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Dévavári Zoltán

Nagy Iván (1904–1972) magyar országgyűlési képviselő,   
emigráns magyar politikus iratai (1948–1949)

A hagyaték jelentősége

2020 márciusában a VERITAS Történetkutató Intézet és Levéltár támogatásával 
Hono lulu városában, az Amerikai Egyesült Államokban került feldolgozásra, majd 
elektronikus formában hazaszállításra Nagy Iván kisebbségi magyar politikus, magyar 
országgyűlési képviselő, magyar emigráns irattári hagyatéka. A több mint 3300 iratból 
álló hagyaték Elizabeth N. Moore (szül. Nagy Erzsébet) tulajdonát képezi. A rendelke-
zésre álló idő rövidsége, illetve az iratmennyiség nagysága miatt a helyszínen nem állt 
módunkban a hagyaték rendezése. Az iratokról készült elektronikus felvételeket utólag, 
az irat keletkezési dátumának, szerzőjének és címzettjének hozzáadásával rendeztük 
kronológiai sorrendbe. A jelentős mértékben töredezett, 10%-ban erősen sérült hagya-
ték két korszakot ölel fel:

1. Az emigráció kezdeti éveit 1946–1950, Nagy Iván ausztriai tartózkodását.
2. Az Amerikai Egyesült Államokban töltött életszakaszát.

A rendezetlen hagyaték tartalmilag hat téma szerint különíthető el:
– az 1944–1945-ös délvidéki magyarellenes vérengzésekről készült feljegyzések,
– a délvidéki németek deportációjáról, veszteségeiről, a jugoszláv állam által felállí-

tott koncentrációs táborokkal kapcsolatos német nyelvű dokumentumok,
– a délvidéki magyar emigráció tagjaival folytatott levelezés,
– a kitelepített délvidéki németek vezetőivel folytatott magyar és német nyelvű le-

velezés,
– a horvát és a szerb emigrációval folytatott horvát és szerb nyelvű levelezés,
– a magyar emigrációval kapcsolatos iratok (köztük: Barankovics István, Eckhardt 

Tibor, Kállay Miklós, Varga Béla, az 1939-es országgyűlés és az 1947-es nemzetgyűlés 
tagjai, volt magyar diplomaták, a korabeli politikai pártok képviselői, a Magyar Nemzeti 
Bizottmánnyal kapcsolatos levelek stb. – mintegy 50-100 személy). 

Az iratokból rekonstruálható a magyar emigráció szervezkedése, belső vitáik, célki-
tűzéseik, a személyes szimpátiákon és érdekeken nyugvó viszonyrendszereik alakulása, 
az egyéni sorsok és életutak formálódása, az új állami keretek közé történő beilleszkedé-
sük és az új hazával kapcsolatos bizonytalanságaik. 

A hagyaték fontos kiegészítéssel, adalékokkal bír a magyar politikai emigráció egyre 
jobban feltárt történetének jobb megértéséhez, a magyar politikai emigráción belül 
szerveződött csoportok érdekellentéteinek és a köztük lévő törésvonalak átlátásához, 
gondolkodásmódjuk, belső konfliktusaik, egyéni életútjaik és élethelyzeteik megisme-
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réséhez. A most megtalált dokumentumokból részletesen rekonstruálható az eddig tel-
jesen ismeretlen délvidéki magyar emigráció szervezkedése, az 1954-ben megalakult, 
egészen a rendszerváltoztatásig működő Délmagyarország Felszabadító Tanácsának a 
története is.

Különösen érdekesek és a hagyaték egészének az értékét növelik az eddig ugyancsak 
ismeretlen horvát, szerb és a délvidéki német politikai emigrációval kapcsolatos doku-
mentumok, a magyar–horvát, a magyar–szerb, a magyar–német politikai emigráció 
együttműködése, tárgyalásaik, a jugoszláv állammal és annak jövőjével kapcsolatos 
meglátásaik, valamint a Duna-medencével kapcsolatos politikai terveik.

Egy életrajzi kitérő

Nagy Iván életrajzának ismertetése előtt kénytelenek vagyunk eltérni az életrajzi adatok 
klasszikus bemutatásától és egy rövid kitérőt tenni. Kabos Gyula, napjainkig milliókat 
megnevettető, az 1934-ben készült Meseautó című filmjéből elhíresült „Ez a Szűcs az 
nem az a Szűcs, vagyis az ő Szűcsük, de nem a mi Szűcsünk…” mondata érzékelteti talán 
a legjobban, azt a film bemutatása után alig több mint egy évtized múlva kiteljesedő 
abszurd drámát, ami a 20. századi magyar história egyik elemeként szó szerint véresen 
komoly formában kísérte végig az elmúlt évtizedeket. 

Egészen pontosan arról van szó, hogy a két világháború időszaka alatt egymással és 
párhuzamosan két vitéz dr. Nagy Iván tevékenykedett a magyar közéletben.

Egyikük az 1893-ban Mezőcsáton született és 1977-ben Budapesten elhunyt Nagy 
Iván,1 míg a másik, történetünk főszereplője, az 1904-ben Újvidéken született és 
1972-ben San Franciscóban elhunyt Nagy Iván. 

A névrokonságon túl az adott korszakban a két személy pontos azonosítását nehe-
zíti az is, hogy kettejük érdeklődési köre és politikai tevékenysége számos ponton kísér-
teties hasonlóságot mutat. Mindketten jogot végeztek, tanulmányaik alatt jelentős 
szerepet játszottak az egyetemi ifjúsági mozgalom életben, majd aránylag kiterjedt zsur-
na lisztikai és publicisztikai tevékenységet fejtettek ki; sokszor éppen a kisebbségi kér-
déskör témájában – többek között a Külügyi Szemle és a Magyar Külpolitika folyóira-
tokban.2 

A mezőcsáti Nagy Iván már a háború előtt a kormányzó Nemzeti Egység Párt színei-
ben lett magyar országgyűlési képviselő és a vallás- és közoktatásügyi miniszter minisz-
teri osztálytanácsosa, majd 1941-től 1944-ig a pécsi Magyar Királyi Erzsébet Tudomány-
egyetem Jog- és Államtudományi Karának magántanára.

Az újvidéki Nagy Iván 1942-ben behívott országgyűlési képviselőként lett a magyar 
országgyűlés, majd az ugyancsak a kormányzó, időközben nevet váltó Magyar Élet Pártja 
sorait erősítő tagja. A két Nagy Iván személyesen is ismerte egymást, nemcsak az ország-

1  Életrajzi adatait lásd Haeffler 1935, 322. és a Pécsi Egyetemi Almanach internetes oldalán: https://al-
manach.pte.hu (Utolsó letöltés: 2020. augusztus 21.).

2  Ezt talán a legjobban azzal lehet szemléltetni, hogy a mezőcsáti Nagy Iván a délvidéki iskolakérdésről is 
írt tanulmányt. Nagy, 1941.
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gyűlési mandátumuk következtében, hanem azért is, mert a korabeli cikkek tudósításai 
szerint 1941 után a visszacsatolt Bácskában több alkalommal közösen vettek részt pro-
tokolláris rendezvényeken, különböző előadásokon.

1944 májusában, amikor a Magyar Élet Pártja vezetői lemondtak tisztségükről, a 
mező csáti Nagy Iván tagja lett annak a hatos bizottságnak, amely „a magasabb erkölcsi 
szempontoknak az érvényesítése céljából” létrehozandó új, a jobboldalt egyesítő kor-
mánypárt tagjainak erkölcsi és anyagi összeférhetetlenségét vizsgálta.3 

Míg az újvidéki Nagy Iván a nyilas hatalomátvétel után – ekkor családjával mene-
kültként Hévízen tartózkodva – már nem játszott politikai szerepet a magyarországi 
történések alakításában, addig a mezőcsáti Nagy Ivánt az országgyűlés 1944. novem -
ber 6-i csonka ülésén az új, nyilas parlament bizottságai közül a földmívelésügyi, az 
igazságügyi, a közgazdasági és közlekedésügyi, a közoktatásügyi, a mentelmi, a véderő 
bizottság tagjává is beválasztották.4

A mezőcsáti Nagy Iván tagja volt a nyilas csonka-parlamentnek, az ún. Törvényho-
zók Nemzeti Szövetségének is, és 1944. december 5., illetve 1945. március 9. között ott 
nyolc ülésen is felszólalt,5 majd a nyilas uralom összeomlása után – akárcsak történe-
tünk alanya, az újvidéki születésű Nagy Iván – Ausztriába menekült. 

A háború után a szövetséges hatalmak 1945. október 12-én adták ki a mezőcsáti 
Nagy Ivánt a magyar hatóságoknak.6 Büntetőpere alatt a Markó utcai fogházban töb-
bek között Baky Lászlóval7 és Rajniss Ferenccel8 volt egy cellába zárva.9 A mezőcsáti 

3  Vitéz Marton Béla: Boldogan térünk vissza a Gömbös Gyula által kijelölt útra… A miniszterelnök elfogadta 
MÉP vezetőinek lemondását. Jobboldali egység van kialakulóban. – Háromtagú bizottság vette át a párt 
szerveinek jogkörét, Magyar Élet, 1944. május 5., 1. Lemondott a MÉP elnöksége. A MÉP értekezletének 
előzményei és következményei, Pesti Hírlap, 1944. május 5., 3.

4  Képviselőházi napló, XIX, 284–286.
5  A Törvényhozók Nemzeti Szövetsége Sopronban tartott üléseinek jegyzőkönyve: https://library.hungarica-

na.hu/hu/view/OGYK_KN-1944_1_TNSZ (Utolsó letöltés: 2020. augusztus 8.).
6  Kik érkeztek meg a legújabb háborús főbűnös csoporttal, Kossuth Népe, 1945. október 12., 3.
7  Baky László (Budapest, 1898. szeptember 13. – Budapest, 1946. március 29.) 1919–1920-ban a Nemze-

ti Hadsereg tagja, majd a csendőrségben szolgált. 1939-ben pártonkívüli nyilaskeresztes programmal lett 
országgyűlési képviselő. 1941-től az Imrédy Béla alapította Magyar Megújulás Pártjának tagja volt. 1944. 
március 24-től belügyi államtitkár, a deportálások egyik fő irányítója. Egyes információk szerint már jú-
nius 20-án, más források szerint július 20-án felmentették a zsidó ügyek intézése alól, 1944. augusz-
tus 9-én lemondott, szeptember 2-án hivatalosan is felmentették államtitkári állásából. A nyilas hatalom-
átvétel után a Nemzetbiztonsági Iroda vezetője volt. 1946-ban háborús bűnösként végezték ki.

8  Rajniss Ferenc Jakab (Bártfa, 1893. július 24. – Budapest, 1946. március 12.) Nagyváradon tanítóképzőt 
végzett, 1915-ben orosz fogságba esett. 1919-ben megszökött, de a finn hatóságok elfogták és halálra 
ítélték. 1922-ig Oroszországban volt börtönben, amikor magyar kommunistákért elcserélték. 1926-tól 
New Yorkban tanult, majd pénzügyi tanulmányait 1928-ban Londonban fejezte be. 1935-ben párton-
kívüli képviselőként országgyűlési képviselővé választották. 1937-ben a náci Nemzeti Front tagja lett. 
1939-ben átlépett a Magyar Élet Pártjába, majd az Imrédy Béla alapította Magyar Megújulás Pártjába. 
1944. október 16. és 1945. március 7. között a Szálasi-kormány vallás- és közoktatásügyi minisztere volt. 
1946-ban háborús bűnösként halálra ítélték és kivégezték. 

9  Helyszíni riport a háborús főbűnösök celláiból. Bárdossy utálja a politikát, Kiss Ferencet már csak az ebéd 
érdekli, Hóman az emlékiratain dolgozik, Imrédit idegesíti a zörgő ablak, Antal és Matolcsy állandóan
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Nagy Iván büntetőpere 1946. január első napjaiban kezdődött meg,10 az ítélethirdetés 
1946 áprilisában történt, amikor a nyilas hatalomban való részvételéért két év börtön-
büntetést kapott.11

A névrokonságot és a két személy politikai tevékenységének számos síkon való ha-
sonlóságát és egybeesését az 1945 után sztálini mintára kiépült jugoszláv államhatalom 
a saját politikai céljaira felhasználta, így mosta össze, s kreálta meg részben tudatosan a 
két Nagy Iván politikai szerepéből az egy személyt. 

Az újvidéki Nagy Iván személyes tragédiájához tartozott az is, hogy a korabeli ko-
reográfiai és stigmatizáló elemeket felvonultató népbírósági perekben a nevét többször 
meghurcolták. Erre először Deák Leó12 1945. október–novemberi népbírósági peré-
ben13 került sor, majd miután a jugoszláv hatóságok távollétében háborús bűnössé és 

 9   veszekszik – és így tovább. A „Kossuth Népe” munkatársa az igazságügyminiszter engedélyével végig járta a 
Markó celláit, Kossuth Népe, 1945. december 11., 1–2. 

10  A népbíróság szerdán kezdte tárgyalni… Kossuth Népe, 1946. január 3., 4.
11  Kétévi börtönbüntetésre ítélte a népbíróság dr. Nagy Iván kultuszminiszteri tanácsost, Kossuth Népe, 1946. 

április 6., 4. Kétévi börtönbüntetésre ítélték dr. Nagy Ivánt, Világosság, 1946. április 6., 2.
12  Deák Leó (Kula, 1888. január 14. – Újvidék, 1945. november 26. után) jogi oklevelet Budapesten szer-

zett, majd Zomborban nyitott ügyvédi irodát. A  Magyar Párt egyik alapítója, annak titkára. Várady 
Imré vel és Strelitzky Dénessel együtt annak a hármasnak volt tagja, amelyik az 1920-as, de elsősorban az  
1930-as években Belgrádban személyesen járta ki a magyarok számára fontos kérdések megoldását. 
1927-től a tartományi gyűlés tagja. Rendszeresen írt a korabeli lapokba, pénzügyileg is támogatta a Vaj-
dasági Írás folyóirat megindítását, később pedig a Kalangya munkatársa volt. Az 1941-es újabb 
impérium váltást követően mint mérsékelt politikust Bács-Bodrog vármegye főispánjává nevezték ki. 
Az elsők között követelte az 1942-es újvidéki razzia leállítását, a történtek kivizsgálását. Magyarország 
náci megszállása után tisztségéből leváltották, majd 1945. november 1-jén az új jugoszláv hatalom hábo-
rús bűnösként halálra ítélte, az ítéletet 1945. november 26-a után végrehajtották. Perének újratárgyalása, 
rehabilitációja a mai napig nem történt meg.

13  Az 1942. januári vérengzések hóhérai a biróság előtt. Dr. Deák Leó, Krámer Gyula, Popovics L. Milán és 
társaik felelnek több mint huszezer emberéletért… Magyar Szó, 1945. október 11., 3; Szerdán kezdődik 
dr. Deák Leó, Krámer Gyula, Popovics L. Milán és társaiknak főtárgyalása. A tárgyalást a kultúrotthon 
nagytermében tartják meg, Magyar Szó, 1945. október 16., 2; Megkezdődött a bácskai fasiszta tömegvé-
rengzési bűnper tárgylása. Tízezer kínzásáért, kivégzéséért, kifosztásáért felelnek dr. Deák Leó, Popovics L. 
Milán, Krámer Gyula és társaik. A bácskai főispán azt állítja, hogy előzetes tudomása volt a razziákról, de 
a kivégzésekről nem, Magyar Szó, 1945. október 26., 2–3; Popovics L. Milán a nemzetközi reakció ügynöke. 
Mihajlovics Drázsáért agitált és a bácskai tömeggyilkosokat leplezte Svájcban az antikomintern ülésén. 
A vérengzések idején tárgyalt Czeidner tábornokkal és átvizsgálta a kivégzendők névjegyzékét. Dr. Deák 
Leó fenyegető nyilatkozatai a razzia után, Magyar Szó, 1945. október 27., 2; A zászlósúr, Magyar Szó, 
1945. október 27., 3. Krámer Gyula a noviszádi hadbíróság előtt. A DMKSZ elnöke kémjelentéseivel tuda-
tosan küldte halálba a bácskaiak tízezreit, Magyar Szó, 1945. október 28., 3; A topolai Ádám-ház borzal-
mai. Deák Leó főispán utalta internálótáborba a bácskaiak ezreit, Magyar Szó, 1945. október 26., 2; 
Halál büntetést kér a közvádló Deák, Popovics, Krámer, Bátori, Zombori, Könyöki és Knézy fejére. Befejező-
dött a bizonyítási eljárás a bácskai háborús bűnösök perében, Magyar Szó, 1945. november 1., 2; Ítélet a 
bácskai háborús bűnösök perében. Dr. Deák Leót, Popovics L. Milánt, Krámer Gyulát, Zombory Gyulát 
golyóáltali, Bátori Gézát és dr. Könyöki Józsefet kötéláltali halálra itélték. Knézy Péter kényszermunkával 
egybekötött hat év büntetést kapott, Magyar Szó, 1945. november 2., 2; Fasiszta tömeggyilkosok bűnére 
egyetlen enyhítő körülményt sem ismer a népbíróság, Magyar Szó, 1945. november 3., 2; Kivégezték dr. 
Deák Leót és társait, Magyar Szó, 1945. november 27., 2.
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népellenséggé nyilvánították, 1947 decemberében Siflis Imre ügyvéd Óbecsén tartott 
háromnapos népbírósági perében is főszerepet szántak neki.

A délvidéki magyarság kollektív megfélemlítését is célzó per főügyésze Gyetvai Ká-
roly14 vajdasági ügyészhelyettes, illetve helyettese, Marko Uzelac volt, míg az ügyet a 
kerületi népbíróság Fedor Kiselički, Budai Lajos és Kiss Jenő összetételű szavazóbírói 
testülete képviselte.

A háromnapos, az objektivitást nélkülöző, a vádlottak személyes megszégyenítése 
mellett zajló tárgyaláson a vádakat és végül az ítéleteket kizárólag a szóbeli vallomások 
alapján hozták meg. A vád képviselői és a sajtó tudósítói nagy hangsúlyt fektettek az 
újvidéki Nagy Iván „nyilas múltjára”, majd a per vádlottjait – Szanka-Horvát Ferencet 
kötél általi halálra, dr. Siflis Imre óbecsei ügyvédet, Tiszavölgyi-Szomár Lászlót, Pucsai 
Kálmánt, Kiss Vincét, Terék Mártont golyó általi halálra, Csányi Sándort tizenöt évi, 
Pap Ferencet tizenkét évi kényszermunkára ítélték. A  halálos ítéleteket 1948. január 
14-én hajtották végre.15 

Az újvidéki Nagy Iván személyét és politikai tevékenységét meghamisító és stigma-
tizáló nyilas múlt ezután végigkísérte a jugoszláv államszocializmus légszomjjal telített 
ólomsúlyú évtizedeit, amelyekben a mindenkori jugoszláv hatalom mellett a vajdasági 
magyar kisebbségi közéletet tematizáló, a történelmi tényeket és eseményeket összemosó, 
a valóságot meghamisító, a sajtóban és folyóiratokban megjelent, többnyire korabeli 
visszaemlékezésekbe bújtatott írások és azok szerzői játszották a főszerepet.

Dr. Nagy Iván életrajza

Dr. Nagy Iván (Újvidék, 1904 – San Francisco, 1972) ügyvéd, újságíró, szerkesztő, ma-
gyar országgyűlési képviselő, emigráns magyar politikus, jogi tanulmányait a Zágrábi 
Egyetemen végezte. Egyetemista évei alatt nagy hatással volt rá a Belgráddal komoly har-

14  Gyetvai Károly (Topolya, 1915. március 14. – Újvidék, 1985. május 24.) a szabadkai jogi karon 1937-ben 
szerzett oklevelet, 1939-ben ott doktorált. 1944 decemberében a jugoszláv hatóságok járási népbizottsági 
elnöknek nevezték ki, 1945-ben Szabadka ügyészhelyettese és a kerületi bíróság elnöke lett. 1946-ban 
Vajdaság közvádló-helyetteseként a vád képviselője az újvidéki razziaperben. Ezt követően 1948-ig szá-
mos, magyarok elleni népbírósági perben a vád képviselőjeként főszerepet játszott a halálos ítéletek meg-
hozatalában. 1951–1959 között Vajdaság Legfelső Bíróságának bírája, köztársasági és szövetségi parla-
menti képviselő volt, 1959-től az Újvidéki Egyetem rendkívüli, 1969-től rendes tanára. Professzori évei 
alatt a magyar hallgatókkal kizárólag csak szerbül volt hajlandó kommunikálni. 

15  Nagy Iván becsei és tiszavidéki pribékjei a bíróság előtt. Ma kezdődik a főtárgyalás Becsén, Magyar Szó, 
1947. december 11., 3; A fasiszta megszálló becsei szálláscsinálói, bérencei és gyilkosai a népbíróság előtt, 
Magyar Szó, 1947. december 12., 2; Súlyosan terhelő vallomások uszításról, verésről, fosztogatásról, Tiszára 
kísérésről. A becsei bűnper harmadik napja, Magyar Szó, 1947. december 14., 3; A becsei per. Szemtanúk 
leleplezik a gyilkosokat. Tolvajlás és zsarolás útján akartak meggazdagodni, Magyar Szó, 1947. decem-
ber 15., 3; Tiszavidék népe itélt a megszállók véreskezű bérencei felett, Magyar Szó, 1947. december 16., 2; 
Széljegyzetek a becsei perhez, Magyar Szó, 1947. december 16., 2; Kivégezték a becsei háborús bűnösöket, 
Magyar Szó, 1948. január 17., 3.
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cokat vívó horvát függetlenségi politikai mozgalom, eszményképe a Stjepan Radić16 veze-
tése alatt álló, a republikanizmust hirdető Horvát Parasztpárt volt, amely számára a Bel-
grád elleni sikeres politikai küzdelmet testesítette meg. Ennek hatására fogalmazta meg 
tézisei ben a szerb politikai elittel szembeni kompromisszumkeresés elutasítását, a ma-
gyar nemzeti ellenállást, a népi gyökerekből való szervezkedést és a zágrábi politikai 
orientációt. 

Politikai aktivizálódására a magyar hírszerzés 1926-ban figyelt fel. A vezetésével for-
málódó politikai opció a földkérdést jobboldali radikális eszközökkel kívánta megoldani, 
politikai programjába Pleszkovich Lukács17 után másodikként emelte be a Vajdaság 
auto nómiájának a kivívását, amellyel szemben – taktikai megfontolásokból – a Magyar 
Párt mindvégig elutasító volt.18 1935. december 8-án A Nép című hetilap megalapításá-
val, majd az újvidéki Reggeli Újság napilap támogatásának megszerzésével, valamint 
1940. november 1-jén a Jugoszláviai Magyar Élet,  1941-től  Magyar Élet  kéthetente 
megjelenő folyóirattal olyan médiatérre és kommunikációs eszközökre tett szert, ame-
lyek révén sikeresen el tudott jutni a kisebbségi magyar közösség szinte minden társa-
dalmi rétegéhez. Ahhoz a magyarság zömét adó nincstelen, szociális nyomorban élő 
agrárproletár tömeghez is, amelyet a polgári centrista, tehát liberális és konzervatív irá-
nyultságú Magyar Párt 1922 és 1929 közötti működése során sosem tudott megszólítani.

 Az 1930-as évek közepén a délvidéki magyar közösségen belül komoly konfliktusok 
és hatalmi harcok törtek ki. Az évekig elhúzódó, több szálon futó küzdelmek Nagy Iván 
és a köréje szerveződő – az elcsatoltak második nemzedékéhez tartozó – konzervatív ma-
gyar politikai elit megerősödését és az egykori Magyar Párt középutas, polgári centrista 
politikusainak – Várady Imre,19 Deák Leó és Strelitzky Dénes20 – meggyengülését ered-

16  Stjepan Radić (Trabajevo Desno, 1871. május 11. – Zágráb, 1928. augusztus 8.) horvát politikus, a Horvát 
Parasztpárt első elnöke. Az 1920-as években a szerb centralista pártok fő ellenfele, távlati célja Horvátor-
szág önrendelkezésének kivívása volt. Bár 1925-ben kiegyezett Belgráddal, de tartós megbékélésre nem 
került sor. 1928-ban a belgrádi parlamentben gyilkolták meg.

17  Pleszkovich Lukács (Szabadka, 1872. június 18. – Szabadka, 1927. november 22.) a szabadkai Népkör 
Magyar Művelődési Egyesület alapító tagja, az ellenzéki Friss Újság társszerkesztője volt. 1918-ban 
főispán- kormánybiztossá nevezték ki. Személyi konfliktusok és ideológiai ellentétek miatt nem vett részt 
a Magyar Párt alapításában, és 1922-ben a Népkör éléről is lemondott. Az impériumváltás után a mérsé-
kelt szláv pártokkal való politikai együttműködést szorgalmazta, politikájának a fókuszában Vajdaság 
autonómiájának a kérdése állt. 1925-ben autonomista programmal a Pribičević nélküli Demokrata Párt 
listáján lett országgyűlési képviselő.

18  Nagy Iván két világháború közötti politikai tevékenységét és a Magyar Párt viszonyát bővebben lásd 
A. Sajti, 2004, 87–94; Csuka, 1995, 494–499.

19  Várady Imre (Katalinfalva, 1867. március 11. – Nagybecskerek, 1959. március 6.) jogi tanulmányait 
Buda pesten végezte, majd Becskereken nyitott ügyvéd irodát. 1905-től az ellenzéki Függetlenségi Párt 
országgyűlési képviselője. Ebben az időben jó kapcsolatot épített ki a délvidéki szerbekkel, 1914-ben 
ő látta el a letartóztatott és internált szerbek jogvédelmét. Az impériumváltás után a Magyar Párt egyik 
alapítója, annak legbefolyásosabb, mérsékelt politikusa. 1927-től országgyűlési képviselő, 1939-ben 
jugo szláv szenátor volt. A második világháború alatt nem folytatott politikai tevékenységet, 1945-ben 
rövid tisztségvállalás után véglegesen visszavonult a közélettől. 

20  Strelitzky Dénes (Baja, 1888. július 3. – Szabadka, 1953. január 21.) jogi tanulmányait Budapesten végezte, 
ezt követően Szabadkán ügyvédkedett. A Magyar Párt elnökségének tagja, Várady Imre és Deák Leó mel-
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ményezték: az 1940. november 24-én megalakult Jugoszláviai Magyar Kultúrszövetség, 
illetve a jugoszláviai magyar népközösség kulturális és politikai érdekképviseletét ellátó 
Jugoszláviai Magyar Közművelődési Szövetség lényegében Nagy Iván és körének a befo-
lyása alá került.21

Nagy Iván politikai súlyának felértékelődését mutatja, hogy 1940 januárjában a 
horvátországi magyar kisebbség ügyében Vladimir Mačekkel,22 a Horvát Parasztpárt 
elnökével és a jugoszláv kormány alelnökével, illetve Ivan Šubašić23 horvát bánnal foly-
tatott megbeszéléseket,24 majd 1941. február 16-án két legnagyobb politikai riválisával 
– Várady Imrével és Deák Leóval – Nagy Iván is tagja volt annak a küldöttségnek, amely 

lett a párt kijáró politikusainak egyike, a párt jogvédő irodájának a vezetője, egy időben a Hírlap főszerkesz-
tője. A mérsékelt politikus a visszacsatolás után nem vállalt politikai szerepet, 1945 után a szabadkai Nép-
front egyik kerületi alelnöke, a Magyar Közművelődési Közösség választmányának tagja volt.

21  Bővebben Csuka, 1995, 482; A. Sajti, 2016, 61– 64; Dévavári, 2020a, 100–110.  
22  Vladimir Maček (Jastrebarska, 1879. július 20. − Washington, 1964. május 15.) jogi tanulmányait Zágráb-

ban végezte, a politikába 1906-ban kapcsolódott be, s rövidesen Stjepan Radić közeli munkatársa lett. 1925 
elején letartóztatták, júliusban szabadult. 1927-től a Horvát Paraszt Párt parlamenti képviselője volt, Radić 
halálát követően, 1928-ban a párt elnökévé választották. Ebben az időszakban szoros kapcsolatban állt 
Svetozar Pribičevićtyel, akivel közösen vezették az ellenzéki Paraszt–Demokrata Koalíciót. 1929 végén is-
mét letartóztatták, majd 1933-ban újból, amikor államellenes tevékenységért 3 évi börtönbüntetésre ítél-
ték. 1935-ben és 1938-ban az egyesült ellenzék vezetője volt. Kiemelkedő szerepet játszott az 1939. augusz-
tus 26-án Dragiša Cvetković jugoszláv miniszterelnökkel megkötött egyezmény létrejöttében, amely 
létrehozta a valós autonómiával bíró Horvát Bánságot. Ezt követően a jugoszláv kormány miniszterelnök- 
helyettese lett. A második világháború elején elutasította az együttműködést azt usztasákkal, de a kommu-
nista partizánoktól is távol tartotta magát. 1941 októberében a horvát hatóságok letartóztatták, előbb a 
jasenovaci koncentrációs táborba internálták, majd 1942-től 1945-ig házi őrizetben volt. A Független Hor-
vát Állam 1945-ös összeomlása után előbb Franciaországba, majd az Egyesült Államokba emigrált. 

23  Ivan Šubašić (Vukova Gorica, 1892. május 7. − Zágráb, 1955. március 22.) teológiai tanulmányait Zágráb-
ban végezte. Osztrák–magyar katonaként orosz fogságba esett, majd belépett a szerb önkéntes hadsereg 
egységébe. A háború után jogi tanulmányokat folytatott, Zágrábban doktorált. Ügyvédként a politikai élet 
élvonalától egészen 1938-ig távol tartotta magát. Mérsékelt horvát politikusként Maček mellett vett részt a 
szerb–horvát tárgyalásokban. 1939. augusztus 24-től 1941. április 10-ig horvát bán volt. Jugoszlávia 
1941-es összeomlása után elhagyta az országot, formálisan egészen 1943. június 13-ig viselte a báni tisztsé-
get. 1944. július 8. és 1944. november 2. között az emigráns kormány miniszterelnöke, külügy- és pénzügy-
minisztere volt. 1944 májusában Vis szigetén találkozott Josip Broz Titóval, a háború után 1945. már-
cius  7-én a jugoszláv átmeneti kormány külügyminiszterévé nevezték ki. Tiltakozásul a végleges 
kommunista térnyerés miatt, 1945 októberében lemondott, s teljesen visszavonult a közélettől. Élete hátra-
lévő részében a kommunista titkosszolgálat, az OZNA állandó megfigyelése alatt állt. 1955-ben bekövetke-
zett halálakor tízezres tömeg kísérte végső nyughelyére. 

24  A magyar kisebbség joga a horvát bánságban, Újság, 1940. január 6., 8.
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a magyar kisebbség helyzetéről tárgyalt Belgrádban Dragiša Cvetković25 jugoszláv 
miniszter elnökkel.26

Befolyása az impériumváltás első napjaiban tovább növekedett: 1941. április 17-én 
immáron a Magyar Királyság hivatalos képviselőjeként Bartók László zágrábi konzullal 
együtt Zágrábban találkozott Ante Pavelićtyel,27 a Független Horvát Állam vezetőjé-
vel,28 ahol a magyar fél nevében közölték, hogy a Magyar Királyság diplomáciai kapcso-
latokat létesít az új állammal.29

Bár az első jugoszláv állam 1941. április 10-i összeomlását követően Nagy Iván is 
aspirált a visszacsatolt Bácska főispáni tisztségére, azt végül az egyik legnagyobb politi-
kai ellenfelének számító, a volt Magyar Párt vezető belső köréhez tartozó, Nagy Ivánnál 
mérsékeltebb politikát képviselő Deák Leó nyerte el.30

Ennek ellenére a délvidéki ügyekben formális és informális befolyása a Magyar Élet 
Pártja (MÉP) helyi vezetőjeként31, az általa szerkesztett Magyar Élet folyóirat és a hozzá 

25  Dragiša Cvetković (Niš, 1893. január 15. − Párizs, 1969. február 18.) az első világháborúban a szerb 
hadseregben szolgált, jogi tanulmányait 1934-ben Szabadkán fejezte be. 1928-ban vallásügyi miniszter 
volt, a diktatúra bevezetése után rövid időre letartóztatták. 1935-ben Niš polgármestere volt, ezt kö-
vetően 1935 és 1939 között a szociális és egészségügyi miniszteri, majd az igazságügyminiszter-helyette-
si funkciókat töltötte be. 1939-ben kiegyezett a horvát ellenzék vezetőjével, Vlatko Mačekkel, aminek 
köszönhetően létrejött a valós autonómiával bíró Horvát Bánság. 1941. március 25-én Bécsben a 
Korona tanács utasítására Aleksandar Cincar-Marković külügyminiszterrel együtt aláírta Jugoszlávia 
csatlakozását a háromhatalmi egyezményhez. A két nappal később bekövetkezett katonai puccs során 
rövid időre letartóztatták. Az ország szétesését követően a német hatóságok két és fél hónapra a banjicai 
koncentrációs táborba internálták. 1944 szeptemberében előbb Rómába, majd Párizsba emigrált. A há-
borút követően a kommunista hatóságok 1945. szeptember 15-én népellenséggé és háborús bűnössé 
nyilvánították. Rehabilitációjára 2009. szeptember 25-én került sor.

26  Csuka, 1995, 482.
27  Ante Pavelić (Bradina, 1889. július 14. − Madrid, 1959. december 28.) jogi tanulmányait Zágrábban 

végezte, fiatal korában csatlakozott a Horvát Jogpárthoz. 1921-ben a párt színeiben zágrábi önkormányza-
ti képviselő lett, rövidesen a párt elnökévé választották. Politikai ideológiájának fókuszába a horvát 
független séget állította. 1927-ben a Horvát Blokk képviselőjeként belgrádi parlamenti képviselő volt, 
felszólalásaiban a horvát függetlenségért szállt síkra, ügyvédként pedig a terrorizmussal vádolt macedó-
nok jogi képviseletét látta el. 1928-ban létrehozta a Horvát Honvéd nevű fegyveres egyesületet, s fegyve-
res felkelésre szólított fel. 1929-ben előbb Olaszországba, majd Ausztriába emigrált. Az emigrációban 
Benito Mussolini támogatását élvezve szoros kapcsolatot épített ki a macedón VMRO terrorszervezet-
tel. 1941. április 13-án tért vissza Horvátországba, és a német bábállam, a Független Horvát Állam vezére 
lett. A második világháború alatt a vezetése alatt álló Horvátországban véres kegyetlenkedéseket, nép-
irtást követtek el a zsidó és a szerb lakosság ellen. A második világháború után előbb Rómában, majd 
Argentínában élt, ahol Juan Perón elnök biztonsági tanácsadója volt. 1957-ben a kommunista Jugo-
szlávia titkosszolgálata merényletet követett el ellene. A merényletet túlélte, majd Madridba költözött, 
ahol 1959-ben − vélhetőleg a merényletben szerzett sérülések következtében − hunyt el.

28  A magyar–horvát háttértárgyalásokról bővebben: A. Sajti, 1985, 3–18.
29  Bartók László zágrábi magyar konzul Pavelicsnél, Újság, 1940. április 18., 2.
30  A. Sajti, 2004, 239.
31  Uo., 251.
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hű, Krámer Gyula32 vezetése alatt álló Délvidéki Magyar Közművelődési Szövetség 
(DMKSZ) révén továbbra is jelentős maradt. 

