Hagyják! Nem szállodába jöttek. Itt 
nincsenek inasok!« "13

A társaság összetétele szempontjából érdekes az a —. harmadik forrásból 
származó — megjegyzés, miszerint az egyenként „hatvan, rabláncra fűzött, kiéhe
zett, meggyötört embert* szállító teherautók egyképpen magukkal vittek „volt 
minisztereket, papokat, nyilasokat, szociáldemokratákat, elhajló kommunistá 
kat”.“

A váci börtönt 1949 végén vette át az Államvédelmi Hatóság. A régi őrség 
legnagyobb részét áthelyezték más fegyintézethez, csak a megbízh atóak maradhat
tak. „Ilyen volt például Mocsáry [Lajos] főtörzsőrmester, aki azután hamar átvette 
az ÁVH által már kipróbált módszereket. Az intézet új parancsnoka Lehota János 
ÁVH százados lett, aki nevét örökre beírta a magyar politikai foglyok történeté
be.*!5

Vác mindennapjainak kiemelkedő eseménye volt a fürdés. Krupa emlékezete 
szerint a „fürdő tágas, középen kisebb medencével, körben pedig tusokkal". 
Húszán fürödnek egyszerre, amikor megpillantja Hómant „nagyon soványan. 
Nagy, kövér embernek ismertük valamikor. Most hasán valósággal kötényként 
lógott le a bőre."16

Más szempontból, de emlékezetesek maradtak a séták is.
„A délelőtti sétára szintenként vitték le a rabokat. A hat méter távköz, lehajtott 

fej és hátra tett kéz itt is kötelező volt. Ilyenkor több fegyőr volt az udvaron. Ezek 
a hosszú udvar különböző részein helyezkedtek el, hangosan kiabálva lépéstartást 
vezényeltek. E ritmussal — minthogy egymástól távol voltak — gyakran megzavar
ták a rabokat, s aki szerintük nem tartott lépést a többivel, azt beküldték, s az illetőt 
az ajtónál álló, e célból odarendelt fegyórök alaposan meg is verték. Amikor a 
sétának vége volt, és a rabokat befelé terelték, több fiatal fegyőr ütlegelte a 
mellette elhaladókat. Egy-egy idősebb, elgyöngült ember az ütlegelés következté
ben nemegyszer legurult a lépcsőn. ”1S/ A

„A sétára az udvar négy sarkában felállított géppisztolyos ávósok ügyeltek fel. 
Séta egyesével, 5 méteres távközzel, mellre hajtott fejjel, háton összefogott 
kezekkel. Séta közben, indokkal-indokölatlanul sűrűn bokán rugdostak; a séta 
befejeztével 4-5 rabtársunkat kirángatták a sorból. Ezek Mocsáry osztályvezető 
irodája előtt falnak állítva várták sorsuk beteljesedését. Egyenként mentek be az 
irodába, ahol az erre a célra külön beállított pofozólegények kezébe kerültek...”17

„Az egészségügyi sétákból vesszőfutás lett. A sétakor közepén álló őrök szinte 
versenyeztek az ötletekben. Ha valamelyik kitalált valami embertelen tréfát, a 
másik megpróbálta túllicitálni. (...)Tasnádi Nagy Andrást, a magyar képviselóház 
elnökét külön tanították a sarkos fordulásra. Pedig akkor már elmúlt hetven 
esztendős és súlyos betegen vonszolta magát. Másik kedvencük Hóman Bálint 
volt. Ó t is külön oktatták a díszlépésre.

— Elég nagy a hasa, legalább lead egy kicsit — tréfálkoztak a faluról felhozott és 
embertelenségre átképzett őrök."18

„Az őrség minden alkalmat felhasznált arra, hogy belénk kössön. Nem volt séta, 
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hogy egymással való beszélgetés ürügyén ne szólítottak volna néhányunkat be az 
osztályvezetői irodába. Senki nem tudott kielégítően állni, ki- és belépni, válaszol
ni ahhoz, hogy kék foltok nélkül ne távozzék. A munkást megverték azért, mert 
elárulta a munkásosztályt, az értelmiséget, mert értelmiségi volt, a párttag azért 
kapott nagyobb ütéseket, mert csak későn lépett be a pártba, mi azért, m ert nem  
léptünk be. Veszélyes volt szemüveget viselni, mert miniszternek tartották az 
embert, a lúdtalpbetét burzsoá eszköznek bizonyult, és aki az elfogyott küblipapír 
pótlását kérte, a népidemokráciának pazarlással való megdöntéséért kapta a 
verést.”19

„A folyvást ismételt parancshoz híven, hátratett kézzel, mellreszegett fejjel 
keringtünk és ^sarkosan fordul a fasiszta tömeggyilkos* vezényszóra, sarkosan 
fordultunk a téglalap alakú udvar derékszögeiben. (...) Hajdani nyilaskeresztes 
elvétve is alig akadt közöttünk. Ám porkolábjaink aritmetikájában egyaránt a 
»fasiszta tömeggyilkos* nevezőjére került a képviselőház 1945 előtti és 1945 utáni 
elnöke, a vezérezredes, aki hadtestével szembefordult a németekkel és a szociál
demokrata képviselő, akárcsak a ferences rendfőnök vagy a volt kommunista 
intellektuel. De bármily engedelmesen, leszegett fővel és sarkosan fordulva rótták 
is az udvar kövét a fasiszta tömeggyilkossá egyenlősített rabok, a fegyveres őrök 
mindenkor versenyre keltek egymással lélegzetelállítóan obszcén szidalmak üvöl
tözésében.”20

A foglyok úgy tudták, hogy Lehota „minden héten kétszer külön szemináriumi 
estet tartott a hegyőröknek és magával hozott dossziékból felolvasta a prominen- 
sebb foglyok bűnlajstromát”. Az ideológiailag kiképzett, „agyontáplált és felhec- 
celt fiatal ávós fegyőrök szabad kezet kaptak a foglyokkal szemben.”21 (Tény, hogy 
az őrszemélyzet politikai megbízhatóságára fokozott figyelmet fordítottak a 
büntetés-végrehajtással foglalkozó szervek. Még 1949 végén „az igazságügy-mi
nisztérium azt a célt tűzte ki, hogy az ország minden részében népi származású 
fegyőrökkel frissítse fel a régi állományt". Palásti László, a Képes Figyelő száguldó 
riportere tanúja volt az új váci fegyőrök nagy pillanatainak, amikor az igazságügy- 
minisztériumi bizottság előtt „100 férfi fegyőijelölt vizsgázott. Legnagyobb részűik 
földmunkás volt.”22)

„A csupa fiatal, jól táplált fegyőmek oktatásként naponta azt magyarázták, hogy 
az az 500 ember, akiket őriznek, mind hazaáruló bitang, semmirekellő, nem 
érdemelnek semmiféle kíméletet. A fegyőrök aztán virtust csináltak abból, hogy 
melyikük tud többet ártani a raboknak. Időnként néhány fegyŐr — nyilván felső 
megbízatásból — kettessével végigjárt egy-egy szintet és valóságos sportként 
végigpofozta, verte egyenként valamennyi rabot. ”22/ A

„A régi őröket ávós fenevadakkal váltották fel és elkezdődött a politikai elítéltek 
módszeres, inkviziciós kegyetlenségü testi kínzása. Szadista tacskók, akik Hóman 
Bálintnak köszönhették, hogy iskolás korukban nem kellett testi fenyítést elszen- 
vedniök, főként rajta tombolták ki kegyetlenkedó hajlamukat. Szinte naponta 
szólították ki zárkájából, hogy pálcájuk ütlegeivel táncoltassák a folyosón. Vagy a 
sétán »békaügetésre« kényszerítsék és röhejtől düledezve nézzék, amint beteg és 
nehéz teste lihegve, erejét felülmúló igyekezettel teljesítette a parancsot, míg 
emberkupaccá váltan, fel nem borult a börtön udvarán.”22/ 15
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Fiala Ferenc mindig egyéni hangú visszaemlékezései közül a Hóman Bálint Q 
vonatkozó részből idézünk egy történetet:

„A harmadik emelet 175-ös számú cellájában őriztem ám ultát Tőlem a másodé 
cellában helyezték el — magánzárkaszerűen — Hóman Bálintot, aki külön bűnt 
tésből nem kaphatott szobatársat. Mikor elhaladtam cellája előtt, benéztem ' 
láttam, hogy az akkor még hatalmas termetű ember féltérdre ereszkedve a padi 't 
súrolja.

— Mit tetszik csinálni Bálint bácsi?—kérdeztem és beléptem a cellába. Felnézett
nagy barna szemeivel és régi derűs modorával mondta: ■ '

— Mindennap fel kell súrolnom a padlót, különben sötétre vágnak.
Láttam, hogy nehezére esik a reá kirótt munka, tehát felsegítettem, kivettem

kezéből az elkopott súroló kefét:
—Tessék hagyni, majd én gyorsan felsúrolom—mondottam és nagy igyekezettel 

kezdtem hozzá a munkához. Már majdnem kész voltam, amikor észrevettem, hogy 
ott áll az ajtóban az emeleti osztályvezető, a ferdeszájú Kovács őrmester.

(••;>
Mikor megpillantottam a cellaajtóban, azt hittem legfeljebb elzavar és mehetek 

sétára. De nem... Kovács őrmester elvtárs belépett a zárkába, két kezét csípőjére 
tette és nyájas hangon kérdezte:

— Mikor osztották be magát ebbe a cellába?
Vigyázzállásban feleltem:
— Tisztelettel jelentem, ez nem az én zárkám, csak rabtársamnak akartam 

segíteni a súrolásban. Beteg ember és nehezen megy neki EZ a munka.
Valahogyan megnyomhattam »ez a munka« szókat, amit Kovács észrevett 

Elmosolyogta magát, a szája szélén húzódó seb varrat quasimodószerűvé torzította 
arcát, majd csúnyául elkáromkodta magát.. Kivette kezemből a súrolókefét és 
átnyújtotta Hómannak:

— No maga vén tróger, most kezdheti az egészet élőiről.
— Igenis felügyelő úr — mondotta Hóman Bálint, volt kultuszminiszter, a 

Nemzeti Múzeum igazgatója — anélkül, hogy bármiféle indulat látszott volna az 
arcán, ami még jobban feldühítette a ferdeszájút.

— Na gyerünk, mire várunk még — ordította, mire Hóman a maga 110 kilós 
testével újból letérdepelt és súrolni kezdte a már egyszer felsúrolt padlót A 
ferdeszájú pedig csak ott állott az ajtóban és nézte. Úgy vigyorgott, ahogyan csak 
a durva barbárság vigyoroghat, ha durva erejével maga alá gyűri azt a valamit, amit 
kultúrának, keresztényi szeretetnek nevezünk azóta, hogy Krisztus meghalt a 
keresztfán. A nagy csendben nem hallatszott más, csak a padlót sikáló kefe 
sercegése, amit mégjobban aláhúzott az udvaron sétálók monoton moraja. Mikor 
Hóman végre a szoba végére ért, feltápászkodott és jelentette:

— Kész vagyok...
— Mi az, hogy kész? — mondta a ferdeszájú. Ez magának kész? Koszosabb, mint 

előtte volt — és nagyot köpött a cella közepére. Egy-kettő kezeljük élőiről. 
Ragyogjon, mint a csillag. Értette?

— Igenis értettem — hangzott a felelet, miközben a ferdeszájú szemébe nézett.
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fia az csak hajszálnyit is tudott volna olvasni a szemekből, akkor talán megijed attól 
a fölénytől, ami az »Igenis értettem* — két szóból kiáradt. Nem volt abban semmi 
gyűlölet, vagy harag, csak a már sok mindent látott ember csendes ítélete azok 
felett, akik még arra sem méltóak, hogy haragudjunk rájuk.

Jó negyedórába tellett, amíg Hóman végig kínlódta a második felmosást. Tüdeje 
dhált, arcáról kövér verejték-cseppek csepegtek alá, s amikor feltápászkodott — 
hogy d  ne dőljék — nekitántorodott a falnak. Odaugrottam és segíteni akartam — 
de máris csattant a ferdeszájú őrmester hangja:

—Mit avatkozik ismét a mások dolgába?—egyébként mi még majd beszélgetünk 
egymással. Most pedig mars kifelél

(...)
Ősszel mégegyszer találkoztam Hóman Bálinttal a fürdőben. Mikor megpillan

tottam a hol hideget, hol forrót csepegtető zuhany alatt, olyan érzés fogott el, mint 
mikor az ember halálosan szomorú dolgot lát és mégis nevetnie kell. Mint mikor 
egy temetésen észrevesszük, hogy X, vagy Y  úr cilinderén meglátszik, hogy viselője 
nihakölcsönző intézetből vette bérbe a nem a fejére méretezett, divatjamúlt 
kalapot. A valamikor 110—120 kilós ember, nem nyomhatott többet 70-80 kilónál. 
Okos, fénylő két barna szeme megtört és a hasáról lelógó börlebeny a térdéig ért, 
diszkréten eltakarva az alatta lévő szerveket. Két karjáról ugyancsak bőrfüggönyök 
lógtak, s az arca már inkább múmiaszerű, mint emberi ábrázat volt.

(■ ••)
Öltözködés közben még elmondotta, hogy másnap viszik a kórházba, ahol talán 

még kap pár ív papírt, m ert kérvényt adott be, hogy megírhassa a magyar pénz 
történetéről szóló tanulmányának folytatását.”25̂

A foglyok bántalmazásán kívül fizikai leépülést eredményezett az éheztetéssel 
egyenértékű étkeztetés.

„Mert első váci napunktól az utolsóig, a szónak legcicomázatlanabb értelmében 
éheztünk. Levesünk különös színű víznek, a főzelék híg levesnek tűnt. Ha pedig 
tésztát kaptunk, avagy vasárnap pörköltet, egy közepes étvágyú, de nem korgó 
gyomrú férfi négy-öt adaggal talán beérhette volna. (...) Vácott ételeink a zsírnak 
vagy olajnak színét se látták; gyümölcshöz, salátafélékhez sohasem jutottunk... (...) 
Noha takarékosan mozogtunk, mégis mindannyian, de kivált a régebbi rabok 
szemlátomást fogytak. Amikor egyszer merőben plátói érdeklődésből megmérték 
testsúlyunkat, kiderült, hogy legtöbb, hajdanta nyolcvan kilós fogoly nem éri el az 
ötvenet sem.”23

„A napi ellátás nem érte el a 600 kalóriát és az emberek a harmadik hónap végén 
már úgy támolyogtak, mint a súlyos betegek. Egy szép napon ÁVÓ-egyenruhás 
orvosi bizottság vizsgált bennünket. Megtapogatták fenekünket, ezt-azt kérdeztek, 
majd valamennyiünket megmértek. Kiderült, hogy ádagsúlyunk nem érte el az 50  
kilót. Hóman Bálint, az új magyar történelemírás atyjának normális súlya 110 kiló 
volt. A váci börtönmérleg mindössze 65 kilót mutatott. Szegény úgy nézett ki, mint 
valami öreg napokat megélt elefánt, hasbőre a térdét verdeste.”24

Fiala Ferenc sem talált jó  szavakat Vác egészségügyi ellátására:
„A főorvosi tisztet egy dr. Halász nevű volt munkaszolgálatos orvos látta el. Ha
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va’aki orvosi vizsgálatra föliratkozott, első kérdése nem az volt, hogy mi a baia 
fájdalma, hanem hogy milyen népbírósági paragrafus alapján ítélték el. Orvosság 
helyett gyakran összepofozták vagy összerugdalták [ti. a beteget], mint szimulánst 
Ha pár nap múlva meghalt — ez csak jó  pont volt úgy dr. Halász, mint Lehota 
számára. ”25

Az 1950 végén 66. életévét megkezdő Hóman számára folyamatosan szűkültek 
az életben maradás esélyei, ,

„A hatalmas termetű Hóman (...) 1951 [valószínűleg 1950 — H .L.B .] végén már 
csak mint szánalmas emberi roncs gubbasztott mindössze egy szalmazsákkal 
berendezett zárkájában. Mert mint írástudóra, óreá külön vigyáztak. Mindvégig 
magánzárkában volt. Hetenként kétszer fel kellett súrolnia nemcsak zárkáját, de 
a szigorított fogház harminc méter hosszú, tölgyfával burkolt folyosóját is. A 
trepnit. Ilyenkor mindig számos látogatója volt. A valamikor 130 kilós test már 
mindössze hetven kilót nyomott. Egy nap már nem tudta felsúrolni a trepnit, mert 
összeesett. Átvitték a kórházba, s Halász főorvos úr harmadik vizité alkalmával 
amúgy orvosi módra megkérdezte tőle:

— No Hóman, még nem döglött meg?”26
„A váci fegyház kórházában a vele egy szobába került prímási titkár [Zakar 

András] meggyóntatta, egy kenyérdarabkával transsubstált oltáriszentséggel meg- 
áldoztatta. Azután Hóman beteg zárkatársaitól soijában, tréfálkozva bocsánatot 
kért és kiszenvedett...”27

Értesítés Hóman Bálint haláláról

ÁLLAMBIZTONSÁGI BÜNTETŐINTÉZET, VÁC
1017. sx.
1951

bíróságnak
Budapest

Értesítem, hogy a bpesti néibíróság NB. V. 864/1946. sz. alatt hozott 
ítéletekkel háborús és népellenes bűntett miatt életfogytig tartó fegyház büntetés
re jogerejűl cg elítélt s a Bpesti orsz. büntetóintézetból 1950. március 11-én ide 
beszállított dr. Hóman Bálint a mai napon meghalt.

Erről az államügyészséget — megyei bíróságot tudomásulvétel végett érte
sítem.

Vác, 195/. évi június hó 2-n
U ’hota » k

intézetvcfCtú

[Kézírással rávezetve:] 1951. május 15. [szignó]28

198



Jegyzetek
I. „A  MAGYAR K U LTÚ R H Ó 1IÉ R T  IS HAZAHOZTÁK...”

1 Kis Újság, 1945. novem ber 20 ., 1.
2  Szabad N ép, 1945. novem ber 21 ., 4.
3 Világ, 1945. novem ber 21 . 1.
4  Világosság, 1945. novem ber 23 ., 2.
5  Szabadság, 1945. novem ber 23 ., 1.
6 Világ, 1945. novem ber 23 ., 2.
7 M agfar Nemzet, 1945. novem ber 23 ., 2.
8 Világosság, 1945. novem ber 23 ., 2-
9 Szabadság, 1945. november 24 ., 2.
10 Világosság, 1945. novem ber 24 ., 2.
11 Képes Figyelő, 1945. novem ber 24., címoldal
12 Szabadság, 1945. novem ber 23 ., 1.
13 Szabadság, 1945. novem ber 24 ., 2.
14 Szabad N ép, 1945. novem ber 24 ., 2-
15 Világosság, 1945. novem ber 24., 2.
16 M agyar Nemzet, 1946. jan u ár 8 ., 3.
17 Szabadság, 1946. januar 9 ., 2-
Hóm ant a politikai rendészeti osztály m ár 1945. decem ber elején átadta a népügyészségnek.
18 Szabadság, 1946. január 11., 1.
19 D em okrácia, 1946. január 20 ., 2.
Bárdossy legendássá vált utolsó szavairól a  napisajtó túlnyomó része nem számolt be, a 

kivételre példa: H aladás, 1946. január 12., 2 . Számos változata él. ld. H ala—M arschalkó, 166., 
193.; Zínner—Róna, II. kőt., 288 . Bárdossy népbírája, Major Ákos szerint: „a halálra ítélt 
[Bárdossy] nem engedte a szemét bekötni, s amikor a puskacsövek közelről rám eredtek, azt 
kiáltotta: »...Isten mentse meg az országot...«. Nem fejezhette be. A földön vonagló testbe a 
börtönparancsnok közvetlen közelről pisztolyából még belelőtt.* (Major, 238 .)

Sulyok Dezső véleménye szerint a  Bárdossy-perben, amelyben a vádat Szalai Sándor szociál
dem okratajogtudós képviselte „az ügy vezetése abban a m ederben ment, mintha Magyarország 
történelme 1919-től kezdve egyetlen kolosszális bűncselekményből állt volna, amelynek tettese 
a magyar nép, áldozata pedig a zsidó nemzeti kisebbség volt. (...) Szalai a  francia forradalom  
ügyészeit utánozva deklamált [szónokolt] és patétikus jeleneteket rendezett. A tárgyalás szellemi 
színvonala azonban olyan alacsony volt, hogy Bárdossy fölénye magasan kiemelkedett bírái és 
vádlója felett. Az ügy erkölcsi győztese hatarozottan ő m aradt.” (Sulyok, 547—548.) Érdem es 
áttanulmányozni Major Ákos — önkritikától nem mentes — m ár em lített visszaemlékezését 
(Major, 1 9 5 -2 5 0 .) .

