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csAláD, iDEntitás, PolitikA
HóMAn Bálint PolitikAi értékVálAsztásAinAk gyökErEi

A Hóman Bálinttal foglalkozó írások, tanulmányok jó része Hóman származását, 
családi hátterét rendkívül sommásan, néhány mondatban vázolja fel. legtöbb eset-
ben német eredetű, a 19. század első felére már elmagyarosodott, középosztálybeli, 
értelmiségi család sarjaként jellemzik, kinek pályaválasztását alapvetően meghatá-
rozta édesapja, Hóman ottó klasszika-filológus, a kolozsvári egyetem nyilvános ren-
des tanára, tankerületi főigazgató, a Vallás és közoktatási Minisztérium középisko-
lákkal foglalkozó ügyosztálya vezetőjének példája és befolyása. A Darányiakkal való 
rokonság, (édesanyja, Darányi Borbála, Darányi ignác földművelésügyi miniszter 
testvérhúga volt), kisebb hangsúllyal, de ugyancsak felvillan, mintegy keretét adva 
annak a családi háttérnek, melyben Hóman szocializálódott, s melyben rendkívül 
sokrétű életműve alakulásában döntő szerepet játszó személyes identitásának leg-
főbb jegyei is kialakulhattak.1 A Hóman-életművel behatóan foglalkozó Ujváry gá -
bor e meghatározó családi környezetet a következőképpen foglalja össze: „Hóman 
nemesi–értelmiségi, sváb–magyar polgári családba született, anyai ágon az igen 
befolyásos Darányiak rokonaként. (Darányi ignác, a magyar mezőgazdaságot átala-
kító és megújító földművelésügyi miniszter szinte édesfiának tekintette kedvenc 
unokaöccsét, Bálintot.) »keresztény, nemzeti«, felső középosztálybeli társaihoz ha -
sonlóan szinte idilli, némileg persze zárt világban gyermekeskedett. környezete  
a »boldog békeidők« töretlen fejlődésben való hitét és optimizmusát sugározta, mint 
erről az első emlékeiről írott későbbi beszámolójában maga is mesélt.”2

Az országos széchényi könyvtár kézirattára Hóman hagyatékában három, 
olyan, formai szempontból is rendkívül különösnek nevezhető szöveg-együttes talál-

1 gLatz ferenc: tudományból a politikába in: Változatok a történelemre, Tanulmányok Székely 
György tiszteletére. szerk. erdei gyöngyi – nagy Balázs.  405. – gLatz ferenc: tudós a politiká-
ban. História, 2003/1. 23. (a továbbiakban: gLatz, 2003.) – gLatz ferenc: Hóman Bálint és szekfű 
gyula párhuzamos életrajzai. Történelmi Szemle, 2010/4. 473. (a továbbiakban: gLatz, 2010.) 
– ujváry gábor: A politikus Hóman Bálint. in: Uő.: A harmincharmadik nemzedék. Budapest, 
ráció, 2010. 61. (a továbbiakban: ujváry, 2010.) – ujváry gábor: A végtelenben újra találkoznak. 
szekfű gyula és Hóman Bálint párhuzamos majd elváló életpályája. in: Szekfű Gyula és nemzedéke 
a magyar történetírásban. szerk. Paksa rudolf. Budapest, Argumentum, 2007.

2 ujváry gábor: két dudás egy csárdában. in: Történeti átértékelés. Hóman Bálint a történész és 
politikus. szerk. ujváry gábor. Budapest, ráció, 2011. 167
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ható, melyek feljegyzésszerű önéletírás töredékei, a Darányi és a Hóman családok 
történetének távoli múltból való megidézésével írójuk identitásának megerősítésére 
tett kísérletként is értelmezhetőek.3 Mivel könnyen lehet, hogy ezek a valószínűleg 
1938 és 1942 között íródott szövegtöredékek kulcsát adhatják annak az elmúlt évek-
ben sokak által felvetett, de érdemben soha fel nem tárt különös ambivalenciának, 
amely Hóman történészi, kultúrpolitikusi és politikusi tevékenysége között egyértel-
műen tetten érhető, tanulmányomban e szövegtöredékek nyomán kísérletet teszek  
Hóman személyiségének alakulását alapvetően befolyásoló családi háttér homályba 
vesző részleteinek feltárására.

A korabeli, Hómant bemutató életrajzok közül az országgyűlési almanachok alig 
térnek ki származására. Az 1927-es almanach, melyben Hóman mint a gyűjte-
ményegyetem felsőházba delegált póttagja szerepel, csak szüleit említi, apját, Hó -
man ottót, mint tankerületi főigazgatót, és édesanyját, „aki Darányi Borbála volt”.4 
Az 1935-ös, és az 1939-es almanachok azonban már születési évén, születési he -
lyén, valamint vallásán túl semmi személyes momentumot nem említenek, és kizá-
rólag történészi, gyűjteményvezetői, kultuszminiszteri eredményeit sorolják hosz-
szan.5 Ugyan  akkor az 1927-es almanachban Bethlen istván miniszterelnök „régi 
erdélyi főúri család” sarjaként szerepel, az 1931-es almanach pedig, amely Bethlen 
lemondása után került kiadásra, még inkább igyekszik kihangsúlyozni a volt minisz-
terelnök kiváltságos helyzete és politikai elhivatottsága, rátermettsége közötti kap-
csolatot: „Magyarországnak tizenegy éven át (1921 április—1931 augusztus) volt 
miniszterelnöke. régi erdélyi főúri családból származik, melynek ősei között szere-
pel iktári Bethlen gábor, Magyarország királya, Erdély fejedelme, a magyar alkot-
mány és a protestantizmus nemes védője, gustav Adolf svéd király szövetségese. 
édesapja Bethlen istván gróf, édesanyja teleki ilona grófnő.”6 

A származás és a közéleti, politikai szereplés összefüggésének korabeli jelentő-
ségét gömbös gyula személye is jól példázza, aki ugyan kormánya megalakulásakor 
a közvélemény megelőlegezett bizalmát és rokonszenvét elsősorban azzal vívta ki, 

3 országos széchényi könyvtár kézirattára (a továbbiakban: oszkk), fond 15/2, 15/20, 15 /18.
4 Magyar Országgyűlési Almanach 1927–1932. szerk. szemerjai deáK imre. Budapest, springer 

gusztáv, 1927.
5 Országgyűlési Almanach. 1935–1940. szerk. HaeFFLer istván. Budapest, Mti, 1940. 281–284. – 

Országgyűlési Almanach. Az 1939–44. évi országgyűlésről. szerk. HaeFFLer istván. Budapest, 
Mti 1940. 196–199.

6 Magyar Országgyűlési Almanach 1927–1932. i. m., 193. – Magyar Országgyűlési Almanach. 1931–
1936. szerk. LengyeL lászló – vidor gyula. Budapest, globus, 1931. 32. – A Bethlen család törté-
netének monografikus feldolgozása szerint a nemzetség oklevélileg kimutatható első őse a 12. szá-
zad derekán élt. LuKinicH imre: A Bethleni gróf Bethlen-család története. Budapest, Athenaeum, 
1927. 5.
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hogy kabinetjében egyetlen arisztokrata sem kapott helyet, ő maga szívós – és poli-
tikai ellenfelei által sokszor gúny tárgyává tett – igyekezettel próbálta bizonygatni 
egy „régi, magyar nemesi, vasmegyei család”, a „jákfai gömbösök nemzetségéből” 
való leszármazását.7 Mindez annál is inkább mulatság tárgya volt, mivel széles kör-
ben tudni lehetett, hogy gömbös édesapja a tolna megyei Murgán mint evangélikus 
tanító működött, apai nagyapja műasztalosként kereste a kenyerét sopronban, és 
mind apai nagyanyja, mind anyai nagyszülei német polgár, illetve paraszt családok 
leszármazottai voltak.8     

Hóman maga – aki a húszas évek közepétől gömbös legszűkebb baráti köréhez 
tartozott – pontosan érzékelte, hogy a származás mennyire rányomja bélyegét akár  
a legszorgalmasabb, legtehetségesebb individuum előmenetelére is, éppen ezért 
gondosan kerülni igyekezett minden lehetőséget, hogy a közérdeklődés jupiterlám-
pájának fénye édesapján, Hóman ottón, és nagybátyja, Darányi ignác földművelési 
mi  niszter édesapján, idősebb Darányi ignácon, tehát a Darányi család három generá-
 cióján túl világíthasson.9 Hagyatékában egyetlen olyan önéletrajz található, melynek 
személyes hangja e feltűnő tartózkodással kapcsolatban megpróbál némi magyará-
zattal is szolgálni. 

Az egylapnyi, datálatlan szöveg, tartalmából következtethetően – mivel csak tudo-
mányos működésére, publikációira tér ki benne – valószínűleg a Magyar tudományos 
Akadémia felkérésére készült. A hosszabb bemutatkozást Hóman az életére legna-
gyobb befolyást gyakorló két személy, az édesapja és a nagybátyja alakjának felvil-
lantásával kerüli meg. Az édesapát, Hóman ottót, egyetlen mondatban „a legfino-
mabb lelkű, legmunkásabb emberként” jellemzi, nagybátyjának, Darányi ignácnak 
pedig egy mondását idézi, miszerint a „hosszabb önéletrajzok, memoárok mindig 
megkisebbítik írójukat”, mivel az illető, jelentéktelen emberként túldicsérve magát 
éppoly hibába esik, mint aki nyilvánvaló nagyságként álszerénykedéssel próbálja 

7 antaL István sajtófőnök emlékiratai. szerk. gergeLy Jenő. Budapest, új-Palatinus könyvesház, 
2004, 117. (a továbbiakban: antaL, 2004.)

