
Ifj. Hóm an Bálint 

Emlékeim apám utolsó éveiről

Budapesten születtem, 1919. február 13-án. Apám, dr.Hóman Bálint, altkor az 
Egyetemi Könyvtár tisztviselője és magántanár volt a budapesti Pázmány Péter 
Tudományegyetem filozófiai karán. Anyám Dani Borbála volt. Esküvőjük 1913- 
bán volt.

Apámat 1922-ben nevezték ki a Magyar Nemzeti Múzeum Széchenyi Könyvtá 
rának igazgatójává, egy évvel később a Magyar Nemzeti Mu/.eum Főigazgatójává 
1925-ben lett nyilvános rendes egyetemi tanár a PázmányPéter Tudományegye- 
temen, a középkori magyar történet tanszékén. '

Emlékszem, hogy nagyon sokat dolgozott egész életében. Bármilyen hivatala 
volt, többnyire éjjel két-hároin óra körül hagyta abba kutatói vagy írói munkáját 
Emlékszem, hogy ebben az időben újították fel a Múzeum épületét és ennek során 
új harmadik emeletet építettek az épületbe az ő javaslatára, Lechner Ödön terve 
alapján. 1928 körül kezdte el a Magyar Történet írását. 1932 szeptemberében lett 
m. kir. vallás és közoktatásügyi miniszter.

Én a közeli Muraközy magánelemi iskola elvégzése után, 1928-től 1936-ig a 
budapesti Szent Benedek reálgimnáziumbajártam, s ott is érettségiztem. 1936-ban 
17 és fél éves őrmesterként szereltek le. 1937-től egyetemi hallgató voltam, s 1942 
nyarán avattak ajogtudományok doktorává. Doktori értekezésemet a nemzetközi 
háborús légi jogról írtam. Később ugyanezen évben kineveztek a budapesti kir. 
törvényszékhez joggyakomoknak. Apám ekkor már nem volt miniszter, de Székes- 
fehérvár képviselője maradt. A Magyar Nemzeti Múzeum és a Teleki Intézet elnöki 
tiszteit is viselte. Ezek fizetés nélküli elfoglaltságot jelentettek.

Nem sokkal ezután törvényszéki aljegyző lettem. Közben részt-vettem egy 
diplomáciai előkészítő tanfolyamon. Itt egyik előadónk egy igen jo  fejű fiatal 
történész, dr. Kosáry Domokos volt.

Több ízben teljesítettem rövidebb tartamú katonai szolgálatot. Utoljára 1944 
húsvétján hívtak be Csíkszeredára mint tartalékos hadnagyot a székely híradó 
zászlóaljhoz. Ott békés állapotok között éltünk szeptember elejéig, mikor az orosz 
hadsereg több helyen betört Erdélybe. Szeptember 10-én kezdtük meg a visszavo
nulást. Október második felében értünk Csengersímára, a trianoni Magyarország 
területére. Innen áthelyeztek a Szombathely mellett, Kenéz községben újra
alakult csapatomhoz, s azután a zászlóalj Újévkor Becs mellé, Korneuburgba 
került. Ez alatt az idő alatt gyakran megszakadt a postai összeköttetés szüleimmel. 
Néha csak Budapestre utazó ismerősökkel lehetett életjelet adnom magamról.