20 Szabadság, 1946. január 17., 1.
21 N épbírósági Közlöny, 1946. jan u ár 26 ., 9.
22 Szabadság, 1946. január 29 ., 4.
23 Világ, 1946. január 25 ., 2. (Macartney üdvözlése, hasonlóan meleg szavakkal: M agyar 

Nemzet, 1946. jan u ár 25., 3.)
24 Képes Figyeld, 1946. február 9.
25 H aladás, 1946. február 2 1 1 .
26 Világ, 1946. február 23 ., 2.
27 H aladás, 1946. február 28 ., 1.
28 Világ, 1946. március 9 ., 3.
A Világ március 28-án foglalkozott újra aMacartney-üggyel. Egy olvasói levél arra hívta fel Zsolt 

Béla figyelmét, hogy „a magyar közvélemény beteg. Beteg embernek pedig diéta kell. ( ...) Lehet, 
hogy valóság az, hogy Macartney professzor meglátogatta Imrédy Belát börtönében és Hóm an  
érdekében szót emelt, lehet, m ondom , de azért mégsem Önnek van igaza, aki ezt közzétette, aki 
a cáfolatra ellencáfolattal felelt, hanem annak, aki nem akarta, hogy betegnek túl nehéz ételt 
adjanak. Bár Önnek volna igaza és volna a magyar társadalom oly egészséges, hogy nem kellene
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fél; unk a puszta valóságtól." — Zsolt válasza: „Nem vagyok egy véleményen Önnel. A diétával 
elkéstünk! Súlyos m űtétén esett á t a  m agyar közvélemény, műtőasztalra kötözték, késekkel 
mentek neki. Túlélte a m űtétet, m ár lábadozik, kibír erősebb dolgokat is, mint az égés 
Macartney-ügy. M ert vannak — sajnos — sokkal erősebb dolgok.” (Világ, 1946. március 28 ./2  \

2 9  Képes Figyelő, 1946. m árcius 9. — M acartney szerepéről Ld. ifj. H óm an Bálinté dolgozat után 
közölt visszaem lékezését.

30  Nép bírósági Közlöny, 1946. március 10., 5. (A cikk alcíme: „Budapesten elárulta a nyilas^, 
nak a kormány titkait”)

31 B arcsai, 43.
H óm an előadását (H óm an 1943) a  Századok közölte, amely — Barcsai szerint — „a náci 

történettudom ány elleni harc megalkuvást nem  ism erő orgánum a” volt (Barcsay, 5 1 .—A Barcsai 
Géza néven megjelent füzetet B arta István, a  Teleki Intézet tanára írta — Kosáry Domokos 
közlése)

3 2  Haladás, 1946 . március 21., 4.
A másik „megbízható, régi fasiszta” Mályusz Elem ér volt, „aki 1944 nyarán, a zsidótlanított 

Fészek Klub bankettjén Sztqjay és Veesenm ayer között” ült, de szóba kerül Hajnal István, aki 
„húsz esztendőn át a nácizmus álapelveit hirdette katedrájáról”, és Barta István, aki „Die 
Judenffage in Ungam ” c. könyvében (1 9 4 1 ) azt fejtegette, „hogy a magyarországi zsidókérdésnek 
egyetlen megoldása a kitelepítés, vagy magyarul: deportálás!” Kosa összegzése: „Ebből is 
lathatjuk, Barcsai ú r könnyen osztogatja az ellenállás demokratikus medáliáját, es a tiltott fasiszta 
könyvek szerzőit gracíőz mozdulattal átemeli a szellemi szabadságharcosok névsorába. Oly 
könnyedén és finoman teszi mindezt, m int ahogy a kultuszminisztérium szokott hasonlót 
cselekedni a volt fasiszták soronkívüli előléptetése alkalmával!”

II. „EG Y PSZICH O LÓ G IA I R EJTÉLY ”

A közölt idézetek a Belügyminisztérium irattárában Nb. 8 6 4 /1 9 4 6 . szám alatt őrzött Hóman 
peranyagból valók,

A  dosszié bekötött, 271 oldalas. Az anyag jogi szempontból csoportosított és a következő 
beosztást követi: Jelentés — Tanúvallomást jegyzőkönyvek — Gyanúsított jegyzőkönyvei — 
Tárgyalási jegyzőkönyvek — Vádirat — ítélet — Végzés, Végindítvány — H atározat — Kérdem, 
beadvány — 1945 előtti dokumentumok — Átiratok.

A  peranyag legutóbbi rendezését 1970. június 8-án zárták.
1 H óm an 1922-ben lett a  Magyar Nemzeti M úzeum kebelében lévő Országos Széchenyi 

Könyvtár igazgatója, 1923-ban pedig a Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatója. Miniszteri 
kinevezésekor (1932) a Múzeum — javadalmazást nem  élvező — elnökévé nevezték ki. Az 1934: 
V ili. te. Magyar Nemzeti Múzeum néven foglalta egységbe a főváros valamennyi országos 
gyűjteményét: a  Magyar Országos Levéltárat, az Országos Széchenyi Könyvtárat, az Országos 
Magyar Szépművészeti Múzeumot, az Országos Magyar Történeti M úzeumot, az Országos 
Természettudom ányi Múzeumot, valamint a Közgyűjtemények Országos Főfelügyelőségét. A 
Magyar Nemzeti Muzeum Tanácsában ezen intézmények vezető és választott tisztviselőin kívül 
a tizennyolc tagú szakértőbizottság tagjai, esetenként a gazdasági igazgató és a Magyar Tudomá
nyos Akadémia küldöttei foglaltak helyet. — Pasteíner a közgyűjtemények országos főfelügydó- 
jeként vett részt az üléseken. (A Nemzeti Múzeum Tanácsának személy szerinti névmutató] át ld. 
Magyarország tiszti cím- és névtára évenkénti köteteiben.)

2 Jánossyt a Magyar Országos Levéltár főigazgatójává nevezték ki. (Elődje, H erzogjózsef 1941. 
decem ber 29-én halt m eg.)

3 Vessenmayer — ez H óm an vallomásából és a ném et követnek a népbíróság előtt tett 
tanúvallomásából is kiderül — nem jó l emlékezett: H óm an nem vett részt a megszállással egy 
időben, a  ném et követségen folyó kormányátalakítási tárgyalásokon.

4  A Magyar—Ném et Társaság 1939. május 5-én alakult „a magyar és a német kultúra között 
fennálló kapcsolatok ápolása és fejlesztése* céljával. Az alakuló ülésén H óm an Bálint kultuszmi- 
niszteri minőségben vett részt. A társaság elnöke Darányi Kálmán ny. miniszterelnök, képvise
lőházi elnök (halála után Tasnádi Nagy András képviselőházi elnök), főtitkára Kibédi Varga 
Sándor egyetemi tanár lett.

5 H óm an felesége és fia, ifj, H óm an Bálint külföldön maradtak. (Életútjukat ifj. Hóm an Bálint
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visszaemlékezése foglalja össze, amelyet e dolgozat után közlünk.) H óm an a negyvenes években 
összegyűjtötte önm aga és felesége felmenőinek összes fellelhető anyakönyvi iratait, illetve azok 
hiteles másolatát. (O L  P .955)

6 H óm an m int miniszter:
Kultuszminiszter Gömbös Gyula kormányában (1932. X . 1.—1936. X . 12.)
Kultuszminiszter Darányi Kálmán kormányában (1936. X . 12.—1938. V. 14.)
Tárcanélküli miniszter Im rédy Béla kormányában (1938. V. 14,—VII. 11.)
Kultuszminiszter gr. Teleki Pál kormányában (1939. II. 16.—1941. IV. 3 .)
Kultuszminiszter Bárdossy László kormányában (1941 . IV. 3 .—1942. III. 9 .)
Kultuszminiszter Kállay Miklós kormányában (1942. III- 9 .—1942- VII. 3 .)
A mindeddig legteljesebb Hóman-bibliográfia 1938-ig terjed: H óm an Bálint Munkái. 3 . k ö te t  

Művelődéspolitika. Magyar Történelm i Társulat, 1938. 655—674 . Az adatokat Szendrey Tam ás 
igyekezett kiegészíteni az 1985-ben megjelent „ősem berek — ősmagyarok” c. Hóman-posztu- 
musz függelékében. (A könyv bibliográfiai adatait id. az 51. jegyzetben.)

7 A peranyagban nem található
8 A peranyagban nem  található
9 A peranyagban nem  található

10 Kultsár István kultuszminisztériumi osztálytanácsost 1938-ban nevezték ki az értelmiségi 
munkanélküliség miniszteri biztosává. A hivatalt 1939-ben a kultuszminisztériumtól a m iniszter 
elnökség alá rendelték, és feladatává tették a zsidótörvények adminisztratív végrehajtását. A vád 
Kultsár István nevével és tevékenységével kívánta bizonyítani H óm an antiszemitizmusát. (Ld. a  
26. sz. jegyzetet is!)

11 Sulyok interpellációjának szövege, felszólalása, Hóm an válasza, Sulyok viszontválasza az 
1937. decem ber 1 je i  képviselőházi ülésen: KN, 1935—40 ., XVT. köt., 148—155.

12 1937. decem ber Í jé n  Sulyok és H óm an „párbeszéde” után tovább folytak az interpellációk  
a képviselőházban. Az egyik felszólalás közben váratlan incidens tám adt, am ikor H óm an a 
kisgazdapárt képviselői felől, nevezetesen Eckhardt Tibor szájából azt hallotta, hogy „a kultusz- 
miniszter ú r a nyilas propagandát egy év óta csinálja”. Hóm an felcsattanását és az azt követő 
zűrzavart a Képviselőházi Napló igy adja vissza:

„HÓMAN BÁLIN T vallás- és közoktatásügyi miniszter a baloldal felé: Kocsm ában beszélnek 
így! Hol vagyunk? Nem kocsmában! — Br. BF.RG MIKSA: Ezt kikérem magamnak! — N ÉM ETH Y  
VILMOS: Önök szeretnének kocsm át csinálni belőle! — Br. BERG MIKSA: Kijelenti, hogy a 
parlament kocsma?! Kikérem, hogy így beszéljen! — Nagy zaj. — Egy hangjobbfelőt: Disznósági 
—E gf hang a baloldalon: Szégyen, hogy ilyesmi megtörténhetik! — Elénk fdkiáUások a jobboldalon: 
Kikeljük magunknak! — Br. BERG MIKSA: Azt sem tudják a képviselő urak, miről van szó! — 
NÉMETHY VILMOS: Az a szándéka a miniszter úrnak! — Nagy zaj. — ELN Ö K: Csendet kérek, 
képviselő urak. Kérem  az interpelláló képviselő urat, méltóztassék beszédét folytatni.” (KN, 
1935—40., X V I., köt., 168-169.; az ügy folytatását illetően ld. H óm an tanúvallomását és a  25 . sz. 

jegyzetet.)
13 1933 végétől Hans G eorg von Mackensen, 1937 közepétől (1941 nyaráig) O ttó Erdmans- 

dorff volt a budapesti ném et követ.
14 Zinner—Róna, I. köt., 93 .
15 Az „isteni nevetés” története: 1938. május 5-én Rassay Károly felszólalása közben Esztergá

lyos Ján os közbeszólása után — „A rákosi országgyűlésen határozatokat hoztak arról, hogy a 
lutheránusokat m eg kell égetni! Most meg ők tamadnak és hoznak ilyen törvényeket!” — a 
képviselőházban „derültség és zaj” tám adt „a jobboldalon és középen”. (KN, 1 9 3 5 -4 0 ., XVIII. 
köt., 313 .) Néhány nappal később — május 10-én — Esztergályos felszólalásában felidézte az 
eseményeket:

„Rassay Károly igen t. képviselőtársam az ő nagyszerű beszéde folyamán felhívta az urak 
figyelmét azokra a keresztényüldözésekre, amelyeket a  történelem  felmutat előttünk. (H U BA Y  
KÁLMÁN: Amelyeket a zsidók csináltak!) Akkor én itt közbeszóltam... (MALASITS GÉZA  
közbeszól.) Csendet kérek! (D erültség.) Mondom akkor én itt közbeszóltam, hogy a rákosi 
országgyűlésen határozatot hoztak, hogy a lutheránusokat m eg kell égetni. (ANTAL ISTVÁN: De 
nem 1925-ben!) Tessék csak várni türelemmel. (Élénk derültség. — GR. FESTETICS DOMON
KOS: Ne zavarjuk Ján os bácsit!) E rre a közismerten tudós igen t. miniszterünk, H óm an  
kultuszminiszter.úr isteni nevetésbe [kiemelés tőlem —H .L .B .] kezdett (D erültség.), csak úgy rengett
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az egész miniszter a jóízű nevetéstől. (Élénk derültség. — CSOÓR LAJOS: Váljék egészségére! 
FARKAS ISTVÁN: Attól hízikl) és ebben a jóízű nevetésben benne vált az, hogy milyen szamánánZ 
mond ez az Esztergályos, [kiemelések tőlem — H.L.B.] (D erültség.)’’ (U o. 4 42 .)

Major R óbert tehát Esztergályos Ján os saját szavait vette át.
16 „Hitler Adolf személyében (...) a célkitűzésbe vetett rendüleden hitet és hivatástudatát

puritán erkölcsi felfogását es az egyszerűségig menő közvetlenséget, tekintetében és beszédébe^ 
megnyilvánuló szuggesztió erejét és alkotásában a rendszerezésben jelentkező akarást találtam 
a  legjellegzetesebbnek. Napjainknak kétségtelenül egyik legnagyobb egyéniségével álltam szem
ben, akit alkotásaival együtt igyekeztem a historikus szemével meglátni. (Budapesti Hírlap, igjg  
június 7., 5 .)  •

17 „Deutsch—ungarische Schicksalsgemeinschaft"; németül megjelent: Áthenaeum, Rp 194a 
Magyarul ld. H óm an 1941.

18 1944 , április 7-én az auschwitzi táborból megszökött két szlovák zsidó férfi, akik április 
végén Zsolnám a helyi Zsidó Tanács képviselőinek bemutatták bizonyítékaikat (táborrajzok, 
adatok a meggyilkoltakról, a Cyklon-B kristályszemcséi), és papírra vetették élményeiket. Ez volt 
az első hiteles dokumentum arról, hogy Auschwitz—Birkenauban tűi történik az odahurcolt 
emberekkel. Az április 26-án írt fogalmazványt átcsempészték Magyaroszágta, ahol lefordították 
és a  kővetkezőkhöz juttatták el: Serédi Jusztinián bíboros, hercegprím áshoz, Ravasz Lásdó 
reform átus püspökhöz, Raffay Sándor evangélikus püspökhöz, Komoly O ttó  cionista vezetőhöz 
és özvegy H orthy Istvánnéhez. Politikusoknak azzal a megokolással nem  adtak példányt, mert „á 
kormányzótól lefele a  legtöbb miniszter tud Auschwitzról és szerepéről”. (Szenes, 95—96., 212— 
215 . Uraltam ,102—108.J „A magyar zsidó vezetők csak június második felében kezdték osztogatni 
a  jegyzőkönyvek példányait befolyásos magyar kormányzati és egyházi vezetők körében...” 
(B raham , 105.) A  budapesti zsidó tanács vezetői tanácstalanok voltak: „^bizalmas* módon 
kezdték [a jegyzőkönyvet], hogy »ne keltsenek pánikot* a m egm aradt zsidók körében", úgy

gondolták, „hogy a magyar zsidóság m enthetetlen, és így job b , ha nem  tudja, milyen sors vár ra.
minthogy amugyis a nemetek kivégzéssel fenyegették azt, aki deportálásról beszel, a  tanács nem 

segített abt>an, hogy nyilvánosságra kerüljön a deportálás igazi célja, a gázkamra és a krematóri
u m .” (B raham , 1 1 1 -1 1 2 .)

A jegyzőkönyvnekjelentős szerepe volt abban, hogy Horthy kormányzó július 7-én megtiltotta 
a  további deportálásokat Magyarországról.

(Az Auschwitzi Jegyzőkönyv rövidített szövege: Munkácsi 1947, 88—110.)
1 8 /A A  politikai ügyészi tisztségre nehezen találtak vállalkozót. Illyés Gyula Naplója szerint 

március 16-án (tehát két nappal a tárgyalás megkezdése előtt) még nem  találtak megfelelő 
személyt; ő  ezen a napon utasította vissza a „felkérést”. (Illyés, 4 7 .) Kosary Domokos szinten nem 
volt hajlandó ügyészkedni. „Ezt visszautasítottam, mondván, hogy efféle vadászatra nem vagyok 
kapható.” (Kosáiy 1993) Az egyik szemtanú szerint Illyés Gyula — a  tárgyalás szünetében — az 
éppen arra  tartó Katona Jen ő t — aki korábban m int exponált katolikus újságíró tette ismertté 
nevét — keserű iróniával így szólította meg: „Hát ilyen az, ha oly nagy keresztények vagyunk!” 

19 H óm an 1916 ó ta  m int magántanár, 1922 óta m int a  „szabadságon” lévő Marczali Henrik 
helyettese, 1925-től pedig m int nyilvános rendes tanár adott elő középkori magyar történelmet 
a Pázmány Péter Tudományegyetem en. (Előadásainak és szemináriumainak felsorolása Tóth 
4 6 - 4 7 .)

H óm an egyetemi tanári előbbre jutása sajnálatos m ódon kapcsolódott össze volt egyetemi 
tanára, Marczali Henrik félreállításával. Marczalit 1 918 /19 -es  szereplése — elsősorban a levéltári

tett az önérzetében is m egbántott professzor anyagi hátterének biztosítása érdekében (Wert- 
heim er Adolf szólott erről a  népbíróság előtt), amikor Marczali 1927-ben reakciósnak nevezte a 
korszak történetírását, válaszúi maga H óm an lépett fel ellene. (H óm an Bálint: Hazai történetírá- 
sunk csődje. M agyar Szemle, 1 9 2 9 .1 3 1 —134., ugyanez: H óm an Bálint: Történetírás és forráskri
tika. B p., 1938. 5 3 7 -5 4 2 .)

2 0  Az 1941. június 26-i minisztertanácsról két jegyzőkönyv készült. A  Bárdossy-változat szerint 
H óm an szavai: „A vallás- és a közoktatásügyi miniszter úr két részre osztja a kérdés elbírálását. 
Tám adás történt szovjet-orosz légierők részéről. Déli 12 órakor Kőrösm ezőről Budapest felé 
haladó gyorsvonatot nyílt pályán szovjet repülőgépek géppuskatűz alá vettek. A  támadásnak egy
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halottja és h árom  sebesült áldozata van. Délután 1 órakor Kassa ellen intézett tám adást a  szovjet 
légierők, [sic!] A postaép ü letet) és a tüzérségi laktanyát több bombatalálat érte, aminek az első 
híradások szerint sok halálos és több sebesült áldozata van. Nézete szerint ez ellen retorziókép
pen azonnal p ár repülőgépünkkel reagálnunk kell. Szükségesnek tartja Oroszország felé néző 
határunk m egerősítését és limitált erők mozgósítását. Osztja a belügyminiszter ú r álláspontját a 
tekintetben, hogy belpolitikai szempontból e kérdés elbírálása közömbös. A  belpolitikai hangu
lat e kérdésnél tehát nem lehet döntően irányadó. De nézete szerint magasabb szem pontból, 
éppen a rom ánkérdésre való tekintettel helyesli a honvédelmi miniszter ú r álláspontját. Meggyő
ződése, hogy Szoyjet-Oroszország felbomlása esetén és Besszarábiának Rom ániához csatolása 
esetén latba fog esni Dél-Erdély kérdése is. A  miniszterelnök és a honvédelmi miniszter ú r  
álláspontjához csatlakozik.”

Barcziházi Bárczy István jegyzőkönyvvezető változata így szól:
^Hóman (Bálint) vallás- és közoktatásügyi miniszter: tájékoztatni kellene a kabinetet, hogy mi 

történt. [H óm an itt a  diplomáciai előzményekről kér felvilágosítást — H .L .B ]

 ̂ Hóman Bálint vallás- és közoktatásügyi miniszter: Oroszország le veretese után latba fog esni 
Dcl-Erdély kérdése. A  rom ánoknak Besszarábiát kell benépesíteniük románokkal. Helyeslem a 
honvédelmi miniszter ú r álláspontját. Én minden körülmények között emellett vagyok, azért is, 
mert a ném et hadvezetőség magyarbarát. Tehát gyorsan részt venni m ost 6 0 0 0  em berrel, aratás 
után többel. N em  osztom a belügyminiszter ú r véleményét, hogy csak akkor vegyünk részt, ha  
a németek követelik.

Kéresztes-Fischer Ferenc belügyminiszter: ellenzem a hadjáratot, ellenzem a mozgósítást 
Németország megkérdezése nélkül.

Hóman Bálint vallás- és közoktatásügyi miniszter: mi mindig hangoztatjuk a szuverenitásun
kat, miért kell előzetesen N ém etországot megkérdezni?” (Bárdossy 1991, 78—82.)

A Szovjetunióval való hadba sodródásra Id. Bárdossy utolsó szó jogán elm ondott beszédét, uo. 
224—234., továbbá a másodfokú tárgyaláson elm ondott nagy beszedet, uo. 3 1 9 —333.

21 A  Nemzeti Szövetség 12 tagú küldöttsége — Szász Lajos elnök vezetésével — 1944. október 
12-én kihallgatáson jelent m eg Lakatos Géza miniszterelnöknél. A  feszült légkörű beszélgetésről 
a résztvevők — H óm an nem  volt o tt — különbözőképpen számoltak be:

Rajniss Feren c népbírósági vallomásából; „Lakatos miniszterelnök arra a kérdésünkre, hogy 
van tárgyalás [az oroszokkal] vagy nincs, megfogta a nyakában a lovagkeresztet, és azt m ondotta, 
amíg én ezt a  lovagkeresztet hordom , addig áruló nem leszek.” (Idézi Karsai 1977, 129.)

