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Szakály Sándornak, a magyar királyi honvédség és 
a csendőrség története elismert kutatójának, a Veri- 
tas Történetkutató Intézet igazgatójának 2015 ele

jén megjelent tanulmánykötete hézagpótló, s az állam- és 
jogtudomány tekintetében is figyelemre méltó újdonsága 
a hazai szakirodalomnak. Igaz -  és ezt maga a szerző is 
kiemeli előszavában -  a kötet lényegében három koráb
bi tanulmány kiegészített és javított változatának együttes 
közlését valósítja meg, mégis azt mondhatjuk, alkalmas 
arra, hogy igazolja a szerzőnek a katonai hírszerzés szer
vezettörténetére vonatkozó azon reményét, hogy az abban 
foglaltak talán közelebb vihetik az érdeklődőket a téma 
megismeréséhez.

A könyvészetileg igényes, nyomtatott és elektronikus 
kiadásban egyaránt elérhető mű kétszázhetvenhat olda
lon, olvasmányos, jól érthető és informatív stílusú szö
vegezéssel, szemléltető ábrákkal és fényképekkel gazda
gon kiegészítve mutatja be a vizsgálat tárgyát, tételesen 
megjelölve azt a kiterjedt forrásanyagot, amelyre az egyes 
részkutatások épültek.

Az önálló magyar katonai hírszerzés és elhárítás tör
ténetének kezdetét bemutató munka -  indirekt módon 
ugyan, de -  kiemeli egyrészről az állam fegyveres vé
delmi rendszerének 19. század végi, 20. század eleji 
differenciálódását éppúgy, mint a dualizmus magyar vé
delmi szuverenitásának csökevényességét, mindeközben 
azonban a fegyveres védelem 
kiemelt jelentőségét a magyar 
államéleten belül, amelyet a 
személyi összefonódások is 
tükröztek.

A kötet első tanulmányá
ban (Az önálló magyar kato
nai hírszerzés é s kémelhárítás 
létrehozása és működése a két 
világháború közötti Magyar
országon [1918-1945], Kí
sérlet egy szervezet működé
sének bemutatására) a szerző 
bevezetőként kiemeli, hogy 
a dualizmus magyar királyi 
honvédsége -  mint segédhad 
-  a képességek tekintetében 
csökevényesen működött, hi
szen egyes fegyvernemek, 
szakcsapatok, illetve vezetői 
szintek nem képezték annak 
részét. Idesorolja a szerző a 
hírszerzést és felderítést is, 
amelyet az Osztrák-Magyar 
Monarchiában az úgyneve
zett Evidenzbureau,1 vagyis a 
Nyilvántartó Iroda látott el a 
közös hadsereg vezérkarának 
részeként. Ennek -  a köztudatban talán a Redl-botrány2 
miatt ismert -  szervezetnek a fontosságát abban ragadja 
meg a szerző, hogy hagyományai mindvégig meghatá
rozták az önálló magyar katonai hírszerzés és felderítés 
működését.

Az önálló magyar katonai 
hírszerzés és kémelhárítás 
létrejöttének szervezet
és személyzettörténete 
-  Szakály Sándor új 
könyvéről
Szakály Sándor: A 2. vkf. osztály. Tanulmányok a magyar katonai 
hírszerzés és kémelhárítás történetéből 1918-1945 
Magyar Napló Kiadó, Budapest, 2015, 276 p.
ISBN: 978-615-5465-26-0

A szerző a vezetői állományra is kitekintve írja le az 
önálló magyar katonai hírszerző szervezet kialakítását, 
amely magán viselte a korszak minden történelmi sajá
tosságát, s amelynek kezdeti emblematikus alakja Sto- 
jakovics Demeter vezérkari őrnagy, vagy ahogy 1935. 
november 4-étől hívták, Sztójay Döme, későbbi berlini

nagykövet, majd magyar mi
niszterelnök volt. Az Evidenz- 
bureau központjában, a háború 
ideje alatt a főparancsnoksá
gon és a balkáni erők hírszerző 
részlegénél is szolgálatot tel
jesítő Stojakovics vezetésével 
gyakorlatilag 1918. november 
1-jétől állt fel az önálló ma
gyar katonai hírszerző szer
vezet, amelyet a folyamatos 
szervezeti változások ugyan 
érintettek, de nem gyengítet
tek, sőt inkább fejlesztettek.

