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Január 27-én a Józsefvárosi Galéri-
ában mutatták be Dr. Szakály Sán-
dor legújabb könyvét, melynek té-
mája a magyar katonai hírszerzés
és kémelhárítás története 1918 és
1945 között. Az emberiséget már
ôsidôktôl kezdve foglalkoztatja,
hogy az ellenség szándékait, terve-
it és eszközeit kikutassák, s így már
ugyanezen idôtôl kezdve létezik a
kémkedés fogalma is, még ha gyak-
ran ezt másképpen nevezték is. A
hírszerzést folytató titkosszolgála-
tok általában jelentôs befolyást gya-
koroltak a történelem menetére, de
munkájuk rendszerint a háttérben
folyt, azt csak ritkán ismerték el
nyilvánosan. A hadvezérek, állam-
férfiak, diplomaták – habár sokszor
rászorultak a felderítésre és hírszer-
zésre, a titkosszolgálatok munká-
jára – emlékirataikban már alig,
vagy egyáltalán nem tesznek arról
említést. A katonai felderítést, hír-
szerzést a történelem folyamán szin-
te mindig valamiféle rejtélyes, misz-
tikus homály fedte el az érdeklôdô
közvélemény elôl, noha a kémfil-
mek, kémregények óriási áradata
bôséges izgalmat okozott és okoz
ma is. Érdekes, hogy a korszerû hír-
szerzés igazi bölcsôje mintegy 2500
évvel ezelôtt Kínában ringott. Eb-
ben a korban tevékenykedett ott a
kor egyik kiváló katonai teoretiku-
sa, Szun Cu, aki valószínûleg had-
vezér is volt. A Háború mûvészete
címû munkájában külön fejezetet
szentelt a hírszerzésnek, és a ben-
ne lévô megállapítások nagyrészt
ma is megállják a helyüket. A há-
ború alapvetô tényezôi közé sorol-
ja az erkölcsi tényezôt, az idôjárást,
a terepet, a parancsnokságot és a
harceljárást. Kínából „térjünk át”
hazánkba, s lássuk, mi jellemezte
a hazai kémelhárítást.

Sajnos közhellyel kell kezdenem a
méltatást: a mû hiánypótló. Mindezt
maga a szerzô is megerôsíti az elôszó-
ban. „Sajnálatos, hogy a magyar ka-
tonai hírszerzés és kémelhárítás szer-
vezetének – amit a köznyelv leginkább
csak 2. vkf. osztályként emleget – tör-
ténete a napjainkig is alig feltárt. En-
nek nyilván oka (lehet) a mindenkori
hírszerzô és kémelhárító szervezeteket
teljesen joggal körülölelô »titokzatosság«,
de még inkább a szomorú tény, hogy a
2. vkf. esetében nagyon kevés korabe-
li irat maradt fenn, nyugodtan állít-
ható tehát: a magyar katonai hírszer-
zés 1919 és 1945 közötti történetének
hiteles feltárásához szûkös a forrásbá-
zis.” Szakály Sándor tehát kísérletet
tesz a hiány pótlására, illetve rámutat
azokra a lehetséges, még fel nem tárt
forrásokra, amelyek fellelhetôek lesz-
nek, de ma még nem állnak rendelke-
zésünkre. Ezért a jövô kutatóinak lesz
a feladata, hogy az 1919 ôszén létre-
jött önálló katonai hírszerzés és kém-
elhárítás történetét és tevékenységét tel-
jes egészében feltárja és közreadja. A
jövô kutatói Szakály professzor mû-
vét is forrásként használhatják majd,
mert a szerzô pontosan tárja fel a hír-
szerzés, a kémelhárítás szervezeti vál-
tozásait, a mûködési feltételeket, s a

katonai attaséi szolgálat kiépítését.
Történelmi hûséggel ábrázolja, hogy a
Magyar Hadügyminisztériumban mi-
ként szervezték meg a hírszerzést és a
kémelhárítást. Napjaink történelem-
formálóinak is példaértékû lehet az a
gyakorlat, amit az akkori vezetôk, Sto-
jakovics Demeter – 1935-tôl Sztójay
Döme – ôrnagy, az osztály elsô irányí-
tása alatt megvalósítottak. Megtud-
hatjuk az osztály mûködési feltételének
alakulását, a katonai hírszerzés és fel-
derítés korabeli körülményeit, eszköz-
tárát, amellyel az idegen államok po-
litikai és katonai vonatkozású bizal-

