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Joó András

„Gstaad 6.9.99.”  
A svájci úgynevezett Kállay-féle aranyalap  

létrejöttének és kezelésének problémái  
– dokumentumok Wettstein János hagyatékából

1944 februárjában Kállay Miklós, számolva a közeli német megszállás lehetőségével is, 
egy igen nagy összértékű aranyalap létrehozásáról döntött a Magyar Nemzeti Bank 
(MNB) aranykészletének terhére. Az alábbiakban közölt dokumentumok tartalma sze-
rint a Kállay-kormány politikáját a továbbiakban is reprezentáló magyar külképvisele-
tek (vagy emigráns kormány) anyagi működésére szánták a Zürichben letétbe helyezett 
tekintélyes értéket, amely ugyanúgy, Horthy Miklós külföldre távozásának esetében, 
felhasználható volt az államfő részére is.

Először is szükséges említést tenni a közölt iratok provenienciájáról, tehát eredetük-
ről és fennmaradásuk körülményeiről. A szó (proveniencia) – általános értelme mellett 
–az eredet meghatározásának alapvető igényén túl, arra is utal tehát, hogy a szűkebb 
(levéltári) értelmezésben, milyen „rendeltetésszerű” helyük volt elsődlegesen ezen ira-
toknak. Ezek kapcsán bővebben rá kell térni az iratok keletkezésének – az itt éppen 
szükséges tömörség kedvéért sem megkerülhető – tágabb összefüggéseire, legalább 
nagy vonalakban megvilágítva a bennük érintett svájci Alap sorsának alakulását (innen-
től mindig nagybetűvel írjuk, ahogy a dokumentumokban is). 

A  „diplomata alap” (így, idézőjellel) említést nyer Borbándi Gyulának a magyar 
emig ráció történetét feldolgozó művében, ahol a számára megismerhető tényeket 
(Wettstein János kezdeti szerepét és az ügyintézésből való kiválását is) rögzíti. A gyako-
ri tévedésbe, az Alap elhelyezésére szolgáló bank nevét illetően, ez a szerző is beleesett, 
ugyanis a Schweizerische Kreditanstaltot (Credit Suisse) jelöli meg a Schweizerische 
Bankgesellschaft (SBG) helyett. A Credit Suisse csak az Alap maradéka részére biztosí-
tott széfet 1947 áprilisától.1 A kérdéssel kapcsolatos, egyes hasonló, máig terjedő bi-
zonytalan vagy kétes információk cáfolata, illetve a kérdést körüllengő homály legalább 
részbeni eloszlatása teszi indokolttá ezeknek a magánhagyatékban őrzött dokumentu-
moknak a közzétételét. Borbándi a három eredeti megbízott nevét pontosan közli 
(utóbb az ügybe sok nevet belekevertek, illetőleg Wettsteinről időnként el is feledkez-
tek). A zürichi bankban (SBG) „Gstaad 6.9.99.” megnevezés alatt, aranyrudakban elhe-
lyezett alapot a miniszterelnök személyes felkérésére eredendően hárman kezelhették: 

1  Borbándi 2006, 87., ill. ld. MNL OL XIX-J-1-k, 32. dob., 244. tétel, Svájc, admin. iratok adatait, 
továbbá: ÁBTL, 3.2.3. Mt-1074/17, Gordon Ferenc (angol nyelvű) emlékirata és melléklete.
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Bakách-Bessenyey György2 Magyarország akkori berni követe, Vladár Ervin3 genfi fő-
konzul és Wettstein János, a még 1943-ban lemondott (valójában lemondatott) berni 
követ. Ezek a személyek tehát a dokumentumokból kirajzolódó történet főszereplői. Az 
alap kezelése jogi (közjogi), politikai és morális oldalról eleve kérdéseket vetett fel, ame-
lyek kellő tisztázására (különösen Wettstein követ szerint) nem került sor. 

A Wettstein-hagyatékról és az iratok sorsáról

Amikor 1972-ben Wettstein János, egy évvel házastársa, Bornemisza Margit4 halála 
után elhunyt, felesége (első, Thyssen-Bornemisza házasságából származó) örökösei vet-
ték át asconai házukat, melyet utóbb lebontottak. Wettstein János személyes, tárgyi 
hagyatéka ezután részint eladásra került, részint pedig – főleg a sejthetően értékes ira-
tok, valamint képanyag – sógornőjének a közeli (Locarnótól nem messze fekvő) Minu-
sióban lévő házában nyert elhelyezést, mégpedig a diplomata szintén Svájcban élő uno-
kaöccse, Wettstein Imre (1930–1991) közreműködésével. A  sógornő, Ilda, azaz 
Bornemisza Matild (házassága révén Sapieha hercegné, szül. 1894) házának a pincéjé-
ben őrzött dokumentumokat az egykori diplomata ifjabb unokaöccse és keresztfia, név 
szerint szintén Wettstein János (a félreértések elkerülése végett a továbbiakban: ifj. 
Wettstein, szül. 1948), aki Magyarországról akkoriban költözött Svájcba, 1980-ban 
magához vette. Cselekedete a dokumentumok fennmaradását illetően nagy jelentőség-
gel bírt, mivel az említett sógornő rövidesen, 1981-ben, elhunyt. A dokumentumok így 
megfelelő időben kerültek biztos és jó kezekbe, őrzési helyük ezután ifj. Wettstein züri-
chi otthonában volt. 2013-tól pedig, miután ifj. Wettstein János (aki jelenleg a Magyar 
Máltai Lovagok Szövetségének hivatalban lévő kancellárja) ismét állandó jelleggel Bu-
dapesten él, a teljes fennmaradt irathagyaték hazajutott. 

A prominens Horthy-kori diplomata hagyatékának itt közölt iratai (amelyekről a 
közreadó részére digitális másolatok készültek) jó állapotban, igényes rendezettségben, 

2  Báró szentgyörgyvölgyi és galántai Bakách-Bessenyey (sok helyen: Bakach-Bessenyey) György (Budapest, 
1892. április 14.–New York, 1959. február 19.) kiemelkedő diplomata, jogi doktor. 1920 márciusától szol-
gált a Külügyminisztériumban, volt a politikai osztály vezetője is. 1938. június 15-től 1941 nyaráig a 
belgrádi követség élén állt, 1941. július 27-től 1943. szeptember 10-ig követ Vichyben, ezután Wettstein 
János utóda a berni követi poszton. Neve írásmódjáról: legtöbb helyen „Bakách” szerepel, a gépelt szövegek-
ben pedig igen gyakran „Bakach”. A hivatalos névhasználatban az ékezet nélküli változat gyakori. A továb-
biakban mindenütt ékezettel írjuk, mivel aláírásában ő maga és fia is így használta, továbbá Wettstein iratai-
ban szintén így áll. A nevet egyébként a bárói rang, valamint az előnevek érintetlenül hagyása mellett, 1931. 
március 28-án, az igen rendhagyó írásmódú Bakach-Bessenieyről kormányzói engedéllyel változtatták 
Bakách-Bessenyeyre. Az ékezet nélküli variáns tehát ekkoriban legfeljebb az „á” betűt nélkülöző írógépek 
vagy a még korábbi változatok nyomán rögzült zavaró írásmódok következménye lehet.

3  Nagycsepcsényi és muthnai Vladár Ervin (Bánfalva, 1897. május 24.–Caracas, 1984. július 11.) diplomata, 
jogi doktor, 1942 nyarától 1943. november 23-ig külügyminisztériumi különleges beosztásban, majd 
genfi főkonzul. A diplomata-életrajzok adatainál Pritz Pál munkájára támaszkodtunk, ld. pl. IMKSZT, 
482. (Vladár).

4  Báró kászoni Bornemisza Margit (Csetény, 1887. július 23.–Locarno, 1971. április 17.) 1933-ban kötött 
házasságot Wettstein Jánossal. Első férje a német nagyiparos család tagja, Thyssen-Bornemisza Henrik volt. 
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az iratvédelem szempontjából előnyös tárolási körülmények között vannak.5 A közre-
adó az iratok eredeti példányait maga is megszemlélhette, továbbá kézbe is vette, azok 
tanulmányozása során hitelességükkel kapcsolatban nem merültek fel kételyek. Ugyan-
ebben a hagyatékban maradt fenn az 1920-ban Párizsba kiutazó magyar békeküldöttség 
Wettstein János által vezetett magyar nyelvű naplójának egyetlen ma ismert példánya is, 
amely egy illusztrált, reprezentatív kiadvány részeként jelenhetett meg nemrég (Wett-
stein a békedelegáció főtitkárhelyetteseként készítette a feljegyzéseket).6

Az itt közzétett iratok egy nagyméretű borítékban kerültek egykor elhelyezésre, 
ezen belül fotómásolatok is megtalálhatók egy külön borítékban (amelyen a fotográfiát 
készítő vállalkozás címe látható: Photo-House E. Steinemann, Locarno). Wettstein Já-
nos kézírásával szerepel a borítékon: Memorandum /arany ügy/ photokopiája. Igen lé-
nyeges felhívni a figyelmet arra, hogy – a Memorandum mellett – közölt egykorú leve-
lek és fogalmazványok, amelyeket itt az eredeti sorrendjükben lehet követni (pontosan 
úgy, ahogyan őket Wettstein János piros ceruzával külön beszámozta és elrendezte, 
1-től 12-ig), egyetlen dossziéba voltak elhelyezve. Wettstein két egymással összefüggés-
ben álló témát jelölt meg címként a dosszié előlapján: római (piros ceruzával indikált) 
I. szám alatt: Kállay Miklós m. kir. miniszterelnöktől nyert különleges megbízatásomra 
és…, újabb sorban – ezt folytatva – kék ceruzával írott római II. után: …Sztójay Dömé-
nek a berni m. kir. követi állás általam leendő újra elfoglalására vonatkozó iratok. Amint 
mindezt a dokumentumok és az itt még közöltek számunkra láttatni képesek, a címadás 
is jól illusztrálja az iratokat ránk hagyó diplomata személyes helyzetét éppúgy, mint azt 
is, hogy a dokumentumok kiemelkedően fontos politikai tartalmakat hordozó, bizal-
mas külügyi iratoknak minősülnek, értve ez alatt még a kifejezett magánleveleket is, 
amelyek közlései nem csupán relevánsak, hanem igen jelentős revelatív (feltáró) érték-
kel is bírnak.

A hagyatéknak ez a része szorosan kapcsolódik a jelenleg a Magyar Nemzeti Levél-
tár Országos Levéltára által őrzött Bakách-Bessenyey György hagyatékát tartalmazó (a 
P szekción belüli) fond vonatkozó dossziéjában, már régebben levéltári rendezettséget 
nyert iratokhoz. Néhány esetben7 szövegüket tekintve majdnem betűre megegyező do-
kumentumokról van szó.8 

Ugyanígy Kállay Miklós egykori miniszterelnöknek a nyíregyházi Kállay Gyűjte-
ményben található irathagyatékában is fellelhetők az iratoknak a volt kormányfő szá-
mára egykor (1954) megküldött példányai. Mindez lehetővé tette az egyes iratoknak 
(és különösen az élen álló, a teljes „historikumot” rögzítő Memorandum két változatá-
nak) az egybevetését, valamint a szöveg kisebb – az átírást érintő – bizonytalanságainak 
a feloldását is. Az átfogó levéltári iratrendezésen még át nem esett Kállay-iratok eseté-

5  A közölt iratok sorsára vonatkozó információk ifj. Wettstein János jóvoltából, szíves közlései révén állnak 
rendelkezésünkre. Ugyanígy a családra és az iratokat hátrahagyó diplomata életpályájára vonatkozó ada-
tok jelentős részéért szintén őt illeti köszönet. Továbbá ld. IMKSZT, 466.

6  Zeidler 2018, 9–12.
7  Pl. lásd Kállay Miklós februári levelét, az 1. sz., illetve a 2/b. sz. dok.
8  A levelet közli Szilágyi–Sáringer 2002, 247–249. 
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ben pontosabb jelzetek nem állnak rendelkezésünkre; Wettstein János Memorandumá-
nak gépelt példánya mellett, egymás után, egy helyen szemlélhette meg a témájukat te-
kintve láthatóan összetartozó iratok csoportját e sorok írója, amikor 2015 júniusában 
kutatásokat végezhetett a Kállay Gyűjteményben.9 A  Nyíregyházán tanulmányozott 
iratok nagyban járultak hozzá a Wettstein-hagyatékban lévők könnyebb alaki és tartal-
mi értelmezéséhez, éppúgy, mint az említett Bakách-Bessenyey-hagyaték is. Semmikép-
pen nem kívántuk azonban megbontani az iratok eredeti rendjét. A közlés lényegi célja 
(amiképpen ez az iratokat hátrahagyó diplomatáé is) a keletkezéstörténet, és a legfonto-
sabb tények hitelt érdemlő, áttekinthető rögzítése anélkül, hogy a hosszú, bonyolult és 
gyakorta nem is a tények ismeretén nyugvó későbbi forrásokat, az eredeti alapkezelők 
által már nem befolyásolható, előre nem kiszámítható fejleményeket ismertetnénk. Az 
Alap sorsának részletei külön tanulmányt érdemelnek. A legfontosabb, de egyben sok 
tekintetben a leginkább kényes kérdés itt az Alap eredeti összege, illetőleg a maradék 
összeg, ezek illusztrálására szükségesnek látszott a másolatban több helyen is fellelhető 
1947-es, a maradék visszaadását rögzítő jegyzőkönyv hiteles példányáról fotót mellé-
kelnünk (ld. a képmellékletet közleményünk végén).

Az iratokat hátrahagyó személyről

Westersheimbi Wettstein János Budapesten született 1887. június 20-án, a 18. század 
elejétől Magyarországon honossá vált, svájci eredetű, nemesi családban.10 Apja Wett-
stein Gyula, kúriai bíró, anyja pedig szül. Wettstein Vilma voltak. 1897-től a budai 
várnegyedben lakó család fiaként középiskolai tanulmányait (végig eminens diákként) 
a hírneves II. Kerületi Királyi Egyetemi Katolikus Főgimnáziumban végezte, ahol 
1905-ben érettségizett. Ezzel kapcsolatban fontos, hogy az elitiskola egy évvel alatta 
lévő évfolyamába járt – a Ferenc József Nevelőintézet bentlakó diákjaként – Kállay 
Miklós, a későbbi miniszterelnök is; így egymást már ekkor közelről ismerték. Érettsé-
gije után Wettstein egyéves önkéntes katonai szolgálatot teljesített a császári és királyi 
8. huszárezrednél. Egyetemi tanulmányait a jogi karon kezdte meg a fővárosban, de 
rövidesen már Berlinben és Párizsban is tanult. Diákként egy rövidebb stúdium erejéig 
Oxfordban szintén megfordult. 1910-ben Budapesten szerezte meg a politikai tudomá-
nyok doktora címet, majd 1912-ben a jogi doktorátust is. Rövidebb magyar közigazga-
tási pályafutást követően még 1912-ben felvételt nyert a közös külügyminisztériumba, 
a bécsi Ballhausplatzra.11 A gimnáziumi évek latinos alapműveltsége, valamint külföl-

 9  A Kállay Gyűjtemény Nyíregyháza városának adományozott önálló gyűjtemény, amelyben megtalálható 
az egykori miniszterelnök emigrációs levelezése, részleges, zömmel kéziratos (nehezen olvasható) irat-
listákkal. A Gyűjtemény jelenleg a város központjához közeli Nyírvíz Palotában (Széchenyi u. 1.) talál-
ható. Az iratokra hivatkozni a levélírók neve és a dátum alapján lehetséges. Az idekapcsolódó valamennyi 
iratról a közreadó saját fényképfelvételt készített, ezek részben (jobbára kiegészítő jelleggel) e forrásköz-
léshez is kiindulópontként szolgáltak. A Kállay Gyűjtemény munkatársait külön köszönet illeti.

10   Wettstein, 2016, 32. 
11  Ld. még adatait: IMKSZT, 466.
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dön végzett egyetemi tanulmányai mellett a Bécsben megkövetelt hivatali precizitás 
formálta maradandó módon Wettstein János gondolkodását pályafutásának korai sza-
kaszában (a közölt dokumentumokban is tükröződő hatással). Az első világháborúban 
elszenvedett vereség, az összeomlás, a forradalmak és az átmeneti bizonytalanság, majd 
a párizsi békedelegáció tagjaként átélt élmények nem kevésbé markánsan befolyásolták 
– jóval utóbb is – politikai és erkölcsi értékítéleteinek megalkotásában. A világháború-
ban több helyszínen is frontszolgálatot teljesített, megsebesült, és számos kitüntetést 
nyert (ezek hagyatékában fennmaradtak).

A két világháború között fontos és jelentős posztokon teljesített szolgálatot, s min-
den túlzás nélkül állítható, hogy kivételes karriert futott be, miközben a nemzetközi 
politika sorsdöntő eseményeinek tanúja, a nem kevésbé sorsfordító magyar diplomáciai 
történéseknek pedig aktív részese lett (pl. az első bécsi döntés idején prágai követ-
ként).12 Hosszú éveket szolgált Berlinben, utóbb már Kánya Kálmán akkori követ mun-
katársaként is, ahol megfigyelhette a belpolitikai folyamatokat, s Hitler útját a hatalom-
ba. Kánya nem különösebben kedvelte, valószínűleg sokat kellett tűrnie gúnyos kritikát 
kedvelő főnöke mellett.13 Berlinből jól ismerte Szegedy-Maszák Aladárt is, aki a közölt 
dokumentumok keletkezésének idején a Külügyminisztérium politikai osztályának ve-
zetője volt, s alább említést is nyer, mint aki az ügyben írott bizalmas leveleket 1944. 
március 19-én kénytelen volt saját kezűleg elégetni. Úgyszintén munkatársa volt Berlin-
ben az akkoriban még katonai attaséként (utóbb hosszú évekig követként) ott működő, 
majd a német megszállás után miniszterelnökké kinevezett Sztójay Döme, akinek felké-
rését a tényleges diplomáciai szolgálatba való visszatérésre minden habozás nélkül hárí-
totta el 1944 tavaszán. Sztójay április 2-án hozzá intézett levelében szinte kérlelte, vál-
lalkozzék a berni követi poszton az ország képviseletére, nyilván mit sem sejtve a felkért 
személy egyéb – igencsak más irányban vállalt – kötelezettségeiről. Wettstein elutasító 
választ küldött távirati úton Budapestre, a berni magyar követségen keresztül.14 Sztójay-
nak nyilván tudomása volt arról, hogy az akkor már nyugalmazott státuszban lévő 
Wettstein korábbi felmentését berni követi tisztségéből, s még inkább annak körülmé-
nyeit erősen sérelmezte, ezért talán arra számított, hogy a tekintélyes diplomatát a maga 
és kormánya számára megnyerheti, de ebben rögvest csalatkoznia kellett.

1943 őszén Wettsteinnek berni követi posztjáról le kellett mondania, mivel már elő-
zőleg az Alap ügyében szintén megbízottnak felkért báró Bakách-Bessenyey Györgyöt 
szemelték ki utódjául, kimondottan az amerikaiak képviselőivel a svájci fővárosban 
folytatandó titkos tárgyalásokra. Allen Dulles és a magyar ügyekben a jobb kezének 

12  Uo., 466. 1925 szeptemberétől 1933. június 17-ig a berlini követség tanácsosa (itt jelezni szükséges, hogy 
az IMKSZT idevonatkozó adatai mellett tévesen „helsinki követség” szerepel), ezután hat évig a fontos 
prágai követség élén állt. Ld. ill. vö. Milotay István lapjának interjúját az iméntiekre: Magyarság, 1933. 
június 2. A berni követséget 4 éven át irányította, 1939 szeptemberétől.

13  Tóth, 2016, 90., Szegedy-Maszák, 1996, I. 13–14.
14  Sztójay 183/eln. res./1944 sz. alatti levelét és a válaszként küldött számjeltávirat szövegét ld. WJH. 
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számító, az Alap ügyében is lényeges személynek tekinthető Royall Tyler15 a maguk 
számára leginkább megfelelő diplomatát igényelték kapcsolattartónak.16 Bár erre konk-
rét, kézzel fogható okot felhozni aligha tudtak, nem bíztak meg Wettstein személyében, 
aki soha nem tagadta, még utólag sem, hogy nincsenek ínyére a semleges színtéren kez-
deményezett, szerinte naiv és amatőr próbálkozások, melyek a németek gyanúját ideje-
korán felkeltették.17 Kifelé így, a korábbi és nyíltan még jóval utóbb sem megtagadott 
hivatalos kurzusnak megfelelően – a svájci színtér adottságaiból (pl. intenzív és sikeres 
német hírszerzés) is kiindulva – mutatkozott németbarátnak. Mindez nem jelentett a 
német rezsim iránt táplált semmiféle szimpátiát, hanem a diplomatának a hivatali köte-
lességteljesítésről őszintén vallott nézeteiből fakadt, egyben pedig az angolszász szövet-
ségesek meggyőzését ábrándnak látó személyes vélekedésén is nyugodott. A berni követ 
1943. február 22-én, amikor a béketapogatódzások lendületet vettek különböző színte-
reken, bizalmas magánlevélben fordult Ghyczy Jenőhöz, a külügyminiszter állandó he-
lyetteséhez, amelyből kiviláglik az akkori külügyi irányításnak Wettstein saját tapaszta-
latainak és meglátásainak fényében ekkor igen kapkodónak tűnő állapota. Wettstein 
leszögezte: az sincs ellenére, ha az angolszászok irányába az ő megkerülésével folynak 
„malomalatti” akciók – mint írta –, az általános irányvonalat ugyanis a budapesti veze-
tés kompetenciájába sorolta, de kifogásolta az összehangoltságot nélkülöző akciókat. 
Tájékoztatását – pontosabban a legminimálisabb információkat – tehát ahhoz kérte, 
hogy véletlenül se keresztezze az esetleg megindult titkos lépéseket. Figyelmeztetett 
arra is, hogy elfogott táviratok nyomán a németek értesülhettek az amerikai irányban 
tett kezdeti lépésekről, miközben a külügyi sajtóosztály a saját svájci propagandatevé-
kenysége tekintetében sem látott világosan. Ez pedig – mint érzékeltette, látható ered-
mények nélkül – erősen provokálóan hatott Németországra. Ghyczy válaszában közöl-
te, hogy „külpolitikánk semmiben sem változott”, tehát „tengelypolitikát követünk” és 
„nem küldünk ki senkit” más politika érdekében. Mindez – utólag már jól tudhatóan 
– másképpen volt, a jelzett aggodalmak pedig a svájci színtér kapcsán később (a követ 
előérzetének megfelelően) nagyban be is igazolódtak.18

Wettstein János hivatali fegyelmezettsége és a kormányfőkhöz (így Kállayhoz is) – 
illetve a hivatalos, éppen regnáló kormány politikájához – fűződő lojalitása szilárd volt 

15  Tyler, Royall „Peter” (Quincy, Mass. 1884. május 2.–Párizs, 1953. február 3.) 1924 és 1929 között a 
Népszövetség Magyarországra rendelt pénzügyi biztosa, Jeremiah Smith Jr. mellett működött, utóbb 
1938-ig a Magyar Nemzeti Bank tanácsadója, magyarul is beszélt. Az amerikaiak svájci titkos műveletei-
nek fontos személyisége. Később az Egyesült Nemzetek segélyszervezetének (UNRRA) képviselője, 
1944-től a svájci amerikai követség különleges attaséja. Részt vett a korai hidegháború amerikai propa-
ganda-tevékenységében, a magyar emigrációval szoros kapcsolatot ápolt.

