
zett vezető személyiségei igenis tájé
kozottak voltak a valódi háborús hely
zetről. A magyar vezérkar zöme már 
Sztálingrád óta tudta, hogy a háború 
elveszett, vagy legalábbis sejtették, ha 
nem is akarták hinni, hogy a háború 
előnytelen kimenetelű lesz. Ők nem Szá
las! és a németek miatt cselekedtek 
úgy, ahogy az 1944. október 15-én tör
tént, hanem — mivel a politika már az 
1941-i orosz ajánlat elutasításával, ta
lán már a háborúba lépés elhatározásá
val csődöt mondott — ők úgy cseleked
tek október 15-én, ahogy a „katonai jó
zan ész" megkövetelte. 

Ismétlem, kár volt a III. kötet ilyen
képpen való megírása és kár volt a so
rozat szellemével az értékes fejezeteket 
(mint pl. Mészöly Elemér vezérőrnagy 
I. kötetbeli I—VI. fejezetét: Magyaror
szág katonapolitikai helyzete a két vi
lágháború között) lerontani. Célszerűbb 
lett volna, amint már említettem, az 
akkori vezető állású, már kihalóban lé
vő katonák élményeit, feljegyzéseit, 
naplóit összefoglalni, rendszerezve 
megírni egy majdani igazi, objektívan, 

Több, Magyarországon a II. világhá
ború után megjelent hadtörténelmi 
könyv „hozzászólójaként" és az első, a 
háború után megjelent hadtörténelmi 
mű (A magyar katona a II. világhábo
rúban) írójaként Nagy Vilmos értékes 
könyvéhez szeretnék röviden hozzászól
ni és egy helyesbítést kérni. 

A könyv nagyon érdekes egy elismert 
magyar katonai vezető tapasztalatainak 
és véleményének ismertetése szempont
jából, mert történelmet, különösen 
olyan vitás korról, mint 1944/45 volt, 
csak akkor lehet objektívan írni, ha 
többeket, lehetőleg minden felet meg
hallgatunk. Ezért is adtam — mint a ve
zérkar főnökének, Vörös János vezér
ezredesnek volt szárnysegéde — szíve-

a Magyarországon és ' Nyugaton tárolt 
magyar és idegen hadtörténelmi okmá
nyok alapján megírandó: „Magyar had
történelem 1920—1945-ig" c. tudomá
nyos mű részére. 

Az idő múlik és ezt a feladatot ad
dig kellene végrehajtani, legalábbis 
vázlataiban, amíg a „szereplők" még 
élnek. 

Az ismertetett mű azonban az esemé
nyek ismertetésével a — III. kötet el
hibázott szellemétől eltekintve — hoz
zájárult a magyar katonaeszmény ápo
lásához és bizonyítja — amit Nemes-
kürty „Rekviem egy hadseregért" c. 
könyve is elismer — a magyar katona 
kiválóságát: hogy alacsonyabb rendű 
felszerelése, szervezése, kiképzése da
cára, a túlerejű ellenséggel szemben 
még reménytelen helyzetben is, a ma
gyar katona mindenkor helytállt. Kár, 
hogy szubjektív beállítottsága miatt 
nem került ebben a könyvsorozatban 
kifejezésre a magyar nép és magyar 
katona történelmi szerepe Kelet és 
Nyugat között. 

sen interjút a Századunk c. filmsorozat
hoz! 

Ebben a könyvben két állítás is iga
zolta eddigi írásaimban, interjúimban 
már kifejtett nézeteimet: 

a) Sztálingrádig (1942 őszéig) senki 
sem (Nagy Vilmos sem) volt meggyő
ződve a háború kimeneteléről; hogy ki 
lesz a győztes, emlékiratai szerint, még 
Churchill sem sejtette. 

b) A 195. oldalon írja a szerző „ . . . 
semmiképp sem érhette volna az orszá
got 1944. október 15-én a kormányzói 
proklamáció készületlenül". Szerintem 
különösen nem a katonai vonalat, mely
nek kötelessége lett volna a „fegyver
szünet" hadműveleti előkészítése, vég
rehajtása. Tehát hogy 1944. október 15. 

Hozzászólás 
Nagybaczoni Nagy Vilmos 
VÉGZETES ESZTENDŐK 

(Második, átdolgozott kiadás, Gondolat Könyvkiadó, Budapest, 1986) c. 
könyvéhez 
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végrehajthatatlan volt, Nagy Vilmos is 
igazolja! Elégtétel volt számomra, hogy 
ö is helyesli, amit könyvemben kifej
tettem: kár volt 1940 nyarán, mikor 
a Szovjetunió Romániával szemben is 
fellépett, az együttműködést velük, Er
dély visszaszerzése érdekében, nem ki
építeni. Talán másképp alakult volna 
Magyarország sorsa! Ehhez csak annyit, 
hogy Werth vezérezredes, mint a Vezér
kar Főnöke, és a vezérkar egésze is 
helyeselte ezt, csak a „politika" (a Kor
mányzó és környezete valamint gr. 
Teleki miniszterelnök) intette le a né
metekre való tekintettel. 

