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Röp irat Werth Hen rik ről
1939-ből

1938. szep tem ber 29-én az ál lam fő, vi téz nagy bá nyai
Hor thy Mik lós kor mány zó 1 új sze mélyt ne ve zett ki a
Hon véd Ve zér kar élé re. Az 1935. de cem ber 1-jé ig a pé -
csi ma gyar ki rá lyi 4. hon véd vegyesdandár élén ál ló,
majd 1936. már ci us 1-jé vel nyug ál lo mány ba he lye zett
Werth Hen rik altábonagyot 2 re ak ti vál ta az ál lam fő és
egy ben 1936. szep tem ber 30-ától szá mí tan dó rang gal
gya log sá gi tá bor nok ká is ki ne vez te. A Hon véd Ve zér kar
ad di gi fő nö ke, vi téz Keresztes-Fischer La jos al tá bor -
nagy 3 pe dig egy röved ide ig tar tó „be osz tás nél kü li”
idő sza kot kö ve tő en is mét át vet te Ma gyar or szág Kor -
mány zó ja Ka to nai Iro dá já nak fő nö ki tisz tét 1939. feb -
ru ár 1-jé vel, és az ál lam fő fő had se géd dé is ki ne vez te
1939. feb ru ár 21-ével.

A Hon véd Ve zér kar fő nö ki be osz tá sá ban tör té nő vál -
tás oka it a hon véd ség ter ve zett fej lesz té sé ben – Bledben
1938. au gusz tus 20. és 29. kö zött ren dez ték meg az ún.
„kis an tant” országgok kon fe ren ci á ját, ame lyen el is mer -
ték Ma gyar or szág fegy ver ke zé si egyen jo gú sá gát és a
ma gyar ki sebb ség hely ze té nek ja ví tá sát he lyez ték ki lá -
tás ba Cseh szlo vá ki á ban, Ju go szlá vi á ban és Ro má ni á -
ban –, il let ve a hon véd ség tisz ti ka rá ban fel-fel buk ka nó
po li ti kai meg nyil vá nu lá sok ha tá ro zott meg szün te té sé re
irá nyu ló igé nyek ben ke res het jük. 

Werth Hen rik, aki két ség te le nül a ma gyar ki rá lyi hon -
véd ség egyik leg fel ké szül tebb, a ha dá szat kér dé se i vel el -
mé le ti szin ten is fog lal ko zó tá bor no ka volt, al kal mas nak

lát szott a tiszt ség re. Ké pes sé gei, a na pi po li ti ká tól va ló
tá vol ma ra dá sa, az ál lam fő irán ti lo ja li tá sa egy aránt
szóbajött a ki ne ve zé sét meg elő ző en. A tá bor no ki- és tisz -
ti kar ban is ko moly te kin tél  lyel bírt, s mint a ma gyar ki rá -
lyi Hon véd Ha di aka dé mia (az adott idő ben –1926–1931
– Bu da pes ti Sza bály zat is mer te tő Tan fo lyam) egy ko ri pa -
rancs no ka szin te az ös  szes ve zér ka ri tisz tet is mer te, és
kér lel he tet len szi go rá ról is köz is mert volt.

Ki ne ve zé sét kö ve tő en a ko ráb ban már meg hir de tett
ún. „győ ri prog ram” vég re haj tá sát el en ged he tet len nek
tart va ha tá ro zot tan kö ve tel te a hon véd ség fej lesz té sé hez
szük sé ges anya gi esz kö zök ren del ke zés re bocsájtását,
de ugyan úgy el en ged he tet len nek tar tot ta a hon véd ség -
ben meg je le nő po li ti zá lá si haj lam és szél ső sé ges meg -
nyil vá nu lá sok le tö ré sét is. 

Be osz tá sá nak el fog la lá sát kö ve tő en ha ma ro san kü -
lön bö ző szél ső sé ges irány za tú po li ti kai szer ve ző dé sek
cél táb lá já vá vált. Jól iga zol hat ja ezt az alább köz re a -
dan dó röp irat is, amely 1939 ja nu ár já ban ke let ke zett, és
amely nek egy pél dá nyát 1939. áp ri lis 24-én a Hon vé -
del mi Mi nisz té ri um El nök ség A. 22.485 szám alatt ik -
tat ta, s „Tárgy”-ként a kö vet ke zőt ve zet te rá az irat bo rí -
tó ra: „A Vkf. urról szó ló röp irat”.