Lakatos Géza nepbírósági tanúvallomásából: „Természetesen az ország érdekének szem előtt 
tartásával részt vallanom nem lehetett... (...) Az megfelel a  valóságnak, hogy határozottan  
tagadásba vettem, hogy nincs szándékában a kormánynak a háborúból kilépni. Term észetesen  
ezt a kormány érdekében tettem . A rra nem emlékszem, hogy a ném et lovagkeresztet megfogtam  
volna és így hivatkoztam volna a szövetségi hűségre." (Idézi Karsai 1977, 165.)

Lakatos visszaemlékezéséből: „A vita egyre élesebbé vált. Mind többször hangzottak el e 
becstelen kifejezések: »árulás*, » kiugrás* es a kormányzó közvetlen környezetére célozva, az 
»áruló klikk*. Mire én határozott hangon kijelentettem, milyen súlyos felelősségérzet hatja át a 
kormányt. ( ...) Faragho [Gábor] misszióját tagadni voltam kénytelen.” (Lakatos, 135—136.)

A Nemzeti Szövetség küldő ttségének es Lakatos miniszterelnöknek találkozását maguk az NSz 
tagjai elevenítették fel 1945. február 6-án (I) Sopronban, abból a célból, hogy — az irattár 
hátrahagyása m iatt — az utókor számára lerögzítsék: mi történt 1944. október 12-én este. (A  
Törvényhozók Nem zeti Szövetsége iratai, O L  K .18)

22 H óm an Bálint soproni lényegesebb felszólalásai:
Nemzet Szövetség, 1944. decem ber 1.: „Hóman Bálint: Két kérdést vet fel. Az első (...), hogy 

szerzett-e m ár a kormány adatokat arról, hogy mi történik magyar véreinkkel a költöztetés, 
elszállítás és elhelyezés terén, továbbá, közegészségügyi vonatkozásban és végül élelmiszerrel 
való ellátás tekintetében az oroszok által megszállt termeten? Hurcoltak-c el magyarokat, milyen 
számban, hová és mi történik az egyes városokban? m ert a legfantasztikusabb hírek keringenek 
ezen a téren. E rre  az adatszerzésre nemzetközi szempontból rendkívül nagy szükség volna az 
ellenérvek felsorakoztatása céljából.

Második kérdése a kormánynak az országgyűlés [nemzetiszocialista] átalakítását célzó tervére
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vonatkozik. Erre az az elvi megjegyzése, hogy bármennyire is szükségesnek látszik, de ezt a jel 
pillanatban sem alkotmányjogi szempontból, sem pedig a politikai rezem, sem pedig a történeti ahusuii!í 
szempontjából nem tartja helyesnek. Ennek ideje csak akkor következhetik be, ha hadseregünk ímjj 
kelet felé fog menni és visszaszerzi az ország jelentős területeit, m ert különben olyan látszat 
lenne az országgyűlés e cselekedetének, mintha megszűnnék a  törvényhozás legalitása. Nagyok 
b odó országban és előrehaladó hadsereggel ezt meg lehet tenni, de kisebbedő országba 
visszavonuló hadsereggel az ilyen cselekedet helytelen megítéléseket válthat ki.”

Nem zeti Szövetség, 1944. decem ber 5 .: „Hómari Bálint: Minthogy Halmai [János háznagy! 
alkalmas személy arra, hogy ezt a kérdést továbbvigye, rám utat arra, hogy amikor a N. Sz. alakult.

nyezték es abban a  tudatban leptek be, hogy négy ot politikai part nagy kérdésekben egyformán 
gondolkozó tagjai ülnek össze egy szövetségben. M ost azt tapasztaljuk, hogy két part tagjai 
teljesen elmaradnak, noha itt vannak Sopronban. Úgy tűnik, hogy van egy hivatalos kormány
párt: a  Nyilaskeresztes Párt és a Nem zed Szocialista Párt, és van egy kormánytámogató, Je  
egészen más pártcsoportja a képviselőháznak és a felsőháznak, amely áll a  volt Magyar ÍÉlet 
Partjának jobboldali szárnyából, a  Magyar Megújulás Pártjából és az Erdélyi Pártból. Ez nagyon 
rossz vért szül kifelé és befelé is. Kifejezésre kell juttatni, hogy a N. SZ. munkája valamennyi 
abban résztvevő párt részvételével történik, és jöjjenek el azok is, akik tulajdonképpen kezdem énJL  
U keztazN .Sz.-et7'1 '  ITX------ --------------------------------------------- ma .  z .  _=_= r.*  (...) „H óm an Bálint: Felvilágosítást kér a  vallás- és közoktatásügyi minisztertől 
arról, hogy mi történt az orosz megszállás alá került egyetem i városokban az o tt maradt 
tanárokkal és hallgatósággal, továbbá mit tud Szentgyörgyi professzorról! Helyesnek tartaná e

válasza közben közbeszólt: „De itt van! [ti. Szent-Györgyi]” Valójában az október 15-én a svéd 
nagykövetségen m enedéket kereső tudós biztonságban volt: m aga a nagykövet csempészte ki 
gépkocsija csomagtartójában a követségről, miután a  Gestapo kinyomozta rejtekhely ét, és a 
nyilasok behatoltak a követségre. (Itt köszönöm  m eg Kardos István szíves tájékoztatását.)

1944. decem ber 6 -án  11 őrára a Lövér-szállóba összehívták az országgyűlést. 25 perccel 
később megkezdődött Sopron bombázása. „Ez volt az első légitámadás Sopronban. Hét 
hullámban, 4 9  percen át bombázták a várost. (...) Az épületkár Sopronban 50  százalékos volt” 
(H üler, 103 .) Mivel sejthető volt, hogy a szövetséges légierő Sopronnak kvázi-fővárossá nyil
vánítását kívánta m egtorolni, H óm an a Képviselöhaz 1944. decem ber 9 4  ülésén napirend előtti 
felszólalásban reagált a  történtekre. A tőle megszokott m ódon történelm i visszapillantásai 
indította felszólalását Em lékeztetett arra  az időre, amikor a  török hódoltság végén a magyar 
országgyűlés városról városra járva „egyik ülését itt tartotta Sopron városában, utoljára 160 
esztendővel ezelőtt” és az a gyűlés volt a kiinduló pontja „egy újabb felvirágzásnak, egy újabb 
fejlődésnek. Abban a  korban kezdődött m eg az a 16 ■ éves felszabadító hadjárat, amely Ma
gyarországot a  naggyá n őtt keled ellenség kannáiból kiszabadította.

M ost is egy nagy keled ellenség áll az ország közepében fővárosunk előtt, és mi ismét 
Sopronban gyűlésezünk. Sopronban gyűlésezíink, de szeretnénk hinni, hogy innen a soproni
-----ü . - n  r— — , , -------------- í -------------------------------------------  —  , a  vagyunk, az a

: fel ezt a  remélhe- 
_  : kezdetét a  nagy orosz

megszállás után.
Mély hálával, igaz szeretettel köszönjük Sopron városának és Sopron polgárságának, hogy 

bennünket befogadott és a magyar országgyűlésnek m egadta azt a  m éltó keretet Sopron városi 
gyúlésezésünk helyéül, amely a magyar országgyűlést, m int a  nem zet képviseletét megilleti, de 
mély fájdalom tölt el bennünket, hogy éppen a mi itt ülésezésünk idejében Sopron városát és 
annak lakosságát súlyos légitámadás érte, amelynek következtében szenvedés, nélkülözés és 
szom orúság sújtja Sopron polgárságának nagy részét. Velük együtt szenvednek a Budapestről ide 
helyezett hivatalok tisztviselői is, akiknek családjában is megvannak az áldozatok. Kérem a t. 
Házat, méltóztassék ez alkalommal Sopron várm ának egyfelől a  mi köszünetünket, másfelől 
pedig a m i fájdalmas részvétünket kifejezni, és azt az óhajunkat tudom ására hozni Sopron város 
közönségének, hogy mi m inél rővidebb ideig szeretnénk Sopronban ülésezni, hogy minél előbb 
visszatérhessünk az ország im m ár felszabadított fővárosába, de addig, amíg itt vagyunk, köteles
ségünket teljesítjük. Éppen olym ódon, ahogyan Sopron város polgárai teljesítik városuk éa
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hazájuk iránti kötelezettségüket e városban, tni is azt teljesítjük, és ebben a  kötelességteljesítés
ben kéijük továbbra is az o szerető támogatásukat.’'

Nemzeti Szövetség, 1945, janu ár 19.: „Szavaihoz csatlakozik H óm an Bálint is, és m int 
bosszúságot okozó tünetre m utat rá  evvel kapcsolatban arra, hogy m ost, amikor Budapest 
pusztul, a  m agyar rádió a lelkesítő szavak után frivol kuplékat és buta dalokat közvetít Ez nagyon 
rossz bizonyítvány a rádió igazgatóságáról. Olyan em bert kell a  rádió élére állítani, aki ím iolvasni 
tud."

Nemzeti Szövetség, 1945. február 9.: „Hóman Bálint: Akik avval a szándékkal jöttünk ide 
Sopronba, hogy hacsak lehet, innen nem fogunk elmozdulni, nem  gondoskodunk útiokmányokról, 
de később, am ikor láttuk, hogy egyesek egyénileg megszerezték az okmányokat, mi is igyekez
tünk azokat megszerezni. Sok képviselőnek azonban még nincsen m eg az útlevele és a  vízuma. 
Ezeket a N. Sz. elnökének és a háznagynak hivatalosan kellene megszereznie, m ert ez sokkal 
kevesebb adminisztrációs munkával járna, a ném et követség! tisztviselők számára is. Fel kellene 
kémi Máté Im rét és Váczy Györgyöt, hogy készítsenek egy 3 . listát is: kik azok, akik családjuktól, 
idősebb házastársuktól nem  akarnak elszakadni, hanem majd csak avval együtt óhajtanak 
kimenni? Az első szállítmánnyal tehát valamivel kevesebben, a  másodikkal valamivel többen  
mennének ki. Javasolja, hogy Szász Lajos, Jaross Andor, a  háznagy és m ég néhány N. Sz.-tag 
keresse fel a  ifaz  elnökét, és győzze m eg annak az álláspontjának helytelenségéről, hogy a mai 
időben tisztán jogi alapra helyezkedik. H óm an nem veszi észre, hogy a  korm ány részéről 
megfelelő lépések történnének, m ert különben nem  Máté Im rének kellene tárgyalnia a ném et 
követtel. A minisztériumok maguk külön állandóan tárgyalnak, annak ellenére, hogy a belügy
miniszter vagy a  külügyminiszter van megbízva ezekkel a tárgyalásokkal."

Nemzeti Szövetség, 1945. február 16.: „Hóm an Bálint: sxóváteszi Shvoy Lajos székesfehérvári 
püspök ügyét, akit állítólag a főispán rendeletére 12 géppisztolyos katona a lakásáról elvitt és több  
papjával es rokonával együtt őrizetbe vett. Az őrizetbevétel okát m ég nem  sikerült felderítenie, 
nem is érdekli, hogy miért történt a letartóztatás, helytelennek tartja azonban, hogy akár a katolikus 
egyház, akár a  protestáns egyházak valamelyikének főpapjait helyi polgári hatóságok bármely 
okból és cím en letartóztatásba vétethessék. Ezért a kormánynak kell a felelősséget vállalnia. Ez egy 
kultúrharc kezdetét jelenti. Nézete szerint, ha valaki bűntényt követ el, ám állítsák a bíróság elé 
és írják m eg az újságokban, hogy mit követett el, m iért tartóztatták le, de ez az arra illetékes 
fórumok k ö zb ejö ttével történjek, ne pedig egyéni kezdeményezésre.

Megengedhetetlen dolog, hogy helyi hatóságok, főispánok, katonai parancsnokok, rendőri 
közegek letartóztassanak és géppisztolyos kísérettel vigyenek végig a városon főpapokat Am ikor 
12 évvel ezelőtt a  nemzeti szocializmus átvette Németországban az uralmai, kultúrharc keletke
zett, főpapok éles beszédeket m ondottak, de nem  tud róla, hogy katolikus vagy protestáns 
főpapokat em iatt letartóztattak volna. Kéri Jarosst, hogy az N. Sz. tagjainak hozzájárulásával és 
Szász Lajos közbenjöttével járjon  el a  kormánynál, hogy főpapok Őrizetbevétele, cselekvéseik 
felülbíralata tekintetében a legnagyobb óvatossággal es a legteljesebb kormányzati felelősség 
mellett minisztertanácsi határozat alapján járjanak el, és minden alsóbb hatóságot tiltsanak el 
hasonló őrizetbevételektől és kihallgatásoktól. Ezt mint Székesfehérvár képviselője és Magyaror
szág 10 éven át volt vallás- és közoktatásügyi minisztere kéri.” (Shvoy Lajos püspököt a 
Székesfehérvárt újra  birtokba vevő magyar közegek tartóztatták le, azon a cím en, hogy a szovjet 
megszállás alatt „nem teljesítette a főispán felszólítását, hogy a papok a templomban a  bolsevisták 
istentagadó rom boló m agatartása ellen prédikáljanak, kibúvókat használt, s így az oroszokkal 
cimboráit”: Shvoy, 3 1 5 .; ugyanitt olvashatjuk, hogy a Sopronba internált püspökkel H óm an  
március 9-én találkozott, március 25-én szintén, amikoris H óm an „igen sötétnek latja a  jövőt. Úgy 
látszik, a kormányban is ellentét van. Nézete szerint a püspökök lefogatása a legmagasabb hely 
intenciója volt, de kétségtelen, hogy Vájná egyike a legradikálisabbaknak.” Shvoy, 316 ., 322 .)

Törvényhozók Nemzeti Szövetségének iratai: O L  K .18 — A  soproni nemzetgyűlés iratai: 
OL K.7 (Valamennyi kiemelés tőlem — H .L .B ) Shvoynál korábban, 1944. novem ber 27-én  
Mindszenty Jó zsef veszprémi megyéspüspőköt is lefogták. Erről ld. Mindszeuty, 4 3 —52.

A sajtó említést tett H óm an képviselőházi decem ber 9-i napirend előtti felszólalásáról, de 
tartalmát nem  említette. A kurta közlést Fenyő Miksa így kommentálta: „Hogy [H óm an] mit 
beszélt, nem tudom , nem  hozzák a  lapok, de nem  is érdekes. Nem  érdekes, hogy helyeselte a 
fertőt, melybe az országot süllyesztették, és nem  érdekes, ha distanciálni próbálta magát ettől. Ez 
az ember azok között van, éspedig az első sorban, akik felelősek az ország katasztrófájáért.
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Hí -.oria est magistra vitae. De a  történelem  tanára m ég nem  szükségképpen magister m|nt 
H..*man hitványsága bizonyítja. Tagja volt annak a kabinetnek, mely a  németekkel együtt í t  T  
indította a magyar csapatokat Jugoszlávia ellen, mely hadat üzent Oroszországnak, s a maév 
fiúk tízezreit vereztette el az orosz mezőkön; mely bután és nevetségesen hadat üzent az E e v - T  
Államoknak; mely a munkatáboros zsidófiúk tízezreit kínoztatta halálra; mely megértőén 
az újvidéki tömeggyilkosságot, és pártfogásába vette a gyilkosokat... ha általában van ÓTtel™** 
szónak, felelősség: H óm an Bálintnak bírál elé kell állnia.” (Fenyő, 4 8 5 -4 8 4 .)

23  A  beszéd a H óm an O ttóról elnevezett apácaintézet felavatása alkalmából hangzott el
2 4  H óm an székesfehérvári beszéde visszafogott hangnemével messze kirítt a  főispáni beikta. 

tás másik két szónokáétól. Toldy Árpád azt ígérte „magyar testvéreinek”, hogy „a zsidóság teli 
és végérvényes elkülönítésével megszabadítjuk népűnket népi erőnk legveszedelmesebb álén ' 
gétől, attól a  bomlasztó erkölcs, szellem, és jellem rom boló rákfenétől, amely a nemzet t 
sorvasztotta". Em lékeztetett arra, hogy „ a Károátok külső láncain (...) nemcsak a  magyar honvéd, 
de elsősorban a  ném et gránátos vére is védrt a  magyar hazát, és felhasználta az alkalmat, hoev 
hálát mondjon „Európa legnagyobb népének és Isten-küldötte vezérének: H itler Adolfnak hoev 
gigászi küzdelmével hazánkat és a keresztényi Európát is m eg fogja menteni a pusztulástól es 
diadalra fogja vinni újra a  világ zsidósága által ism ét meggyalazott és megsemmisítésével 
fenyegetett Eszm ét”. Baky László belügyi államtitkár arról beszelt, hogy „a nem zet társadalmának 
egységes összefogása" érdekében „alaposan és véglegesen megoldjuk a zsidókérdést. Ez a métely 
amely az évek hosszú során, évtizedeken, évszázadokon keresztül belevitte a magyar népbe a 
turáni széthúzás átkát. ( ...) Be fogjuk bizonyítani, hogy egységesek leszünk, kivívjuk a végső 
magyar győzelmet, ha ettől a  mételytől megszabadítjuk a m agyarságot.” Hóm an Bálint is az 
egységről beszélt, de sem a németek iránti hűség, sem  a zsidóellenes uszítás nem  kapott helyet 
felszólalásában: „Ma nincs érkezésünk pártoskodásra, vitatkozásra, hangzatos jelszavakra, a 
harcok és a  tettek idejét éljük. (...) Szép a n arc, a  pártok küzdelme nagy eszmék jegyében a béke 
légkörében. De háború idején csak veszedelmet hozhat. ( ...) H a  vége lesz egyszer—hisszük, hogy 
győzelemmel — ennek a nagy fegyveres küzdelemnek, újra megindulhat a  vita, a  pártharc Is 
nyomukban az élet átalakulása. A  mostani időnket azonban a  harc és a  munka foglalja le. A mai 
időkben m inden erőnk egyesítésére és teljes kihasználására van szükség.” (Fejérmegyei Napló 
1944. május 13., 1—2.)

Hóm an Bálint és Toldy Árpád összeütközésének története: Glatz 1970., ill. az eredeti itatok: 
Toidy levelei Hóm annak, OSZKKT Fond 1 5 /1 5 6 7 ; H óm an levelei Toldynak, uo., Fond 15 / 
1882; Helyzetjelentés Székesfehérvárról, u o ., Fon d  1 5 /9 7 ; olvashatatlan aláírási! személy levele 
Hóm anhoz, uo. Fond 1 5 /1 7 8 0 ; Toldy és H óm an utolsó levélváltása a  főispán menesztése 
alkalmából, O L  P.955.

2 5  „HÓMAN BÁLIN T vallás- és közoktatásügyi miniszter: T . Ház! (Halljuk] H alljukI) Bocsá
natot kérek a  t. Háztól az előbb itt elhangzott kijelentésemért, de egy beszélgetés során olyan 
sértésben volt részem, amelyet vissza kellett utasítanom . (Helyeslés jobbfelől. — Br. BERG MIKSA 
Azt sem tudják, miről van szó!) Eckhardt Tibor t. képviselő ú r azt m ondta a szemembe, hogy egy 
év óta Magyarországon én csinálom a nyilas-propagandát. (MALASITS GÁZA: Igaza van!) En ezt 
kétségbevontam, kikértem magamnak ~  (Malasits Gáza felé.) kikérem Öntől is — és felszólítom 
a képviselő urat, legyen szíves erre vonatkozó bizonyítékait a  Ház elé terjeszteni. M ert én nem 
szoktam két pártban játszani! (Úgy van\ Úgy van\ a jobboldalon És középen.) km egy pártnak a tagja 
vagyok, én minisztere vagyok ennek az országnak, az államfő, a  miniszterelnök és egy part 
bizalmából és nem szoktam kétfelé játszani. (Élénk helyeslés a jobboldalon és középen.) Vissza kellett 
utasítanom ezt az állítást, a t. Háztól azonban bocsánatot kérek, ha m egsértettem  volna a Ház 
méltóságát. (Élénk taps. — Br, BERG  MIKSA: Azért mégsem kocsmai) En azt mondtam, hogy 
kocsmában beszélnek így. (Egy hang a baloldalon: Nem azt m ondta!) Lehet, hogy izgatott voltam. 
Bocsánatot kérek a Háztól. (Elénk helyeslés és taps.)n KN, 1 9 3 5 -4 0 .,  X V I. köt., 169.; az előzmények
re ld. a  11—12. sz. jegyzeteket.)

26  Az Értelmiségi Munkanélküliség Ügyeinek Kormánybiztosa Darányi miniszterelnök 1938. 
április 12-i rendeletével kezdte m eg működését a  vallás- és közoktatásügyi miniszter felügyelete 
alatt. < 2 .3 2 3 /1 9 5 8 . M .E. sz. rendelet, M RT, 1938., I. köt., 4 1 2 -4 1 3 .)  Egy évvel később, 1938. 
május 12-én gr. Teleki Pál miniszterelnök a  miniszterelnök felügyelete Eűá rendelte a kormány- 
biztost, és feladatává tette az 1938: XV . te. és az 1939 : IV. te. (a  két zsidótörvény) „rendelkezéseivel 
kapcsolatos (...)  intézkedések’  m egtételét és végrehajtásának ellenőrzését. (4 .9 6 0 /1 9 3 9 . M.E. sz. 
rendelet, M R T, 1939., I. köt., 7 9 5 -7 9 6 .)
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A felügyeleti szerv változása a Magyarország tiszti cím és névtára 1938. évi (287 . old.) és 1940. 
L j (28. old.) köteteiben is nyomon követhető.