8 gergeLy Jenő: Gömbös Gyula. Politikai pályakép. Budapest, Vince kiadó, 2001. 13–15. (a további-
akban: gergeLy, 2001.) – vonyó József: család, lakókörnyezet, iskola és személyiség in: Pedagógia 
– Oktatás – Könyvtár. Ünnepi tanulmányok F. Dárdai Ágnes tiszteletére.  szerk. csóKa-jaKsa Helga 
– scHmeLczer-poHánKa éva – szeberényi gábor, Pécs, PtEEktk, 2014. 473-493. (a továbbiakban:  
vonyó, 2014.) – vonyó József: gömbös gyula jobboldali radikalizmusa. in: A magyar jobboldali 
hagyomány 1900-1948. szerk. romsics ignác, Budapest, osiris, 2009. 250.

9 gergeLy, 2001. 24. – Hóman Bálint unokatestvére, Darányi kálmán miniszterelnök házasságon 
kívül született, és édesapja, Darányi Béla csak 16 éves korában fogadta örökbe. Bár erről nyilván 
jó páran tudhattak, a család természetesen igyekezett titokban tartani a szabálytalan születés té -
nyét. KerepeszKi róbert: A „tépelődő gentleman” Darányi Kálmán (1886–1939). Pécs, kronosz, 
2014. 141. (a továbbiakban: KerepeszKi, 2014.)
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érdemeit elhallgatni. „E bölcs mondás elriaszt önéletrajzom megírásától” vallja 
Hóman, különösen, mivel annál többet, mint, hogy „születünk, élünk, meghalunk” 
úgysem mondhat el senki sem magáról.10 

Hóman gyors előrejutását, korai sikereit – önmaga tehetségén, szorgalmán túl – 
annak a politikai és társadalmi közegnek köszönhette, mely édesapját, Hóman ottót 
és a Darányiakat is felemelte, s mellyel a trianon utáni Magyarországon a legfőbb 
kontinuitást elsősorban hivatali elődje, klebelsberg kuno és a miniszterelnök, Beth-
len istván személye képviselte.11 kultuszminiszterként viszont 1932-ben egy olyan 
kormány tagja lett, mely a „nemzeti összefogás” érdekében éppen e régi világgal 
szemben kívánt „új stílust”, „új felfogást, új világot, és új politikát” teremteni.12 Ar -
ról, hogy e régi világ mit gondolt az „új politika” képviselőiről, Bethlennek a nemzeti 
kaszinó 1932. január 31-i közgyűlésén elmondott beszédéből értesülhetünk. „A ma -
gyar arisztokrácia és a birtokos nemesség, dacára annak a pusztításnak, amelyet 
soraiban az 1918. évi összeomlás és az azt követő idők válságai végeztek, az ország 
legvagyonosabb, legfüggetlenebb, legműveltebb, nyelvismereténél fogva megfelelő 
külföldi összeköttetések fölött rendelkező és a legtágabb látókörrel bíró rétegeihez 
tartozik, amely legtöbb ellenálló képességgel bír, ennélfogva minden nyomással és 
felforgatással szemben, jöjjön az felülről, a hatalom polcáról, jöjjön alulról, a dema-
gógia terrorjának eszközeit használva, a legjobban meg tudja állni a helyét. családi 
tradíciói következtében nagy többsége évszázadok óta összeforrott a nemzet érdeke-
ivel. fennállása és részvétele tehát a közügyek intézésében a nemzet jövője és egész-
séges fejlődése, a közélet stabilitása szempontjából erős garancia és mindenképpen 
óhajtandó, mert szerepét mások ma még ugyanoly képességekkel betölteni nem 
tudnák. félretolni, mégpedig egészen félretolni – mert erről van szó, és nem arról, 
hogy a vezetést kizárólag magának arrogálhatná – csak azért, mert emberi irigység, 
osztálygyűlölet és politikai elfogultság nyelvét öltögeti reá, lehet egyeseknek önző 

10 oszkk, fond 15/1.
11 Huszti József: Klebelsberg életműve. Budapest, MtA, 1942. – ujváry, 2010. – romsics ignác: 

Bethlen istván konzervativizmusa. in: A Móra Ferenc Múzeum Évkönyve, 1988-1. szeged, 1989. 
321–328. (a továbbiakban: romsics, 1989.) – romsics ignác: Bethlen és klebelsberg. in: Gróf 
Klebelsberg Kunó emlékezete. szerk. zombori istván. szeged, keresztény értelmiségiek szö -
vetsége, 1995. 13-19.

12 „Minden magyar testvéremhez!” gömbös gyula rádiószózata munkatervéről. Pesti Napló, 1932. 
október 5. – „radikális (jobboldalinak nevezett ifjúsági mozgalomban nincs hiány) azóta főként 
nem, mióta nem hisznek a mai regime hosszú életében és radikálisabb jövőt szimatolnak. Ha nem 
is hitleri a neve, eléggé antikapitalista, földosztó, parasztkultúra ideológia, melynek keretében már 
kilátásba helyezték, hogy ha hatalomra jutnak, engem, mint a reakció szócsövét felkötnek. Mi kell 
még? A radikális nacionalizmust nem kell félteni.” oszkk, fond 177/2709. szekfű gyula levele 
keresztury Dezsőnek, 1932. június 30.



91

csAláD, iDEntitás, PolitikA

érdeke, de egészen biztosan nem magyar érdek. […] a legnagyobb bűn másokat ve -
zetni akarni az erre való képesség nélkül.”13  

Barcza györgy diplomata, aki 1911 és 1942 között képviselte a Monarchiát, majd 
Magyarországot – többek között a Vatikánban –, naplójában, valamint későbbi visz-
szaemlékezéseiben részletesen megírta azt is, véleménye szerint milyen képességek 
hiányoztak azokból az új politikusokból, akikre Bethlen a beszédében utalt. „Hiszen 
a mai vezetők látóköre alig terjed túl a róma–Berlin tengelynél, fogalmuk sincs, mi 
a tengeri hatalom, mit jelent az amerikai tőke és ipar, milyen erőt képvisel a Brit 
Birodalom. Azt hiszem, a mai vezetők között alig akad egy-kettő, aki más nyelvet, 
mint a németet, érti, és ezek soha más újságot, mint a hazaiakat, legfeljebb a néme-
teket, nem olvasnak.”14 

Barcza az új politikusok, gömbös, Darányi és Hóman vatikáni látogatásairól is 
rendkívül kritikusan szólt, szemükre vetette a nyelvismeret hiányát, valamint a dip-
lomáciai szabályokkal kapcsolatos tökéletes tájékozatlanságot, és hosszan pertrak-
tálta a kirívó hiányosságokból adódó kínos jelenetek sorát. Hóman maga, Barcza 
véleménye szerint, vatikáni látogatásakor, épp a nyelvismeret hiánya miatt, sem 
kultúrpolitikusi, sem tudósi minőségében nem volt képes kellőképpen érvénye-
sülni, és elsősorban csak „aránytalan kövérségével” keltett feltűnést.15 „Hiú és ret-
tentő kövér ember volt, rómában többször megéltem, mint minisztert, aki a Vatikánba 
is elment. Emlékszem, rettentően drukkolt egyszer, kap-e pápai ordót. közben járá-
 somra meg is kapta, pedig Pacelli ellenkezett. Alig tudtuk nagy hasára ráerőltetni  
a gregorio Magno-nagykereszt szalagját, és mikor fenn volt, láttuk, hogy a mellével 
egy vonalban fityeg a kereszt. El kellett vágni a szalagot hátul, és egy darab gumisza-
lagot betoldani. Vanitatum vanitas!”16

tény, hogy Hóman nem beszélt a németen kívül semmilyen más nyelven, viszont 
épp Barczától tudjuk, klebelsberg is kizárólag a németben volt perfekt, hiúság dol-
gában pedig bízvást felvehette a versenyt hivatali utódjával. Barcza számára azonban 
politikusként Bethlen istván volt az etalon, ám az ő elsősorban tár sadalmi állásából, 
neveltetéséből adódó magabiztos rutinjával, ahogy Barcza azt naplójában lakoniku-
san meg is állapította, csak kevés magyar politikus rendelkez hetett.17 

13 romsics ignác: Bethlen István. Politikai életrajz. Budapest, Magyarságkutató intézet, 1991. 240. 
(a továbbiakban: romsics, 1991.)

