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A XX. század nagy viharai több millió honfitársunkat sodorta emigrációba, a messzi 

tengeren túlra. Dr. Ónody Olivér is tízezer kilométernyi távolságba került szülőföldjétől. Haláláig 

kitartott új hazája, Brazília mellett, de szakmai munkásságával a magyarság jó hírnevét öregbítette. 

Ónody Olivér 1911. június 24-én született Felvidéken, Eperjes városában. Ügyvéd édesapja 

és művelt édesanyja nagy figyelmet szenteltek fiúk oktatására. Középiskolai tanulmányait a híres, 

1667-ben alapított eperjesi evangélikus kollégiumban végezte, ahol 1930-ban érettségizett. 

Eperjesi iskolaéveihez tartozik az alábbi, a korszakot jól jellemző történet, melyet 

visszaemlékezésében így ír le: „egy nap barátommal, padtársammal, Dobay Istvánnal elhatároztuk, hogy 

kivágjuk egy csúnya, szakállas bácsi képét a könyvünkből. A pech csak az volt, hogy a kép Masarykot, a 

csehszlovák államelnököt ábrázolta…”.  

Az érettségit követően Prágában folytatta tanulmányait. 1934. november 23-án avatták jogi 

doktorrá a Károly Egyetemen. A csehszlovákiai diákévek után Franciaország következett: 1937. 

június 30-án a Párizsi Egyetem, 1938. július 6-án pedig a szintén párizsi Ecole Libre des Sciences 

Politiques okleveleit kapta meg, melyek diplomáciai stúdiumait tanúsítják. 1939. februárjától a 

Miniszterelnökség Tájékoztató Osztályán, majd a nemzetiségpolitikai Osztályán előadóként 

dolgozott.  

Erre a helyre egyébként maga Teleki Pál hívta, akivel találkozásáról Ónody így vall 

visszaemlékezésében: „1938-ban egy vitaest volt a Sorbonne-on, amelynek a végén összeverekedtünk a 

románokkal. Elszakadt ruhámat igyekeztem rendbe hozni, amikor egy idősebb úr lépett oda hozzám és 

megkérdezte, honnan jöttem. Mikor mondtam, hogy a Felvidékről, egy névjegyet adott és ezt mondta: ’a diplomája 

megszerzése után, amikor megy haza, szakítsa meg útját Pesten és keressen fel.’ Egyetlen öltönyöm gyászos sorsán 

szomorkodva meg sem néztem a névjegyet, hanem egyenesen a zsebembe csúsztattam. Csak másnap néztem meg és 

láttam, hogy Teleki Pál földrajztanár neve áll rajta.” 1940-ben egy évet tanársegédként dolgozott a 

varsói Pilsudsky Egyetemen.  

1942. május 5-én tette le hivatali esküjét, mint a Miniszterelnökség hivatali segédtitkára. 

1942. december 21-én a Pécsi Erzsébet Királyné Egyetemen a „Politikatudományok Doktorává” 

avatták. 1943. augusztus 14-én a nevére kiállított futárigazolvány szerint Bécsből Budapestre 

utazott. Közben megjárta a Don-kanyart is, ahol Urivynál megsebesült. Az ekkor már 8 nyelvet 



(magyar, szlovák, cseh, orosz, lengyel, francia, német, angol) beszélő fiatalember élete nagy 

döntése előtt állt: 1945-ben elhagyta Magyarországot.  

Rövid párizsi kitérő után egy brazil diplomata barátja, volt párizsi diáktársa javaslatára 

vándorolt ki 1946-ban Brazíliába, „a jövő országába.” Először São Pauloban telepedett le, ahol 

rögtön bekapcsolódott az ottani magyar szellemi életbe: 1948-ban a magyar bencések által 

alapított Délamerikai Magyar Hírlap létrehozásában tevékenyen részt vett. „Mivel azonban 

természetemnek nem felelt meg az emigrációban természetszerűleg fellépő torzsalkodás, 1950-től teljesen 

visszavonultam a magyar koloniális élettől, és kizárólag egy brazil kormányszervnél dolgoztam, mint közgazdász, 

nyugdíjazásomig, 1977-ig” – írja egy 1991-ben az OSZK Magyarságkutató Intézetéhez küldött 

levelében.  