27 Hóm an a Magyar Nemzed Diákszövetség vezetősége előtt kijelentette, „hogy a  tárgyalás 
alatt lévő [2. zsid ótörvényb en  a  kormány külön szakaszban kívánja biztosítani az egyetemi 
numerus dausust abban a szellemben, ahogy azt a  szónok előadta”, azaz „hogy a zsidó hallgatók 
létszáma karonként ne haladja meg az országos arányszámot”. (Új Magyarság, 1939. március 12., 
2,) Ugyanakkor nyomatékosan felhívta a küldöttség tagjainak figyelmét arra, hogy a korm ány „az 
ifjúságtól elvárja a  szigorúan fegyelmezett m agatartást A jelen pillanatban minden rendzarvaró 
törekvést helytelennek és elítélendőnek tart.” (Magyarország;, 1939. március 12-, 11.)

28 A törvényjavaslat szövege és Hóm an indoklása: KI, 1939-44., VII. köt., 289—293. H óm an  
képviselőházi vitazáró beszéde: KN, 1939—44., XII. köt., 597—598.

A vitazáró beszédben H óm an arra hivatkozott, hogy „ez a törvényjavaslat voltaképpen 
deklaratív törvényjavaslat, amely bizonyos fokig m ár meglévő állapotot ön t új jogi formába. 
Szükség van rá azért, m ert (...)b első  ellentmondás van abban, hogy különös közjogi kiváltságokat 
élvezzen az a  felekezet, amelynek a tagjai egyéni, magán- és közjogaikban m ár lényegesen 
korlátozva vannak azon a cím en — a zsidótörvénynek, hajói emlékszem, boldogult Teleki Páltól 
származó indoklása szerint —, hogy a nemzetnek ártalmára vannak. Itt egy belső ellentmondás 
van és ezt a  törvényjavaslat az 1938. évi XV. tc.-nek, az 1939. évi IV. tc.-nek, az 1941. évi XV. tc.- 
nek és, h a jó i tudom, az 1941. évi XLVII. tc.-nek mintegy természetes folyománya lévén, ide 
kellett vele a Ház elé jön n öm .”

A törvényjavaslat az országgyűlés közoktatásügyi bizottsága elé került, ahol kedvező változáson 
ment keresztül. Mivel H óm an törvényjavaslatának 2. §-a kijelentette, hogy izraelita „iskolát vagy 
más intézetet az állami vagy községi háztartás terhére támogatásban vagy segélyezésben részesí
teni (...) nem lehet”, a  közoktatásügyi bizottság által kiegészített törvényjavaslat felhatalmazta a 
vallás- és közoktatásügyi minisztert, hogy „az izraelita hitközösségeket az izraelita vallásfelekezet 
céljaira szolgáló országos jutalék fizetésére kötelezhesse". (KI, 1939—44., V ili. köt., 4 8 —5 3 .) Az 
ily módon m ódosított törvényjavaslatot a képviselőház 1942. május 1-én (KN, 1939—44., XIII., 
köt., 254—25 6 .), a  felsőház 1942. június 9-én (FN , 1 9 3 9 -^ 4 ., DL kőt., 27—28.) elfogadta, és az 
Országos Törvénytár 1942. július 19-én kiadott 5. számában 1942: VTII. tc.-ként hatályt)a lépett,

29 Az 1942: V ili. te. 3. g-ának felhatalmazásával Hóm an m ár nem  tudott élni, hiszen 1 9 4 2 ., 
július elején megvált a  kultuszminiszteri tárcától. De Munkácsi Ern ő tanulmánya szerint „még 
az 1942: VIII. te. életbe lépése előtt" — tehát m ég Hóm an idejében — „kezdődtek m eg a 
tárgyalások az illetékes kormányhatósági tényezőkkel”—a kultuszminisztériummal és a  pénzügy
minisztériummal —,„és ezek azt célozták, ho^y megállapítsák; mit tartalmazzon a rendelet". 
(Munkácsi 1943., 11.) A  zsidó országos intézmények anyagi alapjátjelentő rendelet m ár Hóm an  
utódjának aláírásával jelent meg. (Ld. a 49 . sz. jegyzetet!)

30 A  Szentesen elhangzott Hóman-beszéd szennt a zsidóság újonnan jö tt elemeinek „némely 
felforgató mozgalmakban, eszmeáramlatok terjesztésében való részvétele általánosításokra vezet 
és ezert a régóta itt lakó zsidóságnak is érdeke ennek a kérdésnek a megoldása, m ert csak ez 
vezethet nyugodt együttélésre és a mai európaszerte mutatkozó antiszemitizmus levezetésére. Az 
en e szolgaló eszközök igen különbözők. Nagy tévedés volna azt hinni, hogy erőszakos fellépéssel 
— mondjuk bunkóval — lehet ilyen kérdést megoldani. Erre azonban gondolni sem szabad, 
hiszem megvannak a törvényes eszközeink ennek a kérdésnek rendezésére.” H óm an három  
módot említett: a keresztény magyar ifjúságnak a gazdasági életben való versenyképessé tétele, 
„a jogosulatlanul beszivárgott nemkívánatos zsidóság kitelepítése" és a zsidóság sajal kontrasze
lekciója: „alkalmazkodjék a nemzeti közfelfogáshoz es közösítse ki magából mindazokat, akik a  
magyar közfelfogással és közszellemmel szembehelyezkednének”.

Á szentesi beszéd vádiratban szereplő utolsó mondata („Nem tűrjük el...’ ) a  beszéd egy más 
helyéről származik, ahol Hóm an a világnézetek harcáról beszélt, (Magyarság, 1938. március 8., 5 .)

31 A  félreértésre az adott okot, hogy a Fejérmtgyei Napló-bán a következő tördeléssel és 
helyesírással jelent meg a  szöveg:

Ezekben a beszédekben 
le van fektetve az a  poli
tika, amelyet követ [1] és ame
lyet keresztény nemzeti szo
cialista fajvédő jobboldali
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'  olitikának nevezhetünk. Ezt 
a politikát követem [követi?] nyilegye 
nes utón im m ár négy mi 
nisztereinök ideje alatt.
E  részletből nehéz kideríteni, hogy az újságíró vagy H óm an szövegéről van szó, de fölötte 

im m ár helyesen — a szövegközti alcím a következő: „KERESZTÉNY, NEMZETI, SZOCIALISTA 
FAJVÉDŐ, JO BB O LD A LI PO LITIKA’  (Fqérm egyei Napló, 1939. május 16., 1.)

32 „Hivatalba lépése után [ti. H óm an] rögtön  hozzákezdett a  materialista-demokrata szellem 
kiirtásához, s a  magyar iskolát mindenben felszabadította rég  liberalizmus bilincseitől." (Füimtt 
lenség, 1940. szeptember 17., 4.)

33 H óm an kulturális egyezményt kötött 1934. október 21-én Varsóban Lengyelorszáemi 
(1935 : XVII. te.), 1935. február 16-an R óm ában Olaszországgal (1935 : XVJU. te.), 1935. mhefuj 
4.-én Becsben Ausztriával (1935 : X IX . te.), 1936. május 28-an Berlinben Németországgal (l<m . 
V. te.), 1937 . október 13-án Budapesten Észtországgal (1938 : X X III. tej), 1937 . október 22én 
Budapesten Finnországgal (1938 : X X IX .tc .), 1938. novem ber 15-én Budapesten Japánnal ( 1940- 
I, te.) és 1941 . február 18-án Szófiában Bulgáriával (1941 : X V I. te.).

34 Halmosy, 493-495.; TUkovszky, 92-94.; Magyarország..., 261-263 .; M RT, 1940., m  Va, 
3 2 3 9 -3 2 4 5 .

35  „A szerződéstervezetet az Erdély feletti döntőbírósági tárgyalásra Becsbe érkezett Csáky- 
nak és Telekinek augusztus 29-én este a szállásukon meglepetésszerűen nyújtotta át Ribbentrop 
külügyminiszter utasítására Erdm annsdorf követ, és mint a döntőbíráskodás feltételét, követelte 
aláírását. Teleki idegroham ot kapott, öngyilkossággal fenyegetódzött; végül mégis hozzáláttak a 
szerződéstervezet szövegének tüzetes tanulmányozásához. (Incze Péter Basch népbírósági 
perében elhangzott tanúvallomását és C .A. M acartney könyvét idézi: Tilkovszky, 9 0 .) Teleki a 
szerződés aláírásának felelősségét (formailag ugyan Csáky külügyminiszter volt az aláíró) 
nehezen viselte: noha hazautazásuk diadalút volt, a pályaudvarokon az üdvözlő beszédeket 
Csákyval válaszoltatta m eg  (W ilhelmstrasse..., 525 .). “A M E [miniszterelnök] Kelenföldén 
kiszállt, és titkára, Incze Péter kíséretében (...) gépkocsin felhajtott a  Sándor-palotába. A Keleti 
pályaudvarra m ár nélküle érkezett a vonat. Á  nagy iinntplő, éljenző töm eget ott is Csáky 
köszöntötte a delegáció nevében.” (Újpétery, 141 .} Teleki az augusztus 31-i minisztertanácson az 
egyezményért magára vállalta a felelősséget azzal, hogy „szükségesnek tartja felvetni a bizalmi 
kérdést az országgyűlés és az államfő előtt is". (Magyarország..., 2 6 6 .) Egyúttal mind a német 
követnek, mind a kormányzónak bejelentette lemondási szándékát, amit másnap Horthynak 
küldött levélben realizált. (Horthy, 234—238 . és 239—2 5 1 .; Teleki lemondásának indoka „a 
hadseregnek a polgári kormányzatra gyakorolt növekvő befolyása” volt.) A bizalmi kérdés 
felvetése és Teleki lem ondása elm aradt, csakúgy, m int az okmány törvénybe iktatása: rendelet 
formájában látott napvilágot (8 4 9 0 /1 9 4 0 . M.E, sz., Id. M RT, 1940., III. köt., 3239—3245.) 
Jegyzőkönyv* („Protokoll") megjelöléssel. Az ebben foglallak elszabotálásának feladata Hóman 
kultuszminiszter feladata lett.

(Az augusztus 30-i rendkívüli miniszt- ;rtanácsot Tilkovszky is H óm an vallomásából idézi; az 
augusztus 31-i minisztertanács részlete: Magyarország..., 264-266 .)

36  Valószínűleg a Véréin fúr das Deutschtum  im Ausland (VD A) szervezetről van szó, melynek 
Königsbergben tartott egyik gyűlésének plakátjain a következő kérdés szerepelt: „Gibt es 
überhaupt eine ungarische Nation?”

H óm an látogatásának idején a ném et—magyar kapcsolatok — többek között éppen a VDA 
tevékenysége miatt — mélyponton voltak. M ár 1934  elején Göm bös miniszterelnök nyomatéko
san kérte Hitlert, hojry a  Führer utasítsa „a Külföldi Ném etek Egyesületét és más hasonló 
egyesületeket, hogy nemetjeink körében m inden propagandával és anyagi támogatással hagyja
nak fel”. (W ilhelmstrasse..., 70 .) 1935  végén — az ún. Köhler-ügy kapcsán — a magyar kormány 
bepillantást nyert a hazai ném et mozgalmak birodalmi finanszírozásának rendszerebe, ahogy ezt 
a  budapesti ném et követ kormányának jelentette: „nem lehet többé a legkisebb kételyünk sem 
a tekintetben, hogy a magyar korm ány im m ár minden részletében birtokában van a birodalom
ból jövő anyagi segítség rendszeréről szóló teljes tájékoztatásnak”. (U .o., 117.) A  tényeket a 
magyar kormány — érthető okokból — nem  hozta nyilvánosságra, de az köztudomásúvá vált; így 
eshetett m eg, hogy 1938. február 16-án a kisgazdapárti Klein Antal a  kultuszminiszter szemébe 
m ondta, hogy a hazai ném etség számára „igenis külföldi pénzek jönnek ide. A  Volksbund fúr
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Peutschtum in Ausland fígyl], rövidítve VDA, amelynek székhelye m ost Stuttgartban van, gyűjti 
társadalmi úton ezeket a pénzeket. Hogy milyen úton jönnek be, azt nem  tudom .” A  sarokba  
szorított, és az illetékességét messze meghaladó ügyben nyilatkozni kénytelen H óm an csak annyit 
mondott az interpelláló képviselőnek: „ha azt méltóztatik állítani, hogy egy egyetemi tanár {Huss 
Richárd debreceni germ anista] áll egy ifjúsági mozgalom élén, amely titkos külföldi pénzforrás
ból táplálkozik, akkor előbb m eg kel] vizsgálni fegyelmileg [az egyetemi tanácsban], hogy ez a 
tényeknek megfelel-e és azután lehet a megfelelő közigazgatási vagy bírói eljárást megindítani.” 
(KN, 1 9 3 5 -4 0 ., XVI. köt., 4 8 1 -4 8 2 .)

37 „A Róma—Berlin tengely hatalmaival fennálló szoros kapcsolatunk, az andkom intem  
ligához csatlakozásunk, a serelmeink orvoslásától következetesen elzárkózó Népszövetségből 
történt kilépésünk és jóindulatú szomszédainkkal szemben követett politikánk nemcsak a  mi 
biztonságunk g aran ciás, hanem  a közép-európai és nevezetesen a dunavölgyi békének is egyik 
legfontosabb biztosítéka." (Fejérmegyei Napló, 1939. május 2 ., 4 .)

38 Hóman 1941
Kétségtelen, hogy H óm an előadása feltűnést keltett. Sztójay Döme berlini követ azt jelentette  

Csáky István külügyminiszternek, hogy Hóm an „nagyszabású ás igen magas színvonalú előadása 
(...) lényegesen hozzájárult ahhoz, hogy történelmi múltunk és a németséggel való barátságunk 
széles körben ism ertté váljon. (...) Hoinan miniszterrel egyenlő nívóban levő magyar személyi
ségek látogatása Németországban leghatározottabb[an] alkalmasak arra, hogy Magyarország 
presztízsét és a  magyar—ném et barátságot jelentékenyen fokozzák.” (DIMK VT, 780—781.)

A sajtó szerint „Hóm an minisztert előadása után az aulát zsúfolásig m egtöltő díszes közönség 
hosszan tartó, m eleg ünneplésben részesítette”. (Pesti H írlap, 1940. decem ber 14., 6 .)

39 Hóm an lemondása idején (1942  nyarán) a Volksbund 3 9  óvodát, 28 népiskolát, 1 polgári 
iskolát, 6 nevelőintézetet követelt. (Tilkovszky, 209.; a  ném et népcsoporttal kapcsolatos ügyeket 
ld. a 64. sz. jegyzetben.)

40 Elírás: június 8-án nem volt minisztertanács: Kállay miniszterelnök Berlinben vendégeske
dett, Hóm an Szegeden tartott nagyjelentőségű beszédet (ld. 64. sz. jegyzetet). H óm an lem ondá
sának bejelentésere a júniusi 30-i minisztertanácson került sor. (O L K .27. Minisztertanácsi 
jegyzőkönyvek, 1942. június 30.)

41 Hóm annak — naplója tanúsága szerint — jelentős szerepe volt a  m em orandum  megszüle
tésében. Mint írta, m ár 1943 decemberében Imrédyék felhívták Kállay figyelmét „az ún. 
demokratikus pártok és egyes személyek árulásszámba m enő, kétes működésére, s a  kormány 
egyes, különösen külügyi közegeinek a folyton hirdetett hivatalos politikája ellentétes magatar
tására [így! ] és nyílt állasfoglalasára”. A  MEP vacsoráján „mintegy 120 képviselő* ném a tiltako
zással fejezte ki elégedettségét „egy kisebb képviselőcsoport’' angoUtl nyilatkozatai ellen. 
„Ugyané jobboldali csoport 2 0  tagja Tasnádi Nagy András képviselőházi elnök, Lukács Béla 
pártelnök és a m agam  részvételével egy m em orandum ot juttatott Kállay Mikós kezéhez, s előtte  
élőszóval is kifejtettük aggodalmunkat a kormány külpolitikájával szemben, s főleg a belügymi
niszter [Keresztes-Fischer Ferenc] által tűrt belső propaganda elhatalmasodása m iatt.” H om an  
karácsony előtt ismét felkereste Kállayt, figyelmeztetve, „hogy a kétértelmű politika ideje lejárt 
(...), ez a politika, s a különböző üzelmek megtörése minden körülmények között német megszálláshoz 
fog vezetni, amitől — ismerve a németek szervezettségét és alaposságát — az Isten oyjon meg  
minden népet és országot”. (Kiemelés H óm antól.) Hom an felidézte azt a pártvacsorát is, ahol 
Kállay „arra a cinikus megjegyzésre vetem edett, hogy »ha a németek megszállnák az országot, a  
Ti kötelességtek megm enteni az országot, akikről tudják, hogy németbarát politikusok vagytok*. 
(...) Válaszul annyit m ondottam , hogy ném et megszállás esetén én magam semminő miniszteri 
megbízatást nem  vagyok hajlandó vállalni. (...) Megjegyeztem azonban azt is, hogy téved, ha azt 
hiszi, hogy én s velem az em lített urak németbarát politikát folytatnának, m ert a mi politikánk 
-  néhai id. gr. Andrássy Gyula, Tisza István vagy akár Széchenyi István s más effajta »ném etbérenc 
hazaárulók* politikájához hasonlóan — nem ném etbarát pohtáka, hanem a földrajzi és történed  
adottságokból következő, s erős meggyőződésünk szerint egyedül lehetséges magyar nemzetpo
litika, természetes védekezés a köztünk és körülöttünk élő immenzis [óriási] szláv tömegek 
terjeszkedésével, s a  magyarságot teljes elsöpréssel és felszívással fenyegető törekvéseivel 
szemben.”

Ezek után 1944 februárjában „pártunk említett tagjai Lukács Béla elnök útján terjedelmes 
memorandumban fejtették ki aggodalmaikat a  külügyi szervek működésével és a belügyminiszter
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102
türelmi politikájával szemben, s ezt a m em orandum ot az Államfőhöz s a  tniniszterelnökh 
juttattuk. A  válasz a megszállásig nem  érkezett m eg.” (H óm an naplója: Glatz 1985, 34—gg \'

Hó mán tehát emlékezett a  m em orandum ra, és azt Kálfay Miklós — szerinte — veszi 
politikája elleni tiltakozás fontos lépésének tekintette.

4 2  E rre  m ár csak azért sem volt módja, m ert az év nagy részében vidéken tartózkodott 1 
március 19-től kezdve nagyon kevés időt töltöttem  Budapesten. Március 27-én mentem ] 
Balatonfüredre és október 20-ig az egész időt ott töltöttem . Közben néha egy-két napra feliött  ̂
Budapestre elintézni családi és egyéb ügyeimet. Az időt annál is inkább Balatonfuredm 
töltöttéin, m ert a  Teleki Intézet is Balatonfüreden v o lt..*  (H óm an népbírósági vallomásából1?

43 Sztójay Döme: Az „1944. június 21-í minisztertanácson ju to tt tudomásomra, hotrv 
Magyarországról deportált zsidókkal Auschwitzban mi történik. Miután azonban sem jarosstól 
[Jafoss Andor belügyminisztertől], sem a két államtitkártól [Baky Lászlótól és Endre Lászlótól! 
nem tudtam tiszta képét kapni, utasítottam Jarosst, hogy olyan valakit hozzon elém jelentéstétel 
re , aki pontosan tud tájékoztatni a történtekről. Megjegyezni kívánom, hogyjarosstaz Auschwitzi 
bán történtek hallatára azonnal utasítottam, hogy a  deportálásokat akadályozza meg. Járass 
felhozta hozzám Ferenczy László csendőr alezredest, aki nékem H óm an, Imrédy [Béla gazdasági 
csúcsminiszter| és úgy emlékszem, Antal [István igazságügy-miniszter és kultuszminiszter] 
miniszterek jelenlétében részletes jelentést tett a deportálások körülményeiről.” (Zinner—Róna. 
U. köt., 111.; % június 21-i minisztertanács jegyzőkönyve és Endre László belügyi államtitkár 
írásbeli jelentése: ugyanitt, 99—108.; a zsidótanács beadványa Sztójayhoz: Munkácsi 1947 124— 
129.)

Ferenczy László: „Ezután kerültem kihallgatásra Sztójay miniszterelnök elé, aki előtt szintén 
feltártam Antal István igazságügy-miniszter jelenlétében a helyzetet, és emlékezetem szerint egy 
másik alkalommal is Imrédy Béla, H óm an Bálint és Reményi-Schneller [Lajos pénzügyminiszteri 
jelenlétében tettem  ilyen jelentést Sztójay miniszterelnök úrnak. Ezt megelőzőleg Eichmannál 
azonnal kérésem et terjesztettem elő, hogy tegye lehetővé nekem azt, hogy Auschwitzba én is 
elmehessek, o tt körülnézni és tájékozódni, hogyan is történik a  zsidóknak a szortírozása és 
munkába állítása. Eichm aiw minden további nélkül hozzájárult ehhez. Ugyanezt jelentettem 
Sztójay miniszterelnök úrnak is, aki elrendelte, hogy utazzam ki és tapasztalataimról tegyek neki 
jelentest. A  kiutazáshoz előzőleg Faragho [Gábor] altábornagy ú r engedélyét is kikértem. (...) 
Majd hozzáláttam a  kiutazás előkészítéséhez. Amikor m ár csak az időpontnak a meghatározása 
volt hátra, s ezt kértem Eichmanntól, akkor Eichm ann kijelentette, hogy hozzájárul, de csak az 
utolsó kiszállítást kővető harminc nap eltelte után. Ebből nyilvánvalónak láttam azt, hogy az 
elterjedt hím ek, mely szerint Auschwitzban krematóriumokban végeznék ki a nem  munkaképes 
zsidókat, alapja kell hogy legyen." (Zinner—Róna, II. köt., 122.)