Bárdossy László miniszterelnök 1941 augusztusában kinevezte Nagy Ivánt a Dél-
vidéki Földbirtokrendezési Tanács33 elnökévé,34 aki 1942. február 9-én a visszacsatolt 
Délvidékről behívott 25 képviselő nevében napirend előtti felszólalásában mondott 
nagy beszédet az országgyűlésben.35

Nagy Iván kormánypárti képviselőként a délvidéki magyar politikusok körében 
egyértelműen a Deák Leótól jobbra álló, annak konzervatív, az antiszemita felhangot 
sem mellőző szárnyához tartozott,36 aki – s ezt már emigrációs hagyatékából tudjuk – 
parlamenti működése alatt mindvégig kapcsolatot tartott a bácskai németek és a Volks-
bund37 helyi képviselőivel is.38 Elsősorban ennek tudható be, hogy Magyarország német 
megszállása és Deák Leó leváltása után Franz Hamm,39 a helyi Volksbund vezetője a né-
met külügyminisztériumban őt is javasolta a megüresedett tisztség betöltésére. Erre vé-
gül nem került sor, mivel a Sztójay-kormány német nyomásra a Magyar Megújulás Párt-
jának híveit állította a megyei és a községi közigazgatás vezető posztjaira, így Bács-Bodrog 
vármegye főispánja Piukovich József40 lett, akinek főispáni tevékenysége idején a né-

32  Krámer Gyula (1883–1945) gyáros, az újvidéki Polgári Kaszinó elnöke, a Jugoszláviai Magyar Közmű-
velődési Szövetség, majd a Délvidéki Magyar Közművelődési Szövetség elnöke. 1942-től a magyar parla-
ment felsőházának a tagja. 1945-ben Deák Leóval együtt halálra ítélték, majd kivégezték.

33  A Délvidéki Földbirtokrendezési Tanácsot 1941-ben a 6140 M.E. sz. m. rendelettel hozták létre a jugo-
szláv földbirtokpolitikai jogszabályok során beállott egyenlőtlenségek és méltánytalanságok kiküszöbö-
lésére, valamint a földbirtokpolitikai célok megvalósítása érdekében. A véleményező, javaslattevő szervezet 
központja Újvidéken volt.

34  Budapesti Közlöny, Budapest, 1941. augusztus 22., 1. 
35  A beszéd teljes szövegét lásd Képviselőházi napló, XIII, 30–33.
36  Nagy Iván antiszemitizmusával kapcsolatban lásd Dévavári, 2020b, 72–88, 140; Margittai, 2019, 

82–88, 92, 212.
37  A  magyar Volksbund történetéről: Spannenberger, 2000, 50−64; Spannenberger, 2005; Til-

kovszky, 1968, 294−312; Tilkovszky, 1978.
38  Bácskában a magyar–német viszony a második világháború alatt mindvégig feszült volt. Ezzel kapcsolat-

ban lásd Dévavári, 2018, 593–660.
39  Franz Hamm (Verbász, 1900. március 18. − Bad Bodendorf, 1988. augusztus 5.) közgazdász tanulmányait 

Belgrádban, Bécsben, Heidelbergben és Mannheimben folytatta. Az újvidéki Deutsches Volksblatt újság-
írója, majd a Kulturbund lapjának, a Volkswartnak a szerkesztője volt. 1939-ben Sepp Janko mellett a 
náci irányba tolódott Kulturbund egyik vezetője lett. 1942-től a magyar országgyűlés tagja volt. A világ-
háború után a CDU tagjaként német parlamenti képviselő, 1950-től 1965-ig a szövetségi menekültügyi 
minisztérium szóvivője, közvetlenül halála előtt, 1987-ben a tübingeni, a Duna menti svábok történel-
mét és földrajzát kutató intézet egyik alapítója volt.

40  Piukovich József (Bácsalmás, 1895–?) jogi tanulmányait Kassán és Budapesten folytatta. 1939-ben 
Tokaj ban a MÉP színeiben választották meg országgyűlési képviselőnek. 1940-től a Megújulás Pártjá-
nak a tagja lett.1944. május 24. és 1944. augusztus 9. között Bács-Bodrog vármegye főispánja volt. 1944. 
október 15-én Szálasi Ferenc ismét főispánnak nevezte ki. Egyike volt azoknak, akik megszervezték a 
Belügyminisztérium Németországba való kitelepítését. Regnálása alatt a Bácska német többségű 
települé sein a magyar tisztviselőket leváltották, és helyükre a Volksbund tagjait tették. 1945 szeptembe-
rében a magyar hatóságok letartóztatták. A Népbíróság 1947 decemberében népellenes bűncselekmé-
nyekért 10 évi fegyházra ítélte.
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met többségű bácskai községekben leváltották a magyar tisztikart, s helyükre a Volks-
bund képviselőit nevezték ki.41

A baljós közeljövőt vetítette előre a Csáktornyán élő Lajkó Rózsinak az az 1944. augusz-
tus 7-én kelt levele, amelyet augusztus 31-én éppen Nagy Iván továbbított a miniszter-
elnökség II. kisebbségi osztályára. Ez a dokumentum volt az első, amely a partizánok 
magyarellenes atrocitásait írta le még a magyar háborús összeomlás előtt. A levélben az 
asszony arról számolt be, hogy 1944. július 23-án éjjel Csáktornyára betörtek a partizá-
nok, ahonnét 68 embert a település határába hajtottak, majd ott az idősebbeket agyon-
lőtték.42

Nagy Iván 1944 októberében a magyar kormánytisztviselőket Újvidékről kimenekítő 
utolsó vonattal hagyta el a Délvidéket, először Hévízre, majd 1945-ben Ausztriába mene-
kült. 43 A jugoszláv hatóságok 1947 márciusában Horthy Miklós, Kállay Miklós, Keresztes- 
Fischer Ferenc, Lakatos Géza, Csatai Lajos mellett Nagy Iván kiadatását is kérték Magyar-
országtól,44 távollétében háborús bűnössé és népellenséggé nyilvánították.45 

Bár Nagy Iván emigrációs életszakaszának teljes feltárása egy későbbi tanulmány 
feladata lesz, néhány mondat erejéig annyit elöljáróban mindenképpen jelezni óhaj-
tunk, hogy a háború után 1951-ig az ausztriai Rum városában élt, ahol tolmácsként 
dolgozott a megszálló francia haderőnek. 

Nagy Iván 1947 második felében intenzíven bekapcsolódott a magyar politikai 
emig ráció életébe, annak szervezésébe, belharcaiba, s támogatta a Magyar Nemzeti Bizott-
mány (MNB) megalapítását. Az iratokból az is kiderül, hogy Nagynak és körének több 
komoly fenntartása volt a Varga Béla vezetése alatt álló intézménnyel szemben. Ezek a 
konfliktusok 1948-ban és 1949-ben a bal és jobb ideológiai viták, az 1945-ös és az 
1947-es emigráció közötti koncepcióbeli ellentétek és az MNB legitimitásának kérdése 
mellett elsősorban az ismételten a határokon túlra került magyarságnak a Bizottmá-
nyon belüli megoldatlan képviseletében csapódtak le. A kapcsolatrendszerre terhelőleg 
hatott az is, hogy az MNB az 1944/1945-ös délvidéki magyar- és németellenes atroci-
tások ügyét, azoknak a nyugati közvélemény elé tárását nem tartotta prioritásának.

Nagy Iván 1951-ben az Amerikai Egyesült Államokba, San Franciscóba költözött. 
Kezdetben gyári vasmunkásként, később ingatlanbefektetőként dolgozott.

Az Amerikai Egyesült Államokban a délvidéki magyar emigráció és az 1954 októ-
berében alapított Délmagyarország Felszabadító Tanácsa vezetőjeként tevékenykedett, 

41  A. Sajti, 2004, 313.
42  A. Sajti, 2010, 11–12
43  Elizabeth N. Moore, Nagy Iván lányának szóbeli közlése Honoluluban 2020. március 10-én.
44  343 háborús bűnöst kért ki Jugoszlávia Magyarországtól. Horthy, Kállay Miklós, Keresztes-Fischer Ferenc, 

Lakatos Géza, Csatay Lajos, Dálnoki Veress, Dövényi Nagy Lajos és Bonczos Miklós a névsorban. Szabadság, 
1947. március 21., 30–32. 

45  A korabeli jugoszláv rendeletek, törvények lehetővé tették, hogy bárkit háborús bűnössé, a nép ellen-
ségévé lehetett nyilvánítani szóbeli feljelentés alapján, az ezzel kapcsolatos bizonyítékok felmutatását 
pedig különösen 1944/1945 elején mellőzni lehetett. A jugoszláv hatóságok összesen 899 magyart nyil-
vánítottak háborús bűnösnek, köztük Nagy Ivánt. A bírósági eljárások és a halálra ítéltek pontos számát 
ma még nem lehet tudni. A. Sajti 2010, 19.
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amely szembehelyezkedett a jugoszláv kommunista hatalommal és együttműködött a 
horvát politikai emigrációval (elsősorban a Maček-féle szárnnyal). 1972 decemberében 
San Franciscóban hunyt el.

Előszó a mostani forrásközléshez

Nehéz helyzetben van a forrásközlő, ha egy eddig teljesen ismeretlen, több mint három-
ezer iratot tartalmazó, az 1945 utáni magyar politikai emigráció vezetőivel, annak is-
mert és kevésbé ismert szereplőivel kapcsolatos hagyatékból kell egy erősen korlátozott 
terjedelmű válogatást publikálnia. 

Egy ilyen forrásközlés a ránk maradt iratok összetettsége és terjedelme miatt elviek-
ben korlátozódhatna a magyar emigráció egyes, napjainkban már jól feldolgozott, 
ugyanakkor számos elemében még mindig hiányosan ismert történéseire, vagy ezzel 
összefüggésben azok egy-egy részaspektusának bemutatására. A hagyaték eddigi teljes 
ismeretlensége azonban határozottan ez ellen az eljárás ellen szól.  

A fenti objektív körülmény figyelembevételével ezért ez a forrásközlés – amely egy, 
az elkövetkezendő években kifejtett rendszerezés, tudományos kutatás, és az ezzel ösz-
szefüggésben megjelenő forrásközlések, tanulmányok és monográfia első állomása  – 
egy átfogó kép kialakítására törekedve eltekint a magyar politikai emigrációval össze-
függő konkrét kérdéskörök kibontásától. Elsősorban arra tesz kísérletet, hogy az 1945 
után, ekkor elsősorban még csak szerveződő magyar emigráció kezdeti éveiről, beillesz-
kedéséről, az egyéni sorsok alakulásáról, a belső vívódásokról, az ekkor még alakuló és 
formálódó Nemzeti Bizottmánnyal kapcsolatos első néhány vitáról, annak eddig telje-
sen ismeretlen részleteibe adjon betekintést. 

A most közlésre kerülő iratokat úgy válogattuk össze, hogy abból bepillantást nyer-
jünk a magyar emigráció egyes kulcsszereplőinek gondolkodásmódjába, a róluk alko-
tott véleményekbe, a szereplők kapcsolatrendszereinek formálódásába, alakulásába. 
Arra is törekedtünk, hogy a forrásközlés révén az olvasót megismertessük az abban sze-
replőknek a korabeli külpolitikával, a magyarországi és a jugoszláviai belpolitikai ese-
ményekkel kapcsolatos gondolataival is.

A forrásközlés súlypontját elsősorban Falcione Árpád46 volt bácskai főispán, ország-
gyűlési képviselő és Nagy Iván levélváltásai adják. Ezekből a levelekből betekintést nyer-
hetünk a Párizsban és Argentínában élő magyar emigránsok életébe, a korszak több 
ismert, vagy kevésbé ismert szereplőjének beilleszkedési és egzisztenciális nehézségébe. 

46  Falcione Árpád (Zombor, 1908. – Buenos Aires, 1977. szeptember 4.) édesapja, id. Falcione Árpád 
(1875–1935) 1910 és 1918 között magyar országgyűlési képviselő, 1922-ben a Jugoszláviában működő 
Magyar Párt egyik alapítója volt. Tanulmányait a budapesti József Nádor Műegyetem gazdasági karán 
végezte, ott is doktorált. Édesapja halála után, 1935-ben átvette a bajsai családi birtok vezetését. 1941-ben 
a Nagy Iván elnöksége alatt álló Délvidéki Földbirtokrendezési Tanács tagja, 1942 és 1944 között a Dél-
vidékről behívott magyar országgyűlési képviselő. 1944. augusztus 29-től a nyilas hatalomátvételig, 1944 
októberéig Bács-Bodrog vármegye főispánja volt. A második világháború után előbb Ausztriában élt, majd 
egy rövid ideig Franciaországban, végül 1949 nyarán Argentínában telepedett le. Az emigrációban a 
Magyar Nemzeti Bizottmány tagja, 1954-től a Délmagyarországi Felszabadító Tanács egyik vezetője volt.  
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Különösen érdekes és izgalmas Falcione Árpádnak a francia magyar kolónia tagjaival 
való találkozása, majd a saját argentínai kivándorlását és első benyomásait élénk színek-
kel és gazdag részletekkel bemutató levele. 

Az iratokat úgy válogattuk össze, hogy azokból több új, eddig ismeretlen információt 
adjunk a Magyar Nemzeti Bizottmány szervezésével összefüggő belső konfliktusok okai-
ról, de törekedtünk arra is, hogy az 1948–1949-es aktuális délszláv és magyarországi ese-
ményeket, így a Rajk-perrel kapcsolatos korabeli emigrációs véleményt is bemutassuk.

A közlésre kerülő, kézzel és írógéppel írt iratokat a mai magyar helyesírás szabályai 
szerint gépeltük át.

Ezúton mondok köszönetet a hagyaték tulajdonosának, Elizabeth N. Moore-nak, 
hogy engedélyezte és lehetővé tette a hagyaték helyszíni kutatását, teljes körű digitalizá-
lását, és elektronikus formában Magyarországra történő szállítását.

Ugyancsak köszönettel tartozom egykori témavezetőmnek, A. Sajti Enikőnek, aki 
felhívta figyelmemet a hagyaték meglétére és biztosította a személyes kapcsolatfelvételt 
annak tulajdonosával.

Külön köszönettel tartozom a VERITAS Történetkutató Intézet és Levéltár vezető-
ségének – Szakály Sándor főigazgatónak, Marinovich Endre főigazgató-helyettesnek és 
Ujváry Gábor intézetvezetőnek –, hogy biztosították a kutatáshoz szükséges anyagi 
feltételeket.
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Források

1.

Nyilatkozat a Magyar Nemzeti Bizottmány létesítéséről
Ausztria, 1948 júliusa 

(Gépirat)

Nyilatkozat

A politikai kibontakozás alapjaként elfogadjuk Varga Bélának47 a magyar törvényhozás 
szerepét ideiglenesen betöltő Magyar Nemzeti Bizottmány létesítésére vonatkozó fel-
hívását.

Természetesnek tartjuk, hogy a Magyar Nemzeti Bizottmány összehívásánál és an-
nak működésénél a demokratikus parlamentarizmus irányelvei érvényesüljenek.

Jogul igényelhetik arra a meghívást és az azon való részvételt mindazok, akik a ma-
gyar parlament tagjai voltak és jelenleg szabad földön élnek.

Megszűnik a Magyar Nemzeti Bizottmányi tagsága mindazoknak, akiket a Nemzeti 
Bizottmány által az erre a célra külön megválasztott igazolóbizottság olyanoknak mi-
nősít, mint akik akár a nácik, akár a kommunisták eszközeiként Magyarországot idegen 
kézre juttatták.

A  Magyar Nemzeti Bizottmány összehívásának és az azon való részvételnek jogi, 
fizi kai és gazdasági előfeltételeit biztosítani kell.

A Magyar Nemzet szuverenitását ideiglenesen képviselő Nemzeti Bizottmány hatás-
körébe tartozik a végrehajtó szerv megválasztása.

Ausztria 1948 július havában.
Nagy Iván

Falcione Árpád
Stiz János48

Vértessy Károly49

47  Varga Béla (Börcs, 1903. február 18. – Budapest, 1995. október 13.) teológiai tanulmányait Győrött és 
Veszprémben végezte. 1929-től Balatonboglár plébánosa, 1937-től a Független Kisgazdapárt alelnöke. 
1939 és 1944 között országgyűlési képviselő. 1945 áprilisában az Ideiglenes Nemzetgyűlés tagja, majd 
novembertől nemzetgyűlési képviselő. 1946. február 7-én az országgyűlés elnökévé választották. 
1947. június 2-án letartóztatása elől az Amerikai Egyesült Államokba emigrált. Az emigrációban a Magyar 
Nemzeti Bizottmány elnöke volt. 1990-ben a szabadon választott magyar országgyűlés alakuló ülésén 
mondott beszédet, 1991-ben hazatelepült. 

48  Stitz János (Nyitra, 1897. december 15.–?) vegyészmérnöki tanulmányait Budapesten végezte. 1939 és 
1944 között magyar országgyűlési képviselő volt.

49  Vértessy Károly (Nagykároly, 1896. május 17.–?) a bécsújhelyi katonai akadémián végzett, az első világ-
háborúban súlyosan megsebesült. A Tanácsköztársaság alatt ellenforradalmi szervezkedés vádjával letartóz-
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N y i l a t k o z a t50

A politikai kibontakozás alapjaként elfogadjuk Varga Bélának a magyar törvényhozás 
szerepét ideiglenesen betöltő Magyar Nemzeti Bizottmány létesítésére vonatkozó fel-
hívását.

Természetesnek tartjuk, hogy a Magyar Nemzeti Bizottmány összehívásánál és an-
nak működésénél a demokratikus parlamentarizmus irányelvei érvényesüljenek.

Jogul igényelhetik arra a meghívást és az azon való részvételt mindazok, akik a ma-
gyar parlament tagjai voltak és jelenleg szabad földön élnek.

Megszűnik a Magyar Nemzeti Bizottmányi tagsága mindazoknak, akiket a Nemzeti 
Bizottmány által az erre a célra külön megválasztott igazolóbizottság olyanoknak mi-
nősít, mint akik akár a nácik, akár a kommunisták eszközeiként Magyarországot idegen 
kézre juttatták.

A Magyar Nemzeti Bizottmány összehívásának és azon való részvételnek jogi, fizi-
kai és gazdasági előfeltételeit biztosítani kell.

A Magyar Nemzet szuverenitását ideiglenesen képviselő Nemzeti Bizottmány hatás-
körébe tartozik a végrehajtó szerv megválasztása.

Ausztria 1948 július havában.
Barankovics István51

Kalmár Tihamér52

Teleki Béla53

tatták, 1919 júniusában megszökött, majd a Prónay-különítmény tagja volt. 1925-ben vitézzé avatták. 
A második világháború alatt a Pharmacia Gyórgyszerészeti Gyár Rt. igazgatója volt. 1945-ben a Függet-
len Kisgazdapárt színeiben nemzetgyűlési képviselővé választották. A budapesti népügyészség 1919-es 
szerepe miatt vizsgálatot indított ellene. 1946 novemberében kizárták az FKGP-ből, majd Párizsba szö-
kött. 1947. július 4-én megfosztották képviselői mandátumától. 1949 és 1956 között a Magyar Nemzeti 
Bizottmány tagja volt. 

50  Írógéppel írt levél.
51  Barankovics István (Polgár, 1906. december 13. – New York, 1974. március 13.) jogi tanulmányait a 

Kirá lyi Magyar Pázmány Péter Tudományegyetemen folytatta. A háború előtt a Bartha Miklós Társaság 
tagja volt. 1943-tól a Magyar Nemzet főszerkesztője. 1944 márciusában a német letartóztatás elől a budai 
ferences rendházba menekült. 1944 októberében a Keresztény Demokrata Néppárt egyik alapítója volt. 
1945 májusában megválasztották a párt vezetőjének. 1947-ben országgyűlési képviselővé választották, 
1948 júniusában tiltakozott az egyházi iskolák bezárása ellen. 1949 januárjában megtagadta, hogy 
tanús kodjon a Mindszenty elleni koncepciós perben. Ezután előbb Ausztriába menekült, majd 1950-től 
az Amerikai Egyesült Államokban élt mint a magyar emigráció egyik vezetője. 

52  Kalmár Tihamér (?–?) bácstopolyai földbirtokos, 1942 és 1944 között magyar országgyűlési képviselő.
53  Gróf Teleki Béla (Kolozsvár, 1899. május 16. – New York, 1990. február 7.) erdélyi földbirtokos, jogi tanul-

mányait a kolozsvári Ferenc József Tudományegyetemen végezte. 1936-ban az Erdélyi Magyar Gazdasági 
Egyesület alelnöke. 1940 és 1944 között magyar országgyűlési képviselő, az Erdélyi Párt alapítója, majd 
elnöke. 1944-ben a kolozsvári Magyar Tanács egyik kezdeményezője. A szovjetek letartóztatták, majd átad-
ták a magyar politikai rendőrségnek. 1945 októberében került szabadlábra, 1947-ben emigrált. Az Ame-
rikai Egyesült Államokban haláláig az elszakított magyar nemzettestek kérdéskörével foglalkozott.
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Nagy Iván
Falcione Árpád

Fáy István54

2.
Falcione Árpád Teleki Bélának Varga Béla felhívásával kapcsolatban

Dornbirn, Ausztria, 1948. július 28. 

(Gépelt másolat)

Kedves Béla! 

A Varga-féle felhíváson és nyilatkozatunkon elutazástok után sokat gondolkodtam és 
néhány új szempont jutott eszembe, amit annyira fontosnak tartok, hogy sietek még 
idejében közölni.

A Vargáékkal folytatandó további tárgyalások során és eredményeképpen többféle 
fejlődés, illetve megoldás alakulhat ki. Ezek a következők:

1. Vargáék teljes egészében elfogadják a nyilatkozatunkban foglaltakat. Ez esetben 
összejönnek mondjuk Párizsban az összes volt törvényhozók és egy bizottságot válasz-
tanak, mely nyilatkozatunk negyedik bekezdésében foglaltak szerint igazolja az egyes 
törvényhozókat és megszünteti magyar nemzeti bizottmányi tagságát mindazoknak, 
kiket olyanoknak minősít, hogy akár a nácik, akár a kommunisták eszközeiként Ma-
gyarországot idegen kézre juttatták. A  megmaradt törvényhozók alkotják ezután a 
Nemzeti Bizottmányt, mely tagjaiból egy végrehajtó szervet választ. Gyakorlatilag ez 
valószínűleg olyképp folyna le, hogy az összejött törvényhozók, kiknek többsége jobb-
oldaliakból állna, egy oly igazoló bizottságot választ, mely csak a nyilasokat fogja a 
Nemzeti Bizottmányból kizárni és egy oly Nemzeti Bizottmány alakul tehát, melynek a 
nyilasok kizárása után is jobboldali többsége van.

54  Fáy István (Pozsony, 1881. január 5. – Buenos Aires, 1953. augusztus 10.) egyetemi tanulmányait Buda-
pesten és Berlinben végezte. 1918–1919-ben a miskolci kerület közélelmezési kormánybiztosa, 1920-tól 
alispán, majd Csanád vármegye főispánja 1939-ig. 1939 és 1944 között országgyűlési képviselő, vallás- és 
közoktatásügyi államtitkár. 1944. október 15-én saját kérésére felmentették. 1945-ben emigrált, s Argen-
tínában telepedett le. 
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( Jobboldal alatt értem egyszerűség kedvéért mindazokat, kik a MÉP,55 Erdélyi Párt56 
stb. tagjai voltak, tekintet nélkül arra, hogy disszidáltak vagy sem, baloldal alatt pedig a 
kisgazdákat,57 szociáldemokratákat58 stb.)

Ezen 1. szám megoldásnak több igen komoly hibája van. Ezek:
a) Kimondjuk a nyilasokról, hogy hazaárulók, mert idegen kézre játszották az orszá-

got. Ezt egy oly súlyú szerv mondja ki parlamentáris alapon, mely a legutóbbi három ma-
gyar országgyűlésből tevődik össze és melynek határozatai a jövő magyar életre irányadó-
ak lesznek. Függetlenül attól, hogy mi a magánvéleményem, ezt így kimondani nem áll 
jogunkban, mert ezt nem mi, hanem a történelem fogja megállapítani. A nyilasok ily mér-
tékű megbélyegzésével a jövő új magyar demokráciája máris egy halálos ellenség létesítésé-
vel indul, akiknek egy része egyébként támogatónak volna megnyerhető.

55  Az Imrédy Béla által létrehozott Magyar Élet Mozgalom és az addigi Nemzeti Egységpárt összeolvadá-
sából 1938. február 2-án létrejött új kormánypártnak, a Magyar Élet Pártjának a mozaikszava. 

56  Észak-Erdély visszacsatolása után 46 személyt hívtak be az országgyűlésbe. 1940. november 15-én ala-
kult meg az Erdélyrészi Pártonkívüli Képviselők csoportja, majd 1940. december 7-én a képviselők meg-
alakították az Erdélyi Pártot, amely a kül- és belpolitikai kérdésekben a kormányt támogatta. Elnöke 
Ember Géza, főtitkára Teleki Béla volt. Vezetői 1944 szeptemberében sürgették a fegyverszünetet, majd 
tiltakoztak a dél-erdélyi fegyveres támadás ellen.

57  A Független Kisgazda-, Földmunkás- és Polgári Párt 1930. október 12-én alakult meg, első elnöke Nagy 
Ferenc volt. Decemberben egyesült az Agrárpárttal, majd Eckhardt Tibor elnöksége alatt magába 
olvasz totta a Bajcsy-Zsilinszky Endre-féle Nemzeti Radikális Pártot. A  14 mandátummal rendelkező 
pártot Eckhardt Amerikába utazása után Bajcsy-Zsilinszky Endre vezette. Az 1945-ös választásokon a 
párt abszolút többséget szerzett, a Szovjetunió nyomására azonban nagykoalíciót kellett alakítani. Már 
ebben az évben megkezdődött a párt szétverése, majd vezető politikusainak ellehetetlenítése után 
1949-ben annak maradékát bekényszerítették a Nemzeti Függetlenségi Népfrontba, és ezzel megszűnt 
létezni. 

58  A Magyarországi Szociáldemokrata Párt 1890. december 7-én alakult meg. 1919. március 21-én egye-
sült a Kommunisták Magyarországi Pártjával. Az egyesülést nem támogatták a párt nagy tekintélyű ve-
zetői, Garami Ernő, Buchinger Manó, Peidl Gyula és Propper Sándor. A Tanácsköztársaság bukása után 
Peyer Károly és Peidl Gyula vezetésével szerveződött újjá, majd az 1921-ben megkötött Bethlen–
Peyer-paktum eredményeként a működését nem tiltották be. A párt 1944-ben illegalitásba kényszerült, 
vezetőit a Gestapo letartóztatta. 1945 után jelentős szerepe volt az újjászerveződő magyar politikai élet-
ben, azonban a párton belül kiéleződtek a különböző frakciók közötti belharcok, amelyek végül párt-
szakadáshoz vezettek. A párt jobbszárnyát 1948-ban kizárták, ezután a párt maradéka 1948. június 12-én 
egyesült a Magyar Kommunista Párttal. A fúzió révén jött létre a Magyar Dolgozók Pártja.
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b) Felmentjük a politikai felelősség alól Nagy Ferencéket,59 Vargáékat, Pfeifferéket,60 
Kovács Imrééket61 stb., azzal, hogy megállapítjuk, hogy nem játszották kommunisták 
eszközeiként idegen kézre az országot, pedig azt hiszem, hogy odahaza a nép jó néhá-
nyukat furkósbottal várja.

c) Már a kiinduláskor antidemokratikus módszerekkel kezdjük a jövő magyar életet 
felépíteni – melynek pedig nyilván demokratikusnak kellene majd lennie – azzal, hogy 
a szavazati jogát vonjuk meg egyeseknek, mert a Nemzeti Bizottmányból történő törlé-
sük gyakorlatilag azt jelenti, hogy nem vehetnek részt a végrehajtó szerv, vagy új magyar 
kormány megválasztásában. A politikai ellenfélnek a politikai jogok megvonásával tör-
ténő kirekesztése diktatórikus és a demokrácia alapfeltételébe ütközik.

59  Nagy Ferenc (Bisse, 1903. október 8. – Herndon, Virginia, 1979. június 12.) saját erejéből képezte ma-
gát, 1924-ben belépett az Egységes Pártba, 1928 és 1930 között a párt Baranya vármegyei alelnöke volt. 
Miután onnan kilépett, Tildy Zoltánnal megszervezte a Független Kisgazdapártot, melynek 1930 és 
1945 között főtitkára volt. 1939-ben Baranya vármegye listájáról lett országgyűlési képviselő. 1944. áp-
rilis 12-én a Gestapo letartóztatta. 1944. október 10-én szabadult, majd illegalitásba vonult. 1945 áprili-
sában az Ideiglenes Nemzetgyűlés tagja, 1945. augusztus 20-án az FKGP elnöke. 1945. május 11. és 
november 15. között újjáépítési miniszter, 1945. november 29. és 1946. február 5. között a Nemzetgyű-
lés elnöke. 1946. február 4. és 1947. május 31. között magyar miniszterelnök. Személyi titkárát 1947. 
május 28-án letartóztatták, őt magát június 1-jén Svájcban lemondásra kényszerítették. 1947. jú nius 3-án 
az FKGP kizárta a pártból, október 7-én megfosztották állampolgárságától is. A  Magyar Nemzeti 
Bizott mány egyik alapítója, 1955–1956-ban annak alelnöke. 1957-ben a strasbourgi Magyar Forradalmi 
Tanács intézőbizottságának tagja, 1958-ban a Magyar Bizottság tagja volt. 

60  Pfeiffer Zoltán (Budapest, 1900. augusztus 15. – New York, 1981. augusztus 16.) a Királyi Magyar Páz-
mány Péter Tudományegyetemen 1923-ban szerzett jogi diplomát, 1928-ban ügyvédi és bírói vizsgát 
tett. 1931-től a Független Kisgazdapárt tagja, 1936-tól a párt ügyésze. 1943-ban jelentős szerepet ját-
szott a Kisgazdapárt és a Szociáldemokrata Párt megegyezésének előkészítésében, amelynek egyik leg-
fontosabb eleme a kommunistáktól való távolságtartás volt. A  nyilas hatalomátvétel után Bajcsy- 
Zsilinszky Endrével a Magyar Nemzeti Felkelés Felszabadító Bizottságának az egyik szervezője volt. 
1945-ben az Ideiglenes Nemzetgyűlés tagjává választották, majd az 1945-ös választások után az FKGP 
frakciójának a tagja lett. 1947-ben kilépett a pártból, s megalapította a Magyar Függetlenségi Pártot. 
Az 1947-es választásokon 49 mandátumot szerzett, de a párt eredményét a kommunisták bírósági úton 
megtámadták. 1947 novemberében mentelmi jogát felfüggesztették, majd az Amerikai Egyesült Álla-
mokba emigrált.  

61  Kovács Imre (Alcsút, 1913. március 10. – New York, 1980. október 27.) 1933-ban beiratkozott a Ma-
gyar Királyi József Műegyetem közgazdasági karára, de egyetemi diplomát nem szerzett. 1937. március 
15-én a Nemzeti Múzeum lépcsőjén felolvasta a Márciusi Front követelésének tizenkét pontját. A néma 
forradalom című szociográfiája miatt 1937 októberében izgatás vádjával három hónap börtönbüntetésre 
ítélték. 1942. március 15-én a Magyar Történelmi Emlékbizottság által szervezett koszorúzáson Bajcsy- 
Zsilinszky Endrével koszorúzta meg Petőfi szobrát. 1942-ben kémkedés vádjával letartóztatták, majd 
három hónap múlva szabadlábra helyezték. 1943-ban a szárszói konferencia résztvevője volt. A német 
megszállás után bujkált, majd bekapcsolódott a Magyar Front tevékenységébe. 1945 elején a Nemzeti 
Parasztpárt főtitkárává választották, 1946 márciusától annak alelnöke volt. 1945-ben az Ideiglenes 
Nemzetgyűlés tagja, majd a választások után a Nemzeti Parasztpárt parlamenti képviselője. 1947 augusz-
tusában a Független Demokrata Párt színeiben újra képviselőnek választották. 1947 novemberében 
Svájcba emigrált, 1949-ben az Amerikai Egyesült Államokba költözött. 1951-ben egy nyilvánosságra 
került magánlevélben élesen bírálta a Magyar Nemzeti Bizottmány vezetőit. 1958-ban a Magyar Bizottság 
tagjává választották.   
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Ezen 1. sz. megoldást azonban Vargáék véleményem szerint amúgy sem fogják el-
fogadni.

2. Engedünk a nyilatkozatban foglaltakból és jobban közeledünk Vargáék felé. Hoz-
zájárulunk, hogy ne minden törvényhozó kapjon meghívást és már a meghívók szétkül-
désénél nyerjen Vargáék által, vagy egy velük előzetesen kötött megállapodás alapján 
formailag Vargáék által annak megállapítása [!], hogy kik a hazaárulók. Ez esetben a 
Nemzeti Bizottmányba behozhatók a jobboldalról azok, a) kik nem voltak a Nemzeti 
Szövetség62 tagjai, b) ezenkívül esetleg még a megszállott területiek és az altöttingi el-
lenállók63 akkor is, ha a Nemzeti Szövetség tagjai voltak. Az a) pont körülbelül 10-15 
embert jelent (Fáy, Kállay,64 Fabinyi,65 Bonczos,66 ? Teleki Béla, Albrecht67 ?, Padányi- 

62  Utalás a Törvényhozók Nemzeti Szövetségére, amelyet 1944. október 9-én 120-130 jobb- és szélsőjobb-
oldali képviselőházi tag hozott létre. Elnöke Szász Lajos, társelnöke Jaross Andor, alelnöke Szöllösi Jenő, 
ügyvezető alelnöke Rajniss Ferenc volt. 1944. október 30-án József főherceg vezetésével alakult meg 
testvérszervezete, a Felsőházi Tagok Nemzeti Szövetsége. A háború utolsó szakaszában Sopronba telepí-
tett csonka-országgyűlésen e két szervezet tagjai vettek részt. 

63  1947. augusztus 20-án a bajoroszági Altöttingben az 1939-es képviselőház és a felsőház 56 törvény-
hozója által megtartott országgyűlés. Alkotmányellenesnek minősítette a debreceni Ideiglenes Nemzet-
gyűlést, és önmagát a magyar állameszme egyetlen képviselőjévé nyilvánította. Az országgyűlés Farkas 
Ferencet választotta meg miniszterelnöknek, aki még aznap bemutatta kormánya tagjait. Az altöttingi 
kormány tevékenységét sem a győztes nagyhatalmak, sem a politikai emigráció jelentős része nem ismer-
te el, ezért Farkas 1949. május 29-én Münchenben lemondott. Bővebben: Farkas, 1969; Borbándi, 
1985, 32–42.

64  Kállay Miklós (Nyíregyháza, 1887. január 23. – New York, 1967. január 14.) 1910-ben Budapesten 
szerzett jogi doktorátust. 1920 után a nagykállói járás főszolgabírója, majd 1929-ig Szabolcs és Ung vár-
megyék főispánja volt. A Bethlen-kormányban kereskedelemügyi államtitkár, 1932 és 1935 között föld-
művelésügyi miniszter. 1942. március 10. és 1944. március 22. között Magyarország miniszterelnöke volt.

65  Fabinyi Tihamér (Hisnyóvíz, 1890. augusztus 7. – Boston, 1953. június 11.) 1913-ban Budapesten szer-
zett jogi oklevelet. Az első világháború után ügyvédi irodát nyitott. 1924-ben a Királyi Magyar Pázmány 
Péter Tudományegyetemen a perjog magántanárává nyilvánították. 1931-től országgyűlési képviselő, 
1932. október 1. és 1935. március 4. között a Gömbös-kormány kereskedelmügyi minisztere. 1935. ja-
nuár 6. és 1935. március 4. között ideiglenes jelleggel pénzügyminiszter, majd 1938-ig a Darányi- 
kormány pénzügyminisztere. Lemondását követően örökös felsőházi tag, a Magyar Általános Hitelbank 
alelnök-vezérigazgatója, 1940-től a Magyar Tudományos Akadémia igazgatósági tagja volt. A  német 
megszállás után Svájcba emigrált, majd az Amerikai Egyesült Államokba költözött. 