A Werth Hen rik cím mel köz re a dott röp irat kap csán az
ügy da rab bo rí tó já ra rá ve zet ték még a nem túl gyak ran
al kal ma zott uta sí tást, ne ve ze te sen a kö vet ke zőt: „Bo rí -
ték alatt kell ke zel ni! Csak tiszt ke zé be jut hat!”4

De mi le he tett en nek a „szi go rú ügy ke ze lés nek” az
oka, mi köz ben az irat húsz esz ten dő után, 1959 vé gé vel
„kiselejtíthető” lett vol na? Ma ga a röp irat nem volt más,
mint a Hon véd Ve zér kar fő nö ké vé 1938. szep tem ber
29-én ki ne ve zett Werth Hen rik gya log sá gi tá bor nok el -
le ni szél ső jobb ol da li „vád irat”. Szö ve ge így szól:
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ma gyar kir. gya log sá gi tá bor nok ma gyar ki rá lyi tit kos
ta ná csos úr Őnagy mél tó sá gát, az I. osz tá lyú ma gyar ér -
dem ke reszt tu laj do no sát a ma gyar kir. ve zér kar fő nö két
újabb ki tün te tés re va ló be adás ra ja va sol juk az aláb bi
ér de mei alap ján:

1. Werth Hen rik 1935-ben egy asz tal tár sa ság ban a
kö vet ke ző ki je len tést tet te: „én sváb nem ze ti sé gű ma -
gyar ál lam pol gár va gyok!”

2. Werth Hen rik 1935-ben egy má sik asz tal tár sa ság
előtt egy bu dai ven dég lő ben a kö vet ke ző ki je len tést tet -
te: „a ma gyart nem tar tom al kal mas nak a ve ze tés re!”

3. Werth Hen rik Őnagy mél tó sá ga az Or szá gos Tisz -
ti Ka szi nó ban az egyik sa rok ban több tá bor nok előtt a
kö vet ke ző ki je len tést tet te: „Nincs ér tel me, hogy a zsi -
dó kat ki te gyük a had se reg ből, mert megint csak vis  sza -

hoz zák őket. Hi szen a ma gya rok nem tud nak meg len ni
zsi dók nél kül!”

4. Werth Hen rik Őnagy mél tó sá gá nak a fe le sé ge
brünni mor va nő.5

5. Werth Hen rik Őnagy mél tó sá gá nak a leg bi zal -
ma sabb em be re Hom lok Sán dor 6 ve zér ka ri ez re des
úr Őmél tó sá ga, aki félzsidó és sza bad kő mű ves, a aki -
nek mun ka tár sai Ele kes Bé la 7 zsi dó had nagy,
Temesi 8 zsi dó mű sza ki őr nagy, Bérczi 9 zsi dó hu szár
őr nagy, Besenyei 10 zsi dó rá di ós őr nagy, gr.
Pongrácz11 zsi dó fe le sé ges fő had nagy és Koz ma Mik -
lós 12 ci vil zsi dó ke gyel mes úr, a rá dió igaz ga tó ja. A
pa pír ba kan csos Ve rő vel 13 va ló üz le ti ös  sze köt te té sét
egy elő re – ha jól vi se li ma gát és nem fog ug rál ni –
nem szellőztetjük.



6. Új év kor egy ung vá ri kö zép is ko lai ta nu ló egy le ve lé -
ben Bu da pest re azt ír ta, hogy az uk rá nok Ungvárt és
Mun ká csot meg akar ják tá mad ni és ezért – mi u tán Ung -
vá ron nincs ele gen dő ka to na ság – ők a középiskolai ta nu -
lók szer vez ked nek, hogy majd vis  sza ver jék a tá ma dást.

Ja nu ár 4-én Mun ká cson a ci vi lek fi gyel mez tet ték Ne -
mes ez re des ur14 őmél tó sá gát, hogy a zsi dók kö zöt ti szó -
be széd sze rint a cse hek Mun ká csot meg fog ják tá mad ni.

Ja nu ár 5-én Mun kács ról és Ung vár ról több zsi dó el -
me ne kült a más nap ra várt cseh tá ma dás elől.15

A ma gyar or szá gi új sá gok nyiltan ír tak ar ról, hogy
Ungvárott és Mun ká cson uk rán ter ro ris ták jár kál nak s
Fenczik kép vi se lőt 16 is meg fe nye get ték. Ez a va ló ság nak
meg is fe lel, mint ké sőbb ki de rült.