Ferenczy László népbtrosági perében — 1946 április elején — Hóm ant is kihallgatták. 
„Balatonfüreden — m ondotta — megkapta a  zsidótanács m em orandum át, amely a deportálások 
rettenetéiről szólt. Sztójayhoz ment. O tt találkozott Ferenczyvel, aki kérte Sztójayt, engedje meg, 
hogy személyesen utazhasson ki Auschwitzba, m ert m eg akar győződni a  dolgok valódiságáról.” 
(Világ, 1946, április 4 . ,) . ;  a zsidótanács m em orandum ai Id. M unkácsi 1947, 121—123.; a július 
24-i m em orandum : 203—206.)

4 4  Hóm an „példaképpen” a következő személyeket jelölte m eg a  zsidórendeletek hatálya alóli 
mentesítésre a miniszterelnöknek küldött promem oriajában: dr. Alföldi András egyetemi tanár, 
„a rom án kontinuitás kérdésének külföldön, a németeknél is, elismert legkiválóbb szakértője”; 
Ligeti Miklós szobrászművész, „a legjobb budapesti szobor — Anonymus szobra — alkotója”; 
Kom árom i Pál operaénekes, aki „részt vett az 1919. évi bolsevista és zsidóellenes mozgalomban”; 
Székely Mihály operaénekes, „a magyar énekművészet egyik legkiválóbb külföldön is szereplő 
képviselője”; Frigyesy József egyetemi tanár, „a nőgyógyászát egyik legkiválóbb specialistája”; 
Mohácsi Jen ő  író, „Madách: Em ber tragédiájának fordítója, akinek ez a  műfordítása a német 
színpadokon állandóan műsqroii van”; Benedek Marcell író és gyermekei, „Benedek Elek, a  nagy 
székely m esem ondó unokái”; Teles Ede szobrászművész és Fényes Adolf festőművész, akik „szép 
sikereket értek el müveikkel hazai és külföldi kiállításokon is’ .

A zsidó nővel v. férfival élők közül Hóm an megemlíti Kodály Zoltán, Bartók Béla, Kisfalud! 
Stróbl Zsigroond, Szekfü Gyula, Moravcsik Gyula, Visky Károly, Palló Im re, Sárdyjános, Jávor 
Pál, Bajor Gizi, Márkus Em m a, Berky Lili nevét.

H óm an úgy összegez, hogy „senkisem érti m eg, miképp lehet a magyar kultúra, tudomány,
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művészet, irodalom  terén valóban m aradandó értékeket alkotó zsidókat és félvéreket egyformán 
kezelni a magyar szellemiségre és gazdasági életre káros elemekkel*. Megállapítja, hogy a  
Adórendelkezések végrehajtásánál „túlkapások történtek. A  csendórség sok helyt indokolatla
nul vagy indokkal, kérdéses brutális volt. A  vallatásokról vidéken rém hírek keringtek. Hasonló
képpen beszélnek—nem tudni alappal-e — az ingóvagyon, ékszerek, ruhák, értéktárgyak jogtalan  
elidegenítéséról is.* (OSZKKT Fond 1 5 /9 4 .)

45  Bárdossy miniszterelnök aláírásával 1941-ben életre hívott (8 6 4 6 /1 9 4 1 . M .E. az. rendelet; 
jdRT, 1941., IV. köt., 8753—3756.) tudományos intézet, melynek élén — elnöki minőségben — a 
díjazásban nem  részesülő H ó mán állt. Tagintézetei és igazgatói:

— Államtudományi Intézet (Rónai András)
— Magyar Történettudom ányi Intézet (D eér József)
— Erdélyi Tudományos Intézet (Tam ás Lajos)
Az intézet megalakulásától kezdve támadások kereszttüzében állt. H óm an buzgalma, az 

intézet kutatási területe és a munkatársak baloldalisága egyaránt sértette azokat, akik — az 
ugyancsak H óm an elnöklete alatt álló — Magyar Történelm i Társulatban figyelték a Teleki 
Intézetnek ju ttatott jelentékeny erkölcsi és anyagi támogatást, akik az intézetbőfkiszorultak, bár 
kutatási területük okán legalábbis az együttműködést elvárták volna, akiknek (jobboldali 
világnézetük m iatt) irritáló volt az intézet egész működése. H óm an szavaival: „Az intézet 
megalakulása sokak érdekét zavarta. Innen a hajlam, néhol szakkörökben is az intrikára, mely 
gyengébb ellenállású munkatársainkat is megzavarhatja. Szomorú, hogy akadémikus körökben  
1943 végén ilyen problémák foglalkoztassanak egyeseket.” (H óntan: Prom em oría a  Teleki Pál 
Intézet második évfordulójára. Bizalmas. OSZKKT Fond 1 5 /1 3 3 .)  A  Történettudom ányi Intézet 
igazgatója, D eérjózsef a garasoskodások, továbbá „a legkülönbözőbb emberekkel való tárgyalás, 
a teljesen más beállítottságú hatóságokkal való érintkezés" miatt 1948 márciusában megkísérelte 
a lemondást — utódjául Kosáryt nevezve meg. (D eér József—H óm an Bálint, 1943. m árcius 28 . 
OSZKKT Fond 1 5 /4 3 1 /1 1 .)

Az 1987-ben megjelent „A magyar antifasiszta ellenállás és partizánm ozgalom” c. kislexikon 
szerint: „Teleki Pál Tudom ányos Intézet: a névadó halála (1941 . ápr.) után alakult intézet; 
intézményei voltak az Államtudományi Intézet, a  Magyar Történettudom ányi Intézet és az 
Erdélyi Tudom ányos Intézet. Fokozatosan a  Történettudományi Intézet vált a  németellenes 
szellemi ellenállás egyik bázisává. A  ném et megszállás után a  Történettudom ányi Intézetben  
egyre kiteijedtebb illegális politikai munka folyt. Jún , 28-tól kezdve a »Magyar Nép* címmel 
illegális lapot adtak ki. Az intézet munkatársai: Balázs Béla, Benda Kálmán, Kenyeres László, 
Kosáry Domokos, Szávoszt Tam ásné, T óth  András, Vigh Károly és mások különböző akciókban 
vettek részt. A  Lakatos-kormány ideién az intézetben előállított »Ellenállás" c. lap közölte a  
mozgalom híreit. Sokat tettek a baloldali értelmiségi katonaszökevények, valamint a szövetséges 
hatalmakhoz tartozó hadifoglyok megm entése érdekében. Kapcsolatban álltak a Kiugrási 
Irodával, valamint a Magyar Nemzeti Felkelés Felszabadító Bizottságával. A  szövetséges hadifog
lyoknak nyújtott segítségért a  háború után az intézetnek levélben fejezte ki köszönetét a Comité 
de Gaulle és H arold Alexander angol tbk.” (Idézi: Iratok, 98.)

A Teleki Intézet és a Magyar Történelm i Társulat ellentéteiről a 61 sz, jegyzetben lesz szó.
4 6  Hóm an ugyanis — ahogy ezt a  népbíróságnak elm ondta — „utasítást" adott „az igazgatók

nak, hogy a szövetségesek győzelme esetére is dolgozzák ki az anyagot, m ert a  másik vonalon 
szükséges anyag úgyis rendelkezésre áll”. A  Teleki Intézet a  külügyminisztériummal is kapcsolat
ban állt. (Az intézetben végzett munkába bepillantást nyújt: Rónai András: Jelentés a gróf Teleki 
Pál Tudományos Intézetben végzett békeelokészítő munkálatokról. Budapest, 1944. február 29 . 
OSZKKT Fond 1 5 /1 3 3 , továbbá Kosáry 1983, 3 4 -3 7 . ,  Kosáry 1993, és Benda, 8 - 1 0 .)

47 H óm an Magy arország külpolitikai orientációiról 1930-ban nagyszabású tanulmányt árt, 
melynek végén a kínálkozó lehetőségek közül kettőt tartott követendőnek: vagy az erős 
Németországra támaszkodva aktív külpolitikát kell folytatni Kelettel szemben, vagy a  túl erős 
Németországgal szemben olasz—horvat—lengyel szövetségi rendszerre kell támaszkodni. (H ó
man Bálint: Külpolitikai irányok a magyar történetben. Budapesti Szemle. 221 . kötet, 641. szám. 
31—56.; ugyanez: H óm an Bálint Munkái. 1. kötet. Magyar Középkor. Magyar Történelm i 
Társulat, Bp„ 1938, 639—662 .)

4 7 /A  H ihető volt-e 1944 középén az Auschwitzi Jegyzőkönyv? A jegyzököny magyar fordítója 
szerint „valódiságához pillanatnyi kétség sem férhetett, de nem csodálkoztam, hogy voltak, akik
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nem  akarták elhinni" (Szenes, 112-) Zakar András, a  hercegprím ás titkára szerint 
hihetetlennek tűnt. A képzelőerőnek vannak, ugye, korlátái... (Szenes, 139.) Horthy”/? * 1'^ 4 
„sírt, amikor elolvasta a  jegyzőkönyvet, és m aga adta át féijének, a  kormányzórak 
dokum entum tól mélyen mgrendülve először azt gondolta, hogy ez a szörnyűség nem lehet ‘ »
(Özv. H orthy Istvánná emlékezését idézi; Szenes,214—2 15 .)„ ... azt, h ogyan ém etek ad en orn ^ *  
többségét gázkamrákban elpusztítják, ezt sokan, nagyon sokán sem akkor nem  voltak ésnía ** 
hajlandók elhinni. Nem  hitték ezt el maguk a zsidók sem. Többségük még az auschwitzi rám*6"0 
is azt találgatta, hogy m iért lobognak a 4—5 m éteres lángok a krematóriumok kéményén ( \  
Emlékiratok sokasaga is bizonyítja, hogy azokat a cionista fiatalokat, akik életük kockáztatás ! 
Budapestről kiszökve eljutottak a nagyobb vidéki gettókba és o tt elmondták az igazságot Aush. 
witzrol, a gázkamrákról, sok helyütt elkergették, feljelentették, de szinte senki sem Intt ney i »  
(Harsai 1 9 9 3 ,2 5 7 —2 58 .) Sajátos m ódon ron tott a helyzeten, hogy alondoni BBC beolvasta a in™ 
zőkönyv részleteit. Ezeket „a világközvélemény alapjában véve rém hírnek tartotta, melyelpt 
diszkreditálás céljából teljesítenek egy hadviselő hatalom halálos ellenségéről” (Braham, lOífí

4 7 /B  lllyés-naplórészlet: „ 11óman-targyalás. Kalapok a fejeken. A  szünetben a z e l n ö k i y r ~ 
székben maradva, rágyújt- Erre az egész terem . Az egyik bíró, nő; erősen1 kifestve. (...) Bassola 
vallomása. Nem is az a fontos, amit mond, hanem  ahogy mondja. (Illyés, ,48.)

4 8  A  Hóm an-iratok között ugyanis megtalálták a Hubay Kálmán és Vágó Pál által benyújtott
nemzetiségi törvényjavaslat szövegének és indoklásának 30 oldalas stencüezett példánvái 
(OSZKKT Fond 1 5 /1 0 7 .)  Y

49  Mint erről a  29. sz. jegyzetben szó volt, nem H óm an, hanem  az utóda által aláírt rendelet 
biztosította a  zsidó országos intézmények további működését, de az erre vonatkozó tárgyalások 
m ár H óm an idejében megkezdődtek. A  rendelet végül 1943 április elején hozta Szinyei Merse 
Jen ő  kultuszminiszter. A  rendelet kimondta, hogy „minden izraelita hitközség köteles (...) az 
izraelita vallásfelekezet céljaira—évenkint visszatérő szolgáltatásként—országos járulékot fizetni, 
(...) Az országos járulékból befolyó jövedelm et csak az izraelita vallásfelekezet céljaira lehet 
felhasználni. Ilyen célnak kell tekinteni különösen a rabbiképző intézet, izraelita vallásfelekezeti 
más tanintézet, továbbá kórház vagy jótékonysági intézet, valamint a vallásfelekezeti igazgatási 
szerveinek fenntartását, a lelkészi jövedelemkiegészítést és általában a jótékonysági célokat." 
(8 .8 8 8 /1 9 4 3 . VKM. sz. rendelet. M RT, 1943 ., II, k ö t , 1361—1362.) A magyar kormány tehát 
1942-ben b ár megvonta az állami dotációt a  fenti zsidó intézményektől, de fenntartásukra 
államilag kötelezte az izraelita hitközségeket.

50  „Szívbeli kötelességet teljesítek, midőn a magyar zsidóság háláját tolmácsolom a Magyar

méltányolva jd e n  munkánkat, annak megjelenését erkölcsileg es anyagilag támogatták." (Wcrt- 
heim er Adolf: Előszó a Magyar Zsidó Okmánytár II., III. es IV. kötetéhez. In: Monumenta 
Hungáriáé Judaica. II. k ö te t Izraelita Magyar Irodalmi Társulat, Bp., 1937., VI. oldal.)

5 0 /A  Illyés Gyula is felfigyelt a  kissé együgyű tudakozódásra, m ert érdemesnek találta meg
örökíteni naplójában;

„Egy 78  éves öreg — W ertheim er? — a zsidó egyház valami vezetője. Úgy ismerkedett meg 
Hóm annal, hogy H óm an m int a múzeum igazgatója pénzt kért pesti mecénásoktól, hogy 
megvásároljanak egy történelmileg fontos gyűjteményt a bolsevizmus koráról.

E rre  az egyik bíró:
— S milyen célzattal vásárolta meg, a bolsevizmus ellen vagy mellett?
— Nem értem , kérem.
— Nem azért szereztette meg, hogy a bolsevizmus ellen használja fel?” (Illyés, 49.)
51 H óm an őstörténeti munkájának kéziratát felesége és fia őrizte külföldön, és csak évtizedek

kel később bocsátották egy fiatal amerikai történész rendelkezésére. Szendrey Tamás 1977-ben 
számolt be arról, hogy meglátogatta özv. H óm an Bálintnét és fiát, iíj. H óm an Bálintot, „egy több 
m int két napig tartó tanulságos és értékes beszélgetés következett, és ennek eredménye több új 
adat feljegyzése lett H óm an Bálint életéről, munkásságáról és em beri kapcsolatairól; további 
eredmenye pedig H óm an Bálint utolsó kéziratának kiadása lesz. A kéziratot, amelynek címe 
•Ősemberek — ősmagyarok« H óm an Bálint 1 9 4 4 /45-ben írta és a bonyolult magyar ős történelmi 
kérdésekben egyjk legnevezetesebb tudósunk néha polemizáló, de kikristályosodott véleményét 
adja.” (Szendrey, 222 .) Akönyv H óm an Bálint születésének centenárium árajelent meg. (Hóman
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ti a] int* Ősemberek -  ősmagyarok. Sajtó alá rendezte: Szendrey Tamás és Clementis-Záhom Bolond 
Hungárián Cultural Federation, Atlanta, 1986.

52 Az ügy egyik kiindulópontja D eérjózsef és Mályusz Elem ér szakmai, de személyeskedések- 
tg] nem mentes vitája volt a  Mályusz által szerkesztett sorozatok (Magyarság és Nemzetiség; 
felépülés- és népiségtörténeti értekezések) megítéléséről, finanszírozásáról es fe lü g y ele tért  
levélváltásuk alatt Mályusz cikksorozatot indított el az Egyedül Vagyunk hasábjain, melyben — 
különösen az 1942. január 15-i számban megjelent cikkben — név nélkül ugyan, de H óm ant is 
Hmadta. (Az inkriminált részben például Mályusz a szellemtörténeti vitákról azt írta, hogy azok  
kétségtelenül nagy szolgálatot tettek egy két szellemtörténésznek. Főleg annak, aki értette a 

kódját, hogy maganak tulajdonítsa az úttörés dicsőségét, noha egész írói m űködése minden volt, 
"  :m történeti beállítottságú, és tőkét kovácsoljon politikai érvényesüléséhez.”)

lókat
csak nem szellemtörténeti

által jóváhagyott szöveggel — válaszcikket publikált az Egyedül Vagyunk február 12-i számában. 
Közben január 22-én Mályusz éles hangú levelet küldött Hómannak, melyben — többek között 
_  azzal vádolta a kultuszminisztert, hogy „amit egyik kezével ad, a  másikkal vissza is veszi”: 
„odaadó szolgálatom, amelyet a tanítvány hűségével végeztem, nem képes Nagyméltóságodban 
á népiségtörténeti kutatás iránt érdeklődést kelteni”, ezert „kénytelen voltam rászánni magamat, 
hogy a jövőben Nagyméltóságod nélkül fogok cselekedni”. Mályusz kifejtette, hogy nem  nézi 
tétlenül az általa terem tett „munkaszervezet” szétrombolását, „legsajátabb” tudományos tervei 
kisajátítását, és leszögezte: „Az az elbánás (...), amelyben Nagyméltosagod engem részesített, arra  
kényszerít, hogy a leghatározottabban szembeszálíjanak intézkedéseivel és a népiségtörténetet 
Nagyméltóságoddal szemben is megvédjem. Minden eszközzel, ami csak rendelkezésemre áll, 
mert itt m ost m ár többé nem személyi érdekekről, egyéni sérelmek türelmes elviseléséről van

Hóman 1942. február 9-én — elégtételt kérve — Zambra Alajos bölcsészetkari dékánhoz 
fordult, mondván, bár személy szerint „a tudományos kritika teljes szabadságának híve", a  
„személyes természetű vádaskodások, sértések, gyanúsítások és rágalmak azonban nem  öltöztet- 
hetők tudományos mezbe". A  sokszorosított levélváltások, cikkidézetek, és H óm an kísérőleve
lének tanulmányozása után február 20-án a Bölcsészettudományi Kar tanácsa rendkívüli ülést, 
tartott. Az ülésen (melyen részt vett pl, Domanovszky Sándor, Eckhardt Sándor, H orváthjános, 
Szentpétery Im re, Szekfű Gyula, Lukinich Im re, Hajnal István) kihirdették Mályusz Élem ér 
nyilvános rendes tanár alábbi nyilatkozatát:

„A Kar iránti mély tisztelettel kijelentem: őszintén sajnálom és mélyen fájlalom, hogy a  
Miniszter urat akár személyében, akar tudós becsületében, szándékom ellenére, bizonyos, m int 
baráti felvilágosításokból utólag meggyőződtem, téves feltevésekből kiindulva megsértettem . 
Ennélfogva az Egyedül Vagyunk 1942. január 1-i és 15-iki számaiban közölt cikkemben foglalt azon  
kijelentéseimet, amelyek az em lített téves informálódáson alapulnak és a Miniszter Ú r személye, 
vagy tudós egyénisége ellen irányútoknak látszanák, visszavonom. Egészen személyesnek szánt 
és felindult lelkiállapotomban írott 1942. január 22-i levelemnek éles hangú fogalmazásáért pedig 
megkövetem a Miniszter U rat.”

(Mályusz cikksorozatának lapkivágatai, s Deér válaszának gépiratos példányai a H óm an  
hagyatékban: OSZKKT Fond 1 5 /4 6 ; a Hóm an—Mályusz ellentéttel kapcsolatos iratok: OSZKKT  
Fond 1 5 /4 5 .)

Baráth Tibor a Magyar Történelm i Társulatnál is járt, amire Domanovszky Sándor alelnök így 
emlékezett: Baráth „1942-ben, egyszer meglátogatott és követelte, hogy vegyem be a  Századok 
szerkesztőségébe, amikor pedig erre nem voltam hajlandó, ellenfolyóirat megindításával fenye
getett meg, amely azonban nem jö tt létre.” (MTAKKT Ms 4 1 8 0 /5 . Domanovszky Sándor 
igazolásával kapcsolatos iratok, 1945.)

53 Mint ezt Domanovszky Sándortól tudjuk, a kolozsvári egyetemi tanszék betöltésével 
kapcsolatban három  név került szóba: Wellmann Im réé, Kosáry Domokosé, és Baráth Tiboré. 
Utóbbira azért esett a  választás, m ert ajelöltek közül ő  volt a  legidősebb. A párizsi működésével 
a magyar történettudománynak nagy szolgálatot tevő Baráthrol csak kolozsvári időszaka idején 
mondogatták, hogy — Domanovszkyt idézve — „nyilas lett”. (MTAKKT Ms 4 1 8 0 /5 . Domanovszky 
Sándor igazolásával kapcsolatos iratok, 1945.)