66  Bonczos Miklós (Nagyszalonta, 1897. szeptember 16. – Buenos Aires, 1971. augusztus 16.) a Ludovikán 
hadnagyi rangban végzett, majd jogi oklevelet szerzett Budapesten. 1933-ban Csongrád vármegye tiszti-
főügyészévé választották, 1933-tól előbb megyei helyettes pártelnök, majd megyei pártelnöke a Nemzeti 
Egység Pártja Csongrád megyei szervezetének. 1937-től Csongrád vármegye főispánja, 1938 és 1942 
között országos árvízvédelmi és menekültügyi kormánybiztos, belügyi államtitkár. 1939-től ország-
gyűlési képviselő, 1942. július 14. és 1944. augusztus 7. között igazságügyi államtitkár, majd 1944. októ-
ber 12-ig a Lakatos-kormány belügyminisztere volt. A második világháború után Argentínában telepe-
dett le, 1965 és 1970 között az argentínai Erdélyi Bizottság elnöke. 

67  Albrecht Dezső (Bánffyhunyad, 1908. február 26. – Párizs, 1976. szeptember 6.) jogi tanulmányait 
Kolozs váron folytatta, 1936-tól szülővárosában volt ügyvéd. 1936 és 1944 között a Hitel című folyóirat 
szerkesztője. 1939 és 1940 között a Magyar Népközösség társadalmi szakosztályának titkára, 1940 és 
1944 között magyar országgyűlési képviselő, 1941 tavaszától az Erdélyi Párt ügyvezető elnöke. 1947-ben a 
román hatóságok mint háborús bűnöst kérték ki. Ekkor Párizsba emigrált. 1948-ban a Magyar Nemzeti 
Bizottmány egyik alapítója. 1951 és 1953 között a Szabad Európa Rádió munkatársa. Az emigrációban 
több magyar lapba is írt cikkeket.
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Gulyás,68 Hunyady,69 Közi-Horváth,70 Szabó Gyesze,71 Baross Gábor72 !, Ulain Ferenc,73 
Falcione), a b) pont hozzáadásával pedig e szám legfeljebb 25-re emelhető.

E lehetőségénél az 1. sz. megoldás valamennyi hibája fokozottabb mértékben forog 
fenn, tetézve még azzal, hogy a 25 jobboldali megbélyegezte az egész jobboldalt, a kita-
szítottak csoportját lényegesen nagyobb területre terjesztette ki és Farkasék74 körül az 
ellenpólus még jobban megmerevedik.

A hibákon felül az így alakult Nemzeti Bizottmány baloldali többséggel is rendelke-
zik, ami azonban véleményem szerint önmagában még nem is volna oly veszélyes, mert azt 
hiszem, hogy a kvalitásbéli fölény és az egymás közötti szoros együttműködés a jobboldal-
nak előbb-utóbb oly súlyt adna, hogy a baloldali többséggel megbirkózhatnék.

3. Úgy az 1., mint a 2. sz. megoldás helyett helyesebbnek tartanám, ha egy oly meg-
oldás jönne létre, mely abban különbözik az 1. sz.-tól, hogy nyilatkozatunk negyedik 
bekezdésének a helyébe a következő szöveg lép:

68  Padányi Gulyás Jenő (Técső, 1900. május 21. – Billings, Amerikai Egyesült Államok, 1982. novem-
ber 8.) 1923-ban Budapesten szerzett mérnöki oklevelet. 1941 és 1944 között az Építészet szaklap szer-
kesztője. Az 1930-as években Gömbös Gyula és Imrédy Béla értelmiségi holdudvarához tartozott. 

69  Hunyady Imre (?–?) IV. Károly király főudvarmesterének, Hunyady Józsefnek a fia, dunántúli nagy-
birtokos, az Országos Magyar Gazdasági Egyesület (OMGE) választmányi tagja, 1942. december 12-től 
a felsőház tagja. 1945-ben 4400 hold földjét felosztották. A háború után Ausztriába emigrált, 1950-ben 
a Magyar Nemzeti Bizottmány tagja.

70  Közi Horváth Józsefet (Agyagos, 1903. szeptember 25. – Oberhaching, 1988. május 26.) 1927-ben 
szentelték pappá, 1929-ben a Királyi Magyar Pázmány Péter Tudományegyetem Hittudományi Karán 
szerezte meg a teológiai doktori címet. 1935-ben Serédi Jusztinián esztergomi érsek, hercegprímás az 
Actio Catho lica magyarországi szervezetének főtitkárává nevezte ki. 1938-ban a budapesti eucharisz-
tikus világ kongresszus egyik szervezője. 1939 és 1944 között magyar országgyűlési képviselő volt. 
1944. november 4-én, Szálasi parlamenti eskütételének napján nagy beszédben támadta az új rendszert. 
1948-ban hagyta el Magyarországot. Párizsban a Magyar Keresztény Népmozgalom alapítója, a Magyar 
Nemzeti Bizottmány végrehajtó bizottságának tagja volt.

71  Szabó Gyula (Perlak, 1901–?) jogi tanulmányait az Erzsébet Tudományegyetemen végezte, aktív szere-
pet játszott a cserkészetben. Az 1939-es választásokon Tatabánya képviseletében kormánypárti kép-
viselőként került be az országgyűlésbe. 1950-ben a Magyar Nemzeti Bizottmány tagja.

72  Baross Gábor (? 1884–? 1971) közgazdász, a MÉP országgyűlési képviselője.
73  Ulain Ferenc (Nagyszeben, 1881. július 8.–?) egyetemi tanulmányait Kolozsvárott és Budapesten végez-

te, majd Déván nyitott ügyvédi irodát. A Tanácsköztársaság alatt ellenforradalmi tevékenység vádjával 
letartóztatták. 1919-ben a Szózat című fajvédő lap alapítója. 1923-ban Gömbös Gyulával a Fajvédő Párt 
alapítója, 1922 és 1926 között országgyűlési képviselő. 1931-ben és 1935-ben kisgazdapárti programmal 
került be a parlamentbe.

74  Vitéz Kisbarnaki Farkas Ferenc (Kismarton, 1892. május 27. – Arnstorf, 1980. április 14.) 1912-ben 
végez te el a Ludovika Akadémiát. Az első világháborúban csapattisztként szolgált. 1924-től a 3. gyors-
dandár vezérkari osztályán, 1928-tól a Honvédelmi Minisztérium kiképzési osztályán teljesített szolgá-
latot. 1930-tól a Hadiakadémia oktatója, 1935-től a Honvédelmi Minisztérium 1/d osztályának a veze-
tője. 1938 és 1943 között a Ludovika parancsnoka. 1940-ben tábornokká, 1943-ban altábornaggyá, 
1944. október 31-én vezérezredessé léptették elő. 1943 augusztusa és 1944 októbere között a VI. hadtest 
parancsnoka, 1944. október 23-tól országos elhelyezési kormánybiztos (kiürítési kormánybiztos) volt. 
1946-ban az emigrációban a Magyar Szabadság Mozgalom egyik kezdeményezője. Az 1947. augusz-
tus 20-i „altöttingi országgyűlés” miniszterelnöknek választotta. Kormánya működését az emigrációban 
nem tudta elismertetni, így 1948-ban lemondott. 
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Valamennyi volt törvényhozó összehívásával egy oly „ad hoc” alakult testület jön 
létre, mely csak egyetlenegy alkalommal ülésezik és feladata, hogy megállapítsa azokat 
a kritériumokat, melyek a ma fennálló nemzetközi politikai helyzetben és a mai kívána-
tos politikai felfogásnak megfelelően, a politikai posszibilitás szempontjából tehát, 
szükségesek a nemzeti bizottmányi tagsághoz, majd utána e kritériumok alapján ki jelöli 
vagy megválasztja a Nemzeti Bizottmány tagjait. Mindez eszközölhető egy e célra vá-
lasztott bizottság útján is. Az így alakult Nemzeti Bizottmány képezi azután a magyar 
nemzeti szuverenitást ideiglenesen képviselő testületet, mely tagjaiból egy végrehajtó 
szervet választ.

Ily megoldás esetén elesik úgy az a), b), mint c) pontba foglalt hiba, mert nem a 
szavazati jog vonatik meg és nem történik megbélyegzés, sem felmentés, hanem a 
választ hatóság korlátoztatik, ami nem jelent letérést a demokratikus módszerekről. 
Ez az eljárás a kirekedt jobboldal részéről is inkább elfogadható és azt hiszem, Vargáék 
is könnyebben mennének bele, mert hisz ily esetben mi jobban közeledhetünk feléjük a 
kritériumok megszabásának erőssége terén, és esetleg még abba is belemehetünk, hogy 
a nemzeti szövetségi tagság, illetve a megszállott területi, vagy altöttingi ellentálló mivolt 
legyen a mérvadó.

Véleményem szerint ez esetben az „ad hoc” ülésező testület összejövetele Német-
országban vagy Ausztriában is történhetik, a kritériumok megszabására vonatkozólag 
pedig Vargáékkal – szükség esetén – egy előzetes megállapodást köthetünk és egyben 
kötelezzük magunkat, hogy a szavazáskor a megállapodás értelmében fogunk cselekedni, 
hogy ezáltal Vargáék megnyugtatására a megállapodás szerinti kritériumok megszava-
zásánál a többség biztosítva legyen.  

4. Amennyiben a 3. sz. megoldás Vargáék ellenzése folytán nem volna megvalósítha-
tó, véleményem szerint akkor is meg kell teremteni a hidat, de semmi esetre sem a 2. sz. 
megoldás útján, hanem inkább a parlamentáris alap kikapcsolásával. Ez esetben inkább 
bővüljön ki mondjuk a New York-i hetes bizottság75 akár csak 4-5 általuk meghívott 
jobboldalival, mert ez így egy átmeneti, elvi kötelezettség nélküli koalíciófélét jelentene 
csak, ami idővel azt eredményezheti, hogy e bizottság tovább bővül jobbfelé, illetve a 
felvett közvetlen kapcsolatok révén Vargáék oly befolyás alá kerülhetnek, ami előbb- 
utóbb a 3. sz. megoldás megvalósítását hozza. Ez esetben nem is kell, hogy a meghívot-
tak törvényhozók legyenek.

Parlamentáris alátámasztással felfogásom szerint csak a 3. sz., vagy egy ehhez hason-
ló út járható.

- - -

Tekintve, hogy a nyilatkozatot már aláírtuk, nem arra gondolok, hogy azt változtassuk 
meg, hanem arra, hogy ha a nyilatkozatot Vargáék visszautasították – ami valószínű –, 
akkor egy ily újabb megoldást javasoljunk. Tekintve, hogy az idő sürget, Amerikába 

75  A New York-i hetes bizottságot nem tudtuk azonosítani.
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pedig a posta lassan megy, a nyilatkozat kísérőlevelében már most meg lehet tenni 
a 3. sz. megoldásra szóló ajánlatot, mint második lehetőséget feltüntetve. Tehát csak a 
kísérőlevelet kellene átszövegezni.

B. Miklóst76 tegnap este felkerestem, mindezt elmondottam neki és magáévá tette. 
Ugyancsak tőle értesültem, hogy Fáynak77 – bár aláírta – bizonyos aggályai voltak a 
nyilvánosságra hozatallal kapcsolatban. Indok, hogy netán kitör a háború és az oroszok 
idejönnek, az itt ragadt menekültek közül azok, kik az emigráció során nem szerepel-
tek, elcsúszhatnak, viszont kik szerepeltek, a halál fiai. Ezzel kapcsolatban az a felfogá-
som, hogy ily szempontnak nem szabad befolyást játszania, mert csak még nehézke-
sebbé teszi a kibontakozást, viszont az orosz elözönlés esetén a szereplők és nem 
szereplők között legfeljebb az lesz a különbség, hogy előbbieket tán autóval viszik, 
utóbbiak pedig gyalog mennek Szibériába.

Mellékelten küldök egy Ivánnak szóló levelet, mely tartalmazza egyrészt az általa 
Nagy Zoltán78 részére lediktált anyagot, amit gépbe tettem, másrészt egy részemről neki 
írott levelet. Kérlek olvasd el mindkettőt, mert – bár rengeteg bennük a felesleges szó-
szaporítás – mégis hozzátartoznak ezen levelem teljes megértéséhez és ennek mintegy 
kiegészítő részét képezik. Utána pedig add át, kérlek, őket Ivánnak.

Samu79 lapját időközben bizonyára már megkaptad és igyekezzetek kérlek, hétfőn 
eljönni.

Remélem, hogy az argentin konzult még Innsbruckban találtad és az IRO80 útlevél 
körüli bajok is rendeződtek.

Újabban mind többet hallok beszélni egy vatikáni segélyakcióról, mely Salzburgban 
is működik már és kellő papi ajánlásokra nemcsak az argentin vízumdíjat, hanem a tel-
jes útiköltséget is – vallásra való tekintet nélkül – megtéríti. Egyesek szerint a következő 
címen kell a kérelmet benyújtani: Caritas Internationalis Socorros a los immigrantes 
Europeos, Buenos Aires, Pozos 129., a napokban Koráni Elemértől81 kapott értesítés 

76  Bonczos Miklós.
77  Fáy István.
78  Nagy Zoltánt nem sikerült azonosítani.
79  Samut nem sikerült azonosítani.
80  IRO: az International Refugee Organisation, az ENSZ irányításával működő nemzetközi menekültügyi 

szervezet angol mozaikszava.
81  Koráni Elemér (Szilberek, 1888. március 13. – Innsbruck, 1957. július 25.) teológiai tanulmányait Kalo-

csán folytatta. Az első világháborúban a 68. gyalogezred százados-főlelkésze volt. A háború után a zom-
bori főgimnázium hittantanára, 1924-ben újvidéki plébános. 1925-ben Szegeden szerzett kánonjogi 
dok torátust. Az újvidéki Délbácska napilap, majd a Reggeli Újság külpolitikai rovatának vezetője. A köz-
vetlenül a második világháború előtt megalakult Jugoszláviai Magyar Közművelődési Szövetség alelnö-
keként a szervezet tényleges vezetője. 1941-ben a nemzethűségi bizonyítványokat kiadó, ún. Tízes igazoló-
bizottság tagja. 1942 és 1944 között magyar országgyűlési képviselő, a Délvidéki Magyar Közművelődési 
Szövetség vezetője. 1944-ben a jugoszláv partizánhatóságok háborús bűnösnek nyilvánították, 1945-ben 
a jugoszláv titkosszolgálat, az OZNA Magyarországon nyomozott ellene. A háború után Ausztriába em-
igrált, részt vett az altöttingi országgyűlésen. Az emigráns délvidéki magyar politikai szervezkedés egyik 
vezér alakja, Nagy Iván közeli munkatársa és barátja volt.
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szerint viszont P. Dénes Gergely,82 Innsbruck, Schillerstrasse 17/III pontos információt 
tud adni a teendőkről.
A mielőbbi viszontlátásig igaz barátsággal köszönt

Őszinte híved
Árpád

1948. július 28.

3.
Falcione Árpád levele Nagy Ivánhoz a Nemzeti Bizottmányról

Dornbirn, Ausztria, 1948. július 28. 

(Az előző [2.] irat kísérőlevele. Gépirat)

Kedves Iván!

Mellékelten küldöm az áttett és legépelt levelet. Igyekeztem mindent szó szerint meg-
tartani és csak ott eszközöltem változtatásokat, ahol mondattani zavarok voltak.

Ugyancsak mellékelten küldöm azt a cédulát, amit tegnap kaptam sógoromtól 
Párizs ból, akit ígéretemhez képest megkértem, hogy nézzen utána vízumügyednek. 
Időközben Vasvári83 útján már értesültél a vízumok meglétéről, így a mellékelt cédulá-
nak csak annyi a jelentősége, hogy tisztázza a számok körüli zavarokat. Tekintve, hogy 
e cédulát Gácsér84 egyik segédje adta ki, azt hiszem, ez tekinthető kompetensebbnek. 
Sógorom egyben közli, hogy amikor Részedre hivatalos vízumértesítés kiadását kérte, 
Gácsérék fejenként 500 frankot, vagyis 50 schillinget kértek, mire ő elállt kérelmétől. 
Tekintve, hogy nem hiszem, hogy Gácsérék újabban a semmit sem érő „Gácsér levelet” 
mérnék ily borsos áron, azt hiszem, hogy fenti összeg a konzulátus által kiállított hiva-

82  P. Dénes Gergely életrajzát nem találtuk meg.
83  Vasváry, szül. Eisensehr József (Eszék, 1898. január 31. – Lauterach, 1984. április 24.) vezérkari ezredes, 

majd altábornagy, 1942 és 1943 között a VKF 2. Osztály, a magyar királyi katonai hírszerzés főnöke, 
1944. november 1. és 1945 januárja között a Magyar Királyi Honvéd Hadtest, 1945. március 1-je és 
1945 májusa között a Magyar Királyi V. Honvéd Hadtest parancsnoka. 1945 után a magyar katonai 
emigráció egyik meghatározó személyisége, a Magyar Nemzeti Bizottmány bregenzi menekültügyi iro-
dájának vezetője volt.

84  Gácser Imre József (Örvényes, 1915. május 30. – São Paulo, 1997. április 30.) 1934-től a pannonhalmi 
Szent Benedek Rend tagja. 1940-ben szentelték pappá, majd a rend győri gimnáziumának tanára volt. 
1946 és 1960 között Párizsban magyar lelkipásztor, a Magyar Menekültügyi Iroda vezetője, a Menekültek 
Vatikáni Delegációjának tagja. 1960-tól São Paulóban élt. 1968-tól az ottani bencés kolostor alperjele, a 
Szent Imre Kollégium tanára, 1960 és 1966 között a Délamerikai Magyar Hírlap főszerkesztője és kiadója, 
1970-től a Buenos Aires-i Magyar Hírlap főmunkatársa és 1990-ig a São Pauló-i Könyves Kálmán Sza-
bad egyetem rektora volt.
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talos igazolás díja, amit, úgy látszik, Gácsérék újabban e pénz lefizetése mellett meg 
tudnak szerezni. Levélváltással mindenesetre tisztázom az ügyet sógorom útján.

Tekintve, hogy ittlétedkor az állomáson folytatott beszélgetésünket nem tudtuk be-
fejezni és bizonyos dolgok tisztázatlanok maradtak, továbbá, hogy a Varga-levél és a 
nyilatkozat szövegének megtárgyalásánál sajnos nem lehettem jelen, ezúton szeretném 
felfogásomat lehetőleg világosan összefoglalva Veled ismertetni.

Mindenekelőtt kijelentem, hogy az itt mellékelt és Nagy Zoltánnak írt leveledet 
teljes egészében magamévá teszem és annak egész gondolatmenetét elfogadom.

Hozzákapcsolok ehhez most még egy érvet, ami hathatósnak látszik, és azt hiszem, 
a további viták és érvelések során jól felhasználható. Ez a következő:

A demokratikus módszerek egyik alapfeltétele az, hogy választásoknál mindenki-
nek legyen szavazati joga. Az oly rendszer, mely a választójogból akármily kis csoportot 
is, de kirekeszt, nem lehet demokratikus. A demokrácia fő ismérve – a ma annyira diva-
tos mellébeszélések és szükségokoskodások ellenére – mégiscsak a többségi akarat ér-
vényre jutásának elve, és az oly rendszer, mely erre nem nyújt kellő biztosítékot, nem 
demokratikus.

Egy példát hozok elő: Egy országban népszavazás útján döntenek arról, hogy beve-
zessék-e a szesztilalmat vagy sem. Az ország lakosságának 60%-a a szesztilalom mellett, 
40%-a ellene szavaz. A szesztilalmat a többségi akarat érvényesítésének elve alapján beve-
zetik olyképp, hogy a tilalom megszegőit az előírt fogház- vagy pénzbüntetésen kívül 
mellékbüntetésként politikai jogaik három évre történő felfüggesztésével is büntetik. 
Az elkövetkező három év folyamán a törvény ellen szavazóknak mondjuk a fele képtelen 
az alkohol csábításainak ellent állni, a tilalmat megszegi és elveszti szavazati jogát. A tör-
vény mellett szavazóknak pedig mondjuk negyede időközben rájön arra, hogy a törvény 
hibás és a szesztilalommal kapcsolatos véleményét megváltoztatja. Három év múlva e 
kérdésben elrendelt újabb szavazáson a törvény fenntartása mellett szavaz a 60% három-
negyed része, vagyis az ország lakosságának 45%-a, ellene viszont a 60% negyedrésze és a 
40% fele, ami együtt (15 és 20) 35%-a az ország lakosságának, míg 20% a szavazásból ki 
van zárva. A törvény tehát fennmarad, pedig az ország lakosságának többsége a törvény 
ellen van, mert hisz, ha a kizártak is szavazhattak volna, úgy a törvény ellen szavazók 
aránya 55% lett volna. Tehát máris a kisebbségi akarat jutott érvényre.

Tehát minden olyan intézkedés és módszer, mely bárkit is megfoszt a szavazati jogá-
tól, antidemokratikus, mert egy kisebbség uralmához, vagyis diktatúrához vezethet. 
Véleményem szerint még gyilkosság esetén sem szabad a szavazás jogát megvonni, mert 
hisz számtalanszor fordult elő a jogtörténet terén, hogy bizonyos fajta emberölés meg-
ítélésénél85 egyik napról a másikra fordult át a közvélemény felfogása a teljes büntetlen-
ségből a halálbüntetésre, így például Olaszországban a hűtlen feleség tettenérésekor el-
követett gyilkosságnál, a Balkánon a vérbosszúnál, vagy nálunk a párbajban elkövetett 
emberölésnél. Még tarthatatlanabb és antidemokratikusabb a helyzet, ha politikai párt-
állás, elvek, vagy tettek büntetéseképp történik a szavazati jog megvonása.

85  Az eredeti szövegben „terén” szó áthúzva.
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Egy demokráciában tehát a többségi elv alapján mindenkit mindennel, még halállal 
is lehet büntetni, csak épp nem a szavazati jog megvonásával, mert ez az út pontosan 
ahhoz vezet, hogy a demokrácia egy kisebbség diktatúrájává változzék. Vagyis, ha egy 
demokrácia a politikai bűnöst halállal bünteti, akkor még demokrácia marad, de ha 
életben hagyja és megvonja tőle a szavazati jogot, akkor letér a demokrácia útjáról.

Mindez, amit elmondottam természetesen a passzív választójogra, vagyis a szavazati 
jogra vonatkozik és nem az aktív választójogra, vagyis a megválaszthatóság jogára, amit 
demokráciában is korlátozni lehet.

Vargáék tehát már az indulásnál egy antidemokratikus módszerrel kezdik és erre 
akarják felépíteni a jövő demokratikus Magyarországát. Úgy látszik, a kommunisták által 
életre hívott „népi demokrácia” levegőjét oly mélyen szívták magukba, hogy még ma 
sem tudnak e befolyástól szabadulni. Ha pedig újból az elé a helyzet elé leszünk állítva, 
hogy egy jobboldali vagy egy baloldali diktatúra között kell választanunk, nem vitás, 
hogy inkább a jobboldalit fogjuk támogatni, legyenek azok akár Farkasék, akár mások.

A  Varga-féle terv tehát oly formában, hogy ők állapítsák meg, hogy a Nemzeti 
Bizott mánynak ki lehet tagja, vagyis, hogy a törvényhozók közül kinek lehet szavazati 
joga és kinek nem, semmiféleképp sem fogadható el. De véleményem szerint mi is túl 
engedékenyek voltunk, amikor a nyilatkozatban odáig mentünk el, hogy valamennyi 
törvényhozó által választott bizottság állapítsa meg a nemzeti bizottmányi tagság jogo-
sultságát. Tán helyesebb lett volna, ha azt mondtuk volna, hogy a valamennyi törvény-
hozó által választott bizottság nem a nemzeti bizottmányi tagságot, vagyis a végrehajtó 
szerv megválasztásánál fellépő szavazati jogosultságot, hanem a végrehajtó szervbe tör-
ténő megválaszthatóságát állapítsa meg. Vagy tán még helyesebb lett volna, ha arra az 
álláspontra helyezkedtünk volna, hogy a valamennyi törvényhozót magában foglaló 
testület – mely csak egyetlenegyszer ülésezik – egy bizottságot választ, mely megállapít-
ja a Nemzeti Bizottmányba történő megválaszthatóság jogosultságát és azután ennek 
alapján valamennyi törvényhozó megválasztja a Nemzeti Bizottmányt, amely azután 
később tagjai közül végrehajtó szervet választ. Egyszóval mi elmentünk az engedékeny-
ség legvégső határáig a nyilatkozatban foglaltakkal és most oly helyzet előtt állunk, 
hogy az nem képezheti a tárgyalás során az egyik fél által képviselt kiinduló álláspontot, 
amiből még kompromisszum kötése lehetségessé válik, hanem ebből most már egy jot-
tányit sem engedhetünk.

Tehát nem mehetünk bele abba – amit tegnapelőtt Teleki Bélával, mint esetleg elér-
hető, reális megegyezési lehetőséget vettünk latolás alá –, hogy egy oly Nemzeti Bizott-
mány alakuljon, melybe a részünkről körülbelül 20 ember szorítható bele (akik nem 
voltak a Nemzeti Szövetség tagjai, a megszállott területiek és esetleg az altöttingi ellen-
állók, akkor is, ha netán a Nemzeti Szövetség86 tagjai87 voltak). Nem mehetünk bele 
ebbe, de nem azon oknál fogva, mert ez baloldali többséget jelentene – hisz véleményem 

86  Utalás a Törvényhozók Nemzeti Szövetségére, amelyet 1944. október 9-én 120-130 jobb- és szélsőjobb-
oldali parlamenti képviselő hozott lére. Elnöke Szász Lajos, társelnöke Jaross Andor volt.

87  Az eredeti szövegben az „is” szó áthúzva.
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szerint 20 összetartó és magasabb kvalitást jelentő ember valószínűleg magához ragad-
hatná a hegemóniát –, hanem azért nem mehetünk bele, mert ez esetben mi magunk 
szentesítettük azt az eljárást, mely a jobboldalt kizárja, rátérünk egy antidemokratikus 
útra és egy oly politikai jövő kapuit tártuk ki, mely megint csak nem hoz megbékélést és 
hatalmas ellenzékkel küzd. Utólag pedig, ha hegemóniára már szert is tennénk, nem 
állna mó dunkban az Általad a polarizáció megkövesedésének nevezett folyamatot vissza-
forgatni.

No már most, azt hiszem, hogy a nyilatkozat szövegének merev fenntartásával 
Vargáék kal nem köthető megegyezés. Mivel azonban – és ezt újból hangsúlyozom – 
felfogásom szerint már így is elértük a legeslegvégső határt – megegyezés egyáltalában 
nem lesz megköthető. Tehát más módot kell majd választani – és most értünk el ahhoz 
a ponthoz, amit tegnapelőtt az állomáson az idő rövidsége miatt nem tudtam kellőkép-
pen kifejteni – és ez az, hogy inkább célravezetőnek tartom, ha egy oly átmeneti bizott-
ság alakul, mely nem a törvényhozók összehívásából veszi a kiindulópontját, hanem 
Vargáék a New York-i bizottságukat egyszerűen néhány általuk elfogadhatónak ítélt 
jobboldali politikussal kiegészítik, mindenféle parlament és választás nélkül. Ez esetben 
nincsenek irányvonalak, politikai felelősség és meghatározott, megkövesedett elvek, ha-
nem e bizottság bármikor átalakulhat, kiegészülhet és megszűnhet. Ha azután e bizott-
ságban és a felvett személyes kapcsolatok révén az a néhány jobboldali kellő súlyt tudott 
szerezni hangjának, kerülhet sor arra, hogy bizonyos idő múlva összehívassék a Nemzeti 
Bizottmány, de most már úgy, hogy a nyilatkozatból ne kelljen engedni.

Volna itt még egész kötege az érveknek, mely fenti elgondolást alátámasztja, amit 
azonban nem részletezek, mert túl hosszúra nyúlnék levelem.

A lényeg az, hogy ha nem sikerül Vargáékkal közös frontra jutni olyképp, hogy a nyi-
latkozatból semmit se engedjünk, akkor le kell térnünk a törvényhozók összehívásának 
útjáról és inkább egy látszólag ránk nézve kedvezőtleneb megállapodást kötünk, semhogy 
a nyilatkozat határán túlmenően egy látszólag parlamentáris alapokon álló, alátámasztott, 
időtálló, de helytelen alap képződjön. Ha tehát antidemokratikus módszerekkel kell dol-
goznunk és oly formában, hogy a jobboldal kisebbségben van, akkor is kössünk egy meg-
állapodást, de anélkül, hogy azt parlamentáris formában alátámasztanók.

Befejezésül még csak arról adok88 hírt, hogy tegnap itt Dornbirnben,89 az itt élő ki-
menekült Peyer-féle90 szociáldemokraták között cirkulált egy ív, amit Salzburgból küld-

88  Eredeti szövegben a „még” szó áthúzva.
89  Dornbirn Voralberg tartomány legnépesebb, napjainkban 48 ezer főt számláló városa. 
90  Peyer Károly (Városlőd, 1881. május 9. – New York, 1956. október 25.) géplakatosnak tanult, a század-

fordulótól a szakszervezeti mozgalom, 1911-től a Szociáldemokrata Párt vezetőségi tagja. 1918 novem-
berében élesen ellenezte a szociáldemokraták beolvadását a Kommunisták Magyarországi Pártjába. 
A Károlyi-, majd a Berinkey-kormány bányaügyi kormánybiztosa. A Tanácsköztársaság bukása után ala-
kult, ún. szakszervezeti Peidl-kormányban 1919. augusztus 1. és 1919. augusztus 6. között magyar bel-
ügyminiszter, az 1919. november 24-én alakult, koalíciós Huszár-kormányban munkaügyi és népjóléti 
miniszter volt. 1920. január 16-án lemondott és Ausztriába emigrált. 1921-ben hazatért, majd kulcs-
szerepet játszott az ún. Bethlen–Peyer-paktum megállapodás megkötésében. 1922 és 1944 között 
ország gyűlési képviselő. 1947-ben kizárták a Szociáldemokrata Pártból, majd az Amerikai Egyesült 
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tek nekik és melyen 500 aláírás volt már. Az ív egy Vargához intézendő memorandu-
mot tartalmazott, mely tiltakozik Varga terve ellen és azt kívánja, hogy e helyett csak az 
1945-ös parlamentet hívják össze, illetve még azt sem, mert „a 45-ös parlament külföld-
re menekült tagjai közül sokan olyképp viselkednek az emigrációban, hogy nem méltók 
többé arra, hogy a népet képviseljék”, hanem a Nemzeti Bizottmányt a 45-ös parlament 
arányának megfelelően annyi emigráns kisgazdapártiból, szociáldemokratából stb. ál-
lítsák össze, ahány a 45-ös parlamentben volt, és itt ne az országgyűlési tagság, hanem 
az emigrációban folytatott tevékenység legyen a mérvadó.

Igaz barátsággal ölel

Purszi91

1948. július 28.

4.
Nagy Iván levele Varga Bélához a Nemzeti Bizottmány képviseletéről

Rum bei Innsbruck, 1948. szeptember 19. 

(Gépirat, az eredeti másodpéldánya)

1948. szeptember 19.
Varga Béla úrnak, a Magyar Bizottmány elnökének.

Igen tisztelt Elnök Úr! Kedves Barátom!

A Magyar Nemzeti Bizottmány tervezett összehívásáról és a Magyar Nemzeti Bizottság 
(ideiglenes magyar kormány) felállításáról értesültem. Eltekintve a Bizottmány össze-
hívására felhozott jogalaptól és a Nemzeti Bizottság személyi összetételétől, amely kér-
dések felfogásom szerint alárendelt jelentőségűek, az a meggyőződésem, hogy a bolse-
vistaellenes magyarság minden számottevő politikai tényezője, a tervezett lépések 
célszerűsége és időszerűsége tekintetében azonos álláspontot foglal el.

A délvidéki törvényhozók92 nevében azzal a tiszteletteljes kéréssel fordulok Hozzád, 
hogy szíves volnál mint a Bizottmány összehívója, az alábbi kérdésekben álláspontot 
velünk közölni.

Államokba emigrált. 1948. február 16-án a Népbíróság kémkedés vádjával távollétében 8 évi fegyház-
büntetésre ítélte. Az emigrációban az MNB végrehajtó bizottságának a tagja és bizottsági elnöke volt. 

91  A Purszi, máshol Pursy vagy Purszy, Falcione Árpád beceneve volt. A hagyatékban számos levél található 
ezzel a megszólítással, illetve aláírással.

92  Utalás az 1942-ben a magyar országgyűlésbe behívott délvidéki országgyűlési képviselőkre, akik túlélték 
a háborút.
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1. A  magyar törvényhozás szerepét ideiglenesen betöltő Nemzeti Bizottmány 
Magyar országot vagy a Magyar Nemzetet képviseli-e?

A, ha a Magyar Nemzeti Bizottmány Magyarországot képviseli, melyik az a terület, 
amely álláspontod szerint, az így képviselt Magyarország magába kell, hogy foglaljon; 
trianoni Magyarország, területi gyarapodással megnagyobbodott Magyarország vagy 
azon túlmenően?

B, bármilyen területre vonatkozzék is a tervezett Bizottmány elvi hatásköre, tud-
nunk kell, hogy milyen álláspontot képviselsz az ezen területen kívül tartózkodó, de 
eredetileg magyar honos állampolgárok különböző csoportjaival szemben:

I. saját jószántukból külföldön tartózkodó, emigráns magyar állampolgárok,
II. saját akaratuk ellenére Oroszországba és más külföldi államokba hurcoltak,
III. a háború befejezése után kényszerrel Magyarországról kitelepített német ajkú 

magyar állampolgárok.
2. Ha a Bizottmány feladatául tűzte ki a magyar nemzetet képviselni, szükséges leg-

alább részünkről annak ismerete, hogy felfogásod szerint kik a magyar nemzet tagjai; 
vajon Magyarországon, a megszállt területeken és másutt élő magyarságon túlmenően 
azok a más nemzetiségű volt magyar állampolgárok is, akik a magyar állameszme alap-
ján állnak?

3. Amennyiben akár az Általad képviselt Magyarország területe a Délvidéket is ma-
gába foglalja, akár pedig a magyar nemzet Általad képviselt meghatározása a dél vidéki 
lakosság teljes egészét, vagy annak egyes csoportjait felölelné, légy szíves arról tájékoz-
tatni, hogy miképpen jut ez a tény a Nemzeti Bizottmány személyi összetételében kife-
jezésre?

Szíves elnézésedet kérem, hogy nagy elfoglaltságod ellenére, ezen fenti kérdéseimre, 
mielőbbi határozott választ kérek, miután ezen kérdések megfelelése vagy meg nem 
fele lése a megszállt területek magyarságának és bizonyos nemzetiségek jövőbeni poli-
tikai beállítottságát nagyban befolyásolhatja. Ezért nem szükséges annak fontosságát 
ismételten, külön kihangsúlyozni.

Fenti kérdésemet megismételve maradok igaz magyar üdvözlettel őszinte híved:

Dr. Nagy Iván s. k.
Rum bei Innsbruck No.166. Tirol.
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5.
Falcione Árpád levele Nagy Ivánhoz franciaországi tapasztalatairól

Párizs, 1948. december 12. 

(Kézírásos levél)

948. XII. 12.
Kedves Iván!

Samunak írtam egy hosszú levelet és kértem, hogy mutassa meg Neked is. A neki írtakat 
nem ismétlem meg tehát újból. Neki az utazás körülményeiről az első itteni benyomá-
sokról, a dekadencia levegőjéről, mely lépten-nyomon kiütközik mindenből, még az 
emberek gondolkodásából is, azután a létfenntartás költségeiről írtam. Ehhez most csak 
kiegészítő észrevételeket csatolok, amit azóta tapasztaltam.