16  Petersen, 2008, 118–119, Macartney, 1957, II., 141., Tyler svájci tevékenységére ld. Peterecz, 
2012, 245–246.

17  Joó 2008, 55.
18  WJH, Wettstein Ghyczyhez 20/főn. 943. sz. gépelt levele, illetve Ghyczy kézzel írott válasza 33/főn. sz., 

1943. március 4. A külügyi vezetést hivatali ellentétek osztották meg, párhuzamosságok voltak, a svájci 
színtér kockázatokat rejtett. Washingtonból Habsburg Ottó sürgette később e tárgyalások (kiszivárgá-
sok miatti) leállítását, utalva céltalanságukra. Ld. utóbbiakra: Joó, 2008, 205, Joó, 2017a, 66–72, vö. 
még: MNL OL K 63 1943-30/1/a-40. pol. sz., 1943. február 19., Borhi, 2015, 57–76.
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és az is maradt. A diplomata igyekezett, a mindennapok gyakorlatánál is ügyelni a csa-
ládi címer jelmondatának morális üzenetére, mely – úgy érezte – egyes konkrét lépése-
inél is kötelezi, azaz „Saxo Fortior Fides”, vagyis a „hűség erősebb a sziklánál”. Szegedy -
Maszák írta emlékirataiban a későbbi svájci béketapogatózások és az amerikaiakkal 
folytatandó eszmecserék előkészítése kapcsán, hogy az USA helyi képviselői (Dulles, 
Tyler) által „elfogadhatónak” minősített Apor Gábor, Velics László és Bakách-Bessenyey 
György hármasából a miniszterelnök a legutóbbit jelölte ki végül, s döntött ezután 
Vichyből Bernbe való áthelyezéséről. 1943 nyarán Ghyczy már külügyminiszterként a 
következőket közölte Wettsteinnel: két kérése van hozzá, az „egyik, hogy mondjon le, a 
másik, hogy ne kérdezze, miért”. A „mindig lojális” Wettstein – amint Szegedy-Maszák 
rámutatott – „mélységesen megbántva” tett eleget mindkét kérésnek.19 Az alábbiak te-
kintetében a felmentés sérelmezett körülményei, illetőleg a svájci színtér előle titkolt 
manőverei az Alap kezelésének hátterében meghúzódó ellentéteknek egyformán fontos 
mozaikkockáit jelentik. Svájcban, a háborús évek során, a nevéhez kapcsolt „németba-
rát” jelző, annak negatív áthallásaival, már bizonyosan nem írta le felfogását. A náci 
atrocitások hírei pedig fel is háborították Wettstein Jánost.20

A „nem megbízhatónak” ítélt, úgynevezett „németbarát” képét Kállay Miklós emlék-
iratainak néhány megjegyzése is táplálta a háború utáni emlékezetben, s voltaképp az 
angolul megjelent emlékiratok szövegének megismerése indította arra Wettstein 
Jánost, hogy 1954-ben tollat ragadjon és hosszú, kapcsolat nélküli évek után levelet ír-
jon az egykori miniszterelnöknek. Előbb csak annak fián, Kállay Kristófon keresztül 
juttatott el néhány keresetlen észrevételt valamikori főnökéhez, majd közvetlen levél-
váltásra került sor.21 Előbb Kállay írt – már New Yorkból – néhány sort, ezekre pedig 
hosszú, a múltat felelevenítő levél érkezett az ex-miniszterelnökhöz Wettstein részéről, 
amelyből rövidebben idézünk még. A levél egyik melléklete volt az alább közölt Memo-
randum is, amely az Alap létrejöttének és későbbi történetének valamennyi fontos 
aspektusát taglalja. A levélre és mellékleteire vonatkozólag Kállay érdemben nem rea-
gált, csupán néhány – időskori kézírására jellemzően, jobbára alig olvasható – sorral 
nyugtázta a levél és tartozékainak kézhezvételét.22 Ezután a kapcsolat ismételten, immár 
végleg, megszakadt. Kállay a küldött anyagot megőrizte, de láthatólag nem kívánt már 

19  Szegedy-Maszák, 1996, II. 330–331.
20  Ujszászy, 2007, 475., Szegedy-Maszák, 1996, I. 17–19. Bakách-Bessenyey titkos tárgyalásainak for-

rásközlésénél pl. az áll, hogy Wettstein a „németekkel szembeni elkötelezettségéről” lett volna ismert, ld. 
G. Vass, 1994, 154.

21  Kállay, 1954, 385–386, WJH, Kállay Kristóf Wettstein Jánoshoz, 1954. augusztus 7., Wettstein Kállay 
Kristófhoz, 1954. augusztus (?), illetve vö. utóbbit és Wettstein Kállayhoz írott 1954. október 25-én kelt 
levelét a Kállay Gyűjteményben lévő példányokkal (a miniszterelnök fiához írott Wettstein-levél lényegi 
része külön legépelten található itt), illetőleg a Memorandumhoz kapcsolódó (okt. 25.) levél is (érdekes, 
hogy ezen csak a hónap jelölt a keltezésben: 1954. X.). Kállay az augusztusi indirekt megkeresésre 1954. 
október 6-án röviden válaszolt, ezt ld. WJH.

22  WJH, a levél, amely a közölt dokumentumok mellett, de más (kék) színnel számozva (láthatólag az 
egykorú, hiteles iratanyag megkülönböztetésének szándékával) található a hagyatékban, kézzel írott és 
benne számos javítás található, ennél áttekinthetőbb, letisztultabb levél került elküldésre Kállayhoz, 
amely szintén kéziratos.
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a benne foglaltakkal foglalkozni, pedig még akkoriban is, sőt mindmáig, a kirajzolódó 
történet több lényeges, mi több, igencsak kényes, politikai, jogi és egyben morális kér-
dést is felvethet. E kérdésekről az emigrációs sajtó a megelőző években olykor éles, vád-
ló hangnemben értekezett, sőt ekkoriban az Alap sorsára egy időre ismét ráirányult a 
nyugatra emigráltak figyelme.23 Ez a probléma előkerült korábban a Magyar Nemzeti 
Bizottmányban is, amelyben 1954-től Kállay maga is szerepet vállalt (az 1949. július 
21-én az Egyesült Államokban megalakult Bizottmányt az emigráció amolyan csúcs- 
szervének tekintették, melyet 1947 után emigrált személyek domináltak, a szerepválla-
lás kritikája állt egyébként Wettstein 1954. októberi levelének a középpontjában). 

Wettstein egyébiránt csendes és visszavonult életet élt asconai házában. Utóbb, visz-
szaemlékező jelleggel, papírra vetette gondolatait, amelyek nyomtatott formában is 
napvilágot láttak. Ebben a magyar külpolitika kritikai értékelését olvashatjuk, többek 
közt néhány, az eseményekhez időben még közelebb eső időpontban papírra vetett leve-
le alapján. Sorait áthatja hívő, katolikus neveltetésén alapuló szemlélete.24 Az Alap 
ügyére a leghalványabb utalást sem tette, bár Makra Zoltán, a müncheni Hungária szer-
kesztője ez ügyben 1955-ben megkereste, ő mindenfajta nyilatkozattól határozottan 
elzárkózott.25

A Wettstein-hagyaték közölt iratainak tárgyáról: A titkos Alap  
létrejöttének körülményei és ami az eredeti értékéről megállapítható

Radvánszky Antal26 a Magyar Nemzeti Bank vezértitkára ismereteink szerint 1944. 
március 1-jén hagyta el Budapestet, miután február második hetében kérelmezett szol-
gálati útlevelet egyéves időtartamra, az MNB Főtanácsának február 23-án tartott ülé-
sén pedig még bizonyosan részt vett. A svájci utazást eredetileg február közepére tervez-
ték. Utóbb, a német megszállást követően, betegségre hivatkozva nem tért vissza 
Svájcból, ahová tehát eredetileg hivatalos útra ment, így 1944. június végén, a Főtanács 
ülésén elhangzottak szerint, még mindig a Nemzeti Bank hivatalban lévő vezértitkára 
volt, ekkor is csak nyugdíjazása került terítékre első lépésben.27 A további, személyével 

23  Eleinte magyarországi lapok (Népszava, Szabad Nép, Világ) cikkeztek az Alapról, ld. pl. Szabad Nép, 
1946. február 24. Utóbb Wettstein a svájci sajtó híradásaiból értesült az arany sorsának alakulásáról. Az 
iratokkal együtt őrzött lapkivágat-gyűjteménye is tanúskodik erről, benne pl. National Zeitung, 1947. 
május 2. 1953-tól a Kanadai Magyarság közölt éles hangú cikkeket, pl. 1953. október 3.

24  Wettstein, 1971. Ld. a kötet gépelt kéziratát: WJH, „Hazám szolgálatában 1944–1956” cím alatt.
25  WJH, Makra Zoltán Wettstein Jánoshoz, 1955. március 14., illetve a címzett válasza, 1955. március 18.
26  Báró radványi és sajókazai Radvánszky Antal (Radvány, Zólyom vm., 1908. november 6.–Yerres, Fran-

ciaország, 1996. június 2.), bankszakember, közíró, rövidebb külügyi működés után a béketapogatódzá-
sokban és angolszász kapcsolatokban szerepet játszó Baranyai Lipót bankelnök bizalmi munkatársa lett. 
Később Franciaországban élt. Az Új Hungária című müncheni emigráns hetilap alapítója, a Hungária 
korábbi szerkesztőjével, Makra Zoltánnal vélhetően komolyabb konfliktusba került.

27  MNL OL Z 9, MNB Titkos elnöki iratok, 38. dob. 1/44. tétel, a kérelem dátuma: 1944. február 9., 
Z 6, 6. dob., MNB Főtanácsülési jegyzőkönyvek (1944), illetve az utazás időpontjára: MNL OL Z 6,  
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kapcsolatos intézkedések ezután következhettek, mivel ekkorra konstatálták hivatalo-
san is, hogy valójában önkényes módon nem tért vissza, de erről bővebb ismeretek és 
forráshelyek nem állnak rendelkezésünkre. 

Radvánszky az angolbarátok előtt feltétlenül megbízhatónak számított,28 és mint a 
bank ügyeinek intézője, munkája szokványos követelményei alapján rendszeresen utazott 
Svájcba korábban is, tehát a titkos diplomáciai üzenetek és ajánlatok közlésére, közvetítői 
szerepre jól megfelelt. A svájci színtéren Allen Dulles mellett működő Royall Tylert felte-
hetően jól ismerte korábbról. Egy évvel az Alap ügyeinek intézését megelőzően már járt 
Svájcban (1943. február), ami előtt Baranyai Lipót és Ghyczy Jenő társaságában a minisz-
terelnök látta el instrukciókkal, például arra vonatkozólag kellett érdeklődnie Tylernél, kit 
is fogadnának el az amerikaiak Svájcban tárgyalópartnernek. Ennek következtében, és 
még néhány áprilisi titkos találkozó nyomán esett a választás végül Bakách-Bessenyey vi-
chy-i követre. Tyler a berni tárgyalási vonalat korábban maga is kezdeményezte, Kállay 
pedig – még minden bizonnyal 1942-ben – Wettsteint szintén ösztönözte a Tylerrel való 
kapcsolat kiépítésére.29 Ez utóbbit Wettstein már a háború után idézte fel, ahogyan előze-
tes tárgyalásairól Radvánszky maga is csak a háború után nyilatkozott C. A. Macartney 
brit történésznek. Radvánszky, 1944 márciusában kiérkezvén, rögvest felvette a kapcsola-
tot Dullesszel. Macartney egy lábjegyzetben Horthy-alapként (the Horthy fund) hivatko-
zik az Alapra, és az értékét is (forrás megjelölése nélkül) tudni véli. Nem indokolatlan az 
Alapnak Horthy nevéhez való kapcsolása, mivel a kormányzói jogosultság a pénzalapból 
való részesülésre fennállt. Ez utóbbi cél egyértelműen kiolvasható az „alapítólevélből” (ld. 
1. sz. dok.). Macartney a teljes értéket az alább közöltekkel egybevetve csekély mennyiség-
ben határozta meg: mindössze 35 kg súlyú aranyban.30 Megkerülhetetlen tehát, hogy rög-
zítsük itt a Memorandumban (ld. az I. sz. alatt) számszerűen is, akkori értékén körülbelül 
6 millió svájci frankban meghatározott letét valamikori valós értékét, illetőleg más forrá-
sokon nyugvó információkkal támasszuk alá az említett értékmeghatározást, annál is in-
kább, mivel később a legkülönfélébb számokat is lehetett erről olvasni. Megbízható és 
részletekbe menő információink korábban az Alap maradékával kapcsolatosan voltak 
csupán, amelyet jegyzőkönyvezett és aláírt formában adtak át kezelői 1947. április 9-én 
Gordon Ferenc korábbi pénzügyminiszternek, akkori berni magyar követnek (aki egyéb-
ként a visszaszolgáltatás valamennyi részletét érintő, hosszú és bizalmas tárgyalásokat foly-
tatott korábban).31

A Magyar Nemzeti Bank Főtanácsának iratai, 6. dob., 1944. évi jegyzőkönyvek, 7. old., 1944. június 27-én 
tartott ülés.

28  Hafner, 2007, 935. – Radvánszky a főnökét, Baranyai Lipótot 1943. júliusi svájci titkos (Dullesszel és 
Tylerrel) tárgyalásaira is elkísérte, ld. Juhász, 1988, 350.

29  Macartney 1957, II., 122–123, 141, 214, 216., WJH, Wettstein J. Kállayhoz, 1954. október 25., Ba-
kách-Bessenyey előzetes tapogatódzásait ld. MNL OL P 2066, 1. dob., 13. dossziéjának iratai, ezek egyi-
kében, Ghyczy Jenő Bakách-Bessenyeyhez írott levelében (1943. április 8.) jól sejthetően utalás van 
Wettsteinnek az egyeztetésekből való kihagyására: C. Jancsinak ne szóljon semmit.

30  Macartney 1957, II., 214. 1. sz. lábjegyz., illetve 216. 1. sz. lábjegyz.
31  MNL OL P 2066, 2. dob., 28. d. több irata is erre vonatkozik, továbbá: FKgPL, 17. doboz, 176. őregy-

ség: Gordon Ferenc berni magyar követ és Tildy Zoltán levelezése. (1946. május 9.–1947. május 12.)  
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A  titkos aranyalapra, úgy mint Horthy-alapra való utalás, bár nem indokolatlan, 
mégis elnagyolt, hiszen annak célja jóval összetettebb volt, általános nemzeti és politi-
kai céloknak alárendelten, amelyeket a rendelkezésre kijelölt három megbízott belátásá-
ra, illetőleg megállapodására bíztak, tőlük alapvetően a Kállay-kormány politikájának 
folytatását várva el. A kormányfő lehetőleg szilárd, utóbb sem megtámadható jogi kere-
tek közt kívánta volna az aranyalap svájci kihelyezését biztosítani, de úgy, hogy az csak 
a szándékoltan illetékessé váló személyek kezeihez juthasson végül. Az akkori helyzet-
ből fakadóan is nehéz volt a legitim – ám titkolni szándékozott – célokat legálisan, azaz 
törvényes és pontosan elkönyvelt módon végrehajtani.32 A fedezetet a Magyar Nemzeti 
Bank aranykészletéből különítették el, ehhez pedig a pénzügyminiszter közreműködé-
sét sem mellőzték.

A pénzügyminiszter, Reményi-Schneller Lajos, aki Sztójay Döme kormányának is 
tagja lett, utóbb háborús bűnök vádjával nézett szembe. A Sztójay-per egyik vádlottja-
ként, népbírósági eljárása során néhány alkalommal – kérdést követően – érintette az 
Alap ügyét, amelyet ő is lényegében „kormányzói rendelkezési alap” gyanánt definiált. 
Reményi-Schneller pénzügyminiszter 1945-ös első (gyanúsítottként való kihallgatása 
során tett) vallomása szerint, az Alap fedezeteként kb. 1200-1300 kg arany szolgált, 
mégpedig – mint később bővebben kifejtette – a Magyar Nemzeti Bank aranykészleté-
nek a terhére. Szerinte Svájcban az MNB-nak volt „rendesen átdiszponált” kb. 5000 kg 
aranya, tehát az alapba átvitt aranykészlet akár ennek terhére is előállítható lehetett vol-
na, de nem így történt, hanem ez – amennyire a pénzügyminiszter szavaiból és további-
akban még közöltekből valószínűsíthető – egy külön eljárás során kerülhetett ki. 
A népbírósági per során keveset időztek e kérdés felett, inkább csak a későbbi, már a 
teljes banki aranykészlet elvitelét érintő manőverekkel kapcsolatban faggatták Reményi - 
Schnellert. Az aranyat nagy eséllyel külön szállították ki és helyezték el a Svájci Nemze-
ti Bankban, egy szabadon mozgósítható letétbe, erre is utalhat Bakách-Bessenyey 
György 1955. február 10-én (épp 11 évvel az Alapot létrehívó Kállay-levél keletkezése 
után) írott feljegyzése is, amely szerint az aranyrudak „horogkereszttel ellátott német 
igazoló iratokkal” rendelkeztek. Ez utóbbi feltételezhetően az aranynak Svájcba, német 
területen keresztül való kiszállításából adódhatott (valamikor 1944 februárja során, de 
mindez nagyon bizonytalan).33 A Svájci Nemzeti Bank vonatkozó kimutatása, ille-
tőleg a Magyar Nemzeti Bank Bankosztályának hivatalos, 1949 márciusában, tehát 
visszamenőlegesen ellenőrzött adatai szerint egészen pontosan 1201,84786 finom-

A miniszterelnökségi alap elszámolása. Gordon levele Tildyhez, 1947. április 12. Ld. még: uo. 177. őe. 
jelentések sajtóhírekről; Svájc gazdasági helyzetéről, a magyar emigrációról (1946). Vö. Szűcs, 2000. 
125–126. (1947. június 9.)

32  MNL OL XIX-J-1-k, 32. dob., admin. iratok, 244. tétel (Gordon-ügy), iratszám: Bo/Biz-1559/1949, a 
külügymin. iktatósz. 1889/Biz-1949.

33  BFL XXV.1.a., 628 I., 280. dob., 6. dosszié (pallium, 237–302.), Reményi-Schneller L. gyanúsítotti ki-
hallg. jkv., 1945. október 5., ld. uo. még: 70/e (728–729.) a per tárgyalásán, 1946. március 7., KGY, 
Bakách-Bessenyey György által készített feljegyzés, New York, 1955. február 10. Ugyanezt támasztja alá 
Radvánszky 1946. május 16-án Gordon Ferenccel folytatott megbeszélésének fennmaradt összefoglalója 
is, ld. MNL OL P 2066, 2. dob., 28. d. 33. lap.
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kilogramm aranyat bocsájtott a bank az államkincstár rendelkezésére, amelynek ellen-
értékét a könyvelés „tanúsága szerint” nem egyenlítették ki. Az itt említett súly hajszál-
ra megegyezik a Svájci Nemzeti Banknál az MNB részére fenntartott szabadon 
mozgatható aranyletét (Freies Depot) terhére a Schweizerische Bankgesellschafthoz át-
vitt mennyiséggel, ahol is maga a cél szempontjából létrehozott és utóbb titkos rendel-
kezési alapként kezelt aranyletétet a megbízottak saját hatáskörükbe vonhatták, de ott 
is eredetileg a magyar királyi kormány letétjének minősült, s csak az érintett három sze-
mélynek a bank felé tett írásos és együttes nyilatkozata révén vált lehetővé, hogy a va-
gyon felett már ők rendelkezhessenek és ne a budapesti kormány.34 A pénzügyminisz-
ternek a részletekről is tudomása volt, az arany súlyára pedig láthatólag jól emlékezett.35

Az Alapnak pénzben kifejezett, vagyis a tranzakció szempontjából legadekvátabb 
valutában, tehát svájci frankban megadható értékét az itt közölt (és egyebütt, pl. 
Bakách-Bessenyey György hagyatékában fellelhető) források csupán sejtetik. Egyedül a 
Memorandumban jelöli meg az eredeti összeget 1944 márciusában kétségtelenül meg-
ismerő Wettstein János, hogy a miniszterelnök által két másik társával együtt rábízott 
„tekintélyes” érték közelebbről mennyi is: 6 millió svájci frank (ld. I. sz. dok.). A Svájci 
Nemzeti Bank kimutatása az 1944. március 7-én végrehajtott releváns tranzakció eseté-
ben számított svájci frank értéket is rögzítette, amely egészen pontosan 5 913 848 fran-
kot és 65 rappent (centime-ot) tett ki, tehát az adat a Memorandum közlését hitelesíti, 
bár ez kb. 86 ezer frankkal kevesebb, mégis láthatólag közelít a 6 millióhoz. Az ugyanitt 
közölt súlyérték pedig a Magyar Nemzeti Bank könyveléséből nyert adattal megegye-
zik, így tévedésről aligha lehet szó. További számítások végezhetők el az alapján is, ami 
az egyes aranyrudak súlyát érintően az 1947. április 9-én kelt átadási jegyzőkönyvben 
tizedgramm pontossággal dokumentálásra került. A Svájci Nemzeti Bank 1944. már-
cius 7-én kerek 100 aranyrudat bocsátott a Schweizerische Bankgesellschaft Zürichben 
székelő főintézete rendelkezésére, az 1947-es jegyzőkönyvből pedig az tűnik ki, hogy itt 
zömében azonos súlyú, fémvizsgálati papírokkal is nagyrészt rendelkező, így (a bruttó 
és nettó súly alapján is) valószínűsíthetően színarany rudakról volt szó. A  Gordon 
Ferencnek átadott aranyrudak súlya 11 és 13 kg közé esik, azaz 11 000-13 000 gramm, 
de a legnehezebb is, 12 811,20 bruttó súlyú, a becsülhető 11-12 kilogrammos átlagsúly 
100-szorosa pedig nagyjából szintén kiadja a svájci forrásból (és az MNB 1949-es ada-
tából) megismerhető értéket.36

34  MNL OL XIX-J-1-k, 32. dob., admin. iratok, 244. tétel (Gordon-ügy), iratszám: Bo/Biz-1559/1949, a 
külügyminisztérium iktatószáma: 1889/Biz-1949. (Sebestyén Pál követnek címezve), 1949. március 11. 
Az iratban az Alap maradékaként átadott aranymennyiség (meghökkentő módon) tévesen szerepel (!) 
ugyanis 934, 119 finomkilogrammot jelöl meg, ami egyáltalán nem felel meg az 1947-es átadási jegyző-
könyvben foglaltaknak, ld. tehát még: ASNB, Fremde Golddepots, abgelegte Bogen, ASNB / 117.0, 
itt nemcsak a súlyt, hanem a svájci frankba átszámított értékét is megadták.

35  Ld. BFL XXV.1.a 628.I./1946. jelzet alatt a tárgyalási jegyzőkönyv szövegét.
36  MNL OL XIX-J-1-k, 32. dob., admin. iratok, 244. tétel (Gordon-ügy), iratszám: Bo/Biz-1559/1949., 

illetve uo. P 2066, 2. dob., 28.d., 6–7. lap, XIX-J-1-j, Svájc (1945–64) TÜK-iratok, 20. dob., 244/b tétel, 
Oltványi követ jelentése, 1947. szeptember 28., uo. Gordon F. 127/biz.-1947. sz. jelentése, 1947. április 12.  
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A  korabeli magyar valutában, pengőben az értéket sehol nem említik. A  pengőt 
1944-ben amúgy mesterséges (valójában a háború előtti), torzító árfolyamokon (100 
frank = 90 pengő) is jegyezték nálunk, miközben a zürichi árfolyam 1 frank értékét kb. 
7,7 pengőben határozta meg ekkoriban. Egy gramm arany ára kb. 4,92 svájci frank kö-
rül mozgott, a svájci monetáris politika igyekezett biztosítani a valuta stabilitását, az 
arannyal szemben is. A frank inflációja nem tekinthető túl jelentősnek 1944 és 1947 
között, tehát az alap jelentékeny – külső hatásokból eredő – értékvesztésével számolni 
nem lehet, nagyvonalú becsléssel is legfeljebb kb. 4% körüli értékcsökkenés fakadhatott 
az eltérő idejű átváltásokból, az arany valorizációjából adódóan, s esetleg még egyéb más 
járulékos banki költségekből. Emellett pótlékok és a valorizált érték további átváltásai 
más valutákba (leginkább dollárba és escudóba) szintén (akár jelentősebb) veszteséget 
is eredményezhettek. Az átadási jegyzőkönyvben nem szerepel a svájci frankba átszámí-
tott összérték, az arany akkori értékével számolva, ez az érték bizonyosan 1,2 millió 
frank alatt marad. Egy gramm arany árát kb. 4,92 svájci frankban lehetett ekkor is meg-
határozni (így számításaink szerint 1 152 017 frank a maradék 1947-es értéke). Pengő-
ben az eredeti érték (1944-ben) több tízmilliós kincstári tétel is lehetett már, de – min-
den tényezőt figyelembe véve – 1944 során még ennél akár dimenziókkal nagyobb 
reálérték is feltételezhető. Az 1938-as, „békebeli” pengőben kifejezett MNB aranyárat 
alapul véve, vagy épp ezzel a kiindulóponttal szemben, számolva a háborús idők nagy-
arányú értékvesztésével és az arany piaci árának jelentős növekedésével, különféle, egy-
mástól akár igen markánsan is eltérő értékek számíthatók. Mai értéken (különböző 
szóba jöhető szorzók mellett is) az Alap mindenképp több milliárd forintra rúgó érté-
ket képviselne.37

Az 1944. március 23. utáni (az alap feletti rendelkezés megnyitása) és 1946 áprilisa 
(az alapból történő kifizetések lezárása) között történhettek a szabályos kiutalások (tel-
jes bizonyossággal egy konkrét esettől eltekintve, de ennél néhány ezer frank összérték-
ről volt szó).38

Pontosabb ismereteink a kifizetésekre nézve nincsenek. Amiképpen az Alap létreho-
zásának pénzügyi és feltehetőleg a pontosabb jogi módját lefektető iratokat nem őrizték 
meg, úgy 1947-re az alapkezelők közös és dokumentált döntésükkel minden további 

Utóbbi anyagok közt ld. az átadási jegyzőkönyv másolatát is, vö. ASNB, Fremde Golddepots, abgelegte 
Bogen, ASNB / 117.0.

37  Minden részletes számítást nincs lehetőség itt elvégezni. Fenti értékbecslések és számítások alapja a kö-
vetkező forrásokon nyugszik: ÁRTÖRTÉNET, HCC-TEST, JSTATÉ, 204–205., LIK, az arányokat 
tekintve, 1940-ben 1000 kg (beolvasztásra szánt) arany értéke Svájcban kb. 25 millió frank, ld. GZW, 13. 
47. lábjegyz. Továbbá köszönet illeti Danyi Pált és Botos Jánost idevonatkozó észrevételeikért és irány-
mutató közléseikért.