14 barcza györgy: Naplórészletek 1938–1944. 2000, 1996/8. 43. (a továbbiakban: barcza, 1996.)
15 barcza györgy: Diplomata emlékeim 1911–1945. i–ii. Budapest, Európa, 1994. 275., 278., 292.
16 barcza, 1996. 45.
17 barcza, 1996. 43.
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összefügg-e valóban a megfelelő képességeken túl (nyelvismeret, fellépés stb.) az 
életutat alapvetően meghatározó értékválasztás, és – legalább nyilvánvaló történelmi 
sorsfordulók, katasztrófák közeledése idején – a rossz politikai döntésekkel kap-
csolatos revízió képessége a származással, neveltetéssel, valamint azzal a családi 
háttérrel, amelyben jó vagy balszerencséjére egy politikusnak gyermekkorában szo-
cializálódnia adatott?18 Milyen is volt valójában az a család, melyben Hóman gyer-
mekéveit és kora ifjúságát töltötte? Vajon igaza lenne glatz ferencnek, aki Hóman 
Bálint és szekfű gyula párhuzamos életrajzait bemutató tanulmányában láthatóan 
nagy élvezettel festi az ifjú Hóman társasági sikereit és „protekcióval” induló szak-
mai karrierjét? Jellemző, hogy glatz, épp a Hóman által is szándékosan homályban 
hagyott családi kapcsolatrendszer félreértése miatt, úgy tudja, hogy Hóman nagy-
apja – és Hóman ottó klasszikafilológus apja – Hóman Bálint gazdatiszt lett volna, 
ám hogy ez az „ügyes gazdatiszt” ki volt valójában, ő sem tartja érdemesnek tovább 
vizsgálni.19 

Hóman családjának anyai ágával, a Darányiakkal kapcsolatban is makacsul tartja 
magát az a vélekedés, hogy az idősebb Darányi ignácnak adományozott 1877-es 
nemesség voltaképpen csak a család évszázadokkal korábban elnyert nemességé-
nek megerősítésére szolgált.20 Az országos széchényi könyvtár kézirattárában ta -
lálható életrajzi töredékek vázlatos feljegyzéseiből azonban Hóman származásáról, 
családi hátteréről egészen más, mondhatni, jóval kevésbé idilli, sokkal összetettebb 
kép bontakozik ki mindannál, amelyet a „német eredetű, a XiX. század első felére 
már elmagyarosodott, középosztálybeli, értelmiségi”, vagy a „nemesi–értelmiségi, 
sváb–magyar polgári” jelzők eddig leírhattak a számunkra. 

Bár Hóman önéletrajzi vázlata pontosan nem datálható, a Darányiakkal foglal-
kozó feljegyzéseinek címéből: „ősmagyar család, és nagycsalád. Honnan jöttünk?”, 
sejthető, hogy a zsidótörvényekkel összefüggő származási iratok kötelező beszer-
zése és hivatalos igazolása közrejátszhatott abban, hogy Hóman az addig szándéko-
san is homályba hagyott családi múlt feltárására vállalkozott.21 Minden bizonnyal 
ösztönzőleg hathatott rá az a hírlapi polémia is, amely – nem először – a Darányiak 
állítólagos német származása körül zajlott, s amelybe – a kecskeméti református 
gyülekezett anyakönyvi adatai alapján összeállított leszármazási táblázatot bemu-
tatva – Hóman személyesen volt kénytelen beavatkozni. 

18 vonyó, 2014. KerepeszKi, 2014.
19 gLatz, 2003., gLatz, 2010.
20 KerepeszKi, 2014. – Magyar nemzeti levéltár országos levéltár (a továbbiakban: Mnl ol), k 19 

– király személye körüli Minisztérium levéltára – királyi könyvek – 68. köt. 221–223. 1877. június 
2.: nemesség, címer, és előnév adományozása Darányi ignác földbirtokos és gyermekei számára.

21 oszkk, fond 15/18. – Mnl ol, P 955, Hóman Bálint leszármazási iratok. 
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A Darányiak származásáról zajló vita gratz gusztávnak egy korábbi kijelentésé-
vel volt kapcsolatos, mely szerint Bethlen istván távozása óta „nem tiszta magyarok 
vitték az ország kormányát”. Hóman az anyakönyvi adatok ismertetésekor arról 
beszélt, nem tartja szégyennek, ha valakiben német vér van, hiszen maga is részben 
német származású, ám a „képviselőház iránti tiszteletből” szükségesnek tartja a ha -
mis állítás megcáfolását.22 

gratz megjegyzése azonban – és ezt Hóman maga is jól tudta – nem öncélú sze-
mélyeskedés volt, hanem imrédy Béla miniszterelnök fokozatosan jobbra tolódó, 
németbarát politikájával állt összefüggésben. Bár gratz megjegyzésében elsősorban 
imrédy és nem Darányi német származására célzott, Hóman is találva érezte magát, 
annál is inkább, mivel imrédy politikájának nemcsak passzív támogatója, hanem  
a nEP pártvezér-helyetteseként szellemi ösztönzője, ideológusa is volt. Ez az ideoló-
gusi szerepvállalás, jóval kevésbé nyilvánvaló formában, de a kortársak számára 
egyértelműen érzékelhető volt már Darányi kálmán miniszterelnöki működése 
idején is.23 

A nEP konzervatív, Bethlenhez húzó képviselőinek prominensei szerint Hóman 
befolyásának volt köszönhető, hogy a párton belül Darányi egyre több engedményt 
tett a szélsőjobboldali „cs csoportnak”, és őt tették felelőssé azért is, hogy az An -
schluss után a miniszterelnök titokban tárgyalásokba bocsátkozott a nyilasokkal.24 
Hóman visszaemlékezésében Darányi (és a saját maga) megbuktatását a Bethlen 
akarata által kormányzott felsőházi konzervatív csoportnak tulajdonította, és tisztá-
ban volt azzal is, hogy ellenfelei az imrédy kormányban elnyert, a nemzeti propagan-
daügy intézésével megbízott tárca nélküli miniszteri pozícióját sem fogadták nagy 
lelkesedéssel.25 

Darányi lemondását követően ugyanis a nEP szélsőjobboldali csoportja lobbizni 
kezdett annak érdekében, hogy Hóman megtarthassa a kultuszminiszteri tárcát, ám 
ezt a lehetőséget a Bethlen vezette konzervatív csoport a leghatározottabban elutasí-
totta. A „cs csoport”, Jurcsek Bélával az élen, ekkor – a politikai realitásokat teljesen 
figyelmen kívül hagyva – Hóman kormányalakításának lehetőségét is felvetette, ám 

22 Újság, 1939. február 4. – Budapest Hírlap, 1939. február 4. – Pesti Napló, 1939. február 4. – Az Est, 
1939. február 4.

23 Eckhardt tibor az országgyűlés képviselőházának ülésén négyszemközti beszélgetés során azzal 
vádolta meg Hómant, hogy az kultuszminiszterként támogatja és elősegíti a nyilas propagandát. 
képviselőházi napló, 1935. XVi. köt. 1937. november 17. – 1938. február 25. Az országgyűlés kép-
viselőházának 258. ülése 1937. december 1-én, szerdán. 168–169. Hóman és Eckhardt drámai 
összetűzése a Házban. Pesti Napló, 1937. december 2.

24 Shvoy Kálmán titkos naplója és emlékirata 1918–1945. szerk. perneKi Mihály. Budapest, kossuth, 
1983. 161–168. (a továbbiakban: sHvoy, 1983.)

25 oszkk, fond 15/2.  – Mnl ol, Mti, napi Hírek, 1938. május 13.
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hosszas tárgyalások és alkudozások után Hómannak és a „cs csoportnak” be kellett 
érnie a tárca nélküli miniszteri pozícióval.26 Az ellenzéket ez a fordulat nem nyugtatta 
meg, attól tartottak ugyanis, hogy Hóman tárca nélküli miniszterként imrédy támo-
gatásával egy olyan állami szerv kiépítésére tesz kísérletet, mely pártok felett álló 
nemzeti és társadalmi propagandafeladatok ellátása helyett a nEP érdekeinek meg-
felelő pártpropaganda kifejtésére használnak majd fel.27 

Az, hogy e félelem nem volt alap nélkül való, egyértelműen kiderül a miniszterta-
nács 1938. május 21-i tanácskozásának jegyzőkönyvéből, e tárgyaláson derült ki 
ugyanis, hogy a költségvetésben nincs előirányzott fedezet a nemzeti propagandaügy 
intézésével megbízott tárca nélküli miniszter illetményére, illetve az általa vezetendő 
új állami szerv dologi kiadásaira sem. Az a megoldás viszont, hogy az általa veze-
tendő hivatal pénz hiányában nem önállóan, hanem a Miniszterelnökség keretein 
belül alakuljon meg, Hóman számára hosszú távon nem tűnt kielégítő lehetőség-
nek.28 

Július 11-én lemondott miniszteri pozíciójáról, és ezt követően imrédy az ön -
állósítási Alap tanácsának élére állította, melyet addig keresztes fischer ferenc bel-
ügyminiszter mint díjazás nélküli társadalmi megbízatást látott el.29 távlati terveivel 
kapcsolatban Hóman egy interjúban nyilatkozva kifejtette, hivatalt nem kíván vál-
lalni, egyelőre pihenni szeretne, és pótolni az új történettudományi szakirodalom-
mal kapcsolatos miniszteri idejének hat éve alatt felhalmozódott elmaradásait.30 

A következő hetekben a nagy nyilvánosság előtt valóban nem foglalkozott aktuál-
 politikával, és mint székesfehérvár országgyűlési képviselője, valamint a székes-
fehérvári országgyűlési Bizottság tagja a székesfehérvárott tartandó országgyűlés 
programjának előkészítésén dolgozott.31 Bár a szent istván Emlékév keretében meg-
rendezett ünnepélyes alkalmakon való megnyilvánulásai is elsősorban a történészt és 
nem a politikust idézték, ellenzéki körökben mégsem szűntek meg a találgatások 
Hóman további lehetséges politikai szerepével kapcsolatban. s valóban, imrédy 

26 Pesti Napló, 1938. május 13. 
27 „távozom a kultuszminisztérium éléről, de nem szakadok el a kultuszminisztériumtól, mert új 

munkaköröm a kultuszminisztériumnak igen sok területét foglalja magában más vonatkozásban.  
A feladatkör, amelyet vállaltam a magyar társadalomnevelés, a szélesebb értelemben vett nemzet-
nevelés új szervezetének kiépítése. Ennek a társadalomnevelő és felvilágosító munkának megszer-
vezése és beállítása nagy, hatalmas munkakör.” Hóman Bálint búcsúja a minisztériumtól. Mnl 
ol, Mti, napi Hírek, 1938. május 14. – Az Est, 1938. május 14.

