
történeti «emle

uchinger Manó (1875-1953).' miután iskolai ta
nulmányait anyagi okok miatt meg kellett szakíta
nia. családjával Nyitráról Budapestre költözött, 

ahol könyvkötő munkásként helyezkedett el. Igen fiata
lon került kapcsolatba a szakszervezeti és a szociálde
mokrata mozgalommal. Tizenkilenc éves korában lé
pett be a Magyarországi Szociáldemokrata Pártba 
(MSZDP), amelynek -  kényszerű megszakításokkal -  
több mint fél évszázadon keresztül volt meghatározó 
alakja.2 1904 áprilisában, az MSZDP XI. kongresszu
sán az országos vezetőség tagjává választották,3 1905. 
november 15-én pedig a párt központi titkára lett. 
amely tisztséget két évig ideiglenesen, majd véglegesít
ve egészen 1919. március 21-én be
következett lemondásáig folyama
tosan ellátta.

Bár nem volt jogvégzett ember, 
mint kiváló jogérzékkel rendelke
ző, rendkívül jó képességű politi
kust, őt is igen élénken foglalkoz
tatta az általános választójog 
kérdése.4 A darabontkormány ide
jén részt vett a kisebbségi kormány 
és a parlamenten kívüli ellenzék 
közötti politikai egyezség, a 
Kristóffy-Garami-paktum5 előké
szítésében. 1905. szeptember 15-én 
egyik szervezője volt a „vörös pén
tekiként ismertté váll demonstrá
ciónak. amikor a tüntetők parla
mentbe küldött delegációjának tag
jaként Garami Ernő felháborodot
tan jelentette ki a parlamenten be
lüliek előtt is ismert igazságot:
„milliónyian vagyunk az országban 
az alkotmányon kívül”.6

1905-től a Népszava, 1908-tól 
pedig az újság német variánsa, a 
Volksstimme1 felelős szerkesztője 
volt. Rendszeresen írt tudósításokat a németajkú test
vérpártok lapjai (Die Neue Zeit. Dér Kampf) számára 
is. Kiváló németnyelv-tudásának köszönhetően a szá
zadelőtől tevékeny szerepet játszott a nemzetközi szo
ciáldemokrata mozgalomban és képviselte az MSZDP-t 
külföldi rendezvényeken (így már 1903-ban megjelent a 
német szociáldemokraták híres drezdai pártkong
resszusán8). Mivel előadásaiban és publikációiban 
meglehetősen kritikus hangot ütött meg a kormányzat
tal szemben, már a század elején többször összeütkö
zésbe került a hatóságokkal.9

1907. április 4-étől december 4-éig „nyomtatvány út
ján elkövetett 1 r. izgatás vétsége miatt" a Budapesti 
Királyi Törvényszék ítélete alapján nyolc hónapig a vá
ci államfogházbam raboskodott.111 Minderről 1919 júni
usában, az angol Munkáspárt részére küldött leveléhez 
mellékelt önéletrajzában, a tőle megszokott finom iró
niával a következőket mondta: „1907-ben nyolc hóna
pot töltöttem államfogházban (ez volt eddig az egyetlen 
büntetésem), amiért hálával tartozom hazám régi rend-
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Buchinger Manó 
kegyelmezési ügye
szerének, mivel itt nem csak pihenésre kínálkozik alka
lom. hanem az ember tudományosan is tovább tud 
fejlődni".11

Az 1910-es évek elején érdeklődése egyre inkább a 
nemzetközi politika felé fordult. Meggyőződéses béke

pártiként már a háborús készülődés 
időszakában részt vett különféle 
háborúellenes nemzetközi tiltakozó 
gyűléseken. így a II. Internacionálé 
1912. novemberi bázeli kongresz- 
szusán is, amely elkeseredett hangú 
nyilatkozatban próbálta felhívni a 
figyelmet a közelgő háború veszé
lyeire.12 1917 májusában, az an
tanthatalmak által bojkottált stock
holmi nemzetközi szocialista béke- 
konferencián, a magyar küldöttség 
tagjaként a skandináv és holland 
szocialistákkal közösen alkotott bi
zottságban tevékenykedett. A kö
zös bizottsági ülésről francia nyel
vű kommünikét adtak ki, amely a 
népek önrendelkezési jogának elis
merése és a vesztes államok elleni 
gazdasági szankciók elkerülése 
mellett foglalt állást.13

1918-ban (az oroszországi forra
dalom és az Osztrák-Magyar Mo
narchia tragikus háborús helyzete 
együttes hatására) politikai irány
váltásra került sor az MSZDP sora

iban. Garami Ernő erről a következőképpen emlékezett: 
„Azelőtt az ilyen embereknek a politikai irányváltozása 
a párton belül alapjában véve minden hatás nélkül ma
radt volna. [...] A tömegek nyomása alatt sokszor haj
landóságaikat. másszor terveiket követve haladtak 
balfelé és, kölcsönhatásként, vitték viszont még balrább 
a tömegeket. így történt, hogy lassacskán úgyszólván 
egészen magamra maradtam a párton belül. Már csak 
Peidl Gyula és Buchinger Manó voltak azok, akik ve
lem egyformán ítélték meg a helyzetet és akikre állás
foglalásomnál számíthattam".14

Az 1918. októberi „őszirózsás” forradalom még a 
polgári demokratikus erők, így a Károlyi-párt. Jásziék 
és a hagyományos szociáldemokrácia átmeneti sikerét 
hozta; Garami kereskedelmi miniszteri tárcát kapott, 
Buchinger pedig konkrét kormányzati megbízatás nél
kül lett tagja a Nemzeti Tanácsnak. Amint már a szoci
áldemokrata párton belül is tette, az új politikai hatalom 
szolgálatában is elsősorban diplomáciai, külügyi kérdé
sekkel foglalkozott.'5

Buchinger Manó (forrás: Buchinger 
szaktársunk tiszteletére. Bibliográfia. Vi
lágosság Rt., 1940: P l Levéltár. 696. f. 

1. ő.e. 16. és 16/a. lap)



1919. február 3-10. között, huszonhat ország közel 
száz küldöttének részvételével került sor Bernben az 
első világháború utáni nemzetközi szocialista konfe
renciára. melyen az MSZDP képviseletében Buchinger 
is megjelent.16 Az értekezleten kifejtette, hogy a ma
gyar szociálde
mokraták mindvé
gig a „hadi sarc és 
annexió nélküli 
békét” támogat
ták, és soha nem 
osztották a német 
testvérpárt hábo
rúpárti nézeteit.17 
Érvelésével sike
rült elérnie, hogy 
a kongresszus a 
következő állás
pontra helyezked
jen: „a Csehszlo
vák Köztársaság
hoz semmiféle 
tiszta magyar te
rületeket, a ma
gyar közigazgatás
hoz pedig semmi
féle tiszta szlovák területeket ne csatoljanak''.1’' Min
den bizonnyal ennek is köszönhető, hogy 1919. márci
us 9-én a Külügyi Tanács tagjává nevezték ki, melynek 
legfontosabb feladata a béketárgyalások előkészítése 
lett volna.

Március 20-án azonban bekövetkezett a tragikus for
dulat: Fernand Vix alezredes jegyzékének átadása a 
magyar kormány részére. Maga Buchinger -  átlátva az 
erőviszonyokat, és talán könnyelműen bízva abban, 
hogy a „demarkációs vonalak" meghúzása nem egyen
lő az új országhatárok megállapításával -  a többieket 
meglepve úgy foglalt állást, hogy a koalíciós kormány
nak a helyén kellene maradnia, és el kellene fogadnia a 
Vix-jegyzéket.19 Garami Ernő három év távlatából így 
írt minderről: ..Teljesen egyedül maradt a javaslatával; 
az akkori helyzetben valóban nem is lehetett gondolni 
az ilyen magatartásra. [...] Persze, ma már. amikor az 
akkor reánk diktált határvonalak a békeszerződésben is 
be vannak iktatva, [...] amikor mindannyian látjuk, 
hogy az akkori dacos magatartás milyen súlyos követ
kezményekkel járt, ma már több megértésre találna 
Buchinger akkori javaslata."20

A szociáldemokrata párt vezetősége 1919. március 
21-én délelőtt a jegyzék elutasításáról, s egyben a 
KMP-vel való közös kormányzásról fogadott el határo
zatot. A döntésre, amely ellen csak Garami Ernő. Peidl 
Gyula. Propper Sándor és Buchinger Manó szavazott.21 
Garami a következőképpen emlékezett: ..Hiába volt 
minden tiltakozás, hiába próbáltunk hárman. Peidl 
Gyula. Buchinger és én, szembehelyezkedni az áradat
tal [...]. A kocka el volt vetve. Felkeltem az asztaltól 
azzal, hogy 'most temettük el a magyarországi szociál
demokrata pártot'.”22
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Buchinger Manó 1919. március 21-én minden párt
tisztségéről lemondott, és visszavonult a politizálástól. 
Előbb a szociáldemokrata mozgalomhoz ezer szállal 
kötődő Általános Fogyasztási Szövetkezetnél vállalt -  
saját szavait idézve: tisztán gazdasági jellegű23 -  állást,

majd 1919. július 
24-én emigrált, 
követve az április 
óta külföldön élő 
Garami Ernő 
példáját.24 A kom- 
mün bukása után, 
1919. augusztus 
1-jén. Peidl Gyula 
vezetésével szoci
áldemokrata kor
mány alakult, ami 
igen nagy remé
nyeket keltett a 
párt régi vezetői
ben. Garami újra 
miniszteri megbí
zatást vállalt (igaz
ságügy-miniszter 
lett), és hamarosan 
Buchinger Manó 

is hazatért. A „szakszervezeti” kormány azonban igen 
rövid életű volt.

A szociáldemokraták az augusztus 6-án, román kato
nai segítséggel hatalomra került Friedrich-kormány le
gitimitását az első pillanattól kétségbe vonták, politiká
ját élesen ellenezték, és minden fórumon követelték a 
miniszterelnök távozását. Augusztus 24-ei értekezletü
kön elhatározták a Magyarországi Szociáldemokrata 
Párt újjáalakítását és az 1903. évi pártprogramhoz való 
visszatérést. Buchinger ismét a pártvezetőség tagja 
lett.23 s a kongresszuson Garamival együtt ő tartott tá
jékoztatót a Friedrich-kormánnyal szemben követendő 
politikáról.26

A november 24-én alakult, a nagyhatalmak által is 
elismert Huszár-kormányban a szociáldemokraták 
Peyer Károly népjóléti és munkaügyi miniszter révén 
ismét szerepet vállaltak. Az 1919. és az 1920. év fordu
lóján ugyanakkor jól látszott, hogy a konszolidációnak 
még nem jött el az ideje. A megtorlások, az idegen ka
tonai hatalmak jelenléte és a hazai félkatonai szerveze
tek kegyetlenkedései miatt Garami már 1919. december 
27-én, a bécsi Arbeiter Zeitungban megjelent cikkében 
követelte a szociáldemokraták kilépését a kormányból, 
amire végül -  az MSZDP határozata alapján -  1920. ja
nuár 16-án került sor.27 A szociáldemokraták bejelen
tették. hogy bojkottálják a január-februári nemzetgyű
lési választásokat.