Baráth munkásságára! Hóm annak a  nyilvánosság előtt is el kellett számolnia, amikor 19 4 1-ben
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m e je len t a kolozsvári professzor .M agyar történet" cím ű szintézisének 2., bővített kiadása 
1 9 /1 .  decem ber 17-én a felsőházban gróf Pállfy Géza interpellált a kultuszminiszterhez. Pálffy a 
könyv két kiadásából azt szűrte le, hogy Baráth „a m aga véleményét és nézeteit (...) rövid hónapot 
leforgásán belül homlokegyenest ellentétesen niejj; tudja változtatni”, és ezen kívül „a professzor 
(...)  összetévesztette az egyetemi katedra m éltóságát a  politikai hordóval”. H óm an megvédte 
Baráth kolozsvári kinevezését, amelyet „emelt fővel, büszkén” vállalt és rám utatott íSzekfű ( \ 

jeles tanítványa" — valós — tudományos érdem eire. Ugyanakkor elismerte, hogy hiba volt „evy 
évi egyetemi előadás után (...) egy összefoglaló munkává! a  köz elé jönni, m ért az a  munka csak 
felületes lehet”. Kifogásolta továbbá, hogy B aráth  „napjainkig, 1941-ig vezeti le a  történelmet. (. ) 
Ennek következménye, hogy a könyvben éppen a  rövidség m iatt a  múlt és jelen szemlélete 
összefolyik és ezért félreérthető, még pedig különösen felreérthetők bizonyos kifejezései, 
amelyek a  mai pártpolitikában is hanghoz jutnak, és azt a látszatot kelthetik, mintha 6 
pártpolitikai tendenciával írta volna mej* művet." A  könyv szemlélete „közel áll a legújabb kor 
jellemzésében a m a európaszerte Portugáliától kezdve Spanyol-, Olasz-, Német- és más országok
ban élő állambölcseleti szemlélethez” — állapította m eg H óm an, hozzátéve, hogy „egyik magyar- 
országi párt szemléletével sem  azonosítható”, egyénként „a professzor úr sohasem volt pártszer
vezet tagja (...) és ajövőben sem kíván saját ígérete és bejelentése után pártpolitikával foglalkoz
ni". (G róf Pálffy Géza felszólalása, H óm an válasza, Pálffy viszontválasza, Hóm an másodszori 
viszontválasza: FN, 1 9 3 9 -4 4 ., II. köt., 343—3 5 0 .)

H óm an óvatos bírálatának szellemében közölt kritikát a  Századok is, Kom orőczy György 
tollából. A  recenzió megállapítja, „hogy a munka “Bevezetés* az egyetemi előadásokhoz, de nem 
a magyar múlt feltárása . A  Trianon utáni részről úgy vélekedik, hogy az j ó  politikai program
beszed a  kormány munkája mellett, de semmiképpen nem  nevezhető történed tárgyalásnak". 
Ellenben „ítéleteiben általában józanság, meggondolás vezeti, nem  hamarkodja el az események 
értékelését”; mindent egybevetve „B. könyve nagyon tanulságos és szempontjai sokoldalúak” 
0Századok, 1942. [76 .] 3 2 9 -3 3 1 .)

A  folyóirat tényleges szerkesztője, Hajnal István azonban nem hagyta ennyiben a dolgot, 
Domanovszkytól engedélyt kért, hogy B aráthot — ahogy írta — j ó l  ledorongolja*. Alkalmat erre 
B aráth  cikke szolgáltatott, aki — mint Mályusz az Egyedül Vagyunk hasábjain—górcső alá vette „az 
új Magyarország történetírását”. Hajnal az alábbiakkal zárta bírálatát:

„E sorok írójának — aki közelebbről ism erhette B. külföldi tevékenységét és annak előnyeit a 
m aga tudományos munkásságát illetőleg is élvezhette — különösen szom orú meglepetés volt az 
6  váratlan tudományellenes Fellépése idehaza. (...)  Mint a  “Századok* egyik szerkesztője, e sorok 
írója helyt adott B. megnyilatkozásainak e folyóirat hasábjain és nem állta útját, hogy egyik 
munkájáról bár súlyosan bíráló, de mégis m entegető ism ertetés jeleiyék m eg. Mindez azonban 
nem  lehet útlevél a tudományos munka közösségébe az ő  új irányzata számára, hanem csak 
tanújele kívánt lenni annak, hogy politikai szem pontokon fetűlállva szívesen térítenék őt vissza 
eredeti hivatásához. Új “tudományos* elm életét azonban, melyet m ost ism ertetett tanulmányá
ban fejt ki, hangsúlyozottan el keli ítélnünk. H a  ily bőven foglalkoztunk vele, ismételjük, annak 
csupán az az oka, hogy a  közvctelmény, s főként az ifjúság előtt tisztázni akartuk: a  magyar 
tudomány mély szakszerűsége nem idege n a mai világfordulat problémáitól, ellenkezőleg, csakis 
ez a szakszerű tudomány segítheti igazán e problémák helyes meglátását és megoldását, nem 
pedig oly irányzatok, amelyek a tudományt egyes politikai koncepciók és jelszavak Kiszolgálójává 
akarnák tenm .” (Századok, 1942. [76 .] 4 59 .)

H óm an az ún. Századok-válsá^ tetőfokán (ld. a 6 l.sz.jegyzetben), 1943.június 10-én, aMagyar 
Történelm i Társulat közgyűlésen — nevek említése nélkül — bírálta Mályusz és Baráth koncep
cióit. (H óm an 1943.)

5 4  H óm an hozzáállását nyilván az is m eghatározta, hogy a  polgári forradalom  idején politikai 
röpiratot írt a  forradalom mellett „Néhány nap a magyar történelem ből” címmel. Ebben Hóman 
részletesen leírta az 1918. október 26-a és 3 1-e között történt eseményeket és a  következőképpen 
fejezte be brosúráját: „Magyarországot m eghódították a  magyar népnek, és m ost m eg akartuk 
hódítani a világ népeinek szimpátiáját, hogy a dolgozó magyar nem zet erejéhez és tudásához 
m éltó helyet foglalnasson el a  dolgozó népek művelt és békés társadalmában. Ez történt." A 
H óm antóí szokatlan felfogású (szerencséjére névtelenül megjelent) könyvecskéjének minden 
példányát szerzője igyekezett megsemmisíteni a későbbiek folyamán. (Vertesy, 57—58.)

55  Szekfű látogatására március végén kerülhetett sor, hiszen április elsején Hóm annak küldött
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levelében így fogalmazott: „Kedves Barátom , gondolkodom azon a lehetőségen, amely legutóbb  
jsíálad szóba került...” Beszélgetésük nyomán felmerült, hogy zsidómentesítéseket nem csak  
jiadi és ellenforradalmi érdem ekre”, hanem „szellemi érdem ekre” is lehetne kérni „esetleg nem  
nyilvános m ód on ”. Szekfu az intézkedés pártfogójául Imrédy Bélát gondolta, aki „hajlamos 
könnyítésekre” és „művelt em ber”. (Székül Gyula—Hórnan Bálint, 1944. április I . O SZK K TFond  
1 5 /1 4 7 4 /6 4 .)  (A  H óm an—Szekfu viszonyra íd. a  67. sz. jegyzetet.)

56  A M agyar Szemle 1940. április száma hozta le utoljára a Magyar Szemle Társaság vezetősé
gének névsorát. Imrédy kilépésének oka az előző év végén, Szekfu Gyula szerkesztésében 
megjelent Mi a  magyar? c. kötet — „a magyar önism eret régóta várt, nélkülözhetetlen könyve’  — 
volt.

5 6 /A  A Magyar Nemzet bírósági tudósítása az alábbi m ódon sűrítette egy m ondatba az 
elhangzottakat: “Veesenm ayer Edm und arról vallott, hogy H óm ant a ném etek sokkal erősebb  
mértekben tartották a barátjuknak, mint Kállayt.”

57 B ár Tusnádi Nagy András neve valóban nem szerepel a m em orandum  aláírói között, arról 
— mint pártja prom inens tagjának és a  képviselőház elnökének — tudnia kellett.

58 Waldapfel Jó zsef (1904—1968), a  budapesti zsidó gimnázium tanára, 1945 után az MTA  
tagja (1.1948, r . 1958) tanszékvezető egyetemi tanár (1949) és a Magyar Irodalom történeti Intézet 
igazgatója.

59 Benda Kálmán emlékezéséből: „A pincében működött hamispapírgyárunk. J ó  kapcsolata
ink voltak a nyomdákkal, onnan kaptuk a különböző űrlapokat, és főleg zsidóknak keresztény 
származást igazoló írásokat m eg katonai mentesítéseket állítottunk ki. Most újrahasznosíthattam  
gyerekkori rajztehetségemet: én készítettem az iratokra a pecséteket (...) Azt hittük, teljes 
biztonságban vagyunk, hiszen a főnökünk a Teleki Intézet elnöke, H óm an Bálint miniszter volt, 
a jobboldali politika egyik fő képviselője. Bizonyosra vettük, hogy tevékenyegünkről semmit 
sem tud. Csak az ostrom  után derült ki, hogy am ikor Waldapfel Eszter (a Széchenyi Könyvtár 
későbbi főigazgatója) végső kétségbeesésében fölment egykori professzorához, hogy segítsen 
rajta, H óm an azt m ondotta neki: menjen el a  Teleki Intézetbe, ott adnak magának hamis papírt. 
El is jö tt, kapott is, m eg is menekült. H óm an Bálint tehát tudta, hogy az elnöksége alatti 
intézetben mi folyik.” (Benda, 9—10.)

60 Kosáry visszaemlékezése 1993-ból: „A tárgyalásra (...)  elm entem, ahol m eglátott az ügyész, 
mire a vád nevében beidéztek. Nem jártak jó l velem. En ugyanis H óm ant, a  nem Szekfü- 
formátumú, de mégis kitűnő történészt nem tartottam , és m a sem  tartom  háborús bűnösnek... 
(Kosáry 1993) Kosáry Domokos népbírósági vallomásának teljes szövege: Iratok, 96—97.

6 0 /A  Kosáry 1983-ban így emlékezett: „Hóm an Bálintnak még 1941 végén, az intézet 
megalakulásakor nyíltan m egm ondtam , hogy a megbízást csak akkor vállalhatom, h a biztosít 
arról, hoy sem m i olyan feladatot nem  kapunk, amely minket a  németek oldalán kom prom ittál
hatna; a  ném etek el fogják veszteni a háborút, és a  hiílerizmust egyébként is elfogadhatatlannak, 
kártékonynak tartom . Ezt így előadtam  neki, kockáztatva, hogy felháborodva kiutasít. Nem  tette; 
hagyott dolgozni bennünket a  saját meggyőződésünk szerint.” (Kosáry 1983, 35.; Id. m ég  
ugyanerről: K osáry 1993)

61 A m agyar törlénésztársadalom  m egosztottságát a közvélemény is érzékelhette: Mályusz 
Elemér és B aráth  Tibor megnyilatkozásai, a Deér—Mályusz vita, H óm an váratlan megfosztása az 
1943. évi akadémiai nagy díjtól (Id. a  67. sz. jegyzetet) a széles nyilvánosság előtt folytak. A  Teleki 
Intézet és a Történelm i Társulat közötti „tartózkodó” viszonyt azonban az érdekeltek igyekeztek 
a nyilvánosság kizárásával megoldani.

Domanovszky Sándor ügyvezető alelnök visszaemlékezése a Magyar Történelm i Társulat 
ügyeire:

„Hómant észrevehetően bántotta, hogy ám bár Klebelsberg [Kunó] halála után ő lett a 
Történelmi Társulat elnöke, én ragaszkodtam a Klebelsberg-féle program hoz, az általa megindí
tott kiadványsorozatok folytatásához, és újabb megbízásokat sürgettem . Viszont engem  is 
keserített, hogy anyagiakban a társulat részére nem kaptam m eg a szükséges tám ogatást és hogy 
sorozataink el ne sorvadjanak, sokszor magamnak kellett az eszközöket előterem tenem . A  
Klebelsberg távozása után utódai [Ernszt Sándor, Karafiáth Jen ő  és H óm an] által nagyon erősen  
lecsökkentett támogatásnak újabb fölemelkedését csak hosszabb idő után és csak igen kis részben  
sikerült elérnem . A Társulat ügyeinek további vezetésében erősen gátolt az is, hogy Hóm annal, 
amióta belevetette magát a politikába, egyre nehezebben tudtam csak érintkezni, s míg
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KI/ j elsbércnél m eg voltam szokva, hogy ha valamit vele m eg akartam beszélni, a  kora remi 1- 
órakban barm ikor találkozhattam vele, H óm ant csak előzetes jelentkezés, többnyire h oS ^  ■ 
(napokig, néha hetekig tartó) várakozás után tudtam  elérni, döntésére pedig még ezek után^* 
várni kellett. ( ...) A nehézségeket még jobban kiélezte a Teleki Intézet megalapítása, mert ettől 
kezdve Hőm an minden érdeklődése e felé az intézet felé fordult és úgy látszott, hogy aSzázadok 
is erre  az intézetre szeretné bírni. Én viszont ezt mindenképpen megakadályozni törekedtem 
legfeljebb arra a koncesszióra hajolva, hogy a szerkesztőségbe bevegyem az intézet valamelyik 
tagját az 1867-ben alapított Társulat kereteinek fenntartásával.” (1)

A Társulat és az Intézet közötti viszony m ár 1942 elején mélypontra süllyedt, amikor a Századok 
tényleges szerkesztését végző Hajnal (Domanovszky volt az elnök, díjazást nem fogadott el- 
W ellmann Im re akritikai reszt szerkesztette) kifogásolta Deér m agatartását Mályusszal szemben 
és a Századok-ban állásfoglalást kívánt közöltetni. Hajnal felajánlotta Hóm annak lemondását, 
m ert attól tartott, hogy a kultuszminiszter rossz néven vette a Deér magatartását bíráló 
álláspontját: „Deérék (...) nem vitték az ügyet azzal a  körültekintéssel, amit Mályusz szerepe a 
tudományos akció megalapozása körül m egérdem elt volna. [Deérék] nem merítették ki az összes 
lehetőségeket a  kérdés megnyugtató m egoldására...” (2)

Jelezve, hogy az Intézet és a  Társulat zavartalan együttműködésére törekszik, Hajnal még 
H om an egy regi ötletét is felelevenítette, egy „népszerű történeti folyóirat gondolatát”, mely 
cikkei „legfeljebb 2—3 oldalasak” és „az embereknek legyen kedvűk akár délutáni alvás előtt, vagy 
vonatutazás közben is böngészni a füzetben”. A  lényeg: aTeleki Intézet „aTörténelm i Társulattal 
kölcsönösségben vezethetné a népszerű folyóiratot, a  Társulat együttese és tagjai szívesen 
állnának az Intézettől vezetett munka rendelkezésére”. (3)

A  népszerű folyóirat éppúgy nem valósult m eg, mint az együttműködés. Hóm an átszervezési 
gondolataival egy időben, 19 4 3 januáijában Hajnal ismét lem ondott. „A mi távozásunk által ki 
tudod eszközölni — írta Domanovszkynak —, hogy a Társulat független rendelkezésre pénzt 
kapjon, az ifjú garanitúrát saját volt tanítványaidból választhatod ki.” (4) Hajnal Wellmann 
lem ondását is jónak látta, aki „félretolt alak”, tavaly Lukinich Im re, a Társulat másodalelnöke 
„pártot szervezett” akadémiai megválasztása ellen; „mindenki úgy látja, hogy nincs erős támasz 
m ögötte”. (5) Hígnál február 20-án azt tanácsolta Hóm annak: úgy kell elintézni az ügyet, „hogy 
az ellentétek minden híresztelése megszűnjék. Ezért tisztelettel javaslom, üljünk össze Deérrel és 
munkatársaival, fesztelen baráti m ódón úgy, ahogy általában tudós társaságok baráti körei 
egybegyűlni szoktak, valamely kávéházban. Utóvégre csak nem játszhatjuk egymással szemben a 
nyársat nyelt diplomaták szerepét! (...) Deérék m eg fognak győződhetni arról, hogy a lap 
szerkesztésére, m int legfőbb s döntő jelentőségű munkatársaknak, meg lesz a kellő befolyásuk. 
(...)  Egy-két ilyen baráti összejövetel mindenki előtt bizonyítaná, hogy ha tán voltak is ellentétek, 
a  vita közmegelégedésre m egoldódott. És én akkor legalább egy utolsó szolgálat teljesítésének 
öröm ével válhatnék meg a Századok-tói.” (6)

H óm an húzta-vonta az ügyet; Hajnal többszöri sürgetésére azt válaszolta, „hogy ennek a 
szerkesztési problémának a megoldása sokkal nagyobb feladat, m int Ti látjátok”. (7) Doma
novszky arról tájékoztatta H óm ant, hogi „a helyzet a  szállongó hírek kapcsán ránk nézve mind 
feszélyezőbbé válik, hiszen olyan mende-mondák is érkeznek hozzánk kérdés alakjában, hogy a 
Századok meg fog szűnni, sőt az egész Társulat feloszlik”. Domanovszky megkérdezte, „ki vallal 
munkát ilyen megbélyegzett szerkesztőség kérésére? (8) Mivel döntés továbbra sem történt — 
közben elült az akadémiai nagydíj körüli vihar —, Domanovszky „a döntés meghozatalát 
siettetendő” bejelentette: félreáll „es nemcsak a Századok szerkesztéséből, hanem  a [társulati] 
ügyvezetésből is” visszavonul, „amiért is első alelnöki tisztemből ezennel visszavonhatadanul 
lem ondok. (...) Lépésem re aT ársulat és a magyar történettudom ány érdekei ösztönöznek...” (9) 

A  botránytól mindig ódzkodó Hóm an sürgősen válaszolt Domanovszkynak: „veled sem a 
Társulat vezetését, sem pedig a szaktudomány kibontakozást nem tudom  elképzelni. (...) Hidd 
el, magam  is legjobban szeretnék végleg kikapcsolódni, de — úgy érzem — Neked és nekem is 
vannak m ég kötelességeink, mielőtt e  végső lépésre szánnak rá  magunk. Nem lehetünk 
eszközeivé teljesen jogosulatlan és káros törekvések érvényesülésének, e  pillanatban pedig 
távozásunk eztjelentené.” Kérte, hogy a Társulat közgyűléséig elhatározását tartsa függőben: „Én 
m ég egyszer megkísérlem a teljes bomlást és széthullást megakadályozni, és ha ez nem sikerülne, 
módunkban lesz véglegesen és egyszerre távozni.” (10 ) H om an egy levélfogalmazványa határo
zottabban fogalmaz, amikor arról ír, hogy Domanovszky kikapcsolódásával „á Társulat különbö-
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■i6 tö rte tő  urak  k üzdelm ének színterévé len n e”, és „ezek az urak végül is m eg  fogják találni egym ás  
kezét, d e csak a  m i hullánkon keresztül” . (1 1 )

A T ársu lat közgyűlésén H ó m a n  nagy beszédben szám olt le  a  jo b b o ld a lla l”, D om anovszky  
m aradt alelnöki tisztségében, és tárgyalások kezdődtek E ck h art F e re n cce l, aki jú lius közepén  
m ondott ig en t a  felkérésre. „M int m on d tam  — írta H óm an n ak  —, csak abban az esetb en  
vállalkozhatom a  Századok szerkesztésére, ha m egfelelő segédszerkesztő és az írói h o n o ráriu m o k  
felem elésére szükséges összeg rendelkezésem re b ocsáth ató . ( ...)  M inthogy a  Századok anyagi 
fedezete, am in t a rró l D om anovszky tájékoztatott, m inim ális—a szerkesztők m ind en  fü zetért csak  
100—1 0 0  P-t kaptak (csak n em  b orravaló) — nagyon kérem  szíves közlésedet, h ogy tudsz-e és 
akarsz-e a Századok céljaira évi 8  vagy inkább 10  0 0 0  P-t folyósítani...” E ck h art közölte, h ogy — 
Szekfu és D om anovszky tan ácsára  — segédszerkesztőnek B e rlá sz je n ő t választotta. (1 2 )  A T elek i 
Intézetben m ű k öd ő Berlász bevonásával szem élyileg is m egvalósult a  T ársu la t és In tézet k özötti 
kom prom isszum . A „korm ányválság” (E ck h art kifejezése) m egoldódásával a  Teleki Intézet 
m unkatársainak je len lé te  a Századok hasábjain szám szerűleg is növekedett.

Felhasznált iratok ;
(1 ) D om anovszky S án d o r igazolásával kapcsolatos iratok , 1 9 4 5 ., M T A K K T  M s 4 1 8 0 /5 .
(2 ) H ajnal—H ó m a n , 1 9 4 2 . feb ru ár 2 1 . O S Z K K T  Fon d  1 5 / 6 3 1 / 1 2
(3 ) H ajnal—H ó m a n , 1942 . jú lius 2 4 . O SZ K K T  Fon d  1 5 / 6 3 1 / 1 4
(4 ) Hídnál—D om anovszky, 1 9 4 3 . ja n u á r 2 0 . M T A K K T  Ms 4 5 2 4 /4 3 0
(5 ) H ajnal—D om anovszky, 19 4 3 . ja n u á r 2 2 . M T A K K T  Ms 4 5 2 4 /4 3 1
(6 ) H ajnal—H ó m a n , 1943 . feb ru ár 2 0 . O SZ K K T  Fon d  1 5 / 6 3 1 / 1 7
(7) Hom an—Hajnal, 1943. április 2.
(8) D om anovszky—H ó m an , 1943 . április 19. O SZ K K T  Fon d  1 5 / 4 5 2 / 2 6
(9) D om anovszky—H ó m a n , 1 9 4 3 . m ájus 2 9 . O SZ K K T  F o n d  1 5 / 4 5 2 / 2 7
(1 0 ) H ó m an —D om anovszky, 1 9 4 3 . május 31 . O SZK K T F o n d  1 5 / 1 8 3 0 / 4
(1 1 ) O SZ K K T  F o n d  1 5 / 1 8 3 0 / 5
(1 2 ) E ck h art—H ó m an , 1 9 4 3 . jú lius 2 2 . O S Z K K T  Fon d  1 5 / 4 6 4 / 2 7
62 Függetlenség, 1944. április 5 ., 3—4.
63 Hom an 1941, 21.
64  M agyar Nemzet, 1942. június 9 ., 5.
Hóm an éles, Volksbundnak címzett beszédének sajátos hátteret adott, hogy közben miniszter

elnöke, Kállay Miklós Németországban vendégeskedett, ahol Ribbentrop birodalmi külügymi
niszter „különös alapossággal taglalta a magyarországi ném etség kérdését. Drámaian ecsetelte, 
milyen közel áll ez a problém a a Führer szívéhez, hiszen Hitler minden egyes ném etben az 
össznémetség részét latja, melynek ő  a megtestesítője; ha tehát valaki egy ném etet megbánt, 
Hitler úgy érzi, őt bántották meg. Ribbentrop szerint Magyarország nem hajtotta végre a bécsi 
szerződést, hanem  elszabotálta; nem adott a németeknek egyenlő jogokat sem az iskolák, sem a 
gazdasági élet területén. Figyelmeztette a miniszterelnököt, hogy a lté t ország közti jó  viszony 
fenntartása szempontjából ez kulcskérdés, és azt ajánlotta, személyesen foglalkozzon vele. 
Kállay Miklós emlékiratát idézi: Tilkovszky, 203—204.; Kállay június 6-i bemutatkozásáról nem  
maradt fenn jegyzőkönyv.)