Októberben, mikor a nyilaskeresztes kormány hatalomra került, szüleim rövi
debb időre Szombathelyre menekültek, majd visszatértek a fővárosba. Később 
végleg elhagyták azt, s Pannonhalmán, majd Sopronban kerestek menedéket. Itt 
sikerült őket többször Felkeresnem. 1945 márciusában láttam apámat utoljára, az 
előző héten szétbombázott soproni vasútállomáson.
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Apám azokban az években legújabb művén dolgozott. Elfogatása után a 
kéziratnak két példánya maradt anyámnál. Az egyiket 1947-ben vagy ’48-ban egy 
éppen Bécsben vendégszereplő ismerős opera-énekesnővel elküldtem apámnak, 
az ő kérésére. Akkor néhány hónapig megengedték neki, hogy dolgozzon. Ennek 
a kéziratnak egyelőre nyoma veszett a börtönben. A másik példányt az 1970-es 
években dr. Szendrey Tamásnak és Clementis-Záhony Bolondnak adtuk. Ók sajtó 
alá rendezték és a Hungárián Cultural Foundation 1985-ben kiadta Atlantában, 
Georgiában, az Észak-amerikai Egyesült Államokban magyarul. A címe: »Ősembe- 
rek, ősmagyarok«. Feleségem és én angolra fordítottuk s nemsokára kiadásra fog 
kerülni.

1945 húsvétja előtt, mikor a szovjet-orosz csapatok egész közel értek Sopronhoz, 
szüleim Bad Aussee-be, Felső-Ausztriába menekültek. Ausztriának ezt a részét az 
amerikai hadsereg foglalta el. Apámat itt amerikai tisztek keresték fel néhányszor. 
Arra biztatták, hogy legyen egyetemi tanár Washingtonban. Nem sokkal később 
osztrák segédréndőrök letartóztatták, s az amerikai hadsereg egyik közeli fogoly
táborába szállították. A letartóztatottakat vivő teherautó indulásakor apám ledob- 
ta jegygyűrűjét a téren álló anyámnak. Ő a következő időszakban a saját maga 
részére kiutalt élelmiszetjegyekre vett élelem nagy részét igyekezett eljuttatni 
apámhoz a különböző táborokba, ami néha sikerült, máskor meg ellopták. Ebben 
az időben a letartóztatottak írhattak és küldhették leveleket. Természetesen 
ezeket cenzúrázták. Az amerikaiak nem hallgatták ki sem őt, sem társait, hanem 
november végén tehergépkocsin visszaküldték sok társával együtt Budapestre.

Mindezekről édesanyámtól tudok, és a megőrzött levelekből.
A következő időben minden összeköttetés megszakadt köztünk.
Ebben az évben, 1945-ben, még húsvét előtt a csapatunkat útnak indították, s 

lassan a Dunától északra, avval párhuzamosan nyugat felé vonulva Bajorország 
déli részébe értünk. Ott az amerikai hadsereg hadifoglyai lettünk. 1946 január 
végén az egyik franciaországi fogolytáborból Németország déli részére szállították 
s Tuttlingenben engedtek el. A landshuti magyar lelkészi hivatal papjai küldtek 
meg előző nyáron egy lapot, megadva anyám címét Bad Aussee-ben, és megírták 
azt, hogy apám fogságban van. így anyámat sikerült ott megtalálni Biti nénémmel 
együtt. [Biri (Borbála] néni id. Hóman Bálint nővére — H .L.B .]

Apámról egyáltalán semmit sem tudtunk akkor hónapokig. Egy barátunk 
hallott valamit, hogy az ügyét tárgyalják, de nem lehetett ellenőrizni, hogy ez a hír 
igaz-e. 1946 vége felé, vagy csak 1947-ben tudott leveleket küldeni. 1947 májusá
ban úja, hogy az addigi heti levélírás helyett csak 3 havonta írhat a jövőben.