Buchinger 1920 elején meghatározatlan időre ismét 
Bécsbe távozott. Itt érte a lesújtó hír. hogy barátját, a 
Népszava újságíróját, Somogyi Bélát (akivel korábban 
együtt tervezték a kiutazást) február 17-én az 
Ostenburg-különítmény tagjai bestiális módon meg
gyilkolták. Könyvében így emlékezik erről: „Somogyit,

Buchinger Manó (halról a második) az 1917. május 29-30-i stockholmi 
nemzetközi szocialista békekonferencián
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szegényt, nem engedték elutazni. Egy ideig a rendőrsé
gen tartották, azután szabadon engedték. »Bárcsak 
benntartottam volna évekig, akkor még ma is élne...« -  
így szenteskedett előttem évekkel később Andréka he
lyettes főkapitány”.28

Az e m ig rá c ió  évei

Buchinger Manó 1920 tavaszán Bécsben a Garami 
Ernő vezette csoporthoz csatlakozott. Érdemes ennek 
kapcsán ismét idézni Garami Forrongó Magyarország 
című, 1922-ben kiadott könyvéből: ,.Nyilvánvaló lett 
[...]. hogy a terror nem is elsősorban az amúgyis ártal
matlanná tett bolsevisták és a bolsevizmus ellen irá
nyul, hanem mindenki ellen, akiről tudják, hogy ellen
sége a fehérterror kurzusának és híve a demokráciának, 
így jelent meg emigránsként egy szép napon bécsi kö
rünkben Buchinger Manó is. Miután Peidl Gyula még 
énelőttem emigrált. [...] együtt voltunk a száműzetés
ben mind a hárman, akikről mindenki tudta, hogy annak 
idején magunkra maradtan szavaztunk az ellen a párt
vezetőségi határozat ellen, amely, ha nem is szándéko
san, de végső eredményében a bolsevizmushoz 
vezetett.”29

A Garami-féle csoport különféle bécsi kávéházak
ban. majd egyre inkább a Kaffee Akademieben gyüle
kezett. Ők jelentették az átmenetet a Magyarországon 
maradt. Peyer vezette jobbszárny*0 és a Kunfi Zsig- 
mond, Böhm Vilmos nevéhez kötődő centristák, az 
úgynevezett Világosság-csoport között. 1921 februárjá
ban indult meg napilapjuk, a Jövő, melyet Garami Ernő 
Lovászy Márton volt függetlenségi párti politikussal 
együtt alapított,31 pénzügyi hátterét pedig Hatvány La
jos báró biztosította, akiről Buchinger tréfásan jegyzi 
meg: ..nem volt ivó ember, nem volt kártyás, cigarettáz
ni is csak nagyon keveset cigarettázott, miért ne költöt
te volna a pénzét éppen a Jövőre?”32

Eközben Magyarországon a Nemzetgyűlés elfogadta 
az állami és társadalmi rend hatályosabb védelméről 
szóló 1921:3. tc.-et, amely elsődlegesen az államrend 
elleni erőszakos szervezkedést tiltotta, de büntetendő 
cselekménynek minősítette azt is, ha valaki „olyan va
lótlan tényt állít vagy terjeszt, amely alkalmas arra. 
hogy a magyar állam vagy a magyar nemzet megbecsü
lését csorbítsa vagy hitelét sértse" (7. §). Buchinger a 
Jövő külpolitikai rovatvezetője lett. így kevesebb lehe
tősége volt a magyarországi fejleményekkel foglalkoz
ni. Ahogy emlékirataiban a rá oly jellemző iróniával 
megjegyezte: „úgy érzem, tehetségemet nagyon el
nyomták... Mégis elértem, hogy írásaimat Horthyék 
nem kevesebb, mint hét sajtóperrel tisztelték meg...”.33

A hatóságok figyelmét elsőként a lap 1921. augusz
tus 24-ei számában megjelent. Országvesztés című ve
zércikke keltette fel, amelyben a következőket írta: „A 
magyar politikának már régebben, de az utóbbi két esz
tendő óta kizárólagosan a munkásságtól való irtózat lett 
a lényege. [...] 'Népítéletek' és különítmények útján a 
másvilágra küldött emberéletek sírdombjainak heka- 
tombáira ezért volt szükség, [...] ezért kellett Magyar

országot egyetlen nagy börtönné átalakítani [...]. Akik 
a nagy világrengésből csak ennyit tanultak, azok -  or- 
szágvesztők! Az országot letaszították a legfeneketle
nebb mélységbe és el is fogják veszíteni!"34

A hazai szociáldemokrata pártvezetés és a Bethlen- 
féle kormányzat kapcsolatában ugyanakkor 1921. de
cember 21-én, kéthetes tárgyalások eredményeképpen, 
fordulat történt, a miniszterelnök titkos megállapodást 
kötött az MSZDP vezetőivel.33 A „paktumot" sokan, 
sokszor kritizálták (a bécsi emigráció tagjai sem értet
tek vele egyet), azonban kétségtelenül ennek köszönhe
tő. hogy az 1919 után ismét „alkotmányon kívülivé" 
vált szociáldemokrácia némi lélegzetvételhez jutott.36 
A párt az 1922. évi választásokon minden nehézség el
lenére igen jó eredményt ért el: országos összesítésben 
a második helyen végzett, huszonöt mandátumhoz ju
tott. amelyekből ötöt ráadásul nyílt választókerületben 
nyert el.37

Az MSZDP és a szakszervezetek „legalizálása” a vá
lasztásokon való részvétel mellett a pártvezetés és az 
emigráció közötti kapcsolatfelvételt is lehetővé tette.38 
A parlamenti frakció már 1922-ben szorgalmazta, hogy 
a „Garami-csoport Garamival együtt hazajöjjön”.39 
Egyfajta politikai kötélhúzás kezdődött -  az akkor még 
nem nyilvános paktumban foglaltakra is figyelemmel -  
a párt vezetői és a kormány között. Bethlen a parlamen
ti ellenzék konstruktív magatartását kérte a gazdasági 
konszolidációt elősegítő törvényhozásban, az MSZDP 
viszont ragaszkodott az emigránsokkal szembeni teljes 
körű amnesztiához.

Utóbbi követelés nem teljesült, de az igazságügy
miniszter 1924. április 18-ai keltezéssel kiadta az 
„emigránsrende!et"-ként ismertté vált 21906/1924. IM
IV. számú bizalmas körrendeletét, amely „valóban le
hetővé tette néhány emigráns hazatérését".40 A rendelet 
alapján elvileg a Weltner Jakab ellen folyamatban lévő 
büntetőeljárásokat meg kellett volna szüntetni, ami -  
elévülésre hivatkozva -  1924. május 17-én. a vádtanács 
végzésével meg is történt.41 azonban július elején kide
rült, hogy mindez nem érinti a legsúlyosabb vádat: 
Weltnert ugyanis, a kommunistákkal 1919 márciusában 
kötött egyesülési szerződés aláírása miatt, felségsértés
sel és lázadással vádolták, és már 1924. július 7-én sor 
is került kihallgatására.42

A szociáldemokrata vezetők azonnali közbenjárása 
eredményeképpen a miniszter 1925. február 18-án bi
zalmas utasításban elrendelte: olyan ügyekben, ame
lyekben „a terhelt ily irányú kérelme alapján a nyomo
zólevél visszavonatott, megfelelő módon eszközöljék 
ki. hogy a bíróság főtárgyalást további rendelkezésemig 
ne tartsa meg, ill. a már esetleg kitűzött tárgyalást na
polja el”.43 Tekintettel arra, hogy az ügyészség az 
1871:33. te. óta „közvetlenül az igazságügyminisz- 
temek van alárendelve" (5. §). a bűnvádi eljárás meg
szüntetése különösebb gondot nem okozott volna, ehe
lyett azonban Damoklész kardjaként lebegett Weltner 
feje felett a miniszter „további rendelkezéséig” az 
ügyészség útján elnapolt felségsértési (és lázadási) 
ügy 44
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Ez, a terhelt politikai sakkban tartását lehetővé tevő, a 

kormány számára igen kényelmes fenyegetettségi hely
zet egészen 1929-ig fennállt. A Weltnerrel történtek több 
szempontból is tanulságot szolgáltattak az emigráció tag
jainak; a kormány nem hajlandó az emigráns szociálde
mokratákra vonatkozó általános amnesztia kieszközlésé
re. hanem eseti jelleggel, néhány kiválasztott személy 
hazatérését támogatja csupán, és még e kivételezettek 
sem lehetnek biztonságban, hiszen a még el nem évült 
cselekményeikért bármikor eljárást indíthatnak ellenük.

A  G a ra m i, B uch inge r
és tá rs a ik  e lle n i b ű n v á d i e ljá rá s

Az emigrációban élő szociáldemokrata, valamint az 
októberi forradalomhoz kötődő polgári radikális politi
kusokkal szemben az 1921:3. te. alapján már 1922-ben 
megindult a nyomozás (az 1878:5. te. 7. §-a és az 
1921:3. te. 11. §-a értelmében ez lehetséges volt, füg
getlenül attól, hogy az elkövetés helye külföldön volt, 
és attól is, hogy e lapok a sajtóról szóló 1914:14. te. ha
tálya alá tartoztak-e vagy sem).

A bűnvádi perrendtartásról szóló 1896:33. te. (Bp.) 
469. §-a értelmében „bűntett vagy vétség esetén a nyo
mozás akkor is teljesítendő, ha a tettes, illetőleg a részes 
ismeretlen vagy távol van”. Ugyanakkor a Bp. eredeti 
rendelkezései szerint „a bíróság elé nem állítható távol
levő ellen sem vád alá helyezésnek, sem ítélet hozásának 
nincs helye" (Bp. 472. $ első fordulata). Természetesen 
az 1921:3. te. ezt a szabályt sem hagyta érintetlenül, és 
kimondta: „a jelen törvényben meghatározott bűntettek 
és vétségek eseteiben a terhelt távol léte sem a vád alá he
lyezést, sem a főtárgyalást, sem az ítélethozatalt nem gá
tolja" (12. § második fordulata). Semmi akadálya nem 
volt tehát annak, hogy a „szökevényekkel" szemben a 
törvény legteljesebb szigorával lépjenek fel.

A kezdeti időszakban a kormányzat igen nagy figyel
met szentelt az eljárásnak, ami a nyomozóhatóság szán
dékaival is egybeesett. A budapesti királyi főügyész 
1922. december 16-án, az igazságügyminiszternek az 
ügyről tett 11323/1922. f.ü. számú jelentésében sürgős 
eljárás engedélyezését kérte.4-'’ Az igazságügymi
nisztériumban a jelentést T 63646/1922. számon 
érkeztették,46 és igen tanulságos kézírásos feljegyzé
sekkel látták el.

Ekkor még nem volt eldöntött, hogy a külföldön 
megjelent sajtóorgánumokban publikált cikkek kapcsán 
alkalmazni kell-e az 1914:14. te. szabályait, különös te
kintettel az elévülési időre, amely időszaki lap esetén 
ráadásul a megjelenéstől számított hat hónap lett volna 
(márpedig 1922 decemberéig már több mint fél év eltelt 
a cikkek jelentős részének megjelenésétől). A miniszté
rium sajátos jogi álláspontja ezzel kapcsolatban az volt, 
hogy a külföldön kiadott lapok a sajtótörvény alkalma
zása szempontjából nem az időszaki lapok, hanem „ál
talában a sajtótermék fogalma" alá esnek, mivel velük 
szemben a különleges sajtórendészeti intézkedések le
hetősége ki van zárva.
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Mindezek után Daruváry Géza miniszter „a bűnvádi 
eljárás szorgalmazásával szemben nem tett észrevételt. 
Az eljárást azonban Ő Exc[ellenc]iája utasítása szerint 
nem szükséges gyors menetben lefolytattatni"47 Ezt 
minden bizonnyal komolyan is vette a királyi főügyész 
űr. mivel 1923. június 19-én az éppen hivatalba lépett 
új igazságügy-miniszter. Nagy Emil újabb jelentést kért 
tőle az ügy állásáról. Az igen terjedelmes, 49 oldalas 
vádirat tervezete valószínűleg ennek hatására készült 
el, és 1923. július 14-én terjesztették az igazságügy- 
miniszter elé.48

A miniszter a vádirattal kapcsolatban észrevételt 
nem tett49 így az 1923. augusztus 30-án, 62037/1923. 
k.ü. számon, végleges változatban is elkészült, dr. 
Strache Gusztáv királyi főügyész, a Budapesti Királyi 
Ügyészség elnöke aláírásával. Buchinger Manó az ügy 
másodrendű terheltje volt, az elsőrendű terhelt Garami 
Ernő, rajtuk kívül az ügyészség hasonló bűncselekmé
nyekkel vádolta még báró Hatvány Lajost. Jászi Osz
kárt, Hock Jánost, dr. Lovászy Mártont, gróf Károlyi 
Mihályt. Linder Bélát és dr. Szende Pált.'’0

Buchingert a Jövő című újságban megjelent írásai 
alapján az 1921:3. te. 7. §-ába ütköző („a magyar állam 
és a magyar nemzet megbecsülése ellen irányuló”) hét 
rendbeli bűncselekménnyel vádolták. Az ügyészség ál
láspontja szerint e cselekmények mindegyike a törvény 
7. § 2. bekezdésének első fordulata szerint minősül, va
gyis a cikkek megírásával és közzétételével Buchinger 
célja az volt. hogy „valamely külföldi állam vagy szer
vezet a magyar állam vagy a magyar nemzet ellen el
lenséges cselekményre indíttassék”.

„Bűnlajstromát” a vádirat D. pontjában, annak 
10-13. oldalán olvashatjuk. Ez nem más, mint kivona
tos idézése annak a hét cikknek, amely a Jövőben meg
jelent. és amely a hatóság rosszallását váltotta ki. Az el
ső, mint ő maga is utalt rá emlékirataiban, az 1921. au
gusztus 24-én megjelent, Országvesztés című írás, 
amely a nemzeti hadsereg egyes tagjai által elkövetett 
erőszakos cselekményekre, a különítményesek által 
végrehajtott gyilkosságokra, a fehérterrorra hívta fel a 
figyelmet. A második cikkben (A feliér diktatúra, 1921. 
december 15.51) Buchinger Horthyt „véreskezű kalan
dorának nevezte, és azt mondta: „az országot a fehér 
diktatúra nyomorékká pusztítja”.52

Az 1922. február 8-án megjelent, Konszolidációs ál
lamcsíny című írásában a választójogi anomáliákkal 
foglalkozott. Ugyanezen év augusztus 2-án a Bethlen és 
a marxizmus című cikkben Bethlent a ..Horthy-Héjjas 
és társai" cég „főprokuristája”-ként határozta meg, „vá
lasztási machinációkkal" vádolta, és azon véleményé
nek adott hangot, hogy „a polgári ellenzéket azért tart
ja Bethlen a modern radikalizmus és a rejtett repub- 
likanizmus bűnébe esettnek, mert az jogrendet akar, 
mert demokráciára törekszik, mert nem akarja Héjjast 
és Franczia Kiss Mihályt, és nem akarja, hogy Magyar- 
ország kormányzója a gyilkosok patrónusa legyen".'"