A fegyveres védelem sajá
tosságát és az 1944-ben véget 
érő korszak elsősorban szak
értelemre építő jellegét szem
lélteti a szerző, amikor rögzíti, 
hogy „nem változott érdem
ben az osztály feladatköre -  de 
a személyi állomány összeté
tele sem! -  1919. március 21. 
után, amikor is létrejött az ún. 
Magyarországi Tanácsköztár- 
saság.”3 Ezzel az átmenettel 
a személyi állomány mellett 
a feladatkör sem változott a 

honvédő harcmozdulatokig, amely aztán létrehozta azt a 
struktúrát, amelyben a katonai hírszerzés és felderítés ki
vált a központi katonai közigazgatásból, és a hadvezetés 
szervezetének, egész pontosan a Vörös Hadsereg Parancs
nokságának része lett, annak II. csoportjaként, miközben a
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szegedi ellenkormány mellett szerveződő Nemzeti Hadse
reg Fővezérségének II. csoportjaként, Ottrubay Károly őr
nagy vezetésével szintén létrejött egy hírszerző szervezet.

A Tanácsköztársaság bukása után, 1919. november kö
zepéig a kettősség ideiglenesen megmaradt, ezt követően 
pedig a két párhuzamos szervezetet összeolvasztották, s 
az Stojakovics, majd utódai vezetésével a Vezérkar főnö
ke Nyilvántartó Irodája lett, számos névváltozást megélve 
és „csupáncsak” a trianoni béke rendelkezései miatt re
integrálva a központi katonai közigazgatás szervezetébe, 
vagyis a Honvédelmi Minisztériumba.

A szerző a szervezettörténet bemutatása mellett -  külön 
cím alatt -  nem mulasztotta el tárgyalni a működési felté
telek alakulását, a katonai attaséi szolgálat megszervezé
sének sarokpontjait, a szervezet feladatkörét és változásait 
a fegyverkezési egyenjogúság 1938. évi bledi visszanye
rése után, valamint a hírszerző és kémelhárító szolgálat 
életének érdekes epizódjait, melyeket -  mintegy zárás
ként -  a katonai attasék sorsának alakulásáról szóló rövid 
áttekintés követett, felvillantva a korszakváltást, amellyel 
1945 után már nem a szakértelem vált a fő szervező elvvé, 
hanem a kialakuló diktatúra érdekei és a politikai lojalitás. 
Azt is mondhatnánk, hogy a szerző -  akarva-akaratlanul -  
első tanulmányának zárásaként kihangsúlyozta a fegyve
res védelem történetében azt, amit Szekfű Gyula szavaival 
úgy írhatunk le: „Valahol utat vesztettünk.”

A szervezet történetét bemutató munka után a vezetést 
ismertető tanulmány következik a kötetben, amelynek 
címe: Akik a magyar katonai hírszerzést és kémelhárítást 
irányították (1919-1945). Ahogy a cím is mutatja, a ta
nulmány arra a tíz főtisztre és tábornokra -  időrendben: 
Stojakovics (Sztójay) Döme, Böckl József, Ruszkay Jenő, 
Hennyey Gusztáv, Andorka Rezsó, Ujszászy István, Vas- 
váry József, Kádár Gyula, Kuthy László, valamint Zakó 
András -  fókuszál, akik 1919 augusztusa után vezették a 
magyar katonai hírszerzést és kémelhárítást.

Szakály Sándor a hírszerzés és elhárítás vezetőit több 
szempont szerint vetette alá összehasonlító elemzésének, 
amelyet aztán az érintett tisztek életrajza követett. A kato
nai életutak közlése azért emelendő ki az összehasonlító 
analízis ismertetése előtt, mert a laikus olvasóban ezek 
révén tudatosulhat az a tény, hogy az elhárítás személyi 
állománya révén sokkal jelentősebb hatást gyakorolt a 
magyar államéletre, mintsem azt gondolhatnánk. A teljes
ség igénye nélkül: Sztójay Döme, a hírszerzés létrehozója, 
előbb berlini nagykövet, majd Magyarország miniszter
elnöke, Hennyey Gusztáv számos parancsnoki beosztás 
után Magyarország külügyminisztere, Andorka Rezső ka
tonai beosztásait követően a Magyar Királyság spanyolor
szági követe volt, Ujszászy István a kémelhárítás vezetése 
után 1944. március 28-ig az Államvédelmi Központot ve
zette, Kuthy László a második világháború után az új ma
gyar Honvédség megszervezésének egyik meghatározó 
alakjaként működött, akit a szovjet típusú politikai tiszto
gatások során bebörtönöznek, míg végül szabadulása után 
öngyilkos lett.