28 Mnl ol, Minisztertanácsi jegyzőkönyvek, 1938. május 21. 14. napirendi pont
29 Mnl ol, Minisztertanácsi jegyzőkönyvek, 1938. július 11. 37. napirendi pont – Pesti Napló, 1938. 

július 29.
30 Pesti Napló, 1938. augusztus 17. 
31 Mnl ol, Mti, napi Hírek, 1938. augusztus 18.
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szeptember 4-i kaposvári gazdagyűlését követően, melyen a miniszterelnök azzal 
keltett feltűnést, hogy a már ismertetett kormányzati reformprogramot új, a konzer-
vatív politikától eltérő ideológiai alapra helyezte, a volt kultuszminiszter is aktivi-
zálódni kezdett.32 

A Magyar Városok szövetségének szeptember 7-i székesfehérvári közgyűlésén 
arról beszélt, hogy a magyar társadalom lelki válságban van, melynek egyértelmű 
tünete a világnézeti ingadozás, a szilárdan megalapozott erkölcsi világszemlélet, 
az egészséges közszellem, a közérdekű gondolkodás, valamint a közt az egyén fölé 
emelő nemesebb etikus felfogás hiánya. Ebből a világszemléleti hiányból és világ-
nézeti ingadozásból következő tájékozatlanság és kételkedés pedig olyan bizalmi és 
morális válságot eredményezett, mely véleménye szerint hosszú távon katasztró-
fába sodorhatja a magyar nemzetet.33 

A müncheni egyezményt követően, 1938. október elején imrédy reformprog-
ramja gyorsabb megvalósítása érdekében kísérletet tett a rendeleti kormányzás be -
vezetésére és a kabinet átalakítására. A tárgyalásokon Hóman is részt vett, és a sze-
mélycserékkel kapcsolatos találgatásokban már mint teleki Pál lehetséges utóda 
szerepelt.34 Az a körülmény pedig, hogy az első bécsi döntéssel visszakapott felvi-
déki területek magyarjait köszöntő szózatot Hóman mondhatta el a rádióban, egyér-
telműen jelezte a kívülállók számára is, hogy a volt kultuszminiszter valamely fon-
tos pozícióban hamarosan visszatér.35 

Az ellenzék, valamint a nEP mérsékelt és szélsőséges csoportjai között novem-
berben lezajló harcokban Hóman nagyon visszafogottan vett részt, ám az egyértelmű 
volt, hogy imrédy politikájának támogatása következtében már nemcsak a Bethlen 
istván vezette konzervatív csoport tagjaival került szembe, hanem olyanokkal is, 
mint Mikecz ödön vagy sztranyavszky sándor, akikkel 1932 októberében gömbös 
reformpolitikájának megvalósításáért indult harcba.36 A nEP decemberi pártértekez-
letén pedig már mint pártvezér-helyettese szerepelt, és ebben a minőségében jelen-
tette be 1939. január 6-án imrédy Magyar élet Mozgalmának megindítását is.37 

32 Mnl ol, Mti, napi Hírek, 1938. szeptember 4. – imrédy Béla vallomása tárgyalása első napján 
in: Imrédy Béla a vádlottak padján. szerk. és bev. sipos Péter, Budapest, osiris – Bfl, 1999. 203. 
– romsics, 1991. 273. – ungváry krisztián: szociálpolitika, modernitás és antiszemitizmus imrédy 
Béla politikájában. in: A magyar jobboldali hagyomány 1900–1948. szerk. romsics ignác, Buda -
pest, osiris, 2009. 326. (a továbbiakban: ungváry, 2009.)

33 Pesti Napló, 1938. szeptember 8.
34 Pesti Napló, 1938. október 9.
35 Mnl ol, Mti, napi Hírek, 1938. október 1.
36 romsics, 1991. 272–277. – sHvoy, 1983. 170–187.
37 „Hóman Bálint kérte a párt minden tagját, hogy félretéve minden esetleges elválasztó momentu-

mot, a jövőben is az eddig tanúsított teljes fegyelmezettséggel vegyen részt a munkában. Egy 100 
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A Magyar élet Mozgalom zászlóbontó nagygyűlésének riasztó külsőségei és az 
ott elhangzott miniszterelnöki beszéd viszont ismét mozgásba hozta a konzervatív 
ellenzéket, akik 1939. január 14-én a kormányzóhoz intézett memorandumukban  
a leghatározottabban szembefordultak imrédy, (és az őt támogató Hóman) „független 
magyar külpolitikát feladó”, „antidemokratikus”, „forradalmasító”, „demagóg” kor-
mányzati terveivel.38 Az a körülmény pedig, hogy nagygyűlésen a miniszterelnök 
„ősi magyar földön új magyar életet” hirdetett, miközben néhány hónappal korábban 
a németek segítő jóindulatának elnyerése érdekében engedélyezte a Basch ferenc 
vezette Volksbund egyesületként való megalakulását, noha tisztában volt azzal, hogy 
az egyesület alapszabály-tervezete olyan jogosítványokat próbál vindikálni magá-
nak, melyekkel a későbbiekben a magyarországi németeknek az össznémetség ma -
gyarországi népcsoportjaként való elismertetését kívánja elérni, felerősítette a vezető 
kormánypolitikusok származásával kapcsolatos hangokat is.39 

E célozgatások következménye volt, hogy a képviselőház második zsidó törvény-
javaslatot tárgyaló bizottsági ülésén Hóman szükségesnek látta bemutatni a Darányi 
család 18. század közepéig visszavezethető családfáját, melyből nemcsak arra derült 
fény, hogy a Darányiak magyarok, hanem arra is, hogy minden ellenkező híreszte-
léssel szemben nem nemesi származásúak.40

tagú pártban különféle vélemények lehetnek, azonban a párt tagjai nem az egyéni felfogások érvé-
nyesítésére tömörülnek, hanem annak a programnak a megvalósítására, amelyet vitéz imrédy Béla 
miniszterelnök képvisel. imrédy mögött a párt, mint egy ember áll.” Buda  pesti Hírlap, 1939. január 6.

38 „Az utolsó hetekben egy szomorú hangulat ülte meg a magyar közéletet: a lelkeknek egy belső 
forró kétségbeesése a jövő tekintetében. Az volt az érzés minden gondolkozó és érző magyar lélek-
ben, hogy kétségessé vált ennek az országnak a jövője, hogy senki sem tudja, hogy hova vezetik ezt 
az országot, hogy társadalmilag felbomlás útján vagyunk, hogy a belpolitikai tradíciónkat sutba 
dobják, a legszentebb tradíciónkat, és ezen tradíciók helyébe nyeregbe és polcra akarnak ültetni 
eszméket, amelyekhez semmi köze a magyar életnek, és nézetem szerint a jövőben sem legyen 
semmi köze, mert a magyar alkotmány az magyar életforma, nem kell új életformákat keresni, mert 
megvannak a bevált régi életformák, amelyek között, hogyha élni tudunk, mint, ahogy élni kell, 
akkor nincs szükség itten új életformák keresésére.” Bethlen istván beszéde a nEP-ből kilépett 
disszidens képviselők vacsoráján. Pesti Napló, 1939. január 11. 3.  – sHvoy, 1983. 191. – romsics, 
1991. 275. – ungváry, 2009. 337.

39 Magyarország 1921–1941. Zsitvay Tibor emlékiratai. szerk. sipos Péter. Budapest, Palatinus–ráday 
gyűjtemény, 1999. 428–429. – gratz gusztáv: Magyarország a két háború között. Budapest, 
osiris, 2001. 304–305. – tiLKovszKy loránt: gratz gusztáv német nemzetiségpolitikai törekvései s 
azok kudarca. Századok, 2002/1. 172. – imrédy az 1938. november 3-án tartott minisztertanácsi 
ülésen javaslatot tett német kisebbségi államtitkár pozíció létesítésére is: Mnl ol, Minisztertanácsi 
jegyzőkönyvek, 1938. november 3. 14. napirendi pont – oszkk, fond 15/418. Darányi Béla levele 
Hóman Bálintnak é. n. [1939. február] – Mnl ol, Mti, napi Hírek, 1939. február 21. farkas gyula 
nyilatkozata.