Szintén Bethlent támadta az 1922. szeptember 30-án 
megjelent. Bethlen tudja, de nem mondja című cikké
ben, amelyben tagadta a rendszer legitimációs alapját



történeti szemle

(..Ha a kurzus Budaörs előtt megmarad királyhűsége 
mellett, akkor Horthy kormányzósága már régen csak 
véres emlék volna"), és ismételten a választójog „elsik- 
kasztásával" vádolta gróf Bethlen Istvánt, akinek tevé
kenységét Gömbös Gyula, mint ..a választások diktáto
ra botos csapatok és véres választási atrocitások soroza
tával tetézte".

Az eredeti nyomozati anyaghoz képest két további 
cikket is a vádirat tárgyává tett a királyi főügyész, ame
lyeket így hosszabban idézett. Az egyik a Jövő 1922. 
december 13-ai számában, az MSZDP kongresszusa al
kalmából írt, Szocialista kongresszus Kurzusma- 
gyarországon című írás, a másik pedig az 1923. január 
5-ei, mely a „Keresztény pártok" a szocialisták ellen 
címet viselte. Buchinger mindkettőben a szociáldemok
rata párt sajátos helyzetével foglalkozott.

Az elsőben egyebek mellett a következőkre mutatott 
rá: ..Két esztendőn keresztül a véres banditaságnak kor
mányzati rendszere politikai passzivitásra szorította a 
magyar szociáldemokrata pártot. Mikor Horthyék az el
ső úgynevezett nemzetgyűlésüket »választották«, a szo
ciáldemokrata párt a véres választási komédia láttára a 
parlament bojkottálását határozta el. [...] Ahol közis
mert gyilkosoknak a hajuk szála sem görbül, ahol ezek 
a Horthytól favorizált »istennyilák« még a törvényho
zók házába is becsaphatnak [...], parlamentáris és legá
lis eszközökkel megvívandó harcnak ott még nem sze
reztek területet. Ezt kell világgá hirdetnie a kongresz- 
szusnak. hogy meghallják nemcsak a bel-, hanem a kül
földön is. Akkor talán majd megtanulják még Magyar- 
országon is, hogy nem Stolypin-féle cári duma kell, 
amely a parlamentarizmus teljes csődjével jár. [...] ha
nem demokratikus jogrend és valóban szuverén parla
ment. Horthy és minden véres pereputtya nélkül". Érde
mes megjegyezni, hogy itt szerepel először egyáltalán 
utalás a külföldre, mindenféle célzat, pláne intervenció 
iránti kérelem nélkül.

Az 1923. január 5-ei cikk már a pártkongresszus 
óvatosságát, puhányságát kritizálta: „A szociáldemok
rata párt kongresszusán a rendőr-uralom bulldogja csak 
láncraverten csattogtathatta fogait (tekintettel a külföldi 
vendégek jelenlétére), mégis hallgatni kellett a Horthy- 
kormányzatról és annak hírhedt módszereiről. Olyan
fajta urakkal szemben, mint akik ma kormányoznak 
odahaza és mint akik ma kalózkodnak a valláserkölcsi 
világnézet lobogója alatt, akárcsak egy szemérnyi jóhi
szeműséget is föltételezni vétek és kárbaveszett fárad
ság. Ami véres atrocitás és csalás csak kigondolható 
volt, azt az úgynevezett 'keresztény' vezér urak az igazi 
ellenzéki párti jelöltek ellen kíméletlenül, szemérmetle
nül alkalmazták."

Kemény szavak ezek. Egy olyan ember szavai, aki
nek barátja, Somogyi Béla a fehérterror áldozata lett. 
Olyan emberé, aki maga is a fizikai megtorlástól való 
félelmében menekült el az országból, holott kezéhez 
nemhogy vér nem tapadt soha, hanem még csak politi
kai közösséget, szolidaritást sem vállalt az 1919. márci
us 21-e utáni proletárdiktatúrával. Mindezen tények is
meretében nem meglepő, hogy nem viszonyult túlzott

szimpátiával az ellenforradalmi rendszer iránt, s e véle
ményének lehetőség szerint hangot is adott. Az 1921:3. 
te. 7. §-a azonban nem általában a politikai vélemény- 
nyilvánítást tiltotta, hanem olyan „valótlan tény" állítá
sát vagy terjesztését, amely „alkalmas arra, hogy a ma
gyar állam vagy a magyar nemzet megbecsülését csor
bítsa vagy hitelét sértse".

A vádirat természetesen evidenciaként kezelte, hogy 
amit Buchinger a cikkeiben állított, az mind hazugság 
(a katonai megtorlás áldozataitól a választás befolyáso
lásáig). Még ha magunkévá is tesszük ezt a koncepció
zus előfeltevést, akkor is nehéz belátni, hogy a Jövő cí
mű, kis példányszámú, magyar nyelvű emigrációs lap
ban hogyan lehetett olyan „célzattal” megrágalmazni a 
magyar államot és nemzetet, hogy „valamely külföldi 
állam vagy szervezet a magyar állam vagy a magyar 
nemzet ellen ellenséges cselekményre indíttassék”. Ho
lott e minősítésnek (1921:3. te. 7. § 2. bekezdés első 
fordulata) igen nagy jelentősége volt a nyomozóható
ság számára; a cselekmény alapesetben csak vétségnek 
minősült volna, és öt évig terjedő fogházzal lett volna 
büntethető, így viszont máris bűntettnek számított, s tíz 
év fegyházzal fenyegette a törvény, az ebből fakadó el
járásjogi következményekről nem is beszélve.

Természetesen semmilyen (közvetlen vagy akár köz
vetett) bizonyíték nem állt rendelkezésre a hazaáruló 
célzat alátámasztására. A Garami-csoporthoz tartozó 
mérsékelt szociáldemokraták szándéka valóban az or
szág demokratikus átalakulása, az októberi forradalom 
eredményeihez történő visszatérés volt, azonban ezt po
litikai eszközökkel, meggyőzéssel, a parlamentarizmus 
helyreállításával, nem pedig külső hatalmak segítségül 
hívásával kívánták megvalósítani.

A vádirat indokolásában34 a főügyész leszögezte, 
hogy a külföldi államok még „eleve bizalmatlanok" 
Magyarország iránt, és az ellenséges sajtópropaganda 
„nyilvánvalóan” azt a célt szolgálja, hogy „ezt a ma
gyar nemzet és magyar kormány önhibáján kívül keltett 
bizalmatlanságot csak még jobban szítsák”, „valamely 
külföldi állam vagy szervezet a magyar állam vagy a 
magyar nemzet ellen ellenséges cselekményre indít
tassék" (a bizonyítatlanságot tehát a „nyilvánvalóan” 
szó használatával és a törvényi tényállás minősítő ele
mének szó szerinti megismétlésével igyekezett a fő
ügyész ellensúlyozni).

Ugyanakkor a Jövő című lap bemutatása kapcsán a 
vádirat későbbi részében megjegyzi, hogy Garami Ernő 
(ahogy nevezi: „Garami [Grünbaum] Ernő”) köre a 
mérsékelt irányzatot jelentette az emigrációban. A lap 
„színezete mérsékelten szociáldemokrata” -  írja, majd 
hozzáteszi: „a népköztársasági uralom [azaz az 1918. 
októberi polgári demokratikus forradalom] dicsőítésé
vel. Programja a mostani uralmi rendszer megdöntése, 
Magyarország politikai közéletének politikai akname
zőkre való irányítása, az itt található felforgató elemek
nek vagy az ezekkel rokonszenvezőknek megnyerése 
az »emigráció« céljaira. A kormányzó személyének 
alantas gyalázásábán, a magyar intézmények és hatósá
gok szüntelen rágalmazásában semmivel sem marad



[...] Jászi Oszkár lapja, a Bécsi Magyar Újság mögött. 
[...] [1923.] május havában a lap megszüntette megje
lenését. bizonyára anyagi zavarok miatt. Ebből azonban 
végleges kimúlásra még nem lehet következtetni, mert 
hasonló eset több laptárssal is megtörtént".55

A vádirat az 1918-1919. évi forradalmi események
kel kapcsolatos, a hatalom által sem megvetett sztereo
típiák ellenére sokáig kerüli, hogy a terheltek származá
sát, vallását a terhűkre rótt „nemzetellenes" cselekede
tekkel összefüggésbe hozzá. Jászit például korrektül és 
helyesen református vallásúként tünteti fel. az izraelita 
terhelteknél (mint pl. Garami Ernő. Buchinger Manó) is 
csak mint kötelező személyi adatot tünteti fel a feleke
zeti hovatartozást (Garami esetében a 35. oldalon ere
deti családi neve, a Grünbaum zárójeles megjelölésével 
némiképp túlhangsúlyozva).

A dokumentum vége felé azonban, miután hosszasan 
taglalta az emigrációs sajtó szörnyűséges gaztetteit, a 
főügyészen olyannyira eluralkodtak az érzelmek, hogy 
az alábbi, zsidó világuralmi törekvésre utaló szélső- 
jobboldali kiszólásra ragadtatta magát: „Bizonyos [...], 
hogy méltán kijelenthetnék valamennyien: »Mi nem 
vagyunk magyarok többé, szívünkben nem is voltunk 
azok soha, de azért szeretnénk uralkodni a magya
rokon^’.56 Bárkiről azt állítani politikai nézetkülönbsé
gek miatt, hogy „nem magyar többé", elfogadhatatlan 
és védhetetlen emocionális kirohanás (főképp egy 
ügyészségi vezető részéről), ugyanakkor azt is sejtjük, 
hogy az adott korban -  egy ilyesmire fogékony olvasót 
feltételezve -  semmiképp sem volt ügyetlen retorikai 
fogás.

A főügyész 1923. október 27-én büszkén jelenthette 
az igazságügy-miniszternek, hogy „a kir. ügyészség az 
átdolgozott vádiratot a bírósághoz benyújtotta".'’7 A B. 
XXXV. 12008/1923. számú ügy azonban igen lassan 
haladt előre. Részben hátráltatta a terheltek távolléte is, 
de a vádirat is folyamatosan duzzadt (utoljára éppen 
Garami Ernő Forrongó Magyarország című könyve 
miatt kellett azt módosítani58).

Buchinger Manó ellen 1927. december 31-én, tehát 
több mint négy esztendővel a vádirat benyújtása után 
bocsátották ki a nyomozólevelet, amely a Bp. 470. § 1. 
bekezdése értelmében nem mást jelentett, mint hogy az 
elfogatása iránt intézkedtek. Itt nyert többek között el
járásjogi értelemben jelentőséget az elkövetett cselek
mény súlyosabb, bűntetti alakzattá történő minősítése 
(külföldi állam vagy szervezet magyar állam és nemzet 
elleni cselekedetre buzdítása, mint célzat), ugyanis a 
Bp. 470. §-a szerint nyomozólevelet csak bűntett elkö
vetésével terhelt személlyel szemben lehetett kibocsá
tani.

A  m egkegyelm ezés

A nyomozólevél eredményre nem vezetett, sőt, alig 
másfél évvel később az ügy nem várt, kedvező politikai 
fordulatot vett. 1929. május 30-án a brit parlamenti vá
lasztásokon a Ramsay MacDonald vezette Munkáspárt 
(Labour Party) szerezte meg a legtöbb mandátumot.59

Bethlen kormánya számára rendkívül fontos volt a 
Lloyd George liberálisai által kívülről támogatott új 
munkáspárti kabinettel való kapcsolatfelvétel, amihez 
szüksége volt az angol elvtársakkal, személy szerint 
MacDonalddal is60 jó kapcsolatot ápoló magyar szoci
áldemokraták együttműködésére is. A nemzetközi poli
tikában leginkább járatos két vezető, Garami Ernő és 
Buchinger Manó azonban ekkor még Ausztriában tar
tózkodott, hazatérésüket az 1923 óta folyamatban lévő 
bűnvádi eljárás (és az 1927 decemberében kibocsátott 
nyomozólevél) akadályozta.