Min den le né zett ci vil tud ja, hogy egy olyan ál lam mal
szem ben, amely ben az ál lam ha ta lom nem tud ja tel jes
mér ték ben a ma ga ke zé ben tar ta ni a had se re get, amely  -
lyel el in té zet len ügye ink van nak, a ha tá ra in kat meg kell
vé de ni. A cse hek az ide ig le nes ha tár vo nal ra va ló visz  -
sza vo nu lás után azon nal be ás ták ma gu kat és meg száll -
ták az egész ide ig le nes ha tár vo na lat. A mi ré szünk ről
azon ban min den csa pa tot vis  sza von tak a ha tár ról és
sem mi fé le vé del mi in téz ke dést nem ad tak ki.

Werth Hen rik Őnagy mél tó sá ga a Ve zér kar Fő nö ke
még sem tud ta, hogy a cse hek el le nünk tá mad ni ké szül -
tek és hogy a cse hek kel szem ben a ha tárt nem le het véd -
te le nül hagy ni. Vagy ta lán még is tud ta Őnagy mél tó sá -
ga, hogy uk rán ter ro ris ták sé tál gat nak a ma gyar vá ro -
sok ban és hogy a cse hek tá mad ni ké szül nek? Ak kor pe -
dig mi ért hagy ta véd te le nül a ha tárt?

7. A fel sza ba dí tott te rü let min den la kos sá ga tud ta, le -
vél ben meg ír ta, a ka to nai és ci vil ha tó sá gok nak be je len -
tet te, hogy a cse hek a fel sza ba dí tott te rü le ten a leg va -
dabb ma gyar el le nes pro pa gan dát űzik, sőt, hogy a hun -
ga ris ta párt ne vé ben ha mi sí tott röp cé du lák kal a had se -
reg fe gyel mét meg akar ják la zí ta ni. Werth Hen rik Őnagy -
mél tó sá ga ked ven ce Hom lok Sán dor ez re des úr Őmél tó -
sá ga, még sem tar tot ta szük sé ges nek, hogy bár mit is te -
gyen el len pro pa gan da út ján.

Vagy ta lán a ve zér kar fő nö ke Őnagy mél tó sá ga is
min den ener gi á ját a po li ti kai cé lok ból ina u gu rált ál lí tó -
la gos né met pro pa gan da és a „nyi las”-ok el le ni kém ke -
dés szol gá la tá ba ál lí tot ta?

8. Werth Hen rik Őnagy mél tó sá ga a cse hek kel tár -
gya ló ka to nai bi zott ság el nö ké vé a má sik ked ven cét: vi -
téz Andorka Fleischakker Ru dolf 17 ve zér ka ri ez re des úr
Őmél tó sá gát ne vez te ki. Ez a megbizatását a ko má ro mi
tár gya lá sok kez de té től 18 egé szen a mun ká csi in ci dens
el in té zé sé ig a cse hek leg na gyobb meg elé ge dé sé re lát ta
el. Aki ezt nem hi szi el, kér dez ze meg a belügyminiszté-
riumban Boér őmél tó sá gá tól,19 Ő is bi zo nyí ta ni tud ja.

Fleischakker ez re des úr Őmél tó sá ga köl te ke zé sét már
sza bad kő mű ves apó sa20 is sokallani kezd te, amit bi zal -
mas tár sa ság ban be szél ge tés al kal má val el is árult.

9. Werth Hen rik Őnagy mél tó sá ga Ma gyar or szág mé reg -
ke ve rő jé vel a bu da pes ti ut ca nők ked ven cé vel, a ve zér ka ri
fő nök sé ge alatt kor lá tolt sá gá val a kül föld ön is köz is mert té
vált ka to nai iro dai fő nök kel: Keresztes-Fischer al tá bor nagy
úr21 Őnagy mél tó sá gá val igen me leg ba rá ti vi szony ban van.