38  Ld. Nagy Ferenc miniszterelnök felszólítását Soós Géza részére történő 5000 svájci frank értékű kiuta-
lásra: MNL OL P 2066, 2. dob., 28.d. 30. lap, illetve ld. uo. X 10636 (a P 2066 mikrofilmje) 53672. te-
kercs, Barcza György és Bakách-Bessenyey levélváltását, 1946. április 19. Utóbbié május 2-i dátummal: 
1946. március 31-jével az „összes kifizetések” lezárultak. 
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papírt szintén megsemmisítettek.39 Az 1944. márciusi eredeti érték és a maradék közötti 
különbség igen jelentősnek tűnik, hiszen az utóbbi még a negyedét sem teszi ki az egykor 
letétbe helyezett arany értékének. Mindez kérdéseket vet fel, de sajnos ezekre a kérdésekre 
a számokat illetően ma perdöntő választ adni nem áll módunkban.40

A kérdések pénzügyi, jogi, politikai és nem utolsó sorban morális természetűek. Fő-
képp, mivel – egyáltalán nem alaptalanul – az Alapot létrehívó Kállay Miklóst (akinek 
egyik legutolsó lépése volt az aranyletét körüli ügyek elrendezése) sokan tekintették 
Magyarország utolsó legitim kormányfőjének, jóllehet Magyarország névleges közjogi 
állapota 1944. március 19. után nem változott. A Sztójay-kormányt a törvényes államfő 
nevezte ki, azonban külső hatalom igen nyilvánvaló beavatkozása nyomán. Az Alap 
ügye pedig nem nyerhetett megnyugtató lezárást a német megszállást megelőzően. Az 
1945 utáni magyar kormányok alkotmányos és legitim mivoltát viszont úgyszintén szá-
mos érv mentén lehetett később megkérdőjelezni, csakúgy, mint azt, hogy pontosan kik 
és milyen alapon, a jogfolytonosság tekintetében milyen érvek nyomán lehettek jogo-
sultak képviselni a nemzet egészét, a szándékolt nemzeti politikát az emigrációban. 
Wettstein János is megállapította, hogy 1954-ben az Alap valamennyi ügyének elbírá-
lására illetékes fórum nem létezett.

Az Alap 1944-es, majd a háborút követő kezelésével kapcsolatban ugyancsak fontos 
megjegyezni, hogy erre vonatkozóan az alapkezelők felé bizonyos elvi rendelkezési jog-
gal a miniszterelnök bírhatott, mivel ebbéli igényét még kormányfőként leszögezte 
Bakách -Bessenyey követhez 1944. március 12-én intézett levelében.41 Erről és az Alap-
nak a korábbi amerikai kapcsolatok (személyek: pl. Royall Tyler) által befolyásolt sorsá-
ról Wettstein Jánosnak nemigen lehetett tudomása. Itt sok kérdés marad nyitva, ami-
képp hasonló bonyodalmak eshetőségére az ügy történelmi előképének tekinthető 
Teleki-féle pénzalap kezelésekor is számítani lehetett, amelynél Tylernek bizalmi szerepe 
volt már.42 Fontos arra is rámutatni, hogy az Alap jelentősebb része vagy talán egésze is 
(ami legalábbis az arany fedezetéül szolgált) minden bizonnyal a Chorin Ferenc nevével 
fémjelezhető iparmágnások együttes adománya volt.43 Kezdetben azonban az alapkeze-
lőknek erről tudomásuk nem volt. Az iparmágnások által kifejezetten Kállay miniszter-
elnök céljaira rendelkezésre bocsájtott fedezeti összeg nagyságáról nem áll rendelkezé-
sünkre közelebbi információ.

39  Erről 1947. május 11-én jegyzőkönyvet vettek fel. Ld. MNL OL P 2066, 2. dob., 28. d., 25. lap, illetve 
uo. 57. lapon az Alappal kapcsolatos kezdeti dokumentációnak (mivel a nemzetközi jog már nem védte 
azokat, lévén el nem ismert diplomáciai képviselők iratai, illetve titkos, úgynevezett rendkívüli alapról is 
volt szó) egyhangú és jegyzőkönyvbe vett határozatát követően az „irományok és bizonylatok megsem-
misíttettek”. 

40  A  letét egy részének az emigráció általi későbbi felhasználásának eshetőségére utal közvetett források 
alapján: Botos 1999, 243.

41  MNL OL P 2066, 2. dob., 28. d. 61–63. lap, kézzel írt bizalmas levél, amely kizárólag Bakách-Bessenyey-
nek szólt, némiképp ellentmond a miniszterelnök február 10-én kelt levelének.

42  Borbándi, 1966, 155–170, a kérdésre ld. még: Nyári, 2015, 65–87.
43  MNL OL P 2066, 2. dob., 28. d. 24. lapon Chorin F. Bakách-Bessenyey Györgyhöz, 1947. február 22., 

KGY, Chorin Kállayhoz, 1949. május 27. 
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1954. októberi, Kállayhoz írott levelében Wettstein János megjegyezte, hogy az 
Alapra vonatkozó „emlékirata” egy példányát már „régebben” bemutatta „Ottó trónörö-
kös Őfenségének” és – amint kissé titokzatosan folytatta – eljuttatta „közéletünk né-
hány prominens személyiségéhez” is. Itt kell megjegyeznünk, hogy a Memorandum egy 
teljes gépelt példánya fellelhető a közelmúltban iratrendezésen átesett Horthy-hagya-
tékban, amelyet ma is a család őriz Angliában. Ez a példány azonban nem aláírt, mint a 
Kállay-hagyatékban található, és a gépelés (illetve a szövegelosztás az oldalakon) ugyan-
csak eltérő, tehát más időben keletkezhetett és így kétségbevonható, hogy azt Wettstein 
János maga juttatta el a volt kormányzóhoz vagy ez a tudomásával történt-e egyáltalán. 
Hozzájárulása nélkül is továbbadhatott valaki egy másolatot. A  Nemzetőr című lap 
ugyanis – állítása szerint – birtokába jutott egy ilyen példánynak.44

A múlt felidézésénél az Alap ügye felett a kiugrási erőfeszítések kritikája is ott lebe-
gett. Az, amit Wettstein ennek kapcsán Szüllő Géza felvidéki politikustól (Bethlen hí-
vétől), felsőházi tagtól idézve írt 1954-ben, vagyis „hamisan kártyázunk és mégis vesz-
tünk”, summázata is lehetne álláspontjának, amint Kállay Miklóshoz írott ugyanezen 
leveléből vett sorokkal összegezhető a dokumentumok értelmezéséhez szánt, hosszú 
bevezető is. Így írt: „Az adott körülmények közt ugyanis nemzeti ügyünk érdekeibe 
ütköznék ennek a dolognak szellőztetése, viszont egyszer majd éppen a közérdek fogja 
megkövetelni, hogy az erre illetékes fórum előtt tisztázást nyerjen. – Saját érdekemben 
is áll, hogy ez megtörténjék, tekintettel arra, hogy egyike voltam annak a három megbí-
zottnak, akikre a szóban forgó értékek kezelését eredetileg rábíztad.”

*

Az eredeti, néhol kissé következetlen helyesírást és a régies alakokat legnagyobbrészt kor-
rigáltuk a mai szabályoknak megfelelően, eleinte még jelezve is ezt (pl. a régi latin helyes-
írással írt szavaknál). Az iratok az eredeti írásképet tükröző módon, azt a lehető legna-
gyobb mértékben meg is tartva, kerültek átírásra. Az egybe- és különírás tekintetében, 
illetve a nagy és kis kezdőbetűk vagy a titulusok esetében, többször inkább meghagytuk 
az eredeti formákat, ettől az értelmet mégis esetleg zavaró esetekben van csak eltérés. 
A változtatások jelentős hányadát külön lábjegyzettel is jeleztük. A forrásközlés tradicio-
nális elveinek szem előtt tartásával, a számozott dokumentumok előtt mindenütt úgyne-
vezett „kopf ” (szöveghez illesztett fejrész) került megjelenítésre, ez tartalmazza az irat 
szerzőjének nevét, levél esetében a címzettet, az irat jellegét, valamint a keletkezés helyét 
és idejét (a szövegekben elhelyezett dátumokat mindemellett meghagytuk, miközben az 
információ a „kopf ” részeként is megjelenik). A forrás irattani meghatározása (géppel írt 
levél, tollal írt fogalmazvány stb.) a szöveg után következik.

44  HCSL II.5.3. (Utóbbi jelzetért és a fotómásolat megküldéséért Bern Andreát, a családi iratokat gondozó 
történészt illeti köszönet), vö. Nemzetőr, 1996. március, illetve Kapu, 1997/11. sz. 46–47., vö. Makra 
Zoltán cikkével az utóbbi folyóiratban: 1996/1. sz., 37–38.
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Forrás

I.

Memorandum

Wettstein János összefoglaló feljegyzése az „aranyalap” létrehozásáról  
és a rendelkezési jog gyakorlásával összefüggő problémákról 

(Ascona, 1948. október 17.)

Szigorúan bizalmas:
Csak az alulírott hozzájárulásával

hozható nyilvánosságra!45

Kállay Miklós m. kir. miniszterelnök hozzám intézett, 1944. február 10-én kelt46 és nekem 
Asconában br.47 Radvánszky Antal, a Magyar Nemzeti Bank akkori főtitkára48 által sze-
mélyesen kézbesített levelében közölte velem, hogy a m. kir.49 kormány a Magyar Nemzeti 
Bank útján egyik svájci pénzintézetnél nagyobb összegű aranyat50 helyezett letétbe, mely-
nek az a rendeltetése, hogy „az ország esetleges megszállása, illetőleg, ha látszólag nem is, 
de lényegében idegen zsoldban álló kormány hatalomra jutása esetében a Kormányzó 
Úr külföldi kényszertartózkodásának, valamint egy külföldre menekült, vagy ott megala-
kult nemzeti magyar kormány működésének és a nemzeti magyar politikát tovább folyta-
tó magyar külképviseletek tevékenységének anyagi alapjait biztosítsa”.51 – E felett a letét 

45  A Wettstein-hagyatékban található kéziratos példányon nem szerepel, csak a Kállay Miklós irathagya-
tékában fellelhető géppel írott példányon. Az irat bizalmi jellegét hangsúlyozandó, a lap jobb felső 
oldalára, piros színnel gépelték ezeket a sorokat, amelyeken belül kék tintával eszközölt, apró javítás 
látható: a helytelenül gépelt „aláírt” szó korrigálása „alul írott”-ra. A gépelt példány első oldalán, felül 
és középen, kézírással (minden bizonnyal Wettstein J. által) a „Másolat” szó szerepel, illetőleg a jobb 
felső sarokban szintén kézzel „2.”. A Memorandum egy ettől eltérő, nem aláírt, szintén gépelt példánya 
található Horthy Miklós kormányzó rendezést nyert emigrációs iratai közt: HCSL, II.5.3. Ugyanaz a 
dátum szerepel rajta: 1948. október 17. (Az adatokért Bern Andreát illeti köszönet.)

46  A kéziratos példányban rövidítve: febr., ill. a „kelt” szó helyett: k.
47  br., röv. = báró, a továbbiakban már nincs jelezve.
48  Pontos titulusa szerint: vezértitkár.
49  m. kir., röv. = magyar királyi kormány. A továbbiakban, a rövidítést meghagyva az nem kerül feloldásra.
50  A pontos értékre ld. a részleteket a bevezetőben, illetve alább is. A szövegrész az eredetiben aláhúzva, a 

továbbiakban minden aláhúzott rész az eredeti formát követi, a kéziratos és a gépelt változatban nincs 
eltérés ebben a tekintetben.

51  Mindkét változatban idézőjel szerepel, ami azt sugallja, hogy Kállay február 10-i leveléből vett szó 
szerinti idézettel van dolgunk, de a miniszterelnök levelében foglaltaktól ez eltér, illetőleg az ott mon-
dottak tömörített változatát adja. Vö. az 1. sz. dokumentummal, ahol ez olvasható: „…az országnak 
esetleges megszállása, illetőleg inkább nemzetközi alapon vagy, ha látszólag nem is, de lényegében 
idegen zsoldban álló kormány hatalomra jutása következtében – csakis oly magyar kormány folytat-
hat, amely működését az országon kívüli területre helyezte át vagy a határokon túl alakult meg.”
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felett való rendelkezéssel br. Bakách-Bessenyey52 Györggyel és Vladár Ervinnel együtt a 
miniszterelnök úr engem bízott meg éspedig a mindegyikünknek aláírás céljából egyide-
jűleg megküldött reverzálisban53 foglalt feltételek szerint.

Mikor ezt a megbízást tudomásul vettem, br. Radvánszky Antalhoz mindenekelőtt 
azt a kérdést intéztem, hogy a m. kir. kormány vonatkozó elhatározása és Kállay Miklós 
miniszterelnök úr ennek megfelelő intézkedése milyen jogi alapon történt. – Radvánszky 
br. erre azt a felvilágosítást adta, hogy erre a felhatalmazási törvény adott lehetőséget.54 
– A Magyar Nemzeti Bank ennek a tranzakciónak55 lebonyolításával megbízott főtitká-
rától56 nyert ennek a felvilágosításnak autenticitásában57 nem lehetett okom kételkedni.

A Schweizerische Bankgesellschaft zürichi főintézeténél deponált,58 kb. 6 millió59 
svájci frank értékű aranynak br. Bakách-Bessenyey György és Vladár Ervin megbízott 
társaimmal együtt teendő átvétele céljából Zürichbe utaztam. – Ott 1944. március 14-én 
br. Radvánszky Antal részvételével tartott vonatkozó megbeszélésen azt a meggyőző-
dést nyertem, hogy másik két megbízott társam megbízatásunk egyes, igen lényeges 
pontjainak értelmezését illetőleg nem ért velem egyet. – Nézeteink különösen a tekin-
tetben tértek el, hogy míg br. Bakách-Bessenyey György és Vladár Ervin, a megbízónk 
által nekünk aláírás végett megküldött reverzális szövegében foglaltakat úgy értelmez-
ték, hogy valamely rendelkezéshez általában elegendő két meghatalmazott egyetértése, 
addig az én felfogásom szerint minden intézkedésnek elvileg mind a három megbízott 
egyetértésével kell történnie és csak kivételes esetben, ha a meghatalmazottak egyike 
fizikailag60 akadályozva van, vagy az intézkedéssel nem ért egyet, elégséges két megbí-
zott konszenzusa.

52  A „Bakách”, illetve gépelt szövegekben gyakori „Bakach” írásmódokra a bevezetőben tértünk ki a név 
első említésénél.

53  Mind a gépelt, mind pedig a kéziratos változatban latinosan: reversalis. A továbbiakban mindenütt mai 
helyesírással szerepel: reverzális. Ld. a reverzális két változatát: a 2/a, illetve a 2/b sz. dokumentumokat.

54  A „felhatalmazási törvény” elnevezés alatt ismertté vált 1912. évi LXIII. törvénycikk után használt meg-
nevezés. Az 1912-es törvény helyébe azonban (az eredeti érvényét vesztette, kivéve a tv. alapján hozott 
rendeleteket, amelyek külön és újra közzétételre kerültek egy jegyzékben) a honvédelemről szóló 1939. 
évi II. törvénycikk lépett, amelynek minden bizonnyal a 158. §-a szolgáltatta a jogi alapot. Utóbbi kimond-
ta: „A minisztérium a Magyar Nemzeti Bank, a Pénzintézeti Központ és a m. kir. postatakarékpénztár 
ügyvitele és üzletvitele tekintetében rendkívüli intézkedéseket tehet és e végből a fennálló törvényektől el-
térő rendelkezéseket is állapíthat meg”. A különleges hatalomnak a törvénybe foglalt, a háború időtartamá-
ra biztosított jogosítványaiból kiindulva jártak tehát el, előzetesen törvénybe foglalt felhatalmazás alapján.

55  Az eredeti szövegekben latinosan: transactio.
56  Radvánszky vezértitkár 1944. március 1-jén hagyta el Budapestet, mégpedig az MNB Főtanácsa vonat-

kozó jegyzőkönyve szerint „hivatalos kiküldetésben Svájcba utazott”. Egészen június végéig hivatalában 
maradva, halogatással és kifogásokkal élve, nem tért vissza. Ld. MNL OL Z 6, 1/270. tétel: 1944. évi 
jegyzőkönyvek, 7., 1944. június 27-én tartott ülés.

57  Az autentikus szóból alkotva, lat. = érvényesség, hitelesség.
58  deponál, lat. = letétbe helyez, megőrzésre átad.
59  Az arany pontos értékéről ld. a bevezetőt.
60  Az eredeti változatokban mindenütt régiesen, latin írásmóddal: physicailag. Alább külön nem jeleztük 

már. A  mondat végén a „konszenzus” (itt: egyhangú döntés, egybehangzó megállapodás), szintén: 
consensus.
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Tudatában lévén azoknak a rendkívül nagy nehézségeknek, melyekkel megbízatá-
sunk teljesítése járni fog, továbbá a reánk hárulandó súlyos felelősségnek, elengedhetet-
lenül szükségesnek tartottam úgy az intézkedési jogok, mint a felelősség kérdésének 
előzetes tisztázását.

Mivel megbízott társaim az általunk aláírandó reverzális szövegének ennek megfe-
lelő, általam javasolt megváltoztatásához nem járultak hozzá, ebben a körülményben 
annak veszélyét láttam fennforogni, hogy két meghatalmazott a harmadikat a rendelke-
zési jog gyakorlásánál egyáltalában mellőzhetni fogja. – Br. Bakách-Bessenyey és Vladár 
Ervin, a szóban forgó megbeszélés alatt velem szemben tanúsított magatartása kétségte-
lenné tették nekem, hogy egymás közt mindenben teljesen egyetértenek61 és egyáltalá-
ban nem látják szívesen, hogy én lettem a harmadik megbízott. – Ilyen körülmények 
közt világos volt, hogy a rendelkezési jog gyakorlásánál a kijátszatás veszélye csakis en-
gem fenyegethetett.

Ennek belátása meggyőzött arról, hogy a szóban forgó megbízás eredményes teljesí-
tésének előfeltételei számomra nincsenek megadva, viszont annak elvállalásával csak 
nagy kellemetlenségeknek tenném ki magamat és ezenfelül még súlyos felelősséget62 
vennék magamra olyan intézkedésekért is, melyekre semmi ingerenciám63 nem volt.

Közöltem tehát megbízott társaimmal, hogy Kállay Miklós miniszterelnök úrtól 
haladéktalanul kérni fogom a megbízatás alól való felmentésemet.64 – Számba véve 
azonban azt a körülményt, hogy az akkori viszonyok közt már nem volt kizárva, hogy 
valamely, a megbízásban provideált65 intézkedés szükségessé váljék, még mielőtt megbí-
zotti minőségemben való pótlásomról gondoskodás történhetnék, késznek nyilatkoz-
tam a nyert megbízást ideiglenesen és csak arra az esetre elvállalni, ha a másik két meg-
bízott egyike rendelkezési jogának gyakorlásában bármi okból akadályozva lenne. 
Hangsúlyoztam, hogy magamat tehát csak pótmegbízottnak fogom tekinteni, kinek 
megbízatása csakis az említett körülmény bekövetkezésének esetére szól.

Mivel a Schweizerische Bankgesellschaftnak66 adott megbízás értelmében a szóban 
forgó arany a három megbízott, tehát br. Bakách-Bessenyey György, Vladár Ervin és az 
én közös tulajdonomba volt bocsájtható, nevezett bank az említett értéket csakis akkor 
szolgáltathatta ki, ha a vonatkozó elismervényt67 mind a hárman aláírjuk. – Az esetben, 
ha annak aláírását megtagadtam volna, ez az érték továbbra is mint a m. kir. kormány 
letéte szerepelt volna mindaddig, amíg a bank valamely újabb utasítást nem kapott volna. 
Tekintettel68 arra, hogy az ügy bizalmas volta miatt annak lebonyolítása körülményes 

61  Wettstein J. kéziratában a szó az áthúzott „vannak” szó fölé írva szerepel, az értelmezést nem befolyásolja.
62  A szó után kisebb, olvashatatlan javított szócska látszik a kéziratos változatban.
63  Régiesen, latinosan írott mindkét változatban: ingerentiám. A szó (lat.) jelentése itt: befolyás, ráhatás.
64  Ld. a 4. sz. iratot.
65  provideál, lat. = előre gondoskodik, itt jelzői szerkezetben: kilátásba helyezett.
66  Mindkét változatban így szerepel: „Bankgesellschaftnek”. 
67  Ld. említését a reverzálisokban (2/a, illetve 2/b sz. dok.). Nem ismert előttünk, a hagyatékban ez a felte-

hetően német nyelven írott, szükségképpen hitelesített dokumentum nem található meg.
68  A szó előtt a kéziratos változatban gondolatjel szerepel, amelyet a gépelésnél már kihagytak.
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intézkedéseket igényelt, másrészt pedig periculum in mora69 forgott fenn, a hazafias ügy 
érdekében a bankkal szemben vállaltam a megbízott szerepét és br. Bakách-Bessenyey 
Györggyel, valamint Vladár Ervinnel együtt aláírtam az átvételi elismervényt.

Kállay Miklós miniszterelnök úrhoz intézett, 1944. március 15-én kelt70 levelem, 
melyben az említett indoklással a megbízás alól való felmentésemet kértem, sajnos nem 
jutott el rendeltetési helyére.71 Mire ugyanis a berni m. kir. követségnek azt magával vivő 
futára Budapestre ért, a német csapatok már bevonultak volt oda. Szegedy-Maszák 
Aladárnak, a külügyminisztérium politikai osztálya főnökének már csak arra maradt ide-
je,72 hogy a szóban forgó levelemet és [az azt]73 tartalmazó politikai csomagot tűzbe vesse. 

Tekintettel arra, hogy Magyarországnak a német csapatok által történt megszállása 
óta nem volt többé alkotmányos kormánya, Kállay Miklós miniszterelnök úrtól nyert 
megbízatásomról nem volt kinél lemondanom. Kállay Miklós mint magánember 
ugyanis nem jogosult olyan megbízás alól felmenteni, melyet a74 m. kir. miniszterelnök 
minőségben adott. 

A  meglepő gyorsasággal lepergett események75 igazolták azt az eljárásomat, hogy 
dacára annak, hogy megbízott társaimmal támadt differenciák76 miatt a megbízásról 
való lemondásra határoztam el magamat, a bankkal szemben még mint megbízott sze-
repeltem és ilyen minőségben aláírtam az átvételi elismervényt. – Ha ugyanis ezt meg-
tagadom, akkor a szóban forgó érték a m. kir. kormány letéte77 marad és a Sztójay csat-
lós-kabinet minden bizonnyal rátette volna kezét. Hogy ez nem történt meg és ez az 
érték a nemzeti politika céljaira meg volt menthető, kizárólag az én említett, legmesz-
szebbmenően lojális78 magatartásomnak köszönhető.

Mivel megbízatásom alól való felmentésemet az említett okokból nem sikerült ki-
eszközölnöm, megkíséreltem, hogy annak eredményes teljesítését valamiképp lehetővé 
tegyem. Az időközben hozzájárulásommal negyedik megbízottnak kooptált (amihez 
megbízásunk értelmében jogunk volt)79 br. Radvánszky Antal közvetítésével hosszabb 
tárgyalások után sikerült elérnem, hogy megbízott társaim késznek nyilatkoztak az 
intézkedési jog gyakorlására és a felelősség kérdésének megállapítására vonatkozólag 

69  periculum in mora, lat. = a késlekedés veszéllyel jár, azaz halasztást nem tűrő az ügy.
70  A kéziratos változatban röv.: k.
71  Ld. a 4. sz. dokumentum végén „Pro domo!” megjelöléssel ellátott szövegrészt.
72  A kéziratos változatban áthúzva szerepel „annyi ideje”, a „csak” szó előtt, ami kisebb módosítást jelent.
73  Az értelemszerűen illeszkedő szavak mindkét verzióban hiányoznak; a közreadó kiegészítése.
74  A kéziratos változatban nincsen névelő.
75  Magyarország német megszállása, 1944. március 19-én.
76  Itt: nézet-, illetve véleménykülönbség.
77  Vö. a 12. sz. dokumentumban közöltekkel. Reményi-Schneller Lajos volt az akkori pénzügyminiszter.
78  Eredetileg: loyalis.
79  Az új rendelkező tag kooptálása (az eredeti változatokban itt is hagyományos lat. verzió van: cooptált) 

szabályszerűen történt, ld. a 2/a, illetve a 2/b sz. dokumentumokat. A kooptálásra valószínűleg március 
végén került sor, de legkésőbb 1944. április 2-ig. Bakách-Bessenyey irathagyatékában van egy rendelkező 
nyilatkozat, amelyen már teljes jogú rendelkezőként (kiutalóként) szerepel Radvánszky aláírása. 
Ld. utóbbit: MNL OL P 2066, 2. dob., 28.d., 59. lap. Előzőleg a megbízott három tag a kooptáció beje-
lentéséről (a bank felé is) határozatot hozott.
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kezdettől fogva elfoglalt álláspontom elfogadására és az annak megfelelő megállapodás 
aláírására.80

Ezáltal velük való együttműködésemnek azonban csak formai része nyert volna ren-
dezést. – A Kállay Miklós miniszterelnök úr által nekünk adott megbízás szövege vilá-
gosan meghatározza, hogy a kezelésünkre bízott érték kizárólagos rendeltetése, hogy a 
magyar nemzeti politika folytatásának anyagi feltételeit biztosítsa.81 – Ebből a körül-
ményből nézetem szerint logice82 következik, hogy a nekünk közösen adott megbízás 
politikai és nem csupán adminisztratív természetű. Mivel ily módon mindegyik megbí-
zottat politikai felelősség is terheli, feltétlen joga és egyúttal kötelessége is arra a politi-
kára befolyást gyakorolni, mely a reá is bízott értékből nyer anyagi támogatást.