A létfenntartás központjában a lakáskérdés áll. A piszkos, kicsi, tizedrangú hotelszo-
ba ára napi 200-300 frank. Ilyen bőven kapható. Havibéres bútorozott lakás konyhával 
viszont havi 3-5000 frank a szobák számának arányából, ilyen azonban épp oly nehezen 
kapható, mint Ausztriában. 4-5 szobás főbérleti lakás bére előkelő negyedben negyed-
évi 3-4500 frank. A magamfajta ember, kinek nincs ismeretsége, hogy régi bérű lakást 
szerezzen, hónapokig vagy esetleg évekig a piszkos, sötét, apró hotelszobákra van utalva 
és ez világítja meg az életet. Lakásviszonyok dolgában az itteni menekültek tehát sokkal 
rosszabb viszonyok között élnek, mint Ausztriában. Padlás- és alagsori lukakban lakik a 
magyarság nagy része.

Minden élelmiszer és iparcikk teljesen szabadon, pazar bőségben és választékban 
kapható. Jegyre csak a vaj, cukor, gríz, tej és spiritusz megy, de ezek is kaphatók drágább 
áron szabadon.

Árak: kenyér kg-ja 38.- fr; 20 szívható cigaretta 6.- fr; vagdalthús vagy pörköltnek 
való kg-ja 300.- fr; karfiol feje 20-30.- fr; cukrászsütemények darabja 20-30.- fr; krumpli 
kg-ja 11.- fr; 10 dkg krémsajt 30.- fr; alma kg-ja 40.- fr; banán kg-ja 80-120.- fr; narancs 
100.- fr; füstölt hal kg-ja 180.- fr; tojás drb-ja 24.- fr; tej literje 40.- fr (jegyre); sárga-
répa  kg-ja 12.- fr; vaj kg-ja 400.- fr (jegyre); egy metrójegy 10.- fr; egyheti telefon-
beszélgetés 20.- fr; kávéházban feketekávé 30.- fr; ¼ l kimért édes bor 50.- fr; kis étkez-
dében nagy, elsőrendű húsadag 80-100.- fr; stb. Az üzletekben alkudni lehet és az árak 
ugyanannál a cikknél üzletenként, de főleg városnegyedenként változnak. Gyakran 
100%-os árdifferenciákat lehet látni.

Mi kb. havi 25-30.000.- fr-ot költünk. E pénzért rosszabbul lakunk, de jobban kosz-
tolunk, mint Dornbirnban! Ha hosszabb időre rendezkednénk be, akkor olcsóbb lakás-
sal stb. le tudnánk szorítani a költségeket 20.000 fr-ra.

Egy segédmunkás keresete pl. Citroen Gyárban 12-15.000 fr. Szakmunkásé 20-
25.000 fr. Tisztviselői fizetések (pl. a Te állásodnak megfelelő) 20-30.000 fr. A kereseti 
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viszonyokhoz képest tehát nincs drágaság. Véleményem szerint itt jobban meg lehet 
élni a fizetésekből, mint Ausztriában.

Ami azonban az elhelyezkedéseket illeti, az az utóbbi időben – mint mondják – 
megnehezült és körülbelül ugyanaz a helyzet, mint Ausztriában. Praktikusan itt is csak 
mezőgazdasági vagy bányamunkában helyezkedhet el az idegen. Minden elhelyezke-
déshez munkavállalási engedély kell, amit épp oly nehezen adnak, mint Ausztriában. 
Néhány hónap óta segédmunkásként sem alkalmaznak már külföldit a gyárakban. 
A tisztviselői elhelyezkedés épp oly szerencsés véletlenhez kötött, mint Ausztriában, sőt 
ma már a gyári elhelyezkedés is.

E téren tehát helyesbítenem kell a Samunak írottakat. Neki azt írtam, hogy itt több 
munkalehetőséget látok a menekültek számára. Egy téves megítélés volt. Azóta azt 
tapasz taltam, hogy az elhelyezkedési lehetőségek majdnem teljesen ugyanolyanok, 
mint Ausztriában. Ez itt az utóbbi hónapok alatt következett be. Egy hónappal ezelőtt 
a Citroen gyár pl. még minden jelentkezőt felvett segédmunkásnak, ma már senkit, 
mert betelt a külföldiek részére újabban megállapított létszám. 

Találkoztam Albrecht Dezsővel. Ő Jouy-ban93 lakik, Párizstól 60-80 km-re. Ott lak-
nak Czupy Bálinték.94 Jouy egy szerzetesrend birtoka, mely teljesen elhanyagolt álla-
potban volt. Czupyék saját kezük munkájával úgy-ahogy lakhatóvá tették a rend költsé-
gén. Jelenleg kb. 30-an laknak ott, csupa magyar kisgazda, valamennyi családtalan. Egy 
szobában 3-8-an laknak, annyira primitív körülmények között, hogy Dezső erősen pa-
naszkodik a helyzet kibírhatatlan voltáról. Fejenként napi 200.- fr-ot fizetnek a rend-
nek, aminek fejében a lakáson kívül oly kosztot kapnak, amit pótolni kell. A környéken 
végeznek napszámos munkát. Dezső egy ideig kosarat font. Jelenleg fát termel ki a 
szomszédos birtokon. Keres napi 400.- fr-ot, amiből 200-at kifizet, napi 100.- elmegy 
pótlásra, cigarettára stb., marad napi 100. fr-ja, ami persze a ruházkodásra nem elegendő. 
Párizsba csak úgy tud bejönni, ha bent alszik, mert aznap nincs vissza vonat. 4 és fél órát 
kell utazni. A vonatköltség oly drága, hogy legalább 1000 frank megy el egy párizsi útra. 
Dezső eddig összesen kétszer volt bent Párizsban, mert két hétig kell dolgoznia, hogy 
egy párizsi útját befejezze. Tekintve, hogy teljesen el van zárva a világtól, így tőle nem is 
tudtam az itteni politikai helyzetről kellő képet kapni. El van keseredve, panaszkodik a 
munka kimerítő voltára, lakótársai primitívségén, a közöttük uralkodó politikai analfa-
betizmusra és tisztátlanságra, pénztelen helyzetre és arra, hogy ezen változtatni is alig 
tud, mert annyi pénze sincs, hogy legalább egy hetet Párizsban tölthessen és itt nézhes-
sen állás után. Azzal a gondolattal foglalkozik, hogy valamiképp visszafelé indul és 

93  Jouy Párizstól 94 kilométerre délnyugatra, Chartres-től 10 kilométerre északra fekvő település.
94  Czupy Bálint (Völcsej, 1900. szeptember 20. – München, 1975. április 17.) hat elemit végzett, 1922-ben 

csatlakozott a Nagyatádi Szabó István vezette Parasztpárthoz. Az 1930-as években Sopron vármegyében 
a KALOT-mozgalom szervezője. 1942 és 1943 között katona, a háború után a Keresztény Demokrata 
Néppárt egyik újjászervezője. 1945-ben átlépett a Független Kisgazdapártba, majd 1945. június 24-től 
az Ideiglenes Nemzetgyűlés, november 4-től a Nemzetgyűlés tagja. Nagy Ferenc 1947. júniusi lemondása 
után Varga Bélával együtt emigrált. 1948-ban Belgiumban, majd Párizsban, 1951-től pedig München-
ben élt. 1950 és 1956 között a Magyar Nemzeti Bizottmány tagja. 
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Svájcban próbál elhelyezkedni. Dezsőnek akarva segíteni, kimenet felé érdeklődtem itt 
Párizsban bármilyen segédmunkási állás után és ekkor jöttem rá, hogy ez rendkívül ne-
héz probléma. Összesen két üres állással találkoztam, mindkettő vidéki inasi állás. Nem 
állítom, hogy a párizsi segédmunkási elhelyezkedés lehetetlen, azonban legalább kéthe-
ti kilincselést, utánjárást, szaladgálást jelent különösen nekem, aki még nem vagyok 
kellően tájékozott. De például Bolgár László,95 kinek a felesége francia és már több mint 
fél éve vannak itt Párizsban, szintén tanácstalan, és sógorom, aki nagyon élelmes ember 
és ugyancsak fél éve van itt, épp még nem tud semmi okosat mondani. Igen sok ember-
rel találkoztam és beszéltem, köztük sok 20-25 éve itt élő magyarral, kik már francia 
állampolgárok, párizsi álláslehetőségekről egyikük sem tudott. Valamennyien azt 
mondják, hogy egy-két hónappal ezelőtt még voltak üres állások, jelenleg azonban nem 
tudnak. Idővel majd megint lesz, és akkor talán szerencsével ki lehet fogni valami elhe-
lyezkedést.

Sógorom a Michon gyárban96 dolgozik havi 20.000 frankért. A dollár 500 fr, briliáns 
karátja 100-150 dollár; az értékek ára tehát aránytalanul kevesebb, mint Ausztriában.

Általában rengeteg újabb menekült érkezik. Túlnyomó részük egyenesen hazulról 
jön útlevéllel. 90%-ban zsidók. Véleményem szerint a kelet-európai zsidóságnak egy 
nagyarányú kivándorlása folyik Párizson keresztül a különféle tengerentúli államokba, 
ami legalább olyan mértékű, mint a keresztény tömegeknek az Ausztriába özönlése. 
Csak a Budapestről egyenesen ide érkező magyar zsidók számát naponta 10-15-re be-
csülöm. Rémregényeket mesélnek el az otthoni állapotokról és sokkal jobban szidják, 
de főleg nagyobb gyűlölettel a kommunistákat, mint mi. Egyöntetűen a háborút képze-
lik el egyedüli megoldásnak. De annak idejét távolabbra teszik, mint mi. Néhány éven 
belül nem számolnak még háborúval. Persze kivétel nélkül pénzzel érkeznek, és 100-300 
dollárokért vásárolják a tengerentúli vízumokat. A legkülönbözőbb államokba gravitál-
nak, Uruguaytól kezdve Argentínáig és pénzzel az út mindenhova nyitva áll, még 
Dél-Afrikába és Ausztráliába is. Bármilyen tengerentúli ország vízumát itt meg lehet 
vásárolni 100-500 dollárért. Ugyanekkor a pénztelen, I.R.O.-ra szoruló menekültek 
részé re a továbbjutás megnehezült. Ideérkezésem utáni héten az I.R.O. bizonytalan idő-
re beszüntette a Venezuelába irányuló transzportokat, melyek pedig eddig aránylag igen 
jó iramban folytak. Ugyanekkor Kolumbia is megnehezítette a vízumkiadást, amennyi-
ben nem ad többé felmentést az 1500.- peso (600 $) letét lefizetése alól. Argentína pe-
dig bizonytalan időre beszüntette teljesen a vízumkiadást, sőt a már Párizsban lévő 
vízum ígéreteket is annullálta. Ez a legszörnyűbb dolog. Gácsérnak az a véleménye, hogy 

95  Bolgár László (Temesvár, 1911. szeptember 11. – Rion Les Montagnes, 1990. június 16.) jogi végzettsé-
get Budapesten szerzett. 1935-től a Külügyminisztériumban dolgozott; Belgrádban, Zágrábban, majd 
Szófiában volt sajtóattasé. 1945 és 1947 között rádiótudósító, 1948-ban Franciaországba emigrált. 1948 
és 1958 között Párizsban a Francia Rádió magyar adásának a szerkesztője, 1958 és 1969 között a rádió 
kelet-európai osztályának helyettes vezetője, majd 1975-ig vezetője. 1950-től a Szabad Magyar Újságírók 
Egyesületének elnöke volt.

96  Franciaország északnyugati régiójában, Vendée-ben található Fleury Michon húsüzemet 1934-ben alapí-
tották. Elsősorban előrecsomagolt húskészítményeket és főzhető ételeket gyártott és gyárt.
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ez nem átmeneti. Úgy gondolja, hogy Argentína teljesen be fogja szüntetni az eddigi 
rendszert és a jövőben csak munkaszerződés és izompróba alapján lesz argentin kiván-
dorlás a többi dél-amerikai államhoz hasonlóan.

Tisztán még nem lehet látni a dologban. Gácsér hajlik arra a felfogásra, hogy korlá-
tozások a dél-amerikai államok egy közös elhatározata alapján történtek és hogy politi-
kai hátterük van. Munkanélküliségtől, inflációktól és gazdasági dekonjunktúrától fél-
nek, mégpedig az USA-ban az elnökválasztás óta bekövetkezett politikai helyzetből 
kifolyólag.97

Nagy Zoltánnal gyakran vagyok együtt. Voltunk Lindernél98 vele. Lindert nem íté-
lem meg komoly kapacitású embernek, olyan Veér Imre99 típus, de nem érdektelen 
végig hallgatni, amit mond.

Jártam Közi-Horváthnál. A New York-iakkal való együttműködés híve. Azt mondja: 
csak egy út van: ott könyökölni. A Keresztény Mozgalomból nem kívánnak nagyarányú 
népmozgalmat csinálni. Megalakulásuknak egyelőre inkább csak elvi jelentősége van. 
Meglepett a pesszimizmus, amivel beszélt. Kifejtette, hogy a Mozgalomra, mint pártra 
van szükség biztonsági okokból, előfordulhat az ugyanis, hogy a hazamenetel után új-
ból csak korlátozott számban működhetnek majd pártok, mégpedig olyanok, melyek 
már az emigrációban is éltek. Itt tehát csak azért alakultak meg, hogy otthon majd jog-
címet nyerjenek a szereplésre. Komoly emigrációs működésre nem lát lehetőséget, tevé-
kenységük egyelőre csak életjelek időközi adásából fog állni. Benyomásom az volt, hogy 
nem akarnak a jobboldal felé terjeszkedni. Sokkal fontosabb nekik, hogy egy Czupy 
Bálintot, Hajdu Németh Lajost100 megnyerjenek és ezzel a baloldalt gyengítsék. Leg-

 97  Az 1948. november 2-án megtartott amerikai elnökválasztások két fő esélyese a demokrata Harry 
S. Truman és a republikánus Thomas E. Dewey volt. A szavazatok 49,55%-ával, valamint 303 elektori 
szavazattal az addigi elnök, Truman nyerte meg a választást. Truman győzelme egyben a hidegháborús 
feszültségek kiéleződéséhez vezetett.

 98  Linder Béla (Budapest, 1876. február 10. – Belgrád, 1962. április 15.) 1918. október 31. és 1918. no-
vember 9. között a Károlyi-kormány hadügyminisztere, a Berinkey-kormány tárca nélküli minisztere, a 
Tanács köztársaság bécsi katonai megbízottja, majd a szerbek által megszállt Pécs polgármestere volt. 
1921-ben a Szerb–Horvát–Szlovén Királyságba menekült. 1926. november 22-én Belgrád felszólította 
az ország elhagyására. Későbbi életrajza nem tisztázott. 1945-ben visszatért Budapestre, 1946-ban egy 
rövid ideig Ausztriában, 1947-től 1950-ig Franciaországban élt, majd az államszocialista Jugoszláviá-
ban, Belgrádban hunyt el. 

 99  Veér Imre (?, 1888 – St. Paul, 1959) az októbrista eszmék örököseként működő Magyar Köztársasági Párt 
elnöke. 1924-ben Párizsban telepedett le, ahol jelentős szerepet játszott az októbrista emigrációban. A má-
sodik világháború után a Kisgazdapárt Pest-Pilis-Solt-Kiskun és Bács-Bodrog megyei listáján választották 
meg párton kívüli nemzetgyűlési képviselőnek. 1946 decemberében Ausztriába menekült, majd előbb egy 
rövid ideig Párizsban élt, végül az Amerikai Egyesült Államokban telepedett le. Az emigrációban újjászer-
vezte a Magyar Köztársasági Ligát, 1950-ben a Magyar Nemzeti Bizottmány tagja volt.

100  Hajdú-Németh Lajos (Nagylózs, 1909. május 15. – Somerset, Amerikai Egyesült Államok, 1985. már-
cius 23.) mezőgazdasági szakiskolát végzett, 1935-től a Kisgazdapárt tagja, majd a Nemzeti Parasztpárt 
egyik alapítója. A  második világháború után a Keresztény Demokrata Néppárt egyik újjászervezője, 
majd átlépett a Független Kisgazdapártba. 1945-ben előbb az Ideiglenes Nemzetgyűlés, majd a Nemzet-
gyűlésben a kisgazdapárti frakció jobboldali, katolikus vonalának a tagja. 1947. június 3-án Varga Bélá-
val emigrált. 1947 és 1955 között Párizsban élt, majd az Amerikai Egyesült Államokba költözött. 
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alábbis mint nagy aquisitióról101 beszélt e két embernek a mozgalomhoz való csatlako-
zásáról. Épp ezért félnek attól, hogy a mozgalmat a jobboldali jelleg ne „kompromittálja”. 
A katolikus jellegre nézve kifejtette, hogy a reformátusoknak van egy mozgalmuk, még-
pedig a Magyar Közösség.102 Azt az érvelésemet, hogy ez a Közösség Nagy Ferencet 
jelen ti és hogy az ily elkülönülés a reformátusoktól jobbszárnyát balra tolódásra vezet-
heti, Nagy Ferencék erősödésére vagy még erősebb a favorizálására, nem értékelte kellő-
képpen. Az volt az önbenyomásom, hogy Közi-Horváth gondolkodásmódja erősebben 
differenciálódik a mienkétől, mint számítottam.

Gácsérral lényegesen könnyebb a megértés, és azt hiszem, hogy ő egy állandó kap-
csolat során könnyen a mi vonalunkba volna állítható.

Auer,103 Dessewffy104 és Kovács Imre megalakították a „Paraszt Pártot”. Ez tehát egy 
itteni politikában a másik pólus Közi-Horváthékkal szemben.

Bessenyey105 még nem jött vissza New Yorkból.

1950 és 1956 között a Magyar Nemzeti Bizottmány tagja. 1956 októberében visszatért Magyarországra, 
majd az év végén újra az Egyesült Államokban élt. 1958-tól a Magyar Bizottság tagja volt. 

101  Aquisitio = gyarapodás, szerzemény (latin).
102  A Magyar Testvéri Közösséget 1925-ben elsősorban Erdélyből Magyarországra települt értelmiségiek, a 

szabadkőműves mozgalom mintájára titkos szervezetként alapították meg. A  német megszállás után 
jelentős szerepet játszott az ellenállásban. A Magyar Testvéri Közösség 1946 nyarán szerveződött újjá. 
A  szervezetet a kommunisták az FKGP szétdarabolására, vezetői lemondatására használták fel. 
1946–1947 fordulóján köztársaság elleni összeesküvés vádjával mintegy 260 főt tartóztattak le, köztük 
a Kisgazdapárt jelentős tisztségviselőit. Az 1947. február 27-én kezdődő Donáth György és tizenkét 
társa ügyét további hat koncepciós per követte.  

103  Auer Pál (Budapest, 1885. október 3. – Párizs, 1978. június 21.) 1908-ban Budapesten szerzett okleve-
let, 1910-ben letette az ügyvédi szakvizsgát. A Tanácsköztársaság idejében Bécsben élt. 1919-ben Ma-
gyarországot képviselte a Nemzetek Szövetségét előkészítő nemzetközi konferencián, 1920-ban a 
határmeg állapító bizottság jogi szakértője. A két világháború között ügyvédként (is) dolgozott. 1926 és 
1939 között a budapesti törvényhatósági bizottság független képviselője volt. 1943-tól a Független Kis-
gazdapárt tagja. A  német megszállás után illegalitásba kényszerült. 1945-ben előbb az Ideiglenes 
Nemzet gyűlés, majd a Nemzetgyűlés tagja, 1946-tól Magyarország párizsi követe. 1947. január 2-án 
lemondott tisztségéről, és Franciaországban maradt. A magyar politikai emigráció egyik meghatározó sze-
mélyisége, 1950-től az MNB egyik alelnöke volt.

104  Dessewffy Gyula (Budapest, 1909. november 21. – Curitiba, Brazília, 2000. augusztus 12.) történelmi 
magyar családból származott. Egyetemi tanulmányait előbb Párizsban és Bécsben, majd Miskolcon foly-
tatta, azonban diplomát nem szerzett: a családi 3000 kat. holdas birtokon gazdálkodott. 1937 és 1943 
között Barankovics Istvánnal alapító szerkesztője Az Ország útja folyóiratnak. 1939-től a Kis Újság tulaj-
donosa és főszerkesztője volt. A német megszállás után részt vett az ellenállási mozgalomban, 1944. októ-
ber 15. után a katonai ellenállás egyik szervezője. 1945 januárjában a Független Kisgazdapárt budapesti 
szervezetének intézőbizottsági tagja. Szót emelt a magyarországi németek kitelepítése ellen. 1945-ben 
előbb az Ideiglenes Nemzetgyűlés, majd a Nemzetgyűlés képviselője volt. 1947 júniusában emigrált. Előbb 
Franciaországban, majd Münchenben élt. Tagja volt a Magyar Parasztszövetség Emigrációs Szervezetének, 
valamint a Magyar Nemzeti Bizottmánynak. 1951 és 1954 között a Szabad Európa Rádió magyar osztá-
lyának vezetője volt. 1954-ben az Amerikai Egyesült Államokba költözött, ahol a Szabad Európa Rádió 
New York-i tudósítójaként dolgozott. 1961-ben visszavonult a politikától és Brazíliában telepedett le.

105  Bakách-Bessenyey György (Budapest, 1892. április 14. – New York, 1959. február 19.) jogot tanult 
Buda pesten és Bécsben. 1912-től Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye szolgabírája, az első világháborúban 
huszártisztként teljesített szolgálatot. A háború után a római, majd a bécsi követségi szolgálat titkára, 
1926-tól a Külügyminisztérium politikai osztályának helyettes vezetője, 1934-től annak vezetője volt. 
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Kovács Imre most jött meg Londonból. Azt mondja, nagy érdeklődést tapasztalt 
munkáspárti oldalról a magyar emigráció kérdésében. Ez volt az első ilyen jelenség eddig. 
Azután érdeklődtek nála, hogy a New York-i bizottmányt kikkel kellene kiegészíteni, 
hogy tényleg a magyarságot képviselje. Egyébként azt is mesélte, hogy munkáspárti kö-
rökben nagy bizalommal néznek a jövőbe a belpolitikát illetően. Erősen bíznak, hogy a 
következő választáson is megkapják a többséget, mert a közvélemény kutatás azt mutatja, 
hogy a konzervatívok javára folyó szimpátiaeltolódás megállt, sőt visszafelé kezd fordulni.

Ugyancsak Londonban járt Bán106 és Szélig,107 abból a célból, hogy elismertesse 
frakcióját Peyerrel szemben a szoc. dem. internacionálénál. Ez nem sikerült nekik, mert 
arra utasították őket, hogy alakítsanak ki egymás között egységet. 

Ami a francia belkapcsolatokat illeti, az általános vélemény az, hogy De Gaulle108 
nem a jövő embere. Híveinek száma már hónapok óta csökkenőben van. A jobboldaliak 
is így látják a francia helyzetet. Amióta Moch belügyminiszter109 radikálisan a kommu-
nisták ellen fordult, a Troiséme Force nagyban nőtt népszerűségében, De Gaulle vi-
szont az USA-val szemben nyilatkozatával rengeteget rontott.

1938-tól belgrádi, 1941-től vichyi, 1943-tól berni követ volt. 1944. március 12-én tisztségéről lemon-
dott. 1944 augusztusától a magyar kormány és a nyugati hatalmak közötti fegyverszüneti tárgyalások 
közvetítője volt. 1946-tól az Amerikai Egyesült Államokban élt, a Magyar Nemzeti Bizottmány végre-
hajtó bizottságának és a külügyi bizottságnak az elnöke volt.

106  Bán, szül. Rozmayer Antal (Baranya, 1903. augusztus 30. – Zürich, 1951. augusztus 25.) géplakatosnak 
tanult. 1919-ben a Kommunista Ifjúmunkások Magyarországi Szövetségének a tagja, majd a Tanácsköz-
társaság bukása után a Szerb–Horvát–Szlovén Királyságba emigrált. 1922-től a jugoszláv Szociálde-
mokrata Párt tagja, 1931-től a vajdasági vezetőség alelnöke, a Szabadkán és Újvidéken megjelenő 
Munkás újság szerkesztője. 1941-ben a magyar hatóságok hat hónapra internálták, majd Budapestre 
költözött. 1944 márciusa után a Magyar Front aktív résztvevője. 1945-ben az Ideiglenes Nemzetgyűlés, 
majd a Nemzet gyűlés szociáldemokrata képviselője. 1945. június 1. és 1948. február 26. között iparügyi 
minisz ter, az államosítás és a tervgazdálkodás egyik bevezetője. Ellenezte a Szociáldemokrata Párt és a 
Magyar Kommunista Párt fúzióját. 1948-ban kizárták a pártból, majd Svájcba emigrált, ahol a Magyar-
országi Szociáldemokrata Párt Emigrációban szervezet főtitkára volt. 1949 és 1951 között Londonban 
élt, majd Zürichben érte a halál.

107  Szélig Imre (Szigetvár, 1903. január 27. – London, 1968. július 17.) lakatosmesterséget tanult. 1923-tól 
a Magyar Szociáldemokrata Párt tagja, 1938-ban a csepeli pártszervezet titkára. 1944-ben a Gestapo 
letartóztatta, majd szabadulása után illegalitásba vonult. 1945-ben előbb az Ideiglenes Nemzetgyűlés, 
majd a Nemzetgyűlés tagja. Mivel ellenezte a szociáldemokrata és a kommunista párt fúzióját, ezért 
1948 februárjában kizárták a pártból, áprilisban pedig mandátumától fosztották meg. Előbb Svájcban, 
később Angliában élt, ahol a BBC munkatársa volt. 1950-ben a Magyarországi Szociáldemokrata Párt 
Emigrációban szervezet elnöke lett. A Peyer-féle emigráns Magyar Szociáldemokrata Párttal szemben a 
Szocialista Internacionálé ezt a szervezetet ismerte el. 1949 és 1957 között a londoni Szociáldemokrata 
Népszava szerkesztője. 1956. október 31-én a Budapesten újjászervezett Szociáldemokrata Párt elnök-
ségének a tagja. 1956 és 1957 között a Magyar Forradalmi Tanács tagja, 1958-ban Kéthly Anna javára 
lemondott az emigráns SZDP elnöki tisztségéről, és a párt főtitkáraként dolgozott.

108  Charles André Joseph Marie de Gaulle (Lille, 1890. november 22. – Colombey-les-Deux-Églises, 
1970. november 9.) francia tábornok, a második világháború alatt a francia ellenállási mozgalom veze-
tője. 1959. január 8. és 1969. április 28. között Franciaország köztársasági elnöke.

109  Jules Salvador Moch (Párizs, 1893. március 15. – Cabris, 1985. augusztus 1.) 1945 és 1947 között francia 
közlekedési, 1947 és 1950 között francia belügyminiszter, 1950–1951-ben francia hadügyminiszter volt. 
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Az itteni magyarság politikai elhelyezkedését illetően a helyzet a következő: a tehető-
sebb, komolyabb, erősebb és képzettebb elem, kiknek Párizs az állandó tartózkodási 
helye, szélsőségesen baloldali, ami azt jelenti, hogy a kommunizmus után közvetlenül a 
volt Horthy-rendszert gyűlölik legjobban. Ilyen kijelentéseket, mint: „a reakciót ki kell 
pusztítani”, vagy „horthystákkal nem állunk szóba” napirendesen lehet hallani. Ezek az 
emberek Auertől Kovács Imréig, Bántól Linderig, sőt Közi-Horváthig nem folytatnak 
nagyvonalú politikát, szűk látókörrel rendelkeznek és kicsinyes érdekek vezetik őket. 
Véleményem szerint légüres térben mozognak. Néhány emberből alakult klikkel állnak 
mögöttünk. Komoly francia összeköttetésük nincs és nem is lehet, mert hisz a francia 
politikában nincs állandóság, és az alulról felvetett államvezetők folyton változnak.

A magyarság másik része főleg katonaköteles nőtlen fiatal emberekből áll, akik feke-
tén érkeztek. Ez a tömeg jobboldali, sok köztük a nyilas, de még több a zagyvagondol-
kodású, kaotikus politikai eszmekörrel rendelkező, zöld, kiforratlan elem. Ezek Gácsér 
körül csoportosulnak. Visszatérve az első csoportra:

A baloldali politikusok között tátongó ellentétek vannak. Öröm látni őket. A poli-
tikai figyelmük nem a külpolitikára és a fejlődésre, hanem a múltra, a saját igazolásukra 
és a háború utáni belpolitikára irányul. Mindegyik pontosan addig akarja majd az or-
szág felszabadítása után a kereket visszaforgatni, ahogy az az ő disszidálása idején állott. 
Ezért mindenkit konkurensének és ellenségének tart és a többit gyengíteni, emigrációs 
szereplését lerombolni, hazatérését megakadályozni a cél.

Engem úgy tekintenek, mint aki egy idegen bolygóról jöttem és soha nem hallott 
dolgokat mesélek.

Feltétlenül lehet hatni rájuk, azonban, hogy ez eredményes legyen, ahhoz többünk 
sok hónapos jelenlétére és itt-tartózkodására volna szükség. És csak nagyon óvatosan 
szabad a dolgokhoz hozzányúlni. 

Képzeld magad elé az itteni légkört: hasonló ahhoz, ami Ausztriában 1945–1946-ban 
uralkodott. A nagy közvélemény még mindig a fasizmus borzalmaival van elfoglalva. 
A szovjet állapotokról sokan semmit nem tudnak vagy nem hiszik el. Még a katolikus 
lapok is csak szordínóval110 mernek a111 Szovjet ellen írni. A tömeg kommunistaellenes, 
de ez belpolitikai motívumokból származik. A fasiszta, a háborús bűnös, még mindig 
egy szörnyeteg, aki tömegeket gyilkolt. Ehhez vedd hozzá, hogy a jövőt úgy látják, hogy 
a háború még jó ideig nem jön, Angliában a következő választáson is a Munkáspárt,112 

110  Szordínó olasz eredetű szó, magyar jelentése hangfogó, hangtompító.
111  Az eredeti szövegben a „kommunizmus” szó áthúzva.
112  A  balközép Brit Munkáspárt (angolul Labour Party) 1900-ban a szakszervezeti mozgalmakból és a 

kora beli szocialista pártokból alakult meg. Az 1920-as és az 1930-as évek elején Ramsay MacDonald 
irányításával kormánypárt volt. 1940 és 1945 között a háborús koalíciós kormány része, 1945 és 1951 
között Clement Attlee miniszterelnöksége alatt kormánypárt volt. 
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itt pedig a Troiséme Force113 marad uralmon, az USA-ban Truman114 a béke fenntartása, 
az orosszal való megegyezés és a tábornokoknak a politikából való visszaszorítása mellett 
fáradozik, hogy a később majd mégis kitörő háború a szociáldemokrácia háborúja lesz a 
kommunizmussal szemben és az a szociáldemokrácia győzelmét hozhatja legfeljebb.

Ez tehát az itteni politikai helyzet és légkör durva vázlata, ahogy azt eddig meg-
ismertem. Az általános dekadencia levegőjében nem is lehet más.

Mégis azt mondom, hogy szükség volna arra, ha Te, Béla és Miklós ide törekedné-
tek. Fel lehetne itt idővel rázni valamit. Ennek reális megvalósítása ügyében azonban 
semmi kézzelfoghatót nem tudok még írni. A vízumigénylés a könnyebb dolog. Az el-
helyezkedés a nehéz. Oly katolikus szerv, mely szóba jöhetne, nincs, vagy legalábbis 
titok ban tartatik. Lehet segélyeket kapni, azok azonban nem biztosítanak megélhetést.

Én a magam részéről törekszem innen tovább. Szerencsére az útlevélbe mai bepecsé-
telt vízumok nem vesztették el érvényességüket, így Argentínába való kijutásomnak 
nincs akadálya.

Egy hónapig még legalább maradok. Ha addig jössz, nálunk lakhatsz, van egy üres 
ágy az egyik szobában. Igyekezzél kijutni és körülnézni. Több szem, többet lát. A kosz-
tolást is olcsón kihozzuk a Részedre, mert itthon főzünk.

Levelem tartalmát ismertesd a többiekkel. Legközelebb nekik is írok majd. Samuék-
kal elutazásom előtt helyreállt a teljes béke.
Kézcsókjaimat add át. Téged sok szeretettel ölel

Árpád

Stitz Jánosnak írtam és megírtam címemet. Nem tudom [meg]kapta-e, ugyanis az 
ugyanakkor feladott két másik levél visszajött, mert mint kisült, nem volt rajtuk elegen-
dő bélyeg. Az övé azonban nem jött vissza, pedig arra se ragasztottam többet. Kérdezd 
meg, megkapta-e, ha nem, közöld vele címemet.

113  A Troiséme Force (Harmadik Erő) 1947 és 1958 között fennállt francia politikai szövetség, amelyet a 
Dolgozók Nemzetközi Pártja és az Ellenállás Demokratikus és Szocialista Uniója alkotott. A Troiséme 
Force 1947 és 1951 között irányította Franciaországot.

114  Harry S. Truman (Lamar, 1884. március 8. – Kansas City, 1972. december 26.) demokrata párti politikus, 
1945. január 20. és 1945. április 12. között az Amerikai Egyesült Államok alelnöke, 1945. április 12. és 
1953. január 20. között az Amerikai Egyesült Államok elnöke volt.
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6.
Varga László115 levele Nagy Ivánnak a magyar emigráció megosztottságáról

Graz, 1948 utolsó napjai 

(Gépirat)

Kedves Barátom!

Csak hetek múltak el, hogy elhagytam a hazámat. Nagyon nehezen, mert azt tartottam, 
hogy népünk azokhoz ragaszkodik erősen, akik nehéz időben mellette állnak. Ezt ta-
nultuk a háború utolsó napjaiban. Népünk szívesen követi azt, aki nehéz időben példát 
mutat. De jönnöm, sőt futnom kellett. Magamat kivéve senki sem tanácsolta, hogy ma-
radjak. Odahaza az emigrációt népünk, mint egy célért, az ország felszabadításáért küz-
dők egységes táborát képzeli el.

Tudja, hogy vannak ellentétek, de hiszi, hogy ez a kemény munka természetéből, s 
nem az emberek gyengeségéből következik, tudja, hogy számtalan ellentétes álláspont 
van, de hiszi, hogy ezek a közös cél elérése érdekében mindig csökkennek, s nem is gondol-
ja, hogy ezek az egyéni célok elérése miatt állandóan emelkedik,116 népünk jól tudja, hogy 
különböző pártállású emberek ellentéteit nem könnyű egységbe olvasztani, de meggyőző-
dése, hogy az elérendő cél nagysága ezeket az ellentéteket eltünteti, de nem is álmodja, 
hogy a nagyravágyás mohósága ezeket kínai fallá emeli, amelyen lassan már nem átmenni, 
hanem átlátni is nehéz, tudják otthon, hogy a világnézetek különbözősége az embereket 
eltávolítja egymástól, de hiszik, hogy a kemény küzdelem közelebb hozza őket egymás-
hoz, de alig hinnék, hogy ezek az emberek már-már alig találkoznak egymással, tudja né-
pünk, hogy sok rágalom, gyanú, vád éri a magyarság kint élő elemeit, mert ezek a küzde-
lem velejárói, de megrettenne, ha megtudná, hogy ezek nem más nemzetek, hanem saját 
fiainak ajkáról hangzanak el, jól tudja a magyar nép, hogy az emigráció keserű kenyér, de 
hiszi, hogy a felszabadítás nagy érzése azt megízesíti, de kiábrándulna, ha megtudná, hogy 
ezt az acsarkodás epéje majdnem élvezhetetlenné teszi.