Apám egyik levelében írja, hogy „három  könyv anyaga gomolyog a  fejem ben, s ha 
asztalhoz kerülhetnék, p á r  év alatt tán legszebb műveimet tudnám megírni. A m unkalehe
tőség hiányában a  M indenség és az emberi élet kérdései foglalkoztatnak s m indinkább 
eljutok az összes tudományok végtelen kútforrásában rejtőző megfejthetetlen titkok urához: 
Istenhez. Hit, remény, szeretet erénye vezet az emberi boldogsághoz. Ezt kell a  mi nagy 
megpróbáltatásunk idején folytonosan szem előtt tartanunk. Az anyagi világ értékei -  
vagyon, dicsőség hír  —  mind m ulandók és alacsonyrendűek e mellett a  három isteni 
adomány mellett. Vigasztaljon Benneteket is ennek átérzése, az igazságos Istenben való hit 
és remény, az Ő Végtelen szerelme és egymás mélységes szeretete. ”
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ipám rövid idővel elfogatass után azt üzente, hogy testvére, Biri, hazautazhat
na. Ez meg is történt, s ő vitt neki, amint lehetett, mosott ruhát, élelempótlékot 
amire igen nagy szükség volt, s apám neki küldte leveleit. Ő azt kívánta, hogy 
édesanyám és én ne menjünk haza Magyarországra. így leveleit mindhármunknak 
írta, s nagynéném küldte azokat anyámnak és nekem. Leveleiben nem írhatott a 
bánásmódról amiben részesítették, hiszen mindent cenzúráztak. Általános üdvöz
letekre és szeretetnyilvánításra szorítkozott. Ha valamire szüksége volt, megemlí
tette.

Mikor apámat és társait Vácra szállították 1950-ben, minden érintkezési lehető
ség megszűnt, még haláláról is csak talán három év múlva értesítettek nagynéné- 
met.

Anyám és én 1948-ban Párizsba költöztünk, majd 1950-ben Dublinba, Írország
ba. Ott esténként francia és német nyelvet tanítottam és e mellett sokféle munkát 
végeztem, kéménysepréstől és kalaposságtól bőrdíszmű-készítésig és könyvtáros
ságig. Ezt megelőzőleg Ausztriában és Franciaországban kerámiákkal dolgoztam. 
Ott derült ki, hogy tehetségem van a kerámiához és a szobrászathoz. Öt évi ott 
tartózkodás után édesanyám is és én is megkaptuk az ír állampolgárságot. 
Dublinban ismerkedtem meg Léna Philomena O ’Regannal. {Az egyetlen ír király, 
aki rövid időre egyesítette az ír törzseket a tizenegyedik században, Brian Ború, az 
O ’Regan nemzetség tagja volt.)

Anyám és én 1956-ban, Léna 1958-ban jött Kanadába, akivel azután 1960-ban 
Montreálban keltünk egybe. Léna rövidesen hivatalfőnök lett munkahelyén, majd 
az egyik képviselő hivatalvezetője. Szabad idejében sokat fest és szobrokat is farag. 
Én rövidebb ideig egy mozdonygyárban dolgoztam mint írnok, íhajd egy repülő
gépműszer-gyárban voltam a műszaki leírások és rajzok könyvtárosa és a rajznyom
da főnöke 25 éven át. Közben szabad időnkben egy kereskedelmi vállalkozást 
vezettünk. 1979-ben a Máltai Lovagrend meghívott tagjai közé.

Édesanyám néhány levelet váltott Macartney cambridge-i egyetemi tanárral, aki 
írta, hogy megpróbált közbenjárni a magyarországi hatóságoknál apám érdeké
ben. 1970-ben vitéz Guido Romanelli olasz ezredes nagyon meleghangú olasz 
nyelvű levélben fejezte ki részvétkívánatait.

A börtönökben folyó bánásmódról csak évek, illetve évtizedek múltán értesül
tünk fogolytársaitól.