Azt a kívánságomat, hogy erről a politikáról állandó és részletes tájékozást nyerjek 
és annak intézésébe ugyanolyan beleszólási jogom legyen, mint többi megbízott társa-
imnak, utóbbiak nem voltak hajlandók honorálni. Br. Radvánszky Antal közölte velem 
br. Bakách-Bessenyey Györgynek azt a szóbeli üzenetét, hogy velem való szoros és állan-
dó politikai együttműködést nem tartja se kívánatosnak, se megvalósíthatónak.83

Ez az állásfoglalás számomra lehetetlenné tette a megbízott társaimmal való további 
együttműködést, amit br. Bakách-Bessenyey Györggyel, hozzá intézett 1944. jún.  
28-án kelt levelemben közöltem.84 – Ebben kifejtettem, hogy olyan politikai tevékeny-
ségért, melyről nem vagyok állandóan és részletesen tájékozva és melybe nincs beleszó-
lási lehetőségem, semmi körülmények közt nem vállalhatom a felelősséget. – Ennek 
következtében újból arra az álláspontra helyezkedem, hogy magam csak pótmeghatal-
mazottnak tekintem, akinek tényleges közreműködésére csak abban az esetben kerül 
sor, ha kívüle még csak egy85 diszponálásra86 jogosult meghatalmazott van cselekvőké-
pességének birtokában. – Mindaddig, amíg ez a nem várt eshetőség be nem következik, 
se anyagi, se politikai ügyek intézésében – még konzultatíve87 sem – kívánok részt venni 
és az ezekről való tájékoztatásról is lemondok. – Magától értetődik, hogy egyúttal úgy 
az anyagi, mint a politikai ügyek intézéséért kifejezetten elhárítok magamról88 minden 
felelősséget.

Utóbbival kapcsolatban szükségesnek tartottam még leszegezni, hogy szóban forgó 
megbízásunk keretében eddig csak két tényért vállaltam és vállalom továbbra is minden 
tekintetben a felelősséget:89

A megbízásnak a Schweizerische Bankgesellschafttal szemben történt formális el-
vállalásért. – Ez elől nem térhettem ki, miután br. Radvánszky Antal, a Magyar Nemzeti 

80  Lásd a „Tervezet” címmel ellátott a 7. sz. dokumentumot.
81  Vö. az 1. sz. dokumentummal.
82  logice, görög–lat. = logikusan, ésszerűen, minden józan megítélés szerint.
83  Ld. a 10. sz. dokumentumot, azon belül a levél első bekezdését.
84  Ld. a 10. sz. dokumentumot.
85  Az eredeti iratokban csupán arab számmal „1” szerepel.
86  Eredetileg latinosan: disponálásra. A szó (lat.) jelentése itt: rendelkezés, intézkedés.
87  Eredeti két szövegben: consultative. A szó (lat.) jelentése: tanácskozói jelleggel.
88  Mindkét változatban „magamról” szerepel, az esetleges mai szóhasználattól (-tól) eltérően.
89  A gépelt változatban itt pont, míg a kéziratosban jól látható kettőspont szerepel, utóbbi relevánsabb.
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Bank akkori főtitkára biztosított arról, hogy megbízónknak a felhatalmazási törvény 
alapján joga volt bizonyos értékekkel a történt módon diszponálni és mivel a megbízás 
hármunk nevére szólott. Ha tehát utóbbit a nevezett bankkal szemben nem vállalom, 
az egész diszpozíció90 nem vált volna végrehajthatóvá. Ezt pedig – kizárólag hazafias91 
meggondolásból – nem vehettem magamra.

Megbízott társaimmal egyetemben megállapítottam, hogy a független m. kir. külügy-
minisztériumtól érkezett utolsó hivatalos távirati értesítés szerint a német csapatok rajta-
ütésszerűen hatolván be Magyarország területére, ennek utána így már92 idegen megszál-
lás alatt kinevezett Sztójay-kormány nem tekinthető törvényesnek, miért is a megbízónk 
által provideált eset bekövetkezett,93 és ennek folytán a rendelkezésünkre bocsájtott ösz-
szeg felett, a megbízónk által megjelölt célokra való diszpozíció esedékessé vált.

Erre a levelemre Montreuxben 1944. július94 1-jén kelt br. Bakách-Bessenyey 
György, Vladár Ervin és br. Radvánszky Antal által aláírt választ95 kaptam, melyben 
tudomásul veszik a br. Bakách-Bessenyey Györgyhöz intézett, 1944. június96 28-án k. 
levelemben foglaltakat.97

Utóbbiakkal polemizálva rámutatnak arra, hogy az anyagi kérdésekre vonatkozólag 
kifejezett minden kívánságomat honorálták. Ezzel szemben azonban politikai együtt-
működésünket sem technikai, sem politikai okokból nem tartják keresztülvihetőnek. 
Utóbbi állásfoglalásukat azzal indokolják, hogy míg br. Bakách-Bessenyey György inst-
rukciói98 szerint, az angol-amerikai vonalon kereste és keresi a jövőben is „hazánk sorsá-
nak biztosítását”, addig rólam – „alappal vagy alaptalanul” – az volt a „felfogás”, hogy ez 
az elgondolás nem találkozik helyeslésemmel. – Ezzel kapcsolatban hivatkoznak arra, 
hogy megbízónk br. Bakách-Bessenyey György előtt több alkalommal rámutatott „en-
nek a felfogásaink közötti eltérésnek létezésére”. Ebből a körülményből azt következte-
tik, hogy amikor megbízónk ennek tudatában, br. Bakách-Bessenyey Györgyre, Vladár 
Ervinre és reám bízta az Alap ügyeinek intézését „nem gondolt politikai együttműkö-
désre, hanem kizárólag az anyagi kérdések együttes irányítására”. 1944. február99 10-én 
k.100 levelében, mely egész működésünk alapját képezi, nem találnak semmiféle utalást 
arra, hogy „tőlünk politikai együttműködést várt volna”.

 90  Eredetiben itt is: dispositio. A szó (diszponálás, lat.) itt: rendelkezés, intézkedési képesség. 

 91  Mindkét változatban kettős (nyomatékosítást célzó) aláhúzás szerepel.
 92  A kéziratos változatban áthúzva szerepel: ily módon. Az „így már” az áthúzott rész fölé van írva.
 93  A kéziratos változatban javítás (áthúzás) található, a „bekövetkezett” helyett tehát a Memorandum szer-

zője eredetileg a „bekövetkezettnek tekinthető” kifejezéssel kívánt élni, s ezt korrigálta.
 94  Eredetileg rövidítve: júl.
 95  Ld. a 11. sz. dokumentumot.
 96  Eredetileg rövidítve: jún.
 97  k. = kelt. Ld. 10. sz. dokumentumot.
 98  Eredetileg: instructiói. Itt: a felettestől (miniszterelnöktől, külügyminisztertől) nyert utasítások, eligazítás.
 99  Eredetileg röv.: febr.
100  Röv. = kelt., ld., ill. vö. az 1. sz. dokumentummal.
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Erre a rabulisztikus101 és teljesen abszurd érvelésre méltóságomon alulinak tartot-
tam egyáltalában reflektálni és nevezettekkel minden további személyes érintkezést be-
szüntettem. 

Jelen emlékiratnak kizárólag az a célja, hogy ún. Alap keletkezésének és kezelésének 
historikumát102 hitelesen lefektesse. – Teljesen feleslegesnek tartom tehát, hogy ennek 
keretében saját politikai felfogásomat igazoljam.103 Annál is inkább, mert még volt 
megbízott társaim sem találnak semmi olyan tényt, amit általuk kifogásolt politikai 
felfogásom folyományaképp szememre vethetnének.

Amíg az alap kezelőségéből végérvényesen ki nem léptem, annak keretében csak 
egyetlen politikai természetű kérdés merült fel, melyet illetőleg nézeteink azonban tel-
jesen megegyeztek. – Amikor ugyanis a Kormányzó Úr Kállay Miklós helyére Sztójay 
Dömét nevezte ki miniszterelnökké, br. Bakách-Bessenyey György telefonon Bernbe 
hívott megbeszélésre. Ennek azonnal eleget téve ott többi megbízott társaim előtt motu 
proprio104 kijelentettem, hogy a Sztójay-kormányt – a már fentebb is említett okokból 
– nem ismerhetjük el törvényesnek és ennek következtében megbízásunk teljesítése ak-
tuálissá vált.105 – Erre az álláspontra való helyezkedésem – ami spontán és nem megbí-
zott társaim érvei előtt való meghajlás alapján történt – teljesen megnyugtathatta volna 
utóbbiakat az iránt, hogy ha politikai nézeteink a múltban esetleg el is tértek egymástól, 
ez a divergencia106 a jövőre vonatkozólag nem fogja harmonikus együttműködésünket 
veszélyeztetni.

Eljárásuknak tehát nem lehetett más indoka, mint az az igyekezetük, hogy az Alap 
kezelőségéből – melyben, úgy látszik, bizonyos okokból terhükre voltam – mindenáron 
kiküszöböljenek. 

Mialatt az együttműködésünk módozatainak megállapítására vonatkozó tárgyalá-
sok még folyamatban voltak, megbízásunk anyagi természetű kérdéseit illetőleg konzul-
tatíve107 többször nyilvánítottam véleményemet, de minden ezzel kapcsolatos megálla-
podáshoz való formális hozzájárulásomat az említett tárgyalások kimenetelétől tettem 
függővé. – Mindig arra az álláspontra helyezkedtem, hogy az Alap kizárólagos rendel-
tetése, hogy a magyar nemzeti politika folytatását lehetővé tegye. Ennélfogva minden 
belőle való kiutalást ebből a szempontból kell mérlegelés tárgyává tenni. Jótékonysági 

101  Eredeti írásmódja a két szövegváltozatban: rabulisticus. A  szó (lat. német közvetítéssel) jelentése: 
csűrő-csavaró, körmönfont. A mondaton belül „abszurd” helyett absurd, a „reflektál” ige reflectál írás-
móddal állt.

102  Eredetileg: historicumát.
103  Ld. a bevezetőben leírtakat, ill. az ott ismertetett és rövidebben idézett, Wettstein János által Kállay 

Miklósnak írott 1954. októberi levelet (a jelen Memorandum ehhez volt mellékelve).
104  motu proprio, lat. = saját elhatározásból. A  kéziratos verzióban apró elírás: „motu” helyett „moto”. 

A mondaton belül az „aktuális” szó helyett eredetileg: actualis.
105  A három megbízott 1944. március 23-án személyesen találkozott, együtt megállapították, hogy a Kállay 

Miklós február 10-iki levelében foglalt eshetőségek valósággá váltak, mivel megtörtént az „ország meg-
szállása”, illetőleg „ha látszólag nem is, de lényegében idegen zsoldban álló kormány” létrejötte. Ld. 
MNL OL P 2066, 2. dob., 28.d. 60. lapon a saját kezű aláírásokkal ellátott jegyzőkönyvet.

106  divergencia, lat. = véleménykülönbség, nézetkülönbség. Eredetiben: divergentia.
107  Eredetileg: consultative.
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tekinteteket tehát ki kell küszöbölni és a disszidált külszolgálati tisztviselők is csak ez 
esetben és abban a mérvben részesülhetnek juttatásban, ha és amennyiben a nemzeti 
politika érdekében készek és képesek dolgozni.108

Itt szükségesnek tartom leszegezni, hogy magam az Alapból soha egy fillért nem 
vettem fel és aláírásommal senkinek és semmi célra ki nem utaltam.109

Arról, hogy az Alap kezelőségéből történt kiválásomig és azóta abból milyen kiuta-
lások történtek, hivatalos tudomásom nincs és azért erről a kérdésről nem is nyilvánítok 
véleményt.

A  sajtó híradásából110 azonban köztudomásúvá vált, hogy br. Bakách-Bessenyey 
György még a Nagy Ferenc kormánnyal tárgyalásokba bocsájtkozott az Alap megma-
radt részének kiszolgáltatására vonatkozólag.

Az ezeknek a tárgyalásoknak eredményeképp létrejött megállapodásnak megfele-
lően br. Bakách-Bessenyey György Gordon Ferenc akkori berni magyar követnek az 
említett címen kb. 1 ½ millió svájci frankra rúgó értéket szolgáltatott ki.111 – Ez az ösz-
szeg azután, szintén köztudomású körülmények közt, Nagy Ferenc szökése után a Diny-
nyés kormány kezeibe került.112

Nincs tudomásom róla, hogy br. Bakách-Bessenyey Györgyöt mely meggondolások 
indították erre a lépésre és az ügy érdeme szempontjából irrelevánsnak tartom, hogy az 
említett összeg kiszolgáltatását ahhoz a feltételhez kötötte-e vagy sem, hogy az Alap 
már elköltött részére vonatkozó elszámolás alól felmentessék.113

Maga az a tény, hogy kifejezetten a magyar nemzeti politika folytatásának lehetővé 
tétele céljából gondjaira bízott összegnek ilyen tetemes részét kiszolgáltatta egy ellenséges 
megszállás alatt működő, „ha látszólag nem is, de tényleg idegen zsoldban álló” kor-

108  Vö. a 6. sz. dokumentummal.
109  Egy ízben bizonyosan történt kiutalás Wettstein János aláírásával, jóllehet az irat csak magát a közös 

döntést regisztrálja, a konkrét kiutalást nem. Ld. MNL OL P 2066, 2. dob., 28.d. 59. lap. Ld., ill. vö. a 
287. sz. lábjegyz.

110  Ld. pl. a Bund című svájci lap 1947. április 24-i számát, ill. az East Europe című, Londonban megjelenő, 
a kelet-európai országokkal kapcsolatos híradásokat közlő hetilap hasábjain megjelent összegzést, ez 
utóbbi egy példánya a Wettstein-hagyatékban fellelhető (East Europe: A Weekly Bulletin of Seven East 
European Countries, Vol. 3, No. 131., 4–5.), ugyanezen kiadványt ld. MNL OL P 2066, 2. dob. 28. 
dossziéban, ill. uo. még az Amerikai Magyar Népszava 1947. május 28-i sz. lapkivágatát is.

111  Ld. a vonatkozó iratokat és a végleges kimutatást tartalmazó jegyzőkönyvet: MNL OL XIX-J-1-j, 
Tük-iratok, 20. dob., 244. tétel/b., ill. XIX-J-1-k, 32. dob., 244. tétel (Gordon-ügy), továbbá: P 2066, 2. 
dob. 28. d. 6. lap. Az akkori érték kevesebb volt már az itt megjelöltnél is (1,2 millió alatt), ld. a bevezetőt.

112  Téves megállapítás. A  Dinnyés-kormány időszakában ugyanis a magyar illetékesek nem tudtak még 
hozzájutni az egyébként Nagy Ferenc rendelkezése alá 1947. április 9-én hivatalosan is átadott maradék 
vagyonhoz, az egészen 1949 őszéig a Schweizerische Kreditanstalt széfjében maradt, hosszas peres eljá-
rás után került csak át magyar kézbe, már Dobi István miniszterelnöksége idején. Az említett Gordon 
követ ugyanis, Nagy úgynevezett „szökése” (valójában zsarolás melletti emigrációba kényszerítése) után 
a széf egyik nála lévő kulcsát (a további rendelkezés szempontjából megkerülhetetlenül) magánál tartot-
ta, átadására pedig nem volt hajlandó. Ld. MNL OL XIX-J-1-k, 32. dob., 244. tétel (Gordon-ügy).

113  Az előzetes egyeztetések után, a tárgyalások folyamán Bakách-Bessenyeyék ragaszkodtak a felmentvény 
megadásához mindhármuk részére, melyet meg is kaptak. A felmentvényt, ill. előzményeket ld. MNL 
OL P 2066, 2. dob., 28. d. 7., ill. 9. lap.
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mánynak, homlokegyenest ellenkezik a Kállay Miklós m. kir. miniszterelnök úrtól an-
nak idején nyert megbízásunkkal.114 Ezzel az eljárásával a szóban forgó összeget elvonta 
eredeti rendeltetése elől, ami egyértelmű annak elsikkasztásával.

Jelenleg nincs olyan magyar fórum, mely ezért br. Bakách-Bessenyey Györgyöt és 
vonatkozó diszpozícióját115 vele együtt aláírt másik megbízottat, vagy megbízottakat116 
felelősségre vonathatná, vagy jogosult volna ez alól felmenteni.

A közvetlenül érdekelteken kívül csak nekem, mint a három eredeti megbízott egyi-
kének van hiteles tudomásom az Alap keletkezésének körülményeiről és rendeltetésé-
nek meghatározásáról, amikre vonatkozó okmányszerű bizonyítékokat biztos helyen 
deponáltam.117

Az a körülmény, hogy megbízott társaim lehetetlenné tették számomra megbízatá-
som teljesítését, nem ment fel az alól az erkölcsi kötelesség alól, hogy hallgatólag se fe-
dezzem közpénzek nem rendeltetésüknek megfelelő felhasználását.

Addig is, míg eljön az ideje annak, hogy az arra illetékes fórum118 kérje számon br. 
Bakách-Bessenyey Györgytől és társaitól az Alappal119 való sáfárkodásukat, szükséges-
nek tartottam fentieket lefektetni, hogy mindazok a honfitársaim, akik velem együtt az 
egyéni és a politikai tisztességet tekintik annak az alapnak, melyre a nemzeti Magyaror-
szágot újból fel lehet építeni, részletes és a valóságnak megfelelő tájékozást nyerjenek 
erről az ügyről.

Ascona, 1948. október 17-én
Wettstein János120

(Wettstein János autentikus kézírásával, tollal írott szöveg, amelynek géppel írott változata 
Kállay Miklós irathagyatékában is megtalálható, előbbinél nem szerepel külön megneve-
zés, az első lap bal felső sarkában római I. szám áll piros színnel, utóbbi esetében a „Máso-
lat” titulus a lap tetején, középen, illetve a jobb felső sarokban arab 2-es szám ugyanúgy 
tintával írva.)

114  Az itt alkalmazott sarkított fogalmazás abból is fakad, hogy az alappal kapcsolatos egyes tények ismere-
tének Wettstein nem volt a birtokában, vagy csak másodlagos és bizonytalan információi voltak, így pl. 
annak sem, hogy 1944. március 12-én megbízott társához, az akkori berni követhez még egy külön, 
rendelkezéseket is tartalmazó levelet intézett Kállay, ill. az Alap magánpénzekből való feltöltéséről sem 
értesült. MNL OL P 2066, 2. dob., 28. d. 61–63. lap. Ld. a bevezetőt is.

115  A szó maga (itt is latinosan dispositioként írva) kissé nehezebben értelmezhető ezen a helyen, alapjelen-
tése: rendelkezés, intézkedés, viszont itt nyilván a maradék vagyon visszaadásának jegyzőkönyvben rög-
zített aktusát kell érteni.

116  Itt nyilván Vladár Ervinre és Radvánszky Antalra történik utalás, ill. (amennyiben Wettstein esetleg 
tudomást szerzett az 1946. áprilisi kooptálásáról) Bartheldy Tiborra.

117  Nem tudható pontosan, milyen helyről van szó, az itt közölt iratok ugyanis minden bizonnyal végig a 
magánlakhelyén voltak (Ascona, Casa Ametta). Feltehetően valahol letétbe helyezett, hitelesített má-
sodpéldányokról van szó.

118  A „fórum” szó előtt a kéziratos változatban szerepel a „magyar” jelző.
119  Mindkét verzióban „Alap-pal” látható, a rag tehát kötőjellel kapcsolódik.
120  A gépelt változatban a név mellett „s. k.” rövidítés (= saját kezűleg v. saját kezével) található.
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II.
A Memorandumhoz tartozó mellékletek

1.

Kállay Miklós miniszterelnök felkérő levele Wettstein Jánoshoz  
az „aranyalap” létrehozásáról és a felette való rendelkezésről 

(Budapest, 1944. február 10.)121

Nagyméltóságú
WETTSTEIN JÁNOS Úrnak,

m. kir. titkos tanácsos,
ny. m. kir. követ,
A S C O N A122

MINISTERELNÖK123

Budapest, 1944. február hó 10.

Kedves Barátom!

A háború folyása és alakulása előre nem látható helyzetbe hozhatják az országot és a 
nemzetet. A  kormány kötelessége, hogy a háború fejlődésének problémáját minden 
oldal ról a legaprólékosabb vizsgálatnak vesse alá és minden lehetőséget számításba ve-
gyen. Így nem hagyható figyelmen kívül az a lehetőség sem, hogy a Kormányzó Úr 
Ő Főméltóságát a körülmények akadályozni fogják abban, hogy kormányzói hatalmát 
és alkotmányos jogait az országban gyakorolja; hasonlóképpen a m. kir. kormány is 

121   A Wettstein-hagyaték esetében is (vö. MNL OL P 2066, 2. dob. 28. dossziéban lévő ugyanilyen levéllel) 
rendelkezésre áll az eredeti boríték, amelyen jól látható a címzés (tehát: Nagyméltóságú WETTSTEIN 
JÁNOS Úrnak, magyar királyi titkos tanácsos, ny. m. kir. követ, Ascona, Casa Ametta. – a helyesírást itt 
korrigáltuk, forma eredeti), illetőleg rajta kézzel írva (nagy bizonyossággal megítélhetően Radvánszky 
Antal kézírásával) a következő név, ill. cím áll jól olvashatóan: Präsident Jaberg, Bankstr. 45 [Bankstras-
se 45.]. A megjelölt személy: Paul Jaberg-Jaggi (1878–1955), a Schweizerische Bankgesellschaft akkori 
elnöke. A Bakách-Bessenyeyhez intézett azonos szövegű levelet teljes egészében közli a Szilágyi Ágnes 
Judit–Sáringer János szerzőpáros kötete: Szilágyi–Sáringer, 2002, 247–249. A közölt szövegben 
két elírás fedezhető fel a 247. oldalon alul: az egyik nem jelentős („Kettőtök” helyett „Kettő”), az oldal 
alján, az utolsó sorban viszont a korrekt „reverzális” szó helyett csak a „rezervált” szó olvasható, amely 
félreértéshez is vezethet. Rövidebb részletet a közreadó is közölt már a levélből, ld. Joó, 2017b, 56.  
A Bakach-Bessenyey-hagyaték (P 2066) azonos szövegű levele és a Wettsteinnek írott levél esetében az 
oldalakon eltérő a szöveg eloszlása, tehát külön gépelték. A levélnek egy gépelt (Bakách-Bessenyeynek 
címzett) másodpéldánya a Kállay Gyűjteményben is megtalálható.

122  Az eredetiben a címzés a lap bal alsó sarkában található, a név nagybetűs, a formát és a rövidítéseket 
megőrizve a helyesírást korrigáltuk. 

123  Kapitálisokkal jelzi, hogy a kormányfő előre fejlécezett hivatalos papírjára került a titulus és forma sze-
rint egyébként bizalmas magánlevél, amelynek tartalma azonban jogi értelemben érvényes utasításokat 
tartalmaz.
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kerül het abba a helyzetbe, hogy alkotmányos feladatának nem fog eleget tehetni. Az is 
lehetséges, hogy nemzeti magyar politikát – az országnak esetleges megszállása, illető-
leg inkább nemzetközi alapon, vagy ha látszólag nem is, de lényegében idegen zsoldban 
álló kormány hatalomra jutása következtében – csakis oly magyar kormány folytathat, 
amely működését az országon kívüli területre helyezte át vagy a határokon túl alakult 
meg. A harctéri helyzet nyilvánvalóvá teheti egy ilyen fejlődés bekövetkezését.

Mindezen körülményeket latolgatva, bekövetkezésükre elkészülve lenni kívánva, a ma-
gyar királyi kormány elhatározta, hogy a Kormányzó Úr külföldi kényszertartózkodásának, 
valamint egy külföldre menekült vagy ott megalakult nemzeti magyar kormány működésé-
nek és a mostani nemzeti magyar politikát tovább folytató magyar külképviseletek tevékeny-
ségének anyagi alapjait is megszervezi, illetőleg biztosítja. E célból a Schweizerische Bankge-
sellschaft zürichi pénzintézetnél „Gstaad 6.9.99” elnevezés alatt több millióra rúgó124 
tekintélyes értékű aranyat helyeztetett letétbe, amelynek kezelésére olyan jogi konstrukció 
rendszeresíttetett, amely lehetővé teszi, hogy az összeg felett a rendelkezésre jogosultak ak-
kor is diszponálhatnak, ha Magyarországon mélyreható rezsimváltozás125 vagy a fent vázolt 
lehetőségek következnének be. A rendelkezési jog három urat fog megilletni. Kérlek, hogy 
magasabb hazafias szempontokból az egyik úrra eső szerepet vállalni szíveskedjél. Kívüled 
Bessenyey György és Vladár Ervin bízatik meg a rendelkezési jog gyakorlásával. Kiutaláshoz, 
illetőleg rendelkezéshez Hármótok közül Kettőtöknek aláírása szükséges.

Tekintettel arra, hogy itt tekintélyes összegű állami pénzek magánjogi alapon fog-
nak kezeltetni, minden félreértés elkerülése végett kérlek, hogy a mellékelt reverzálist126 
aláírásoddal elfogadni szíveskedjél.127

Számítok arra, hogy e jóformán személyes munkával nem járó hazafias missziót vál-
lalni szíveskedel és ezért már előre is köszönetet mondok Neked.

Végül arra kérlek, légy szíves tudomásul venni azon utasításszerű üzenetemet, hogy 
említett alapból sem magamnak, sem pedig családom tagjainak kifizetés nem teljesíthető.
Szívélyesen üdvözöl 

Kállay Miklós128

124  Svájci frankban kifejezett értékről van szó, amely (ld. a bevezetőt) közelített a 6 millióhoz, utólag sok 
pontatlan, az Alap értékét jelentősen túl vagy épp nagyon alábecslő közlés látott napvilágot.