115  Varga László (Budapest, 1910. december 18. – Budapest, 2003. május 17.) 1939-ben Budapesten szer-
zett jogi oklevelet, 1943-ban letette az ügyvédi szakvizsgát. 1937-ben a Józsefvárosi Keresztény Munkás-
ifjak egyesületének az elnöke. A második világháborúban a németellenes ellenállás tagja. 1944-ben a 
lakásán alakult meg a Demokrata Néppárt, majd a Nyilas Számonkérő Szék letartóztatta. 1945-ben az 
FKGP színeiben budapesti törvényhatósági képviselővé választották. 1947-ben a Demokrata Néppárt 
országgyűlési képviselője. 1948-ban Svájcba menekült. 1950-ben New Yorkba költözött, ahol a Szabad 
Európa Rádió sajtóosztályán dolgozott. 1964-ben ügyvédi irodát nyitott. 1953-ban a Szabad Magyar 
Jogászok Világszövetségének alapítója, 1956-tól 1990-ig annak elnöke volt. 1989-ben tért először haza, 
majd a Kereszténydemokrata Néppárt egyik szervezője, a párt társelnöke lett. 1992-ben végleg haza-
költözött, s rendkívüli követté és meghatalmazott miniszterré nevezték ki. 1994-ben országgyűlési kép-
viselő lett. 1997-ben a Magyar Kereszténydemokrata Szövetség alapítója, majd csatlakozott a Fidesz 
országgyűlési képviselőcsoportjához. 1998 és 2002 között a Fidesz országos listáján szerzett országgyű-
lési mandátumot.

116  Az eredeti szövegben elírás történhetett. Vélhetőleg a helyes szó ebben az esetben az „emelkednek”.
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Odahaza ma is, ezekben a napokban is azt hiszik, hogy az emigráció teljes egység-
ben, teljes erővel dolgozik a felszabadulást sóvárogva váró magyarságért.

Mi az oka, hogy a kint élő magyarság, szinte képtelennek látszik egységes tábort 
létrehozni? Nincs egy átfogó nagy tehetség? Vagy talán több is van? Vagy talán min-
denki az, s a közkatonák otthon maradtak?

Miért van itt kint annyi csoport, társaság? Talán nincs egységes ideológia, vagy sok 
van, talán mindenkinek külön-külön? Vagy talán olyan eleven pezsgő élet lüktet az 
emig rációban, hogy mindenki egyedül akarja megváltani az egész magyarságot, vagy 
talán olyan fáradtak már, hogy a saját megváltásukhoz sincs már elegendő erejük? 
Olyan kérdések ezek, amelyek megoldásra várnak. Beutaztam Ausztria mindhárom zó-
náját, sok-sok emberrel tárgyaltam, éreztem, tapasztaltam, hogy az egységet mindenki 
óhajtja. Vágy van az egészséges egység irányában! Egyelőre azonban még zuhatagszerűen 
jönnek a panaszok.

Akik részt vettek a háború utáni magyar politikai életben, azonban a bolsevisták 
elleni küzdelmük miatt emigrálniuk kellett, ezek közül igen sokan azokat, akik a háború 
során kint maradtak, s immár ötödik éve eszik az emigráció fekete kenyerét, globálisan 
a nemzeti katasztrófa okozójának mondják. Elfelejtik, hogy a háború befejezése után a 
győztes nagyhatalmakkal kötött békeszerződés kötelező cikkelye által ez a kérdés már 
elintézést nyert. A kérdésnek egyének részéről való felszínen tartása már nem indokolt. 
Ez ma már a történelemre tartozik. S nem veszik észre, hogy a négyéves emigráció, 
mindazokban, akikben még élt a szikrája egy nemesebb élet utáni vágyódásnak, nagy 
átalakítást végzett. Igen sok értékes ember van közöttük. Sokat nélkülöztek, szenved-
tek, művelődtek és tapasztaltak.

Végigjárták az iskolát, ahonnan – ha el nem buktak – jobb és nemesebb embereknek 
kellett kijönni. Ezeket az új magyar élet nem nélkülözheti. 

Akik – mert ilyenek is vannak, nem is kis számmal – a fenti csoportból nem tudtak 
jobbá és nemesebbé válni, s a hazatérést egybekapcsolják a „nagy leszámolással”, azok 
még hazatérésük előtt kijózanodnak ebből a betegségükből, s még lesz idejük – sajnos 
elég bőven – rájönni arra, hogy egy új magyar életnek nem lehet már a megkezdése előtt 
bűnbe[n] foganni.

A háborús emigránsok azokat, akik részt vettek a háború befejezése utáni magyar 
életben, s 1946-tól kezdve emigráltak, gyakran illetik a kollaboráns váddal. Nem akar-
ják még most sem észrevenni, hogy a magyar nép a háború befejezésével sorsfordulóhoz 
érkezett, s nagy lelkesedéssel állott azok mellé, akik hősi erőfeszítéssel igyekeztek gátat 
emelni a bolsevizmusnak. De azt is elfelejtik, hogy ezt a bolsevista ellenes küzdelmet, ha 
nem is ebben a formában, a győztes nagyhatalmak fémjelezték.

A  ma még otthon küzdő, bolsevista elleneseket, gyakran mindkét táborból azzal 
gyanúsítják, hogy a kommunistákkal összedolgoznak. Ilyenek is vannak, de az általáno-
sítás helytelen. Sokszor úgy hangzik ez a vád, mintha az őrt álló katonát, aki nem hagy-
ja el a helyét, utolsóként tartja a vonalat, azzal gyanúsítanának meg, hogy összepaktál az 
ellenséggel. S ha egy perc múlva meghal, úgy nemzeti hős lesz, ha még él, így áruló a 
szemükben.

LYMBUS_2020_KÖNYV.indb   867 2021.01.19.   15:46:37



868

A magyarság java, ma nagy átalakuláson megy át. Az otthon lévők a bolsevizmus 
poklának előcsarnokában vergődnek, míg az emigráltak a nélkülözés, megaláztatás ne-
héz napjait élik. Mindkettő nagy iskola ahhoz, hogy tökéletesebb emberek kerülhesse-
nek majdan az élre. Akik e küzdelem idején a szerencse lován ültek, s egyik iskolát sem 
járták végig, s a sebek gyógyításától is távol tartották magukat, nem irigylésre méltók. 
Inkább sajnálni kell őket, hogy a magyarság élet-halál harcában nem tudnak részt venni. 
Aligha fogják helyüket az új magyar életben megtalálni.

Otthon nagyobb az egység, mint az emigrációban. Ez annál fájdalmasabb, mert az 
emigráció égető tüzének el kellene porlasztani azokat a káros tulajdonságokat, amelyek 
a széthúzást eredményezik. S akik, még itt kint sem tudnak ettől a tulajdonságuktól 
megszabadulni, azokat élőhalottnak kell tekinteni, mert már az emigráció tisztító tüze 
sem tudja őket életre kelteni. A nagy egység hiánya annál szomorúbb, mert sok tehetsé-
ges ember él már az emigrációban. A tehetséges ember pedig magában hordja az egysé-
gesítés, az összehozás és összetartás erejét. A  tehetségtelen ember mindig ékeket ver, 
miután alkotni képtelen, legalább rombolását lássák.

Az egység rovására megy az is, hogy a kint élők sokat beszélnek otthoni tevekénysé-
gükről, mintha állandóan önigazolást keresnének, ezzel növekednek a súrlódási felüle-
tek, ez nem az alkotók feladata. Hiba, hogy igen sokan minden megmozdulásukat he-
lyesnek és tévedhetetlennek tartják, ez pedig a nagy-tévedők tulajdonsága szokott 
lenni. Sokszor lenézik mások álláspontját, pedig, aki ezt teszi, annak nem sok fogalma 
van a demokráciáról. Személyeskedésnek veszik – igen gyakran – az igazságos bírálatot. 
Pedig ezt csak gyenge ember nem képes elviselni, s hízelkedőket csak szolgalelkű ember 
tudja hallgatni. Gyakori hiba, hogy sokan az ország elhagyásával a jogfolytonosság meg-
szűnéséről beszélnek. Ezt a kérdést természetesen napirenden kell tartani, mert egy-két 
személy emigrálásával kezdődött a jogfolytonosság megszűnése. Azonkívül sok a nega-
tívum az emigrációban. Személyekre állandó panasz, kitalált és vélt vádak, gyanúsít-
gatások, rágalmak. Kevés az építő bírálat, még kevesebb az alkotó szándék, s alig-alig 
látható a teremtő cselekvés. S ha ezek a hibák csak múló betegségek volnának, úgy hagyni 
kellene, hogy magától meggyógyuljon, de ez már itt Európában járvány, amelyet meg 
kell állítani, mert a pusztítása felmérhetetlen.

Üdítő jel, hogy az írók kezdenek dolgozni, s van egy pár folyóirat, amelynek építő 
szelleme jó hatással van. Örvendetes, hogy van már egy szerv, amelynek munkájában 
jelentős politikusok vesznek részt, s amelynek munkáját a hazai magyarság a rádió hul-
lámain keresztül nagy figyelemmel kíséri.

Kérdés, hol lehetne megtalálni a teljes egységet, hol lehetne közös nevezőre jutni? 
Hiszem, hogy a keresztény világnézet korszerű gyakorlati megvalósításának küzdelmé-
ben ez a teljesebb egység létrehozható, az eddigi munka teljes értékelésével. És máris 
hozzáteszem, nem pártpolitikai alapon, hanem azon felülemelkedve, abban a magasság-
ban, ahova egyéni törekvések nem jutnak fel, ahol már csak a közös nemzeti szempont 
az irányadó, ahová törekvő hivatalnokok, hiú és nagyképű karrieristák nem jutnak fel, 
csak izzó apostolok. Anélkül, hogy e kis levélben mélyebbre nyúlnék e kérdésben, azért 
hiszem, hogy a fenti alapon létrehozható a teljesebb, teremtő egység, függetlenül most 
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népünk ezeréves szokásától, hagyományától, mert a hazai magyarságban a keresztény-
ség nagy reneszánszát éli. Gyümölcse még nem mérhető le, de a magvetés már megtör-
tént. A  magyar nép lélegzet-visszafojtva figyeli az e percekben történő eseményeket, 
amely egy szent életű apostol élete körül játszódik le.117 S akinek van érzéke a hazai 
magyarság vágyódását felfogni, annak tudnia kell, hogy a magyar nép javának többsége, 
egy korszerű, erőteljes szociális szellemmel telített keresztény rendszer után vágyik.

De a keresztény világnézet lehet az alapja a létrejövő teljesebb egységnek, már csak 
azért is, mert a bolsevista eszme, embert sárba taposó ideológiájával szemben, az embert 
felemelő, eredményes eszmerendszerrel csak a kereszténység érveivel lehet megnyugtató 
magyarázatot találni. A keresztény világnézetből fakadó érveken kívüliek, legtöbbször 
csak tagadások, de nem hosszabb időre szóló magyarázatok. A  keresztény világnézet 
nem csupán a bolsevista eszmerendszer tagadása, sőt elsősorban nem, hanem a jövő 
orszá gát építi tartós, szilárd alapokon. Ezt akadályozza ma a bolsevista kormány. Becsül-
nünk kell azok harcát, akik más világnézettel vívják harcukat a felszabadítást váró ma-
gyarságért. Ha ezekkel élettársak nem lehetünk, nagy örömmel leszünk küzdő társak.

Az emigráció tulajdonképpen nem más, mint egy oly tevékenység, amikor az otthon 
élő magyarság lelkivilágát meg kell mutatni a szabad nemzeteknek. De hogy helyesen 
mutassuk meg a szabad nemzeteknek az otthoni magyarság helyes lelkivilágát, népün-
ket ismerni kell, lelkivilágát jól kell látni. Nemcsak közöttük, de bennük kellett élni 
azoknak, akik nevükben nyilatkoznak. Népünk józan. Talán ez a legnagyobb értéke. 
Nem vet el mindent, csak azért, mert a régi rendszerek hozzák létre. A jót átmenti a jö-
vőre. Ami ma történik, azt sem dobja el teljes egészében. A helyeset meg akarja keresz-
telni. Azonban a régi rendszereket a maguk teljességében nem óhajtja vissza, de erőtel-
jesen dobja el magától a kommunisták létformáját. A bolsevisták népünknél elérték azt, 
amit semmilyen propaganda, semmiféle kormányforma, évtizedek alatt nem tudott 
volna elérni: népünknél a bolsevista rendszer a pótvizsga lehetősége nélkül megbukott, 
volt híveik is tökéletesen kiábrándultak.

Otthon küzdő népünk nekünk irányt szabott, ha helyesen fogjuk fel az emigrációt, 
akkor ezt követnünk kell.

Dolgozzunk a teljes egységért, hogy együtt küzdhessünk népünkért. Nem minden 
áron, de minden erővel a teljes egységért.

1949. Az új-év küszöbén. Dr. Varga László.
országgyűlési képviselő.

 
Graz, Merángasse 45.

117  Utalás Mindszenty József 1948. december 26-i letartóztatására.
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7.
Varga Béla válasza Nagy Iván szeptemberi kérdéseire 

New York, 1949. január 14. 

(Gépirat)

New York, 1949, jan. 14
Kedves Barátom,

októberben érkezett kedves leveledre válaszolok. Részben azért nem válaszoltam, mert 
a kérdések tisztázása végett Eckhardt Tibor118 még a múlt év folyamán novemberben át 
akart menni Európába. Sajnos az utazása eltolódott, de reméljük, hogy a közeljövőben 
valóra válik. Ő felkeres benneteket s minden kérdésetekre felvilágosítást nyújt, már 
amennyire mi ezt itt Amerikából meg tudjuk tenni.

Pár kérdést intézel hozzám s én ezekre válaszolok a legjobb tudásom s a bizottmány-
ban egyesültek felfogása szerint. A bizottmány a magyar nemzetet, az összmagyarságot 
képviseli. Azt idézem, amit az egyik barátunk írt, hogy vagy lesz a magyar nemzetnek 
képviselője és az a bizottmány, vagy pedig egyáltalában nem lesz.

Mi minden magyart képviselünk, bárhol él is a földön s magyarnak vallja magát. 
Célunk csak egyetlen lehet. Összefogni mindazon magyarokat, akik a nyugati hatalmak 
szempontjából is elfogadhatók, tehát nem a diktatúrák híveit, s felkészülve várni az 
időt, amikor cselekednünk lehet. 

A Magyar Nemzeti Bizottmány tagjai az 1939-es országgyűlés és az 1945-ös nemzet-
gyűlés tagjai. Én részemről senkit kizárni nem akarok s ehhez nincs is joga senkinek 
sem, legfeljebb az emberek maguk zárhatják magukat ki a nemzet közösségéből azzal, 
hogy a nemzet ellen vétkeznek. De vannak súlyos politikai okok, amelyek arra kénysze-
rítenek bennünket, hogy egyesek ma ne akarjanak politikai munkát végezni. Hiszem 
azt, hogy a délvidéki volt képviselők közül többen is vagytok külföldön, s amikor elér-
kezik az ideje, hogy a Nemzeti Bizottmány ülésezhessen, ott üdvözölhetlek benneteket.

Az új évben Isten áldását kérem rád s őszinte barátsággal üdvözöl

Varga Béla

118  Eckhardt Tibor (Makó, 1888. október 26. – New York, 1972. szeptember 10.) 1908-ban Budapesten 
szerzett jogi oklevelet, majd vármegyei tisztviselőként dolgozott. 1919–1920-ban az aradi, majd a sze-
gedi ellenforradalmi kormányok sajtóreferense. 1922-ben a Keresztény Kisgazdapárt színeiben ország-
gyűlési képviselő. Az Ébredő Magyarok Egyesületének egyik alapítója, a Magyar Nemzeti Függet lenségi 
párt vezetője és a Magyar Revíziós Liga alelnöke. 1930-tól a Független Kisgazdapárt tagja, 1932 és 1940 
között alelnöke. 1940-ben Horthy Miklós és Teleki Pál megbízásából az Amerikai Egyesült Államokba 
utazott, hogy a német orientáció ellensúlyozására kapcsolatokat építsen ki az angolszász hatalmakkal. 
A háború alatt végig ott tartózkodott, 1945 után a magyar politikai emigráció egyik vezetője, a Magyar 
Nemzeti Tanács egyik szervezője volt.
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8.
Falcione Árpád levele Nagy Ivánhoz az argentínai útról

Buenos Aires, 1949. április 6.

(Kézírásos levél)

1949. IV. 6.

Kedves Iván!

Igyekszem, hogy reális és a valóságnak megfelelő képet adjak a hajóútról és itteni első 
benyomásaimról.

Mindenekelőtt le kell szögeznem, hogy az általunk eddig Ausztriában vagy Párizs-
ban olvasott argentínai levél közül egyetlenegyet sem láttam, mely hű képet adott volna. 
Teljesen más képet kaptam itt, mint amit vártam. Azt hiszem tehát, hogy számodra is új 
megvilágításban festem majd Argentínát.

De előbb térjünk a hajóútra. Dortoir-on119 utaztunk 150 személyes hálófülkékben. 
Piszok, ordítás, hőség, lökdösődés. Undorító piszok a mosdóban és WC-kben, melyek 
előtt sorban álltunk néha órák hosszat is. Román mérnökök, lengyel tisztek, cseh gyáro-
sok és néhány magyar tisztviselőcsalád képezik a jobb publikumot. A tömeg lengyel zsi-
dókból, kis-ázsiai örményekből, spanyol proletárokból és arab kivándorlókból áll. Utób-
biak tetvesek. Naponta többször is vizsgáljuk magunkat, hogy nem szedtünk-e össze 
valami bőrbetegséget. Mindennap más rémhír terjed el a hajón: tífusz ütött ki, sarlach120 
lépett fel, cápák kísérik a hajót, ami a matrózbabona szerint halálesetet jelent; túlrakodás 
miatt ferdén halad a vén gőzös és vihar esetén baj lehet; a mentőcsónakokban csak az uta-
sok harmadának van hely stb. Végül is az út végén valamennyien csodálkozunk, hogy az 
utasok valamennyien egészségesen érkeznek és se bőrbaj, se tífusz, se sarlach, se haláleset 
nem történt. Viharunk sem volt. Influenzák, gyomorrontások és néhány napos lázak nél-
kül azonban senki sem úszta meg. A gyerekek pedig kanyarót kaptak. A fiam is. Szegény 
épp Dakar121 és Montevideo122 között feküdt a szinte kibírhatatlan egyenlítői hőségben 
41 fokos lázzal, majdnem 10 napon keresztül, félig eszméletlen állapotban. Ma már telje-
sen egészséges és meg sem látszik rajta, hogy beteg volt. A rémhírek közé tartozott, hogy 
40 napos karantént kapunk Rióban, de ez sem volt igaz.

119  Hálótermekkel rendelkező hajótípus, ahol a többágyas termeket a hajó falai mellett hosszanti formában 
alakították ki.

120  Skarlát vagy vörheny. Baktérium által okozott akut fertőző betegség.
121  Dakar Szenegál fővárosa. A várost a 15. században a portugálok alapították. A levél keletkezésekor fran-

cia ellenőrzés alatt állt. (Szenegál 1960-ban nyerte el tényleges függetlenségét.) Napjainkban egymillió 
lakosa van.

122  Montevideo, Uruguay fővárosa, napjainkban 1,3 millió lakossal. A várost 1724-ben a spanyolok alapí-
tották.
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Szóval épségben megérkeztünk és a csomagjaink sem vesztek el, csak az egyik ládám 
törött össze, amikor a daru 20 méteres magasságból 60 km-es sebességgel rakta a hajó-
fenékre és utána a rakodómunkások, mint valami hordót gurították. Ajánlatos tehát 
minden feladásra szánt koffert vagy ládát még egy külső védő ládába tenni, amit öreg 
lécekből és deszkákból lehet összeszögezni. Törékeny dolgokat pedig százszor gonddal 
kell csomagolni.

Három fontos dolog van: tábori széket vinni, mert különben nem lehet leülni, fertőt-
lenítőszert, végül a koffereket védődeszkázással ellátni.

Konyakot, gyümölcsöt, élelmet nem kell vinni, a hajón minden olcsóbban kapható, 
mint Európában.

A hajón rossz ruhát kell hordani, mert perceken belül az ember csupa mocsok lesz.
A koszt kifogástalan volt. Bőséges és változatos.
Az első osztályon utazott a rosszabb publikum: újgazdagok, kik fajra és állampol-

gárságra való tekintet nélkül majdnem kivétel nélkül még nemrég bújtak elő külvárosok 
piszkából. Főleg sötét és elferdült arcok, tekintetek. Úri arcú emberek csak a dortoiron 
voltak és a tengerésztisztek között.

Mégis azt mondom, hogy aki teheti, az fizessen rá, hogy legalább az asszonyok kü-
lön kabinban utazhassanak, ahol mosdó van. A férfiak is könnyebben viselik ez esetben 
az utat, mert van hol mosakodni és napközben néhány órára a tömegből kiszabadulva 
nyugodtan leülni. Akinek azonban nincs 4-500 dollárt meghaladó értéke, az ne fizessen 
rá, mert a hajóutat összeszorított fogakkal és szerencsével ki lehet bírni, itt viszont egy 
minimális kezdőtőke létfontosságú. A hajóút kellemetlenségeit az ember a megérkezés 
után néhány héttel elfelejti. Nem oly rossz, mint a börtön, inkább egy jugoszláv katonai 
szolgálathoz hasonlít. Itt viszont egész rendkívüli fontosságú és esetleg évekre kiterjedő 
hatással bírhat, hogy az első hónapokban ne kelljen rögtön kényszermegoldásokba be-
lemenni, hanem az embernek legyen ideje a lakás és elhelyezkedés megválogatására. Ezt 
később még majd jobban megvilágítom. Akinek tehát nincs 4-500 dollárt meghaladó 
értéke, az semmi esetre se fizessen rá, hanem értékeit a partraszállás utánra tartogassa.

A hajóútnak voltak kellemes és érdekes részei is. Az Egyenlítő környéki csodás nap-
lementék soha nem álmodott fantasztikus színeivel és felhőcsodáival, a repülőhalak 
játé ka, azután Casablanca123 és Dakar meglepő érdekessége, mindkét helyen egy-egy 
napig álltunk és szabadon járhattunk a városban – Casablanca világvárosi képe, a pazar 
árubőség és olcsóság – Dakar egzotikus vonásai –, ha lett volna pénzem pazar krokodil-
bőr koffereket, női táskákat, gyíkcipőket vehettem volna nevetséges összegekért – az 
Európában pedig szemétdombra hajított cipőkért, rongyos pulóverekért és ruhadara-
bokért a négerek komoly árakat fizetnek. Sajnos az ilyen rongyokat Európában hagy-
tuk, pedig érdemes lett volna Dakarban eladni. A négernek nem kell az új holmi, még 
ha olcsóbb, akkor sem. Minél hordottabb valami, annál többet fizet érte.

123  Casablanca Marokkó legnagyobb – 3 milliós –, az Atlanti-óceán partján fekvő városa. A terület már a 
7. századtól lakott volt. A levél keletkezésekor francia ellenőrzés alatt állt, az1940-es és az 1950-es évek-
ben számos franciaellenes zavargás volt a városban.
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Dakar és Montevideo között sokat szenvedtünk a hőségtől. Legkínzóbb volt a me-
leg Rio de Janeiróban, ahol másfél napig álltunk és rakodtunk. Rióban is kiszállhattunk. 
Tényleg gyönyörű város. Parkírozott 80-100 m széles utain egymás mellett sorakoznak, 
de főleg épülőfélben vannak a pazar felhőkarcolók. Márványból épített sokemeletes há-
zak sem ritkák.

Brazíliába azonban nem szabad menni. Kibírhatatlan a klíma.
Reggel tán két óra hosszat sétáltam a városban és annyira kifáradtam, hogy estig 

képtelen voltam mozogni. Reggel 7 órakor annyira tűz a nap, mint nálunk kánikulában 
délben. Európai embernek ott élni szörnyű kín lehet és munkaképtelenné válik. Ha 
netán fizikai munkára kényszerül, feltétlenül tönkre kell mennie egészségileg. Az ott élő 
gazdag európaiak hűtött villákban élnek, hűtött autókon járnak.

A Rióban kiszálló IRO utasokat elsőrendűen helyezték el. A családosak két szoba 
konyhás házakba kerültek, ahol maguk főztek, a legényemberek különféle jó szállodákba. 
Ellátásuk is kitűnő. Másnap már szabadon járhattak-kelhettek és mindaddig az IRO 
költségén és házaiban élnek, amíg el nem helyezkedtek. A munkaközvetítést is az IRO 
végzi. Mindez, azt hiszem, nem az IRO érdeme, hanem a brazil állam kívánja így és 
pénzeli is.

Santosban124 fél napig, Montevideóban egy napig álltunk. A hőség csak itt ért véget. 
Buenos Airesben kellemes magyar nyári időben szálltunk partra. Jelenleg itt ősz van.

Hogy mindjárt a klímával végezzek: a tél nem hidegebb, mint nálunk a november. 
Néha van dér és talaj menti éjszakai fagy. Fűteni kell, de villany- vagy petróleumkályhá-
val megoldható. Ez a hideg 3 hónapig tart. Nyáron, ugyancsak 3 hónapon át viszont 
lényegesen melegebb van, mint a mi otthoni nyarunk alatt. Ilyenkor az európaiak szen-
vednek, munkaképességük csökken. A közbülső 3-3 hónap kellemes, a mi nyarunknak, 
tavaszunknak, illetve kora őszünknek felel meg. Jelenleg szeptember elejének megfelelő 
időjárás van itt, amit roppant élvezünk a párizsi tél, majd az egyenlítői hőség után. A jó 
idő azonban legfeljebb még 2-3 hétig fog tartani, utána elő kell venni majd a kabátot, 
pulóvert és főleg az esernyőt. Szóval itt éppúgy mindenfajta ruhára – még könnyű bun-
dára is szükség van, mint Európában.

Az emigránsszállóban csak egy napig voltunk. Menekülésszerűen hagytuk el. Ször-
nyű hely. A dortoir után is kibírhatatlan. Nem a koszt és a hálóhely, mert az megehető, 
illetve tiszta, hanem az egyéb körülmények, melyek ólomsúllyal nehezednek az ember 
kedélyére és lelkiállapotára. Reggel 7-kor el kell hagyni a hálóhelyet, ki kell vonulni 
poggyásszal együtt az udvarra, az egész napot ott lehet csak eltölteni. Kőpadokon ülve 
és csak este 7-kor megyeget vissza az ember a hálóhelyére. A személyzet goromba és csak 
spanyolul tud. Nincs semmi útbaigazítás kiírva, mindenki tájékozatlan. Egy megafon 
félóránként spanyolul utasításokat mond be, amit senki sem ért meg. Az emberek elve-
szettnek érzik magukat, nem tudják, mi lesz velük. A városban az első napokban képte-
lenség a tájékozódás. Fogalma sincs senkinek, hol kezdjen hozzá, mit csináljon. Olcsó 

124  Santos Brazília São Paulo államában található. A 418 ezres város Brazília és Latin-Amerika legnagyobb 
tengeri kikötője.
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lakást kapni képtelenség, viszont csak 5 napra szól az engedély az emigrációs szállóban 
való tartózkodásra. Ezt meghosszabbítják, de semmi sem biztos, nincs semmi jogvéde-
lem, semmilyen szerv, mely útbaigazítást adna. Az asszonyok jajgatnak, sírnak a pado-
kon, átkozzák a napot, amikor hajóra szálltunk. „Inkább maradtunk volna Párizsban, 
ott a bányában dolgozhattál, itt éhen pusztulunk” – hallatszik több felől. Csupa rémült, 
kétségbeesett arc.

Másnap eljöttünk – és átmenetileg az első, legközelebbi hotelben vettem ki szobát, 
ahol most is lakunk. Napi 30 pesót fizetünk teljes panzióval. A  szobánk szép, utcai, 
külön fürdőszobával. 1 Dollár – 9 peso. Dollárt szabadon lehet bárhol beváltani.

Az a hír, mely Ausztriát és Párizst bejárta, hogy tanácsos az emigrációs szállóban 
lakni, mindaddig, míg az ember nem kapja meg az iratokat, teljesen téves. Az iratok már 
egy hete a zsebemben vannak és semmivel sem kaptam meg lassabban, vagy nehezeb-
ben, mint azok, akik ott maradtak.

A lényeg, hogy az ember az úgynevezett sárga cédulát megkapja. Mi ezt már a hajón 
megkaptuk. Ezt csak azok kapják, akik bejelentik, hogy az emigrációs szállóba kívánnak 
menni. Ily bejelentést okvetlenül kell tehát tenni. Érkezéskor azután be is kell menni az 
emigrációs szállóba. Ott az ember lehetőleg még aznap essen át a röntgenezésen és fo-
tografáláson és estére nyugodtan hagyja el a szállót. Az elhagyásnak nincs semmi akadá-
lya, a sárga cédula birtokában eltávozhat. A poggyászt nem viheti magával, csak a leg-
szükségesebb holmit. A többi a szálló raktárában marad.

Másnap és harmadnap azután lehetőleg már reggel tanácsos bemenni a szállóba és 
megtudakolni valamiképp, hogy mikor lesz a regisztrálás stb. Erre az időpontra az em-
ber bemegy, ezt néhány órai várakozás után elintézi, majd egy hétig feléjük se néz. Egy 
hét múlva elmegy a kész iratokért és ugyanakkor elhozhatja a poggyászát. A poggyászt 
20-30 pesóért szállítják ott lézengő fuvarosok a kívánt helyre.

A vámolás simán és udvariasan folyt, nem vámoltak senkinél semmit.
A hangsúly tehát nem azon van, hogy az ember az emigrációs szállóban lakjon, ha-

nem hogy már a hajón, de legkésőbb rögtön a partraszállás után, az emigrációs szállóra 
való igény bejelentésével és formai beköltözésével a sárga cédulát megkapja, mert e nél-
kül tényleg igen sokáig tarthat az iratok megszerzése.

Az iratoknak – mely egyébként egy bőrkötéses személyazonossági igazolványból 
áll – sok gyakorlati jelentősége nincsen. Két éve itt élő embereknél még egyszer sem 
fordult elő, hogy igazolniuk kellett volna magukat.

Általában furcsa „fasiszta diktatúra” van ebben az országban, ahol az elnöki palota 
előtt még őrség sem áll, ahol az államelnök pazar kertvárosi nyaralóját egy 50 cm-es kis 
ösvény veszi körül, ahol a szállókban nincs bejelentési kötelezettség, ahol öles betűkkel 
olvashatók a kerítésfalon, hogy „szavazz a Kommunista Pártra” (senki se szavaz rá), és 
ahol, ha üzletet, penziót vagy iparvállalatot akarsz nyitni, egyszerűen egy darab papiro-
son bejelented a városházán.

Igaz viszont, hogy a cukor ára maximálva van. 50 centavos kilója. (45 USA cent.) No 
meg az észak-amerikai és angol kézben lévő vasutakat államosították. Mondják azt is, 
hogy az ellenzéki lapok nem kapnak elég papirost és ezért csak napi 24 oldalon jelen-
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hetnek meg. Sokan panaszkodnak az új adókra is. Egy olyan penziónak például, mely 
10 szobánál többet ad bérbe, újabban néhány peso évi adót kell fizetnie. Arról is beszél-
nek, hogy egy tisztviselőt, aki ellenzéki volt, nem léptettek a soros előléptetésekkor elő.

Áttérek az árakra: 1 kg liszt 30 centavos, 1 kg banán 1 peso, 1 kg általunk eddig nem 
ismert nagyságú és ízű alma, őszibarack vagy szőlő 1.30-1.70. 1 kg marhahús 1.50. 
Férfiruha, jó 200.-, angol szövetből, príma 300.-, ing 20-30, zokni 3.50, kalap 4-10, férfi-
cipő: a legprímább pesti susztereknek megfelelő 80.-, az ausztriai típuscipőknek megfe-
lelő 25.-, 1 kg príma mosószappan 80 centavos, villamosjegy 10 centv., újság 15 centv., 
telefon havi 7.- akármennyit beszélsz, tehát minden üzletből, kávéházból teljesen in-
gyen telefonálhatsz. Cigaretta, jó 10 db 25 centv., mozi 70 centv., kávéházi fekete 
30 centv.; egy db pohár 0.70, tányér 1.50, lábas 10-25.-, törülköző 3-4.-, új rekamié-ágy 
sodronnyal 80.-, egyszerű asztal vagy szék 15-30.- stb. Ugyanekkor a közönséges segéd-
munkás keresete 350-500 peso, szakmunkásé 500-800. A megélhetés, ruházkodás, la-
kásberendezés stb. tehát nem probléma. Egyébként mindenféle iparcikk kapható és 
majdnem minden olcsóbb, mint Európában. Teljesen helytelenek tehát azok az értesí-
tések, hogy tanácsos ide konyhafelszerelést, húsdarálót, öngyújtót, kéziszerszámokat 
stb. hozni. Mindez itt sokkal olcsóbb. Semmit sem kell hozni, csak dollárt. Itt kell kiru-
házkodni és berendezkedni, majd a keresetből. Még írógépet, fényképezőgépet sem ér-
demes hozni, legfeljebb saját használatra, mert az ilyen dolgokkal itt házalni körülmé-
nyes, az eladás nehezen megy, hisz a kirakatok tömve vannak a legszebb észak-amerikai 
írógépekkel és Leicákkal, az árdifferencia pedig csekély. Ékszert, briliánst érdemes hoz-
ni, mert annak jó ára van. 1 karát tiszta fehér kő 3-4000 peso (270-360 dollár). De leg-
jobb a dollár, mert az gyorsan átváltható és azonnal lehet valamihez kezdeni. A legfon-
tosabb ugyanis az, hogy az ember itt ne egye fel a pénzét, hanem addig csináljon üzletet, 
amíg van miből. Ehhez 3-400 dollár, sőt kevesebb is elegendő. 5-6 szobás lakást kell 
például kivenni, berendezni, 3 szobát koszttal kiadni és ez máris biztosítja a legelemibb 
megélhetést. Vagy százezer pesóval kisüzembe betársulni és rögtön ott elhelyezkedni 
munkásnak. Telket már néhány száz pesóval lehet venni havi 25-80 pesós részletre 
(10 évi törlesztés), ami mindenképp jó üzlet és biztos nyereséget hoz, mert a fennálló lassú 
infláció (az itteniek még nem tudják, hogy az micsoda és hiteleznek), azután a város elké-
pesztő fejlődése és terjeszkedése a telekértéket 1-2 éven belül a többszörösére emeli.

Aki teljesen pénz nélkül ér partra, az súlyos helyzetben van. Kénytelen azonnal elhe-
lyezkedni és esetleg pillanatnyilag csak 350-400 pesóért. Ebből nem tud lakást bérelni. 
Kénytelen valahol a külvárosban lakni albérletben, ami naponta többórai utazást jelent. 
Az itteni klímában kimerül, leragad, nyomorog, nincs ideje és akaratereje más állás után 
nézni, ellustul, és innen származnak a panaszos levelek. De ily esetekben mindig az ille-
tő a hibás, mert akaraterővel és kitartással még az ily kényszerelhelyezkedésből is ki le-
het szabadulni.

Ha valaki annyi pénzt sem tud hozni, hogy legalább egy hónapig legyen ideje körül-
nézni és ezenfelül családos, vagy egyedüli kereső, az gondolja meg, mielőtt hajóra száll. 
De még ez esetben is nyugodtan jöhet, ha valamilyen szakmát kitanul. Villanyszerelést, 
kőművesmesterséget, asztalosságot, üvegezést, vagy bármily ipari dolgot. Elég, ha né-
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hány hónapig tanulja ki. A negyed szakember itt már teljes szakembernek számít. Ez 
esetben rögtön már 5-800 pesót kereshet, amiből már jól megélhet és keresetéből telek-
spekulációba vagy más hasonlóba kezdhet.