1959. március 30-án Paikert Géza syracuse-i egyetemi tanár, aki régebben a vallás 
és közoktatásügyi minisztériumban miniszteri osztálytanácsos volt, írja „...mennyi
re szerették, tisztelték a megboldogultat micsoda férfi, hazafi és igaz lélek volt még 
a halál előszobájában is. Requiescat in pacel [Nyugodjék békében!]” Ugyanakkor 
elküldte anyámnak betekintésre egy barátja levelét. Ebből idézem ezjt a részletet: 
„...Eszembe jutott ez a régi kép: elküldöm Neked. Biztosan édesbús érzelmeket 
vált ki Belőled... Főleg, tudom, nagy miniszterünk, még nagyobb történettudó
sunk, a martyrhalált halt Hóman Bálint emlékéért, ö  már egész biztosan kiszaba
dult a zsarnokság véres mancsából: a váci fegyházban már jó  néhány éve elhunyt. 
Kimondhatatlan szenvedések és embertelen kínzások nyomán. Ezt biztosan 
tudom. Legutóbbi trieszti éveimben a Rádió Free Europe tudósítója voltam és
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ebben a minőségemben több száz magyar menekültet volt módomban kihallgatni 
a hazai állapotokról, ő k  hozták a hírt Hóman Bálint börtönbeli életéről. Micsoda 
szívósság, hit, idealizmus volt Benne egész az utolsó lehelletéigl A szabadságié sztás 
sötét éveiben egész kis történeti szemináriumot szervezett és rendszeresen tartott 
előadást fogolytársainak hazai és világtörténelemből. Istenem, milyen messze 
vagyunk m ár ettől a ragyogó adriai naptól, amikor Triesztben fölszálltam szalon- 
kocsitokba! Milyen kedvesek voltatok mind a hárman, köztük Miniszterünk!”

Egy börtöntársa visszaemlékezése szerint a halála előtti napon az abban a 
cellában levők el próbálták mondani az Egyesült Államok államait és azok 
fővárosait. Csak apám emlékezett mindegyikre.

Biri nénémet többen meglátogatták, s hoztak híreket a fegyházból, amikor az 
ávó minden összeköttetést megszakított, de ö többnyire nem tudta, hogy ezek a 
látogatók igazat mondanak-e vagy csak jutalmat akarnak kapni kitalált mesékért. 
Ó nem akarván senkit sem bajba keverni, sohasem írt neveket leveleiben. Végül 
apám halála után egy idővel egy ismerősünknek elhitte a szomorú hírt.

Meg 1947-ben találkoztam Ausztriában apám egy társával, akit ugyanazon az 
autón szállítottak Magyarországra, mint apámat. Őt felmentették és ügyvédje 
tanácsára azonnal kiszökött Magyarországról. Néhány év múlva Szitnyai Zoltán 
— a híres író — keresett fel levélben miután kiengedték a börtönből. Ó megemlé
kezett apámról néhány könyvében és egy szép és megható búcsúztató cikket írt a 
Münchenben megjelenő Hungária című újság 1950. június 30-i számában, mikor 
hírejárt, hogy elhunyt. A címe »Bálintbácsi«, »írtaLibertinus«. Később, 1965 táján 
több észak-amerikai magyar újságban is megjelent átdolgozva, ő k  többször 
találkoztak, talán 1946-ban és 47-ben, a Gyíy tőfogházban. 1984 októberében a 
Magyarság-ban jelent meg Fiala Ferenc: ^Emlékezés Hóman Bálintra« című szomo
rú cikke. Ebben az utolsó találkozásaikat írja le a szörnyű váci fegyházban.

Mikor Mindszenty József bíboros hercegprímás úr Montrealban járt, édesanyá
mat, feleségemet, s engemet is fogadott kihallgatáson. Akkor mondta, hogy 
kétszer látogatta meg apámat a börtönben, még mielőtt őt is bebörtönözték volna.

Odahaza Biri néném látása, majd egészsége fokozatosan romlott. Végül feladta 
pici szobáját — Darányi Kálmán egykori Maros utcai házában a kapusnak szánt 
szobát — és barátai segítségével egy szociális otthonba költözött Polgárdi-Iparte- 
lepen. Sok szenvedés után 86 és 3 /4  éves korában 1966-ban elhunyt. Ezt egyik volt 
szomszédja és segítője írta meg. Csak 1990-ben tudtam meg Arany Bálint könyvé
ből, hogy ő és felesége vitték el nagynéném hamvait Tasra, hogy ott a családi 
sírkertben temessék el.