10. Werth Hen rik őnagy mél tó sá ga a kö zel múlt mun ká csi
ese mé nyek al kal má val nap vi lág ra ke rült pá rat lan szak tu -
dá sát azon fel té tel alatt bo csá tot ta a „ve ze tés re nem al kal -
mas” ma gya rok ren del ke zé sé re, hogy a nyug díj ba he lye zé -
se óta el telt idő re nyug dí ja és fi ze té se kö zöt ti kü lön bö ze tet
kész pénz ben vis  sza me nő leg meg kap ja, va la mint, hogy a
nyu gal ma zott al tá bor nagy Őnagy mél tó sá gá ból tény le ges
gya log sá gi tá bor nok Őnagy mél tó sá gá vá az ak ko ri hon vé -
del mi mi nisz ter22 elé rang ban soronkívűl elő lép.23

11. Werth Hen rik Őnagy mél tó sá ga több íz ben ki je -
len tet te, hogy ne ki tel je sen mind egy, mi lyen kor mányt
szol gál. Ezt el is his  szük ne ki, mert a kom mu niz mus
alatt már be bi zo nyí tot ta.24

12. Werth Hen rik Őnagy mél tó sá gát a ma gyar ve zér -
kar nem tud ja nél kü löz ni, mert még egy ilyen okos tá -
bor nok nincs Ma gyar or szá gon.

Mun ká cson, 1939. ja nu ár 6-án, ami kor mind ez ki de rült.

MAGYAR NEMZETI ESZMÉNY SZOLGÁLATA 25
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Az ügy elő adó ja a „Pro domo”-ban a kö vet ke ző ket
fo gal maz ta meg a röp irat tal kap cso lat ban: „Az ide zárt
Werth Hen rik című röp ira tot  – ame lyet je len irat ré szé -
re má so lat ba vet tünk – az I. hdt. pság. nv. osz tá lya f. évi
áp ri lis hó 18-án r.u. küld te meg az El nök ség A-nak.

Az El nök ség ve ze tő je 26 ér dek lő dé sé re az 5. vkf. oszt.
ve ze tő je /: Hom lok vkszt. ezr. :/ r.u.

kö zöl te, hogy ezt a röp ira tot kb. 3–4 hét előtt, te hát kb.
márc hó vé gén a vkf. urnak már be mu tat ta. Az El nök ség
A. ré szé ről va ló újabb be mu ta tás te hát szük ség te len.

A je len röp ira tot az ab ban fog lal tak ra va ló tekin-
tette(l) a m.kir. honv. fpka. ren del ke zé sé re kel le ne bo -
csá ta ni, mert ada ta i nál fog va benn fen tes – te hát hon véd
egyén – szer ző sé gé re en ged következtetni.27 Eb ből ki fo -
lyó lag a Büm. ré szé re to váb bi el já rás vé gett va ló meg -
kül dé se nem lát szik cél sze rű nek, mert az ál ta la esz köz -
len dő ki vizs gá lás ered mé nye – mint ed dig a leg több
eset ben – amúgy is két sé ges. De mel lő zen dő a meg kül -
dés azért is, mert ez ál tal újabb – szé le sebb kö rök ben –
ter jed ne, il let ve is mer tet ve lenne.



Fen ti ek re va ló te kin tet tel lás sa r.u.: M.kir. Hfp.
/:Szsgd.:/ 28 A röp irat ere de ti pél dá nyá nak ki eme lé se és
ha tás kö ré ből ki fo lyó szives to váb bi el já rás vé gett. A
meg ál la pí tá sok ered mé nyé ről tá jé koz ta tást ké rek.” 

A „Pro domo” 1939. áp ri lis 24-én ké szült. Az elő adó
– Ma nó al ez re des 29 –után azt alá ír ta, a ter ve zett in téz ke -
dés sel egyet ér tett az El nök ség A. ve ze tő je, vi téz Bántay
Alfréd vkszt. ez re des,30 majd az El nök ség ve ze tő je, vi -
téz Né meth Im re vkszt. ez re des. Utób bi rá ve zet te a „Pro
domo”-ra, hogy a „ministernek a röp irat be mu tat va”
1939. áp ri lis 19-én, te hát a be ér ke zé se kor. 

A ma gyar ki rá lyi hon véd ség Fő pa rancs no ka 31

szárny se gé de, Fogarassy Bé la vkszt. őr nagy a szo ká sos
bé lyeg zők kel azt el lát va – „m.kir. hon véd ség fő pa rancs -
no ka 16.664/eln.Hfp. Szsgd. IV.27. Hfp. Úr Őnagy mél -
tó sá gá nak be mu tat tam. – A röp irat ere de ti pél dá nyát to -
váb bi el já rás vé gett ki emel tem.” IV/29. – a Hon véd ség
Fő pa rancs no ka ál tal le zárt nak te kin tet te az ügyet.