Elérkezett hát a megfelelő pillanat, amikor bizonyos 
tekintetben ismét egybeestek a kormányzat és az 
MSZDP érdekei. Ahogy Nemes Dezső fogalmazott 
(természetesen rosszallóan): Bethlen „elhatározza, 
hogy újabb paktumot köt a szociáldemokratákkal".61 A 
bizalmas tárgyalások, amelyeken az MSZDP részéről a 
két legbefolyásosabb hazai szocdem vezető, Peyer Ká
roly és a volt miniszterelnök. Peidl Gyula is részt vett, 
már 1929 nyarán megkezdődtek.62 Az „újabb paktum” 
lényege Erényi Tibor szerint nem volt más, mint hogy 
a szociáldemokrata párt vidéken ..nagyobb mozgási le
hetőségeket kapott", a pártvezetőség "bevonhatta mun
kájába a bécsi emigrációban élő mérsékelt vezetőket" 
(értsd: Buchingert és Garamit), cserébe „lojálisnak és 
segítőkésznek mutatkozott a kormány külpolitikai tö
rekvései iránt”.63

A kormányt a tárgyalásokon elsősorban Walko Lajos 
külügyminiszter képviselte, de természetesen Zsitvay 
Tibor igazságügy-miniszter és maga gróf Bethlen Ist
ván is komoly szerepet vállalt az egyezség megkötésé
ben. Az 1929. július 4-én, a külügyminisztériumban a 
miniszter és „a szociáldemokrata párt küldöttei közt 
folyt eszmecseréről" fennmaradt egy gépírásos feljegy
zés; az irat utolsó lapjának hátoldalára valaki utóbb fon
tosnak tartotta kézzel, igen nagyméretű betűkkel ráve
zetni az alábbi szöveget: „Walkó64 külügymin. javasla
ta, a pévé [pártvezetőség] visszautasította”.65 A megbe
szélésen azokról a kérdésekről esett szó, „amelyekben a 
magyar szociáldemokrata párt külföldi felvilágosító és 
másirányú tevékenységét a magyar külpolitika céljaival 
és törekvéseivel összhangba lehet hozni”.66

A gépirat szerint alapvetően két, külpolitikai tárgyú 
kérdésben lehetséges egyeztetés és további együttmű
ködés a kormányzat és az MSZDP között. Az egyik 
rögtön a kor magyar külpolitikája számára legfonto
sabb: a trianoni békeszerződés ügye, amivel kapcsolat
ban rögzítették, hogy az elszakított területeken élő la
kosságjogosult dönteni arról, „hogy milyen állam kere
tében kíván élni”, a szerződés mielőbbi revízióját pedig 
„az általános béke fenntartása érdekében is követelni 
kell". Addig is, amíg erre sor kerülhet, a szociáldemok
rata párt a határainkon kívül rekedt magyar lakosság ki
sebbségi jogainak, elsősorban az anyanyelvi oktatás, a 
bíróság és hatóság előtti nyelvhasználat, valamint a kul
turális, gazdasági és önkormányzati szervezkedés joga 
érdekében emelhetne szót.

A másik ügy az első világháborús jóvátétel volt, 
amelynek a külügyminiszter bizalmas kezelését kérte:
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..a nyilvánosság előtt lehetőleg egyáltalában ne essék 
szó róla". A kormány azt szerette volna elérni, hogy a 
népszövetségi kölcsön felvételekor vállalt. 1943-ig fi
zetendő reparáción túl ne kelljen további jóvátételt fi
zetni (hiszen „a magyar állam a békeszerződéssel elcsa
tolt területeken levő volt magyar állami javakban több 
milliárd aranykorona értéket szolgáltatott az ún. utódál
lamoknak'’), továbbá, hogy megszűnjön az a helyzet, 
hogy „a Magyar Állam csupán a Jóvátételi Bizottság 
hozzájárulása mellett vehet fel külföldi kölcsönöket'’.

A külügyminiszter meglátása szerint a szociálde
mokrata párt ..értékes szolgálatokat” tehet a fenti 
ügyekben, ha nemzetközi kapcsolatrendszerét megfele
lően mozgósítja: nemzetközi összejöveteleken közvet
lenül szóba hozza azt, vagy hasonló tárgyú elvi kérdé
sek megvitatásánál lehetőleg mindig kidomborítja ezen 
ügyek speciális magyar vonatkozásait, és a külföldi 
szocialista sajtóban is igyekszik a magyar külpolitika 
számára kedvező cikkeket megjelentetni. Mindehhez 
még azt is hozzátették, hogy a szociáldemokrata veze
tők ..magánbeszélgetéseik és tárgyalásaik során” is szó
ba hozhatnák ezeket a fontos kérdéseket.

A gépírásos feljegyzés tanúsága szerint „az eszme
csere eredményeként az az általános felfogás alakult ki, 
hogy nincsen akadálya annak, hogy a szociáldemokrata 
párt a fentiekben körvonalazott keretek közt a magyar 
külpolitika céljainak előbbrevitelében harmonikusan 
közreműködjék. Ennek érdekében a külügyminiszter 
érintkezést fog fenntartani a párt kiküldötteivel, hogy 
nekik vagy maga. vagy annak útján, akit a külügymi
nisztérium tisztviselői közül erre kijelöl, a kellő külpo
litikai tájékoztatást esetről esetre megadja, és tőlük vi
szont a párt tevékenységével összefüggő, fent körvona
lazott kérdésekről információkat kapjon; nemzetközi 
összejöveteleket megelőzőleg, vagy más adott esetben 
a szociáldemokrata párt kiküldöttei fogják a külügymi
niszterrel az aktuális kérdések kellő átbeszélése végett 
az érintkezést keresni”.67

Mónus Illés Garami Ernőhöz írt. 1929. július 24-én 
kelt levelének tanúsága szerint a kormánnyal való. a 
fentiek szerinti együttműködést és a kapcsolódó referá
tumot „Kis Jenő. Milók Sándor és Kisnek még két párt
szervezeti híve" kivételével minden választmányi tag 
támogatta. Kis Jenő úgy nyilatkozott, hogy elvi ellen
vetése nincs, „de attól fél, hogy ez egy aktív revíziós 
politika kezdetét jelenti; ha ez így van, akkor ellenzése 
erősebb".68 A párt választmány július 23-ai ülésén „el
ítélte a békeszerződés minden olyan rendszabályát, 
amely nem az önrendelkezési jog alapján született".69

Garami a II. Internacionálé Végrehajtó Bizottságá
nak 1929. július 28-29-ei zürichi tanácskozásán a 
pártvezetőség megbízásából70 valóban „előterjesztést 
tett a nemzeti kisebbségek védelme és a trianoni béke 
revíziója ügyében. Az Internacionálé többi pártjai -  
elsősorban a csehszlovák és az osztrák pártok képvise
lői -  ezt elutasították, s határozatukban megbélyegez
ték az ellenforradalmi Magyarországot”. Minderről 
Vass József népjóléti és munkaügyi miniszter 1929 
augusztus 3-án Bethlenhez írott levelében megjegyez

te: „Az a benyomásom, hogy a mieink becsületesen és 
korrektül jártak el”.71

Mónus Illés 1929. július 24-ei. már idézett levelében 
kitért az emigráns vezetők hazatérésének kérdésére is, 
amely tehát a külpolitikai tárgyú ügyekben való közele
déssel egyidejűleg került ismét napirendre: „Györki 
tegnap Ángyánnai tárgyalt72 a lebonyolítás kérdésében. 
A miniszter a jövő hét elején hazajön, addig elő kell ké
szítenie az aktát. Azt a formát fogadták el, hogy a párt 
az emigrációban élők ügyeire kér pertörlést, de egy kü
lön bekezdésben több nevet sorol fel és ők a felsoroltak 
közül fogják kivenni azokat, akiknek pertörlését elren
delik. Ennek a beadványnak az alapján készít az 
igazságügy-miniszter legfelsőbb helyre előterjesztést 
pertörlésre. A beadványt Györki fogja megcsinálni és 
szövegét előzetesen meg fogja mutatni Önnek.”

A szociáldemokraták elképzelése tehát továbbra is 
az volt. hogy a teljes emigráció számára „amnesztiát”73 
(valójában pertörlést, abolitiót) kérnek. A tárgyalások 
előrehaladtával azonban látható volt. hogy ennek nem 
jött el az ideje, így csupán a Buchingerrel és Garamival, 
valamint a már hazatért, de továbbra is (ráadásul vád- 
lotti minőségben) bűnvádi eljárás alatt álló Weltner Ja
kabbal szembeni egyéni kegyelemre nyílt lehetőség. 
Rendkívül érdekes eredeti források alapján végigkövet
ni. hogy a teljes amnesztia követelésétől (amelyet már 
1924-ben is láthattunk) hogyan jutottak el -  meglehető
sen hamar -  ahhoz, hogy már csak Garami Ernő, 
Buchinger Manó és Weltner Jakab nevét lehetett a 
Zsitvay Tibor igazságügyminiszternek küldendő, per
törlést kérő levél szövegében hagyni.

A levél feltehetőleg első (vagy egyik első) szöveg- 
változatában még Hock János, Dovcsák Antal, Rónai 
Zoltán, Kunfi Zsigmond. Böhm Vilmos, sőt. Garbai 
Sándor is szerepelt, kiegészítve a sokat sejtető „és má
sok" kifejezéssel.'4 Rendelkezésünkre áll egy olyan 
gépírásos piszkozat is, ahol Buchingeren és Garamin 
kívül a többi felsorolt név kézzel át van húzva.75 A 
szöveget párhuzamosan egyeztették a két emigráns ve
zetővel (Mónus Illés közbenjárásával76), majd 1929. 
szeptember 10-én nyújtották be Zsitvay Tibor 
igazságügy-miniszter részére. Peidl Gyula, Peyer Ká
roly, Farkas István. Györki Imre és Propper Sándor 
aláírásával.77

Ebben a gépelt változatban Hock. Dovcsák. Rónai. 
Kunfi, Böhm. Garbai neve már nem szerepelt, kiemel
ték viszont Garamit és Buchingert („az olyan politiku
sok hazajövetele, mint Garami Ernő és Buchinger Ma
nó, minden tekintetben előbbre vinné a normális politi
kai élet kialakulását, és különösen sokat jelentene az or
szág külső megítélése szempontjából”), valamint pár 
sorral később a változatlanul büntetőeljárási fenyege
tettség alatt álló Weltner Jakabot: „ezeknek az ügyek
nek az elintézésére, mint a likvidálás legalkalmasabb 
módját, a pertörlést kérjük. Ez alkalmazandó [...] úgy 
az emigrációban élőkre, mint azokra nézve, akik az 
emigrációból időközben hazatértek és ellenük eljárás 
van folyamatban. így pl. a többek között Weltner Jakab 
ügyében is."78

1 7



Jós
A párt nem mondott le véglegesen a többi emigráns 

hazatéréséről sem, és a már említett névkihúzások (il
letve az „és mások" szavak törlése) ellenére bízott a 
kormány és az államfő jóindulatában: „amikor Nagy
méltóságodat a Szociáldemokrata Párt nevében arra 
kérjük, hogy méltóztassék pertörlésre vonatkozó előter
jesztést tenni a Kormányzó Úr főméltóságának, ismé
telten hangsúlyozzuk, hogy különösen külpolitikai, de 
belpolitikai szempontokból is az emigráció teljes likvi
dálását kérjük".79

A beadványt az igazságügy-miniszternek kellett fel
terjesztenie Horthy kormányzóhoz, amihez a miniszter- 
elnök, illetve a minisztertanács jóváhagyására is szük
ség volt. A miniszter ehhez egy apróbb korrekciót kért 
a szövegen a kérelmezőktől. A levél első oldalán az 
alábbiakkal próbálták magyarázni az emigránsok tevé
kenységét: „Politikai cikkek megítélésénél és mérlege
lésénél egyébként sem szabad azon körülményeket fi
gyelmen kívül hagyni, amelyek között azok íródtak. 
Ezeknek a közleményeknek jórésze válságos és izgal
mas idők légkörében született, és hangjuk ennélfogva 
nem mindenkor lehetett teljesen lemért és tárgyila
gos.”80 A kormányzó elé viszont csak egy ehhez képest 
is finomított szöveget lehetett terjeszteni, amelyben a 
„hangjuk ennélfogva nem mindenkor volt teljesen le
mért és tárgyilagos” szerepelt.81

Az adott politikai helyzetben egyetlen szónak („lehe
tett") is ekkora jelentősége volt. 1929. szeptember 21- 
én. egyidejűleg a levél újbóli beadásával. Mónus termé
szetesen ez utóbbi változásról is értesítette Garamiékat: 
„nem mindenkor lehetett teljesen lemért helyett nem 
mindenkor volt stb. stop rendben nyolc nap. Mónus” (a 
nyolc nap természetesen az ügy elintézési határidejére 
utal a távirat szövegében).82 Három nappal később, 
Buchingernek írott levelében bővebben is megindokol
ta a módosítást: „az igazságügy-miniszter közölte, hogy 
a miniszterelnöknek az a kívánsága, hogy a harmadik 
bekezdés utolsó mondatában [...] egy szót cseréljünk 
ki. éspedig »lehetett« helyett »vo!t« szót írjunk."83