Ezzel szemben június 18-án, amikor küldöttség járt Hóm annál a Volksbund iskolaügyei 
megbeszélésére, a kultuszminiszter közölte velük, hogy a Volksbund épp olyan egyesület mint 
bármelyik más; semmiféle külön jogokat nem igényelhet. Nem járult hozzá, hogy a Volksbund 
német óvodát, népiskolát, polgári iskolát létesítsen olyan magyar városokban, m int Veszprém, 
Székesfehérvár, Esztergom, Szentes.

Erre Basch népcsoportvezető június 21-én a bécsi szerződés szabotálását olvasta Hóm an fejére. 
Bár a sajtó hallgatott, Kállay megragadta az alkalmat, hogy a lemondás gondolatával többször 
foglalkozó H óm ant épp most mondassa le, mintha nem lenne elégedett azzal az ügymenettel., 
ahogy kultuszminisztere a ném et népcsoport ügyét kezeli. (Tilkovszky, 210 ., ahol megállapítja; 
„Az eset egyrészt Basch népcsoport-politikájának szűklátókörűségéről, másrészt Kállay taktikai 
ügyességéről tanúskodott.")

65 H óm an, 1943.
66 Szekfú március 16-án érkezett m eg Moszkvába; levelét dr. Huszti Jó zsef egyetemi tanár 

segítségével juttatta el H óm an ügyvédjéhez. (A levél fakszimiléje megjelent; Iratok, 90 .)
67 A Hóm an—Szekfu-barátság 1943-ban rom lott meg végérvényesén, és ebben félreértések és 

politikai vonatkozások egyaránt szerepet játszottak.
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1943-ban ismét történettudományi munka kaphatta m eg az akadémiai tudományágai kö^-t 
évente kiosztott ún. „nagydíjat”. Domanovszky Sándor emlékezése; „Már 1934-ben, amikor 1945c

>hogy í 1 nagyjutalomra, mányozásával azonban
r szóba került,

nagy szerepetjátszott az a szempont, hogy vele, mint nem  összege, hanem jelentősége szemponf 
jábol legkiemelkedőbb jutalom m al (szám szerint 4 0 00 , azaz négyezer pengőivel]) lehetőleg eE| 
élet érdem es munkásságát koronázzák meg valamely, az illető evkőrben megjelenít tudományos 
publikációja alapján így (1934-ben] az a vélemény alakult ki, hogy a nagyhutáimat a magyar 
történetírás nesztorának, a  m od em  módszerű magyar tö rtén etíró  nagy erdemeket szerzett 
úttörőjének, Károlyi Árpádnak kell adományozni 1932-ben megjelent »Gróf Batthyány Lajos 
főbenjáró pöre« című kétkötetes műve alapján. H óm an nem titkolta el a bizottság tagjai előtt, 
hogy ezt mellőzésnek érzi és m ár akkor az a vélemény alakult ki, hogy a következő alkalommal 
H óm an jutalmazásával számítani kell. Ebben vetélytarsa csak Szekfü Gyula lehetett, a Magyar 
T örténet másik szerzője. Az 1943. évi jutalm i bizottság, amelynek elnöke én voltam, azonban a 
Magyar T örténet címen, amely a 9  éves ciklusnak [1934-1942] kétségtelenül legkiemelkedőbb 
történetírói alkotása volt, Szekfüt e cím en számba nem  vehette, m ert ő ezzel a  munkájával már 
előzőleg, 1938-ban elnyerte a Berzeviczyjutalmat, s a  nagyjutalom szabályai szerint az olyan 
munkának, amely m ár részesült más díjban, az ki nem  adható. Szekfünek a Berzeviczv- 
jutalom m al való kitüntetése az ő előzetes beleegyezésével történt, ó  is tudta tehát, hogy ezzel a 
munkájával a nagyjutalmat többé el nem  nyerheti. Egy hosszú betegség súlyos anyagi terhei 
indították arra, hogy 1938-ban a Berzevirzy-jutalom (3000  pengő) elfogadása mellett döntsön. 
Am ikor a nagy jutalm i bizottság 1943-ban összeült, egyhangú volt tehat az a vélemény, hogy a 
ciklus termeléseben [így!] legelső sorban a Magyar T örtén et áll, s hogy az előzmények útin a 
jutalom  Hóm an Bálintnak adandó ki. Ezen az alapon Eckhart Ferenc professzor vállalta ajelentés 
elkészítését ilyen értelem ben. Néhány nap múlva azonban eljött hozzám és föltárta előttem, hogy 
Szekfü egy más munkája alapján reflektál a nagyhutaiamra [kiemelés tőlem — H .L .B . ], ami arra 
kényszenti őt, hogy az előadói tiszttől és a  bizottsági tagságtól visszavonuljon, m ert két barátjának 
egyikével sem  akar ellentétbe kerülni.” (1)

Eckhart helyébejánossy Dénes lépett, a bizottság további tagjai Lukinich Im re, Madzsar Imre, 
Hajnal István és Balanyi György voltak. A bizottság jelentése részletesen és személyek szerint 
elemezte az utóbbi kilenc év term ését és arra  a megállapításra jutott, hogy „azt az egyhangú 
indítványt teijeszti a Tekintélyes Osztály elé, hogy az Akadémia Nagyjutalmara a nagygyűlés előtt 
H óm an Bálintot szíveskedjenek javaslatba hozni a » Magyar T örténet* cím mel írt köteteiért”. A 
jelentés javaslata utalt arra, hogy Szekfü m ár kapott akadémiai díjat, ezért „Szekfü személyétől 
a bizottságnak el kellett tekintenie”. (2)

Az akadémiai osztályülésre 1943, május 11-én k erü ltsor. Állítólag „már az osztályülés előtt 
rebesgették, hogy a bizottsági javaslat, különösképpen azonban Hóm an Bálint személye ellen 
tám adás készül”. (3) Tény az is, hogy az ország ekkor ünnepelte — zajos körülmények között — 
Szekfü Gyula 60. születésnapját, és az akadémiai tagok azon a napon m ár kezükben tarthatták a 
M agyar Szemle Szekfu-számat, vagy a napisajtó üdvözlő cikkeket tartalmazó számait. Ilyen 
körülmények között lépett az osztalyülés elé vitéz M oór Gyula jogászprofesszor és teijedelmes 
beszédben m egtám adta a „neves szakemberek tollából szárm azó” Jelentést. M oór kijelentette, 
hogy nem történeti, „hanemjogászi szempxmtból” szól hozzá a kérdéshez: ennek megfelelően azt 
kifogásolta, hogy a Magyar Történet első kiadása a megjelenés évét az alapszabályok megkívánta 
m ódon a címlapon nem tüntette fel, a  mű második kiadása pedig „az elsőhöz mérve egyáltalán 
nem  tett jelentős haladást a  tudomány terén”, tehát az 1934—42-es időkörbe tartozó inabb 
kiadások nem  foghatók fel új munkának. A  továbbiakban M oór — aki új fent leszögezte, hogy 
igyekszik jo gászi fejtegetések területén m aradni”, m ert „sarlómat a más vetésébe nem szívesen 
vágom ” — „mellékesen” megjegyezte, hogy a Magyar T örténet „gyengébb” részét Hóm an írta; az 
általa írt „szintézisek nem hatnak úgy, m int Szekfünek rem brandtí megelevenítő erővel megfes
tett korképei”. Igaz — folytatta —, hogy Szekfü nem  kaphatja meg a Magyar Történeteit a

m egjelent hosszabb tanulmányok vagy rövidebb cikkek” gyűjteménye, de fontos munka, mert 
„történeti adatok alapiján kimutatja benne azt, hogy közönséges törtenethamisítás ellenségeink-
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amikor nemzetiségeink nagy töm egei újból visszatértek a Szent Korona oltalmába.” M oór Gyula 
befejezésül — a  Szekfu-cikk gyűjteményt javasolva a nagyjutalomra — titkos szavazást kért. (4)

A M oór által használt hangnem miatt a  beszédet közlő Akadémiai Értesítő — H óm anra való 
tekintettel — nem  hozta le a teljes szöveget. Az Új Magyarság tudósítója szerint a  szónok a 
tudomány robogó vonatáról is beszélt, amelyre Hóm an „kissé m egkopott kofferjével” m ár hiába 
igyekezett felkapaszkodni”. (5)

M oór után a bizottság elnöke (Domanovszky) és előadója (Jánossy) is szót kapott. Doma- 
novszkj határozottan visszautasította a „nagy előkészülettel [kiemelés tőlem — H .L .B .] m egírt 
támadást”, és felidézte, hogy H óm an neve m ár 9 évvel azelőtt szóba került. Egyenként — és 
tömören — cáfolva M oór érveit emlékeztetett rá, hogy az Akadémia a nagyjutalommal „egy-egy 
tudós egész élete munkáját ismeri el”. Szekfű kötetéről Domanovszky azt mondta, hogy „bármily 
kiváló is — napilapokban és folyóiratokban napvilágot látott közlemények gyűjteménye, tehát ha 
egy eszmekörbe tartozó kérdéseket tárgyal is, mégsem egységes és — ami a fő — publicisztikai 
jellegű, nem szigorúan vett történettudományi földolgozás”. A bizottsági elnök kerte „a Tekin
tetes Osztályt — minthogy a javaslattevő úr jóm  kifogásai nem állnak meg — ne induljon egy 
distinguished foreigner [szabad fordításban: „előkelő idegen ”] erősen érzelmi beállítású javaslata 
után, hanem fogadja el a  kiküldött bizottságjói megfontolt jelentését, vagy—ha kételyei volnának 
— adja vissza a jelentést a bizottságnak új véleménynyilvánításra...” (6)

Nem ez történt. Az osztályülés — M oór Gyula kérésének megfelelően — kétszer szavazott, 
titkosan. Első alkalommal 25:21 arányban elvetette a bizottság javaslatát, másodszor 25 :19  
arányban elfogadta a Moór-féle indítványt, amely a Magyar Tudományos Akadémia II. osztályát 
lekötötte amellett, hogy a másnapi összesülésnek a nagyjutalomra Szekfű Gyula 25 tanulmányt 
tartalmazó (12 a M agyar Szemlé-ben, 11 a Magyar Afewset-ben jelent m eg) cikkgyűjteményét kellett 
javaslatba hoznia. (7)

Május 12-én az Akadémia elnöke (József kir. herceg), másodalelnöke (B aloghjenő) és főtitkára 
(Voinovich Géza) jelenlétében m egtartották az ún. „összesülést”, ahol először Vojnovich felolvas
ta az előző napi osztályülés jegyzőkönyvét, lltána Domanovszky szólalt fel, aki a bizottság 
javaslatához való visszatérést, vagy az ügy visszaadását kérte, ő t  követte B alogh jen ő másodalel-

rangú jogászn ak  a  fejtegetéseit is felolvasta, aki a  keddi ülésen je le n  volt, d e szerdán m á r nem  
tudott eljönni és ez a  fejtegetés szintén a  bizottsági javaslat elfogadása m ellett érvelt. M o ó r  
azonban csipkelődésektől m egint n em  m entes felszólalásában” ragaszkodott az osztályülés 
javaslatának elfogadásához vagy el nem  fogadásához, így — m iután „többen titkos szavazást 
kértek” — m e g tö rté n t a kultúrbotrány: az A kadém ia összesülése a  történ ettu d om án yi nagydíjat 
18 :12  arányban Szekfű G vula cikkgyűjtem ényének ítélte oda. (8 )

Az Új Magyarság így értékelte az esem ényeket: „H óm an B alint sokaknak azért fáj, m ert  
jobboldali m eggyőződését nem  tudom ányosnak álcázott cikkekben ugyan, h anem  politikai 
m agatartásában híven megvallja. E zért lehet ő t az A kadém ia tudós társasága elő tt politikusnak  
bélyegezni és m á r szinte a  tudom ányból való kitessékelésre kísérletet tenni. A Népszava-ba  
kiránduló Szekfű G yula ellenben úgy vetül a  tudós társaság elé, hogy m int m inisztervisd t, nem  
is politikus, h an em  a politikam entes tiszta tudós típusa. Eközben pedig az A kadém ia ahelyett, 
hogy visszakapaszkodnék a lejtőről, a  politika lejtőjéről az eszm ei fenség m agasságaiba, m en th e
tetlenül m egindul a politika lejtőjén lefelé.” (9)

A b otrán y egyben politikai d em on stráció  is volt: a  Kállay-korm ány igyekezett a m aga hasznára  
fordítani. Szegedy-M aszák A ladár, a Külügym inisztérium  politikai osztályának vezetője, az 
angoloknak írt m em oran d u m áb an  nem  m ulasztotta el megjegyezni, hogy „Szekfű Gyula egyete
m i ta n á r ( . ..)  nem csak  dékánja leh etett a  bölcsészeti karnak az 1 9 4 2 -1 9 4 5 . tanévben, h anem  
tudom ányos m unkásságának elism eréseként m egkapta a M agyar T ud om án yos A kadém ia legna
gyobb kitüntetését, az 19 4 3 . évi G rand  Prix-t. Ellenjelöltje H om an  B álint k orábbi m iniszter volt, 
akinek n ém et szim pátiája k özism ert.” (1 0 )

N em  telt el k ét h ét Szekfű erőteljes hangú levelet írt H óm ajinak. M egírására az ad o tt ok ot, 
hogy Szekfű „úgy hallotta" a  M agyar Szem le T ársaságból: H óm an  le kívánja vétetni a  n evét — 
Szekfúé m ellől — az „Egyetem es T ö rté n e t” új kiadásának cím lapjáról. „M egokolásul, am ennyire
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ld tudtam  venni, az szolgált, hogy én [ti- Szék fű] mindinkább belekeveredtem a politikáh * 
nevedet nem  akarod az enyém mellett szerepeltetni.” Szekfü „hidegvérrel” azt vála * r" 
Hóm annak, hogy 6  (H óm an) lépett be, több m int 10 éve, „a pártpolitikába nyíltan is és az e 
világ színe előtt, képviselő, pártpolitikus és miniszter” lett, és olyan politikát folytatott és énS; 
ki évről évre, amivel — úja Szekfu — sohasem  egyezett m eg és nem is . helyeselte 
szándékának logikus keresztülviteléhez ragaszkodik: lépéseket fog tenni a „Magyar Törtéii 
„két társszerző közti megosztása, illetőleg két külön munkára osztása érdekében”. Végezeh i 
emlékezted H óm ant, hogy bár az akadémiai osztályülésen „baráti közelségben” együtt voltak ̂  
utóbbi két hétben Hóm annái „sok m indennek m eg kellett változnia, hogy ezt a fent e m líti  
telefonértesítést” megadja. „Valószínűnek” tartja, hogy „bizonyára hamis hűeket” kapott SzelUŰ 
akadémiai szerepéről. „Azt hiszem belátod, hogy egyrészt magamnak, másrészt régi barátságunk
nak, melyet ilyképp összetörsz, tartozom  azzal, hogy ebben az ügyben többét nem mondnlr” 
fejeződik be a Szekfu-levél. (11)

Hóm an — ez fogalmazványából látszik — nagy gondot fordított a  válaszlevél szövegezésére 
Erősebb fogalmazásainak élét tom pította, stílusát gördülékenyebbé tette. Igen — írta —, beszélt 
telefonon Bisztray Gyulával, a  Magyar Szemle Társaság ügyvezető igazgatójával, és nevének az 
„Egyetemes T örténet” címlapjáról való levételét kérte, sőt azt is hozzáfűzte: „az utóbbi időben 
történtek után a [Magyar Szemle]Társasággal nem  kívánok együtt szerepelni s a választmányi 
tagok sorából leendő törlésem et kérem . Viszont „személyedről, politikai szereplésedre 
nevünknek együtt való szerepeltetéséről egyetlen szót sem. ejtettem ; még csak nevedet sem 
említettem meg. Ezt a  tényállást leveled vetele után Bisztray Gyulával tüstént leszögeztük; a 
beszélgetés az o emlékezete szerint is pontosan így folyt le.” A kérdés tárgyi oldalát illetőleg 
H óm an felidézte az Egyetemes T örténet II. kötetének első kiadása körül, 1936-ban lefolyt vitát 
Akkor, a  Váczy Péter által írt kötetből kim aradt „a magyarság történed szerepének méltatása” 
ezért m ár akkor bejelentette, hogy nevét a  jövendő kiadásokról le kívánja vétetni. (12) Ezt az 
elhatározását kizárólag Szekfu óhajára változtatta meg, és hogy m ost mégis régi álláspontját 
kívánja érvényesíteni, „ennek az azóta történtekben valóban igen komoly indoka van".

Ennek az indoka nem  „a történettudom ánytól távol álló akadémiai tag , M oór Gyula szerepe: 
a felszólalásában elhangzott „bírálat m indenesetre lesújtó volna, ha nem  olyan egyén részéről 
ju to tt volna kifejezésre, akivel szemben annak idején törvényes kötelességemhez kepest kényte
len  voltam felügyeled hatáskörben rendreutasítással élni és sértő m agatartásáért az Egyetemi 
Tanácstól elégtetek kérni. így bírálatát a bosszú érzésétől irányított személyeskedésnek kell 
tekintenem .” (13 ) Viszont azok állásfoglalásában — folytatja H óm an —, „akik ily merőben 
személyeskedő és amellett politikai térre  is átsikló felszólalás alapján döntöttek »tudományos« 
munkám ról, politikát kell látnom . Nem  a mi kettőnk személyétől, vagy tudományos munkáink 
értékéről volt itt szó, hanem  két politikai irány és szemlélet összeütköztetéséről,” Hóm an „örül” 
Szekfu megjutalinázásának, sajnálja azonban, hogy megtiszteltetése „ilyen méltatlan formák közt 
történ t”.

A  politikáról és a tudományról szólva azt úja, hogy „politizálni és a pártpolitikát tudományos 
térre átvinni" sohasem volt kedve, de „mások nincsenek ezen az állásponton s rólam a tudomány 
örve alatt gyakorolnak politikai bírálatot. ( ...)  Mi köze van a  Magyar Szemle Társaságnak s a 
körülötted és elvbarátaid körül kialakult politikai csoportnak a politikai ízű megnyilatkozások
hoz? nem  tudom. Bizonyos azonban, hogy az egykor elnökletem alatt állt s akkor még 
politikamentes Társaság vezetői, és elsősorban T e, alu leveledben régi, meleg baráti viszonyunk
ra  hivatkozol, sem  az Akadémián, sem az otrom ba támadás óta  eltelt két hét alatt a mindenkor 
rendelkezésiekre álló sajtóorgánumokban nem találtátok m eg azt a helyzethez illő módozatot és 
a barátsághoz illő gesztust, amely nekem a személyeskedő és politikai hátterű alantas támadással 
szemben bárminő szerény form ában is elégtételt nyújthatott volna. Hallgatástok minden szónál 
többet m ond... (...) Újabb tapasztalatokkal lettem  gazdagabb.”

A  levél keserű befejezése: „»Összetört barátságunkról* írsz. Én azt hiszem, »barátságot« nem 
lehet összetörni, csak látszatokat. Elhatározásodat, hogy a »Magyar Történet« címlapján és 
bekötési tábláján nevünk, a második kötetben munkánk szétválasztassék, magam is helyeslem; 
hasonló kívánsággal fogok az Egyetemi N yom da igazgatóságához fordulni. Él) boldog üli" (14)

H óm an Ravasz Lászlónak azonnal bejelentette lem ondását a  Magyar Szemle Társasig választ
mányi tagságáról, és indoklásul elküldte a levélváltás másolatát. (1 5 } A  H óm an és Szekfu közötti 
félreértés pillanatok alatt tisztázódott, ezért H óm an telefonon visszakérte Ravasztól le
m ondólevelét és annak mellékleteit, amit a  reform átus püspök május 3I-én meg is tett. (16)

220



Felhasznált irodalom:
(1 Domanovszky Sándor igazolásával kapcsolatos iratok, 1945 ., M TAKKT Ms 4 1 8 0 /5 .
{2) Akadémiai Értesítő, 1943. [53.] 55.
(3) Új M agyarság, 1948. május 14., 4.
(4) Akadémiai Értesítő, 1943. [53 .]55—66.
(5) Új Magyarság, id. h.; az eredeti, de megcenzúrázott Moór-kézirat: MTAKKT RAL 2 2 9 /1 9 4 3 .
(6) Akadémiai Értesítő, 1943. [53 .] 66—69.
(7) Új Magyarság, id. h.
(8) Uj Magyarság, id. h.; Akadémiai Értesítő, 1943. [53.] 5—6.
(9) Uj Magyarság, id. h.