A „szol gá la ti utat” így meg járt ügy da rab ra ezt kö ve -
tő en a kö vet ke ző fel jegy zés ke rült „Foly ta tó la gos pro
domo: A Hfp. a röp irat ere de ti pél dá nyát to váb bi el já rás
vé get ki emel te. Más in téz ke dést nem igé nyel, i.t.
1939.V/4.” 

Az így meg fo gal ma zot ta kat alá ír ta vi téz ? al ez re des,
majd Ma nó al ez re des , il let ve az El nök ség A. ve ze tő je 32

és az El nök ség B. ve ze tő je33 is. Előb bi má jus 5-én, utób -
bi má jus 8-án.

Az irat így a szo ká sos hi va ta li ügy me net után irat tár -
ba ke rült, de azt el he lye zé se előtt, 1939. má jus 1-jén még
lát ta Ma gyar or szág Kor mány zó já nak fő had se gé de is.34

Hogy a Hon véd ség Fő pa rancs no ka ál tal el in dí tott
„to váb bi el já rás” mi lyen ered mény re ve ze tett, előt tem
nem is me re tes, de az irat jól ér zé kel te ti egy részt bi zo -
nyos szél ső jobb ol da li cso por tok meg nyil vá nu lá sát a
Hon véd Ve zér kar fő nö ké vel szem ben, más részt az ügy
gyors és szak sze rű in té zé sét.
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1 Hor thy Mik lós, vi téz nagy bá nyai (Ken de res, 1868. 06. 18 – Estoril
(Portugália), 1957. 02. 09.) al ten ger nagy, az Oszt rák–Ma gyar Mo -
nar chia ha di flottájának utol só pa rancs no ka, Ma gyaror szág ál lam fő -
je (1920. 03. 01 – 1944. 10. 16.), kor mány zói „rang ban”.

2 Werth Hen rik (Rezsőháza, 1881. 12. 26 – Szov jet unió,
1952. 05. 28.), hi va tá sos ka to na tiszt, leg ma ga sabb rend fo ko za ta ve -
zér ez re des. 1938. 09. 29 és 1941. 09. 04. kö zött a Hon véd Ve zér kar
fő nö ke. 1945. január 19-én a szov jet ha tó sá gok le tar tóz tat ták és a
Szov jet uni ó ba hur col ták. Tá vol lét ében a Bu da pes ti Nép bí ró ság mint
há bo rús bű nöst ha lál ra ítél te. Éle té re és mű kö dé sé re vo nat ko zó an
rész le te sen lásd: Dombrády Ló ránd: Werth Hen rik, aki ről nem be -
szél tünk. (Bp.) 2005. Ar gu men tum Ki adó.

3 Keresztes-Fischer (Fischer) La jos, vi téz (Pécs, 1884. 01. 08 –
Vöcklabruck (Ausztria), 1948. 04. 29.) hi va tá sos ka to na tiszt. Leg ma -
ga sabb rend fo ko za ta vezérezeredes. 1938. 05. 24-e és 1938. 09. 29-e
kö zött a Hon véd Ve zér kar fő nö ke, majd 1939. 02. 01-e és
1942. 10. 29-e kö zött Ma gyar or szág Kor mány zó ja Ka to nai Iro dá já -
nak a fő nö ke és 1939. 02. 21-étől Fő had se géd is. 1944. ok tó ber 16-a
után a né me tek le tar tóz tat ták és Mauthausenbe hur col ták.

4 Az irat le lő he lye: Had tör té nel mi Le vél tár (Bu da pest) Hon vé del mi Mi -
nisz té ri um El nök ség A. 1939. 22.485. Az ira tot be tű hí ven ad juk köz re.

5 Werth Hen rik fe le sé gé re vo nat ko zó kö ze leb bi adat nem is me re tes. Ke -
reszt ne ve Ottilia. Werth Hen rik nép bí ró sá gi pe ré ben mint „né met nőt”
em lí tik.

6 Hom lok (Holmok) Sán dor, vi téz (Kés márk, 1893. 05. 03 – New
York, 1963. 04. 05.), hi va tá sos ka to na tiszt, leg ma ga sabb rend fo ko -

za ta al tá bor nagy. A röp lap ke let ke zé sé nek idő pont já ban ve zér ka ri
ez re de si rend fo ko zat ban az 5. vkf. osz tály ve ze tő je.