Munkásságát több külföldi állam is elismerte, melyet azok a meghívások is bizonyítanak, 

amelyeket államfőktől kapott (pl. 1960. szeptemberében meghívták Mexikó függetlenségének 

állami ünnepségére, 1964-ben pedig maga De Gaulle francia elnök invitálta a július 14-i állami 

ünnepre). 

Külön érdemes kiemelni magyar vonatkozású történészi munkáit, melyek a Rio de Janeiro-i Brazil 

Történeti és Földrajzi Intézet (Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro – IHGB) 

tanulmányköteteiben jelentek meg: Um jurista e historiador húngaro no Brasil no século passado 

(Egy magyar jogász és történész Brazíliában a múlt században – Kornis Károly élete és munkássága – 1979.), 

Um toponimo húngaro num mapa do Brasil do século XVI. (Egy magyar földrajzi elnevezés Brazília 

XVI. századi térképén – 1980.), Um capitao do exército húngaro no Brasil (A magyar hadsereg 

századosa Brazíliában – Décsy János 1848-as honvédtiszt élete és munkássága – 1981.), Frei Estevao da 

Hungria (Magyarországi István atya: Pálffy István kapucinus élete és munkássága – 1982.), Um caminho de 

um negro pela Hungría a um museo brasileiro (Egy néger útja Magyarországon keresztül egy brazil 

múzeumig – 1984.), Um viajante húngaro no Brasil no século passado - A vida de Estevao Geöcze 

de Szendrő (Egy múltszázadi magyar utazó Brazíliában – Szendrői Göcze István élete és munkássága – 

1986.), Um regimento de Dom Pedro I. (I. Péter egyik ezrede – 1986.),  O Culto dos santos 

húngaros no Brasil e a história da Igreja Católica Romana Húngara no Brasil (A magyar szentek 

brazíliai tisztelete és a brazíliai magyar Római Katolikus Egyház története – 1992.), A Imprensa Húngara 

no Brasil (A brazíliai magyar sajtó – 1997.). 

 

Még több kiadatlan magyar és portugál nyelvű munkája van Brazília gazdasági és társadalmi 

fejlődése az utolsó fél évszázad alatt – előadás, Brazília és Magyarország történelmi kapcsolatai – előadás, 

valamint számos brazil történeti téma. Magyarul az alábbi cikkei, tanulmányai jelentek meg: 

Adalékok a brazil-magyar kapcsolatokhoz (Bécsi Napló 1992. november-december), 



Magyarságkutatás Brazíliában (Világszövetség, 1993. április 13.), A Miniszterelnökség és annak 

régi nemzetiségpolitikája (Valóság, 1997. IV. sz.).  

Munkásságának brazil szempontból legjelentősebb részét a gazdasági, pénzügyi írásai 

alkotják. A brazil infláció című 419 oldalas munkáját (A inflação brasileira 1820 – 1958) a Dél-

amerikai Magyar Hírlaptól (DMH) kezdve számos egyéb brazil, német, angol, francia, spanyol és 

olasz nyelvű gazdasági lap méltatta. A DMH 1961. március 19-i száma így mutatja be e pénzügyi 

szakmunkát: „Szakérdeklődésen túl is figyelmet keltő munka…, Dr. Onody magyar szempontból is sokat tett, 

(…). … végigvezeti művén nemcsak a magyar pénztörténetet, a magyar gazdasági élet jelenségeit az Árpád-háztól 

kezdődően, hanem epizódszerűen a magyar történelem főbb mozzanatait is ismerteti. Így műve iskolapéldája 

annak, hogyan szolgálhat a magyar ember nemzetének olyan témakörben is, mely első tekintetre nem látszik 

alkalmasnak arra, hogy magyar vonatkozásokat beledolgozzanak. Megtanulta, hogyan kell szolgálnia 

nemzetét mindenhol és mindenkor, ahol és amikor arra alkalom kínálkozik.”  