40 Hóman az anyakönyvi adatokat is felhasználva összeállított egy fiktív családfát, melyet finaly 
istván kötetében idősebb Darányi ignáccal „mondat el”, így próbálva bizonyítani a család nemesi 
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A Darányi és a Hóman család gyökereinek feltárására vállalkozó önéletrajzi fel-
jegyzés megszületése tehát egyértelműen összefügg Hóman politikai szerepvállalá-
sának ellenzéki kritikájával, a soha el nem készült mű töredékeiből pedig egy olyan 
családi háttérre következtethetünk, mely épp e sokat bírált politikai szerepvállalásra 
adhat magyarázatot.

A Hóman által felkért, a kecskeméti református gyülekezet lelkészének Dará-
nyiakra és a bátaszéki katolikus plébánia parókusának Hómanokra vonatkozó kuta-
tásai a 18. század derekáig tudták követni a két család nyomait. Az anyakönyvi ada-
tok szerint a polgári származású Darányiak a 18. század folyamán három kecskeméti 
armalista családdal kerültek rokonságba, akik között már lelkészek, tanítók, gyüle-
kezeti elöljárók képviselték a helyi értelmiséget. A Darányiak között azonban az első 
értelmiségi pályát választó személy Darányi ignác földművelési miniszter édesapja, 
idősebb Darányi ignác volt.41        

Hóman maga a család korábbi történetével kapcsolatban ennél többet nem tudott 
vagy éppen nem akart kinyomozni, iványosi szabó tibor kecskemét város 17. szá-
zadi történetével kapcsolatos forrásközléseiből azonban tudható, hogy a Darányiak  
a kecskemét környéki tanyás puszták – a rendelkezésre álló adólajstromok tanú-
sága szerint – módosabb nagyállattartó gazdái közé tartoztak.42 A törökellenes hábo-
rúk, valamint a sorozatos természeti csapások következtében ez a relatív jómód a 18. 
század közepére semmivé foszlott, és idősebb Darányi ignácnak a család anyagi 
támogatása nélkül – ahogy visszaemlékezésében Hóman is feljegyzi – self-made man 
módjára kellett megteremtenie a jövőjét.43 Vagyonát feleségének, egy tehetős közne-
mesi család sarjának, földváry Borbálának köszönhette, akinek hozománya és csa-
ládi kapcsolatai segítségével, valamint saját rátermettsége, tehetsége okán, a Dará -
nyiak társadalmi emelkedését is biztosíthatta.44 

eredetét. Kendi FinaLy istván: A magyar földért (Darányi Ignác élete és munkássága). Budapest, 
Patria, 1940. 30–34. (a továbbiakban: Kendi FinaLy, 1940.)

41 Mnl ol, P 2256, Hóman Bálint, leszármazási iratok
42 iványosi szabó tibor: állattartásunk a Homokhátság közepén a XVii. században. in: Bács-Kiskun 

Megye múltjából XXII. kecskemét, Bács-kiskun Megyei önkormányzat levéltára, 2007. 27–28. 
67. – Uő.: Írott emlékek Kecskemét XVII. századi nyilvántartásaiból. i. köt. kecskemét, Bács-
kiskun Megyei önkormányzat levéltára, 2007, 544. – Uő.: Írott emlékek Kecskemét XVII. századi 
nyilvántartásaiból. ii. köt. kecskemét, Bács-kiskun Megyei önkormányzat levéltára, 2007. 715., 
779., 787., 821., 887., 900.

43 oszkk, fond 15/18.
44 Budapest főváros levéltára (a továbbiakban: Bfl), iV.1411.b – 1877–02383 – Darányi. – Mnl ol, 

P 1444, Darányi ignácné, földváry Borbála iratai. – dümmertH Dezső: A magyar köznemesi társa-
dalom élettörténetéből: a tetétleni–földváry família sorsa és birtoklása az árpád-kortól a XiX. 
század küszöbéig. Levéltári Közlemények, 1982. 207–260. 
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Hóman apai ágon is egyszerű családból származott. Az anyakönyvek tanúsága 
szerint a Hohmannok a 18. század derekán tűnnek fel Bátaszéken. A bátaszéki kato-
likus plébánia házassági anyakönyvébe 1760-ban bejegyzett Adam Hohmann és 
Elisabeth Polnbergerin a baranya megyei nagynyárádról, illetve Majsról kerültek 
tolnába, és mindketten azoknak a rajna vidéki német parasztoknak, kézművesek-
nek leszármazottai voltak, akiket a 18. század elején savoyai Jenő telepített a kincs-
tártól kapott baranyai birtokaira. A bátaszéki plébános által összeállított leszárma-
zási táblázatból az is kiderül, amit egyébként Hóman pontosan tudott, hogy édesapja, 
Hóman ottó nem Hóman Bálint tiszttartó (ahogy azt glatz ferenc több, Hómannal 
foglalkozó tanulmányában is állítja), hanem annak féltestvére, Hóman János takács-
mester fia volt, aki 1875. április 21-én, 67 éves korában hunyt el Magyaróváron.45 

Hóman ottó már nem Bátaszéken, hanem Magyaróváron született, alsóbb iskoláit 
is ott végezte, és Hóman feljegyzése szerint nagybátyja, Hóman Bálint tiszttartó idő-
vel „örökbe fogadta”.46 Hóman Bálint tisza lajos uradalmi tiszttartójaként igazgatta 
a nagykovácsi birtokot, de a közéletben, mint az országos Erdészeti Egylet igazgató-
sági és Pest megye bizottsági tagja is ismert volt.47 saját gyermeke nem lévén, Hóman 
Bálint halála után az özvegye, Halasi nagy róza Hóman ottó háztartásában élt, és 
végrendeletében szerény vagyonát is ráhagyta.48 

Hóman Bálint Hóman ottó tudományos törekvéseit is támogatta. Az ő anyagi 
segítségének volt köszönhető, hogy Hóman édesapja háromévi szabadkai tanárkodás 
után 1870-ben göttingában bölcsészdoktori oklevelet szerezhetett, sőt jelentős erköl-
csi és anyagi támogatást nyújtott számára, az egyébként a mostoha tudományos 
körülmények miatt rövid ideig egzisztáló filológiai közlöny kiadásához is.49

Hóman ottó 1871-ben lett a budapesti egyetem magántanára, majd 1872-ben kine-
vezték a kolozsvári ferenc József tudományegyetem Bölcsészettudományi karának 
klasszika-filológiai tanszékére. Még az évben megnősült, felesége, Darányi Borbála 
ifjabb Darányi ignác ügyvéd, földművelési miniszter testvére volt. 

A Darányi és a Hóman családok sorsa a már a 19. század közepén összefonódott. 
idősebb Darányi ignác és Hóman Bálint egyaránt azok közé a keszthelyi, illetve  
a magyaróvári gazdasági felsőoktatási tanintézményben végzett, a mezőgazdasági, 
és erdőgazdálkodási szakmát hivatásszerűen űző agrárszakemberek közé tartozott, 
akik különböző, elsősorban a szakmájukhoz kapcsolódó közéleti megbízatásuk mel-

45 Mnl ol, P 2256, Hóman Bálint, leszármazási iratok
46 Hegedűs istván nekrológja Hóman ottóról: Egyetemes Filológiai Közlöny, 1903/5. 440. (a további-

akban: Hegedüs, 1903.) – oszkk, fond 15/18.
47 Hóman Bálint halálhíre: Pesti Hírlap, 1888, május 23. 
48 Bfl, Vii.151 – 1888–0476, Vii.151 – 1888–0477, Vii.151 – 1890–0009.
49 Hóman ottó levelei Hóman Bálinthoz: Egyetemes Filológiai Közlöny, 1911/8. 668–675. 



99

csAláD, iDEntitás, PolitikA

lett nagybirtokos családok gazdatisztjeiként, és/vagy jogászaiként működtek.50 idő -
sebb Darányi ignác és Hóman Bálint barátságának volt köszönhető, hogy Hóman 
ottó, aki a budai királyi katolikus főgimnázium tanulója volt, a tanévek idején a csa-
lád ötpacsirta utcai házában lakhatott.51 

A házaspár 13 évet töltött kolozsváron, miután azonban két gyermekük is áldo-
zatul esett a városban dühöngő diftériának, visszaköltöztek Budapestre. Hóman 
Bálint, aki késői gyereknek is nevezhető – hiszen bátyja, ifjabb Hóman ottó 12 évvel 
volt idősebb nála –, már Budapesten született. Hóman ottónak egyetemi katedrára  
a fővárosban nem volt kilátása, ezért a következő években a Budapesti tankerület 
főigazgatójaként és a tanárvizsgáló Bizottság elnökeként tevékenykedett. 1897-ben 
miniszteri tanácsosi rangban lépett a Vallás és közoktatási Minisztériumba, ahol  
a középiskolai ügyosztály vezetésével bízták meg. 1900-ban szélütés érte, és 1903-ban 
bekövetkezett haláláig elsötétült szellemmel, megbénult testtel vegetált.52 1901-ben 
évi 6880 koronával hivatalosan is nyugállományba helyezték, mely összeg halála 
után, mint özvegyi nyugdíj évi 1960 koronára csökkent.53 

Hóman ottóné 1908-ban kelt végrendelete, mely néhány bútordarabról, festmény-
ről, ezüstneműről, egy lágymányosi telekről, valamint egy adósággal terhelt pilis  vö-
 rösvári ház- és birtokingatlanról rendelkezik, ugyancsak szerény vagyoni körülménye-
ket jelez.54 „Apa betegsége, halála. Egyedül, támasz nélkül” „vagyoni bajok, betegségek, 
önmagunkra hagyás” idézi fel Hóman a család életének e nehéz idő  szakát.55 

A könnyű pályakezdésként emlegetett egyetemi könyvtári pozícióhoz sem édes-
apja segítségével vagy protekciójával jutott, a lehetőséget az elhunyt Hóman ottó 
minisztériumi kollégái biztosították a temetés után néhány héttel később maturáló 
árvának.56 Hóman ifjúkora tehát, függetlenül attól, hogy ebben az időben a Darányi 
és a földváry család több tagjai is tisztes vagyonnal és társadalmi befolyással rendel-
kezett, korántsem volt idillinek nevezhető. 