125  Az eredetiben kötőjellel francia írásmóddal: régime-változás.
126  Ld. a 2/a sz. dokumentumot.
127  A bekezdésnek az a része, amely a jogi háttérre utal Bakách-Bessenyey példányában (MNL OL P 2066, 

2. dob. 28. d.) hullámos vonallal, kézzel alá van húzva. A pontos jogi konstrukció részleteit nem ismer-
jük, erre vonatkozó iratok feltételezésünk szerint a Schweizerische Bankgesellschaft jogutódának (UBS) 
baseli levéltárában esetleg fennmaradhattak, de jelen pillanatban nem hozzáférhetők számunkra. Az 
említett aláhúzás is utalhat a megfogalmazás és a tartalom bizonytalanságaira. Erre mutatnak még azok 
a piszkozatok is, amelyeket Bakách-Bessenyey készített, de tisztázatukról, elküldött levélmásolatáról 
nem tudunk, csupán annyit (1955-ből), hogy létrejött egy levél, amit elküldött, de ugyanarra a sorsra 
juthatott, amire Wettsteiné is (ld. 4. sz. dok.). Amennyire a zavaros, nehezen olvasható sorokból kitű-
nik, számos kérdésre kereste a választ a berni követ is. Ld. MNL OL P 2066, 2. dob., 28. d. 64–66. lapok.

128  Kállay miniszterelnök jellegzetes, felismerhető, ám az egyes betűket illetően, sorrendben csak nehezen 
kivehető, kissé rövidre nyesett, kétségkívül hiteles és saját kezű kézjegye, amely a gépelt betűkhöz mérten 
igen nagy méretűnek hat.
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U. i. – Radvánszky Antal Svájcba utazik, hogy az aranyletét kezelésére vonatkozó tech-
nikai kérdéseket a svájci pénzintézettel tisztázza és a megbízott három úrnak a szüksé-
ges felvilágosításokkal szolgáljon.129

Ezen ügyre vonatkozó bármilyen közlésedet kérem vagy nekem vagy Ghyczy Jenőnek 
mindkét esetben „kizárólag saját kezű felbontásra” küldeni.

(Az autentikus miniszterelnöki kézjegytől eltekintve végig tiszta, jól látható és olvasható 
szövegű gépelt levél, amelyet – amennyire ez megítélhető – a végleges változat elkészítése 
előtt alaposan igyekeztek megfogalmazni, hogy a végső formát nyert levelet mindhárom 
megbízott számára azonos módon és szöveggel, de egyénre szabott titulusokkal, hibátlanul 
küldhessék meg. – Az első oldal bal felső sarkában piros ceruzával, pontok vagy más kiegé-
szítő jelek nélküli arab 1-es szám áll.)

2/a.
Az Alap feletti rendelkezésre felkért megbízottak részéről adandó,  

az 1. sz. dokumentumban megjelölt reverzális  
eredeti, módosítás nélküli szövege 

(előre dátumozva: Bern, 1944. február)

A megbízottaknak aláírás végett
megküldött reverzális eredeti szövege. 

Ez tényleg nem került aláírásra, mert a megbízottak egy más
szövegben állapodtak meg. Lásd 

ennek egy példányát a Kállay Miklós m. k. m. e. úrhoz intézett levelem130

 fogalmazványánál.131

129  Radvánszky március 1-jén hagyta el Budapestet, és először hosszabb időt is eltölthetett a letét bonyo-
lult és bizalmas ügyeinek intézésével, így jó néhány nap elteltével adta meg a kiegészítő szóbeli tájé-
koztatást (március 14-én) a megbízottaknak, ennek tartalmát Pro Memoria feljegyzésben saját kézí-
rással rögzítette 1944. március 15-én. Ez arra vonatkozott, hogy külföldön alakult „nemzeti 
kormány” alatt közelebbről mi is értendő, de ennek eldöntését a három felkért személy „legjobb haza-
fias meggyőződésére” bízta, jelezve, hogy ilyennek tekinthető az „Ottó király Őfelsége által alakított 
kormány” vagy „mozgalom”, ha a „körülmények úgy alakulnak”. Ld. MNL OL P 2066, 2. dob., 28. d. 
72–73. lapok, ill. a 2/b sz. dokumentumot.

130  Ld. a 4. sz. dokumentumot. A rövidítés némiképp rendhagyó: m. k. m. e. = magyar királyi miniszter-
elnök.

131  Barnás színbe hajló, fakó, néhol halvány, tintával, kézzel írott megjegyzés, amelynél a nagyobb méretű 
betűkkel papírra vetett szöveg utolsó szavai rálógnak a levél címzettjéhez intézett megszólítás gépelt 
betűire. Az irathoz két kisebb papírszeleten látható kézírásos kiegészítés tartozik (láthatólag ezek vele 
együtt is voltak tárolva hosszú ideig, amit a gépkapcsok nyomán keletkezett elszíneződések mutatnak). 
Mindkettő fontos információt hordoz (ld. alább).
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Nagyméltóságú Miniszter Úr!132

A Miniszterelnök Úrnak 1944. évi ……… hó ………. napján133 kelt bizalmas leveléből134 
tudomásul vettem, hogy Nagyméltóságod a Magyar Nemzeti Bank útján aranyat fog 
elhelyeztetni egy, a Schweizerische Bankgesellschaft zürichi pénzintézetnél „Gstaad 
6.9.99.”135 elnevezés alatt megnyitandó, br. Bakách-Bessenyei György, Vladár Ervin és 
alulirott közös rendelkezése alá kerülő letétbe.

A  Miniszterelnök Úr hivatkozott bizalmas levelének egész tartalmát kötelezőnek 
ismerem el magamra nézve és az abban foglalt megbízást ezennel elvállalom.

Visszavonhatatlanul elismerem, hogy a bevezetőleg megjelölt letétbe elhelyezendő 
arany, valamint az annak netaláni átváltásából eredő bármilyen fizetési eszköz, értékpa-
pír vagy egyéb érték a m. kir. államkincstár kizárólagos tulajdona, amely felett minden-
kor kizárólag a bevezetőleg említett bizalmas levélben foglalt, vagy Nagyméltóságod 
részéről netán a jövőben adandó írásbeli utasítás értelmében136 szabad rendelkeznem.137 
Minden rendelkezést lehetőleg138 a fent felsorolt két úrral együtt, amennyiben pedig 
ennek akadálya volna, legalábbis139 azok egyikével együtt kell teljesítenem.

Kötelezőleg kijelentem, hogy mihelyt Nagyméltóságod nekem és a fent felsorolt urak-
nak vagy közülük bármelyiknek oly értelmű utasítást fog adni, hogy a letétben lévő ara-
nyat vagy az annak átváltásából eredő bármilyen fizetési eszközt, értékpapírt vagy egyéb 
értéket – az időközben felmerült és bizonylatokkal igazolt kiadások levonásával – a m. kir. 
államkincstár rendelkezésére bocsássuk, a Schweizerische Bankgesellschaft zürichi pénz-
intézetnek, ha pedig az értékeket abban az időpontban netalán más pénzintézet vagy 
egyéb jogi vagy természetes személy kezelné, úgy annak haladéktalanul utasítást fogok 
adni arra, hogy az értékeket helyezze át – Nagyméltóságod más irányú utasítása hiányá-
ban – a m. kir. pénzügyminiszter úrnak a Schweizerische Bankgesellschaft-nál nyitandó 
letétébe, illetőleg számlájára. A velem együtt rendelkezésre jogosult személyektől az utasí-
tás érvényességéhez szükséges közös rendelkezést be fogom szerezni.140

132  A megszólítás itt a hivatalban lévő külügyminiszternek, tehát Ghyczy Jenőnek szól, az iratok közt soron 
következő nyilatkozattervezetnél szerepel is név szerinti címzettként a miniszter.

133  A keltezés (hónap, nap) üresen hagyva.
134  Kállay Miklós 1944. február 10-én kelt levele. Ld. az 1. sz. dokumentumot.
135  Talán nem érdektelen, hogy a letét elnevezése itt előre begépelt formában látható, míg a módosított 

verziókba (mind a Wettstein-hagyatékban található, mind pedig a Bakách-Bessenyey hagyatékban lévő-
ben) üresen hagyott részbe utólag írták be, tollal.

136  Az utóbb, a vessző után eső szövegrész, azaz „vagy Nagyméltóságod részéről netán a jövőben adandó 
írásbeli utasítás értelmében” tollal végig áthúzva, fölé a következő szöveg került Wettstein J. kézírásával: 
„illetve az adott szóbeli utasítás értelmében”.

137  A mondat végére utólagos kézírásos (Wettstein J.) beszúrás került: „legjobb lelkiismeretem és megítélésem 
szerint”.

138  A szó áthúzva.
139  A szó áthúzva.
140  A bekezdés elején kék színnel jelölés, majd az egész bekezdés egy kék vonallal, színes ceruzával áthúzva, 

a vonal balra dől és ráereszkedik a következő, lapalji bekezdésre is. A módosított reverzálisban mindezen 
részek valóban elhagyásra is kerültek. Vö. 2/b sz. dokumentummal.
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Ezek előrebocsátásával kijelentem még az alábbiakat: 
Avégből, hogy a bevezetőleg említett közös aranyletét megnyitható legyen, a Schwei-

z e  rische Bankgesellschafthoz a fent felsorolt urakkal együtt késedelem nélkül megfelelő 
kérelmet fogok intézni és egyidejűleg oly közös rendelkezést fogok tenni a rendelkezési 
jogosultság tárgyában, amely a következőket tartalmazza:

a) minden rendelkezés érvényességéhez szükséges, hogy azt közülünk legalább 
ketten aláírják;

b) a rendelkezés aláírása csak akkor érvényes, ha azt a Schweizerische Bankge-
sellschaft zürichi üzlethelyiségében eszközöltük; a két rendelkező egyidejű jelen-
léte nem szükséges;

c) közülünk bármelyik kettő jogosult – a b) alatti alakiság betartásával – egy vagy 
több harmadik személyt is meghatalmazni a letét felett való rendelkezésre, de 
az ilyen meghatalmazottak közül is csak kettő együtt, vagy pedig egyikük a 
három letevő egyikével rendelkezhetik érvényesen, és pedig mindenkor a b) 
alatti alakiság betartása mellett; a meghatalmazásban a meghatalmazott jogkö-
rét ezen túlmenően is meg lehet szorítani;

d) a c) pont szerint adott meghatalmazást a három letevő közül bármelyik kettő 
bármikor visszavonhatja; a visszavonás nincs a b) alatti alakisághoz kötve;

e) a c) pont alapján meghatalmazottak nem jogosultak további meghatalmazot-
tat rendelni;

f ) a három letevő vagy a c) pont alapján meghatalmazottak bármelyikének halála 
vagy cselekvőképességének megszűnése nem érinti a többiek rendelkezési jogát.141

Arra az esetre, ha a Nagyméltóságodtól kapott utasítás végrehajtása során az arany 
egy részét értékesítenők, kötelességem gondoskodni arról, hogy a befolyó ellenérték oly 
közös számlán142 kerüljön jóváírásra, amelyre vonatkozó rendelkezési jogosultság tekin-
tetében ugyancsak az imént a)–f ) alatt felsoroltak lesznek irányadók.

Tudomásul vettem, hogy harmadik személynek csak akkor szabad a fenti c) pont 
szerint rendelkezési jogosultságot adni, ha ez a rendelkezési lehetőség további biztosítá-
sa érdekében feltétlenül szükségesnek látszik és ha a kiszemelt meghatalmazott teljes 
bizalmat érdemlő magyar állampolgár. A  meghatalmazás megadása előtt a kiszemelt 
személytől a jelen nyilatkozathoz hasonló tartalmú nyilatkozatot kell beszerezni és 
ugyanúgy megőrizni, mint a letét terhére eszközölt kiadások bizonylatait.

A Miniszterelnök Úr bevezetőleg említett bizalmas leveléből tudomásul vettem, hogy az 
arannyal mely célokra és mely körülmények bekövetkezése esetén szabad rendelkeznem.

Előre nem látható politikai vagy katonai események bekövetkezése esetén köteles va-
gyok minden olyan intézkedést megtenni, amely a gondozásomra bízott érték megóvása 
és rendeltetésszerű felhasználásának biztosítása érdekében szükségesnek mutatkozik. 
Ilyen esetben jogomban áll és egyben kötelességem az aranyat és esetleges egyéb értékeket 

141  Itt összesen hat részletezett pont van (a–f ), míg a módosított verzió csupán három, tömörebb pontot 
(a–c) tartalmaz.

142  Ld. alább az információt az 1944. A. sz. alatti folyószámláról a Schweizerische Bankgesellschaftnál.
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Zürichből a szükséghez képest más, biztosabb helyre elszállíttatni és esetleg a Schweize-
rische Bankgesellschafttól különböző pénzintézetre (esetleg más jogi vagy természetes 
személyre) bízni, a rendelkezési jogosultság tekintetében pedig a fentebb a)–f ) pontok 
alatt felsoroltaktól a szükséges mértékben eltérni.

Kötelességem az arany, illetőleg az annak eladásából befolyt ellenérték terhére esz-
közölt minden kiadásról szabályszerű bizonylatot szerezni és azt a fentnevezett urakkal 
közös letétben (széfemben)143 a Schweizerische Bankgesselschaftnál őriztetni mindad-
dig, amíg a Nagyméltóságod részéről megállapítandó időpontban a bizonylatokat 
Nagyméltóságod rendelkezésére nem bocsátjuk.

Az európai háború befejezése előtt Svájc területét csak Nagyméltóságod engedélyé-
vel szabad elhagynom.

A Nagyméltóságodtól kapott megbízás teljesítéséért tiszteletdíjat nem számíthatok 
fel, hanem csupán tényleges készkiadásaim megtérítésére van jogom.

Abból, hogy a megbízást ellenérték felszámítása nélkül látom el, nem lehet arra kö-
vetkeztetni, mintha a megbízás ellátásával kapcsolatos felelősségem enyhébben volna 
elbírálandó, mint volna akkor, ha tiszteletdíjban részesülnék; ellenkezőleg: elismerem, 
hogy a megbízás teljesítése körül az ügy kényes természete és nagy anyagi jelentősége 
által indokolt legnagyobbfokú gondossággal tartozom eljárni, amelynek elmulasztása 
esetén mind jogi, mind erkölcsi felelősségem beáll.

Bern, 1944. február …-n.144

(A szöveg végig írógéppel írott, néhol [ fentebb külön is jelzetten] kézírással tett javításokkal, az első 
oldal jobb felső sarkába piros ceruzával írottan áll: 2. Külön két kisebb méretű, eltérő színű papír-
szelet tartozik az irathoz, ezeket együtt tartották, gémkapoccsal a reverzálishoz rögzített módon, 
itt ezeknek is jelölést adva, 2/a/i. és 2/a/ii., ld. a rajtuk szereplő alábbi szövegeket.)

2/a/i.
Wettstein reverzálisa145

2/a/ii.
Az arany a Schweizerische Bankgesellschaft zürichi főintézeténél 896 A. sz. a.146 van letétben.
Az említett érték valorizálásából befolyó összegek ugyanennél a pénzintézetnél 1944. A. sz. 
a. vezetett folyószámlára kerülnek.147

143  Az eredetiben: safe-emben.
144  A kipontozott rész az eredetiben teljesen üres, nem tartalmaz semmilyen írásjelet. Az előzetesen gépelt 

februári dátumozásból is látszik, hogy jelentősebb csúszás következett be az ügy lebonyolítása során.
145  Sárgult, okker színű papíron (ami az idő hatása is lehet), Bakách-Bessenyey György kézírásával.
146  röv. = szám alatt.
147  A szöveg kifejezetten szürkés árnyalatú a megelőzőnél (2/a/i) kissé nagyobb méretű papírszeleten Wett-

stein János saját, jól olvasható, egyértelműen felismerhető kézírásával látható.
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2/b.
Az Alap feletti rendelkezéssel megbízott személyek által  

adandó reverzális módosított szövege 

(1944. március)

Nagyméltóságú Ghyczy Jenő Úrnak, 
m. kir. külügyminiszter
Budapest

Nagyméltóságú Miniszter Úr!148

A Miniszterelnök Úrnak149 1944. évi febr. 10.150 napján kelt bizalmas leveléből151 tudo-
másul vettem, hogy Nagyméltóságod a Magyar Nemzeti Bank útján aranyat fog elhe-
lyeztetni egy, a Schweizerische Bankgesellschaft zürichi pénzintézetnél Gstaad 6.9.99.152 
elnevezés alatt megnyitandó ………………………………………………………153 
és alulírott közös rendelkezése alá kerülő letétbe.

A Miniszterelnök Úr154 hivatkozott bizalmas levelének egész tartalmát kötelezőnek 
ismerem el magamra nézve és az abban foglalt megbízást ezennel elvállalom.

Visszavonhatatlanul elismerem, hogy a bevezetőben megjelölt letétbe elhelyezendő 
arany, valamint az annak netaláni átváltásából eredő bármilyen fizetési eszköz, értékpapír 
vagy egyéb érték a magyar királyi államkincstár kizárólagos tulajdona, amely felett min-

148  A megszólítás itt a hivatalban lévő külügyminiszternek, Ghyczy Jenőnek szól, amiképpen az előző do-
kumentumban is (ld. 2/a sz. dok.). Az itt közölt, szintén gépelt, ám a megelőzőhöz képest jelentősen 
módosított szövegváltozaton azonban a tollal eszközölt javításokból már kitűnik, hogy végül Kállaynak 
címezték azt, éppen így egyértelmű ez a Bakách-Bessenyey György hagyatékában fellelhető (aláírással is 
hitelesített és véglegesnek tekinthető) reverzálisban (ott ugyanis a megszólításban mindenféle javítás 
nélkül, a „Nagyméltóságú Miniszterelnök Úr!” szerepel). Ld. MNL OL P 2066, 2. d., 28. dosszié, 68. lap. 
Itt tehát a Wettstein-hagyaték (gépelt) még Ghyczy Jenőnek címzett szövegét vesszük alapul, feltüntet-
ve egyrészt a tollal tett módosításokat, másrészt az itt közölt szöveg (egyébként nem túl jelentős) eltéré-
seit is a Bakách-Bessenyey-hagyatékban található reverzálistól. 

149  A  „Miniszterelnök” szó át van húzva, fölé kézzel és tollal írva: „Nagyméltóságod”, a Bakách-Besse-
nyey-hagyaték reverzálisában (ld. a levéltári jelzetet fentebb) már egyszerűen „Nagyméltóságod” sze-
repel.

150  A keltezés (hónap, nap) helye eredetileg üresen hagyva, a dátum (február 10.) utólag tollal beírva, Wettstein 
János kézírásával.

151  Kállay Miklós 1944. február 10-én kelt levele. Ld. 1. sz. dok.
152  A letét elnevezése üresen hagyott részbe került beírásra (Wettstein J. keze által).
153  A kipontozott résznél (ez az egyértelműség kedvéért került beiktatásra) teljesen üresen hagyott rész áll, 

pontok nélkül tehát, továbbá az „…és alulírott” kezdetű következő sor az eredetiben is külön, új sorban 
áll. Ide volt hivatott kerülni a másik két megbízott neve, tehát jelen esetben Bakách-Bessenyey Györgyé 
és Vladár Erviné, előbbi hagyatékában lévő reverzális esetében az üresen álló rész ennek megfelelően ki 
is van töltve, benne Wettstein János, illetve Vladár nevei olvashatók.

154  A „Miniszterelnök” szó tollal át van húzva, fölé, szintén tollal írva: „Nagyméltóságod”. Nyilván a rövi-
debb, tiszteletteljes megszólítást kívánták inkább alkalmazni egyetlen szóban, nem pedig jelzőként, 
mivel a Bakách-Bessenyey-reverzálisban már csak egyszerűen ez a formula szerepel.
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denkor kizárólag a bevezetőleg említett bizalmas levélben foglalt, illetve az adott szóbeli 
utasítás értelmében szabad rendelkeznem155 legjobb hazafias meggyőződésem és lelkiis-
meretem szerint.156 Minden rendelkezést lehetőleg a fent felsorolt két úrral együtt, ameny-
nyiben ennek akadálya volna, legalábbis azok egyikével együtt kell teljesítenem. 

Tisztelettel értesítem Nagyméltóságodat, hogy a Sweizerische Bankgesellschafthoz 
a fent felsorolt urakkal együtt megfelelő levelet intéztem az említett aranyletét megnyi-
tása céljából; e közös levelünk szerint, melyet másolatban mellékelek:157

a) minden rendelkezés érvényességéhez szükséges, hogy azt közülünk legalább 
ketten aláírják; 

b) közülünk bármelyik kettő jogosult – ha ez a rendelkezési lehetőség további biz-
tosítása végett megítélésünk szerint szükségesnek látszik – egy vagy több har-
madik személyt is meghatalmazni a letét felett való rendelkezésre. Mindaddig 
amíg a három eredeti letevő valamelyike cselekvőképes,158 de159 az ilyen új160 
meghatalmazottak közül is bármelyik161 csak162 a három eredeti163 letevő egyi-
kével együtt164 rendelkezhetik érvényesen; a meghatalmazás megadása előtt a 
kiszemelt személytől a jelen nyilatkozathoz hasonló tartalmú nyilatkozatot kell 
beszerezni; 

c) Minden rendelkezésről szóló bizonylatot, valamint a Schweizerische Bank-
gesellschaftnak a letétről vagy annak teljes, illetve részleges értékesítéséről 

155  Az „adott szóbeli utasítás értelmében szabad rendelkeznem” szövegrész Bakách-Bessenyey saját reverzá-
lisában alá van húzva egyenes vonallal.

156  A mondat hátralevő része is aláhúzott Bakách-Bessenyey reverzálisában, de ez már hullámos vonallal. Itt 
e szövegrésznél több módosítás történt (vö. a megelőző dokumentummal). E rész a következő mondat-
tal a Wettstein-memorandum és a többi egykorú irat tartalma szempontjából fontosnak tűnik, mivel 
lelkiismereti és meggyőződésbeli alapon történő együttműködést ír elő, az adminisztratív és a politikai 
természetű döntések meghozatalát pedig nem választja külön egymástól egyértelműen e felettébb kényes 
természetű megbízatás teljesítése során.

157  A kettőspont a közreadó által lett beiktatva, az említett, feltehetőleg német nyelven írott levél másolata 
a hagyatékban nem volt megtalálható. Valószínű, hogy azt eleve és szándékoltan nem őrizte meg egyik 
megbízott sem.

158  A margóra kézzel írott beszúrás Radvánszky Antal kézírásával.
159  A kötőszó Bakách-Bessenyey reverzálisában már nem szerepel, első betűjén adottan is elmosódott javítás 

nyomát lehet vélelmezni.
160  Ugyancsak (minden bizonnyal) Radvánszky beszúrása.
161  A szót kihúzott kifejezés helyére írták be, a kihúzott kifejezés: csak kettő együtt. Itt Bakách-Bessenyey 

reverzálisában a következő szerepel: az ilyen új meghatalmazottak bármelyike is.
162  A szót kihúzott kifejezés helyére írták be, kihúzott kifejezés: vagy pedig egyikük. Az előző lábjegyzetnek 

is megfelelően, egybeolvasva, a beszúrások és módosítások nélküli gépelt szöveg tehát: b) közülünk bár-
melyik kettő jogosult – ha ez a rendelkezési lehetőség további biztosítása végett megítélésünk szerint szüksé-
gesnek látszik – egy vagy több harmadik személyt is meghatalmazni a letét felett való rendelkezésre, de az 
ilyen meghatalmazottak közül is csak kettő együtt, vagy pedig egyikük a három letevő egyikével rendelkez-
hetik érvényesen.

163  Kézírással (Radvánszky által) beszúrva.
164  Szintén Radvánszky kézírásával beszúrva.
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szóló mindennemű értesítését, az említett banknál nyitandó külön széfem-
ben őrzöm.165 

A Miniszerelnök Úr166 bevezetőben említett bizalmas leveléből és az adott szóbeli uta-
sításból tudomásul vettem, hogy az arannyal mely célokra és mely körülmények bekö-
vetkezése esetén szabad rendelkeznem; ebből kifolyólag az e levélben foglaltak figye-
lembevételével állapítom meg legjobb megítélésem szerint, hogy mikor következik be 
az az időpont, amikor a letétet, illetve annak maradványát, illetve az értékesítéséből 
származó ellenértéket a magyar államkincstár rendelkezésére kell bocsátanom. 

Előre nem látható politikai vagy katonai események bekövetkezése esetén köteles va-
gyok minden oly intézkedést megtenni, amely a gondozásomra bízott érték megóvása és 
rendeltetés szerinti felhasználásának biztosítása érdekében szükségesnek mutatkozik. 

Végül tudomásul veszem,167 hogy a kapott megbízatás teljesítéséért tiszteletdíj nem 
illet meg.168

1944. évi március hó

A kapott megbízatás teljesítését minden tiszteletdíj nélkül vállalom.169

(Gépelt szöveg kéziratos javításokkal és betoldásokkal, külön nem szerepel rajta számozás.)

3.
Wettstein János nyilatkozattervezete az Alap feletti rendelkezéssel  

megbízott személyek működésére vonatkozóan 

(Zürich, 1944. március [14.])

Alulírottak összejöttünk, hogy Kállay Miklós m. kir. miniszterelnök úr 1944. február 
10-én kelt, hozzánk intézett leveleiben, báró Radvánszky Antal úr közvetítésével, a 
magy. kir. kormány nevében nekünk adott megbízást átvegyük.170 – Amidőn ezt az egy-

165  Az eredeti szövegben a „széfben” szó angolos írásmóddal szerepel, így: safe-emben. A banki értesítések 
minden bizonnyal egytől egyig megsemmisítésre kerültek később. MNL OL P 2066, 2. dob., 28. d., 25. 
lap, ill. uo. 57.