Édesanyám 1981. december 31-én halt meg 89 és fél éves korában. Szellemileg 
teljesen friss volt, az utolsó napokig, annak ellenére, hogy Magyarország elhagyása 
után nagyon sokat dolgozott mint varrónő, majd mint szakácsnő és mint minde
nes, gyakran testi ereje határáig, s közben a szörnyű aggodalom, majd szomorúság 
bántotta. A szép rawdoni temetőben temettük el. Régebben, mikor a montreali 
magyar katolikus templomot építették, apám emlékére emléktáblát helyeztek el 
a Szt. Erzsébet kápolnában, aminek a befejezéséhez anyám sokkal járult hozzá.

A legtöbbet apám sorsáról az elfogatása utáni időben, valamint a rendőri és
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népbírósági eljárásról Horváth László Béla: »Hóman Bálint utolsó évei* cím(j 
tanulmányából tudtam meg 1988-ban.

1990-ben megkaptam Arany Bálint » Koronatanú* című könyvét. Ő is hosszab
ban ír apámról, többször voltak egy cellában a fegyházban. Ez a könyv tárgyilagos 
képet ad az akkori „igazságszolgáltatásról”.

Több más börtönt járt író is megemlíti könyvében apámat, és több társával js 
találkoztam, kikkel együtt volt ez alatt az idő alatt. Olyan emberek, kik túl nagv 
szenvedések részesei voltak, nem szeretik azokat emlegetni, és főként édesanyám 
életében rá és rám való tekintettel nem mondták el a szörnyű élményeik nagv 
részét.

1992-ben megkaptam egy kedves barátomtól a váci fegyház irattárában lévó és 
ott kézzel lemásolt lapot:

„Halottak könyve, Vác, Fegyház.
Törzskönyvi szám 1017
Meghalt: 1951. június 2. délelőtt 7h 15
66 éves
volt miniszter, egyetemi tanár
Myodegeneratio cordis in rti.
Oedema púim.
Hydrother.
Asritcs, v£ X *
Anasarca,
Szívbénulás.”
Eddig nem sikerült megtalálni földi maradványait. Abban az időszakban min

den hivatalos iratot eltüntettek a hatóságok ami a temetés helyére vonatkozott 
Barátaink Vácott és másutt is igyekeznek felkutatni ezeknek a foglyoknak a sírjait. 
De ne feledjük, hogy az ember hallhatatlan lelkét semmi hatóság sem tudja 
eltüntetni. (Itt megjegyzem, hogy apám legidősebb bátyja, Ottó mint póttartalé
kos főhadnagy, 1914 decemberében esett el Váljevónál, Szerbiában, s az ó sírját 
sem találták meg soha.)

Nem régen értesültem arról, hogy apám könyveit csak hatósági engedéllyel 
lehetett a könyvtárakban elolvasni. Annál nagyobb meglepetés volt, hogy a 
Hóman—Szekfű-féle ötkötetes »Magyar Történet«-et és Hóman Bálint: »Magyar 
Pénztörténet 1000—1325* című müvét újranyómtatták. [Mindkét munkát a Mae- 
cenas Könyvkiadó jelentette meg, előbbit 1990-ben, utóbbit 1991-ben. — H.L. B.)

1956 áprilisában Biti nővére küldött egy papírt, ami valahogy kikerülte a 
cenzúrát. Azon ezt írta apám: „Sít Pál II. levele Timóteushoz: Az én vérem immár 
kiontatik (mint italáldozat) és az én elköltözésem ideje elérkezett. Ama nemes karcot én 
megharcoltam, jutásomat elvégeztem, a hit(em)et megtartottam, végezetre eltétetett nekem 
az igazság koronája, amit megad nekem az Úr, az igaz bíró. *
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