50 Mnl ol, P 1439, 5. t. idősebb Darányi ignác jószágkormányzói működésével kapcsolatos iratok. 
– Mnl ol, P 1441, 10. t. A teleki, Bethlen, tisza, és zeyk családok felmentvényei id. és ifj. 
Darányi ignác részére. – FeHér györgy: Darányi ignác, a Bánffy-kormány földművelésügyi mi -
nisztere. Levéltári Közlemények, 1982. 103–104. 

51 Mnl ol, P 1443, 2. t. Hóman ottó beszámolója, id. Darányi ignácnak Darányi Borbála tanulási 
programjáról.

52 Hegedüs, 1903. 440–442.
53 A Magyar Királyi Állami Számvevőszék Jelentése az 1903. évi zárszámadásról. Budapest, Magyar 

királyi állami nyomda, 1901. 71. – A Magyar Királyi Állami Számvevőszék Jelentése az 1903. évi 
zárszámadásról. Budapest, Magyar királyi állami nyomda, 1904. 80.

54 Bfl, Vii. 6. e – 1908–028
55 oszkk, fond 15/18.
56 szögi lászló: Hóman Bálint az Egyetemi könyvtárban. in: Történeti átértékelés. Hóman Bálint 

a történész és politikus. szerk: ujváry gábor. Budapest, ráció, 2011. 77.
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szellemi fejlődésére a család minden ágának hatása volt. Hóman szerint a közép-
kori múlt iránti érdeklődése a földváryakkal kapcsolatos, otthon hallott történetek-
nek volt köszönhető, a társadalom és tudománytörténet iránti fogékonyságot, vala-
mint a tudományos munka műveléséhez szükséges precizitást és „szisztematizáló 
képességet” viszont a német gyökerű apai ág örökségének tartotta. Jellemző módon 
azonban visszaemlékezéseinek papírra vetése idején saját identitása legfontosabb, 
legmeghatározóbb részének a Darányi család kulturális identitását tekintette, ponto-
sabban azt a kulturális identitást, melyet életének abban a szakaszában a Darányiak-
nak tulajdonított. Mivel a család múltjával kapcsolatban minimális információkkal 
rendelkezett, anyai nagyapja, az általa már csak elbeszélésekből ismert idősebb 
Darányi ignác személyiségének legmeghatározóbb jegyeit vetítette vissza a homályba 
vesző múltba.  

E konstruált családtörténet szerint az „ősmagyar” Darányiak más „elszegényedett 
felvidéki kisnemesekkel”, „bujdosókkal” kerültek kecskemétre. „Darányi györgy 
református férfiú. Egyike a felvidékről jött kisnemeseknek.” A város, amely a „kul-
túra gócpontja” volt a török által elpusztított Alföldön, „új fészekrakásra” adott lehe-
tőséget a „kálvinista életszemléletű, egyszerű, puritán, munkás, kötelességtudó” csa-
ládnak, mely magyarságát és a földdel való kapcsolatát élhette meg a településen.  
A „papi és gazda hagyományokkal” rendelkező, „városi és mégis falusi környezet-
ben” élő család a sok gyermek miatt „vagyonszétosztásra” kényszerült, de idősebb 
Darányi ignác 13 testvére között a „legkisebb, elindult a tehetség útján” és mint „self -
made man” csinálta meg a szerencséjét. 

Darányi a tanulás és tapasztalatszerzés stációin túljutva a teleki házhoz kerülve 
megismerte feleségét, földváry Borbálát, és megalapíthatta a családot, melyben gye-
rekeinek „európai és magyar nevelést” adhatott, valamint „nyelvek, irodalom, gazda-
 ság” megismerését biztosíthatta. Ebben a miliőben találkoztak Hóman szülei, „két 
tiszta lélek”, és édesanyja „bámulata a tehetség iránt” idővel igazi összetartozássá ért 
közöttük. A Hómanok, nevesítve csak Hóman Bálint és Hóman ottó – akikkel kap-
csolatban, családfájukat megrajzolva Hóman nem jelölte leszármazásuk valódi össze-
függését – „német telepesek magyar ivadékaiként” teljesen magyarrá váltak, annál is 
inkább, mivel Hóman Bálint egy kistatai kisnemes lányát, Halasi nagy rózát véve 
feleségül német gyökereitől párválasztásával is végleg elszakadt.57 

Bár a Darányiak felemelkedésében a földváryak vagyonának, valamint társa-
dalmi kapcsolatainak fontos szerepe volt, és a család történetét Hóman maga is jól 
ismerte, visszaemlékezésében rájuk alig veszteget néhány szót. szerepük Hóman 
saját identitása felépítésére szolgáló családrekonstrukciójában annyi csak, hogy 

57 oszkk, fond 15/18.
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földváry Borbála, mint a „vármegyei nemesség” képviselője a „városi polgárként” 
élő „ősmagyar” Darányiak „fajnemesítését” szolgálta. 

A földváry-hozománnyal kapott „kis budai házban” zajló életről és a házasságból 
született öt gyermek nevelésével kapcsolatos elvekről – melyet Hóman mint „európai 
és magyar”nevelést jellemez – viszont ifjabb Darányi ignác földművelési miniszter 
visszaemlékezéseiből részletes képet kaphatunk.58 A gyermekek nyáron öt, télen hat 
órakor keltek, szobájukat, öltözéküket maguknak kellett rendbe tartanuk, az étkezé-
seknél felszolgáltak szüleiknek, és ruhatárukat az egész környék jól ismerte, mivel új 
öltözéket csak a legidősebb gyermek kapott, melyet azután kisebb testvérei sorba 
megörököltek. A gyerekek közül csak a legidősebbet, a későbbi minisztert tanítatta 
édesapja nyelvekre, zongorázni és rajzolni, akinek az így megszerzett tudást mint 
házitanítónak volt kötelessége továbbadni testvéreinek. nyaranként édesapjuk pusz-
 taszentgyörgyi birtokán a fiúk úgy dolgoztak, mint akármelyik béres, és mindennapi 
öltözékként a pusztacsikósok ruháit kellett viselniük. 

Bár idősebb Darányit a szakirodalom mint kossuth nemzetőrét emlegeti, ifjabb 
Darányi szerint családjukban széchenyinek volt kiemelt kultusza, olyannyira, hogy 
édesapját, a „vas apát” csak egyszer, széchenyi halálakor látta sírni. A széchenyi-
kultuszt feljegyzésében Hóman is említi, utalva széchenyinek a zsidó emancipáció-
val kapcsolatos állásfoglalására, melyet e szerint idősebb Darányi is osztott, akit 
elsősorban a nyilván magyar „alsóbb osztályok szeretete” és a velük kapcsolatos 
„szociális szellem” jellemzett.59 

idősebb Darányi a teleki család mellett a tiszák gazdasági és jogi szakembere-
ként is működött, és tisza kálmánnal való rendkívül jó, már-már barátinak nevez-
hető kapcsolatát – ügyköreivel együtt – fia is megörökölte, aki viszont a szabadelvű 
párt képviselőjeként, majd földművelésügyi miniszterként tisza istván politikai 

58 darányi Ignác gyermekkorából. Protestáns szemle, 1929/ i-X. f. 73–79.
59 „Az angol nemzet egyenjogúsíthatta a zsidó fajt. Mert ha például én egy palack tintát töltök egy 

nagy tóba, azért annak a vize nem romlik el és mindenki ártalom nélkül megihatja. A nagy angol 
elemben a zsidó elvegyülhet. Ugyanez áll franciaországra nézve is. De ha a magyar levesbe az 
ember egy palack tintát önt, megromlik a leves, és azt nem eheti meg az ember. Más példát is hozok 
fel. Egy bárkában ülök, és abban van a gyermekem és másnak a gyermeke, és a bárkába bejön a víz, 
s előttem apodictice áll, hogy e két gyermeket benn nem tarthatom. Az igaz, hogy ha a magamét 
lököm ki, és a másikat benntartom, azt az újságban fogják hirdetni. De bíz, én inkább a magam 
gyermekét tartom meg, és a másikat lököm ki. E tekintetben tehát a liberalizmus egyenesen a nem-
zet rovására történik.” széchenyi istván beszéde a felsőházban 1844. október 1-jén: eötvös József: 
A zsidók emancipációja. Előszót és jegyzeteket írta szigeti gábor. Budapest, neumann, 2003. – A 
tanácsköztársaság idején Darányit két ízben is letartóztatták, és egyik kihallgatása alkalmával a 
„derestörvény” mellett „a zsidókkal való nem jó viszonyát” rótták fel neki. Kendi FinaLy, 1940. 
184. 
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ellenfelévé vált.60 tisza gazdasági liberalizmusával szemben Darányi a magyar mező-
gazdaság korszerűsítése és a gazdatársadalom támogatása érdekében nagyobb állami 
beavatkozást, valamint hatékonyabb szociálpolitikát kívánt, és miniszterségének 12 
éve alatt a Bánffy-, széll-, khuen-Héderváry-, valamint a Wekerle-kor má nyokban 
számtalan szakpolitikai, szociálpolitikai, valamint munkajogi tartalmú törvényt 
alkotott.61 