166  A „Miniszterelnök” szó áthúzva, fölé tollal Wettstein J. a „Nagyméltóságú” formulát írta.
167  A teljes kifejezés tollal kihúzva, felette olvashatatlan, áthúzott, kézzel írott szó.
168  Az áthúzások és változtatások nélküli, eredeti gépelt szövegrész így hangzik: „Végül tudomásul veszem, 

hogy a kapott megbízatás teljesítéséért tiszteletdíjat nem számíthatok fel, hanem csupán tényleges kész-
kiadásaim megtérítésére van jogom”. A véglegesnek tekinthető Bakách-Bessenyey hagyatékában megte-
kinthető reverzális végén csupán az az egy mondat szerepel már, amelyet az itt közölt változatra (ld. a 
dátum után) Wettstein János maga vezetett rá kézírással.

169  Kézzel utólag a lapra írt szöveg, a végén piros ceruzajellel, Wettstein kézírásával.
170  1944. március 14-én, a később el nem fogadott nyilatkozattervezet teljes szövege is minden bizonnyal 

ugyanezen a napon született meg, az első szóbeli egyeztetések után, bár az irat napra pontos dátummal 
nincs ellátva. A Wettstein-hagyatékban kizárólag egy Wettstein J. saját kézírásával készült példány talál-
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idejűleg külön-külön aláírt reverzálisokkal elvállaljuk és annak teljesítését megkezdjük, 
indíttatva érezzük magunkat az alábbi közös nyilatkozat megtételére.171

Mélységes hazafias aggodalommal vettünk tudomást arról, hogy a magy. kir. kor-
mány a háború kedvezőtlen alakulása folytán előállt helyzetet és az ezáltal hazánkat fe-
nyegető veszedelmet oly súlyosnak tartja, hogy a független magyar nemzeti kormányzat 
ideiglenes szünetelésének legrosszabb lehetőségével is számol. 

Az erre az esetre provideált anyagi intézkedés keretében nekünk adott fontos és fe-
lelősségteljes megbízatást a magy. kir. kormány velünk szemben tanúsított legnagyobb 
fokú bizalma jelének tekintjük és a reánk bízott feladat nagyságának tudatában, ezennel 
ünnepélyesen kijelentjük, hogy minden erőnkkel arra fogunk törekedni, hogy azt a leg-
lelkiismeretesebben és hazánk érdekében a legeredményesebben teljesítsük.

Szívünk leghőbb vágya és reménye, hogy a Mindenható megóvja szeretett hazánkat 
annak a szomorú lehetőségnek a bekövetkezésétől, melynek esetére megbízatásunkat 
kaptuk, és hogy a reánk bízott értékeket mielőbb érintetlenül szolgáltathassuk vissza 
formailag és172 a magyar királyi kincstár tulajdonába. – Amennyiben azonban mégis 
előállna azok173 a független nemzeti Magyarország érdekében való felhasználásának 
szüksége, vonatkozó intézkedéseink megtételénél kizárólag csak a magy. kir. kormány-
nak a nekünk adott megbízással egyidejűleg tudomásunkra hozott intencióit174 fogjuk 
követni. – Emellett mindenkor szem előtt fogjuk tartani, hogy a kezelésünkre bízott 
értékek honfitársaink verejtékes munkájából származnak és a nemzeti vagyon tartozé-
kát képezik, miért is csak a nemzet érdekeinek szolgálatára használhatók fel.

A minden hazafias munka eredményességének előfeltételét, a nemzeti összetartást 
elsősorban is hármunk közt kívánjuk minden körülmények közt megvalósítani.

Tudatában vagyunk annak, hogy feladatunk teljesítése esetleg nagyon nehéz elhatáro-
zásokat fog tőlünk követelni. Tekintettel azonban arra, hogy nemzeti céljainak megítélé-
sét illetőleg nincs és nem is lehet közöttünk175 nézeteltérés, meg vagyunk győződve, hogy 
azok megvalósításának szolgálatában is mindig teljes egyetértés fog közöttünk uralkodni. 

Ebben a szellemben kezdjük meg működésünket, melyhez a Mindenható áldását és 
segítségét kérjük.

Kelt Zürichben 1944. március hó ………-én176

ható. A szöveg gépelt átirata pedig megtalálható Kállay Miklós hagyatékában. Alább utalunk a két vál-
tozat közötti egyes különbségekre.

171  A Kállay Miklósnak 1954-ben megküldött gépelt szövegben itt áll egy gondolatjel, mivel különösebb 
értelmet a bekezdések végére egyébként következetes rendszerességgel kitett írásjel nem látszik hordozni, 
valamint a Wettstein-hagyaték kézzel írott szövegében egyáltalán nem is alkalmazza maga Wettstein 
sem, így mindenütt elhagyásra került.

172  A kéziratos változatban inkább „is” szónak olvasható, a gépeltben egyértelműen „és”.
173  A szó után vessző áll, aminek esetleg szándékolt, de általunk nem értelmezhető jelentősége lehet.
174  Az eredetiben a latinos „intentio” forma áll, itt: szándék.
175  A Kállay-hagyatékban található gépelt változatban egyszerűen: köztünk.
176  A kézzel írt variánsban: -án.
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Pro domo!177 A Kállay Miklós m. kir. miniszterelnök úrtól 1944. febr. 10-én hozzánk 
intézett leveleivel br. Bakách-Bessenyey Györggyel és Vladár Ervinnel együtt közösen 
nyert megbízatásunk ügyében Zürichben 1944. márc. 14-én történt első megbeszélésünk 
alkalmával a fenti szövegű közös nyilatkozat megtételét és a miniszterelnök úrhoz leen-
dő eljuttatását hoztam javaslatba.

Nevezett megbízott társaim, kikkel a miniszterelnök úr idézett levelében foglaltak 
interpretációját illetőleg nem tudtam egyetértésre jutni egy általam javasolt közös nyi-
latkozat megtételéhez sem járultak hozzá – ennek alapján intéztem a miniszterelnök 
úrhoz Zürichben 1944. III. 15-én k.178 levelemet. 

(A teljes szöveg tollal, Wettstein János hiteles kézírásával írott, az első oldal jobb felső sar-
kában piros ceruzával szerepel: 3.). A szöveg gépelt átirata Kállay Miklós hagyatékában 
megtalálható.)

4.
Wettstein János Kállay Miklós miniszterelnökhöz írott  

titkos levelének fogalmazványa 

(Zürich, 1944. március 15.)

Fogalmazvány
Zürich, 44. III. 15.

Nagyméltóságú nagykállói179 Kállay Miklós dr. úrnak 
m. kir. titkos tanácsos, miniszterelnök 
Budapest180

Nagyméltóságú Miniszterelnök Úr!
Kegyelmes Uram!

Tisztelettel igazolom Nagyméltóságod f. é. február hó 10-én k.181 nagybecsű levelének 
kézhezvételét, melyben velem közölni méltóztatott, hogy a m. kir. kormány a Magyar 
Nemzeti Bank útján a „Schweizerische Bankgesellschaft” zürichi pénzintézetnél  
„Gstaad 6.9.99.” elnevezés alatt több millióra rúgó tekintélyes értékű aranyat helyezett 

177  pro domo, lat. = a ház számára, a hivatali nyelvben jelentése: belső használatra, bizalmas jelleggel, tehát 
az elküldött szövegnek nem képezte részét, csupán annak kiegészítése. Jelen esetben tehát a szerzőnek 
kifejezetten saját maga számára készített emlékeztetőiről van szó.

178  Kelt.
179  A nemesi előnevet korrigáltuk. Az eredeti változatokban kissé furcsán írva: nagy-kállai.
180  A címzés maga az eredeti szövegben a lap alján, középen helyezkedik el.
181  Jelen esetben is egybevetésre került a Wettstein-hagyatékban kézírással papírra vetett levél és az utóbb, 

már 1954-ben Kállay Miklósnak megküldött gépelt változat, melyek közt lényegi különbség nincs, de 
számos eltérést azért feltüntettünk. Mindkét változatban k. = kelt., ill. f. é., = folyó év.
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letétbe.182 E felett a letét felett való rendelkezéssel, báró Bakách-Bessenyey183 Györggyel 
és Vladár Ervinnel együtt Nagyméltóságod, a m. kir. kormány nevében engem méltózta-
tott megbízni éspedig a mindegyikünknek aláírás céljából egyidejűleg megküldött re-
verzálisban foglalt feltételek mellett.

Mielőtt a nyert megbízatást formailag elvállaltuk volna a fent nevezett két184 úrral, 
báró Radvánszky Antal részvételével – aki Nagyméltóságod megbízásából nekünk a 
szükséges részletes felvilágosításokat megadta és velünk Nagyméltóságod különleges 
szóbeli utasítását185 is közölte – beható megbeszélést folytattunk.

Ennek folyamán egyetértőleg megállapítottuk, hogy a nekünk megküldött reverzá-
lis szövegét ebben a formában186 nem írhatjuk alá.

Az utóbbinak módosításával kapcsolatban kitűnt azonban, hogy annak eredeti szö-
vegét nem interpretáljuk egyértelműleg. – Míg ugyanis báró Bakách-Bessenyey György 
és Vladár Ervin ennek a szövegnek harmadik bekezdése utolsó mondatában foglalta-
kat187 úgy értelmezik, hogy valamely rendelkezéshez általában elegendő a meghatalma-
zottak közül kettőnek egyetértése, addig az én felfogásom szerint minden intézkedés-
nek elvileg a három megbízott egyetértésével kell történni és csak kivételes esetben, ha 
a meghatalmazottak egyike fizikailag akadályozva van, vagy az intézkedéssel nem ért 
egyet,188 elégséges két megbízott konszenzusa. – Az a körülmény, hogy a banknak adott 
vonatkozó utasítás csak két meghatalmazott aláírásával történik – nézetem szerint – 
nem érinti az intézkedéssel való egyetértés189 kérdését.

Abból a felfogásból kiindulva, hogy ilyen nagy erkölcsi, politikai és anyagi felelős-
séggel járó megbízatás elvállalása előtt lehetőleg minden, még nem várt eshetőségre is 
provideálni kell, szükségesnek tartottam volna magába a reverzális szövegébe bizonyos 
kautélák190 felvételét arra az esetre, ha a meghatalmazottak bármelyike a másik kettő 
által szükségesnek tartott intézkedéshez nem adta előzetes hozzájárulását, akár mert 
ebben fizikailag akadályozva volt, akár mert a vonatkozó intézkedéssel nem ért egyet.

E célból szükségesnek tartottam volna a reverzális szövegét az alábbiakkal kiegé-
szíteni:

„Amennyiben az egyik meghatalmazott fizikai akadályoztatása következtében csu-
pán a másik kettő gyakorolja a rendelkezési jogot, erről utóbbiak kötelesek jegyzőköny-
vet felvenni, amely tartalmazza a történt rendelkezést és a harmadik meghatalmazott 
akadályoztatásának megállapítását és annak okát. – A  két rendelkező a lehetőséghez 
képest köteles ezt a jegyzőkönyvet a harmadiknak három191 példányban haladéktalanul 

182  A letét nagyságáról ld. a bevezetőt.
183  Az eredeti levélben nincs kötőjel a névben.
184  Az eredetiben pusztán arab számmal: 2.
185  Ld. Radvánszky 1944. március 15-én papírra vetett közlését: MNL OL P 2066, 2. dob., 28. d., 72–73. lap.
186  Ld. az eredeti, hosszabb reverzális szövegét: 2/a sz. dokumentum.
187  Ld. szintén a 2/a sz. dok. hivatkozott részét.
188  A szó a kéziratos változatban (Wettstein-hagyaték) duplán szerepel.
189  Csak a kéziratos változatban aláhúzott.
190  Kautélák, lat., = előfeltétel, kikötés, az eredetiekben „cautelák” (cautela) szerepel, latinosan.
191  Az eredeti szövegekben arab számmal: 3.
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megküldeni. – Amennyiben utóbbi a történt rendelkezéssel egyetért, a jegyzőkönyv 
két192 példányát aláírja és visszajuttatja a rendelkezőhöz, amivel a történt rendelkezésért 
a felelősséget szintén magára vállalja. 

Abban az esetben pedig, ha valamely rendelkezéssel csak az azt aláíró két meghatal-
mazott ért egyet, mindhárman jegyzőkönyvet vesznek fel, amely tartalmazza a történt 
rendelkezést és megállapítja, hogy ezzel az egyik név szerint megjelölt meghatalmazott 
nem ért egyet, valamint ennek az illető által megadott okát.

Fentiekből következik, hogy a rendelkezésre jogosultak mindegyike csak azért a 
rendelkezésért felelős, amelyhez egyidejűleg vagy utólag hozzájárult.”

Tekintettel azokra a rendkívül nagy nehézségekre, melyekre a három meghatalma-
zottra ruházott súlyos feladat – nemcsak esetleg, hanem előreláthatólag minden való-
színűség szerint – járni fog, amennyiben a nekik adott meghatalmazásban provideált 
sajnálatos körülmény bekövetkeznék,193 továbbá arra a terhes felelősségre, melyet fel-
adatuk teljesítése a három meghatalmazottra ró, elengedhetetlenül szükségesnek tar-
tom, hogy úgy intézkedési joguk, mint felelősségük kérdése is előzetesen kellőképp tisz-
táztassék.

Amint arra már a fentiekben bátor voltam rámutatni, a rendelkezési jog gyakorlásá-
hoz szükséges egyetértés kérdését illetőleg báró Bessenyey Györggyel és Vladár Ervin-
nel nem194 vagyok egy nézeten. Mivel az ő vonatkozó interpretációjuk mellett annak 
veszélyét látom fennforogni, hogy két meghatalmazott a harmadikat a rendelkezési jog 
gyakorlásánál egyáltalában mellőzhetné, a legnagyobb sajnálatomra nem vagyok abban 
a helyzetben, hogy – ilyen körülmények közt – a Nagyméltóságod által a nekem szánt 
rendkívül megtisztelő megbízatást elvállaljam. 

Számba véve azonban azt a körülményt, hogy a mostani viszonyok közt nincs kizár-
va, hogy valamely intézkedés szükségessé váljék még mielőtt – a jelenleg fennálló érint-
kezési lehetőségek mellett – a szóban forgó ügy új rendezése megtörténhetnék, kész 
vagyok a szóban forgó megbízatást ideiglenesen és csak arra az esetre elvállalni, ha a 
másik két meghatalmazott egyike rendelkezési jogának gyakorlásában – bármi okból 
akadályozva lenne – ennél fogva magamat tehát csak pótmeghatalmazottnak tekintem, 
kinek megbízatása csak az említett körülmény bekövetkezésének esetére szól. Ezáltal 
biztosítva van, hogy Nagyméltóságod újabb intézkedéséig a rendelkezési jog, melyhez 
csak két195 meghatalmazott aláírása szükséges, fennakadás nélkül gyakorolható legyen.

Az általam ily módon vállalt megbízatás csak ideiglenes és feltételes jellegű lévén, 
eltekintek a vonatkozó reverzális szövegének az általam javasolt és fent ismertetett ki-
egészítésétől, melyet báró Bakách-Bessenyey György és Vladár Ervin mellőzendőnek 
tartanak. – Ennélfogva ide iktatom a nevezettek által aláírt reverzálissal azonos szöve-

192  Az eredeti szövegekben arab számmal: 2.
193  Téves, többes számú ragozás az eredeti szövegben: bekövetkeznének. A gépelt verzióban (KGY) tollal 

korrigálva.
194  A szó után a kézzel írt verzióban áthúzott szó szerepel: értek.
195  Az eredeti szövegekben arab számmal: 2. 
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get, amelyben foglalt kötelezettségeket azonban kifejezetten és hangsúlyozottan csak 
ideiglenes és feltételes megbízatásom esedékessé válása esetére vállalom. 

„Nagyméltóságod – lásd az említett reverzális ideszúrt szövegét – vállalom.”196

Bízva abban, hogy a fent előadott érveim Nagyméltóságod megértésére és méltány-
lására számíthatnak, tisztelettel kérem, hogy engem vonatkozó végleges döntéséről érte-
síteni, illetőleg a nekem adott – általam azonban csak ideiglenesen és feltételesen vállalt 
– megbízás197 alól való felmentést megadni méltóztassék. 

Fogadja stb.
Wettstein János s. k.

Pro domo!
Fenti szövegű, Kállay Miklós m. kir. miniszterelnök úrnak címzett „titkos” és „kizárólag 
címzett saját kezű felbontására” jelzéssel ellátott, pecsétemmel lezárt levelet futár útján 
leendő továbbítás végett, a levél keltének napján Zürichben átadtam Radvánszky Antal 
bárónak. Utóbbitól nyert közlés szerint, a levelet a másnap Budapestre198 indult futár 
vitte magával, aki közvetlenül az országnak a német csapatok által 1944. III. 19-én tör-
tént megszállása előtt ért Budapestre. Az azóta onnan érkezett hírek szerint, a m. kir. 
külügyminisztérium politikai osztálya vezetőjének199 utasítására az említett futár által 
hozott egész politikai posta azonnal el lett égetve, nehogy annak tartalma a németek 
kezébe kerüljön. Amennyiben ez a hír megfelel a valóságnak, a miniszterelnök úr ezt a 
levelemet már nem kapta meg. 

Wettstein János200

(A levélfogalmazvány szövege Wettstein János kézírásával, végig tollal írott, az első oldal 
jobb felső sarkában piros ceruzával szerepel: 4.) – Gépelt változata megtalálható Kállay 
Miklós irathagyatékában.)

196  Piros ceruzával a mondat elején és végén < > jelzés látható; a Kállaynak megküldött gépelt verzióban ide 
a teljes módosított reverzális (ld. 2/a sz. dok.) szövege beiktatásra került.

197  A kézírásos verzióban javítva, ott eredetileg a „megbízatás” szó szerepelt volna.
198  A kéziratos verzióban eredetileg röv. Bpestre.
199  Szegedy-Maszák Aladár.
200  Itt saját kezű aláírás szerepel, de a gépelt verzióban nincsen aláírás, csupán a gépelt név mellett röv. s. k.



698

5.
Wettstein János Ghyczy Jenőhöz írott titkos levelének fogalmazványa 

(Zürich, 1944. március 15.)

Fogalmazvány

Zürich, 1944. III. 15.
Titkos!

Nagym.201

Ghyczy Jenő úrnak
m. kir. külügyminiszter
Budapest202

Kedves Jenő.

A Bessenyey Györggyel és Vladár Ervinnel együtt kapott, Előtted ismeretes megbízás 
ügyében a Miniszterelnök Úrhoz egyidejűleg intézett hivatalos levelem kiegészítése-
képp még az alábbiakat szeretném Veled szigorúan bizalmasan közölni.

A szóban forgó megbízás sokkal komplikáltabb és felelősségteljesebb feladatot ró a 
megbízottakra, mint a miniszterelnök úr azt fontolni látszik. – Mentül többet mérlege-
li az ember ezt a dolgot, annál több posszibilis,203 sőt valószínű nehézséget talál benne. 

Különösen, nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy a reánk bízott nagy érték a 
nemzeti vagyon egy része, amellyel való sáfárkodásról egyszer egy fórum előtt majd el is 
kell számolni, melynek megértésére és jóindulatára pedig nem lehet feltétlen bizonyos-
sággal számolni – sőt. – Éppen 25 évvel ezelőtt szintén ilyenféle pénzeket kellett kezel-
nem (az ún. bankgassei milliókból)204 és az akkor szerzett tapasztalataimon nagyon is 
okultam.205

Bármennyire kész is vagyok mindig hazámat teljes erőmből szolgálni, a most kapott 
megbízást azonban nagyon is nem szívesen és csak végső esetben vagyok hajlandó 

201  röv. = Nagyméltóságú.
202  A kéziratban röv. Bpest.
203  posszibilis, lat. = lehetséges, számba vehető, az eredetiben: possibilis.
204  Az eredetiben így: Bank-gassei. 
205  A Tanácsköztársaság alatt Bécsbe kiküldött, majd az ottani magyar követségről az Antibolsevista Comité 

(ABC), ill. az e szervezet oldalára állt diplomaták közreműködésével lefoglalt kb. 135 millió koronáról 
van szó, amelynek tetemes hányadával az Ausztriában működő ellenforradalmi csoportok rendelkezhet-
tek. Az, hogy (valószínűsíthetően csak egy bizonyos részének) a kezelésében Wettstein milyen szerep-
körben működhetett, nem meghatározható. Az ügy részleteit tartalmazza: Sz. Szigethy 1942, 37–61. 
Ebben a kötetben Wettstein nem kerül említésre, de az ügy kapcsán folyt becsületsértési perben érintett 
volt, többekkel egyetemben. Utóbbira (ellenében erősen részrehajló!) tálalásban ld. Kerecseny 1925, 
ill. még rövidebben a Szeged című napilap címoldalát, 1920. szeptember 11.
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– megfelelő kikötésekkel – vállalni. Nem annyira a feladat kellemetlen és felelősségteljes 
volta, mint inkább a partnerek miatt. 

Úgy Bessenyeytől, mint Vladártól nem politikai felfogásunk, hanem egész gondol-
kodásunk eltérő volta választ el. A múltban mindkettőjüktől a velem való őszinteség 
nagy fokú hiányát tapasztaltam és ezért a jövőben sem számolok mással. – Mindjárt az 
első megbeszélésnél is frontot csináltak ellenem és ha hozzájárulnék ahhoz a furcsa fel-
fogáshoz, hogy általában csak két meghatalmazott egyetértése szükséges valamely in-
tézkedéshez, akkor nagyon hamarosan előállna az a helyzet, hogy egyáltalában megkér-
dezésem nélkül intézkednének, amiért engem azonban bizonyos morális felelősség 
mégis terhelne, mert egyike vagyok a három206 meghatalmazottnak. – Hát ebből igazán 
nem kérek! 

Ha Bessenyeyvel nem is értek mindenben egyet, de okos ember lévén, lehet vele ar-
gumentálni.207 Míg Vladár ennek az ellenkezője: felette gyenge judíciumú,208 emellett 
fontoskodó és rechthaberisch.209

Summa summarum,210 nem látom lehetőségét annak, hogy ilyen felelősségteljes fel-
adatot ezzel a két211 úrral együtt simán és eredményesen tudjak megoldani. – Ezért na-
gyon kérlek, kapcsoljatok ki ebből az egész dologból. 

Arra az esetre azonban, ha ez egyáltalában, vagy belátható időn belül nem történ-
hetnék meg, kérlek, légy szíves nekem az r. k.212-ból 1 évi teljes nyugdíjamat egy összeg-
ben mielőbb átutaltatni, mert a jelenleg kezelésünkre bízott értékből a saját részemre 
elvből egy fillért sem veszek igénybe. 

Ha fenti kérésemet leszel szíves teljesíteni, ezennel kötelezem magamat, hogy amed-
dig a Központi Illetményhivatal csökkentett külföldi nyugdíjamat ide átutalja, az ez 
úton kapott havi részleteket mindig azonnal befizetem a berni követség r. k-jába.213 Így 
tehát végeredményben tényleg csak teljes nyugdíjam fog nekem megmaradni. 

Kérve, hogy fentiekről a Miniszterelnök urat is légy oly jó tájékoztatni. 

Maradtam fenti kérésemet szíves jóindulatodba ajánlva
sok szívélyes üdvözlettel
régi igaz barátod

Wettstein János s. k.

206  Az eredetiben arab számmal írva: 3.
207  Argumentál, lat. = érvel, érveket felsorakoztat.
208  Judícium, lat. = ítélőképesség, belátás (az eredetiben latinosan: iudicium).
209  Rechthaberisch, német szó, magyarul csak körülírással adható vissza jelentése: olyan személy, aki azt 

hiszi, hogy mindig igaza kell, hogy legyen. Rokonértelmű még: okvetetlenkedő.
210  Summa summarum, lat. = a mondottakat összegezve, mindent egybevetve.
211  Az eredetiben arab számmal írva: 3.
212  r. k. = rendelkezési vagy rendkívüli kassza, ill. keret.
213  Ld. az előző jegyzetet.
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Pro domo! Fenti szövegű levelem ugyanoly módon expediáltatott,214 mint Kállay 
Miklós m. kir. miniszterelnökhöz ugyanebben a dologban intézett és ugyanaznap 
kelt levelem. 

Lásd erre vonatkozólag utóbbi levél fogalmazványára rávezetett pro domót.215

(Wettstein János saját kezű, tollal írott levélfogalmazványa, az első oldal jobb felső sarká-
ban piros ceruzával írott jelölés: 5.)

6.
A megbízottak által a követek, ügyvivők, főkonzulok és egyéb diplomáciai 
funkciót vagy feladatot ellátó személyek juttatásairól lefektetett alapelvek 

(dátum nélkül – 1944. március 23. után)

Alapelvek216

I. Követek, ügyvivők és politikai főkonzulátusok vezetői.217

1. Követ, ügyvivő, főkonzul, ha abban az országban tartózkodik, ahol akkreditálva 
volt, akkor alapfizetése

3000 Svájci Frc,218 illetve…219

ehhez járul a Külügyminisztérium érvényben volt rendeletei szerint, 15% pótlék a feleség 
után és 8,8% pótlék minden egyes gyerek után, de legföljebb két gyerek után, illetve…220

Politikai működést kifejtő követeknél221 a családi pótlékon felül politikai pótlékot 
kellene megállapítani.