A „gyors elintézés”, amelyben Mónus fent idézett 
levele szerint a szociáldemokraták reménykedtek, 
meg is valósult: Zsitvay Tibor a kormányzónak szó
ló. Bi. 965/1. számú kegyelmi felterjesztését84 már
1929. szeptember 26-án aláírta. Ebben mindenek
előtt felsorolja mindazon ügyeket, melyekben az 
érintettek ellen bűnvádi eljárás volt folyamatban. 
Buchingerről -  a vádirat rá vonatkozó részének ki
vonatolása előtt -  a következőképpen ír: „Mindig a 
szociálista párt legmérsékeltebb szárnyához tarto
zott." Az „októberi forradalom alatt Garami Ernővel 
együtt vezető szerepe volt. bár semmiféle tisztséget 
nem vállalt. Egyike volt azoknak, akik az 1919. év 
január és február havában Kun Béla és társai ellen 
erélyes fellépést követeltek. A proletárdiktatúra 
alatt teljes visszavonultságban élt, szerepet nem vál
lalt. A kommün bukása után ellene bűnvádi eljárás 
nem indult s az 1920. évi január haváig Budapesten 
is maradt. Ekkor esetleges kellemetlenségektől tart-

__ va, Bécsbe távozott.”85
18

Ezután röviden ismerteti a vádirat Buchingerre vo
natkozó részét. A Jövőben megjelent cikkeiről szólva 
kiemeli, hogy „ez újságközlemények rendkívül durva 
hangon bírálják a magyarországi eseményeket.” Ezt a 
vádiratból vett néhány példával indokolja („Magyaror
szágot egyetlen nagy börtönnek nevezi, ahol népítéle
tek és különítmények útján a másvilágra küldött ember
életek hekatombái vannak napirenden. A Kormányzó 
Úr főméltóságát véres kezű kalandornak mondja, akit 
az egész ország utál [...]"), majd jelzi, hogy a hatóság 
álláspontja szerint e valótlan tényállítások célzatos ter
jesztésének célja nyilván az volt, hogy a jelenlegi Ma
gyarország ellen ellenséges külföldi beavatkozást pro
vokáljon". Végezetül rámutat, hogy a Jövő megszűnt. 
„Buchinger Manó évek óta távol tartja magát a szöke
vények nemzetgyalázó politikai tevékenységétől. Bécs- 
ben él és a Budapesten megjelenő Népszavának ottani 
munkatársa"86.

E felvezetés után nehéz elképzelni (főleg, ha a ke- 
gyelmezési ügy mögött húzódó politikai háttéralkutól 
eltekintünk), mivel indokolhatta a miniszter a 
Buchinger Manó által „véres kezű kalandornak" neve
zett Horthy felé a bűnvádi eljárás megszüntetésére irá
nyuló előterjesztést. Érdemes az okirat erre vonatkozó 
néhány sorát szó szerint idézni: „Ha mégis, ennek elle
nére. érdekükben Főméltóságod legfelsőbb kegyelmi 
elhatározásának a kieszközlése iránt teszek tisztelettel
jes előterjesztést, a magyar állam és a magyar nemzet 
legmagasabb rendű közérdekeinek szem előtt tartásával 
cselekszem, amelyekkel szemben az állam büntető ha
talmának a példaadó megtorlás szempontjából még oly 
kívánatos érvényesüléséhez fűződő közérdeknek is hát
térbe keli szorulnia.

Mind a három terhelt a magyarországi szociálde
mokrata párt régi, oszlopos, párthíveik előtt nagy te
kintélyben álló, népszerű vezető tagja. Pártjuk nagy
számú követőinél tehát megkegyelmezésük ténye min
denesetre kedvező hatást váltana ki, ami a magyaror
szági szociáldemokrata párt és a polgári pártok közötti 
éles ellentétek csökkentésére és mérséklésére is kiha
tással lehet. Ez az enyhülés pedig nemcsak belpolitikai 
szempontokból lenne előnyös, hanem a szociáldemok
rata párt nemzetközi összeköttetéseire való figyelem
mel. az ország jövő fejlődését és nemzetközi jogállását 
a legközelebbről érintő külpolitikai érdekeink szem
pontjából is"87.

Mindebben az igazságügy-miniszter szerint a három 
érintettnek személy szerint is meghatározó szerepe le
het. ugyanis „Garami Ernőnek. Buchinger Manónak és 
Weltner Jakabnak a nevezett párt mostani vezetői poli
tikai és értelmi fajsúlyát messze túlhaladó képességei és 
szélesebb látóköre feltehetően a felelősségérzetnek fo
kozottabb mértékét fogják belevinni a párt vezetésébe s 
ennélfogva remélni lehet, hogy ott jövőre az ország 
egyetemes érdekeivel szemben a megértés és méltány
lás szelleme az eddiginél hatékonyabban fog érvénye
sülést találni".88 Nem tudni. Peyerék mit éreztek, ami
kor a fentieket olvasták, mindenesetre nem vitás, hogy 
az emigráció kényszerűen a „második vonalat” hozta
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felszínre a hazai pártvezetésben, bármilyen tehetséges
nek bizonyultak ők is utóbb.

Zsitvay fenti, kormányzati oldalról meglehetősen 
nyomósnak tűnő érveit másnap, a Minisztertanács ülé
sén szóban is kifejtette, és kérte a Minisztertanács hoz
zájárulását ahhoz, hogy „Weltner Jakab, Buchinger 
Manó és Garami Ernő érdekében a Főméltóságú Kor
mányzó Úrhoz a folyamatba tett bűnvádi eljárásoknak 
kegyelemből megszüntetése 
iránt kegyelmi előterjesztést 
tehessen”. A minisztertanácsi 
ülésről készült jegyzőkönyv 
tanúsága szerint ezután felol
vasta az MSZDP vezetőinek a 
kegyelmezés vonatkozásában 
írt nyilatkozatát, majd Walko 
Lajos külügyminiszter is fel
szólalt, aki „utalt ezen ügy 
külpolitikai vonatkozásaira", 
vagyis arra. hogy „a szociál
demokrata párt a revízió, a 
nemzeti kisebbségek és a 
reparáció kérdésében aktíve 
képviselné a magyar állás
pontot”. A Minisztertanács a 
felterjesztés megtételéhez 
hozzájárult.89

Természetesen a hazai köz
véleményt is foglalkoztatta az 
ügy. Olyan hírek is lábra kap
tak, hogy a két emigráns ve
zető hazatérése politikai alku 
tárgya volt -  maga Bethlen 
gróf is igyekezett ezt a látsza
tot kelteni.90 A miniszterel
nök 1929. szeptember 30-ai 
sajtónyilatkozata igen nagy 
vihart kavart, és az itthoni 
szociáldemokrata vezetők Garamiék felé is magyaráz
kodásra kényszerültek: „E sorok írásakor Ön már isme
ri az esti lapokat. Reggel válaszolunk. Erőteljesen. 
Megírjuk, hogy a miniszterelnökkel való megbeszélé
sünk alkalmával kifejezetten és világosan követeléseket 
állítottunk föl az ország demokratizálására: választójog, 
szabadságjogok, amnesztia (bebörtönzöttekre) és teljes 
likvidáció (emigráció). [...] Ugyancsak válaszolunk a 
kormányzónak is. A válasz érdemi részét megbeszél
tük. Több kérdésre még vissza fogunk térni.”91

A Népszava már 1929. október 2-ai vezércikkében 
cáfolta a „második paktum” megkötését: „Megegyezés
ről szó sem volt s nem is lehetett, mert a Szociáldemok
rata Párt képviselői sem a belpolitikai harc dolgában, 
sem a külföldi összeköttetések felhasználása tekinteté
ben semmiféle kötelezettséget nem vállaltak”.92 Gara
mi és Buchinger nyilatkozata pedig október 4-én jelent 
meg. szintén a Népszavában: „A Magyarországi Szoci
áldemokrata Pártnak a külpolitikai kérdésekben vallott 
felfogása és álláspontja szerint az ország csak akkor re
mélheti külpolitikai helyzetének a mainál kedvezőbb

alakulását, ha ezt sorrendben a belső demokratikus át
alakulás előzi meg. [...] Esetleges hazatérésünknek ter
mészetes előföltétele az, hogy politikai magatartásunk
nak és működésünknek senki és semmi nem lehet ura. 
csak a párt fórumainak teljes szabadsággal hozott 
határozatai."93

A kormányzó az igazságügy-miniszter felterjesztése 
alapján 1929. október 10-én írta alá a kegyelmi

elhatározást,94 amely minisz
teri ellenjegyzéssel ellátva 
azt jelentette, hogy az elle
nük folyamatban lévő bünte
tőeljárásokat megszüntetik. 
A történetírás ezt -  téves 
szóhasználattal -  gyakran 
amnesztiának nevezi,95 maga 
Buchinger Manó emlékirata
iban viszont több helyen is 
(helyesen) a „pertörlés” 
(abolitio) kifejezést használ
ja,96 ami a korabeli jogi szak
nyelv szerint az egyéni, eljá
rási kegyelem mai fogalmá
nak felelt meg.97

A második világháború 
utáni történettudománynak a 
szociáldemokraták „jobbra- 
tolódásával” (valójában: a 
kormányzattal folytatott pár
beszédével, a munkások ér
dekei védelmében a békés 
kompromisszumok keresésé
vel) kapcsolatos, a politika 
által elvárt negatív hozzáál
lását jól példázza Nemes De
zső megjegyzése: „Nem ér
dektelen egyébként, hogy 
Garamiék pertörlési okmá

nyát ugyanakkor írja alá [Horthy], amikor Gömbös 
Gyulát honvédelmi miniszterré nevezi ki".98 Nehéz 
megmagyarázni, hogy e két esemény között mi a logi
kai összefüggés azon kívül, hogy a kormányzó nyilván 
több okiratot egyszerre írt alá, ha már egyszer kezébe 
vette a tollat.

Az egyéni, eljárási kegyelemből adódóan, a hatályos 
büntetőeljárás-jogi szabályok értelmében az eljárás 
megszüntetésének volt helye (az igazságügyminisztéri
um ez ügyben október 14-én intézkedett99). A kérdés 
érzékenységét jelzi, hogy Zsitvay miniszter közölte 
Györkivel: „Miután én és Bethlen is megtagadtuk eb
ben a kérdésben való nyilatkozatokat, az a megállapo
dásunk, hogyha én a kabinetirodából megkapom az alá
írt aktát, ma, vagy holnap, akkor a sajtófőnökkel meg
állapodok egy hivatalos közlés szövegében, és ebben 
jelentjük be a pertörlést."100 Az eseményről a Népszava 
1929. október 13-ai számában adott hírt.101

Zsitvay Tibor a kérelmezőket október 14-én értesí
tette a jó hírről: „Főméltóságú nagybányai Horthy Mik
lós úr, Magyarország kormányzója a folyó évi október
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Közjegyzői okirat, a kegyelmezésről értesítő miniszteri leirat 
hiteles másolata (Zsitvay Tibor igazságügy-miniszter 1929. ok
tóber 14-én kelt, Bi. 965/2. iktatási számú levele; Pl Levéltár. 
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Jog
hó 10. napján kelt legfelsőbb elhatározásával kegye
lemből megengedni méltóztatott. hogy a budapesti kir. 
büntető törvényszék előtt Weltner Jakab ellen felség
sértés és lázadás bűntette miatt. Buchinger Manó ellen 
a magyar állam és a magyar nemzet megbecsülése ellen 
irányuló hatrendbeli bűntett miatt, végül Garami Ernő 
ellen a magyar állam és nemzet megbecsülése ellen irá
nyuló tizennyolc és további egy rendbeli bűntett miatt, 
valamint az állami és társadalmi rend felforgatására és 
megsemmisítésére irányuló vétség miatt folyamatba 
tett bűnvádi eljárás megszüntettessék. Erről a Magyar- 
országi Szociáldemokrata Pártot Peidl Gyula, Peyer 
Károly, Farkas István, dr. Györki Imre és Propper Sán
dor útján előterjesztett kérelmére értesítem. Budapest, 
1929. évi október hó 14-én. dr. Zsitvay s.k.”.102

Mónus Illés ezt követően az alábbi levelet írta Gara
minak: „Sokkal gyorsabban, mint gondoltuk. íme, át
nyújtjuk Önnek a pertörlési okiratot. Györki elvtárs hét
főn délelőtt szerezte meg. Ebből kitűnik, hogy noha Ön 
nagyon kitűnő társaságban van, mégis 19 bűncselek
ménnyel vezet. Ennyire bizonnyal nem gondolt. Igaz, 
Buchinger sem gondolt arra. hogy neki 6 rendbeli bűn
tette van.103 Ebből az okiratból kitűnik, hogy maradék
talanul intézték el minden peres ügyüket. Az eredeti ok
irat kezeink között van. amelynek az idemellékelt pél
dánya betű szerint hitelesített másolata. Egy példányt 
betekintés végett átadtam Vámbéry Rusztemnek. Ezzel 
az Ön kívánságának is eleget tettem."104