Rendszeresen publikált több brazil szaklapban (Revista Brasileira de Política Internacional, 

Diário de Sao Paulo - Vida Industrial, Revista Bancária Brasileira, Revista de História da 

economia Brasileira). Szakmai életútját számos nemzetközi konferencia részvétel is színesítette. 

1968. szeptember 9-14. között részt vett például Bloomingtonban az Indiana Egyetem rendezett 

Nemzetközi Gazdaságtörténeti Társaság IV. Konferenciáján. Ezen a konferencián 

Magyarországot a következő személyek képviselték: Berend T. Iván, Katus László, Makkai 

László, Pach Zsigmond Pál, Ránki György, R. Várkonyi Ágnes, Zimányi Vera. Érdekes azonban, 

hogy levelezésében nem találunk nyomot arra vonatkozólag, hogy a felsorolt hazai történészekkel 

kapcsolatba került volna. Ez is azt erősíti meg, hogy elvhű politikai emigránsként egészen a 

rendszerváltoztatásig nem tartott hivatalos kapcsolatot Magyarországgal, sem Csehszlovákiával. 

1968-ban látogatott először Budapestre, szigorúan magánjelleggel, majd a 70-es évektől megkezdte 

történeti tárgyú kutatásait a hazai levéltárakban is (1973. október 3-i dátummal a Magyar 

Országos Levéltár „Ónody Olivér közgazdász” felirattal látogatójegyet állított ki számára, OSZK-

s olvasójegyet a 80-as években kért).  

Magyarországi kapcsolatainak a hiányát pótolta, hogy intenzív levelezést folytatott a 

brazíliai és egyéb nyugati magyar emigráció több kimagasló személyiségével Dr. Hets Aurelián, 

Kerényi Oláf, Dr. Kögl Szeverin és Dr. Jordán Emil bencésekkel, Apostol János református 

lelkésszel, Vasváry Ödönnel, a szegedi Somogyi Könyvtárban található Vasváry Gyűjtemény 

alapítójával, Landy Dezső São Pauló-i magyar könyvkereskedővel. 

Értékes és nagy gonddal összeválogatott magánkönyvtárának magyar könyveit részben az 

emigrációban élő kiváló írók és történészek munkáiból állította össze Márai Sándor, Lénárd 

Sándor, Gosztonyi Péter, Borbándi Gyula, részben pedig haza és határon túli kiadóktól, 



könyvesboltokból szerezte be Új Idők Lexikonát és a Pallas Nagylexikon köteteit egy kassai 

rokona segítségével az ottani magyar antikváriumból rendelte meg. 

1990-ben felvette a kapcsolatot a Brazíliában székelő magyar diplomáciai szervekkel, 

valamint több magyarországi intézménnyel (OSZK, MTA, Hadtörténeti Intézet, egyetemek). 

Előadásokat tartott a az OSZK Magyarságkutató Intézetében, a szegedi és pécsi egyetemeken, 

valamint az Akadémián. Levélváltásai voltak többek között Antall József miniszterelnökkel, Benda 

Kálmán történésszel. 1991-től folyamatosan megküldte portugál nyelven megjelent tanulmányait 

az OSZK-ba, így munkái egy része már itthon is tanulmányozható. 

Gazdag pályafutását jelzi, hogy 1996. április 25-én az Uruguayi Történeti és Földrajzi Intézet, 

június 21-én a Madridi Királyi Történeti Akadémia, szeptember 7-én pedig az Argentin Köztársaság 

Nemzeti Történeti Akadémiája levelező tagjává választotta. 

Az 1838-ban I. Péter brazil császár által alapított Rio de Janeiró-i Brazil Történeti és 

Földrajzi Intézet 1975-ben tiszteletbeli, majd 1981-ben rendes tagjává választotta. Dr. Ónody 

Olivér az első és eddig egyetlen magyar tagja Brazília legrangosabb történeti intézetének. 

1997. november 26-án hosszas betegség után hunyt el, Rio de Janeiróban. Földi maradványai 

Ausztriában pihennek. 

 

 

 