214  Expediáltatott, passzív szerk. ige, lat., expediál = elküld, továbbít.
215  Ld. a 4. sz. dokumentumot.
216  A cím a lap tetején, középen áll, aláhúzással, az eredetiben szaggatott vonallal. A gépelt szövegtest végig 

jobbra húzott, kb. a lap bal oldalsó 1/3-át hagyva szabadon a szándékolt megjegyzések, esetleges szöveg-
módosítások számára. A  következő szöveg szerepel itt (alább még jelzettek mellett) Wettstein János 
kézírásával: Az „Alapelvek”-et megbízott társaim báró Radvánszky Antal útján hozták tudomásomra. Bár 
ezek ellen érdemi kifogást nem emeltem, ezekhez való hozzájárulásomat igazoló aláírást mégis megtagad-
tam, amíg a felelősség, illetve egyetértés és a politikai együttműködés kérdése nem nyer az általam kívánt 
módon megoldást. – Ez nem történt meg. Lásd br. Bakách-Bessenyey, Vladár Ervin és br. Radvánszky 
Antal hozzám intézett Montreux-ben 1944. július 1-én kelt levelét.

217  Az eredetiben aláhúzott, szaggatott vonallal.
218  röv. = svájci frank.
219  Az „illetve” szó láthatóan Radvánszky Antal kézírásával betoldva, utána három pont szintén tollal és 

kézzel.
220  Az „illetve” szó hasonlóképpen Radvánszky által betoldva, ld. előző jegyz.
221  A szöveg kézzel, felismerhetően Radvánszky Antal kézírásával van kiegészítve a baloldalon, ennek olva-

sata: illetve főkonzuloknál.
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2. Ha egy követ, ügyvivő, főkonzul más országban tartózkodik, mint amelyben akkre-
ditálva volt, alapfizetése

2000 Svájci Frc.222

ehhez járul a Külügyminisztérium érvényben volt rendeletei szerint 15% pótlék feleség 
után és 8,8%-os pótlék minden egyes gyerek után, de legföljebb két gyerek után.

Javaslat
Wodianer Andor223 követ politikai pótléka:

3000 Svájci Frc.
báró Bakách-Bessenyey követ pótléka:224

2600 Svájci Frc.
Ambró Ferenc225 követ politikai pótléka:

2010 Svájci Frc.

II. Beosztottak
Javaslat

A disszidálás előtti fizetés 10%-os lineáris csökkentéssel.

Indokolás I. és II.-hez:

fenti226 javaslat azon alapul, hogy a követeknél nemcsak a megélhetést kell biztosítani, 
hanem módot kell nekik nyújtani, hogy politikai működésüket tovább folytathassák és 
ennélfogva súlyukhoz és politikai aktivitásukhoz mérten, számukra működési pótlékot 
kell rendszeresíteni.

Minthogy a beosztottak irányító politikai tevékenységet nem fejtenek ki, nem lát-
szik szükségesnek számukra működési pótlékot biztosítani. Náluk tehát a társadalmi 
állásukhoz mért létminimumból és családi körülményeikből kiindulva, legcélszerűbb-
nek látszott lineáris csökkentést javasolni.

222  röv. = frank.
223  Maglódi Wodianer Andor (Budapest, 1890. május 3.–Argentína, 1964.) diplomata, a béketapogató-

dzások igen fontos alakja. 1939. május 8-tól 1944 márciusáig lisszaboni követ. A Sztójay-kormányt nem 
ismerte el, tagja lett a Követi Bizottságnak. Az Egyesült Államokban tartózkodó Habsburg Ottóval 
tartott kapcsolatok kulcsfigurája volt.

224  A szöveg kézírásos kiegészítése a bal oldalon, amelyet a gépelt főszövegben indexbe helyezett apró kari-
kába írott x jelöl, olvasata: rk alap (utóbbi kvázi címszóként, a folytatás alatta) annak idején ugyanon 
(sic!) olyan módon számolandó el, mint a követségek rendes rk-ja. (rk, itt = rendelkezési kassza v. keret).

225  Adamóczi Ambró Ferenc (1890. augusztus 26.–Olaszország? 1969.) diplomata, 1941. augusztus 22. és 
1944. március 22. között madridi követ. 1944. március 19. után állásáról lemondott, elbocsátották, 
majd megfosztották állampolgárságától is. A Követi Bizottság tagja.

226  Az új bekezdés kisbetűvel írott szóval indul az eredeti szövegben is.



702

III. A disszidensekhez csatlakozott egyéb, politikai működést kifejtő személyek ellátása.

Ebbe a kategóriába tartoznak ellátás szempontjából azok a diplomaták is, akik véletle-
nül vagy szántszándékosan valamelyik országban maradtak, anélkül, hogy abban az or-
szágban lett volna állomáshelyük.

Ezekre227 a személyekre vonatkozólag az anyagi juttatás mérvét a négy meghatalma-
zott az egyéni létminimum biztosítása, a család fenntartása, a súly és politikai aktivitás 
és az illető ország árnívója228 szempontjából állapítja meg.

A juttatásra vonatkozó javaslatot, az illető országban a szakítás előtt229 akkreditált 
követ teszi, saját felelősségére, legjobb lelkiismerete szerint.

(A szöveg végig gépelt, bal oldalán hagyott jelentékeny margóval, ahová kéziratos meg jegy-
zések és betoldások kerültek kizárólag az első oldalon, amelynek a jobb felső sarkába piros 
ceruzával került a számozás: 6.)

7.
Bakách-Bessenyey György és Vladár Ervin megállapodási javaslatai 

(dátum nélkül – cca. 1944. május)

Tervezet230

Alulírott …….231 megállapítják, hogy Kállay Miklós miniszterelnöknek …….232 kelt leve-
le úgy intézkedik, hogy a rendelkezésre bocsájtott arany, illetve az abból származó pénz 
felett a meghatalmazottak „lehetőleg együttesen rendelkeznek.” Alulírottak továbbá 
megállapítják, hogy úgy az említett levél, mint az aláírt reverzális értelmében, de a 
bankkal kötött megállapodás szerint is, érvényes rendelkezéshez két aláírás elégséges, 
ami természetesen nem érinti a fenti „lehetőleg együttesen rendelkezzenek” szavakkal 
körülírt kívánalmat.233

227  Az eredetiben, hibásan, csupán „Ezek” szerepel.
228  Az eredeti szövegben egybeírva így: árniveauja.
229  Feltehetően itt Magyarország német megszállása, illetőleg a Sztójay-kormány megalakítása után tett lé-

pésekre, deklarációkra utaltak, melyek esetében a pontos dátumokat illetően eltérő időpontokat lehe-
tett érteni. Magának az iratnak a pontos keletkezési ideje bizonytalan (1944. március 23. után).

230  A cím középen áll, eredetileg szaggatott vonallal aláhúzottan. Lentebb a gépelt szövegtest jobbra hú-
zott, lehetővé téve a lap balra eső 1/3-án a jegyzetek és betoldások elhelyezését. Az irat keletkezése 1944 
májusára tehető.

231  A szövegrész az eredetiben is kipontozott, a kezdő szó „Alulírott” nyelvtani tekintetben nem illeszke-
dik, helyére inkább többes számú alak kívánkozna, bár nyilván több név beillesztésével számoltak.

232  A megelőzőhöz hasonlóan kipontozott rész, amelybe szükségszerűen a megbízatást adó miniszterelnö-
ki levél 1944. február 10-iki dátuma kerülhetett csak. Ld. az 1 sz. dokumentumot.

233  A lap balra eső, eredetileg üresen hagyott harmadába írottan található Wettstein János saját kezű meg-
jegyzése, amely egyetlen bekezdésként folytatódik az első két gépelt bekezdés mellett, egészen az „1.” 
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Alulírottak továbbá egyetértenek abban, hogy a „lehetőleg együttesen rendelkezze-
nek” nem túl szerencsés kifejezés, de a bekövetkezett események következtében azt 
most már megváltoztattatni nem lehet; ezért a jelen jegyzőkönyvben csupán annak az 
őszinte reményüknek és óhajuknak adnak kifejezést, hogy a teljes egyetértés közöttük 
továbbra is fenn fog maradni. Mégis arra a nem várt esetre, ha közöttük nézeteltérés 
támadna, a következőkben állapodnak meg:
1. Minden rendelkezést rendszerint közös megegyezés, illetve hozzájárulás alapján 
fognak végrehajtani; a közös előzetes vagy utólagos megegyezés a) a felvett jegyző-
könyv, illetve b) a vonatkozó költségvetés,234 illetve c) magához a bankhoz intézett ren-
delkező levél aláírásából tűnik ki.235

2. Alulírottak megállapítják, hogy közös megegyezés, illetve hozzájárulás hiánya a kö-
vetkező esetekben állhat elő:

a) Az egyik meghatalmazott fizikai akadályoztatása esetén.
Amennyiben az egyik meghatalmazottnak fizikai akadályoztatása következtében 

nem áll módjában valamilyen rendelkezéshez előzetes beleegyezését adni a fent körülírt 
valamelyik formában, erről a többi meghatalmazott köteles jegyzőkönyvet felvenni, 
amely tartalmazza a történt rendelkezést, az akadályozott fél akadályoztatásának meg-
állapítását és annak okát. A rendelkezők a lehetőséghez képest kötelesek ezt a jegyző-
könyvet az akadályozott félnek három példányban haladéktalanul megküldeni. Ameny-
nyiben az akadályozott fél a történt rendelkezéssel egyetért, a jegyzőkönyv két példányát 
aláírja és visszajuttatja a rendelkezőkhöz és ezzel a történt rendelkezésért a felelősséget 
szintén magára vállalja.

b) Egyetértés hiánya esetén.
Amennyiben az egyik meghatalmazott azért nem járul hozzá a történt rendelkezés-

hez, mert azzal nem ért egyet, erről a többi meghatalmazott együttesen jegyzőkönyvet 

megjelölésű bekezdésig, ott egy láthatólag korábban (szintén Wettstein által) tett betoldás miatt meg-
szakad, s annak utolsó szavai alatt halad folytatólagosan tovább. Olvasata, megtartva az eredeti bekezdé-
sekre tagolt formát: Br. Bakách-Bessenyey György és Vladár Ervin az időközben szintén meghatalmazott-
nak kooptált br. Radvánszky Antal útján közölték velem, hogy hajlandók az egyes intézkedésekre vonatkozó 
egyetértés és ezzel kapcsolatos felelősségvállalás kérdésében Kállay Miklós m. kir. miniszterelnök úrnak hoz-
zánk intézett 1944. II. 10-én k. levelének általam történt módon való interpretációját a maguk részéről is 
elfogadják (sic!) és ennek alapján a „Tervezet”-ben foglalt szövegű megállapodást javasolták. Ezt köszönettel 
tudomásul vettem, de ennek aláírását attól tettem függővé, hogy a politikai együttműködés kérdésében is 
megegyezzünk. Vonatkozó érveimet egy br. Radvánszky Antalhoz intézett, Asconában 1944. május 25-én 
k. levelemben fektettem le. Ennek a levélnek (érdemi rész) fogalmazványa szintén ezek közt az iratok közt 
van. (Ld. a 8. sz. iratot. Az iménti május 25-i dátum hibás, amint azt a levél szerzője maga is utóbb kor-
rigálta: május 29.)

234  A szó fölött áthúzott, nem értelmezhető jelek (talán részben gondolatjel) láthatók. 
235  A szavakat, úgy tűnik, utólag zárójelbe kívánták tenni vagy kiegészíteni, mellettük áthúzott, kézzel írott 

jelzések. A bekezdés vége után vízszintes tollvonást követően apró körbe írott x jelzi a vonatkozó, lap bal 
oldalán elhelyezett kéziratos kiegészítést, amelynek olvasata: Amennyiben tehát valamely rendelkezés az 
összes meghatalmazottak aláírásával történik, a közös egyetértés fennállását megállapító jegyzőkönyv felvé-
telére nincs szükség.
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vesz fel, amely tartalmazza a történt rendelkezést, megállapítja az egy vagy két féllel való 
egyetértés hiányát és ennek az egyet nem értő fél vagy felek által megadott okát.
3. Fentiekből következik, hogy a rendelkezésre jogosultak mindegyike csak azért a 
rendelkezésért felelős, amelyhez egyidejűleg vagy utólag hozzájárult.

(A szöveg végig gépelt, bal oldalán hagyott jelentékeny margóval, ahová Wettstein János 
kéziratos meg jegyzései és egy betoldás került a dokumentum mindkét oldalára kiterjedően, 
az első oldal jobb felső sarkába piros ceruzával ismét a számozás került: 7.)

8.
Wettstein János Radvánszky Antalhoz írott magánlevelének fogalmazványa 

(Ascona, 1944. május 29.)

Fogalmazvány
Ascona, 1944. V. 29.

Casa Ametta

Báró Radvánszky Antal
úrnak

Kedves Öcsém,

A mai napon Veled folytatott megbeszélésem folyamán tárgyalt témákra vonatkozólag 
Neked tett szóbeli közléseimet – minden esetleges félreértés kizárása céljából – csak 
szükségesnek tartom az alábbiakban írásba foglalni.

A megbízott társaink nevében nekem bemutatott „Tervezet”-et, mely a közös egyet-
értés és felelősségvállalás kérdésére vonatkozólag annak idején tett javaslatomban fog-
laltakat honorálja, elvben elfogadom. – Mielőtt azonban ahhoz kötelezőleg is hozzájá-
rulnék, szükségesnek tartom az ügy politikai részének tisztázását.

Folytatást lásd 2. lapon.236

236  Wettstein János saját kezűleg vezette rá a kézírással papírra vetett fogalmazvány első lapjára, amelynek 
alsó, mintegy ¼-ét üresen hagyta. A következő lap tetején, ahol világosan, címbe foglaltan definiálja, 
hogy a továbbiakban Radvánszkyhoz írott levelének a fogalmazványát lehet olvasni, visszautal arra, 
hogy a levél indító sorait itt (külön) helyezte el.
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Báró Radvánszky Antalhoz a „Tervezet” nekem történt bemutatása után intézett, Asco-
nában 1944. V. 29-én237 k.238 levelem érdemi részének239 fogalmazványa. Kezdetét lásd 
külön lapon.240

Az általunk nyert megbízatást és nekünk biztosított rendelkezési lehetőséget ugyan-
is úgy értelmezem, hogy megbízóink ezáltal nem csak bizonyos személyiségek anyagi 
létét kívánták egy kritikus időszakban biztosítani, hanem elsősorban egy független ma-
gyar politikai akció részére az anyagi lehetőséget megadni. – Ennek következtében te-
hát a megbízottak felelőssége nem csak anyagi, hanem politikai természetű is. 

Nem kétlem, hogy a disszidált magyar diplomácia máris beható politikai tevékeny-
séget fejt ki. Arról azonban, hogy az ehhez szükséges koordináció megtörtént-e és hogy 
ezzel kapcsolatban mely irányvonalak követésére és mely közelebbi célkitűzésekre vo-
natkozólag történt megállapodás, nem vagyok tájékozva.

Amint azt Neked szóbelileg már ismételten kifejtettem, én se a jelenleg folyó politi-
kai akcióban nem tartok vezető szerepre igényt, se később nem ambicionálok ilyent. 
Természetesnek találom, hogy a disszidált magyar diplomaták tevékenységének európai 
koordinátora Bessenyey legyen és őt ebben a magam részéről teljes mértékben támogat-
ni is kívánom. Tehát semmi tekintetben nincs szándékomban politikailag külön utakon 
járni. Magától értetődik azonban, hogy ennek ellenében igényt tartok arra, hogy a ve-
zetése alatt folyamatban lévő politikai tevékenységet illetőleg ne csak részletesen tájé-
kozva legyek, hanem abba bele is szólhassak. 

Ez azonban eddig nem történt meg, sőt az az igen határozott benyomásom, hogy 
velem szemben politikai tekintetben bizalmatlanság uralkodik és az ügyekbe mindig 
csak akkor vonatom be, amikor felelősség megosztásáról van szó. – Ebbe természetesen 
nem vagyok hajlandó belemenni. 

A múltban szerzett tapasztalatok csak engem jogosítanának fel bizalmatlanságra és-
pedig úgy személyi, mint tárgyi tekintetben. – Az adott helyzetben személyes nehezte-
lésekből azonban csak magának az ügynek volna kára, miért is ilyeneket őszintén és 
teljes mértékben ki is kapcsoltam. Viszont tárgyi tekintetben nem helyezkedhetem 
ugyanerre az álláspontra.

Ha hajlandó is vagyok szoros politikai kooperációra, disszidált diplomata kollégáim 
közül senkinek politikai nézeteit nem fogadhatom el ab ovo241 mérvadóknak és még 
kevésbé vállalhatok azokért előre felelősséget.242

237  A dátumban jól felismerhető javítás látható, az eredetileg írott 25-ös szám második számjegye 9-esre 
korrigálva. Vö. utalást az előző, 7. sz. dokumentumban.

238  röv. = kelt.
239  A szövegben így, egyértelműen áthúzva szereplő szavakat eredeti helyükön meghagyva közöljük, mivel 

így az talán többet elmond. Ebből azt a következtetést lehet levonni, hogy az eredetileg csak a lényegi 
részt rögzíteni kívánó Wettstein végül mégis a teljes levélszövegét újra leírta.

240  Ld. az 1. sz. jegyzetet.
241  ab ovo, lat. = kezdettől fogva, eleve
242  A mondatban aláhúzottan látható szavak mindegyike az eredetiben is alá van húzva.
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A közelmúlt eseményei ugyanis a volt hivatali állásomban általam követett politika 
helyességét igazolták és nem azokét, akik ezt támadták és más utakon jártak.243 

Amíg a hivatali fegyelem kötött, épp eleget szenvedtem az alatt, hogy politikai fel-
fogásomnak nem tudtam kellő érvényt szerezni, ami sajnos az ügynek semmi tekintet-
ben nem vált hasznára. – Most, hogy teljesen ura vagyok elhatározásaimnak, kizárólag 
csak azt a politikát vagyok hajlandó támogatni, melyet helyesnek tartok. 

Ezt azonban módomban kell lenni mérlegelni és szavamat azzal a nyomatékkal érvé-
nyesíteni, amire politikai múltam által igenis feljogosítva érzem magamat. – Ellenkező 
esetben csak azt tehetem, hogy teljesen kikapcsolódom mindenből, mert ellenzékbe 
menni és egyenetlenséget szítani céltalannak és az ügyre nézve károsnak tartanám, amit 
mindenképp el akarok kerülni.

Politikai tekintetben eddig egyedül arra vonatkozólag kérdeztettem meg, hogy a 
Sztójay-kormányt legálisnak ismerem-e el vagy nem. – Egyébként csak Általad értesül-
tem, hogy a magyar követi komité244 megalakult és hogy bizonyos politikai konverzá-
ciók245 folynak. Utóbbiakról azonban csak nagy általánosságban nyertem tájékozást. 
Köszönettel vettem a Doblhoff báróné246 által nekem egyszer küldött lapkivágatokat, 
melyek a svájci sajtónak a hazai eseményekről adott tájékoztatásáról247 nyújtanak képet, 
de saját politikai orientációmnak248 igazán nem tekinthetők. 

Ilyen jellegűek egyedül a Károlyi Mihály ellen indított kampányra249 vonatkozó 
közléseid voltak. Ebbe az akcióba közvetve azonnal bele is kapcsolódtam azáltal, hogy 
Rényeynek250 Hontival251 való megbeszélését kezdeményeztem a célból, hogy utóbbit 

243  Itt is az aláhúzott szavak az eredetiben is alá vannak húzva. A tartalmi mondandó szempontjából nyil-
ván a béketapogatódzások eredménytelen erőfeszítéseire történik utalás.

244  Az eredetiben: comité, franciásan írva, jel.: bizottság. Az ún. Követi Bizottságról van szó, a diplomáciai érint-
kezésben használatos francia megnevezésével: Comité des Ministres. A harminchét tagú bizottság doyenje és 
tényleges vezetője Barcza György lett, aki szerint a „követi csoport” tagjává azok a követek és „kollégák” vál-
hattak, akik megszakítottak minden hivatalos kapcsolatot a „törvénytelen” Sztójay-kormánnyal. Barcza 
emlék iratainak e megfogalmazása arra utal, hogy az adott időszakban hivatalosan akkreditált, ennél fogva 
nyílt szakítást felvállaló „kollégák” jöttek itt tekintetbe. Az 1944. április elején alakult Követi Bizottság tevé-
kenysége lényegi eredményt nem hozott. Ld. Barcza, 1994, II., 133–135, 234, ill. tagjaira: 264–265.

245  Az eredetiben: conversatiok, lat. = társalgás, itt: bizalmas tárgyú diplomáciai megbeszélés.
246  Doblhoff Lily (másutt: Lili) bárónő, szül. Ibrányi Erzsébet (1897–1973), író, az Est-lapok riportere, 

külpolitikai újságíró, ismert Horthy-életrajz szerzője (Doblhoff, 1938). Állítólag Vichyben, majd ké-
sőbb Svájcban is Bakách-Bessenyey György munkatársa volt, de hivatalos állományban nincs feltüntet-
ve. Utóbb Franciaországban élt, az emigráció ismert, közkedvelt személyisége férjével, Albrecht Dezső-
vel együtt. A kézzel írt névben eredetileg betűkihagyás látszik, a szövegben kb. így: Dobloff.

247  Az eredetiben egyes számban, egyszerűen: tájékoztatásról. Valószínű elírás, javítottuk, de lehetne „tájé-
koztatásairól” is.

248  Az eredetiben latinos írással, raggal: orientatiomnak. Az orientáció, lat.–francia, jelentése: tájékozódás, irány-
keresés, itt nem igazán adekvát a szó, ugyanis inkább orientálásról van szó, azaz a nevezett tájékoztatásáról.

249  Az eredetiben francia helyesírással: campagne. Nincs közelebbi adat, hogy pontosan milyen szervezett ak-
ciót kell itt érteni, a Károlyi elleni érvelés és propaganda folyamatos volt a Követi Bizottság vezetői részéről.

250  Vitéz Rényey Viktor, dr., a genfi főkonzulátus korábbi vezetője, I. oszt. követségi tanácsos.
251  Honti Ferenc, François Honti (Budapest, 1900–Párizs, 1974), újságíró. Bajcsy-Zsilinszky Endréhez állt 

közel, Svájcban a Revíziós Liga megbízottjaként működött. Később, 1943-ban a genfi főkonzulátus saj-
tóelőadója. A háború után Párizsban élt, a tekintélyes Le Monde diplomatique főszerkesztője lett.
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ebben a kérdésben elfoglalt ellenkező állásfoglalásainak feladására és a Bessenyeyvel le-
endő szorosabb együttműködésre bírja rá. Ezt remélem sikerült is elérni. 

Fentiekről légy szíves megbízott társainkat – esetleg ebbe a levelembe nyújtandó 
betekintés által – tájékoztatni és tudomásukra hozni, hogy csak olyan252 együttműkö-
désre vagyok velük hajlandó, aminek előfeltétele a velem szemben minden fenntartás 
nélkül való bizalom. Ez az együttműködés nem csak a disszidált magyar diplomácia 
politikai célkitűzéseiről, valamint ezek megvalósításának mikéntjéről való állandó tájé-
koztatást, hanem egyúttal az ezekbe a kérdésekbe való beleszólás jogát is involválja.253 
Ezt nem kérem, hanem elvárom. 

Ellenkező esetben nem volna módomban sem a szóban forgó politikai akcióban ak-
tíve részt venni, illetőleg ennek látszatát kifelé bármiképp is dokumentálni, se az anyagi 
természetű megbízatás kérdésében elfoglalt azon az álláspontomon változtatni, hogy 
addig, amíg a rendelkezésre jogosult megbízottak közül ennek a jognak gyakorlásához 
szükséges számban vannak cselekvési képességük birtokában, azaz legalább ketten, ma-
gamat csak pótmegbízottnak tekintem és mint ilyen, az ügyek vitelében semmi tekin-
tetben nem kívánok részt venni.

Kérlek, légy oly jó velem mielőbb közölni, hogy az érdekelt és illetékes tényezők 
ezzel az elhatározásommal szemben milyen álláspontra helyezkednek. 

Szíves közlésedet előre is nagyon köszönve stb.
Wettstein János s. k.

(A teljes levélfogalmazvány kézzel írott, Wettstein János által, az első oldal jobb felső sarká-
ban piros ceruzával számozás áll: 8.)

9.
Radvánszky Antal Wettstein Jánoshoz írott levele

(Genf, 1944. június 24.)

Igen tisztelt János Bátyám!

Sietek folyó hó 20-i szíves soraidra254 válaszolni, melyeket két napi távollétem folytán 
csak tegnap este vettem kézhez.

252  A „csak” szó után a mondatszerkezetet tekintve és a világos értelmezéshez is hiányzott az eredeti szövegből 
teljesen az „olyan” szó, amely minden bizonnyal figyelmetlenségből maradt itt el, így ezt a szöveg követ-
hetősége miatt korrigáltuk.

253  involválja, lat. = magában foglalja, maga után vonja. Előzőekben a „tájékoztatást” szó aláhúzott az 
eredetiben.

254  A vélhetően érdemi közléseket is tartalmazó levél fogalmazványa nem volt a Wettstein János által külön 
rendszerezett és kezelt iratok sorában, Radvánszky alább utal még e levél tartalmára.
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Nagyon sajnálom, hogy a Kegyelmes Asszony255 úgy értelmezte szavaimat, hogy a 
Bauxit-részvényekre vonatkozólag azonnal tudok információt adni; én ugyanis legjobb 
emlékezetem szerint annyit mondtam, hogy érdeklődöm a dolog iránt Zürichben és leg-
közelebbi asconai tartózkodásom alatt beszámolok arról, amit megtudtam. Annál is in-
kább tehettem ezt, mert magam sem bíztam a kedvező információban. Minthogy azon-
ban leveledből úgy veszem ki, hogy a Kegyelmes Asszonynak sürgős volna az ügy, sietek 
közölni, hogy sajnos semmit sem lehet csinálni a részvényekkel, mert a Tőzsdén nem jegy-
zik őket és érdeklődés sincs irántuk. Lehetne talán limitált eladási megbízást adni, de ez 
esetleg csak hónapok múlva vezet eredményre: annyira csekély az érdeklődés, minek foly-
tán eladás esetén, árfolyamveszteséggel is kell számolnotok, ha egyáltalán akad vevő. – 
Fentiekből láthatod, hogy a Bauxit-részvényekkel egyelőre alig lehet kezdeni valamit.