Mint nem helyes és a tényeknek nem 
megfelelő megállapítása viszont Nagy 
Vilmosnak a 101. oldalon: „A zsidó
kérdés . . . Ebben a kérdésben a vezér
karnál sem találtam megértésre." Ép
pen én személyesen dolgoztam ki az 
1. vkf. (elvi) alosztálya vezetőjeként, a 
Vezérkar Főnöke, Szombathelyi vezér
ezredes utasítására egy rendeletterve
zetet a HM részére és a hadműveleti 
egységeknek a „Zsidó munkaszázadok
kal való bánásmódra", melynek tartal
ma teljesen egyező volt Nagy Vilmos 
nézeteivel és 100%-ig az emberiesség 
jegyében íródott és adatott ki! Erre a 
rendeletre senki sem adhatott negatív 
bírálatot. Nem lehet általánosítani: ha 
egyes vezérkariak erősen „antiszemiták" 
voltak is, a vezérkar, mint olyan, egé
szében nem volt az! 

Teljesen helytelenítem, hogy a 321. 
oldalon a származásra hivatkozva ítéli 
meg egyesek „magyar érzelmét", tevé
kenységét, beállítottságát. Szerintem 
nem a származás, hanem a lelki beállí
tottság volt a döntő (lásd Náday altá
bornagyot). Hisz Nagy Vilmos maga is 
írja: „ . . .hogy a színmagyarok között 
is fellelhető volt a szélsőjobboldal egy-
egy nagyhangú képviselője". És fordít
va is megvolt! Az idegen származás a 

monarchia öröksége volt, de sokszor 
nagy haszonnal! 

Magam is osztrák (karintiai) apától 
és magyar anyától származom, nagy
bátyám az ismert szociáldemokrata 
képviselő, ércsokalyi Fényes László 
volt. Ezért a tényeknek semmiképp 
sem megfelelő, mikor a 329. oldalon a 
könyv (lehet, hogy nem éppen Nagy 
Vilmos) engem is felsorol, ráadásul 
helytelen névmegadással („Abonyi" ve
zérkari őrnagy: Nareddi), mint az 1944 
októberében vezető szerepet játszó ka
tonát ! 

Nevem: Adonyi-Naredy, 1944. június 
15. óta a harctéren voltam, addig Vörös 
János vezérezredes szárnysegéde, ö 
engem csak 6 hónapra akart kiengedni, 
de mire ez lejárt (1944. X. 15.), már ö 
sem volt a vezérkar főnöke. Engem 
pedig, éppen beállítottságom miatt, az 
akkori „nyilas katonai vezetőség" nem 
hívott vissza a Központba, hanem harc
téren maradtam, mint hadosztály ve
zérkari főnök, majd ismét felfele „buk
tatva" mint az „1. hadsereg főszállás-
mestere". Ez bizonyítja, hogy az 1944. 
október 15-i „központi" eseményekhez 
nem volt semmi közöm és könyvem
ben (1951) is csak mint „harctéri vezér
kari tiszt" tudtam október 15-ről be
számolni, az ott kapott parancsok alap
ján. Német kiadásban ezt a fejezetet 
a német könyvkiadó felkérésére a két 
főszereplővel : Hennyey vezérezredes, 
külügyminiszterrel és Kapitánffy Albin 
vezérkari őrnagy, szárnysegéd utódom
mal írattam meg! 

Jó lenne, ha a jövőben hasonló köny
vek megjelennének, a történelmi igaz
ság miatt esetleg még élő, akkori vezér
kariakat is felkérni lektorálásra. 

összefoglalva: e hibák mellett is ér
demes a hadtörténelemmel foglalko
zóknak ezt az értékes írást elolvasni, 
tanulmányozni ! 
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Hozzászólás 
Eszenyi László 

TRIANONI NEMZEDÉK 
(Magyar Világ Kiadó, Budapest, 1989) című könyvéhez 

Sok „politikai tendenciával" megírt 
könyv után került kezembe az 1989-
ben Magyarországon kiadott, de az 
egyesült államokbeli emigrációban szü
letett, nagyon is jellemző című, kiváló 
írás, a „Trianoni nemzedék", a mi ka
tonai nemzedékünket igazoló jelmon
dat alatt: „Teljes igazságot és semmi 
mást, mint az igazságot! „Remélem, 
hogy az e jelmondat szellemében írot
tak végleg feltárják a m. kir. honvéd
séget vádolók és a múltban azt igaz
ságtalanul üldöző politikusok, hadtör
ténészek előtt is a valóságot, azt, hogy 
mi, a gyermekkorunk óta „katonának 
nevelt nemzedék", úgy cselekedtünk, 
ahogy neveltek és amit a Ludovika 
Akadémia jelszava hirdet: „A hazáért 
mindhalálig!" Így ez a könyv, őszinte 
szavaival, nem csekély mértékben járul 
hozzá „rehabilitálásunkhoz!" 