7 Va ló szí nű leg Ele kes Bé lá ról le het szó. Ele kes Bé la (?, 1912. 01. 29
– ?), hi va tá sos ka to na tiszt. Az adott idő ben had nagy. Leg ma ga sabb
rend fo koz ta szá za dos. Kö ze leb bi ada tok nem is me re te sek ró la.

8 He lye sen Temesy (Thierjung) Jó zsef De zső (Te mes vár,
1898. 06. 29 –?), hi va tá sos ka to na tiszt, 1938. 11. 01-étől őr nagy. A
HM és a Hon véd Ve zér kar fő nö ke mű sza ki elő adó ja. Fe le sé ge zsi -
dó szár ma zá sa mi att 1939. 11. 01-jével nyug ál lo mány ba ke rült és
egy nem zet kö zi szál lí tá si vál la lat nál dol go zott. 1945. 03. 21-étől az
új hon véd ség ben szol gált előbb al ez re des ként majd ez re des ként.
1948. au gusz tus 1-jén nyug ál lo mány ba ke rült, me lyet kö ve tő en kü -
lön bö ző váll ala tok nál dol go zott.

9 He lye sen Bérczy Kár oly (Bu da pest, 1893. 09. 07 – Bu da pest,
1966. 05. 19.), hi va tá sos ka to na tiszt, 1938. no vem ber 1-jé től alezre-
des.1937. 07. 01 és 1938. 12. 31-je kö zött a vár pa lo tai gya log sá gi lő is -
ko la ta ná ra, majd lónyilvántartó tiszt Gyomán, ké sőbb Tabon a 28. ki -
egé szí tő ki ren delt sé get irá nyí tot ta, me lyet kö ve tő en 1940. 11. 01-jé től a
12. ki egé szí tő pa rancs nok ság lónyilvántartó tiszt je volt Szek szár don.
1941. 10. 01-jé től a 27. gya log dan dár, majd kön  nyű had osz tály pa rancs -
nok sá gán szol gált. Szár ma zá si okok mi att 1943. ja nu ár 1-jé vel nyug ál -
lo mány ba ke rült. 1944. jú li us 1-jén szol gá lat té tel re hív ták be a 27. ki -
egé szí tő pa rancs nok ság ra. Be osz tá sá tól 1944. de cem ber 15-én meg vált
és 1945-ben az új hon véd ség ben vál lalt szol gá la tot. A 112. be vo nu lá si
köz pont pa rancs no ka volt. 1948. 11. 01-jén is mét nyug ál lo mány ba ke -
rült. Ké sőbb éj je li őr, por tás és rak tá ros volt kü lön bö ző vál la la tok nál.

A rö vi dí té sek fel ol dá sa

Büm. Belügyminisztérium
c. című
ezr. ezredes
f. folyó
fpka. (a Hon véd ség) Fő pa rancs no ka
gr. gróf
hdt. hadtest
HFP, Hfp. Honvédség Fő pa rancs no ka
honv. Honvédség
i.t. irattár

kir. királyi
m. magyar
márc. március
nv. nemzetvédelmi
oszt. osztály
pság. parancsnokság
r.u. rövid úton
Szsgd. szárnysegéd
vkf. (a Honvéd)Vezérkar fő nö ke
vkszt. vezérkari szol gá la tot tel je sí tő

Jegy ze tek



10 He lye sen Besenyi (Franzen) Jó zsef (Garabos, 1897. 09. 20 –?), hi -
va tá sos ka to na tiszt, 1944. jú li us 1-jé vel ez re des. Az adott idő szak -
ban a 7/ö. vkf. osz tály ban hír adó elő adó.

11 Pongrácz gróf ne vű fő had na gy az adott idő szak ban a hon véd ség hi -
va tá sos tiszt jei kö zött nem ta lál ha tó. A m.kir. Hon véd Lé gi erő ál lo -
má nyá ban szol gált ab ban az idő ben fő had na gyi rend fo ko zat ban
Pongrácz Lász ló (?, 1907. 04. 29 –?), de ő nem volt gróf. Nem is -
me re tes, hogy ró la volna szó.

12 Koz ma (Láz ár) Mik lós, vi téz leveldi (Nagy vá rad, 1884.09.05 – Bu da -
pest, 1941. 12. 07.), hi va tá sos ka to na tiszt, majd po li ti kus. Az adott idő -
ben a Ma gyar Táv ira ti Iro da és a Ma gyar Rá dió el nö ke. 1940. 09. 12-
étől ha lá lá ig a kár pát al jai te rü let (Kár pát al ja) kor mány zói biz to sa.