Mezőgazdaságban technikai okoknál fogva elhelyezkedni nem lehet. Az ember 
nem tudja, hogy miképp kezdjen hozzá. Minden információ, amit kap, bizonytalan, 
megbízhatatlan. Az itteni körülmények között nem mehet az ember vaktában vidékre. 
Annyira új minden, annyira más, mint Európában, hogy okvetlenül megbízható isme-
rősök közelében lehet csak megindulni. A magyarság pedig – épp ezen okoknál fogva – 
majdnem kizárólag a fővárosban helyezkedett el és akik vidékre mentek körülnézni, 
bizonytalannak érezvén a talajt, visszajöttek. Legfeljebb a főváros környékén kertészet-
tel lehetne foglalkozni, de ehhez már nagyobb tőke kell, munkásnak beállni ily helyre 
pedig észszerűtlen, amikor itt a városban annyi lehetőség van. Állami telepítések van-
nak, de nem egész megbízhatóak. A vidék nem is egészséges, mérges rovarok, rossz ivó-
víz, bizonytalan közállapotok miatt.

Buenosban maradunk tehát. Tervem, hogy néhány szobás panziót rendezek be és 
emellett vagy mint villanyszerelő helyezkedem el, vagy, ha sikerül, rögtön önálló vil-
lanyszerelő műhelyt nyitok. A lényeg, hogy mielőbb megfelelő lakást kapjunk, mielőtt 
a pénzünket feléljük. Ez szerencse kérdése. 10 napja csak lakás után futok, eddig hiába.

Lakásárak: bútorozatlan szoba külvárosban havi 100-150 peso. Belvárosban 300-
350. Belváros alatt egy akkora terület értendő, mint Budapest. 5-6 szobás villa belváros 
környékén havi 700-1000 peso. Panzió ugyanitt egy személynek havi 220-250 peso. 
Kijjebb, 5-6 szobás, kertes villa 500-600 peso, panzió 180-200. Belvárosban 3-4 szobás 
lakás 800-1200 peso. Mindenhol háromhavi garanciát kell adni, vagyis 3 havi lakbért 
letétbe helyezni.

Tehát a sok jó és szép dolog között van, ami elkeseríti az embert. A szinte megoldha-
tatlan lakásviszonyok, a közlekedés, az argentinok teljes megbízhatatlansága, és végül 
spanyolnyelv-tudás nélkül alig lehet megmozdulni, mert bárhova megy, mindenhol 
csak spanyolul tudnak. Hogy hova bújt ez a rengeteg, más nyelvet is beszélő bevándorló, 
rejtély.

Buenos Aires egy 30 km-es átmérőjű körben épült kertváros. Mindenki saját kis vil-
lájában lakik, kertek közepén. Az utcák viszont szűkek. Órákig tart míg eljut az ember 
egyik helyről a másikra. A közlekedés meríti ki az embereket. A napi 8 órai munkaidőn 
kívül 4-5 órát közlekedik majd minden ember, ezért fáradt, és ezért rosszul tájékozott 
majdnem mindenki, mert nem tart fenn sok emberrel érintkezést.

A város szép. Csupa fa, kert, pálmák, fügefák, narancsfák; a legszűkebb belvárosban 
kezdődnek csak az emeletes házak és felhőkarcolók. Az üzletek pazarok, az árucikkek 
ízlésesek. Majd mindent itt gyártanak, az ország majdnem teljesen önellátó. Csak gép-
behozatal van. Kevés a vas, szén és olaj. A bányák fel vannak tárva, de utak és vasutak 
hiányában lassan folyik kiépítésük. Sosem érik utol a szükséglet növekedését.

Kopott ruhás embert nem látni. Az emberek kiegyensúlyozottak, lelkileg, fizikailag 
egyaránt. 
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A postaviszonyok rosszak. A város területén belül 2-3 napig megy egy levél. Sür-
gönyről szó sem lehet.

Az argentinok udvariasak, szívélyesek, de egy szavukat sem lehet komolyan venni és a 
gengszter jellem nem ritkaság. Első naptól fogva azonban argentinnak tekintik a beván-
dorlót, tehát úgy érzed, nem vagy külföldi, hanem egyenjogú, illetve egyenjogtalanságú 
állampolgár. A jog ugyanis nem egészen kifejezett dolog itt, legalábbis egész más, mint a 
mienk. Számtalan oly dologra van jogunk, amiről eddig nem is álmodtunk, de jogunk van 
hazudni, másokat becsapni, bizonyos körülmények között kifosztani, sőt megbicskázni is 
– és ezekben az új bevándorlóknak egyelőre gátlásai vannak, ami handi capet jelent.

Az utcákon egész hajnalig zajos élet folyik, járnak a villamosok, autóbuszok, az ut-
cák fényessége, eleganciája, a kirakatok, berendezések Párizst messze felülmúlják. 
Buenos ban tökéletes a civilizáció – de tán a kultúra sem elmaradt: magas művészet, 
könyvek a tudományos élet jelei is bőven szembetűnőek.

Összefoglalva: egészen más világ; éhen halni nem lehet benne, még nyomorogni 
sem úgy, mint Európában. Meggazdagodni akarattal, kitartással és kis szerencsével le-
het, és azután a mi fogalmainkat meghaladó kényelemben és szépségben élni. Talán 
jobb világ, mint a mai volt, sőt még annál is jobb, mint a zsidónak 1914 előtt volt. Még-
is, egyetlen olyan magyarral nem találkoztam még az újonnan kivándoroltak között, 
bármilyen jól is megy a dolga, és soknak megy jól, aki ne azt mondta volna, hogy rögtön 
hazatér, amint csak lehet.

Az itteni magyarság egyébiránt szégyenli és marja egymást, jobban, mint a párizsiak, 
gyilkosnak, bitang kommunistának nevezik egymást. Külön vannak a régiek és újak, a 
nyilasok és középen állók, még a papok is egymást ütik. Nem a nyilasok a legerősebbek, 
hanem a baloldal. Az argentin kormánypártban sok újabban kivándorolt zsidónak van 
súlyos befolyása, sőt, új magyar zsidók a baloldalról is érkeznek szép számmal. A tüzetes 
szimatolás azonban nem ennek következménye. Valószínűleg argentin belügy. Senki 
sem tudja a tényleges okot. Azt mondják, rövidesen újból meg fog indulni. Átszervezik 
a bevándorlási minisztériumot.

Kedves Ivánom, levelem tartalmát ismertesd barátainkkal. Mindannyiukat sokszor 
ölelem. Egyelőre nem írok sűrűn – ne haragudjanak, ha a közeljövőben nem kapnak 
még tőlem beszámolót, de oly hajszában élek, hogy képtelen vagyok időt szakítani az 
íráshoz. Létkérdés, hogy mielőbb keresztülvigyem elhelyezkedésünket, és mire révbe 
jutunk csak valamennyire is – úgy látom –, hónapok fognak eltelni a legvadabb roha-
násban. Esténként az ember holtfáradtan esik az ágyba és a gondolatait sem tudja rend-
szerezni.

Kézcsókjaimat add át.
Sok szeretettel ölel 

Árpád
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9.
Nagy Iván levele Varga Bélához a Délvidék kérdéséről

Rum bei Innsbruck, 1949. július 20. 

(Gépirat, az eredeti másodpéldánya)

Nagyságos
Varga Béla úrnak,
A Magyar Nemzeti Bizottmány elnökének
New York

Rum, bei Innsbruck, 1949. július 20.

Igen tisztelt Elnök Úr!
Kedves Barátom!

Ismételten a délvidéki törvényhozók nevében becses figyelmedet Délvidék népének 
sorsára hívom fel.

A szörnyű emberirtásnak, amelyet Titóék az ottani lakosság között vittek végbe,125 
nincsen párja sehol Közép-Európában! Megsemmisítő táborok, közönséges gyilkolások, 
Oroszországba való elhurcolások mindazt a célt szolgálták, hogy ezen az ősi magyar 
területen a nemzetiségi összetételt erőszakosan ily módon megváltoztassák. Fasizmus 
koholt vádja, kollaboráció, német származás, sabotage és ezekhez hasonló alaptalan és 
koholt vádakat használtak fel ürügyül egyazon céljuk elérésében: kipusztítani azokat, 
akik útjában állottak a bolsevista-pánszláv eszme megvalósításának, vagy a magyar Dél-
vidék szláv jellege ily módon való kidomborításának. Asszonyok, férfiak, csecsemők, 
aggok estek áldozatul eme szörnyű pusztításnak.

Szomorúan tapasztaljuk, hogy a Bizottmány és végrehajtó bizottsága működésében 
eddig a megszállt területek és azok lakosságának sorsa nem szerepel, vagy legalábbis 
nem tudunk róla. Sőt azt se tudjuk, hogy pl. a Délvidék vagy annak lakossága milyen 
módon van képviselve a Bizottmányban.

125  Utalás az 1944 őszétől a jugoszláv kommunista hatóságok által elkövetett atrocitásokra, amelyek során 
több százezres tömeggyilkosságokra került sor az ország egész területén. Ennek egyik része az 1944 
őszén és 1945 elején a délvidéki magyarság ellen elkövetett mészárlások, illetve a délvidéki németek 
koncentrációs táborba zárása, majd kitelepítése volt. A magyar áldozatok pontos számát a mai napig 
nem lehet tudni. A  közvéleményben az adatok 5 és 40 ezer között szóródnak, míg a Magyar–Szerb 
Akadémiai Vegyesbizottság a feltárt dokumentumok alapján 13–14 ezer főre becsüli a magyar áldozatok 
számát. Lásd Kocsis Károly akadémikussal 2015-ben készült interjú: http://old.mta.hu/mta_hirei/tel-
jesnek-tekintheto-a-delvideki-magyar-aldozatok-nevsora-136548/. A legújabb kutatásokkal kapcsolat-
ban: Hornyák–Bíró, 2016; Az áldozatok kereshető, elektronikus névsora: http://martirium.vmmi. org/

LYMBUS_2020_KÖNYV.indb   878 2021.01.19.   15:46:37



879

Igaz, hogy az 1948. szeptember 19-ikén hozzád intézett levelemre 1949. január 14-én 
adott becses válaszodban szíves voltál a feltett kérdésekre általánosságban rávilágítani, 
azonban a feltett kérdések időszerűsége és jelentősége általános magyar szempontból, 
de különösen a Délvidék szempontjából változatlanul fennáll.

Ez alkalommal azzal a tiszteletteljes kérdéssel fordulok Hozzád, hogy szíves volnál 
értesíteni arról, hogy Te, mint a Nemzeti Bizottmány elnöke a jelenleg szabad földön 
élő volt délvidéki törvényhozók közül kiket tekintesz a Bizottmány tagjainak.

Meg kell itt említenem, hogy a magyarok közül Falcione Árpád, Kalmár Tihamér,126 
vitéz Korányi Elemér, vitéz Lindvay Nándor,127 Vámos János128 és csekélységem, a 
bunyevácok közül Vukovich Gerő129 és a svábok közül Trischler József130 és Hamm Fe-
renc élnek külföldön, akikről tudunk.

A fentit különösen szükséges tudnunk, mert becses leveledben azt írtad, hogy „ami-
kor megérkezik az ideje annak, hogy a Nemzeti Bizottmány ülésezhessen, ott üdvözöl-
hetsz bennünket”.

Ebből arra lehet következtetni, hogy mindnyájunkat vagy közülünk legalábbis né-
melyeket a Bizottmány tagjainak tekintesz. Ennek ellenére tudomásom szerint, erről 
közülünk senki hivatalos értesítést nem kapott, ahogyan az más törvényhozókkal vi-
szont megtörtént.

A Bizottmány feladatköre a magyar nemzet külpolitikai érdekeinek védelme s ebben 
nagy szerepet játszik a megszállt területek és az ottani lakosságok sorsának kérdése is! 
Ismeretes előtted az [a] tragédia, amelynek részesei és szenvedő alanyai az ezeken a terü-
leteken lakó magyarok. A Bizottmány munkájának az a része, amely ezekkel a kérdések-
kel kapcsolatos, nyilvánvalóan kiegészítésre szorul. Ennek ellenére nemcsak hogy mi v. 
törvényhozók nem kaptunk a mai napig hivatalos értesítést arról, hogy a bizottmány 
munkájába bekapcsolódhatnánk, de még azt se tudjuk, hogy ki volna esetleg közülünk 
ezzel a kérdéssel a Bizottmány vagy a Bizottság részéről megbízva. 

Tudomásom van arról, hogy a Bizottság augusztus hó folyamán ülést fog tartani – ami 
szintén e sorok időszerűségét igazolja –, s ezért tisztelettel arra kérlek, hogy leveleim ben 
feltett kérdésekre becses válaszodat nekünk megadni mielőbb szíves volnál.
Maradtam igaz magyar üdvözlettel őszinte híved,

Nagy Iván

126  Kalmár Tihamér (?–?) topolyai földbirtokos, 1942 és 1944 között magyar országgyűlési képviselő.
127  Lindvay Nándor (?–?) Muraszombaton élt, 1942 és 1944 között magyar országgyűlési képviselő.
128  Vámos János (?–?) zentai gimnáziumi tanár, 1941-ben a magyar katonai közigazgatás idején a közellátási 

osztály vezetője, az ún. tízes bizottság tagja, kinevezett polgármester. A  nyilas hatalomátvétel után a 
csonka- parlament, az ún. Törvényhozók Nemzeti Szövetségének a tagja. A háború után háborús bűnös-
nek nyilvánították. Az 1947. augusztus 20-i altöttingi országgyűlés (lásd a 63. lábjegyzet) egyik résztvevője.

129  Vukovich Gerő (?–?) zombori ügyvéd, 1942 és 1944 között magyar országgyűlési képviselő.
130  Josef Trischler (Boróc, 1903. március 20.−?, 1975. december 18.) német kisebbségpolitikus, a jugoszláv 

parlament tagja, a Német Gazdaszövetség egyik vezetője. 1942 és 1944 között a magyar parlament 
felső házának a tagja. 1944 augusztusában a bácskai németekből megszervezte a Heimat-Schutz fegy-
veres alakulatot. A háború után a Bundestag képviselője, a kitelepített dunai svábok egyik vezetője volt.
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10.
Falcione Árpád levele Nagy Ivánhoz az argentínai tapasztalatairól

Buenos Aires, 1949. augusztus 28.

(Kézírásos eredeti levél, illetve annak írógéppel átírt másolata)

Kedves Iván! 

Megkaptam leveleidet, legutóbbit néhány nappal ezelőtt. A  válaszadás késedelméért 
elnézést kellene kérnem, de nem érzem magam hanyagnak v. lustának; csak európai ér-
telemben véve vagyok az; az itteni életkörülményeket tekintve úgy gondolom, hogy 
átlagon felüli teljesítményt produkálok a levelezés terén. Hisz e levelem immár a máso-
dik, amit Argentínából Neked és tán a hatodik vagy a hetedik, amit ittlétem óta össze-
sen nyélbe ütök. A klimatikus hatásról, az állandó fáradságérzésről, a túl erőltetett mun-
ka utáni gondolkozás és fogalmazás nehézségeiről már írtam első levelemben. Egyszóval 
a betű biztos, hogy nem itt született e kontinensen, talán a szó inkább; mégpedig a fele-
lőtlen, demagóg szó. Nekünk új bevándorlóknak is rövid idő alatt átalakul a gondolko-
zás- és kifejezésformánk: kezdünk fecsegni, hazudni, nagyzolni, fantáziálni, színesíteni 
és arcizomrándulás nélkül valótlanságokat állítani, csupán l’art pour l’art, mert e képze-
let csapongásának komoly formában történő előadása itt megengedett, általános dolog 
és kielégülést okoz. De a napi életet nem is lehet másként lebonyolítani: ha netán lakást 
akarsz kivenni és foglalkozásod után érdeklődnek, ahhoz, hogy a tényleges állapotot 
megértessed, üzemről, alkalmazottak csoportjáról, hatalmas vállalkozásokról, össze-
köttetésekről, gyárról és százezrekről kell beszélned, mert ha netán igazat mondasz és 
szerényen elmondod, hogy egy garázsban kis műhelyed van, ahol egy fúrógéppel és egy 
munkással dolgozol magad is, akkor a háztulajdonos arról van meggyőződve, hogy sem-
mid sincs és munkakerülő csavargó vagy a külső csapszékek környékén, akit a rendőrség 
is bizonyára már régen köröz. Amikor aztán európai barátainknak írunk és papírra 
kezdjük vetni a gondolatainkat, döbbenünk rá, hogy a kifejezésformánk nem megfelelő: 
hatszor is át kell alakítani a mondatokat, mert úgy érezzük, hogy nem fogjátok megér-
teni; vagy többet mondunk, vagy pedig – amikor a régi determinációt használjuk – úgy 
érezzük, hogy kevesebbet mondunk, mint amit akarunk. Sokszor azután kétségbeesve 
dobjuk el széttépve a levelet és felhagyunk az írással, undorodva mindentől: a környe-
zettől, klímától, az emberektől, az élettől és önmagunktól. Átkozzuk a sorsot, amely 
idehozott és belőlünk, volt európai kultúremberből egy, a gengszter és tarasconi Tar-
tarin131 közötti átmenetet képező alakot formált. Igen, az itteni embertípus e kettő 
vegyü léke: a hideg, érzéstelen, számító, kíméletlen, erkölcsöt nem ismerő és mindenre 

131  Utalás Daudet Alphonse Tarasconi Tartarin uram című humoros könyvére, amelynek címadó főhőse 
megrögzött hazudozó volt.
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elszánt gengszter és a felelőtlenül fecsegő, fantáziáló, könnyelmű, elegáns, hazug, udva-
rias, kellemes modorú, megbízhatatlan, szélhámos: Tartarin.

Európára,132 mint egy romlatlan naiv, puritán, egyszerű, jellemes néppel lakott or-
szágra tekintünk vissza. Igen: egy ország és egy nép, mely egyformán és egységesen gon-
dolkodik, melynek erkölcse és kultúrája van. Erről az oldaláról nézve a világot, nevetsé-
gesnek tetszik az az állítás, hogy Európa elaggott, kiöregedett és megromlott. Szó sincs 
róla. Európa ma is a világ Rómája, az ősi Róma, amely puritán erkölcseivel az eszmének, 
a kulturális fejlődésnek egyedüli, ki nem merült és örök tárháza. Csak Európában van 
kultúra és csak ott születhetik ideológia, művészet, irodalom és eszme.

Az európai bevándorló, legyen az olasz, angol, észt, szerb vagy magyar, itt egy közös 
családból származónak érzi magát, és kivétel nélkül mind nosztalgiával gondol Európára. 
A közös kapocs a kultúra, a becsület értékelése, a nemesebb gondolkodásmód, vagyis 
mindaz, ami a léleknek értéket és színt ad és amitől itt megfosztattunk.

Bizonyára hitetlenül olvasod e sorokat – pedig így van, ahogy írom. Ahhoz, hogy az 
ember Európát – a mai Európát – tisztességesnek, becsületesnek, puritánnak, kulturált-
nak, ifjúnak, nagyra hivatottnak, fejlődésképesnek, nemesnek, műveltnek ismerje fel, 
Amerikába kell jönnie. Hiszen ott legalább minden második ember tiszteli a tudást, a 
szellemi értéket és művelődni akar. Hiszen ott még vitatkoznak igazságról és néha idea-
lizmussal is lehet találkozni! Ott egy művész nagyságát az általa nyújtott művészet értéke 
szerint mérik és nem aszerint, hogy esténként hány dollárt keres. Ott egy 400 frankot, 
schillinget vagy márkát kereső egyetemi tanárnak nagyobb a súlya, mint egy 600-at 
kereső utcai árusé – tévedés azt hinni, hogy ez mindenhol így van.

De hagyjuk ezt. Keserű erről gondolkodni. Csak annyit akarok még mondani, hogy 
mindaz, amire apáink neveltek, amivé magunkat eddigi életünkön át kiképeztük, nevel-
tük, formáltuk: itt semmit nem ér. Mosolyogva gondolok vissza azokra az innsbrucki 
beszélgetésekre, amiket a Skamlecz-csoport,133 indulásakor folytattunk: amikor aggo-
dalmaskodtunk, hogy főleg szélhámos lelkületű, feketézésről híres, általunk nem 
tisztességesnek tartott emberek vándorolnak elsőként és ezek rossz hírnevet kelthetnek 
Argentínában a magyarságnak; amikor aggodalmaskodtunk, hogy az elsőként kijutot-
tak között sok a csirkefogó, a kalandor; és amikor megnyugodva vettük tudomásul, 
hogy végre több tisztességes, komoly értéket jelentő család is megy ki, akik majd helyre-
billentik a magyarság rossz hírnevét. Istenem, de naivak voltunk! Állítom, hogy olyan 
magyar, aki itt szélhámos volta miatt rossz hírnevet kelthetne a magyarságnak, nem 
léte zik. Ezzel szemben tény az, hogy az általunk értéknek tartott emberek itt nehezen 
boldogulnak. Nem tudnak jól elhelyezkedni, panaszkodnak, nem tudják feltalálni 
magukat és ennélfogva az itteniek szemében nem szereznek jó hírnevet a magyarság-
nak. Az általunk otthon „nemzetközi szállodai szélhámos”-nak nevezett egyén itt zöld-
fülű gringó, aki senkit sem tud becsapni, őt viszont hetenként többször is kijátsszák; itt 

132  Az eredeti szövegben elírásként: „Európának”.
133  A Skamlecz-csoportot nem sikerült beazonosítani.

LYMBUS_2020_KÖNYV.indb   881 2021.01.19.   15:46:37



882

nyugodtan a máltai lovagrend tagja lehetne szürke és konzervatív életmódjával, ha ily 
lovagrend egyáltalán volna arrafelé.

Ugyancsak helytelenül gondolkodtunk, amikor arról beszéltünk, hogy a Dél-Ame-
rikába vándorolt magyarság elvész a nemzet szempontjából. Ez teljesen téves. Az ide 
kivándorolt új emigráció majdnem kivétel nélkül, nagy zömében, lélekszakadva tüle-
kedne haza, ha erre lehetőség nyílnék. Talán 5%-a sem maradna itt. Legkevésbé, aki 
valamennyi pénzt szerzett, mert az tudja majd magának legelsőbb és legbiztosabban a 
hazatéréshez szükséges utakat kitaposni. Az útlevél, hajótér stb. megszerzése csak pénz-
kérdés. A szegényebb pedig képes lenne csónakon vagy lélekvesztőn is nekivágni majd 
az óceánnak. Nem szabad elfelejtenünk, hogy a régi emigráció és az új emigráció között 
lényegbe vágó különbségek vannak:134 mindenekelőtt a kultúra terén: a régi emigráció 
a műveletlen tömegekből került ki, az új emigráció pedig az intelligencia soraiból; a régi 
nem érezheti úgy, ahogy mi: „a lélek kialvását”. Aztán a régi emigráció túlnyomórészt 
önkéntes emigráns; az oly ember tudja csak otthagyni hazáját önszántából, akit nem 
fűz szoros kapocs e hazához; ezekben az új emberekben sosem élt lángoló hazaszeretet 
és komoly nemzeti érzés. Az új emigráció pedig épp a nacionalista rétegből alakult. Har-
madszor: a régi emigráció nem hagyott otthon sem vagyont, sem erkölcsi tőkét. Az új 
emigráció viszont otthagyott mindent, ami az igaz életet jelentette, hisz vagyonos, 
nemzetvezető réteg volt. – Számolni kell tehát avval, hogy ha a lehetőség megnyílik, az 
egész tengerentúli emigráció (a dél-amerikai egész biztosan) majdnem teljesen egészé-
ben elemi erővel haza fog törtetni és meg is fogja találni rá az utat.

Az itteni magyarság politikai helyzetéről B. Miklósnak135 írtam egy hosszú és kime-
rítő levelet. E részt tehát nem ismétlem meg újból. Ezzel kapcsolatban Neked csak any-
nyit írok kiegészítésül, hogy az itteni horvát és más emigrációs politikusokkal nem vet-
tem fel még a kapcsolatot és belátható időn belül nem is fogom tudni. Hiszen az itteni 
speciális struktúra és életmód folytán még az itteni magyar politikusokkal sem tudtam 
a kapcsolatokat felvenni, nemhogy a horvátokkal. A megélhetéshez itt napi 10-12 órát 
kell dolgozni, az ily munka pedig az itteni klíma alatt annyira fárasztó, hogy az emberek 
kénytelenek ezen kívül mással is foglalkozni. Az itteni sajátságos közlekedési viszonyok 
és nagy távolságok miatt egymás felkeresése kb. annyi időt vesz igénybe, mintha Ausztriá-
ban egyik városból a másikba utaztam volna. Dornbirnből Bregenzbe vagy Feldkirchbe 
eljutni könnyebb volt, mint Buenos Aires területén Szabó Gyeszát,136 Fayt,137 Bocsárit138 
vagy más barátunkat felkeresni. Azután nem is lehet otthon találni soha az embereket. 
A posta pedig használhatatlan. Egy levél B. Aires területén egy hétig utazik. Ahhoz, 

134  Bővebben: Várady, 2000, 509–523, 567–580.
135  Bonczos Miklós: lásd a 66. lábjegyzetet.
136  Szabó Gyula: lásd a 71. lábjegyzetet.
137  Fáy István: lásd az 54. lábjegyzetet.
138  Bocsáry Kálmán (Zalaegerszeg, 1890–?) Budapesten szerzett jogi oklevelet, 1939-től kormányfőtaná-

csos, a Magyar Élet Pártja színeiben országgyűlési képviselő, 1944 decembere és 1944 márciusa között a 
nyilas csonka-parlament, a Törvényhozók Nemzeti Szövetségének a tagja. Az 1947. augusztus 20-i 
altöt tingi országgyűlés egyik szervezője, az ott felállított kormány igazságügyi minisztere volt.
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hogy az ember itt komolyan politizálhasson, mindenekelőtt nyugodt életmód, biztos 
kereset és sok szabadidő kellene, amivel egyikünk sem rendelkezik. Nem is ígérem te-
hát, hogy belátható időn belül a horvát vonallal kapcsolatokat fogok kiépíteni tudni. 
Sokkal fontosabb, az életfenntartáshoz szükséges teendőket sem tudom elvégezni és 
ezek hétről hétre halasztást szenvednek.

Az itteni gazdasági helyzetről annyit írhatok, hogy kb. egy hónap óta hirtelen krízis 
állt be. A kezdő és kevés tőkével rendelkező vállalatok sorban mennek tönkre és sok 
nagyvállalat is vegetál. A munkásként történő elhelyezkedés is nehezebbé vált. Munka-
nélküliség még nincsen, de fényes keresetekről és tőkegyűjtésről beszélni nem lehet. 
Az én kis bútorjavító és asztalos műhelyem is vegetál, komoly létgondjaink vannak, és 
ha a gazdasági krízis rövidesen nem enyhül, akkor valószínűleg kénytelen leszek becsukni. 
Hogy mit fogok kezdeni, bizonytalan. A magyar emigráció körében kivétel nélkül nagy 
a panasz. – Rövid képet adok, hogy az ismerősök közül ki miképp helyezkedett el: Szabó 
Gyesza munkás egy autójavító üzemben, keres havi 600 pesót. Tekintve, hogy mind a 
két fia munkásként dolgozik, szerényen megélnek. Bocsáry 3 fia és két lánya különféle 
helyeken dolgoznak munkásként, keresetük fejenként 2-300 pesó. Jól élnek, szép villá-
ban laknak. Dönci139 is dolgozott egy építő vállalatnál mint betonmunkás, két hete 
azonban a vállalat leállt és Dönci jelenleg munka nélkül van. Sebők Sanyi140 egy önálló 
magyar házépítő vállalat tagja. Molnár Dezső141 is társ a vállalatban. Házakat építenek, 
ők maguk is dolgoznak. Sanyi a maltert keveri, Dezső a téglát rakja, eddig szépen keres-
tek, félre is tettek; a krízis óta nincs munkájuk. Házigazdáink, akiknél albérleti szobát 
bérlek: Mahr Sándorék142 bevásárlózacskókat neccelnek, elkészítenek havi 200 dara-
bot: az egész család dolgozik, 16 éves fiuk és lányuk is. Épp megélnek belőle. Tisza 
Kálmán143 és Pók Zoltán144 (fogorvos) villanyszerelők. Igen jól kerestek eddig, most 

139  Döncit nem sikerült azonosítani.
140  Sebők Sándor (Veszprém, 1898 – Argentína, Tahy István birtoka Villa Ideal mellett, 1953 februárja) az 

1928-as magyar olimpiai válogatott és a Nemzeti Sport Bizottság tagja, a Magyar Vitorlázó Szövetség 
főtitkára. A háború után Argentínában telepedett le, ahol aktívan részt vett az emigráció életében, az 
1948-ban eredetileg Magyar Összefogás néven alakult Centro Hungaro egyik alapítója és annak alelnöke 
volt. 1953 februárjában gyilkosság áldozata lett. 

141  Molnár Dezső (Miskolc, 1904–?) a József Műegyetemen szerzett építészmérnöki oklevelet. 1939-ben a 
Magyar Élet Pártja színeiben Miskolcról lett országgyűlési képviselő. A Centro Hungaro egyik alapítója. 
1953-ban Lindvay Nándorral és Diminits Lászlóval kilépett a szervezetből.

142  Mahr Sándor (Alsóábrány, 1894 – Argentína, 1962) a Debreceni Gazdasági Akadémián szerzett okle-
velet, a két világháború között földbirtokán gazdálkodott. A második világháborúban katonai szolgála-
tot teljesített, majd előbb Ausztriába emigrált, végül Argentínában telepedett le, ahol aktív szerepet 
játszott a helyi magyar emigráció életében.

143  Tisza Kálmán Lajos (Geszt, 1914. szeptember 7. – New York 1974. augusztus 23.) Tisza István 
miniszter elnök unokája. Tanulmányait a debreceni Magyar Királyi Gazdasági Akadémián végezte. Csa-
ládja volt a geszti kastély és uradalom, valamint Nagykovácsi utolsó tulajdonosa. 1946-ban előbb 
Argen tínában élt, 1964-ben az Amerikai Egyesült Államokban telepedett le.

144  Pók Zoltán (?–?) 1948 augusztusában érkezett Argentínába, ahol fogorvosként dolgozott. Tagja volt a 
Luttor Ferenc kezdeményezésére 1949-ben Buenos Airesben alapított Mindszenty Magyar Tudományos 
és Kulturális Akadémiának, amatőrként magyar őstörténettel foglalkozott.
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panaszkodnak, hogy nincs munkájuk. Széchényi Endrének145 konfekciós ingkészítő 
üzeme volt, hír szerint a krízis óta leálltak, mert nem tudnak értékesíteni. Werth Lóránt146 
ezredes alkalmi munkákból él: néha földmérést végez, néha építkezéseknél segédmun-
kás; felesége és lánya egy nagy gyárban munkásnők az éjjeli turnusban. Tereskey volt 
MÁV-igazgató147 az itteni államvasutak mérnöke havi 2000 pesós fizetéssel (ő a legjob-
ban befutott ember az ismerősök között), Bartha Szabolcs148 egy nagyvállalat mérnöke 
havi 1000 pesóval. Berecz Sándor alezredes149 ugyanott kárpitos havi 500-zal, felesége 
szakácsnő; Muray ezredes150 portás egy nagy cégnél havi 400-zal, felesége varr, Magya-
rossy altábornagy151 segédmunkás az itteni Siemens gyárban havi 400-zal, ezenkívül 
angol nyelvleckéket ad, a felesége pedig varr; Aradsky Géza152 egy parkettás vállalatban 
társ, maga is dolgozik mint munkás, Bálint főbíró153 egy selyemgyár munkavezetője, 
éjjel is dolgozik, Vermes154 egy nagy utazási iroda tisztviselője; ő a befutottak közé tar-
tozik, havi 600-at keres. Sokan helyezkedtek el vidéken is: Karl155 kanász egy állami 
nagybirtokon. Teljes ellátást kap, fürdőszobás lakást, parfés vacsorákat, de csak 

145  Széchenyi Endre (1902–1982) 1939 és 1944 között Somogy megye főispánja, Kállay Miklós bizalmasa. 
A  háború után előbb Ausztriába emigrált, majd Argentínában telepedett le. 1949-ben egyik alapító 
tagja a Mindszenty Magyar Tudományos és Kulturális Akadémiának. 1956-ban ő szervezte Kállay 
Buenos Aires-i látogatását.

146  Az eredeti szövegben elírás van. Helyesen: Werth Lőrinc (Lorenz) (Rezsőháza/Rudolfsgnad, 1896. ok-
tóber 24. – Buenos Aires, 1976. január 12.) tüzérezredes, Werth Henrik vezérezredes, magyar vezérkari 
főnök öccse.

147  Tereskey Józsefet (1895–1969) 1943 márciusában nevezték ki a MÁV igazgatóhelyettesének. A háború 
után Argentínában telepedett le, ahol a Mindszenty Magyar Tudományos és Kulturális Akadémia tagja volt.

148  Bartha Szabolcs (1901. április 23–?) gépészmérnök, az első világháború után az Ébredő Magyarok 
Egyesületének a tagja, az 1921-es budaörsi csatában Horthy Miklós oldalán harcoló műegyetemi 
zászló alj tagja. 1927-től a magyar királyi honvédség tisztje, 1934-től mérnökkari százados a Folyami 
Flottillánál. 1942-től kétütemű motoros kerékpárokat gyártott Óbudán, amely 1943-tól Bartha Motor 
és Gépgyár néven folytatta működését. 1947 márciusában az Államvédelmi Osztály a Magyar Közösség 
tagjaként összeesküvés vádjával letartóztatta, majd 1947 júliusában a Népbíróság vádat emelt ellene. 
1947 októberében egy év börtönbüntetésre ítélték. Büntetése letöltése után, 1948-ban Argentínába 
emigrált. A Bartha Motor és Gépgyárat 1949. október 26-án számolták fel.

149  Berecz Sándor (Mezőcsát, 1888. július 4. – Budapest, 1954. szeptember 11.) vezérőrnagy, a Donhoz 
kivezényelt III. Hadtestparancsnokságban teljesített szolgálatot. 1943-ban nyugállományba került.

150  Muray Ottmár (?, 1890. szeptember 30.–?) ezredes. 
151  Vitéz Magyarossy Sándor (Óbecse, 1891 – Cleveland, 1972) 1921-től a Kormányzó Katonai Irodájá-

nak a beosztottja. 1923 és 1934 között az I. Vegyesdandár helyettes vezérkari főnöke, majd 1936-tól 
vezérkari főnöke. 1938 és 1940 között a 2. Határvadász dandár parancsnoka. 1942-től 1944. július 
1-jéig a Honvédelmi Minisztérium légügyi csoportfőnöke. A nyilas puccsot követően reaktiválták, ve-
zérezredessé léptették elő, majd németországi kormánybiztosnak nevezték ki. 1945-ben az amerikai 
hatóságok kiadták Magyarországnak, 1946-ban két év fegyházra ítélték. Előbb Argentínába, majd az 
Amerikai Egyesült Államokba vándorolt ki. 

152  Aradszky Géza (?–?) a Rongyos Gárda tagja, budapesti parkettagyáros. 1941 decemberében Horthy 
Miklós a Nemzetvédelmi Kereszttel tüntette ki. A háború után Argentínában telepedett le, 1952 de-
cemberében San Salvador de Jújuy városában luxusszállodát nyitott.