A levelet az alábbi sorokkal zárta: ..Györkinek most 
az a további teendője, hogy a külügyminisztérium és a 
belügyminisztérium útján a hatóságokat értesítteti, 
hogy az útlevelek kiadatására a követséget és a köröző
levelek hatálytalanításáról a hatóságokat értesítse." 
Buchinger a gyors és hatékony intézkedést 1929. októ
ber 17-én írt levelében köszönte meg: „Kedves Mónus 
elvtárs! A végzésről szóló másolatokat megkaptuk, és 
nagyon jól esik látnunk, hogy Györki és Ön milyen erős 
tempóban dolgoznak az ügyünkön.”105

H azatérés

Néhány napon belül valóban minden akadály elhá
rult a két emigráns szociáldemokrata vezető hazatérése 
elől, amire végül 1929. november 7-én került sor. 
Mónus Illés, Peyer Károly, Farkas István és Pajor Ru
dolf kísérte őket haza, és -  Varga Lajos szavaival -  ..ha
zatérésük alkalmából sok szervezet melegen köszöntöt
te őket”.106 A köszöntők közül kiemelkedik az MSZDP 
szegedi titkárságának üdvözlése, amely az ilyenkor 
szokásos nagy szavak helyett önkritikus politikai elem
zéssel szolgál: „Tagadhatatlan, hogy történtek hibák 
[...], melyeknek káros visszahatásuk volt a mozgalom
ra. Mégis úgy véljük, az ellenforradalom által legyőzött 
szociáldemokrata mozgalom vezetőinek jóhiszeműsége 
és az a becsületes szándéka nem lehet kétséges, hogy 
tévedéseikkel, taktikai hibáikkal is mindenkor a mun
kásosztály javát akarták szolgálni. Mentségük, hogy 
egy legyőzött sereg vezetői voltak, akik tehetetlenül áll-

__,tak. mert nemcsak a seregnek csak magva maradt meg,
20

mely a harc folytatását nem vállalta, de a forradalmi se
reg százezrei nem csupán dezertáltak, hanem át is pár
toltak az ellenséghez [...]. A mi megítélésünk szerint 
Elvtársaink hazatérése olyan kritikus időre esett, amitől 
már nem lehet messze olyan kényszerű politikai válto
zás. mely újabb megpróbáltatásokat vagy a munkásosz
tály szenvedéseinek enyhülését rejtheti magában."107

Buchinger és Garami már a hazatérésüket követő na
pon közzétették a Népszava hasábjain „a magyar dolgo
zókhoz intézett üdvözletüket".108 A cikkben, amelyet 
Garami Ernő jegyzett, ismét kinyilvánították, hogy ha
zaérkezésük érdekében semmilyen „paktumot” nem 
kötöttek, elveiket fel nem adták, ..reverzálist alá nem 
írtak”.109 Ismételten állást foglaltak amellett, hogy a 
kormány külpolitikai törekvéseit abban az esetben tud
ják támogatni, amennyiben a polgári demokrácia intéz
ményei -  mindenekelőtt az általános és titkos választó
jog -  helyreállítására sor kerül: ..amíg Magyarországon 
fennáll az antidemokratikus rendszer, az ország bajain 
-  beleértve a revíziót is -  nem lehet segíteni." E gondo
latokat az MSZDP választmányának tiszteletükre ösz- 
szehívott. 1929. november 15-i ülésen is megis
mételték.110

Ami a Buchinger Manó emlékirataiban is említett 
„reverzálist" illeti, ilyet minden bizonnyal egyikük sem 
írt alá, azonban az igazságügy-minisztériumi iratanyag
ból (elnöki bizalmas iratok) tudjuk, hogy -  legalábbis 
tervezeti formában -  készült ilyen dokumentum.111 Eb
ben ki kellett volna jelenteniük, hogy újságcikkeik 
„azoknak a válságos és végzetes időknek az izgalmas 
légkörében születtek, amikor az ország politikai és gaz
dasági összeomlása után az állami élet reorganizálásá
nak alapvető kérdéseiben végletesen elkeseredett és ki 
nem egyenlíthető politikai harcban állottunk azokkal, 
akik a közhatalom birtokában az ország sorsát irányítot
ták [...]".

Be kellett volna ismerniük, hogy megtévedtek: ..Most. 
amikor ebből az izzó légkörből kikapcsolva a higgadtabb 
és tárgyilagosabb szemlélet távlatában áll előttünk a le
tűnt évek története [...]. nem zárkózhatunk el annak elis
merése elől. hogy az az értékítélet, amelyet az akkori 
idők közviszonyairól s vezető egyéniségeinek magatartá
sáról alkottunk, súlyosan torzított volt [...], s hogy [...] 
méltatlanul részesítettük sértő és bántó támadásban oly 
tényezőket, akiknek jóhiszeműsége és jószándéka az 
összeomlott ország talpraállítását célzó s tagadhatatlanul 
érdemes és eredmények munkásságukban immár a mai 
felismerésünk szerint is kétségtelen volt."

Egyúttal -  és ettől reverzális a reverzális -  ígéretet 
kellett volna tenniük a kormányzó számára a követke
zőkre: „amennyiben az államfő legfelsőbb elhatározá
sa az ellenünk folyamatba tett eljárások törlésével 
megnyitná előttünk az útját annak, hogy hazatérve a 
közéletbe cselekvőleg ismét bekapcsolódhassunk [...]. 
az állam alkotmányos és törvényes rendjével szemben 
minden állampolgárt egyaránt terhelő kötelességek lo
jális szem előtt tartásával kizárólag parlamentáris és 
törvényes eszközökkel fogunk küzdeni politikai esz
ményeinkért az ország demokratikus haladása és fejlő



dése érdekében." A töredelmes beismerést, megbánást 
és bocsánatkérést tartalmazó levél tervezete az 
MSZDP és a kormány közötti tárgyalások kezdeti sza
kában. 1929 júliusában készült,112 és a hazai szociálde
mokraták becsületére vall. hogy végül ennek aláíratá
sát az emigráns vezetők hazatérésének feltételeként 
nem fogadták el.

Buchingerék hazaérkezésük után tevékenységükkel 
is rácáfoltak a hatalommal való megalkuvásukkal kap
csolatos híresztelésekre. A szociáldemokraták 1930. 
május 1-jén, tizenegy év óta először hirdettek ismét 
nyilvános rendezvényt, felvonulást.113 Buchinger Manó 
emlékirataiban ezzel összefüggésben megjegyzi: „Evek 
óta először történt, hogy a munkásság május elsején ki
vonult az utcára. Nagy örömmel állapítottuk meg. hogy 
Bethlen nem látta célszerűnek, hogy ezt a szokatlan 
tüntetést a szokott eszközeivel elfojtsa."114

1930. augusztus 11 -én választmányi ülést tartott a 
Magyarországi Szakszervezeti Tanács, ahol Peyer Ká
roly bejelentette, hogy a kormánnyal folytatott bértár
gyalások és a munkanélküliség kérdésével kapcsolatos 
egyeztetések sikertelenül végződtek. A szakszervezetek 
szeptember 1-jére tüntetést hirdettek, amelynek előké
szítéseképpen a Népszava augusztus 17-ei számában 
megjelent Garami Ernő kiáltványnak is felérő, híres 
cikke, a Ki az utcára!, amelyet röpiratként is terjesztet
tek. A tüntetésen hatalmas, százezres tömeg gyűlt össze 
az Andrássy út környékén, és összetűzésre is sor került 
a tüntetők és a rendőrök között. A karhatalom tűzparan- 
csot kapott, a rendőrök a tömegbe lőttek. Az esemény
nek sajnos halálos áldozata is volt (Darnyik János nap
számos személyében), és többen megsérültek.11'’

A demonstrációt országszerte tiltakozó megmozdu
lások. a hatóság részéről pedig letartóztatások követték. 
Alig több mint egy héttel később, szeptember 7-9. kö
zött került sor az MSZDP XXVII. kongresszusára, 
amely -  természetesen amellett, hogy értékelte az el
múlt napok történéseit -  földosztást sürgetett, és átfogó 
mezőgazdasági modernizációs programot fogadott el. 
Ugyanezen a gyűlésen Garami Ernőt és Buchinger Ma
nót ismét vezetőségi taggá választották.116

Buchinger a Szocializmus című folyóirat 1930. októ
beri számában szeptember elsejét úgy értékelte, mint 
egyfajta „perújítást" a magyarországi munkásmozga
lom történetében, azaz a jogokért folytatott küzdelem 
újraindítását: „Ez a pör tizenegy évig csak szünetelt, de 
a döntést óhajtja és várva-várja az élnivágyó ország. 
[...] A magyar munkásság szeptember elsejei megmoz
dulását úgy fogja feljegyezni a magyar história, mint a 
nagy pör újrafelvételének napját. Ez viszont azt bizo
nyítja, hogy a döntés sem késhetik nagyon soká."117

Jegyzetek------------------------------------------------------
1 A továbbiakban az életrajzi adatok forrása elsődlegesen: Baráth 

Magdolna-Gyarmati György-Kádár Zsuzsanna: Buchinger Ma
nó. In: Az 1947-49. évi Országgyűlés almanachja. Szerk.: 
Marclyn Kiss József, Vida István (Magyar Köztársaság Ország- 
gyűlése. Budapest. 2005. 67-68. p.). A lábjegyzetekben a későb
biekben csak az egyéb biográfiákból, illetve levéltári forrásokból 
származó adatokat jelöljük meg.

Mint láthattuk. Buchinger Manó a régi lelkesedés
sel és elszántsággal kapcsolódott be ismét -  közel tíz 
év emigráció után -  a magyar politikai életbe. Az ok
tóberi forradalom időszakában teljesített diplomáciai 
küldetéseit leszámítva, ekkor nyílt először alkalma a 
hivatalos politikában is részt venni. Már 1930 decem
berében. Budapesten mandátumot szerzett az általános 
törvényhatósági választásokon.118 ezt azonban nem 
tarthatta meg. ugyanis utóbb kiderült, hogy a Buda
pest székesfőváros közigazgatásáról szóló 1930:18. te. 
13-14. §-ai értelmében (a megkívánt hat év helyben- 
lakás hiányában) nem volt választásra jogosult, és így 
nem is lett volna választható (tévedésből vették fel a 
választók névjegyzékébe, ez viszont nem mentesíthet
te őt a törvényi kritériumoknak való megfelelés 
alól119).

Az országgyűlési képviselővé választásnak azonban 
nem volt feltétele hatévi helybenlakás (az 1925:26. te. 
9. § I. bekezdése ez esetben még az aktív választójog
hoz előírt két évtől is eltekintett). Buchinger Manó az
1931. júniusi parlamenti választásokon a dél-pesti (lis
tás) választókerületben mandátumot szerzett,120 így 
tagja lett a Szociáldemokrata Párt frakciójának.121 
1933-ben az MSZDP külügyi titkára (a „nemzetközi 
vonatkozású ügyek titkára") lett, és ekkoriban vált a 
parlamentben is mind aktívabbá, a Gömbös-kormány 
politikájának kérlelhetetlen bírálójává. Varsányi Erikát 
idézve: a szociáldemokrata képviselők közül „Kéthly 
Anna után ő szerepelt legtöbbet".122

Az 1935. március-áprilisi választásokon újraválasz
tották. így megszakítás nélkül 1939. májusig123 volt or
szággyűlési képviselő. A zsidótörvények miatt 1939 
után a párt vezetésében is háttérbe szorult, azonban ek
kor is komoly elméleti munkát végzett. A német meg
szállást követően szinte azonnal elfogta a Gestapo124 
(egy előre elkészített lista alapján), és több társával, 
egyebek mellett Peyer Károllyal együtt a mauthauseni 
koncentrációs táborba (KLM) szállították, ahol tizen
négy hónapig raboskodott.

1945 nyarán kapcsolódhatott be ismét, immár öregen 
és a rabságtól elgyötörtén a magyar politikai életbe. Az 
ideiglenes nemzetgyűlés tagja lett. majd (1953. augusz
tus 18-án bekövetkezett haláláig) folyamatosan parla
menti képviselő volt. Tényleges hatalmat azonban töb
bé nem kapott, a két munkáspárt egyesülését követően 
pedig teljesen háttérbe szorult. Míg nyugat- és észak
európai szociáldemokrata barátai, elvtársai Svédország
tól a szomszédos Ausztriáig sikeres kormányok vezető
iként valósíthatták meg elképzeléseiket a munkásság 
érdekében, őneki (és hazánknak) hasonló jó sors nem 
jutott. Ilyen volt a magyar huszadik század.