13 Ve rő sze mé lyét nem si ke rült azo no sí ta ni.
14 Ne mes ez re dest a hon véd ség hi va tá sos tiszt jei kö zött az adott idő -

szak ban nem ta lál tam.
15 Az ung vá ri „in ci dens” 1939. ja nu ár 6-án kö vet ke zett be. A tá ma dó

cseh szlo vák csa pa to kat a hon véd ség csa pa tai vis  sza ver ték.
16 Fenczik Ist ván, dr. szinácski (Nagy lucs ka, 1892. 10. 13 – Ung vár,

1945. 03. 30.), te o ló gi ai ta nár, ki sebb sé gi politikus.1935-től kép vi -
se lő a cseh szlo vák parlamentben.1938.október 11-én mi nisz ter ré
ne vez ték ki. Kár pát al ja Ma gyar or szág hoz tör té nő vis  sza csa to lá sá -
nak a hí ve. Kár pát al ja visszacsato lá sát kö ve tő en Ma gyar or szá gon
or szág gyű lé si kép vi se lő.

17 Andorka (Fleischhacker) Re zső, dr. vi téz (Sop ron, 1892. 11. 08 –
Bu da pest, 1961. 03. 30.) hi va tá sos ka to na tiszt, legmagasab rend fo -
ko za ta ve zér őr nagy. Az adott idő ben a 2.vkf. osz tály vezetője.1938.
má ju sá ban szol gá la ton kí vü li vi szony ba he lyez ték, és rend kí vü li
kö vet és meg ha tal ma zott mi nisz te ri rang ban 1938. 05. 08-ától
1941-ig ma gyar kö vet ként mű kö dött Mad rid ban, me lyet kö ve tő en
nyug ál lo mány ba ke rült. Ma gyar or szág né met meg szál lá sát kö ve tő -
en le tar tóz tat ták és Mauthausenbe hur col ták. Ha za tér te után rö vid -
del ki te le pí tet ték Bu da pest ről.

18 Az ún. „ko má ro mi tár gya lá sok” 1938. október 9-e és 13-a kö zött
foly tak a csenszlovák és a ma gyar de le gá ció kö zött, me lyek az új
ma gyar–cseh szlo vák ha tár ki je lö lé sét let tek vol na hi va tot tak tisz -
táz ni. A cseh szlo vák fél el uta sí tó ma ga tar tá sát kö ve tő en a dön tés
vé gül is az ún. „el ső bé csi dön tés”-sel szü le tett meg. A Ká nya Kál -
mán (Sop ron, 1869. 11. 07 – Bu da pest, 1945. 02. 28.) kül ügy mi -
nisz ter (1933. 02. 04 – 1938. 11. 28.) ve zet te ma gyar tár gya ló kül -
dött ség tag ja volt dr. vi téz Andorka Re zső is.

19 Boér va ló szí nű leg Boór Ala dár, dr. mi nisz te ri osz tály fő nök, a Bel -
ügy mi nisz té ri um VII. (köz biz ton sá gi) osz tály ve ze tő je. Kö ze leb bi
adat nincs ró la.

20 Andorka Ru dolf apó sa, prof.dr.Verebély Ti bor (Bu da pest,
1875. 01. 28 – Bu da pest, 1941. 03. 28.), sebészporfesszor a III., il -
let ve I. szá mú se bé sze ti kli ni ka igaz ga tó ja.

21 Vi téz Keresztes-Fischer La jos al tá bor nagy az adott idő ben még be -
osz tás nél kül volt. Ma gyar or szág Kor mány zó ja Ka to nai Iro dá ja fő -
nö ké vé 1939. feb ru ár 1-jé vel ne vez te ki az ál lam fő.

22 Rátz Je nő, vi téz nagy la ki (Nagybecskerek, 1882.09.20 – Vác, 1952. 01.
(má sutt 05.) 21.), hi va tá sos ka to na tiszt (ké sőbb po li ti kus), leg ma ga sabb
rend fo ko za ta ve zér ez re des. Az adott idő ben nyug ál lo má nyú gya log sá gi
tá bor nok. 1936. 09. 05-e és 1938. 05. 24-e kö zött a Hon véd Ve zér kar fő -
nö ke, 1938. 05. 14-től 1938. 11. 15-éig hon vé del mi mi nisz ter.