A fenti személyi kör tekintetében a szerző összetett 
életpályaelemzést vitt véghez. Ennek keretében vizsgálta 
a szerzők születési helyét, a vallásfelekezeti hovatartozást, 
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a felmenők foglalkozását és a családok anyagi hátterét, a 
polgári középfokú végzettséget, a vezérkari képesítés 
megszerzését, a fegyvernemi hovatartozást, a haderő sze
rinti hovatartozást, a nyelvtudást, a nyelvhasználatot, a 
vezetői poszton eltöltött időtartamot, a kinevezés-, illetve 
a felmentéskori életkort és rendfokozatot, a 2. vkf. osz
tályhoz kerüléskor meglévő rendfokozatot, az osztályon, 
illetve annak élén eltöltött szolgálati időt, a katonai diplo
máciában betöltött tisztséget, az 1945 májusáig elért rend
fokozatot, valamint az egykori vezetők halálozási adatait.

Ez az analízis több szempontból is érdekes. Egyrész
ről -  szemben a korszak magyar katonai elitjére vonat
kozó közmeggyőződéssel -  kimutathatóvá tette, hogy az 
egyik legfontosabb vezérkari osztály vezetői döntő több
ségükben vagyontalan családokból származtak, nem pe
dig a társadalom felső rétegeiből. A területi hovatartozás 
tekintetében látható, hogy a szóban forgó főtisztek egy
aránt származtak a trianoni Magyarországról, valamint a 
Romániához, illetve a Jugoszláviához csatolt területekről.

A bekerüléskori rendfokozatok áttekintése azt mutatja, 
hogy a későbbi vezetők többsége vezérkari századosként 
került a szervezethez, ezt követik számszakilag azok, akik 
őrnagyként kerültek állományba, s a tíz főből csak egy fő 
került ezredesi rendfokozattal a szervezethez. Ennek je
lentősége nemcsak a 2. vkf. osztálynál megvalósuló elő
menetelek szempontjából fontos, hanem azért is, mert jól 
mutatja, hogy a későbbi vezetők lényegében a fiatalabb 
generációhoz tartozó tisztek közül került a szervezethez, 
figyelemmel a meglévő tudásukra és szakértelmükre.

A 2. vkf. osztályon eltöltött szolgálati idő szerinti vizs
gálat alapján látható, hogy az érintettek -  Kádár Gyulát 
leszámítva -  években mérhető időtartamot töltöttek a ka
tonai felderítés és kémelhárítás szolgálatában mint beosz
tottak és mint vezetők. Hasonlóan fontos, hogy a tíz ve
zető közül hatan katonadiplomáciai szolgálatban is álltak.

Mindezek összegezve azt mutatják, hogy az önálló ma
gyar katonai hírszerzés és kémelhárítás szervezete első
sorban a szakértelemre és a speciális szolgálathoz szük
séges ismeretekre és készségekre, nem pedig társadalmi 
hovatartozásra épített, miközben része volt egy olyan élet
pályának, amely sokak tekintetében diplomáciai és maga
sabb vezetői beosztásokhoz, nemritkán pedig a náci, majd 
szovjet típusú politikai tisztogatásokban való érintettség
hez vezetett.

A kötet harmadik és egyben záró tanulmánya A magyar 
katonai attaséi szolgálat személyi összetétele és állomás
helyei 1919-1945 címet viseli, s méltó lezárása a kötetnek, 
hiszen egy rövid, az attaséi szolgálat megszervezésére és 
működésére vonatkozó bevezető után a vezetői profilok
hoz hasonlóan elemzésnek veti alá a személyi állományt, 
majd közli az érintett katonadiplomáciai tisztviselők bio
gráfiáit. Ahogy a szerző írja: „Nem a fentebb jelzett ka
tonai attaséi szolgálat tevékenységét kívánom bemutatni, 
hanem a kutatások jelenlegi állása szerint adom közre az 
1919 és 1945 között katonai attaséi beosztásban szolgált 
hivatásos katonatisztek életrajzát, valamint az állomás
helyeket és az adott állomáshelyeken szolgáltak névsorát. 
A rendelkezésre álló adatok képet adnak arról, hogy kik is 
voltak, honnét jöttek a katonai attéséi beosztást betöltött



személyek, milyen ismeretekkel rendelkeztek és milyen 
szempontok játszhattak közre a beosztásra történt kivá
lasztásukkor.”4

Az összevetés során a szerző a származásra és családi 
körülményekre, a katonai iskolázottságra, a fegyverne
mi hovatartozásra, a nyelvismeretre, a katonai pályafutás 
rendfokozati és beosztási jellemzőire, valamint a halálo
zás helyére és idejére helyezte a hangsúlyt. Az e szem
pontok szerinti összesítő táblázatokat kiegészítő magya
rázatok, valamint százharmincnégy oldalnyi életrajz segíti 
értelmezni, amelyeket a magyar katonai diplomácia állo
máshelyeire és azok vezetőire vonatkozó áttekintés a ta
nulmány lezárása gyanánt követ.