: Buchingcrt Garami Ernővel és Weltner Jakabbal együtt az ún. 
.jobboldali szociáldemokraták" közé sorolja az 1945 utáni törté
netírás. Sándor Pál némi pejoratív éllel egyszerűen csak „triumvi
rátusnak" nevezi őket, és nem győzi hangsúlyozni, milyen súlyos 
elvi és gyakorlati hibákat követtek cl, amikor a törvényesség és a 
parlamentarizmus talaján kívántak maradni (Sándor Pál: A ma
gyar filozófia története. II. kötet. Magvető Kiadó, Budapest,



siemle

1973, 15—41. p.; a továbbiakban: Sándor: A magyar filozófia). 
Ugyanakkor Pintér István 1980-ban megjelent könyvében -  s ez 
már az 1980-as évekre jellemző, árnyaltabb megítélést példázza -  
a harmincas évektől Buchingcr Manót (Mónus Illéssel együtt) kö
zéputasnak nevezi (a Peyer-féle „jobboldal" és a negyvenes évek
ben Szakasits nevével fémjelzett „baloldal" közölt). Lásd Pintér 
István: A Szociáldemokrata Párt története. 1933-1944 (Kossuth 
Könyvkiadó, Budapest, 1980, 5. p.; a továbbiakban: Pintér: A 
Szociáldemokrata Párt). Ugyanő másutt már a „jobboldaliakhoz" 
sorolja Buchingert (lásd pl.: uo. 268. p.)

3 Varsányi Erika: Bucltinger Manó. In: A magyar szociáldemokrá
cia kézikönyve. Főszerk.: Varga Lajos (Napvilág Kiadó, Buda
pest, 1999, 361-362. p.; a továbbiakban: Varsányi: Buchingcr)

4 Emlékiratai (Buchingher Manó: Küzdelem a szocializmusért. 
I—II. kötet. Népszava. Budapest, 1946-1947: a továbbiakban: 
Buchinger, Küzdelem) első kötetében külön fejezetet, mintegy 
hetven oldalt szentelt ennek a témakörnek, amelyben nagyfokú 
tájékozottságról és jogi műveltségről lett tanúbizonyságot; lásd: a 
Harc az általános és titkos választójogért című részt (Buchinger: 
Küzdelem. I„ 141-211. p.). Az 1945 utáni szakirodalomban épp 
amiatt ítélték el őt igen élesen, mert „túlzott jelentőséget tulajdo
nított" a választójognak (s általában a polgári szabadságjogok
nak). ahelyett, hogy az osztályharc és a proletárdiktatúra, azaz a 
polgári rendszer erőszakos megdöntése mellett foglalt volna ál
lást. Sándor Pál szerint Buchinger életét és gondolkodását a „le
gális illúziók uralma" határozta meg (Sándor: A magyar filozófia. 
II., 36. p.). Emlékirataiban valóban sok helyen idézi Ferdinand 
Lassalle-t. aki „azt ajánlotta a német munkásoknak, hogy legye
nek süketek és vakok minden iránt, ami nem az általános, egyen
lő választójogot jelenti" (pl. Buchingcr: Küzdelem, I„ 152. p.: 
Buchingcr Manó: Találkozásom Európa szocialista vezetőivel. 
Sajtó alá rend.: Kende János. Napvilág Kiadó, Budapest, 2003, 
124. p.; a továbbiakban: Buchinger: Találkozásom). Utóbbi mű
vében kifejti, hogy Garami Ernő „nagyon helyesen a demokrati
kus választójogi reformban ismerte fel a magyar politika archime
desi pontját. [...] A választójogban látta [...] azt a lehetőséget, 
hogy általa a magyar munkásosztály a demokratikussá átalakult 
országban maga is fel tudjon emelkedni’’.

5 Mucsi Ferenc: A Kristóffy-Carami paktum. A Magyarországi 
Szociáldemokrata Párt taktikája az 1905-1906. évi politikai vál
ság időszakában (Kossuth Könyvkiadó. Budapest. 1970. 142. p.)

6 Buchinger Manó: Küzdelem. L, 157. p.
7 A Népszava német tükörfordítása (a szerző megjegyzése); a lap 

korábban a Népszava melléklete volt. majd annak német nyelvű 
változataként külön jelent meg. Buchinger a szerkesztői feladato
kat 1919. február 6-áig látta el. Lásd: Szabó Dezső: Die 
deutschsprachige Arbeiterpresse Ungarns in den ersten Dekaden 
des 20. Jabrhunderts. in: An dér Schwelle dér Europiiischen 
Union (Európa Institut. Budapest, 2000, 247. p.)

8 Buchinger: Találkozásom, 54. p.
9 Lásd pl.: Politikatörténeti és Szakszervezeti Levéltár (Politikatör

téneti Intézet levéltára: a továbbiakban: Pl Levéltár). 696. f. 11. 
ő.e. 1., 9.. 10. I. -  A szólás- és sajtószabadság korabeli állapotát 
érzékletesen jellemzi, hogy Grossmann Miksát egy alábbi, nyil
vános rendezvényen elhangzott, az állami költségvetés bizonyos 
tételeit karikírozó tréfájáért ítélték tíz hónapra: „Ha a király ke
vesli a fizetését, talán lépjen sztrájkba, ez a sztrájk amúgysem 
okozna nagyobb üzemzavart". (Buchinger: Küzdelem. I., 277. p.)

10Pl Levéltár"696. f. II. ő.e. 7 .1.
11 Pl Levéltár, 696. f. 1. ő.e. 13.1. („Mán konnte da im Gefángnis 

nicht nur ausruhen, sondern auch fieissig seiner Wissbegierde 
fröhnen")

12 Manifesto o f tlie International Socialist Congress at Basel. In: 
Extraordinary International Socialist Congress at Basel. Novem
ber 24-25. 1912. (Vorwárts Publishers, Berlin. 1912. 22-27. p.)

13 Buchinger ezt magyar változatban (tudomása szerint elsőként) 
teljes terjedelemben közölte emlékirataiban (Buchingcr: Küzde
lem. !., 236-242. p.). Tanúvallomás című könyvében utalt rá. 
hogy a nyilatkozatot még a Magyar Távirati Iroda is ismertette 
(Buchinger Manó: Tanúvallomás. Az októberi forradalom tragé
diája. Népszava, Budapest, 1936. 38^10. p.).

14 Garami Ernő: Forrongó Magyarország. Emlékezések és tanulsá
gok (Pegazus. Lcipzig-Wien, 1922,74. p.: a továbbiakban: Gara
mi: A forrongó Magyarország)

15 Varsányi: Buchinger. 361. p.
16 Székely Gábor: A Magyarországi Szociáldemokrata Párt nemzet

közi kapcsolatai. In: A magvar szociáldemokrácia kézikönyve. 
321. p.

17 „A magyar szocialistákkal [...] az angol és francia szocialisták 
bátran kezet foghatnak, mert ehhez a kézhez nem tapadt a vérnek 
nyoma". (Buchinger: Küzdelem. II., 65.p.)

18 Haas György: A Felvidék és a párizsi békerendszer (Magyar 
Szemle. Új Folyam. X. 11-12. szám. Bp. 2001. december.). Az 
idézet forrása: Buchinger: Tanúvallomás, 108. p.

19 A kérdésről hosszasan értekezik Buchinger az októberi forrada
lomról írt könyvének A március 21-i összeomlás című fejezeté
ben. (Lásd Buchinger: Tanúvallomás, 133-143. p.)

211 Garami: Forrongó Magyarország, 112-113. p.
21 Hajdú Tibor: A magyarországi tanácsköztársaság. In: Magyaror

szág története. 8/1. kötet. 1918-1919. 1919-1945. Főszerk.: 
Ránki György (Akadémiai Kiadó, Budapest, 1984. 193. p.). Lásd 
még: Erényi Tibor: Szocializmus a századelőn (Kossuth Könyv
kiadó. Budapest, 1979. 79-80. p.: a továbbiakban: Erényi: Szoci
alizmus a századelőn)

22 Garami: Forrongó Magyarország. 112-113. p.
23 Buchinger: Tanúvallomás. 145. p.
24 Kiutazásának körülményeiről lásd: Buchinger: Küzdelem, II.. 

89-90. p.
25 A magyar szociáldemokrácia kézikönyve, 577. p.
26 Sipos Péter: Legális és illegális munkásmozgalom. 1919-1944 

(Gondolat Kiadó, Budapest, 1988, 19. p.: a továbbiakban: Sipos: 
Legális és illegális munkásmozgalom); A magyar szociáldemok
rácia kézikönyve. 577. o.

27 Sipos: Legális és illegális munkásmozgalom, 30. p.
28 Buchingcr: Küzdelem. II.. 98. p. A terror első neves szociálde

mokrata áldozata Cservcnka Miklós, az MSZDP panaszirodájá
nak vezetője volt 1920. január 16-án. ezt követte Somogyi Béla 
és az ifjú Bacsó Béla brutális meggyilkolása. Lásd pl.: Sipos: Le
gális és illegális munkásmozgalom, 34. p.

29 Garami: Forrongó Magyarország, 204-205. p.
30 Peyer Károly és Peidl Gyula már 1921-ben a hazatérés mellett 

döntött, és itthon komoly szerepet játszott a szociáldemokrata 
mozgalom elismertetésében, ami persze jelentős kompromisszu
mokkal járt. A témáról Buchinger emlékiratai második kötetében. 
Az emigráció lemorzsolódása című fejezetben elmélkedik 
(Buchinger: Küzdelem, II., 142-146. p.).

31 Erényi: Szocializmus a századelőn. 82. p.
32 Buchingcr: Küzdelem. II.. 127. p.
33 Buchinger: Küzdelem. II.. 133. p. Valójában ezek nem sajtóperek 

voltak, hanem összességében egy bűnvádi eljárás, amelyre ráadá
sul a vádirat szerint nem is volt alkalmazható a sajtóról szóló 
1914:14. te. (a Curia 1922. B.I. 6763. számú ítéletében foglaltak 
miatt, mivel külföldön megjelent sajtótermékről volt szó). Lásd: 
Magyar Országos Levéltár (a továbbiakban: MÓL) K 579 -  T 
1922 -63646. (599. csomó); 62.037/1923. sz. irat. 49. p.

34 Jövő, 1921. augusztus 24. Idézi; Buchingcr: Küzdelem, II., 
137-138. p.

35 A „paktum" szövegét csak 1924. december 31-én hozta nyilvá
nosságra a pártvezetés, elsősorban a párt „balszárnyának" köve
telésére. Lásd: Pölöskei Ferenc: Bethlen István törekvései az el
lenforradalmi rendszer konszolidálására (Párttörténeti Közlemé
nyek, 20, 1974. 3„ 68. p.)

36 Hosszú idő után az első tárgyilagos értékelés Sipos Péter nevéhez 
fűződik, aki a következőket írja a kérdésről: „Az 1921. decembe
ri megegyezés -  a nem teljesen alaptalan kételyek, fenntartások 
ellenére -  tágabb mozgásteret biztosított a szakszervezetek szá
mára, és lehetővé tette a pártszervezetek működésének újraindítá
sát. Mindez megfelelő körülményeket teremtett ahhoz, hogy az 
MSZDP részt vegyen az 1922. évi nemzetgyűlési választásokon". 
(Sipos: Legális és illegális munkásmozgalom, 68. p.)

37 Országosan 277 530 fő szavazott a szociáldemokraták jelöltjeire, 
illetve listájára (Budapest három körzetében és a pestkörnyéki



Jog
szavazókörzetben lajstromos választásra került sor). Lásd: Hubai 
László: A szociáldemokrata párt a parlamenti választásokon. 
1922-1947 (Múltunk. 42. 1997, 2., 119-145. p.). Sipos Péter az 
eredményt „győzelemmel felérőnek'' nevezi, a kedvezőtlen poli
tikai (és jogi) körülményekre figyelemmel (Sipos: Legális és ille
gális munkásmozgalom. 74. p.). A későbbiekben kiemeli, hogy a 
parlamenti jelenlét megszólalási, politikai véleménynyilvánítási 
lehetőséget biztosított az ebben egyébként erőteljesen korlátozott 
szociáldemokrata politikusok számára (uo.. 175. p.).

38 Erényi: Szocializmus a századelőn. 87. p.; Szabó Ágnes: Az első 
emigráció. In: A magyar szociáldemokrácia kézikönyve. 187. p. 

’9 Varsányi Erika: Weltner Jakab hazatérése az emigrációból (Párt- 
történeti Közlemények, 30. 1984. 3.. 165. p.; a továbbiakban: 
Varsányi: Weltner)

40 Varsányi: Weltner. 169. p.
41 Varsányi: Weltner. 172. p.
42 Varsányi: Weltner. 175. p.
41 Pl Levéltár. 653. f. 2732. ő.e. 3.1. Idézi: Varsányi: Weltner, 183. 

P-
44 A Büntető Törvénykönyv (1878:5. te.) irányadó 129. és 152. §-a 

értelmében mindkét cselekmény külön-kiilön is tíztől tizenöt évig 
terjedő államfogsággal volt büntetendő, bűnhalmazat esetén (a 
99. § alkalmazásával) a büntetés tétele akár húsz évre is emelhe
tő lett volna.