153  Bálint főbírót nem sikerült azonosítani.
154  Vermest nem sikerült azonosítani.
155  Karlt nem sikerült azonosítani.
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130 pesót és nappal a disznót őrzi lóhátról. Borek,156 az Esterházy-uradalmak főintéző-
je kertész Córdoba157 környékén, írja, hogy tyúkólszerű épületben laknak, az egész bir-
tokon alig van fa, az állatállomány, amit gondoz, összesen 3 tyúk, az ellátandó kert vi-
szont hat hektár, amit egyedül kell ellátnia. Bethlen Gábor158 mint geológus helyezkedett 
el egy patagóniai olajvállalatnál. Meséli, hogy a gyártelep egymagában áll; a legközeleb-
bi lakott hely 80 km-re van. Fák nincsenek, csak bokrok. A  szél oly erős, hogy ököl 
nagyságú kövek repülnek a levegőben. Szélfúváskor bizonyos ajtókat nem szabad ki-
nyitni, mert különben hetekig nem lehet újból becsukni őket. Az argentin vidéket a Hor-
tobágy-szerű legelő jellemzi. Reggeltől estig utazhatik az ember és mindig ugyanaz a 
kép: fátlan síkság. A vasúti megállók környékén néhány sárkunyhó. A vidéki városok 
utcái nincsenek kövezve, vízvezeték sincs, kígyó annál több. Néhol olyan erős a por, 
hogy a vonat csukott fülkéjében az emberek kendővel kötik be a szájukat, orrukat. 
A mezőgazdaságban történő elhelyezkedés nemigen jöhet számításba. Intelligens veze-
tőkre nemigen van szükség, hisz túlnyomórészt külterjes gazdálkodás folyik kizárólagos 
állattenyésztéssel, istállók és takarmányozás nélkül.

Kevés és kis területre szorítkozik a kivétel.
Végül az itteni politikai állapotokról szólok még röviden:
Tévedés az a hiedelem, hogy Argentína fasiszta, jobboldali beállítottságú ország. 

Argentínát bizonyos államosítások és munkásvédelmi szociális rendelkezések ellenére a 
gazdasági és politikai liberalizmus jellemzi. Talán a többi dél-amerikai államhoz képest, 
bizonyos túlzással fasizmusra hajlónak nevezhető, európai viszonylatban azonban fel-
tétlenül liberálisnak.

Rendkívül erős az argentin zsidóság; a kereskedelem, a sajtó, színház majdnem teljesen 
zsidó kézben van. A zsidóság politikai és társadalmi befolyása is rendkívül nagy. Sokkal 
nagyobb, mint a Bethlen-éra alatt Budapesten volt. A lakosság nem szimpatíroz a néme-
tekkel és a nácizmussal. A közhit a fasisztákat gyilkosoknak tartja. Azt sem szabad elfelej-
teni, hogy itt a háború alatt régen bevándorolt németek vagyonát elkobozták.

Ugyanakkor a közhangulat kommunistaellenes is. A kormányzat véleményem sze-
rint szilárdan áll. Egyrészt élvezi az ipari munkásság támogatását, másrészt a nagytőkés 
zsidóságét is. Ez utóbbi van tényleges hatalmon, viszont a politikailag igen primitív 
töme get a kormányzat ügyesen vezeti, néha a fasizmusra emlékeztető külsőségek kö-
zött, jó propagandával és demagógiával.

Magamról csak annyit, hogy megfeszített munkával, kitartással és leleményességgel 
igyekeztem létalapot biztosítani, ami mindeddig nem sikerült. A krízis a lehető legrosz-

156  Boreket nem sikerült azonosítani.
157  Córdoba Buenos Airestől 700 km-re északnyugatra fekvő, 1573-ban alapított település, Argentína má-

sodik legnagyobb városa. Az  1,3 millió lakosú Córdoba elsősorban autó- és textilgyártásáról ismert. 
A város nevével azonos tartományban szójababot, búzát és kukoricát termesztenek.

158  Bethlen Gábor (Gógánváralja, 1910. március 22. – Buenos Aires, 1993. december 6.) Bethlen István 
miniszterelnök fia, magyar diplomata. A háború után Argentínában telepedett le, aktívan bekapcsoló-
dott az emigráció életébe, rendszeresen jelentette meg külpolitikai tartalmú cikkeit a Délamerikai 
Magyar ság hetilapban. 

LYMBUS_2020_KÖNYV.indb   885 2021.01.19.   15:46:38



886

szabbkor jött. És mintha valami pech is üldözne. Itt azonban minden hirtelen változik. 
Lehet, hogy az egyik napról a másikra beválik valami majd a sok megkezdett kísérlet 
közül. Pillanatnyilag tükröket készítek, lehet, hogy holnap papírkereskedésem lesz, de 
lehet, hogy cseléd leszek valahol.

--
Címem: Martinez, Carlos Fellerini 2458 Buenos Aires.

--
Ami Téged illet, azt tanácsolom, hogy ha nem kell, ne jöjj ide. Nagy családdal, mint 
egyedüli kereső nem tudsz munkásként megélni, az önálló kezdeményezés pedig kis 
tőkével a gazdasági krízis óta nagyon kockázatos. Talán jobb Kanada vagy Ausztrália. 
Persze, ha két állam nem venne fel és Európát el kellene hagynotok: éhen halni nem fog-
tok itt, sőt lehet, hogy jól megélsz, talán idővel pénzt is gyűjtesz; de elégedett nem le-
szel, talán csak akkor, ha a lélek már kialudt. Ez pedig nem lehet cél.

A régi listás vízumok egyébként újból érvényesek, de bizonyos korlátozásokkal. Eze-
ket ott kell érvényesíttetni a konzulnál. Mi e téren nem tehetünk semmit. Innen nem 
lehet ezzel szemben új vízumokat küldetni, de csak közeli rokonoknak. Ezen túlmenően 
minden új vízumkiadás még áll.

Kézcsókjaimat tolmácsold kérlek; feleségem159 sokszor üdvözöltet; barátainkat, ismerő-
seinket sokszor ölelem, üdvözlöm. Téged meleg szeretettel ölel

 Pursi

11.
Nagy Iván levele Falcione Árpádhoz  

az európai, magyarországi és jugoszláviai kérdésekről
Rum bei Innsbruck, 1949. szeptember 15.

(Gépirat, az eredeti másodpéldánya)

Rum 1949 szeptember 15.
Kedves Pursy!

Nemcsak Te szánod nehezen el magad, hogy írj, hanem én is. Ismeretes előtted az, hogy 
én ténylegesen az utazással és a munkával együtt 12 órát vagyok naponként elfoglalva. 
Most, ha hozzászámítod még az öltözködést, a vacsorát és esetleg egy kis beszélgetést a 
családommal, akkor nyilvánvaló, hogy csak az alvásomból vehetem el az időt, illetve a 
vasárnap d. u. egyedüli pihenésem számlájára intézem el a levelezést. Azonban ez csak 

159  Falcione Árpádné, szül. Szarvas Marianne (?, 1915. november 5. – Villa General Belgrano, 2011 januárja) 
Falcione Árpád felesége. 1967-ben Cumbrecitán magyaros vendéglőt nyitott.
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így volt, most már másképp áll a dolog, amint láthatod, íródeákot alkalmazok. Ti. Len-
gyel Feri160 megunta a demokráciát otthon, kijött a tavasszal és most itt van Innsbruck-
ban, ugyanabban a házban lakik, ahol mi, felcsapta tanyáját abban a kis szobában, ame-
lyet Te is ismersz. Ő felelős azért, hogy legalább a kapott levelekre prompt válasz menjen.

Leveledet legépelve, több példányban szétküldöttem. Egynéhány hónappal ezelőtt 
hasonló levél bizonyára jó szolgálatot tett volna a magyar emigrációnak, mert az eset-
ben az emberek nem rohantak volna Dél-Amerikába, a vak szerencsére bízván a sorsu-
kat. Az utóbbi időben sokkal jobb kivándorlási lehetőségek vannak. Hogy mást ne em-
lítsek: USA, Kanada és Ausztrália. Elvileg bizonyos korlátozásokkal, de gyakorlatban 
mindenki kimehet, aki utánajár a dolognak. Mindezek alapján az a felfogásom, hogy 
Neked egynéhány hónappal meg kellett volna hosszabbítanod a párizsi tartózkodáso-
dat. Ez esetben bizonyára nem használtad volna fel már az argentin vízumot. A hangu-
lat nálunk az, hogy az argentin komisszió a jelen viszonyok között nem lenne túlterhelve 
munkával. Ma az embereket nógatja az IRO, hogy menjenek már, a különböző konzu-
látusok felszólítják a delikvenseket, akiknek beutazási vízumuk van, hogy utazzanak 
már. A DiPi161 azonban most már nem olyan gyámoltalan, mint egynéhány hónappal 
ezelőtt. Legalább az nem, akinek kereseti lehetősége és megélhetése van. Most már az 
emberek tudni akarják, hogy mire mennek. Újabban még intellektuális pályára is keres-
nek minduntalan embereket. Orvosokat Közel-Keletre és Indiába. Mérnököket és más 
gazd. szakembereket szintén különböző helyekre. Amennyiben a nemzetközi helyzet 
bizonyos aggodalomra nem adna okot, úgy most nyugodtan ki lehetne vándorolni 
olyan helyre, ahol már az szerint, amilyen céllal történt az: vagy vagyongyűjtés vagy 
átvészelés vagy nyelvtanulás, s a gyermekek jövőjének biztosítása stb. Innsbruckból az 
érettségivel rendelkező 28 éven aluli fiatalemberek mehettek Amerikába tanulmányi 
stipendiummal. 14-en mentek az USA-ba. Többen Belgiumban.

Gyermekakció is van. Az én két gyermekem: Erzsike és Ákos a közeli napokban hat 
hónapra a francia Belgiumba mennek a gyerekakcióval. Reformátusokat Svájcba vittek. 
A gazdasági helyzet most Ausztriában ugyanaz, mint elutazásod idején Franciaország-
ban. Jegyek ugyan vannak még, de gyakorlatilag egy kis felárral mindent lehet kapni. 
Sőt bizonyos dolgokat felár nélkül. Kenyér pl. szabad. Lisztet és cukrot annyit kap-
ni, hogy bőségesen elég az, ami jegyre jár. Zsiradék havonként 1200 gramm. Jegy nélkül 
olajat 20 s-ért lehet kapni, margarint még olcsóbban. Friss sertésszalonna hús jegyre 15 s. 
Két héttel ezelőtt még 22-24 volt. A sör békebeli 12%-os, ára a régi. Az itteni gyárak 
textíliában bérmunkát végeznek Angliának és Svájcnak, és ennek megfelelően minden-
féle szövetet lehet kapni 40-200 s. között. 60-70 schillinges árban már tiszta gyapjú-

160  Lengyel Ferenc (?–?) belgrádi magyar ügyvéd, a második világháború előtt Várady Imre bizalmasa, 
szenátori irodájának vezetője. Az 1939. február 1-jén a magyar sérelmek orvoslására felállított Népiroda 
egyik vezetője volt.

161  Dipi, vagyis Displaced Persons (lakhelyüket elhagyni kényszerült személyek) eredetileg az 1939 és 1945 
között az idegen kényszermunkásként a náci Németországba hurcolt személyek voltak. A  második 
világ háború után a Dipik köre kiegészült mindazokkal a hontalan külföldiekkel, így az emigránsokkal 
is, akik nem szándékoztak a hazájukba visszatérni, vagy a szovjet kommunista uralom alól menekültek el.
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szövetet. Táplálkozás tekintetében és különben is lényegesen jobban élünk, mint az-
előtt. A jövedelmem 1000 schilling havonta. Ebből mind a hatan megélünk, bőségesen 
táplálkozunk (nem választékosan) és a ruházkodásra is jut még egynéhány schilling. 
A délvidékiek közül a legtöbben Ausztráliába mennek. Körünkből Dr. Sultész162 ment 
oda, akit különösen amerikai főnöke azzal biztatott, hogy ne menjen Amerikába, mert 
ott most 4 millió, tavaszra pedig 10 millió munkanélküli lesz (rebus sic stantibus).163 
Dr. Wagner Károly és Péter164 is odamennek és Mediánsky Fedor,165 és sokan mások. 
Ausztráliában csak az baj, hogy egy tudatos elnemzetlenítő, angolosító politika folyik. 
Idegen nyelvű újságok vagy iskolák nincsenek, egyesületeket nem engedélyeznek, sőt 
azt is mesélik, hogy visszautazás esetén csak az odautazási költségek megtérítése ellené-
ben kapják meg a kiutazási vízumot. Ausztrália tehát tényleg embereket akar ott tartani. 
S miután újabban forszírozzák az ausztrál bevándorlást, sőt a volksdeutschokra166 is ki 
akarják terjeszteni, biztos az, hogy az emigránsok számának növekedésével sok minden 
meg fog változni, és nem hiszem, hogy a mostani helyzet a nyelvhasználat tekintetében 
és a nemzetiség megőrzését célzó törekvések meggátolhatók lennének. Nem egyesek-
nek, de általában az új bevándorlók helyzete jó. Nagy kiugrások és különbségek nincse-
nek, de a keresetből nagyon jól meg lehet élni. A munkaidő maximum heti 40 óra, csa-
ládi pótlék, gyermekpótlék, munkanélküli-segély, mindez intézményesen biztosítva 
van. A  főzelék drágább, mint a hús. A  nagy városok közelében is a mérsékelt égövű 
klímában fekvő övezetben is alig látni szántóföldet. Az ottani helyzetre jellemző a kö-
vetkező adat: segédmunkásként alkalmazott egyén fizetése shillingre átszámítva (egy 
Font = 20 shilling) 580 shilling havonta. Ebből a különböző adók 28 shilling, lakás, 
5-szöri étkezés munkás pensióban 125 shilling havonta, tehát marad tisztán több, mint 
400 shilling. Az összes befutott adatok szerint a különleges szakképzettség nélküli em-
berek reálkeresete a legmagasabb Ausztráliában. Ezzel szemben a szakképzettség, bár-
milyen irányú is legyen is az, nem sokban emeli a reálkeresetet. Salzburgban az ausztrál 
bizottság mellett működik mint tolmács Mediansky Fedor, aki a következő érdekessé-
get mesélte el: az ausztrál konzul, aki maga is zsidónak néz ki, zsidóknak beutazási en-
gedélyt Ausztráliába nem ad. Kivételt képeznek az egyedülállók, akik vállalkoznak arra, 
hogy a városoktól távol eső farmokon, mezőgazdasági munkát fognak végezni. Zsidó 
családokat vagy házaspárokat nem vesznek fel. Ezzel szemben, akiknek ottani hozzátar-

162  Schultesz Ferenc (Újvidék, 1909. szeptember 12. – Ausztrália ?) újvidéki ügyvéd, tésztagyáros, Nagy 
Iván baráti és bizalmi körének a tagja. 1941 augusztusától Újvidék város főügyésze, a Nagy Iván elnök-
sége alatt álló Újvidéki Ügyvédi Kamara választmányi tagja volt. A második világháború után előbb 
Salzburgban, majd Ausztráliában élt.

163  Clausula rebus sic stantibus, latin kifejezés, jelentése: „ha így áll a helyzet”.
164  Wagner Károly (?–) ügyvéd, 1940-ben a Jugoszláviai Magyar Közművelődési Szövetség tagja, 1942 és 

1944 között Újvidék közjegyzője, míg Wagner Péter (?–?) ügyvéd, a visszacsatolás után a XXIII. új-
vidéki ügyvédi kamara választmányának a tagja, újvidéki közjegyző.

165  Mediánszky Fedor (1908. június 1–?) szabadkai földbirtokos, az 1920-ban alakult Palics Evezős Egylet 
szakosztályvezetője. A háború után Ausztráliában telepedett le.

166  Volksdeutsch, magyarul: népi németek: a Német Birodalom határain kívül élő német etnikai közössé-
gek gyűjtőneve.
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tozóik, rokonaik a beutazási permit-et megküldik, azok a konzul megkerülésével mégis 
bejuthatnak. Állítólag ismervén az itteni zsidó táborok szervezetét, okmány-előterem-
tési technikáját, a bevándorlási korlátozás Ausztráliába is csak látszólagos. Biztos az, 
hogy a DiPi transzportokban zsidót nem látni. Annál többen mennek USA-ba. Onnan 
pedig különböző hírek érkeznek. Azok, akik a gyárakban dolgoznak, panaszkodnak a 
munkatempóra. Mások nem tudnak elhelyezkedni. Így a Wagner fiúk bátyja, aki egy-
néhány hónappal ezelőtt ment ki, azt tanácsolta öccseinek, hogy oda ne jöjjenek, ha-
nem inkább Kanadába vagy Ausztráliába. Én magam még nem döntöttem. Egyelőre 
Euró pában maradok. Ha kivándorlok, elsősorban Kanada, másodsorban Ausztrália és 
csak harmadsorban jöhet esetleg más lehetőség. Ez azonban nem jelenti azt, hogy mind-
ez holnap du. is így lesz, mert Te is tudod, hogy milyen a Dipi sors. Bár állítom, hogy 
ezen a téren bizonyos megállapodottsági folyamat tapasztalható, és csak a nemzetközi 
helyzet az, amely viszont egyáltalán nem mondható el stabilnak. Amennyire ki látástalan 
volt az európai elhelyezkedés, még egynéhány héttel ezelőtt, annyira megváltozott a 
helyzet az utóbbi hetekben. Úgy látszik, hogy magunkfajta embereknek is sikerülni fog 
majd az eseményeket Európából figyelni, sőt esetleg azokat átélni is.

A magyar politikáról kellene egy hosszú beszámolót írnom. Én most azt nem te-
szem, bár sok mondanivaló volna. Nem teszem ezt azért, mert nem akarom azt, hogy 
előtted e levelet mások olvassák. Ügyünket illetőleg nagyon optimista vagyok. Amit 
ezek után írok, ez nem érdekes, ahhoz viszonyítva, amit elhallgattam.

Európai emigrációban lassan mi maradtunk egyedül a terrénumon, Horvát Közi 
átment Amerikába. Hadnagyai közül senki [sem] mer jelentkezni. Így pl. Innsbruckban 
állítólagos képviselője egy András Károly167 nevű fiatalember, akit viszont sehol nem 
lehet látni. Sem a magyar társaságban, sem templomban, sehol sem. Ugyanúgy van 
Ausztriában is, sőt a Komité, úgy látszik, a nagyon megfertőzött végeket: Ausztriát és 
Németországot átadta Közi Horvátnak. Bajlódjon ő velük. Ő pedig nem tud mit kez-
deni velük. Közben gondolt nagyot és merészet, nyilvánvalóan, hogy a 45-ös emigrációt 
megnyerje, a Komité ausztriai megbízottját, Nyirjesit,168 aki vmi államtitkárféle a Komité-

167  András Károly (Felsőlászlófalva, 1917. augusztus 20. – München, 2004. július 4.) egyetemi tanulmányait 
Budapesten és Prágában végezte, a New York-i Columbia Egyetemen politológiából szerzett oklevelet. 
Diákkorában a felvidéki katolikus reformmozgalom tagja, a Prohászka Körök Új Élet című folyóiratá-
nak szerkesztője. 1945-től Münchenben, majd egy rövid ideig az Amerikai Egyesült Államokban élt. 
1951 áprilisa és 1988 decembere között a Szabad Európa Rádió munkatársa, 1957-től a Magyar Osztály 
helyettes vezetője volt. Rendszeresen publikált a müncheni Új Látóhatárban, a Katolikus Szemlében és 
az Életünkben.

168  Nyirjessy, szül. Jolbey Sándor (Ópályi, 1892. május 26. – New York, 1971. június 14.) az első világ há bo rú-
ban francia hadifogságba esett. A budapesti Magyar Királyi József Műegyetemen szerzett mezőgazdász 
oklevelet, majd közgazdasági doktorátust. 1934-től a kultuszminisztériumban dolgozott. Az 1930-as 
évek második felétől a Független Kisgazdapárt tagja. A német megszállás idejében bujdosott.  1945 és 
1947 között az FKGP Fejér megyei szervezetének ügyvezető elnöke. 1945-ben nemzetgyűlési kép-
viselővé választották. 1947 elején kilépett az FKGP-ből, majd a Magyar Szabadságpárthoz csatlakozott. 
1947 szeptemberében elhagyta az országot. 1948 és 1949 között Innsbruckban az Actio Catholica veze-
tője, 1949 és 1956 között a Magyar Nemzeti Bizottmány tagja.
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ban, kicserélték, mert azzal gyanúsítják, hogy a felénk divatozó politikai herezésibe169 
esett és helyette hazánk nagy fiát és a Te írógéped tolvaját, Barankovicsot nevezték ki 
locumtenensnek.170 El tudod képzelni, micsoda népünnepély lett a vége, sőt nekem is jó 
napom volt, mikor erről értesültem, mert éppen aznap a Volksparteinak171 választási 
kampányt megindító nagygyűlése volt Innsbruckban. A fő szónok Raab172 volt.

Ő az ÖVP-nek a legfontosabb embere, s úgy emlegetik, mint a jövő miniszterelnökét. 
A nagygyűlésen különös súlyt helyezett arra, hogy az én szavazatomat megnyerje. De va-
lószínűleg a Komiténak is kedveskedni akart, mert beszédében többek között a követke-
zőket mondotta: „Mindazok a népek, amelyek az orosz felszabadítás révén a bolsevizmust 
saját testükön érezték, immunisak politikai téren a bal felől jövő veszélyekkel szemben. 
Ezt tudják az oroszok is, és emiatt a polgári szilárd honvédelmi frontot, amely a bolseviz-
mussal szemben elfoglalt álláspont egységében nyilvánul meg, úgy akarják megbontani, 
hogy találnak embereket középről és jobbról is, akik erre vállalkoznak. Magyarországon 
találkozott egy Barankovics keresztény síkon abban az időben, midőn Mindszenty173 
vezette a nagy harcot. Sőt Pfeiffer174 nacionalista jelszavakkal indított mozgalma is csak 
elősegítette Barankoviccsal együtt Magyarország teljes bolsevizálódását. Úgy látszik, a 
Komité-féle possibilitási elméletre, de még a Közi Horvát keresztény népmozgalmának 
mértéklécére is fütyül a Raab révén az ÖVP.

169  Herézis/haeresis = eretnekség (latin).
170  Locumtenens = helytartó (latin).
171  Az Österreichische Volkspartei, ÖVP (Osztrák Néppárt) 1945. április 17-én Bécsben alakult osztrák 

kereszténydemokrata, konzervatív párt.
172  Julius Raab (Sank Pölten, 1891. november 29. – Bécs, 1964. január 8.) 1927–1933 között a Keresztény-

szocialista Párt, 1933–1934-ben a nácibarát Hazafias Arcvonal parlamenti képviselője, majd Kurt 
Schuschnigg kabinetjében kereskedelmi és közlekedési miniszter volt. 1945-ben az Osztrák Néppárt 
egyik alapítója. 1945 áprilisa és decembere között az építésügyi és újjáépítési tárcát vezette. 1952-ben az 
ÖVP elnökévé választották. 1953. április 2. és 1961. április 11. között osztrák kancellár volt. Kormány-
zása alatt Ausztria jelentős gazdasági fejlődésen ment keresztül. Az 1955 májusában megkötött osztrák 
állam szerződéssel felszámolták Ausztria négyhatalmi megszállását, és visszaállították az ország 1938. ja-
nuár 1-jei határain belül a teljes szuverenitását.

173  Mindszenty József, szül.: Pehm József (Csehimindszent, 1892. március 29. – Bécs, 1975. május 6.) 
1915. június 12-én szentelték pappá. 1917-től a zalaegerszegi főgimnázium tanára volt. A Tanácsköztár-
saság alatt internálták. A két világháború közötti időszakban a legitimizmus meghatározó képviselője volt. 
1944. március 4-én XII. Piusz pápa veszprémi püspöknek nevezte ki. 1944. október 31-én memorandu-
mot adott át a nyilas kormánynak, majd két hét múlva letartóztatták. Veszprémbe 1945. április 20-án 
tért vissza. 1945. szeptember 8-án XII. Piusz pápa esztergomi érsekké nevezte ki. 1948. december 26-án 
hűtlenség, kémkedés, a köztársaság megdöntésére irányuló bűncselekmény és valutaüzérkedés vádjával 
letartóztatták. Az ÁVH börtönében megkínozták, majd az 1949. február 3. és február 8. között zajlott 
perben életfogytig tartó fegyházra ítélték. Betegsége és a külpolitikai nyomás miatt 1955. július 14-én 
házi őrizetbe került. 1956. október 30-án szabadult. November 1-jén Budapesten adott sajtónyilatkoza-
tában az 1956-os eseményeket nemzeti szabadságharcnak minősítette. 1956. november 4-én az Ameri-
kai Egyesült Államok nagykövetségén kért menedéket. 1971. szeptember 28-án Rómába távozott. 
1974. február 5-én VI. Pál pápa megüresedettnek nyilvánította az esztergomi érseki széket, ami ellen 
Mindszenty tiltakozott. 

174  Pfeiffer Zoltánra való utalás.
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Ebből úgy látszik, hogy annak ellenére, hogy a Barankovicsékat a népmozgalomba 
felvették, a népmozgalom, amely pedig annyira ügyelt arculatának tisztaságára, hogy a 
náciknak még a gyanújától is meg akarta óvni a mozgalmat, ennek ellenére nem sikerült 
meggyőznie Raabot Barankovicsot illetőleg. Nagy a gyanúm, hogy a mi neveink annak 
idején kevésbé terhelték volna meg a népmozgalom kényes becsületét, mint a mostani 
szereplői.

Annak idején, ha másokat nem is, de majdnem meggyőzték a Komité emberei a volt 
törvényhozókat arról, hogy azon szörnyűség folytán, amit a nemzeti szövetségi tagság 
jelentett, Amerika számára tarthatatlanok és az amerikai külpolitika jelenleg ezekkel 
szemben a negáció álláspontjára helyezkedik, sőt ennél erősebbeket is mondottak. 
Bár igaz, hogy az amerikai hivatalos tényezők ezt tagadták, de ezen rágódott a magyar 
belpolitika továbbra is. Emiatt a megszállt területek törvényhozóit nem lehetett behív-
ni, a nemzetiségi törvényhozókat pláne nem. Bár belátták annak a hátrányát, ami ebből 
származik, de hát „mit szólna Amerika”! Most, kérlek, a következő, programon kívüli 
eset történt. Németországban választások voltak175 s azokon csak olyanok szerepelhet-
tek, akik a megszálló hatóságok értékmérése szerint még posszibilisak. Amerikai zóná-
ban, nyilvánvaló, hogy az amerikai külügyminisztériumi mértékléc volt a mérvadó. 
Többek között két kedves ismerősünk is kandidált birodalmi képviselőnek. Az egyik 
Hamm Franci, tudod ki volt és mi volt otthon és a magyar parlament milyen frakciójá-
nak a spíkerje, azonkívül Trischler Jóska. Ő fütyült a Nagy Ferencék possibilitási elmé-
letére, fellépett független demokrata listán és megválasztották birod. képviselőnek. 
Uram, bocsáss! Bizonyára a bonni parlament meg fogja fosztani mandátumától, mert 
nemzeti szövetségi tag volt. Hát igen! A  magyar Komité nemzeti felelősségtudata és 
poli tikai bölcsessége ebben a kérdésben levizsgázott. Trischler Jóskát nem találták 
méltó nak arra, hogy a Bizottmány tagja legyen, s így tudták azt, hogy Amerika számára 
imposszibilis. Így Nagy Ferencék! Másképp vélekedik azonban Cloy,176 az amerikai 
főkom misszárius Németországban. Ma nem tudok majd aludni, mert nem tudom el-
dönteni, hogy ki az, aki a States Department illetékes meghatalmazottja abban, hogy 
ezen kérdésben állást foglaljon: Cloy-e vagy Nagy Ferencék? Ezen már nem lehet mást 
csinálni, csak mosolyogni.

A jövő héten Németországba akarok utazni, hogy Trischler Jóskával beszéljek. Ő a 
legutóbb is azt állította, hogy teljes mértékben osztja álláspontunkat. A németországi 
menekültek (Volksdeutschok) külön csoportok szerint szervezkedtek. A Duna-völgyiek 

175  Nyugat-Németországban 1949. augusztus 14-én tartották meg az első szövetségi választásokat. A vá-
lasztásokon a szociáldemokraták 29,2%-ot, a Keresztény Demokrata Unió 25,2%-ot, a Szabad Demok-
rata Párt 11,9%-ot, a Keresztényszocialista Unió 5,8%-ot, a Németország Kommunista Pártja 5,7%-ot 
szerzett. A  CDU/CSU frakció Konrad Adenauert jelölte ideiglenes kancellárrá, akit a Bundestag 
402  szavazatából 202-vel választottak meg. A  Kereszténydemokrata Unió vezetésével 1949. szeptem - 
ber 20-án alakult meg a kisebb jobbközép pártokat is magába foglaló koalíció. 

176  John Jay McCloy (Philadelphia, 1895. március 31. – ? 1989. március 11.) amerikai politikus, diplomata. 
1941. április 22. és 1945. november 24. között az Amerikai Egyesült Államok hadügyminiszter-helyettese, 
1949. szeptember 21. és 1952. augusztus 1. között az Amerikai Egyesült Államok németországi főbiztosa, 
1954 és 1969 között az Amerikai Egyesült Államok Külpolitikai Kapcsolatok Tanácsának az elnöke volt.
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(Nagy-Magyarország területe) Dunauschwaben név alatt tömörültek egységes szerve-
zetben és ezen szervezet elnöke Trischler. A szudétanémetek szintén önálló szervezetet 
létesítettek, és a legérdekesebb a dologban az, hogy a Duna völgyének rendezésében a 
mienkkel teljesen azonos álláspontot foglal el a többségük. Fel fogom keresni 
Dr. Schutzot,177 aki annak idején keresztényszocialista párti programmal Csehszlovákiá-
ban a németek között vezető politikus volt, aki most szintén birod. képviselő és aki 
szintén az általunk követett koncepciónak híve. Arról is volna szó, hogy a dunasvábok 
részéről egynéhányan Párizsba utazzanak. Erre azonban csak novemberben kerül sor. 
Mindenesetre pontosan be fogok számolni Neked ezen ügyek fejlődéséről.

Kb. egy hónappal ezelőtt „Apatini emléknapok” örve alatt a Donausvábok Passau-
ban178 kétnapos kongresszust tartottak. Azon én is megjelentem. Rengeteg sok ismerős-
sel találkoztam, olyanokkal is, akik nemrég jöttek hazulról. Személy szerint is nagy él-
mény volt számomra. A  kongresszus két napig tartott. Programja és szervezete 
tökéletesebb volt, mint az altöttingi. A  szereplők közt a templomi részben Schrőder 
Péter179 volt a főmester. Nem tudom, emlékszel-e rá, mindig magyarnak vallotta magát. 
Újverbászon180 magyar pap volt és csak '45-ben került Apatinba,181 ahol menekülésig 
maradt. Jelenleg Németországban egy telepnek a lelkipásztora és a Szent István-egyház-
közösséget alapította meg. Beszéde után a hárompapos díszmisén nem a szószékről, 
ahol a beszédét tartotta, hanem a főoltárról olvasta fel Égert182 plébános levelét, amelyet 
Berecz183 és még egy Magyarországon tartózkodó másik sváb származású pap írt alá. 

177  Hans Schütz (Hemmehübel/Staré Křečany, 1901. február 14. – München, 1982. január 24.) a második 
világ háború előtt a (csehszlovákiai) Német Keresztényszociális Néppárt tagja, a Német Keresztény Szak-
szervezetek Szövetségének az elnöke, 1935 és 1938 között a prágai parlament tagja volt. 1938 októberében 
belépett a Nemzetiszocialista Német Munkáspártba. A háború alatt a keleti fronton harcolt. 1946-ban 
Walter Bescherrel megalapította a bajorországi szudétanémet érdekek védelmével foglalkozó Ackermann 
közösséget. 1949 és 1963 között a német Bundestag tagja, 1957 és 1962 között a CSU regionális csoport-
jának az alelnöke, 1963 és 1966 között bajor munkaügyi és szociális jóléti államtitkár volt.  

178  Az apatini svábok prominens vezetői 1948. március 22-én Münchenben kezdték meg szervezni a tele-
pülés létrejöttének kétszázadik évfordulójára emlékező ünnepséget. Ekkor több emlékkiadvány meg-
jelentetéséről is döntés született. Az előkészületi munkák után végül 1949. augusztus 6-án és 7-én Pas-
sauban kerültek megrendezésre az Apatini emléknapok. 

179  Peter Schröder (Kerény, Bácska, 1905. május 8. – Aichelau, 1988. augusztus 10.) Újverbászon, majd 
1948-ig Apatinban volt plébános. A háború után Németországban telepedett le, jelentős szerepet ját-
szott a kitelepített bácskai németek összefogásában. A háború után megalapított németországi Szent 
István település plébánosa volt 1965-ig. 

180  Verbász a Ferenc-csatorna melletti, Újvidéktől 40 kilométerre északra fekvő település. Eredetileg Ó- és 
Újverbászból állt. 1910-ben 6924 lakosából 1361 magyar, 5171 német és 150 szerb volt. A második világ-
háború után a német lakosságot kitelepítették, helyükre szerbeket és montenegróiakat költöztettek be.

181  Apatin Zombortól 15 kilométerre délnyugatra, a Duna bal partján fekvő település. 1910-ben 13 136 
lakosából 11 661 német, 1067 magyar volt. 1945. március 11-én a város teljes lakosságát, mintegy 8000 
ember a gádori és a körtési szerb haláltáborokba hajtották. Helyükre líkai (Horvátország) szerbeket 
költöztettek be. 

182  Égert plébánost nem sikerült azonosítani,
183  Vélhetőleg elírás, helyesen Adam Berenz (Apatin, 1898. szeptember 19. – Kalocsa, 1968. október 21.), 

1921-ben szentelték pappá, 1933 és 1944 között Apatin plébánosa volt, ahol a Die Donau hetilapot 
szerkesztette. A  lapban élesen támadta a bácskai német községekben egyre nagyobb befolyással bíró 
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Az emberekkel beszélve a thésis egy: „Hám wollemer!”184 Ennek ellenére az összes régi 
vezetők ott voltak, Krafttól185 Schrőder Péterig. Tehát a magyarónoktól a nácikon át a 
jugoszlávokig. A fő szervezője az összejövetelnek Schrőder Péter és vmi Koller nevezetű 
apatini jogász (volt zágrábi joghallgató, aki egyetemi hallgató korában belekerült a poli-
tikába és onnan nem tudott kikecmeregni. Nagy náci volt). Ő jelenleg a müncheni bel-
ügyminisztérium magasa rangú tisztviselője. Mindenkivel lehetett józanul beszélni. 
A kérésem az volt, hogy a politikai dialektikájukat módosítsák a jelenlegi reális érdekek-
nek megfelelően. Mondhatom, hogy a fő összejöveteleken egyetlenegy magyarellenes 
allusio sem történt, és az egésznek tónusa jugoszlávellenes volt. „250.000 meggyilkolt 
asszony és gyermek!” Óriási adu ez a mi kezünkben, és ha az ember beszél azokkal, akik 
a táborokban voltak, akkor meggyőződhetik róla, hogy a Jugoszláviába való visszatérés-
nek útja el van zárva. Nem tudok elképzelni olyan lelki változást, hogy a svábok töme-
gei a jugoszláv megoldást elfogadnák. Igaz viszont, hogy különösen Ausztriában a szer-
bek egyes helyeken igyekeznek mindent megtenni, dicsekszenek is eredményekkel, de 
azt, amit láttam, abból arra a meggyőződésre jutottam, hogy minden jugoszláv propa-
ganda sikertelenségre van kárhoztatva. A régi generációra, tehát azokra, akik az otthoni 
állapotok teljes képével jöttek az emigrációba, sem Németország, sem Ausztria nem 
gyakorol olyan hatást, ami a nagynémet szolidaritás megerősödését idézte volna elő. 
A legérdekesebb az volt, hogy az összes beszédek közül, amelyek elhangzottak, a német 
püspöki kar kiküldöttjének beszéde volt a legnacionalistább. Mondhatom, nem nagy 
sikert aratott. Legokosabban beszélt Trischler, de viszont Kraft nevének említésekor 
Kraft is egy hatalmas ovációt kapott. Bizonyos előzetes előkészületek után a díszgyűlé-
sen én is felszólalhattam volna, azonban én az utolsó nap kaptam az utazási engedélye-
met. Nem is tudtam 5 nappal előtte, hogy ott egyáltalán meg fogok jelenni. Megírtam 
ugyan Koránynak,186 hogy menjen el, meg is kapta a meghívót, a programba fel is volt 
véve, azonban ő nem ment el, mert egyházi funkciója miatt nem utazhatott el. Így áll 
ezen a szektoron a helyzet. Elrontva sincsen. Mulasztás sok és attól félek, hogy a Nagy 
Ferencék csak azoknak a sváboknak akarnak pardont adni, akik hajlandók őrájuk 
esküd ni. A legérdekesebb az, hogy megindult a csonka-magyarországi svábok közt egy 
„hűség mozgalom” nevű szervezkedés, pandanja187 a fent említett „Hámm wolemer”-nak 

nemzetiszocialista Volksbundot. 1944. május 22-én a lapot betiltották, őt pedig letartóztatták. 1945-től 
Kalocsán és Hajóson volt hitoktató és kisegítő lelkész.