***

Összegzésként úgy gondolom, hogy a 2. vkf. osztály, 
vagyis az önálló magyar katonai hírszerzés és kémelhá
rítás szervezet- és személyzettörténetét bemutató tanul
mánykötet, nemcsak hézagpótló jellege és a személyeket 
megelevenítő módszertana miatt kiemelt fontosságú mű, 
hanem azért is, mert betekintést enged az állam fegyveres

védelmi szervezetének 20. századi átalakulásába. Teszi 
ezt úgy, hogy közben rámutat arra a szemléletbeli válto
zásra, amelynek következtében a magyar államélet -  és 
ennek részeként a katonai szféra -  a szakmai szempon
tok túlsúlyától elmozdult a politikai determináltság felé, 
elvetve ezzel a szakmaiságot háttérbe szorítani képes, 
sokszor elvtelen gyakorlatok magvait mind a beosztotti, 
mind pedig az elöljárói állományban. Nem utolsósorban 
azért is kiemelt jelentőségű Szakály Sándor új kötete, mert 
kontrasztot tud adni a történetírásunkban korábban meg
jelent munkák álláspontjával szemben, amelyek vagy az 
1944-es összeomlás utáni működésre fókuszáltak, vagy 
megírásuk idejében politikai kényszerpályán mozogtak.5

A kötetet jó szívvel ajánlom nemcsak azoknak, akik a 
magyar hadtörténet vagy épp a hírszerzés és kémelhárítás 
-  vagy egyszerűbben a titkosszolgálatok -  világa iránt ér
deklődnek, de azoknak is, akik a sorok között olvasva a 
magyar alkotmánytörténet nagy mozaikjából hiányzó kis 
kockákra is kíváncsiak, amelyek közül jó néhány az ál
lam- és jogtudományok által mellőzött fegyveres védelmi 
szervezet történetéhez kapcsolódik.

Farkas Ádám
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• 2014. november 14-én a Finn Köztársaság elnöke mint 
a Finn Oroszlán Lovagrend nagymestere a Finn Orosz
lán Lovagrend parancsnoki érdemrendjét adományozta 
tanszékvezetőnknek, Mezey Barnának.

• 2015. január 29-én a Magyar Nemzeti Levéltár könyv
bemutatót tartott a levéltár munkatársai által írt, illetve 
szerkesztett kötetekről. Az alábbi könyvek kerültek be
mutatásra: Erdész Ádám -  Kovács Tamás (szerk.): A Ho
lokauszt Békés megyei történetéből, bemutatta: Balázs 
Péter; Csősz László: Konfliktusok és kölcsönhatások. 
Zsidók Jász-Nagykun-Szolnok megye történelmébe, be
mutatta: Karády Viktor; Kovács Tamás (főszerk.): Mér
legen az ember. Ismeretlen források a Magyar Nemzeti 
Levéltár Országos Levéltárából a magyarországi holo
kauszt történetéről, bemutatta: Mezey Barna.

• 2015. február 11-én a Konrad-Adenauer-Stiftung és 
a Kommunizmus Bűnei Alapítvány konferenciát tar
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tott „Jog és kommunizmus” címmel. A szimpóziumon 
Horváth Attila: A jog, mint eszköz a kommunista dikta
túrában; Zinner Tibor: Az igazságszolgáltatástól a gaz
ságszolgáltatásig, Kahler Frigyes: Jogállam és a kom
munista állam; Horváth Miklós: Az 1956-os megtorlás 
a katonai (i)gazságszolgáltatás tükrében; Ötvös István: 
A koncepciós eljárások szerkezete címmel tartott elő
adást.

• 2015. február 12-én Budapest Főváros Levéltára 
könyvbemutatót tartott, amelyen Ujváry Gábor bemu
tatta Bíró Aurél: A Tanácsköztársaság fővárosi karhatal
mai című kötetét.
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