Ez a jelmondat jellemzi az Eszenyi 
könyvében írottakat, főleg azoknak a 
vezérkari bajtársaknak, akiknek a mi 
1930-ban avatott vezérkari évfolya
munktól eltérően, a fiatalabb évfolya
mokat jellemző „háborús pályafutás" 
jutott már osztályrészül. E pályafutás 
jellemzői: a külföldi csapatszolgálat, a 
doni harcokban való gyakorlati harc
téri bevetés, ami szomorú áldozatokat 
is követelt; a 2 évre lerövidített Hadi
akadémia után majdnem folytatólagos 
harctéri beosztások és így a kevés „köz
ponti szolgálat"! E „háborús vezérkari 
tisztek" pályafutásának állomásait ki
válóan ismerteti Eszenyi könyve, mely
ben saját életútját írja le, lelki harcai
val, egyéni élményeivel, elöljáróit jel
lemző kiváló ismertetéseivel, elegendő, 
mégis kevesebb történeim i-esemény i 
boncolgatással, mint azt már hasonló 
természetű írásokban tapasztalhattunk, 
így a nem katonai előképzettségű nagy
közönségnek ez a könyv talán szóra
koztatóbb olvasmány és amint a szerző 
írja: „Szeretném, ha írásomat minél 
több fiatal magyar olvasná odahaza, 
hogy tisztább, igazabb képet kapjanak 
az előttük járó nemzedékről!" — és kü
lönösen a m. klr. honvédségről. Így ez 
a könyv igazi magyar célt is szolgál. 

Nagyon tetszettek Eszenyi könyvében 
a Kádár Gyula vezérkari ezredes „A 
Ludovikától Sopronkőhidáig" c. emlé
kezése I. részével (Csapatszolgálaton) 
szemben a saját csapatszolgálatáról 
írottak. A Kádár-könyv, az általános 
helyzettől eltérően, igazságtalanul, rosz-
szakaratúan írja le a debreceni csapat
életet, a m. kir. Honvédségnek csak a 
gyengéit mutatva ki. Lehet, hogy Ká
dárnak ezt a megjelenhetés érdekében 
így kellett megírnia, mert hisz ez a 
rész élesen ellenkezik, a II. résszel, a 
„központi beosztásban" megéltek ob
jektív leírásával, amit akkori beosztá
som (1. vkf.) folytán hivatalos érintke
zéseink révén tudok igazolni. Eszenyi 
is felmutatja a m. kir. Honvédség hir
telen fejlesztésével kapcsolatosan elő
állt nehézségeiket, de ezeket egy kiváló 
tiszt, mint ő, igyekezett kiküszöbölni. 

Kiválóan jellemzi könyve 252. olda
lán a m. kir. tisztikar 1943-as lelki be
állítottságát a szovjetunióbeli háborús 
bevetéssel és szovjet haderőnek az or
szág határaihoz való közeledésével kap
csolatban, midőn így ír: „ . . . 1943 kö
zepén én még nem ismertem olyan tisz
tet, aki a szovjet mellett foglalt volna 
állást, . . . Ma sokan ezt az érzést az első 
kommunizmus — a Tanácsköztársaság 
— kellemetlen emlékeivel magyaráz
zák,- vagy az azóta eltelt huszonöt év 
antibolsevista nevelésének tulajdonít
ják. E két okhoz hozzájárult az a ta
pasztalat is, amit a Szovjetunió terüle
tén szereztünk . . . arról a miénknél jó
val kezdetlegesebb életformáról ami a 
háború kitöréséig ott uralkodott az új 
szocialista rend negyedszázados fenn
állása után is . . . " „Minden ellenkező 
véleménnyel szemben állítom, hogy a 
tisztikar zöme nem a ma »züllöttnek 
és rothadtnak« leírt úri világot akarta 
átmenteni, hanem szívvel-lélekkel küz
dött egy szociálisabb, igazságosabb ma
gyar jövőért, ami azonban nem hason
lított mindarra, amit keleten láttunk 
és tapasztaltunk." 

Különösen a m. kir. tisztikar szoci
ális beállítottságáról írt fenti sorait tu
dom igazolni az 1950-es években meg-
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jelent könyvemben írottakkal és az 
1989-ben Budapesten „Fegyverszüneti 
lehetőségek" című előadásomban mon
dottakkal. 