184  A  „Hám wollemer” a trianoni Magyarország területéről elüldözött németek között szerveződő, ún. 
hűség mozgalom, amely a hazatelepülést propagálta. 

185  Stefan Kraft (India [ma: Inđija, SRB], 1884. augusztus 15. – Heidelberg, 1959. június 16.) 1922-től 
a Jugo szláviai Német Párt ügyvezető elnöke, 1923 és 1939 között előbb az SZHSZ Királyság, majd a 
Jugoszláv Királyság parlamentjének tagja, a német kisebbség vezető politikusa. A mérsékelt politikát 
folytató Kraft 1939. június 30-án a német birodalmi kormány nyomására minden tisztségéről lemon-
dott. 1941-ben a Független Horvát Állam Gazdasági Minisztériumának államtitkárává nevezték ki. 
A háború végén Ausztriába menekült, majd a Felső-Osztrák Vöröskereszt elnöki tisztségét töltötte be. 
1949-ben Stuttgartba költözött, ahol a jugoszláviai németek érdekvédő szervezetét vezette.

186  Koráni Elemér: lásd a 81. lábjegyzetet.
187  A pandant (lásd a francia pendant szót) jelentése: ellenpár, tükörkép.
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(Haza akarunk menni), azonban néhány kezdő lépés után, mikor nyilvánosságra léptek, 
ők is azok ellen foglaltak állást, akik a kitelepítést eszközölték.

Egy másik érdekes momentum is van: Angliából Jelić188 áttette a székhelyét Német-
országba. Találkoztam is vele és szoros kapcsolatot is tartunk fenn. Ezen a téren ő vállal-
kozik arra, illetőleg már meg is tette, hogy egy keresztény-nemzeti horvát blokknak az 
alakítását időszerűnek látja. Amerikában, de különösen északon az USA-ban és Kana-
dában fölényesen uralja a helyzetet a horvát emigránsok között. Maček nagybeteg, 
trombózisa volt és nem valószínű, hogy vmi izgalmasabb vagy nagy megerőltetést kívá-
nó pol. funkciót végezhet még. Egy az biztos: hogy a szlovákokéhoz hasonló horvát 
bizottság fog alakulni, és ha egy nemzetközileg is elismert horvát komité alakításáról 
lesz majd szó, az nem alakulhat meg Jélićék nélkül, sőt ha a Horvát Parasztpárt189 haj-
landó is volna elfogadni bizonyos jugoszláv megoldást, azt nem teheti meg éppen az 
előbb említett horvát pol. erők miatt. Neked megvan Dr. Héfer190 címe. Jó volna mégis, 
ha vele felvennéd a nexust.

Levelemet 10 napos pauzával folytatom. Közben megjártam Németországot. Sok 
minden történt. Azt, amit az első részben megírtam, részben elfelejtettem, úgyhogy 
esetleges ellentmondásokért bocsánatot kérek. Megjegyzendő, hogy az ellentmondás is 
csak látszólagos lesz, mert vagy magam estem át időközben változáson, vagy pedig 
olyan tényeket ismertem meg, amelyek előbbi álláspontom megváltoztatására késztet-

188  Branimir Branko Jelić (Donji Dolac, Horvátország, 1905. február 28. – Berlin, 1972. május 31.) orvosi 
tanulmányait Zágrábban folytatta. 1926-ban belépett a Horvát Jogpártba. 1928-ban a Horvát Honvé-
dő félkatonai alakulat alapítója volt. 1928-ban elhagyta a Szerb–Horvát–Szlovén Királyságot, s csatla-
kozott a Horvátország függetlenségét hirdető usztasa mozgalomhoz. A két világháború között a nyugati 
horvát emigráció egyik fő szervezője volt. 1939-ben az amerikai hatóságok 56 napra internálták. 1939 
októberében, Európába való visszatérésekor a brit titkosszolgálat Gibraltárban letartóztatta és Man 
szige tére internálta. 1949-ben Münchenbe költözött, a következő évben megalakította a Horvát Népi 
Bizottságot, majd 1962-ben a Horvát Nemzeti Tanács egyik alapítója volt New Yorkban. A jugoszláv 
titkosszolgálatok háromszor is merényletet kíséreltek meg ellene. Először még 1940-ben a Királyi Jugoszlá-
via szolgálatai akarták elrabolni és Szlovénia felett a repülőből kidobni. 1970-ben az államszocialista Jugo-
szlávia titkosszolgálata először Berlinben, a következő évben Düsseldorfban hajtott ellene végre sikertelen 
bombatámadást. Bár a támadást túlélte, a második robbantás szövődményeiben 1972-ben elhunyt.

189  Horvát Parasztpárt (Hrvatska Seljačka stranka, HSS) 1904. december 22-én alakult horvát centrista poli-
tikai párt. Stjepan Radić vezetése alatt 1920 és 1929 között az SZHSZ Királyságban a belgrádi centralizá-
ció legnagyobb politikai ellenfele, Horvátország autonómiájáért szállt síkra. 1929-ben a párt működését 
betiltották. 1935-ben Vladimir Maček vezetésével újjáalakult és a késő királyi Jugoszlávia legerősebb, a 
centralizációt elutasító horvát pártja lett. 1939-ben a Zágráb és Belgrád kompromisszumaként felállított 
Horvát Bánság létrehozásában a párt képviselőinek kulcsszerepük volt. 1941-ben az usztasa horvát állam a 
működését betiltotta, vezetőit internálták. A  jugoszláv kommunista hatóságok Mačeket hazaárulónak 
nyilvánították, a párt vezetőit üldözték, így a híveinek többsége emigrációba vonult. Az usztasák mellett a 
volt parasztpártiak képezték a horvát politikai emigráció legnagyobb csoportját.

190  Stjepan Hefer (Čepin, Eszék mellett, 1897. augusztus 18. – Buenos Aires, 1973. július 31.) Zágrábban 
szerzett jogi oklevelet, ott is doktorált. 1935 és 1938 között a Horvát Paraszt Párt parlamenti képviselője. 
1941-ben az usztasa kormány Baranya megye főispánjává nevezte ki. 1943. november 11. és 1945. má-
jus 8. között horvát agrárminiszter volt. A háború után előbb Olaszországba, majd Argentínába emig-
rált. Ante Pavelić 1959-es végrendeletében az utódjává nevezte ki. Ekkortól kezdve a Horvát Felszaba-
dítási Mozgalom vezetője volt egészen haláláig.  
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tek. Ne ijedj meg, még egyelőre magam sem tudom, hogy lesz-e ilyesmi levelem további 
részében, de nem árt az óvatosság.

Németországban jártam, beszéltem Keksszel, Kollerrel,191 Trischler feleségével. 
Ő maga Bonnban tartózkodik s miután a kormánynak csak néhány szavazati többsége 
van, nem utazhat el onnan. Nagyon számontartják a törvényhozói munkát. Hiába: még 
fiatal parlament, majd evolválnak ők is. És Trischler, aki már atyai minőségben eddig 
két hont mentett, bölcs[en] szolgálhat a téren. A sváb kérdés teljesen előtérbe került. 
Mindenki kapkod utána. Érdekli az embereket elsősorban a sváb katona anyag. Politi-
kailag a mi szektorunkon, úgy látszik, a következő történt. Jocićék192 újabban nagy fiúk 
lettek Mačekék előtt.193 V(ukovich) Gerő szintén bizonyos jugoszláv megoldási lehető-
ségekről beszél és arról panaszkodik, hogy mennyit kellett neki 1941-ben szenvednie. 
Hogy puszta véletlennek köszönheti, hogy agyon nem lőtték és hogy mennyi megaláz-
tatáson esett át. K. Z.194 nem beszélt nekem, pedig úgy látszik, nagyon benn van az 
ilyenfajta dumában, mert észre se vette, hogy mindezt nekem mesélte. Én csak szeré-
nyen megtoldottam azzal, hogy igen, én is emlékszem, hogy láttam őt szenvedni a 
Nemzeti Szövetség tagjai között. A helyzet ti. a következő. Miután Maček Európában 
senkivel sem tudott zöld ágra vergődni, mert vmi 54 horvát törvényhozó az, aki Maček 
szemében bűnt követett el és saját magát kitaszította tettével a horvát nép és a Paraszt 
Párt soraiból. Ezzel szemben maradt neki 7 törvényhozója, akik Amerika különböző 
részein igyekeznek kevesebb sikerrel zöld ágra jutni. Ennek a bölcs politikának ugyanaz 
lett a vége, mint a Farkas- vagy a Varga-féle exkluzivitásnak. Röviden: Mačeknek senki-
je sem maradt. Az összes szervezetek papostól, diákostól ellene fordultak. Erre fel jöve 
Gerő a honmentő (ellenálló), és miután ő tényleg nem kollaborált a horvát nacionalis-
tákkal és miután szolgálattételre jelentkezett, megkapá a németországi satrapiát, ami 
abból áll, hogy Münchenben megalakították vagy tízen a Radićról elnevezett horvát 
segélyegyletet, amely egyesület a kontinentális Európában az egyedül Maček által elis-

191  Kekset és Kollert nem sikerült azonosítani.
192  Eugen Jocić (Nagybecskerek, ?–?) vajdasági szerb autonomista politikus, a nyugati szerb emigrációban 

a Vajdasági Mozgalom Egyik vezetője, az 1958-as Salzburgi nyilatkozat egyik aláírója, amely Vajdaságot 
horvátországi, romániai és magyarországi területekkel kibővítve a Közép-Európai Föderáció és a leendő 
Európai Unió föderális tagállamaként határozta meg. 

193  A Nagy Iván-hagyatékban található iratokból, az ún. Jocić-aktából lehet tudni azt is, hogy miután Auer 
Pál elutasította, 1949-ben Párizsban Bakách-Bessenyey György és Habsburg Ottó tudtával, Homonnay 
Elemér közvetítésével Nagy Iván és Teleki Béla több alkalommal is tárgyalt Jocićtyal. Ezeknek a meg-
beszéléseknek a fókuszában egy amerikai győzelemmel véget érő harmadik világháború utáni európai 
rendezés koncepciója volt, amelyben sor került volna Közép-Európa politikai térképének radikális át-
alakítására, majd egy Duna menti szövetségi állam létrehozására. A magyar–szerb tárgyalások a törté-
nelmi magyar Délvidéknek, a Vajdaságnak az új államban biztosítandó közjogi státusát járták körül. 
A merőben eltérő magyar, illetve szerb koncepciók miatt a tárgyalások 1949 nyarán minden konkrét 
eredmény nélkül félbeszakadtak. Jocić a tárgyalások kudarca után 1948 után másodszor fordult Vajda-
ság ügyében a Maček-féle horvát emigráció felé. A fenti megjegyzés az adott mondatkontextusban első-
sorban erre utalt.

194  K. Z.-t nem sikerült azonosítani.
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mert szervezet. Szóval: Liebling,195 mert nincs több. Ő is beszél, különösen a sváboknak 
a Vajdaság autonómiájáról: Jugoszlávia v. Horvátországgal szemben. Én csak annyit 
mondtam neki, hogy 2-3 évvel elkésett, és jobb lesz, ha sürgősen átszerel és más nótát 
játszik, mert én egy hónap múlva ismét el fogok menni Bajorországba, addig ideje lesz 
átolvasni a HSS-nak utolsó rezolúcióját, amelyben Jugoszlávia ellen és önálló Horvát-
ország mellett foglalt állást. Így hát Gerő nem lehet sem dunai, sem vajdasági bán, de 
még zsupán sem. Mentségére csak az legyen mondva, hogy a németországi pszichózis 
tényleg nagyon kikezdte az embereket, ő is nemcsak idegzetileg érezte meg a depressziót, 
de kifogytak anyagi lehetőségei is, és akkor, mikor mi lassan kezdünk kiöltözködni, az ő 
nadrágja kezd kikopni. Az volt a benyomásom, hogy Mačektól kapott vagy remél valami 
támogatást.

A helyzet talán nem lesz olyan rossz. Én is inkább komikus oldaláról fogtam fel a dol-
got, és az volt az érdekes, hogy midőn Gerő hozzám jött, akkor Jelić vezetésével ott voltak 
az európai főemberei a horvátoknak. Én csak azt mondtam Gerőnek, hogy kötve hiszem, 
hogy neki sikerül Jugoszláviát visszaállítani, még ha akarná is. Ha pedig nem akarja, akkor 
ne mutassa, mert az emberek félreértik. Ha pedig akarja, akkor pláne ne mutassa, mert az 
emberek őt komolynak tartották. Így pedig azok közé sorolják, akik légvárakat építenek 
és a realitásokkal nincsenek tisztában. Mindennek ellenére ezt a problémát is figyelemmel 
kell kísérnünk és nem szabad megengednünk, hogy részünkről történt mulasztás folytán 
Gerőnek ilyen úton való további eltávolodását elősegítsük.

Magyarországi eseményekről Te bizonyára szintén értesültél, sőt valószínűleg rádió-
közvetítést is hallottál. Mondhatom, hogy régen nem mulattunk olyan jól, mint akkor, 
midőn a vádirat teljes szövege a kezünkbe került: Rajk és társai elleni bűnperben.196

Kisült belőle, hogy gyerekkora óta megrögzött náci, s mindazt, amit ők és barátai 
tettek eddig, azt kizárólag a reakciós háborús uszítók, a nyugati imperialisták, a pápa 
érdekében tették. És mindent Tito utasítása szerint 45 óta. Számunkra külön megelége-

195  A Liebling jelentése drágám, kedves, különösen kedvelt személy (német).
196  A szovjet utasításra indított belső tisztogatást is szolgáló Rajk-per az 1930-as évek moszkvai koncepciós 

pereinek mintájára zajlott le. Rajk László 1946 és 1948 között belügyminiszterként jelentős szerepet 
játszott az állampárti diktatúra kiépülésében. Belügyminiszterként a kommunista vezetésen belüli 
hatal mi harcok ütközőpontjába került. 1948. augusztus 5-én a belügyi tárca éléről a külügyminiszteri 
székbe helyezték át. 1949. május 30-án, tíz nappal a külügyminiszteri tisztségből való távozás után kém-
kedés és a Horthy-korszak titkosrendőrségével való volt együttműködésének koholt vádjai alapján letar-
tóztatták. A per vádiratát személyesen Rákosi Mátyás készítette, azt végül pedig maga Sztálin hagyta 
jóvá. A per Rajk eltávolítása és a kommunista eliten belüli tisztogatás mellett a Balkán egésze feletti el-
lenőrzés miatt 1948-ra az egymással élesen összetűző Sztálin és Josip Broz Tito jugoszláv vezető közötti 
konfliktus egyik látványos állomása volt. A per ugyanis a Balkánon a Szovjetunió érdekeit is sértő, nagy-
hatalmi ambíciókat dédelgető, ezért a különutassá vált Jugoszlávia elszigetelését, elítélését és dehonesz-
tálását is célozta azért, hogy a csatlós államokban kialakítsa a titói ellenségképet, miszerint a belgrádi 
vezetés az amerikai imperializmus szolgálatába lépett. Rajk Lászlót és hét vádlott-társát 1949. szeptem-
ber 24-én hűtlenség, népellenes bűntett és a demokratikus államrend megdöntésére irányuló cselekmé-
nyek elkövetésének vádjában marasztalták el. A népbíróság Rajk Lászlót, Szőnyi Tibort és Szalai And-
rást halálra ítélte, az ítéleteket október 15-én végrehajtották.
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dést jelentett, hogy Rajkon kívül a következők is szerepelnek: Brankov Lázár,197 óbecsei 
abbamaradt jogász, aki a délvidékiek elhurcolását személyesen irányította, az ő nevéhez 
fűződik tehát számtalan barátunk halála. Boarov Živko,198 az óbecsei községi bíró fia, 
aki annyira megtanulta a mesterséget, hogy változatosság kedvéért Pesten már kom-
inform199 kommunistát is ölt állítólag, Brankov utasítására. Magyar részről még csak 
Szebenyi Endre200 nevezetű „államtitkár” kerül a legközelebbi transzporttal sorra, aki a 
délvidékiek pusztítását rendőri vonalon intézte Brankovval egyetértésben, Rajk tudtá-
val, de állítólag a min. elnök és az igazságügyi miniszter megkerülésével. A népbíróság 
ez egyszer jó munkát végez. Csak azt kívánjuk neki, hogy szorgalmasan dolgozzon és 
ezen az úton haladjon tovább, meg sem álljon Rákosi Mátyásig. Öröm olvasni, hogy a 
hazai kommunista munkások, illetve a „dolgozó nép”, különböző gyárakban állást foglal 
volt vezetői ellen. Így pl. a Kistext gyár201 munkásai különmunkában fogják megfonni 
a köteleket ezen árulók számára. Meg vagyok győződve, hogy az ilyen kötelek gyártásá-
ra a Kistext munkásai szívesen vállalkoznak, túl-, sőt brigádmunkára is! Mi magunk 
pedig csak üzenjük Bogár mesternek: „Aztán csak lassan húzza a kötelet.”

197  Lazar Brankov (Óbecse, 1912. július 17. – Párizs, 2011. december 3.) Belgrádban jogot tanult, de azt 
nem fejezte be. Az 1930-as években belépett a Jugoszláv Kommunista Pártba. 1941-ben a magyar ható-
ságok rövid időre őrizetbe vették, szabadulása után csatlakozott a bácskai partizánokhoz. 1943-ban a 
bácskai és a baranyai partizánalakulatok politikai biztosává nevezték ki. 1944 őszén a Vajdasági Katonai 
Hatóság Katonai Igazgatási Osztályának vezetője volt. Szerepet játszott a magyar és a német lakosság 
elleni 1944–1945-ös népirtásban. 1945 márciusától a Szövetséges Ellenőrző Bizottság jugoszláv delegá-
ciójának vezetője, a budapesti jugoszláv nagykövet ügyvivője. 1947-től követségi tanácsos. Ugyanebben 
az évben Tildy Zoltán köztársasági elnök a Köztársasági Érdemrend középkeresztjével tüntette ki. Tito 
és Sztálin szakítása után lemondott tisztségéről és Magyarországon maradt, ahol Tito-ellenes propagan-
dát fejtett ki. 1949. június 29-én a szovjet hatóságok mint jugoszláv kémet letartóztatták, s kiadták 
Magyarországnak. A  Rajk-per egyik vádlottja volt, 1949. szeptember 24-én életfogytiglani börtön-
büntetésre ítélték. 1956. április 3-án kegyelemmel szabadult, de nem rehabilitálták. November 9-én 
Ausztriába menekült, majd Franciaországban telepedett le. 1987-ben Aczél György meghívására Buda-
pestre látogatott. 1998-ban Göncz Árpád köztársasági elnök Arany Emlékéremmel tüntette ki.  

198  Živko Boarov (Óbecse, 1921. november 12/13. – Újvidék, 1984 ?) 1947-ben a budapesti jugoszláv 
követ ség sajtóattaséja volt. A Rajk-perrel összefüggésben 1948 júliusában Miloš Mojić meggyilkolásá-
nak vádjával vették őrizetbe. 1953 decemberében kémkedés, a demokratikus államrend megdöntésében 
való részvétel és gyilkosság vádjában bűnösnek találták és tíz év börtönbüntetésre ítélték. Szabadulása 
után, 1956-ban visszatért Jugoszláviába, ahol az újvidéki Matica Srpskában kapott munkát. 

199  Kominform, teljes nevén Kommunista és Munkáspártok Tájékoztató Irodája. Az 1943-ban feloszlatott 
Kommunista Internacionálé (Komintern) helyett 1947-ban létrehozott és 1956-ig működő, Moszkvából 
irányított nemzetközi kommunista szervezet. A szovjet blokkba tartozó kommunista hatalmi pártok mel-
lett a Kominform tagja volt az olasz és a francia kommunista párt. Székhelye kezdetben Belgrádban volt, 
azonban 1948 júniusában, miután Jugoszláviát kizárták a szervezetből, azt Bukarestbe helyezték át. Mint 
a sztálini külpolitika egyik eszközét, 1956-ban a desztalinizáció jegyében oszlatták fel.

200  Szebenyi Endre (Nagylak, 1912. július 19. – Budapest, 1949. október 26.) Budapesten szerzett jogi 
oklevelet, majd az ügyvédi vizsga letétele után ügyvédi irodát nyitott, s a letartóztatott szocialisták és 
kommunisták védőügyvédje volt. 1943-ban munkaszolgálatra hívták be. 1945 után az MKP tagjaként 
a rendőrségnél töltött be vezető tisztségeket, majd a Belügyminisztériumban Rajk László helyettese, 
belügyi államtitkár volt. 1949-ben hamis vádak alapján letartóztatták, elítélték és kivégezték.

201  Kistext, teljes nevén Kispesti Textilgyár. 1907-ben Popper Károly alapította. A második világháború 
alatt mintegy 3200 munkavállalót foglalkoztatott. 1948-ban államosították. 2003-ban szűnt meg.
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Röviden: a moszkovita kommunisták most falják fel a hazai kommunistákat. Úgy lát-
szik, ezen a téren alapos munkát végeznek. Nem baj, majd mikor hazakerülünk, az ország 
újjáépítésére több időt szentelhetünk. – A kolhoz bevezetése nagy tempóban folyik. És ha 
így marad, nyilvánvaló, hogy jövőre ugyanott fognak tartani, ahol Titóék.202 Magyaror-
szágon most még van ennivaló s elég olcsó, mert most likvidálják a kisparasztbirtokot és 
annak tartalékát emésztik fel. Jövőre azonban, ha így maradna, a kisgazda ugyanazt a tak-
tikát fogja választani Magyarországon is, mint már tavaly és tavalyelőtt Jugoszláviában, 
vagy tavaly Romániában. Nem termel, fogyaszt a kelleténél többet. 

Jugoszláviában, Bácskában formálisan éheznek az emberek. Semmit sem lehet kapni. 
Különösen iparcikkeket nem. Pl. nincsen ceruza, papiros, varrótű, cérna, borotvapenge, 
ruházati cikk, szóval gyakorlatilag majdnem semmi sem kapható. Az árakra vonatkozó-
lag álljon a következő kis statisztika: egy munkásember fizetése 2500–3500 dinár kö-
zött mozog havonta. Ezzel szemben egy borotvapenge 50 dinár kb. Most a helyzet az, 
hogy a Dipik küldenek otthoni ismerőseiknek szalicilt, szaharint, cérnát, borotvapen-
gét, tűt és ehhez hasonlót, mert ezzel lehet még otthon fát, burgonyát, baromfit és gyü-
mölcsöt szerezni, de az arányok fantasztikusak. Így pl. 35 D. márkáért203 vki küldött 
Apatinba a fenti cikkekből, amiért az otthoniak egy vagon fát és elég sok burgonyát 
kaptak. Egyes helyeken Jugóban a vonatok nem járnak. Ok: szabotázs, nincs szén, el-
pusztult az anyag, sín stb. Egyes pályatesteket leszereltek Bácskában, így a Kula-Palán-
ka-i vonalat.204 Otthon közlekedni vonaton csak külön engedéllyel lehet, és gyalog is 
vagy szekéren más körzetbe menni csak engedéllyel lehet. Ez a teljes orosz rendszer. 
Viszont németek újabban kapnak engedélyt arra, hogy az ország területét elhagyják. 
Téged, mint földbirtokost, érdekelni fognak a következő adatok: a belgrádi „Politika”205 
szerint Bajmokon206 4 kolhoz működik. Ezen község egyike azoknak, amelyekben a szo-
cializmus mély gyökeret vert és kiváló eredményeket ért el a termelés terén. Kolhozok a 
szükséges gazd. beruházásokra 1,000.000 dinár áll. kölcsönt kaptak. Az „Előre” című 
szövetkezetbe 252 család tartozik. Ezen szövetkezet a 48/49-es gazd. évben 270 méter-
mázsa gabonát, 66 métermázsa burgonyát, 8 vagon cukorrépát, 50 métermázsa sertés-
húst, 5350 liter tejet szállított az államnak. A szövetkezet vagyona többek között áll: 

202  Jugoszláviában közvetlenül a második világháború vége előtt sztálini mintára megkezdődött az ország 
gazdasági szerkezetének átalakítása.

203  Német márkáért.
204  A  Bácsfeketehegy–Kúla–Szépliget–Palánka közötti, 56 kilométer hosszú, helyiérdekű vasútvonalat 

1896. november 4-én nyitották meg. Megnyitása után napi 6 vegyesvonat közlekedett. 1908-ban a vo-
nalon 178 900 személyt és 40 000 tonna teherárut szállítottak. A vonalszakasz vélhetőleg még az első 
jugoszláv állam idejében megszűnt, mivel az 1941-es menetrend sem jelölte már.

205  A Politika napilapot 1904-ben Vladislav F. Ribnikar alapította meg. Az újság a mindenkori szerb politi-
kai elit napilapja. Az 1980-as évek végétől a miloševići propaganda és a nagyszerb ideológia egyik leg-
főbb közvetítője és támogatója volt. A 2000-es évek elején a napilap a német WAZ csoporthoz került, 
amely 2012-ben az továbbadta az orosz Media Groupnak.

206  Bajmok, németül Nagelsdorf, horvátul Bajmak, a mai magyar határtól 9 km-re délre, Szabadkától 
23  km-re délnyugatra fekvő település. 1931-ben 11  326 lakosa volt. Ebből 40,6% délszláv, zömében 
horvát és bunyevác, 37,8% magyar és 20,7% német. A bajmoki németeket 1944-ben a kollektív bűnös-
ség elve alapján kitelepítették, a helyükre horvátországi szerbeket költöztettek.

LYMBUS_2020_KÖNYV.indb   898 2021.01.19.   15:46:38



899

19  tehénből és 287 sertésből. Ehhez nem kell kommentár. Biztos az, hogy Krumm 
Szepp bácskai gazdálkodó, ha volt 100 hold földje, három béressel és két-három napszá-
mos családdal produkált többet, mint az „Előre” című társaság. Igaz viszont, hogy öreg-
je-nagyja együttvéve Krumm Szeppéknél nem volt több, mint 30-40 fő. Ezzel szemben 
az „Előré”-ék vannak vagy 50-szer annyian. Tehát érthető, miért nincsen ott semmi, és 
miért emelkedik olyan szédületes magasságba az életstandard, hogy végezetül nem le-
het majd sehol sem találni, mert a föld alá süllyedt.

Mi lesz Titóékkal? A nyugatiak azt szeretnék, ha egy takaros kis csetepaté törne ki a 
Balkán e részében, mert innen azután remény van arra, hogy átterjedne a nagy buzga-
lom Romániába, Bulgáriába, Magyarországra és így tovább. Tehát Nyugatnak érdeke a 
nagy zavar. Ezzel szemben Moszkva azt tartja, hogy a nagy csinnadrattán kívül lehető-
leg „szőrmentén elintézni az ügyet”. Tito likvidálásával vagy anélkül átvenni a főhatal-
mat a la Siriában,207 mert mi tagadás, a szerbeknek e téren sehová sem kell menni tanul-
niok. Nálunk nagyon közeli terminusok vannak forgalomban arra nézve, hogy mikor 
indul meg a felszámolás. Magyar szempontból az volna a legrosszabb, ha még hosszabb 
ideig tartó huzavona után Jugoszlávia Titóval az élén akár egy órát is ellenállna a musz-
káknak és ez volna a harmadik világháború megindításának közvetlen okozója. Ez eset-
ben megtörténhetne az a csoda, hogy a jugoszláv állam és a nem létező jugoszláv nemzet 
ismét udvarképes volna az Újvilágot rendező társaság előtt.

Magyarországról csaknem lehetetlen a kijutás, mert orosz rendszer szerint az ország 
határai szögesdróttal, aknamezőkkel és világítótornyokkal vannak elzárva.

Truman nyilatkozatát az atombombával208 kapcsolatban különbözőképpen magya-
rázzák. Az egyik teória így szól: egy modus vivendit keresnek az oroszokkal. Az amer. 
businessman-ek azt remélik, hogy a feszültség enyhítése és a gazd. kapcsolatok felvétele 
után ugyanúgy elárasztják majd áruval a kiéhezett Keletet, mint ahogyan azt a hábo-
rú után Európával tették, és azért történt a nyilatkozat, hogy begyullassza a háborús 
pártiakat: „Jó lesz hallgatni, mert mi is kaphatunk városainkra 1-2 atombombát!” 
A másik felfogás pont ennek az ellenkezője: be akarják végképp gyullasztani a hábo-
rútól még mindig idegenkedő polgári réteget azzal, hogy most van itt a 24-ik óra, ha 
nem cselekszünk, amíg még időnk van és az orosznak időt engedünk, 1-2 évet, végleg 
elpusztulunk. Német újságok ezzel kapcsolatban csak annyit mondanak: „Lezárult egy 
korszak, amely blöffre vagy tényleges v. képzelt csodafegyvereknek olyan hatást tulajdo-
nított, amelyekkel egész népek, nagy nemzetek, sőt kontinensek katonai erejét helyet-
tesíteni lehetett. Most azonban ennek vége. Atombomba mint tényező kiesik, marad-
nak a realitások. E téren pedig a kérdés így fest. Mivel fogja Nyugat behozni Keletnek 
szárazföldön lévő lenyűgöző katonai fölényét? S mivel fogja Nyugat a hatalmi egyen-
súlyt újból megteremteni, ha Németországot a jelenlegi állapotában akarja tartani. 

207  1949. március 30-án a szír hadsereg a CIA támogatásával megdöntötte az ország demokratikusan meg-
választott kormányát, majd 1949. április 11-én a hadsereg vezérkari főnöke, Husni al-Za’im lett az or-
szág elnöke. 

208  1949. szeptember 23-án Truman elnök bejelentette, hogy a szovjetek atombombát robbantottak fel. 
Az elnöki bejelentés pánikot váltott ki nemcsak a közemberekben, hanem az amerikai kormányban is.
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Amint látod, éppen eléggé zavaros a helyzet, hogy az ember ennek alapján pontos ítéle-
tet tudjon mondani. Ma ott tartunk már, hogy akármit csinálnak az államvezetők, min-
dent kamuflage-nak209 vagy dupla, sőt tripla kamuflage-nak mondanak, úgy hogy az 
ember józan eszét nem is használhatja. Pedig a józan ész a következőket mondaná: „Ak-
kor fog kitörni a háború, amikor a legkevesebbet várják.” Japán–amerikai, orosz–német 
háborúkra kell visszagondolnunk. Nem szabad magunkat befolyásoltatnunk a külön-
böző eseményektől, híradásoktól és propagandától. A háború elkerülhetetlen és ki fog 
törni, még akkor is, ha Truman tényleg ellenezné is.

Bonzóval210 találkoztam, kértem tőle a neki írt leveledet. Ő azt állítja, hogy ilyet 
nem kapott. De mivel a Samu is vmit ír az általa küldött levélről, nem tudom, hogy hol 
van a kérdéses levél? Kinek címére küldted? Személyes jellegű-e a levél? Ez esetben nem 
érdekel? De mivel én legépelve leveleidet összes barátaimnak el szoktam küldeni, szeret-
ném, ha én is megkapnám a másoknak írt leveleket, különösen, ha olyasvalamiről is van 
bent szó, ami közérdekű.

Szűkebb baráti körünkben a személyes viszonyok örvendetes javuláson esnek át. 
Hosszú leveledre, annak fejtegetéseire nincs mit válaszolnom, legfeljebb annyit, hogy 
végtelenül sajnálom, hogy elmentél Európából, mert itt tényleg mostanában nagy 
szüksé günk volna rád. Különösen elmeneteled óta hiányzik egy emberünk Párizsban. 
Zoltán minden igyekezete mellett sem tudja pótolni.

Hogy van családod? Kisfiad hogy bírja a klímát? Bizonyára már gagyog vmit spa-
nyolul és valószínűleg előbb fog megtanulni spanyolul, mint magyarul. Marianne meg-
szokta-e már az ottani életkörülményeiket? Leveleid alapján azt látom, hogy kedély-
hangulatod külső hatásokra nagyon reagál. Mindez igaz, ahogy Te írod, de mégsem 
szabad olyan tragikusnak venni a helyzetet. Nekem az a benyomásom, hogy Te a gazda-
sági nehézségekre, a nehéz fizikai munkára, és egy meghitt baráti kör hiánya folytán egy 
nyomott kedélyhangulatba kerültél, amelyet az ottani klíma még fokoz. Amennyiben 
rajtad múlik, igyekezned kell a saját lelki egyensúlyod, önbizalmad és életkedved vissza-
nyerésére vagy megerősítésére mindent megtenned. Az élet minden viszonyai között 
mindnyájunk számára megmarad a jobb jövő reménye, és bennük ez hitté és meggyőző-
déssé kell, hogy kristályosodjék ki. A legnehezebb viszonyok között is vannak az életnek 
apró örömei, amelyek az ember szívét és életét megtöltik. Különösen áll ez azokra, akik-
nek családjuk, gyermekeik vannak. Te tudod, hogy milyen szerény viszonyok között 
élek és mégis sosem panaszkodom arra, hogy szerencsétlen vagyok és minden 
igyekezetem mel azon vagyok, hogy meggyőzzem saját magam arról, hogy nekem az 
életből mégis jutott valami. Örülök mindennek, a családomnak, lakásomnak, néhány 
méteres kis kertemnek, amelynek minden salátáját ismerem, minden hírnek, amelyet 
jóra lehet magyarázni, ismerős vagy baráttal való találkozásnak s így sorolhatnám vég 
nélkül. Nem szabad megengednünk, hogy a kétségbeesés, hitetlenség, pesszimizmus 
vagy a kilátástalanság hullámai a fejünk felett összecsapjanak. Bizonyára a kezdet ne-

209  A camouflage jelentése álcázás, leplezés, kendőzés.
210  Bonczos Miklós: lásd a 66. lábjegyzetet.
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hézségei után gazdaságilag Neked is jobban fog menni majd. A  nagypolitika hírei is 
kedvezőbbek lesznek, és akkor leveled is más színekben adja vissza az ottani helyzet 
képét. Nem kérlek, hogy a horvátokkal a kapcsolatot vedd fel, de ha mégis úgy adódik 
az alkalom, időd és módod van rá, hogy Dr. Héferrel megismerkedj, úgy légy szíves, 
tedd meg azt.

Összes barátainknak és ismerőseinknek üdvözletem. Mariannak kézcsókom, Téged pe-
dig régi barátsággal ölel:

Iván

P. S.
Remélem, hogy két héten belül írhatom a magyar belpolitikára vonatkozó tervezett 
tájékoztatásomat, addig nyilvánvalóvá válik, hogy mi benne a realitás, s mi benne a vágy 
és a fantázia szüleménye.
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