Ami leveled érdemi részét illeti, engedd meg, hogy csak egy formális nagybecsű 
megjegyzésedre reflektáljak, mert a meritumra,256 szerény nézetem szerint, csak élőszó-
val térhetek ki, minthogy nekem az Általad, Bessenyey Györgyhöz intézett és a tőle 
Hozzád küldött üzenetek felelős közvetítőjének, a félreértéseket eleve megakadályozó, 
igen világos és szabatos formulázásra kell ügyelnem, amit néhány, esetleg „virágnyelven” 
odavetett szó veszélyeztethet.

Formális megjegyzésedre, miszerint „nem tartottátok szükségesnek”257 a kategori-
kus üzenetre a választ idejekorán megadni, tisztelettel bár, de kénytelen vagyok reflek-
tálni, miután szemrehányásod főleg engemet érint. Szabad lesz tehát emlékezetedbe 
idéznem május utolsó napján, a Tőled való búcsúzáskor mondott szavaimat, amelyekkel 
világosan kifejezésre juttattam, hogy néhány heti türelmet kérek, miután Bessenyey 
György június első felében búcsúlátogatásokkal és berni ügyeink likvidálásával258 van 
elfoglalva és miután nekem is különféle kötelezettségeim vannak ugyanebben az idő-
szakban. Te, igen tisztelt János Bátyám, teljes megértést mutattál szavaim iránt és kije-
lentetted, hogy a dolog nem olyan sürgős, bár, amíg az ügy elintézve nincs, csak póttag-
nak tekinted Magad a pénzügyi bizottságban.

Nagyon kérlek, ne méltóztassad zokon venni fenti közlésemet, amely kizárólag azt 
célozza, hogy kellő megvilágításba helyezze kényes üzenetközvetítő szerepemben való 
és legjobb meggyőződésem szerint eléggé gondos és lelkiismeretes eljárásomat.

Fogadd őszinte nagyrabecsülésem kifejezését, mellyel maradok, szívélyes üdvözlettel

 tisztelő igaz híved259

 Radvánszky Antal

(A végén külön jelzett záróformulától és a névaláírástól eltekintve az egész levél gépelt, az 
első oldal jobb felső sarkában piros ceruzával a számozás: 9.)

255  Báró Bornemisza Margit, Wettstein János felesége.
256  meritum, lat. = lényeg, érdemi rész.
257  Idézet a fentebb hivatkozott, előttünk nem ismert, 1944. június 20-án kelt Wettstein-levélre.
258  likvidálás, lat. = felszámolás, tevékenység beszüntetése.
259  A záróformula ezen részét Radvánszky kézzel írta, alatta saját kezű aláírása látható.
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10.
Wettstein János levele Bakách-Bessenyey Györgyhöz 

(Ascona, 1944. június 28.)

Fogalmazvány260

Báró Bakách-Bessenyey Györgynek m. kir. követ
Montreux

Ascona 44. VI. 28
Casa Ametta

Kedves Barátom,
A br. Radvánszky Antal barátunk által közvetített szóbeli üzeneted szerint Te a velem 
való szoros és állandó politikai együttműködést nem tartod se kívánatosnak, se megva-
lósíthatónak. Amiket ennek az álláspontodnak indoklására velem közöltettél, nem vál-
toztathatják meg azokat a következményeket, melyeket a fenti tényből magamra nézve 
le kell vonnom. 

A helyzet minden félreértést kizáró tisztázása céljából szükségesnek tartom alábbia-
kat leszegezni.

A Veled és Vladár Ervinnel együtt nyert közös megbízatásunk ügyében annak ide-
jén Zürichben folytatott első megbeszélésünk261 alkalmával, említett megbízatásunk 
értelmezése tekintetében nem értettetek velem egyet. Ennek következtében f. é. márc. 
15-iki kelettel megbízónkhoz intézett levélben kifejtettem, hogy a nyert megbízatást 
csak ideiglenesen és csak mint pótmeghatalmazott vállalom, arra az esetre, ha két262 
megbízott-társam egyike cselekvőképtelenné válnék. – Mivel az azóta bekövetkezett 
rezsimváltozás folytán, a szóbanforgó megbízatás alól egyidejűleg kért felmentésemet 
nem kaphatom meg, megbízatásomat nem tekinthetem többé ideiglenes jellegűnek. 

Az intézkedési jog gyakorlása és az ezért való felelősség kérdésében tett konkrét ja-
vaslatomhoz később hozzájárultatok,263 viszont elöl hivatkozott üzeneteddel értésemre 
adtad, hogy a politikai együttműködésre vonatkozólag Veled, br. Radvánszky Antal ba-
rátunkhoz intézett f. é. május 29-én k. levelemben lefektetett álláspontomat264 nem 
vagytok hajlandók honorálni. – Ezt nem nehezményezem, csak megállapítom. 

Amint azt utóbb hivatkozott levelemben is kifejtettem, megbízatásunk eminen-
ter265 politikai természetű lévén, a megbízottakat nem csak erkölcsi és anyagi, hanem 

260  A levél teljes szövege nem ismert előttünk más hagyatékból.
261  Az első megbeszélésre 1944. március 14-én került sor.
262  Az eredetiben arab számmal: 2.
263  Ld. a „Tervezet” gépelt szövegéhez fűzött megjegyzéseket a 7. sz. dokumentum jegyzeteiben.
264  Ld. a 8. sz. dokumentumot.
265  eminenter, lat. = kiváltképp, legfőképpen.
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igen súlyos politikai felelősség is terheli. Ezek a különböző jellegű felelősségek pedig, a 
dolog természeténél fogva, egymástól elválaszthatatlanok. 

Olyan politikai tevékenységért, melyről nem vagyok állandóan és részletesen tájé-
kozva és melybe nincs beleszólási lehetőségem, a felelősséget semmi körülmények közt 
nem vállalhatom magamra. 

Ennélfogva fenntartom tehát azt az álláspontomat, hogy magamat csak pótmeghatal-
mazottnak tekintem, akinek tényleges közreműködésére csak abban az esetben kerül sor, 
ha kívüle még csak egy diszpozícióra266 jogosult meghatalmazott van cselekvőképessége 
birtokában. – Mindaddig, amíg ez a nem várt eshetőség be nem következik, se anyagi, se 
politikai ügyek intézésében – még konzultatíve sem – kívánok részt venni és az ezekről 
való tájékoztatásról is lemondok. – Magától értetődik, hogy egyúttal úgy az anyagi, mint 
a politikai ügyek intézéséért kifejezetten elhárítok magamról267 minden felelősséget. 

A felelősség kérdésével kapcsolatban ezért helyesnek268 tartom még megállapítani, hogy 
eddig csak két tényért vállaltam és vállalom továbbra is, minden tekintetben a felelősséget. 

A megbízatásnak a Schweizerische Bankgesellschafttal szemben történt formális el-
vállalásáért. – Ez elől nem térhettem ki, miután br. Radvánszky Antal barátunk biztosí-
tott arról, hogy megbízónknak a felhatalmazási törvény269 alapján joga volt bizonyos 
értékekkel a történt módon diszponálni és mivel a nyert megbízatás hármunk nevére 
szólott. Ha tehát ezt a nevezett bankkal szemben nem vállalom, az egész diszpozíció 
nem vált volna végrehajthatóvá. Ezt pedig – kizárólag hazafias meggondolásból – nem 
vehettem magamra.

Megbízott-társaimmal együtt megállapítottam, hogy a független m. kir. külügymi-
nisztériumtól érkezett utolsó hivatalos távirati értesítés szerint a német csapatok rajtaü-
tésszerűen hatolván be Magyarország területére, az ilyen270 idegen megszállás alatt kineve-
zett Sztójay-kormány nem tekinthető törvényesnek, miért is a megbízónk által provideált 
eset bekövetkezettnek271 tekinthető, és ennek folytán a rendelkezésünkre bocsájtott ösz-
szeg felett – a megbízónk által megjelölt célokra – való diszpozíció esedékessé vált. 

A fentiekben Veled közölt álláspontomat tekintsd, kérlek, véglegesnek, mert most 
már nálam szűnt meg az abban való bizalom, hogy Veletek politikailag eredményesen 
együttműködhessem. 

266  diszpozíció, lat. = rendelkezés, másképp tehát: diszponálásra, az alap feletti rendelkezésre jogosult. Az 
eredetiben itt is pl. a latinos írásmód látható: dispositio.

267  Az ige által vonzott rag tekintetében: „magamról” szerepel, a mai, elterjedtebb szóhasználattól (-tól) 
eltérően.

268  nem olvasható jól, a helyes szó talán „j”-vel van írva, értelmileg csak ez látszik ideillőnek.
269  Felhatalmazási törvény alatt ekkor, a korábbi, ezen a néven ismert tv. helyébe lépő 1939. évi II. törvénycikk 

érthető leginkább. A háború esetére vonatkozó, kivételes intézkedésekről szóló 1912. évi LXIII. törvény-
cikket tekintették eredetileg felhatalmazási törvénynek, ezt viszont a honvédelemről szóló említett 1939. 
évi II. tc. váltotta fel. A kivételes hatalom gyakorlása kiterjedt a pénzintézetekre és a Nemzeti Bankra is 
(ld. az 1939. évi II. tc. 158. §-át), így akár a fennálló törvényektől jelentősen is eltérhettek. Vö. 54. lábjegyz.

270  A szó előtt áthúzott szó szerepel, ami nem jól kivehető olvasata valószínűleg: „idegen” (v. csak: „ilyen”).
271  Az eredetiben két oldalra, elválasztással papírra vetett szó hibás, szótagok elmaradásával, így: bekövet-…nek. 

Értelemszerű kiegészítés történt.
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Végül még hangsúlyozni kívánom, hogy pályafutásomat véglegesen befejezettnek 
tekintvén, semmiféle személyes ambícióm nincs és ezért abszolúte nem érdekel, hogy 
magamat milyen rezsim számára teszem posszibilissé, vagy imposszibilissé.272 – Teljesen 
önzetlenül csak a haza ügyét kívánom szolgálni, de annak megítélését, hogy hogyan, 
mégis magamnak kell fenntartanom.

Ha munkátokban ezentúl nem is fogok részt venni, ahhoz sok szerencsét és sikert 
kívánok. Ha pedig az Isten segítségével eredményes lesz, én leszek az első, aki ezt őszin-
tén örvendező szívvel elismerem. 

Kérve, hogy a jelen soraimban foglaltakat többi megbízott társainknak is tudomá-
sára hozni szíveskedjél,
sokszor üdvözöl
igaz híved,

Wettstein János s. k.

(Végig Wettstein János által saját kezűleg írott szöveg, géppel írott változata nem ismert, az 
első oldal jobb felső sarkában, pont vagy mellékjelek nélkül piros ceruzával áll: 10.)

11.
Bakách-Bessenyey György, Vladár Ervin és Radvánszky Antal  

együttes válaszlevele Wettstein Jánosnak 

(Montreux, 1944. július 1.)

Nagyméltóságú
westersheimbi273 Wettstein János,
M. Kir. Titkos Tanácsos
rendk. Követ urnak,
Ascona

Montreux, 1944. július 1.274

Kedves Barátom!

Báró Radvánszky Antal átadta nekem június 28-án kelt nagybecsű leveledet, melynek 
tartalmát vele és Vladár Ervinnel együttesen átbeszéltük és a legnagyobb sajnálattal tu-
domásul vettük, hogy ez idő szerint, az Alappal összefüggésben sem anyagi, sem politi-
kai ügyek intézésében, még konzultatíve sem kívánsz részt venni, és egyúttal, úgy az 

272  posszibilis, ill. imposszibilis, lat. = itt: megfelelő, tetsző, számításba vehető, elfogadható, ill. ennek ellentéte.
273  Az eredetiben tévesen, betűkihagyással – ami gyakori tévedés – található a nemesi előnév „westerheimbi”-ként.
274  A dátumban nincs rövidítés. A lap bal alsó szegletében a címzett megszólítása, neve és titulusai találhatók.
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anyagi, mint a politikai ügyek intézéséért Magadról minden felelősséget kifejezetten 
elhárítasz.

Tudomásul vesszük viszont, hogy továbbra is minden tekintetben vállalod a fele-
lősséget:

1. a megbízatásnak a Schweizerische Bankgesellschafttal szemben történt formális 
elvállalásért,

2. azon velünk együtt történt megállapításért, mely szerint az idegen megszállás 
alatt kinevezett Sztójay-kormány275 nem tekinthető törvényesnek és ennél fogva a meg-
bízónk által provideált eset bekövetkezettnek tekintendő.

Szabadjon mindenekelőtt a Közted és közöttünk fölmerült problémát – ahogy azt 
leveledben Te is teszed –276 kettéválasztanunk és külön-külön beszélnünk anyagi és po-
litikai oldaláról.

Ami az első pontot illeti, folyó év március hó 23-án együttesen állapítottuk meg, 
hogy az eddigi nemzeti magyar politikát tovább folytató magyar külképviseletek tevé-
kenységének anyagi alapjait biztosítani kell, és egyúttal együttesen elhatároztuk, hogy a 
szóba jövő külképviseletekkel érintkezést fogunk keresni azok anyagi szükségleteinek 
megállapítása végett. Ennek az elhatározásnak logikus következménye volt, hogy ami-
kor a követségektől a szükséges adatok beérkeztek – miután a beosztottak fizetésének 
lineáris csökkentése tárgyában kifejezett kívánságodat teljes mértékben honoráltuk – 
egy ideiglenes költségvetés-tervezetet készítettünk, melyet hozzájárulás céljából, Rad-
vánszky útján, Hozzád eljuttattunk.277

Ezen előzmények után, legnagyobb meglepetéssel értesültünk arról, hogy az Alap 
anyagi ügyeinek intézésében semmiféle formában nem óhajtasz továbbra részt venni. 
Meglepetésünk annál nagyobb volt, mivel mindhárman meg voltunk győződve, hogy 
netáni nézeteltérések esetére felveendő jegyzőkönyv módozataira vonatkozó javaslatod 
elfogadása után, együttműködésünk utolsó akadálya is elhárult. 

Ami a második pontot illeti, Radvánszky bizonyára közölte Veled, hogy kész voltam 
Veled összejönni és Téged politikai elgondolásaink általános irányáról tájékoztatni, me-
lyek különben is, egyelőre, jórészt csak elvi síkon mozognak. Sem technikai, sem politi-
kai okokból nem tartom azonban keresztülvihetőnek, hogy politikai tevékenységünk-
ről állandóan és részletesen tájékoztassalak. Nem szabad megfeledkezni arról, hogy én, 
instrukcióim szerint, az angol-amerikai vonalon kerestem és keresem a jövőben is ha-
zánk sorsának biztosítását, míg Rólad – alappal vagy alaptalanul – az volt a felfogás, 
hogy ez az elgondolás nem találkozik helyesléseddel. Megbízónk maga több alkalom-
mal rámutatott előttem ennek a felfogásaink közötti eltérésnek létezésére, amiből arra 
kell következtetnem, hogy amikor ennek tudatában, Rád, Vladárra és reám bízta az 
Alap ügyeinek intézését, nem gondolt politikai együttműködésre, hanem kizárólag 

275  Az eredetiben különírottan szerepel, így: Sztójai kormány.
276  A gondolatjelek az alábbiakban, az eredeti gépelésnél kettőzött kötőjellel indikált (külön már nem jelöl-

tük), itt ebben az esetben háromszoros leütés ad szándékolt kiemelést.
277  Az ún. „Alapelvek” (ld. 6. sz. dok.) között szerepelnek az előirányzott juttatások számadatai, de csak né-

hány esetben konkrét nevekre lebontva, az írottakból is következően ez Wettstein János kezeihez eljutott.
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az anyagi kérdések együttes irányítására. Február 10-én kelt levelében, mely egész mű-
ködésünk alapját képezi, semmiféle utalás nincs arra, hogy tőlünk politikai együttmű-
ködést várt volna.

Ezzel a kérdés-komplexummal kapcsolatban nem hagyhatom szó nélkül azon kije-
lentésedet, hogy pályafutásodat véglegesen befejezettnek tekinted és hogy ennél fogva 
egyáltalán nem érdekel, hogy Magadat milyen rezsim számára teszed politikailag posz-
szibilissé vagy imposszibilissé. Túlságosan jól ismerem mély hazafiságodat és kötelesség-
tudástól áthatott áldozatkészségedet, hogy ne legyek meggyőződve arról, hogy ameny-
nyiben valamilyen, a jelenleg folyó világmérkőzésben mindig lehetséges fordulat 
következtében, az a politikai irány, melyet mi képviselünk, nem mutatkoznék magyar 
szempontból célravezetőnek, Magadat és munkásságodat ne bocsátanád újból és min-
den fenntartás nélkül a magyar ügy szolgálatába.

Végül le kell szögeznem még azt a körülményt is, hogy, bár természetszerűleg igen 
magasra értékeltem abbeli készségedet, hogy a disszidált magyar diplomaták tevékeny-
ségének európai koordinátora én legyek, mégis meg kell állapítanom, hogy ez az együtt-
működésnek egy újabb technikai akadályát képezné, mivel nem csak én és összes disszi-
dált követtársaim ismertük el Barczának, mint legrangidősebbnek közöttünk, 
koordinátori szerepét, hanem ebben a minőségben, legújabban, a nála rangban felette 
álló Apor278 is elismerte.

Engedd meg, hogy mindhárman legőszintébb sajnálkozásunkat fejezzük ki afölött, 
hogy ezt az együttműködést, melyre igen nagy súlyt helyeztünk volna, nem lehetett meg-
valósítani és így értékes tanácsaidat, melyeket eddig is igyekeztünk figyelembe venni, a 
jövőben – meggyőződésünk szerint az ügy kárára – kénytelenek leszünk nélkülözni.

Azokért a jókívánatokért, melyeket jövő munkásságunk sikere érdekében leveled 
végén kifejezésre juttattál, őszinte szívből és meleg baráti és kollegiális érzéssel köszöne-
tet mondva,

szívből üdvözlünk
Bessenyey György

Vladár Ervin
Radvászky Antal279

(A teljes levélszöveg a záróformulával együtt írógéppel írott, kivéve az aláírásokat. A jobb 
felső sarokban számozás látható piros ceruzával: 11.)

278  Báró altorjai Apor Gábor, (1889–1969), diplomata, 1939-től 1944-ig szentszéki követ. A német meg-
szállás után hivatalában maradt, tisztéről végül 1944 júniusában mondott le, miután a szövetségesek 
Rómát felszabadították. A háború után Olaszországban élt. Egyike volt annak a három diplomatának, 
akiket az amerikaiak elfogadhatónak tekintettek svájci titkos kapcsolattartásra. Ld. Szegedy-Maszák 
1996, II., 330. Rangbeli elsőségét akkreditációjának helye (hagyományosan a szentszéki követség rang-
ban az első a magyar gyakorlatban) és a posztján eltöltött idő is meghatározta.

279  Az eredeti aláírások egymás alatt helyezkednek el, jól felismerhető autentikus kézírással, ezekből egyértelmű-
en látszik, hogy az első nevet más, sötétebb színű tintával szignálták, mint az alatta lévő kettőt, tehát a válasz-
levelet feltehetőleg Bakách-Bessenyey György fogalmazta, és az előkészített gépelt szöveget már aláírta azt 
megelőzően, hogy a két másik megbízottnak a szignóit is – minden bizonnyal egyszerre – az iratra rávezették.
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12.
Wettstein János feljegyzése Bothmer Károly berni ügyvivővel  

folytatott megbeszéléséről, illetőleg a Sztójay-kormány felé az ügyvivőn 
keresztül tett nyilatkozatáról 

(Ascona, 1944. szeptember 5.)

Dr. báró Bothmer Károly280 követ, berni m. kir. ügyvivő 1944. szept. 3–5.281 nálam Asco-
nában tett látogatása alkalmával közölte velem, hogy berni állomáshelyének elfoglalása 
előtt Reményi-Schneller pénzügyminiszter Sztójay miniszerelnök jelenlétében közölte 
vele, hogy a m. kir. kormány annak idején több millió svájci frank értékű aranyat küldött 
ki Svájcba282 a célból, hogy ez a Kormányzó Úr rendelkezésére álljon, ha kénytelen volna 
az ország területét elhagyni. Ez az érték br. Bakách-Bessenyey György akkori berni m. kir. 
követ, Vladár Ervin akkori genfi m. kir. főkonzul és Wettstein János ny.283 követ rendelke-
zésére lett a Schweizerische Bankgesellschaft főintézeténél letétbe helyezve és annak keze-
lésével nevezettek bízattak meg. Reményi-Schneller megbízta Bothmer bárót, hogy sze-
rezzen arra vonatkozólag hiteles értesülést, hogy a disszidált magyar diplomaták a szóban 
forgó értéket saját akciójuk finanszírozására284 igénybe veszik-e. 

Bothmer bárót a vonatkozó különböző levelezések felolvasásával behatóan tájékoztat-
tam az ügy minden részletéről, de kifejezetten azzal, hogy a közöltek kizárólag285 csak az ő 
személyes tudomására szolgálnak és nem hatalmazom fel, hogy ezeket megbízójának je-
lentse. Kifejtettem neki, hogy bár én a vele közölt okokból br. Bakách-Bessenyey György-
gyel, Vladár Ervinnel és br. Radvánszky Antallal minden együttműködést beszüntettem, 
az általam286 törvényesnek el nem ismert Sztójay-kormánynak elvi okokból nem adhatok 
felvilágosítást. Megállapodtam vele abban, hogy az ügy érdemére vonatkozólag felettes 
hatóságának az általam megfogalmazott alábbi és neki is átadott, saját kezemmel írt szö-
veget fogja jelenteni, amire vonatkozólag nekem kötelező ígéretet tett. 

„Vonatkozó kérdésemre közölte velem, hogy miután másik két megbízott társával az 
egyes intézkedésekhez szükséges egyetértést és az azokra vonatkozó felelősségvállalást, 
valamint a politikai együttműködést illetőleg nem tudott megegyezni, az egész ügyből 

280  Bothmer Károly (Kassa, 1891. július 2.–Meersburg, 1971. november 28.), diplomata, az előző évben 
még Wettstein János beosztottja volt a berni követségen.

281  A dátum eredeti rövidített formáját meghagyva rá kell mutatni, hogy akár több alkalommal tett látoga-
tásról is lehet szó a két dátum között. A budapesti hivatalos felkérés ellenére, itt nagyon is a magánjel-
legű kapcsolatfelvétel szintjén igyekezett a volt követ ezt az eszmecserét tartani, érzékeltetve a hosszab-
ban is ott tartózkodó ügyvivő felé: nem tekinti a magyar állam legitim megbízottjának. Az időpontot 
tekintve, jóllehet Sztójay kormánya részéről történt a megkeresés, ezekben a napokban Lakatos Géza 
volt már a miniszterelnök. 

282  Reményi-Schneller Lajos. Ld. a bevezetőt, ill. a Sztójay-per vonatkozó részeit: BFL XXV.1.a., 628. I., 
280. dob.

283  ny. röv = nyugalmazott.
284  A „finanszírozás” szó itt szembeötlő, szokatlan írásmóddal állt: financierozás.
285  A szó, ill. az utóbb használt névmás „ő” és a tagadószó mind aláhúzottak, a nyomatékosítás végett.
286  A szóban az eredeti kéziratban szótagkihagyás van, ami javításra került.
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teljesen kikapcsolódott. Ilyen körülmények közt annak fejleményeiről egyáltalában 
nincs tájékozva. Az ő aláírásával egyetlen kiutalás sem történt.”287

Ascona, 1944. szept.288 5.
Wettstein János

(A teljes szöveg Wettstein autentikus kézírásával íródott. A jobb felső sarokban a megelőző 
dokumentumokhoz hasonlóan, a megszokott piros ceruzával tett számozás: 12.)

287  Egyetlen kiutalás biztosan történt Wettstein János aláírással hitelesített hozzájárulása mellett, azonban 
ez nem feltétlen jelentette a pénzösszeg kiutalásánál (pl. a banknál) való közreműködését is. Ld. MNL 
OL P 2066, 2. dob., 28. d., 59. lap. A kiutalás Miksa királyi herceg, a Habsburg-Lotharingiai Ház tagja 
számára történt. Itt megjegyzendő, hogy egy korábban magyarországi vagyonának terhére (a Magyar 
Királyi Főhadnagyi Bíróság végzése alapján) folyósított járadék kompenzálására, ideiglenes jelleggel ki-
utalt 2000 svájci frankos havi összegről volt szó, amelyet 1944. április 1-jétől folyósítottak az „1944. A” 
számla, tehát nyilvánvalóan az Alap terhére. Vö. 109. lábjegyz.

288  A hónap neve az eredetiben rövidítve.
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Az Alap maradékának Gordon Ferenc berni követ (mint Nagy Ferenc miniszterelnök 
megbízottja) részére való átadásáról felvett, tanúk aláírásaival hitelesített jegyzőkönyv 

(dátum: Zürich, 1947. április 9., a fotómásolat a Bakách-Bessenyey György hagyatékában 
található iratról készült, lásd: MNL OL P 2066, 2. doboz, 28. dosszié)
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rium, Tük-iratok, Svájc, 20. doboz, 244. tétel/b.: a 
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