mas anyagait próbálták megszerezni
– s mint tudjuk sikerrel. Sok érdekes in-
formációval szolgál A katonai atta-
séi szolgálat kiépítése címû fejezet, amely-
bôl megtudhatjuk, hogy már abban az
idôben is lényeges kérdés volt a követ
és a katonai attasé kapcsolata. A kato-
nai attasék a legfelkészültebb vezérka-
ri tisztekbôl kerültek ki, és nagy mozgás-
teret kaptak a vezérkari fônöktôl, ezért
egyenrangú viszonyt építhettek ki a
külképviseletek vezetôivel. Sajnos nem
mindegyik attasé élvezhette a boldog
nyugdíjas éveket. A nagy tudású ka-
tonákat 1948 után meghurcolták, ki-
végezték, „ jobb esetben” egyszerûen
nem tartottak igényt szolgálatukra –
mondta Fodor Lajos, a Magyar Hon-
védség hajdani vezérkari fônöke a
Magyar Napló által kiadott A 2. vkf.
osztály címû kötet ismertetôjében.

Szakály Sándor elmondta, hogy
már egyetemi hallgatóként foglal-
kozott a két világháború közötti
magyar honvédség, s azon belül is
a katonai felsô vezetés történetével.
A könyv összeállítása során azt ta-
pasztalta, hogy azokból, akik a 2.
vkf. osztályon vezetô beosztást töl-
töttek be, a legtöbb esetben mini-
mum altábornagy lett, és jelentôs
karriert futott be. Több idôs kato-
nával, hajdani attaséval, így Kéri
Kálmánnal is beszélgetett a szer-

zô, s ezután kezdte el kutatni a hír-
szerzôk, attasék életútját. A szerzô
kifejtette, hogy a forrásokkal min-
dig nagyon óvatosan kell bánni. Er-
re egy példa Takách-Tolvay József
attasé esete. Molnár János, az
MSZMP KB Párttörténeti Intéze-
tének igazgatóhelyettese Ellenfor-
radalom Magyarországon 1956-ban
c. könyvében azt írta, hogy gróf
Takách-Tolvay József ’56-ban uszí-
tott a szovjet rendszer ellen. Ez or-
bitális hazugság, hiszen a hajdani
attasé 1945. január 2-án az ostrom
alatt életét vesztette. Az 1867-ben

Magyarország és Ausztria, ponto-
sabban a Magyarország és az ural-
kodó között létrejött úgynevezett
„kiegyezés” Magyarországot az ad-
digi Habsburg Birodalom szinte
teljes jogú tagországaként-társor-
szágaként az Osztrák–Magyar Mo-
narchia nevet felvevô államalaku-
lat államalkotó részévé tette, de nem
biztosította ugyanakkor számára az
önálló államisághoz szükséges va-
lamennyi alkotóelemet, így többek
között az önálló „külpolitizálás” le-
hetôségét, a teljesen önálló had- és
pénzügyet. Az uralkodó – I. Ferenc
József császár és király – és az ud-
var meghatározó politikusai ragasz-
kodtak ugyanis ahhoz, hogy a bi-
rodalom hadereje ne az egyes tag-
országok fegyveres erejét jelentse,
hanem közös ügyként „kezeltes-
sék”. Ugyanez vonatkozott a kül-
ügyek kezelésére is, sem Ausztria,
sem Magyarország nem rendelke-
zett önálló külpolitikával, illetve
ahhoz szükséges szervezettel. E két
jelentôs terület – külügy és hadügy
– anyagi igényeinek biztosítására
pedig közös pénzügyminisztériu-
mot is felállítottak. Az így létrejött
közös államszervezet sajátossága el-
lenére a hadügyek és a pénzügyek
tekintetében, azonban mind Ma-
gyarország, mind Ausztria rendel-