Darányinak a Bánffy-kormány idején elindított, Bereg, Máramaros, Ung és Ugo -
csa megye ruszinjainak szellemi és gazdasági nyomorán enyhíteni akaró hegy -
vidéki akcióját, valamint a hitelezés csapdájába került „alsóbb néposztályok” anyagi 
és szociális ügyeinek rendezésére kigondolt, a hitelszövetkezeti hálózat kiépítését 
célzó tervét kritikusai mint gazdasági intézkedésekbe csomagolt bújtatott politikai 
antiszemitizmust értékelték, éppen ezért nem véletlen, hogy a miniszter 1903-ban  
a tisza-kabinetben nem kapott helyet.62 

Hóman kultúrpolitikusi, politikusi nézeteire viszont nagy hatást gyakorolt Da -
rányi szociális kérdésekkel kapcsolatos érzékenysége, törvényalkotói munkásságá-
nak komplexitása, valamint elsősorban az állami telepítés gondolatában megnyilvá-
nuló határozott nemzeti birtokpolitikája, és feljegyzésében az ezzel a politikával 
szemben álló tiszáról mint „szociális érzékenység nélküli káros ellenfélről” emléke-
zik meg.63 Az imrédy-kormány szociális és birtokpolitikai törvényjavaslataiban egy-
értelműen kimutathatóak Darányi miniszteri programjának egyes elemei, és finaly 
istván A magyar földért (Darányi Ignác élete és munkássága) című – Hóman meg-
bízásából és iránymutatása szerint írt –megfogalmazásában helyenként minden 
bizonnyal a kultuszminisztertől származó szövegeket tartalmazó kötete Darányi és 
Hóman miniszteri pályája közötti vélt vagy valós, rejtett párhuzamokra is rámutat. 

Az aktualizált fejezetcímek, Magyar élet legyen a magyar földön, Magyaroké 
legyen a magyar föld, Birtokpolitika és telepítés, Erős legyen a magyar föld dolgozó 
magyarja, Többet és jobbat teremjen a magyar föld, Magyar kézben maradjon 
a verejtékes magyar munka gyümölcse, jelzik, hogy a könyv elsősorban nem is Da -

60 FeHér györgy: Darányi ignác a korszerű agrárpolitika első hazai képviselője. in: Magyar agrárpo-
litikusok a XIX. és XX. században. szerk.  sipos levente. Budapest, napvilág, 2010. 6., 12. (a továb-
biakban: FeHér, 2010.) – FeHér györgy: Darányi Ignác pályája (1849–1899). Budapest, gondolat, 
2012.

61 bernát istván: Darányi Ignác emlékezete 1849–1927. Az Magyar tudományos Akadémia elhunyt 
tagjai fölött tartott emlékbeszédek. XXi. köt. 5. szám, 1931. 1–49. (a továbbiakban: bernát, 1931.)

62 gönczi Andrea: Egy magyar kísérlet az alpesi gazdálkodás megvalósítására – a hegyvidéki akció. 
in: Acta Beregsasiensis. A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola évkönyve, IV. Be -
regszász, 2005. – FeHér, 2010, 15–17. 

63 bernát, 1931, 23. – oszkk, fond 15/20.
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rányi miniszteri pályafutásának, hanem imrédy és Hóman 1939-ben kútba esett,  
a zsidótörvényekkel szorosan összefüggő birtokpolitikai reformjának parafrázisa.64 

Míg azonban a magyarság védelmében fogant Darányi ignác-féle telepítési és par-
cellázási törvényjavaslatot tisza gáncsolta el – a kor szabadelvűségének megfelelően 
károsnak minősítve a nemzeti birtokpolitikán alapuló állami beavatkozásokat –, 
Hóman az 1939-es kudarcot egyértelműen a liberális–konzervatív értékekhez ragasz-
kodó Bethlen istván aknamunkájának tulajdonította. noha Bethlen politikai pá -
lyája 1901-ben a függetlenségi nacionalizmus és az ag rá ri us ér dek vé de lem mentén 
indult, és annak idején maximálisan támogatta Darány ignác hitelszövetkezeti, vala-
mint telepítési törvénytervezetét (erről a tényről természetesen a Hóman-féle Da -
rányi-életrajz mélyen hallgat), trianon után, miniszterelnökként, az ország gyöke -
resen átalakult geopolitikai, politikai, valamint társadalmi környezetében már  
a szélsőséges antiszemitizmus visszaszorítására és a zsidósággal való társadalmi 
együttélés megfelelő formáinak kialakítására törekedett.65 

Hóman eltávolodása a beth le ni liberális–kon zer va tív in teg rá ci ós po li ti ká tól – ter-
mészetesen még nem publikus formában – már 1927-ben, gömbös gyulával való 
barátságának kezdetén megindulhatott.66 Bár kettejük személyes kapcsolata kevéssé 
dokumentált, és a Hóman hagyatékban találhat néhány levél gömbös miniszterel-
nökségének idejéből való félhivatalos értesítés, e levelekből is egyértelműen követ-
keztetni lehet szoros „lelki rokonságukra”.67 

Bizalmas kapcsolatukat jól jelzi, hogy 1931. augusztus 22-én – esetleges kormány-
alakítása reményében – gömbös Budapestre hívta tassi birtokán vakációzó kultusz-
miniszter-jelöltjét.68 A későbbiekben minden bizonnyal Hómanra is nyomasztóan 
hatott, hogy bár Beth len 1931-ben tá vo zott a kor mány élé ről, az általa kialakított 
po li ti kai kereteken az 1932 októberében hatalomra került göm bös – bármennyire is 
szerette volna – nem tudott változtatni.69 gömbös kultuszminisztereként – elsősorban 
az oktatáspolitikában – elindíthatott ugyan bizonyos szerkezeti átalakításokat, ám 
ezeket legtöbb esetben a klebelsbergi kultúrpolitikával való kontinuitását hangsú-
lyozva, a gaz  dasági válság okozta pénzhiányra hivatkozva kellett megtennie.70 

64 Kendi FinaLy, 1940.97–164.
65 romsics, 1989. 44–48. betHLen istván: A birtokpolitika feladatai Erdélyben. in: Uő.: Válogatott 

politikai írások és beszédek. szerk. és az utószót írta romsics ignác. Budapest, osiris, 2000, 68–71.
66 oszkk, fond 15/20. 
67 oszkk, fond 15/607. gömbös gyula levele Hóman Bálinthoz, 1928. március 28. – gergeLy, 2001,. 37. 
68 oszkk, fond 15/2.
69 antaL, 2004, 145.
70 büKy orsolya: A szellem lovagjai. Budapest, VEritAs–Magyar napló, 2015. 47–48. 
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göm bös halálát követően azonban Hóman unokatestvérének, Darányi kálmán -
nak hatalomra kerülése – a nemzetközi környezet átalakulásával, valamint a Ma -
gyar országon is egyre égetőbben jelentkező gazdasági, és szociális válsággal pá -
rosulva – ismét aktuálissá tette az 1936-ban elakadt, gömbös nevével fémjelzett 
nemzeti reformtervek felújítását. A Bethlen vezette konzervatív tábor akarata azon-
ban 1938 májusában Darányinak és 1939 februárjában imrédynek is útját állta,  
s ezzel megakadályozta annak az „új magyar életnek” maradéktalan kibontakozását, 
melyet imrédy a kaposvári beszédben jelentett be, s melyet Hóman kultúrpoliti -
kus ként és pártpolitikusként is teljes mellszélességgel támogatott.71

Az 1938 szeptemberében imrédy által meghirdetett, és rendelkezéseiben első-
sorban a zsidó lakosságot sújtó szociálpolitikai és gazdasági reformokat a forradal-
mak, valamint trianon traumája következtében a középosztály körében fellángoló 
antiszemitizmus 1919 óta prolongált, „egzisztenciális előnyszerzést”, „őrségváltást” 
szolgáló törekvéseként is szokás értékelni.72 Hóman önéletrajzi feljegyzéstöredé-
keiből azonban úgy tűnik, hogy a dualizmus kora politikai és gazdasági liberaliz-
musa, mely nagy mértékben érzéketlennek mutatkozott a társadalom többségét 
kitevő alsóbb néprétegek szociális igényével szemben, és károsnak tartott minden, 
az ezekkel a jogos igényekkel kapcsolatos kormányzati szinten történő segítő beavat-
kozást, már a századfordulón egyértelműen kiváltotta családi környezetének libe -
ralizmuskritikáját, s a vesztett háború, a forradalmak zűrzavarai, valamint trianon 
súlyos gazdasági, társadalmi, és szociális következményei ezt a szelektív antiszemi-
tizmussal párosuló liberalizmuskritikát csak tovább kondicionálták. 