(10) Magyarwfcrit..., 201.
(11) Szekfű—Hóman, 1943. május 25., OSZKKTFond 1 5 /1 4 7 4 /6 3 ; közölve: Kritika, 1 9 8 2 /8 ., 13.
(12) Állítólag Hóm an saját kutatásainak eredményeit kívánta volna látni a  Váczy-féle középko

ri kötetben. (Ld. Bisztray Gyula megjegyzését a  Szekfu—Bisztray 1937. május 25-i levélváltáson: 
OSZKKT Fond 9) A pánikszerű gyorsasággal m egírt középkori kiegészítés a Hajnal István által írt
III., újkori kötetbe került, de H óm ant ezt nem elégítette ki. Ezért az újrakiadások terveinél (1939, 
1941 ,1 9 4 3  — előző kettő nem valósult meg) minden alkalommal m eg kellett küzdeni Hóm annal, 
aki az „Egyetemes T ö rtén etih ez  pusztán csak nevét adta, annak munkálataiba alig folyt bele.

(13) A Szegedről Budapestre felkerült kiváló jogfilozófus M oór Gyula — m int a jo g i kar 
1 9 3 5 /3 6 . évi dékánja — egyéves működése végén egy jelentéktelen ügyben olyan sértő hangú, 
gúnyos és k iik tató  feliratot küldött Hóm annak, hogy a kultuszminiszter elégtételért fordult az 
Egyetemi Tanácshoz, amelyet — már az 1 9 3 6 /3 7 . év rektora — Pataky Arnold m eg is adott neki. 
(I L  Jog- és Államtudományi kari 1 9 3 5 /3 6 . évi Jegyzőkönyvek)

(14) H óm an-Szekfű, 1943. május 29. O SZK K TFond 1 5 /1 8 7 7 /8 -1 0
(15) H óm an-R avasz, 1943. május 29. OSZKKT Fond 1 5 /1 8 7 0 /2 -3
(16) R avasz-H óm an, 1943. május 31. OSZKKT Fond 1 5 /1 2 9 2 /1 1
68  A peranyaghoz csatolt nyersfordítás alapján. (Az eredeti ném et nyelvű levél fénymásolata: 

EKKT Litt.Ep.O rig. 1404; fotókópiája: O L  P. 955)
A Veesenmayernek küldött H óm an levélről a „szakmának” tudomása volt, de említésre nem  

került, egyszerűen nem  illett bele a H óm anról kialakított képbe. Jellemzőek Karsai Eleknek 
alábbi mondatai: „Lehet, sőt elképzelhető, hogy ő [H óm an] is fel volt háborodva a Gestapo 
túlkapásai miatt, hiszen hozzá közel álló politikusokat is letartóztattak{...) Bár a ném et megszállás 
szükségszerű következménye volt a Kallay-kormány politikájának — vélekedett H óm an —, de 
azért az első napokban helytelenítette a  Harmadik Birodalom erőszakos akcióját. Az egyik érve az 
volt—mint ezt Veesenm ayerhez írt hosszú levélben kifejtette —, hogy Kállayekat el lenetett volna 
távolítani m ás m ódon is, a  másik az, hogy ők, m ármint a  szélsőjobboldali, a  százszázalékosan 
ném etbarát politikusok, aki tűzön-vízen keresztül hajlandók voltak szolgálni a  ném et érdekeket, 
más bánásm ódot érdem eltek volna. Amikor persze kiderült, hogy Veesenmayerrel együtt lehet 
•dolgozni*, eltűntek Hóm an fenntartásai, és szinte egészen a háború végéig kitartott H itler mellett. 
[Kiemelések tőlem — H .L .B . [ (K arsai 1 9 6 5 ,4 4 5 —446.)

A levél Glatz 1985 által került a  köztudatba.
69 H óm an itt nemcsak saját rossz tapasztalataira utalt, de felfigyelhetett a ném et megszállás 

utánrtárgyalásokra, amelyekben a Volksbund vezetői egyezkedtek a nyilasokkal és a megszállók
kal. (Vő. Tilkovszky, 308—309 .)

70  Hóm an csaknem két hónap múlva kapott választ Veesenmayertől:
„Budapest, 1944. május 23-án
Excellenciás Uram , igen tisztelt Professzor Úr!
Az Ön március 27-i írása m ég mindig megválaszolatlanul fekszik munkamappámban. Időköz

ben ism ét elolvastam, s m a tulajdonképpen boldog vagyok, hogy korábban nem  válaszoltam meg. 
Hiszen az eddigi folyamat, amelyben, m int ismeretes, nem  kis részem volt, m ár bizonyos 
értelemben választ jelent.

A  május elsejei budapesti beszédemben én is megpróbáltam felvázolni a Birodalom  Magyar- 
országgal kapcsolatos álláspontját. Végső soron döntő az a tény, hogy az 5. háborús évben, sőt 
bizonyára a döntés évében vagyunk. Magyarország választhat a németek oldalán aratott győzelem 
avagy az összeomlása között, E döntés nagyságára tekintettel sok minden, ami különben fontos 
és erdekes lehet, m a csak alárendelt jelentőséghez juthat. Az egyetlen m érce, amely érvényes, az
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abs7 Ju t teljesítmény, és ebben a tekintetben — ezzel Ön, nagyra becsült Professzor Ú r ezvet f 
vele .ti érten i—Magyarországnak a korábbi kormány bűnei következtében sok pótolnivalma °  
A jövő  alakítása azonban Kizárólag annak a  hozzájárulásnak a  nagyságától függ .^L ,ai1' 
Magyarország m ost nyújt. Alkossuk közösen a legszorosabb együttműködést, s nem lesz kö^‘ * 
jövonkért aggódni valónk.

Engedtessek meg, hogy Ö nt az elkövetkezendő időben egv reggelire magamhoz kéress 
abban a reményben, hogy ezen alkalommal, egy gyümölcsöző beszélgetésben lesz részem ^

Kiváló nagyrabecsüléssel
az On odaadó híve

EK K T  Litt.Ep.Orig. 1404; fotókópiája O L  P. 9 5 5 ) Veesenmayer
71 A  peranyag szűkszavúsága miatt kénytelenek vagyunk a napisajtóra hagyatkozni:

dr. Szekeres Károly népügyész emelkedett szólásra: — A hazaárulók és gyászvitézek hosszú 
sorában először kerül vádlottként a szaktudós [ígylj a népbíróság elé — mondotta. Hóman Bálint 
elárulta hivatását, elárulta a kultúrát, az em beriség ellenségeinek, a humanizmus tagadóinak 
szolgálatába szegődött. H óm an a kultúra rcnegátja, otthagyta a tudós dolgozószobáját és a 
nemzetvesztő közéleti szerepét vállalta. Tudhatta volna, hogy a talmi fény nem tart sokáig 
Hóm an Bálint alanyi bűnösségének leglényegesebb tényezője a nem zet teljes kiszolgáltatása a 
náci szellemi fertőnek.

Ezután Katona Jen ő  politikai ügyész tartotta m eg lendületes beszédét. Hóm an Bálint — 
hangsúlyozta — a magyar nacionalizmus leple alatt regi germ án imperializmust szolgált, talán 
tudat alatti disszimilációval. Érthetetlen, hogy ilyen történeti műveltségű em ber nem tudta, hogy 
nem akarta észrevenni, hogy az általa csodált ném et nép milyen politikai téboly és erkölcsi métely 
áldozata lett. 1944. március 19-e után maga is m egrettent, talán vissza is akarta rántani a szakadék 
széléről a  nemzetet, amelybe ő segítette bele, de m ár nem  tehetett semmit. Akkor már 
végigbuktatta a  nemzetet a gyalázat lejtőjén. H óm an  Bálint bűnös abban a politikai liliomtipiás- 
ban, amelyet az ifjúsággal kapcsolatban megengedett és szorgalmazott.” (Szabadság: Hóman 
Bálint elárulta a kultúrát)

„Katona Je n ő  politikai ügyész nagyszabású vádbeszédében pontos képet rajzolt a vád 
politikai hátteréről. Hangoztatta, hogy am íg más tudósok és történészek nem tértek le a 
keresztény humanizmus alapjáról, Hóm an a hitlerizmus szolgálatába állott.

— Magas műveltségi foka — m ondotta Katona Jen ő  — súlyosabbá teszi felelősségét, mert neki 
m ár a gázkamrák füstölgése előtt módjában lett volna megalkotni véleményét a hitlerizmus etikai 
értékéről. A hadüzenet ténye m ellett—folytatta a politikai ügyész —, mely a legsúlyosabb vádpont 
H óm an ellen az, hogy tagja lett a  Nemzeti Szövetségnek, amely hitvány hazaárulókból állt.

— M eg kell büntetnünk a háborús bűnösöket — fejezte be nagyszabású vádbeszédét Katona 
József [így!] —, a politikai liliomtiprás olyan képviselőit, m int amilyen H óm an Bálint volt. A 
népbírósag feladata olyan ítélet hozatala, amelyet a vádlott megérdem el, és amelyet a magyar nép 
becsülete megkíván.

Ezután Vészi Mátyás, a hivatalból kirendelt védő foglalkozott H óm an Bálint szereplésével. 
H óm an az utolsó szó jogán így szólott:

— Elism erem, hogy hibás, vetkes vagyok, m ert a tudományos pályát felcseréltem a politikával. 
Elism erem, hogy (lem is egyszer tévedtem, hibáztam, de minden cselekedetemnél a jó  szándék 
vezetett.” (Kis Újság: ítélet előtt Hóm an Bálint ügye)

72 Dr. Gálfalvy István tanácsvezető bíró szavazata nem lehetett kétséges: m ég 1945-ben
belépett a  kommunista pártba (Major, 157.). fT",

73 „Hóman Bálint botra támaszkodva, mereven állott a fogházőr előtt, és úgy hallgatta végig 
az ítélet kihirdetését.” ( Világ. Életfogytiglani fegyházra ítélték H óm an Bálintot) /

74 Berend György írta m eg később a népbírósági jo g  hazai alapvetését: B. Gy.: A nép
bíráskodás. Szeged, 1948.

n i .  „SARKOSAN FO R D U L A  FASISZTA TÖM EGGY1LKOS”

1 Fehérváry, 168.
2 Képes Figyelő, 1946. augusztus 31. (Kiemelés a cikk szerzőjétől.)
3  Képes Figyelő, 1946. október 12.
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4  ítélet, 1946. novem ber 14 ., 15. („így élnek a bitófatól megmenekült háborús főbűnösök. 
Hóman karcsú lett, Antal alázatoskodík, Fiala és Dövényi egymást vádolja, Béldy és Mohai- 
Mohaupt bolondot játszik, Kiss Feren c írriokoskodik").

A fasiszta idők e&iyúhetetlen minisztereire e napon emlékeztetett a  Szabad Nép is. Az ún. 
kunmadarasi-per NOT-tárgyalásán ugyanis dr. Borbély Ján os népfőügyész-helyettes (találkoz
tunk m ár vele H óm an NOT-tárgyalásan is) „utalt arra, ho^y ennek az ügynek tulajdonképpeni 
vádlottjai Antal István és H óm an Bálint, akik évtizedeken at szították az antiszemitizmus tüzét". 
(Szabad Nép, 1946. novem ber 14., 5.)

5  Képes Figyeld, 1947. február 15. (Gyöngyélet a Gyűjtőfogházban)
6 Szabad N ép, 1947. március 23 ., 6.
7 Képes Figyelő, 1947. május 17.
8 Képes Figyelő, 1947.jú n iu s 7.
8 /A  Szabad N ép, 1947. decem ber 14., 9 .
9  Arany, 76.
10 Szabad N ép, 1948. március 28 ., 11. („H óm an 9 hónapja, Szalay 1 éve kórházban üdül”)
1 0 /A  Arany, 76.
10/B Szitnyai, 137—142.
11 Képes Figyelő, 1949. június 4.
Hóm an korai gyűjtőfogházi éveire Málnást Ödön így emlékezett:
„Hómannal negyedszázadon keresztül voltam közelebbi barátságban. Azonos tudományos 

munkaterületünkön kívül egyazon keresztény világnézetünk és a magyarság iránti szeretetünk  
fűzött össze bennünket. De H óm an konzervatívabb s az én népibb, szocialista [értsd: nemzetiszo- 
cialista] történelemszemléletem a  politikai életben is elkülönített bennünket. (...) De egyazon 
zárkába kerültünk.

Hóm an évekig hitt abban, hogy életben marad. Részletes terveket gondolt át arra, hogy a 
bolsevizmusból való felszabadulás után velem együtt új magyar történelm et ír és egy másik nagy 
munkában velem együtt hitelesen feldolgozza a boísevizmus magyarországi történetét. Java  
korában jelent m eg Szekfú Gyula társszerzősége mellett Magyar Története, de társszerzője, 
Szekfű Moszkvában követséget vállalt abban az időben, amikor mi börtönben voltunk. Éppen  
azért tervezte, hogy a magyar történelm et annak a két történésznek kell átdolgozni, akiket a 
bolsevisták bebörtönöztek.

Mély katolikus vallásos meggyőződése folytán az Egyházra soha nem panaszkodott. Csak a 
legborzalmasabb, hosszú ébeztetés közben em lítette néha, hogy őt, aki a katolikus főpapi karnak 
annyi millió pengőt harcolt ki vallásügyi miniszterként, Kelemen Krizosztom bencés abbas 
nulliuson kívül egy főpap sem látogatja meg és egy darab száraz kenyérrel sem könnyűének 
sorsán. Amíg lehetett, egy tudós zsidó tanítványa küldözgetett be számára ételcsom agot.” 
(M álnán, 25—26.; aligha hihető, hogy Hóm an a nyilas-volksbundista Málnásival tervezte volna a 
magyar történ et „átdolgozását”; Málnásit 1937-ben a Cserépfalvinál megjelent „A magyar nem zet 
őszinte története” c. „hungarocentrikus” szintéziséért nemzetgyalázás cím én elítéltek.)

Krupa Sándor úgy tudja, hogy „állítólag H óm an Bálint történészünk nevezte volna el Rákosit 
Luigi Grittinek. H a  cellájukban Rákosiról beszéltek, csak Luipnek vagy Grittinek nevezték. Nem  
annyira csúfondároskodó szándékból, hanem  inkább azért, hogy beavatlanok elől födjék 
beszédtémájukat.” (Krupa 1 9 7 8 ,104.) A  velencei születésű Grittit — a török szultán kegyencét 
— Szapolyai Ján os nevezte ki Magyarország kormányzójává. A  Gritti—Rákosi-párhuzam kapcsán 
Hómannak eszébe juthattak Bárdossy László szavai: „Ilyenre csak ez a tébolyodon korszak adott 
példát, hogy egy idegen kalandor kiköveteli magának (...) azt az állami méltóságot, amelyből már 
csak egyetlen lépés a legfőbb hatalom orm áig. Mentői mélyebbre süllyedt az ország, annál 
magasabbra em elkedett a velencei kalandor.” (Bárdossy 1943, 95 .)

12 M.M. visszaemlékezése. Fehérváry, 184.
13 Krupa 1976, 191.
14 Fiala 1979, 9. (Ugyanez: Hídfő Könyvtár, 1 9 7 8 /1 ., 5 .)
15 Fehérváry, 183.
16 K rupa 1976, 195.
16/A Arany, 93
17 M.M. visszaemlékezése. Fehérváry, 184.
18 Fiala 1 9 7 9 ,1 2 - 1 3 .  (Ugyanez: Hídfő Könyvtár, 1 9 7 8 /1 . 8 9 . )
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1J  Dr. Cs.Z. visszaemlékezése. Fehérváry, 189.
ÍO Szász, 268—269.
A rabok „népfrontos” jellegére példa a női börtönből: „Később, am ikor m ár sétálni is iárh * 

(...) azzal szórakoztattam társaimat, hogy ha valamilyen képzeletbeli rádió bem ondóia volnít 
tudósítanék a sétáról:

— A sort kedves hallgatóim, X  grófnő nyitja m eg, aki ősz fejét m agasra tartva, öntudatos 
lépked a méltóságteljes, szürke daráéban, ő t  követi a  kom m unista belügyminiszter özvegye V 
e pillanatban suttyomban igyekszik szót váltani a  H orth yren dszer utolsó belügyminiszteré,?!1 
özvegyével. Utánuk a még mindig karcsú, egyenes tartású Y  bárónő halad, m ögötte a képvisel* 
ház volt elnöke, agalam bosz szociáldem okrata képviselőnő, majd a nyilaskeresztes nemzetve* 5  
özvegye következik. A  sort Z grófnő finom , halk léptei záiják b e ...’’ (Vándor, 89.)

A  két elbeszélésben — többek között — a következőkre ismerhetünk: Tasnádi Nagy András 
Zpedényi Béla, Dalnoki Veress Lajos, illetve Rajk Júlia, Kéthly Anna, Szálast Ferwicné Lúl? 
Gizella.

21  Fiala 1960, 84. (Ugyanez: Fiala 1979, 187.)
22 Képes Figyelő, 1949. decem ber SÍ.
Részlet egy fegyőrök számára kiadott brosúrából: „Munkánk javítása érdekében fel kell 

számolni az eberseg területén megnyilvánuló m echanizmust és a »Iágyszívűségct«, a  sajnálkozást 
az elítéltek fölött. Több alkalommal találkoztunk azzal, hogy elvtarsak azért sajnáltak egyes 
elítélteket, m ert azok az ő mondásuk alapján ^ártatlanul*, »veletlen« folytán kerültek börtönbe 
Persze mi azt nagyon jól tudjuk, hogy az elítéltek nem ismerik be bűnüket, ártatlanságukat 
hangoztatva, szerencsétlen véletlenre hivatkoznak. De tudjuk azt is, hogy népi demokráciánk 
nem  ítél el ártadan em bereket, és így sem m i okunk nincs arra, hogy feleslegesen sajnálkozzunk 
Ez a helytelen szánakozás m ár sokszor eredm ényezte azt, hogy egyébként becsületes elvtársaink 
az elítéltek, az ellenség uszályába kerültek, tám ogatták azokat és gyengeségük következtében 
lettek felfüggesztve, esedeg ezért kerültek bíróság elé.” (Legyünk..., 15.j

2 2 /A  Arany, 9 8 —94.
2 2 /B  Szitnyai, 142.
22/C Fiala 1984
23 Szász, 271.
24  Fiala 1979, 8. (Ugyanez: Hídfő Könyvtár 1 9 7 8 /L ,  4 .)
25  Fiala—M arschalkó, 227 .
2 6  U o., 2 2 7 -2 2 8 .
27 Málnás!, 26 . (Ugyanez: Hídfő, 1957 . június 2 5 ., 4 .)
28 A Hóman-peranyaghoz mellékelve, íd. BMI Nb. 8 6 4 /1 9 4 6 .
H óm an halálának éve sokáig homályban m aradt, az Új Magyar Lexikon 1958-at tüntetett fel, 

ezt a  Magyar Életrajzi Lexikon II. kötetének helyesbítési része 1951 . június 2-re módosította. A 
május 15-i dátum ot először Glatz 1985, 38 . említette. Az ifj. H om an Bálintnak elküldött 
anyakönyvi kivonat alapján ismét a június 2-i halálozási időpontot valószínűsíthetjük.
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Itt szeretnék köszönetét m ondani d r. Szőcs G ábornak, hogy évekig nem m ondott le a dolgozat 
kiadásáról, a Sí C IT U R  AD ASTRA szerkesztőinek, hogy helyet adtak a —m ég így is megrövidített 
— munkának, és i£j. H óm an B álintnak, hogy ismét vegigélte az elmúlt évtizedekét.

M TI-jelentés, 1994. jan u ár 11.:
„Alkotmányellenesnek ítélte, ezért a  határozat közzétételének napjával megsemmisítette az 
Alkotmánybíróság az 1945. évi VII., úgynevezett népbírósági törvény m ég hatályban lévő azon 
rendelkezéseit, amelyek az e törvényben m eghatározott háborús bűntettek büntethetőségét és 
elévülhetedenségét mondták ki. ( ...) A  határozat rám utat: a népbírósági törvény rendelkezései 
sértik azt az alkotmányos tételt, amely szerint senkit nem  lehet olyan cselekmény miatt búnősnek 
nyilvánítani és büntetéssel sújtani, amely az elkövetés idején a magyar jo g  szerint nem volt 
bűncselekmény. (...)  Az indokolás rám utat arra, hogy a népbírósági törvény rendelkezései a 
visszaható hatályú büntetőjogalkotás tilalmának elvébe ütköztek. (...) A  népbírósági törvény 
azon rendelkezései (11 . §. 5. p ont és 13. §. 2. pont), amelyek a nemzetközi jo g  szerint is 
büntetendő m agatartásokat fogalmaznak m eg, nem alkotmányellenesek, és nem  évülnek el. A 
népbírósági törvény többi rendelkezése azonban sérti a visszaható hatályú jogalkotás és jogal
kalmazás alkotmányos tilalmát, ezért ezeket az Alkotmánybíróság megsemmisítette.’*
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„A magyar kultúrhóhért hazahozták” (1945. november 22.) 
{Képes Figyelő, 1945. november 24., Bojár Sándor felvétele)
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A népbíróság előtt, 1946. m árcius



„Hóman Bálint m ég jobban meghízott"
(,Képes Figyelő, 1947, június 7., Dick György felvétele)
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