45 MÓL K 579 -  T 1922 -  63646. (599. csomó), 11323/1922. f.ü. 
sz. irat

46 Ez az ügy hivatkozási száma a továbbiakban, MÓL K 579 -  T 
 ̂ 1922- 63646. (599. csomó)

47 Lásd a kézírásos feljegyzést a 63646/1922. sz. iraton. MÓL K 
579 -  T 1922 -  63646. (599. csomó)

48 MÓL K 579- T  1922-63646. (599. csomó); 6645/1923. f.ü. sz. 
irat

49 MÓL K 579 - T  1922-63646. (599. csomó): T 36321/1923. sz. 
irat

511 MÓL K 579 -  T 1922 -  63646. (599. csomó); 62037/1923. k.ü. 
sz. irat

51 Buchingcr emlékiratai szerint a teljes cím: A fehér diktatúra erő
forrása (Buciiinger: Küzdelem. II.. 138. p.)
Az idézetek forrása a vádirat, amely az eredeti cikkekből csak ki
vonatokat idéz, néha nem szó szerint. Tartalmilag azonban csak 
egy helyen van egy névelő beillesztése miatt lényeges eltérés 
(lásd később).

' ! Az eredeti szövegben: „[...] hogy Magyarország kormányzója 
gyilkosok patrónusa legyen". A névelő beillesztése azt sugallja a 
vádirat szövegében, mintha Buchinger a cikkben Horthyt „a gyil
kosok patrónusának" nevezte volna. Lásd: Buchinecr. Küzdelem. 
II.. 140. p.

54 MÓL K 579 -  T 1922 -  63646. (599. csomó); 62037/1923. k.ü. 
sz. irat, 31. o-tól

55 MÓL K 579 -  T 1922 -  63646. (599. csomó); 62037/1923. k.ü. 
sz. irat. 35.o.

56 A szöveget idézőjelbe teszi, természetesen forrás megjelölése nél
kül. ugyanakkor ezzel a szerkesztési eszközzel arra engedve kö
vetkeztetni. mintha a terheltek közül valakitől származna e nem túl 
szimpatikus idézet (persze, ahogy szó szerint fogalmaz, amúgyis 
„méltán kijelenthetnék valamennyien"). Lásd: MÓL K 579 -  T 
1922 -  63646. (599. csomó): 62037/1923. k.ü. sz. irat, 48.o.

57 MÓL K 579 -  T 1922 -  63646. (599. csomó); 9568/1923. f.ü. sz. 
irat

58 MÓL K 579 -  T 1922 -  63646. (599. csomó); 19727/1928. k.ü. 
sz. irat

59 Mintegy kétszázezer szavazattal kevesebbet kaptak, mint a kon
zervatívok. de az angol választási rendszer miatt mégis 288 man
dátumot szereztek, szemben a 260 konzervatív képviselői hellyel.

80 Buchinger: Találkozásom, 89. p.
61 Nemes Dezső: A Bethlen-kormány külpolitikája 1927-1931-ben. 

A; „aktív külpolitika" kifejlődése és kudarca (Kossuth Könyvki
adó. Budapest. 1964, 282. p.; a továbbiakban: Nemes: A Bethlen- 
kormány)

62 Szabó Á.: Az első emigráció, 187. p.; Nemes: A Bethlen-kor
mány, 283. p.: Erényi: Szocializmus a századelőn. 89. p.

63 Erényi: Szocializmus a századelőn. 90. p.; Lásd még: Varga La
jos: Két emigrálás között. Garami Ernő itthon (Múltunk, 40, 
1990. 2. 44.. 46-47. p.)

M A miniszter családnevét helyesen ékezet nélkül (Walko) kell írni. 
1,5 Pl Levéltár. 658. f. 57117. ő.e. 1—4. I. Lásd a 4. lap hátoldalán ta

lálható kézírásos feljegyzést.
“  Pl Levéltár. 658. f. 57117. ő.e. 1.1.
67 Az idézet forrása a Politikatörténeti Intézet levéltárában fellelhe

tő. említett gépírásos szöveg. 658. f. 57117. ő.e. 1-4 .1.
,,s Pl Levéltár. 658. f. 57117. ő.e. 2 6 .1.
69 Varga: Két emigrálás között, 44. p.
7" Varga: Két emigrálás között. 44-45. p.
1 Bethlen István titkos iratai. Szerk.: Szinai Miklós, Szűcs László 
(Magyar Országos Levéltár-Kossuth Könyvkiadó. Budapest, 
1972, 358. p.)

7 :Az MSZDP részéről dr. Györki Imre (1886-1958) és dr. 
Vámbéry Rusztem (1872-1948) ügyvédek foglalkoztak az ügy 
jogi képviseletével, az Igazságügyminisztérium részéről pedig dr. 
Ángyán Béla (1885-1945) államtitkár vett részt az előkészítés
ben. Ángyán Béla korábban maga is ügyvédként praktizált. 1922- 
től a miniszterelnökség sajtóosztályát vezette. 1927-1931 között 
igazságügyi államtitkár volt. s Bethlen István gróf bizalmasának 
számított (forrás: Magyar Életrajzi Lexikon, ill. Varga: Kél emig
rálás között. 47. p.).

73 „Amnesztiát az egész emigrációnak!" -  lásd: Borsányi György: 
Válságévek krónikája. 1929-1933. (Kossuth Könyvkiadó, Buda
pest, 1986. 119. p.; a továbbiakban: Borsányi: Válságévek)

74 Pl Levéltár. 658. f. 57117. ő.e. 8-9. I.
75 Pl Levéltár. 658. f. 57117. ő.e. 12-13. I.
'' Lásd Mónus Illés 1929. szeptember 9-én kell kézírásos feljegyzé

sét Koronya Jolán részére: „A Garamival és Buchingerrel átnézett 
és újból, véglegesen megállapított szöveget itt küldöm" (Pl Le- 

_ vállár, 658. í. 57117. ő.e. 14.1.)
7 Mónus Illés 1929. szeptember 10-én táviratban tájékoztatja Garamit 

és Buchingert: „Ma átadva, válasz pár nap múlva. Mónus" (Pl Le
véltár. 658. f. 57117. ő.e. 34.1.). A témáról lásd még Nemes Dezső: 
A Bethlen-kormány, 290. p.: Varga: Két emigrálás között. 47. p.

'  1929. szeptember 9-ei szövegváltozatot lásd: Pl Levéltár, 658. f. 
57117. ő.e. 5.1.

79 Pl Levéltár. 658. f. 57117. ő.e. 5 .1.
811 Pl Levéltár. 658. f. 57117. ő.e. 5. I.
81 Végleges változatot lásd: Pl Levéltár, 658. f. 57117. ő.e. 6-7. I. 

és MÓL K 578 -  653. fond -  2745. ő.e. -  965. (98. doboz) 3-4.
I. (indigós másolata: 5 -6 .1.)

83 Pl Levéltár. 658. f. 57117. ő.e. 38. I.
83 Pl Levéltár. 658. f. 57117. ő.e. 39. I.
84 Piszkozali példányt (kézzel több helven belejavítva) lásd: MÓL 

K 578 -  653. fond -  2745. ő.e. -  965. (98. doboz) 7 -15 .1.: vég
leges szövegváltozat: MÓL K 578 -  653. fond -  2745. ő.e. -  965. 
(98. doboz) 17-25.1.

85 MÓL K 578 -  653. fond -  2745. ő.e. -  965. (98. doboz) 2 0 .1.
86 MÓL K 578 -  653. fond -  2745. ő.e. -  965. (98. doboz) 21.1. Ér

dekesség, hogy az első gépelt szövegváltozatban még a „csendes 
munkatársa” kifejezés szerepel, lásd: MÓL K 578 -  653. fond -  
2745. ő.e. -  965. (98. doboz) ILI.

87 MÓL K 578 -  653. fond -  2745. ő.e. -  965. (98. doboz) 23-24.1.
88 MÓL K 578 -  653. fond -  2745. ő.e. -  965. (98. doboz) 24. I.; 

idézi Nemes: A Bethlen-kormány. 291. p.. Lásd még: Erényi: 
Szocializmus a századelőn, 88. p.; Kende János: Adalékok Gara
mi Ernő második emigrációjának történetéhez (Párttörténeti Köz
lemények, 1967. 2. sz.)

89 Az 1929. szeptember 27-ei minisztertanácsi ülés jegyzőkönyvét 
lásd: MÓL Miniszterelnökségi Levéltár. 1867-1944. K 27. f. 
Közzéteszi Karsai Elek (szerk.): A magyar ellenforradalmi rend
szer belpolitikája és gazdasági helyzete. 1927. január-1931. au
gusztus 24. Iratok az ellenforradalom történetéhez. 5. kötet (Ma
gyar Országos Levéltár-Kossuth Könyvkiadó. Budapest. 1976. 
342. p.) Lásd még: MÓL K 578 -  653. fond -  2745. ő.e. -  965. 
(98. doboz) 15.1.

90 Az Est, 1929. október 1. Lásd: Buchinger: Küzdelem. II.. 190. p.
91 Pl Levéltár. 658. f. 57117. ő.e. 43. I.



92 Népszava, 1929. október 2. Idézi: Buchinger: Küzdelem. II.. 
191-192. p.

93 Népszava, 1929. október 4. Idézi: Varga Lajos: Két emigrálás 
között. 47. p.; némiképp eltérő szöveggel: Buchinger: Küzde
lem. II., 190-191. p.

94 A kegyelmi elhatározás teljes szövege: ,.A magyar királyi 
igazságügyminiszter előterjesztésére kegyelemből megenge
dem, hogy a budapesti királyi büntető törvényszék előtt 
Weltner Jakab ellen felségsértés és lázadás bűntette miatt, 
Buchinger Manó ellen a magyar állam és a magyar nemzet 
megbecsülése ellen irányuló hétrendbeli bűntett miatt, végül 
Garami Ernő ellen a magyar állam és a magyar nemzet meg
becsülése ellen irányuló tizennyolc és további egy rendbeli 
bűntett miatt, valamint az állami és társadalmi rend felforgatá
sára és megsemmisítésére irányuló vétség miatt folyamatba 
tett bűnvádi eljárás mcgszünteltessék.” (MÓL K 578 -  653. 
fond -  2745. ő.c. -  965. (98. doboz) 25. I. Lásd még: Zsitvay 
Tibor igazságügyminiszter 1929. október 14-én kelt, Bi. 
965/2. iktatási számú levele. Közjegyzői másolatban: Pl Le
véltár, 696. f. 29. ő.e. 1.1.; Varga Lajos: Két emigrálás között. 
47. p.; Varsányi: Weltner. 184. p.

95 Lásd pl.: Erényi: Szocializmus a századelőn. 88. p.: „Horthy 
1929 őszén Garamit és Buchingert - [ . . . ]  »a magyar állam és a 
magyar nemzet megbecsülése ellcn« irányuló »bűntctlüket«, va
lamint az »állam és társadalmi rend felforgatására és megsemmi
sítésére irányuló vétségüket" megbocsátva -  amnesztiában ré
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megtörtént, tehát 1929. november 7-én hazautazhattunk."
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102 Magyar királyi Igazságügyminisztérium. Bi. 965/2. iktatási szám. 

Dr. Lukács Izsó királyi közjegyző által 774/1929. számon készí
tett hiteles másolat (gépirat). Pl Levéltár, 696. f. 29. ő.e. I. I.
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104 Pl Levéltár, 658. f. 57117. ő.e. 49. I.
105 Pl Levéltár, 658. f. 57117. ő.e. 51. I.
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mokrácia kézikönyve. 581. p.

117 Buchinger: Küzdelem, II., 199. p.
118 A választások körülményeiről bővebben lásd Schweitzer Gá

bor: Autonómia -  korrektívumokkal. A fővárosi törvényhatósá
gi bizottság jogállásának törvényi szabályozása 1920-1930 kö
zött. Doktori értekezés (kézirat. Budapest. 2006, 304-306. p.); 
Ignác/. Károly: A hatalom eszközei a választói akarat ..korrigá
lására". A törvényhatósági választási rendszer elvei és gyakor
lata Budapesten a Horthy-korszakban. (Múltunk. 50. 2005, I., 
210-237. p.)

119 A Közigazgatási Bíróság előtt 2311/1931. K. számon folyamat
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120Országgyűlési képviselői megbízólevelét lásd: Pl Levéltár. 696. 
f. 7. ő.e. 30-31.1. A megbízólevél kelte: 1931. július 3.

121 Az MSZDP a nyílt választási rendszer sajátosságai és az ezzel 
kapcsolatos machinációk miatt 1922. évi kiváló eredményét a 
korszakban nem tudta többé megismételni. 1931-ben. hasonló
képpen az 1926. évi választásokhoz. 14 képviselői helyet szerez
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szavazataik" számát (a korábbi, nagyjából 127 ezer helyett im
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122 Varsányi: Buchinger, 361. p.
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