Bár a liberális értékek 1920-ra Magyarországon látványos vereséget szenvedtek,  
a bethleni konszolidáció liberális–konzervativizmusa a dualizmus késői örökö-
seként részben újrateremtette azokat a kereteket, melyben – Bethlen elgondolása 
szerint – az irányító szerep kizárólag a kellő politikai távlattal, intelligenciával, 
nyelvismerettel és tapasztalattal rendelkező, a művelt, keresztény konzervatív kö -
zéposztályra, valamint a zsidó nagytőkére támaszkodó történelmi elitet illette 
meg.73 Ez a tradicionális elitizmus azonban, amely a húszas évek második felében 

71 székesfehérvár küldöttsége Hóman Bálint, székesfehérvár országgyűlési képviselője vezetésével 
megjelent imrédy Béla miniszterelnök előtt, és csitáry g. Emil polgármester kifejezést adott annak 
az „[…] őszinte és igaz tiszteletnek, megbecsülésnek és bizalomteljes ragaszkodásnak, amellyel 
székesfehérvár minden rendű és rangú polgára viseltetik a miniszterelnök iránt. Ezeknek az érzé-
seknek hű tükre az, hogy székesfehérvár egyhangú lelkesedéssel iktatta csekélyszámú díszpolgá-
rai közé a miniszterelnököt a haza érdekében végzett áldozatos munkájának elismeréséül.” Mnl 
ol, Mti napi Hírek, 1938. december 2. 

72 ungváry krisztián: őrségváltás. 2000, 2006/1. 12. – ungváry, 2009. 308–309.
73 BethLen István emlékirata 1944. s. a. r., bev. és a jegyzeteket írta romsics ignác. Budapest, zrínyi, 

1988. 11–12. Bethlen tekintélyelvű elitista liberális–konzervatív világának torzképét a legérzékle-
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meginduló szociálpolitikai intézkedései során ismét figyelmen kívül hagyta a ma -
gyarság jelentős hányadát kitevő szegény agrárnépesség érdekeit, bizonyosan rosz-
szul érintette Hómant, aki – ha erről nyíltan nem is beszélt – tisztában volt vele, hogy 
ködbe vesző családi gyökerei részben ehhez a felemelkedésnek jóformán minden 
lehetőségétől elzárt, vegetáló tömeghez kötik.74 

gömbössel való szoros „lelki rokonsága”és e „lelki rokonság” talaján kialakult 
politikai szövetsége is bizonyosan összefügg a kettejük hasonló családi háttere 
okozta frusztrációkkal. Bethlen személye, és mindazok a politikai, társadalmi, vala-
mint morális értékek, melyeket a volt miniszterelnök képviselt, elfogadhatatlanok 
voltak Hóman számára, és ezekkel a számára elfogadhatatlan értékekkel szembeni 
hatékony fellépés lehetőségét adta meg a harmincas évek második felében felemelke-
 dő európai diktatúrák – elsősorban természetesen németország – segítő támogatása. 
feljegyzéstöredékeiből egyértelműen kiolvasható, hogy Mussolinit, Hitlert, sa  lazart, 
francot, Pilsudskit, kemált, Dollfusst és természetesen gömböst egy „dinamikus, 
robosztus, drasztikus, őszinte, új külpolitika” képviselőinek tekintette, akik a „büró-
ból az életbe” lépve már „új hangszerekkel játszanak új szimfóniákat”.75 

szélsőjobboldalra sodródása és a náci németország melletti, az utolsó utáni pil -
lanatig való kitartása véleményem szerint tehát magyarázható azzal is, hogy törté-
nészként és politikusként úgy ítélte meg, kitartásával egy olyan világrend felemel-
kedésének és győzelmének lehet részese, mely megoldást adhat a magyarság régóta 
prolongált égető társadalmi és politikai problémáira, és végleg elsöpörheti mind  
a liberális–kapitalista, mind a bolsevik ideológia fenyegető visszatérésének rémét.76 
tévedéséért nagy árat kellett fizetnie. 

tesebben gogolák lajos „rajzolta meg”. gogoLáK lajos: romemlékek (i.) romemlékek (ii.). köz -
zé  teszi nóvé Béla. HoLmi, 2001. március, 2001. április. 

74 oszkk, fond 15/18.   
75 oszkk, fond 15/2.
76 1944. március 28-án este sztójay Döme miniszterelnök vacsorán látta vendégül tasnádi nagy 

Andrást, Bárdossy lászlót, imrédy Bélát, rátz Jenőt és Hóman Bálintot, ezt követően pedig ápri-
lis 2-án megjelent a sztójay-kormány kormánynyilatkozata, mely hitet tett a magyar–német sors-
közösség mellett. A nyilatkozatot Bárdossy lászló fogalmazta. zánkay Péterné írásbeli vallomása 
a népfőügyészség számára 1945. június 26. in: imrédy Béla a vádlottak padján szerkesztette és  
a bevezetőt írta sipos Péter, Budapest, osiris, Bfl, 1999, 89. Mnl ol Minisztertanácsi jegyző-
könyvek 1944. május 17. Hóman Bálint kinevezése a nemzeti önállósítási tanács élére. 50. napi-
rendi pont.
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tHE roots of Bálint HóMAn’s PoliticAl VAlUEs

By outlining his family background, the study attempts to shine a light on the pos-
sible relationship between Bálint Hóman’s ancestry and his public / political roles. 
Hóman’s persona is especially well suited for this kind of study because of the mainly 
politically-driven attacks and criticism against him. these downplay the complexi-
ties of his career as a historian, minister and representative and focus exclusively on 
that period of his political life related to the anti-Jewish laws. While Hóman’s critics 
emphasize his pro-german stance and anti-semitism, he is also often praised as a 
member of the “traditional historical elite”, even though as Minister of religion and 
Education and as a parliamentary representative, he clearly distanced himself from 
the historical elite’s conservative-liberal values that relied on the christian middle 
class and Jewish business class. As a friend and political ally of gyula gömbös, 
Hóman set a goal of developing a national consensus rooted in Hungarian ethnic 
singularity and built on a foundation of christian values, that is, a united Hungarian 
psychology. An important aspect of this program was an ethnic-based social and 
cultural policy, that is, of putting talented youngsters of humble origin, christian 
elites and the sons of agricultural workers at an “advantage” versus their peers. 
Hóman’s support for the sociopolitical and economic reforms that Prime Minister 
Béla imrédy announced in september 1938, reforms that primarily burdened Hun -
gary’s Jewish population, can clearly be connected to his humble family background. 
(on both sides of his family, even as a second and third generation intellectual, 
Hóman descended in part from both peasants and craftsmen.) Moreover it may pro-
vide an explanation for his virtually incomprehensible persistence (from today’s per-
spective) in supporting doomed nazi germany.
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fAMiliE, iDEntität UnD Politik. DiE WUrzEln 
Von Bálint HóMAns WAHl PolitiscHEr WErtE

Die studie will durch das skizzieren des familiären Hintergrundes von Bálint Hóman 
die eventuellen zusammenhänge zwischen Abstammung, Auftreten in der öffent-
lichkeit und  Politik erläutern. Besonders geeignet für diese Untersuchung wird die 
Person Hóman in erster linie durch die kritiken, die mit seiner politischen rolle 
zusammenhängen und die die komplexität seiner laufbahn als Historiker, kultur-
politiker und Politiker außer Acht lassen und ausschließlich auf einen gewissen, mit 
den Judengesetzen verbundenen Abschnitt seiner politischen tätigkeit fokussieren. 
Während die kritischen töne Deutschfreundlichkeit und Antisemitismus Hómans 
betonen, erwähnen ihn seine Anhänger in vielen fällen als Mitglied „der traditionel-
len historischen Elite”, obwohl Hóman sich als kulturpolitiker und Politiker eindeu-
tig von der konservativ-liberalen Werteordnung der historischen Elite entfernte, die 
sich auf die christliche Mittelklasse und das jüdische großkapital stützte. Als freund  
und Verbündeter von gyula gömbös und als kultusminister setzte er sich die Her-
ausbildung einer nationalen kultur, die in den ungarischen rasseneigenheiten 
wurzeln und auf der christlichen Moral und Weltanschauung aufbauen, sowie eine 
einheitliche ungarische Weltanschauung zum ziel. Einen wichtigen teil dieses Prog-
 ramms bildete die auf nationaler grundlage differenzierte sozial- und kulturpolitik, 
die gegenüber den elitären Bestrebungen seines Amtsvorgängers in erster linie den 
talenten von unten, den söhnen der christlichen intellektuellen sowie der Agrarar-
beiterschaft Aufstiegschancen bieten wollte. Hómans einfacher familienhintergrund 
– er stammte sowohl väterlicherseits als auch mütterlicherseits als intellektueller in 
der zweiten und dritten generation teilweise von Bauern und Handwerkern ab – 
kann eindeutig mit seinem Einsatz für die im september 1938 vom damaligen Mi -
nisterpräsidenten Béla imrédy verkündeten sozialpolitischen und wirtschaftlichen 
reformen in Verbindung gebracht werden, die in ihren Bestimmungen in erster linie 
die jüdische Bevölkerung belasteten, und ferner eine Erklärung für sein heute schon 
fast unverständlich erscheinendes Ausharren an der seite des besiegten nazi-Deutsch-
lands liefern.