Az író objektivitását jellemzik a 305. 
és 313. oldalon a 7. gyaloghadosztály 
harcaival és a Kárpátokba való vissza
vonulásával kapcsolatos közlései is. 
Azokat kiegészítendő, mint annak a 
hadosztálynak a vezérkari főnöke, sze
retném elmondani, hogy a 7. gyalog
hadosztály helytelen harcjelentés alap
ján történt, büntetésbeli feloszlatásá
nak igazságtalan voltát a Hadtörténeti 
Intézet kiváló munkatársai is külön 
tanulmányban tudják igazolni. Most 
csak annyit, hogy a vezérkar főnökét, 
vitéz Vörös János vezérezredest saját 
öccse, vitéz Vörös Géza altábornagy, a 
VII. hadtest parancsnoka helytelen, ön
magát főleg a németek felé mentő 
„harcjelentésével" tévesztette meg. Az 
igazság az volt, hogy német összekötő 
tisztünk közölte: a hadosztályt, időnye
rés céljából, Lembergnél feládozzák. 
Ezért, saját felelősségünkre, kiadtuk a 
már előre elkészített visszavonulási pa
rancsot, azonnali végrehajtásra, amit a 
VII. hadtest parancsnoka, a németek 
miatt, nem mert kiadni. Ezért hadosz
tályparancsnokommal, vitéz Kudriczy 
altábornaggyal, hadbíróság előtt kel
lett magunkat rehabilitálni — de a had
osztály felét sikerült megmenteni, és 
ezek kiválóan helytálltak a Kárpátok 
védelmében. 

Ez a könyv kiválóan ábrázolja az 
1944. október 14—15-én történteket is. 
Egyezik véleményünk abban, hogy az 
utolsó lehetőség egy fegyverszünetre 
1944. március 19-én volt, a német meg
szálláskor. Az 1944. október 15-i „fegy
verszüneti kérés" már nem volt kato
nailag előkészítve, Még az 1. hadsereg 
parancsnokságánál (parancsnok vitéz 
Miklós Béla vezérezredes, a Kormány
zó által legjobban beavatott vezetők 
egyike) is csak zavart, meghasonlást 
okozott a nem várt fegyverszüneti be
jelentés. Történelmi távlatból megér
téssel kell találkoznia Miklós Béla ve
zérezredes és vezérkari főnöke. Kéri 
Kálmán vezérkari ezredes oroszokhoz 

való átmenetelének is: így próbálták 
talán az elhibázott, elő nem készített 
fegyverszünetet még végrehajthatóvá 
tenni, de ők éppúgy nem számoltak a 
m. kir. honvédség zömének beállított
ságával, amelyet a szovjet uralomtól 
való félelem jellemzett, mint az októ
ber 15-i „kormányzói kör." Ezért a 
Kormányzó az emigrációban maga 
mentette fel a m. kir. honvédséget az 
„esküszegés vádja" alól! 

Befejezésül, a sok pozitívum után, 
még egy kiegészítő megjegyzésem lenne 
vitéz Vörös János vezérezredes, a ve
zérkar akkori főnöke személyével kap
csolatban. Eszenyí bevallja itt, hogy 

nem ismerem (orosz vonal mögé) 
átlépésének körülményeit . . . ". Indo
kait, mint volt szárnysegédének, sze
mélyesen juttatta tudomásomra: Vörös 
János felmentése után, tisztán a német 
SS által várható elfogatása elől mene
kült balatonfüredi otthonából, a ma
gyar csendőrség értesítésére, a rendel
kezésére álló szolgálati gépkocsijával, a 
Balatont megkerülve a Duna-Tisza kö
zére, premontrei apát barátjához, an
nak kolostorába. Ott szerzetesnek öl
tözve húzódott meg és nem gondolt az 
orosz vonalak mögé való átmenetre. 
Csak miutáp az oroszok előretörtek Bu
dapest felé, és nem akarta jelenlétével 
tovább terhelni apát barátját, jelent
kezett Debrecenben az új magyar kor
mánynál, ahol megbízták a Honvédel
mi Miniszterséggel. Egyesek szerint az 
oroszok beleegyezését talán az váltotta 
ki, hogy összetévesztették vitéz Veress 
Lajos vezérezredessel. Mindenesetre ez 
a szerintem mindig magyar népe érde
kében tevékenykedő katonai vezető 
ottani működésével is egy új „honvéd
séget" igyekezett a m. kir. Honvédség 
roncsaiból szervezni, a régi erkölcsi 
alapokon, és nem egy politikai hatal
mat kiszolgáló „néphadsereget"! 

összegezve: mint hadtörténelemmel 
foglalkozó volt vezérkari tiszt, őszinte 
szívből gratulálhatok ehhez a kiváló 
könyvhöz, annak minden sorával egyet
értve! örülök, hogy ez a könyv napja
inkban, a jövő nemzedékek érdekében 
is, kiadásra kerülhetett Magyaroszágon. 
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