23 Werth Hen rik 1936. már ci us 1-jé vel al tá bor nagy ként ke rült nyug ál -
lo mány ba. Tény le ge sí té se kor 1938. szep tem ber 29-ével az ál lam fő
1936. szep tem ber 30-i rang gal gya log sá gi tá bor nok ká ne vez te ki.
Ez zel rang ban meg előz te a Hon véd ség Fő pa rancs no kát, vi téz Só nyi
Hu gó gya log sá gi tá bor no kot, aki nek rang nap ja 1936. ok tó ber 1-je
volt. A hon vé del mi mi nisz ter eb ben az eset ben ér dek te len, mert szol -
gá la ton kí vü li vi szony ban van és így nem so rol a tá bor no kok kö zé.

24 Werth Hen rik 1919-ben – ak ko ri tiszt- és ké sőb bi tá bor nok tár sai
több sé gé hez ha son ló an – szol gált a Vö rös Had se reg ben. A 7. had -
osz tály pa rancs no ka volt.

25 Nem si ke rült az alá író „szervezetet“ azo no sí ta ni.
26 A HM El nök ség ve ze tő je az adott idő ben vi téz Né meth Im re ve zér -

ka ri ez re des volt. Né meth Im re, vi téz (Sza bad ka, 1889. 11. 05 – Bu -
da pest, 1946. 11. 07.), hi va tá sos ka to na tiszt, a leg ma ga sabb rend fo -
ko za ta ve zér őr nagy. 1938. 02. 01-e és 1940. 12. 24-e kö zött állt a
Hon vé del mi Mi nisz té ri um El nök ség élén.

27 A m.kir. Hon véd ség ben az adott idő ben a hon véd egyé nek el le ni
bünvédi el já rás meg in dí tá sa, az ügyé szi nyo mo zás, il let ve a fe gyel -
mi és be csü let ügyek a Hon véd ség Fő pa rancs no ka ha tás kö ré be tar -
toz tak ezért szü le tett ez a ja vas lat.

28 A Hon véd ség Fő pa rancs no ka szárny se gé de az adott idő ben foga-
rasi Fogarassy Bé la ve zér ka ri őr nagy volt. Fogarassy Bé la, fogarasi
(Nagy vá rad, 1899. 03. 10 – Uriv, 1942. 08. 07.), hi va tá sos ka to na -
tiszt, leg ma ga sabb rend fo ko za ta al ez re des.

29 Az ügy elő adó ja Ma nó (Manojlovics) Iván (Nagybecskerek,
1891. 07. 03 – Bp. 1969.) al ez re des volt, aki az adott idő ben a HM El -
nök sé gen be osz tott törzs tiszt ként szol gált. Leg ma ga sabb rend fo ko za -
ta ez re des (1940. 11. 01.)

30 Bántay (Brantmajer, má sutt Brandmayer) Alfréd (Po zsony,
1891. 04. 13 – Esztergom, 1976. 12. 15.), hi va tá sos ka to na tiszt, leg -
ma ga sabb rend fo ko za ta tá bor nok (ve zér őr nagy) 1937. 07. 15-e és
1940.02.28-a kö zött a HM El nök ség A. ve ze tő je.

31 A ma gyar ki rá lyi Hon véd ség fő pa rancs no ka ek kor vi téz Só nyi (Solarcz)
Hu gó (Wolkersdorf (Ausztria), 1883. 03. 02 – Ratingen (NSZK),
1958.06.03.) gyalogsági tá bor nok, aki ezen be osz tá sát 1936. 09. 05-étől
a szol gá la ti ál lás 1940. 03. 03-án tör tént megszűntéig töl töt te be.

32 El nök ség A. ve ze tő je Bántay Alfréd ve zér ka ri ez re des.
33 Az El nök ség B. ve ze tő je az adott idő ben vi téz Faragho Gá bor ve -

zér ka ri ez re des. Faragho (Fa ra gó, Faragho) Gá bor, vi téz, (Kecs ke -
mét, 1890. 02. 16 – Kecs ke mét, 1953. 12. 22.) hi va tá sos ka to na -
tiszt. Leg ma ga sabb rend fo ko zat ve zér ez re des. 1938. 04. 01-je és
1940. 03. 01-je kö zött állt a HM El nök ség B. élén.

34 Ma gyar or szág Kor mány zó ja Ka to nai Iro dá já nak fő nö ke és egy ben a
fő had se géd ek kor már vi téz Keresztes-Fischer La jos al tá bor nagy volt.
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