kezett „saját” lehetôségekkel (is).
A „saját” haderô ügyében a Magyar
Királyi Honvédség, illetve az oszt-
rák Landwehr képezte azon erôket,
amelyek a korban úgynevezett „má-
sodvonalbeli erôknek” számítot-
tak, nem lévén teljes struktúrájú
fegyveres erôk – számos fegyver-
nem, szakcsapat, vezetôi szint stb.
hiánya okán –, amelyek ennek meg-
felelôen természetesen önálló hír-
szerzô és kémelhárító szervezettel
sem rendelkeztek. Az 1918. októ-
ber 31-én megalakult Károlyi-kor-
mány az addigi honvédelmi veze-

tést is igyekezett átalakítani, illet-
ve a volt Magyar Királyi Honvéd-
ség, valamint a „közös” haderô egy-
kori alakulataiból új haderôt felál-
lítani, utóbbi esetében az önkén-
tességet téve alapelemmé. Az 1918.
október 31-ig Honvédelmi Minisz-
térium néven mûködô katonai köz-
igazgatási szervezetet Hadügymi-
nisztériummá nevezték át és egyi-
dejûleg elkezdôdött az új magyar
haderô meg-, illetve újjászervezé-
se. Ez elengedhetetlen feladat volt,
hiszen a felbomló közös haderô-
ben, illetve a Magyar Királyi Hon-
védségben szolgált magyar, illetve
magyar állampolgárságú tisztek
többsége továbbra is szolgálni kí-
vánt. Elengedhetetlennek látszott
a volt Magyar Királyi Honvédség-
ben, illetve az úgynevezett „közös
haderôben” szolgáltakból egy új
nemzeti haderô létrehozása, még
akkor is, ha voltak olyan politikai
erôk, amelyek ezt szükségtelennek
vélték. A Hadügyminisztériumnak
olyan feladatokat kellett átvennie,
amelyekre korábban nem volt pél-
da. Ilyennek tekinthetô a hírszer-
zés és a kémelhárítás kérdése. Az
Osztrák–Magyar Monarchia had-
erejében ezen feladatokat az úgy-
nevezett „Evidenzbüro” – Nyilván-
tartó Iroda – látta el, amely a közös

haderô vezérkarának egyik „illeté-
kes” irodája volt. Az újonnan meg-
szervezett magyar Hadügyminisz-
tériumban e feladatok elvégzésére
a minisztérium 1. osztálya lett „ki-
jelölve”. A Hadügyminisztérium
1. osztálya feladatává tették a „had-
mûveletek, hírszerzés, nyilvántar-
tás, elvi ügyek” intézését. Az osz-
tály gyakorlatilag 1918. november
1-jétôl állt fel, élén az addig a kö-
zös haderôben szolgáló Stojakovics
Demeter vezérkari ôrnaggyal. Ô
szolgált egykoron a „központban”
– Evidenzbüro –, illetve a világhá-
ború éveiben a mûködô fôparancs-
nokságon és a Balkáni erôk hírszer-
zô „részlegénél” is. Stojakovics az
osztályára olyan fiatal vezérkari tisz-
teket osztott be, akik rendelkeztek
már bizonyos ismeretekkel, illetve
nyelvi felkészültségük, ismeretük
az átlagosnál jobb volt. Az új osz-
tályvezetô, aki bizonyos kérdések-
ben együttmûködött a Hadügymi-
nisztérium ugyancsak újonnan meg-
szervezett Katonapolitikai osztá-
lyával – amely fôleg a „külkapcso-
latok” kérdéseivel foglalkozott – a
magyar katonai hírszerzés és kém-
elhárítás megteremtôjének tekint-
hetô. A Katonapolitikai osztály
(1919. január 1-je után a Hadügy-
minisztérium 8. osztálya) élére Tán-
czos Gábor vezérôrnagy került, aki
katonadiplomáciai tapasztalatok-
kal is rendelkezett, lévén korábban
az Osztrák–Magyar Monarchia ka-
tonai attaséja Belgrádban, Athén-
ban, illetve Szófiában. Stojakovics
osztálya fôleg az ellenséges hatal-
mak – Cseh-Szlovákia, Románia,
Szerbia – által megszállt magyar-
országi területekrôl igyekezett in-
formációkat beszerezni és az ellen-
séges hatalmak számára folytatan-
dó kémtevékenységet megakadá-
lyozni, de a hadmûveletek tervezé-
se is a feladatai közé tartozott. Nem
változott érdemben az osztály fel-
adatköre – de a személyi állomány
összetétele sem! – 1919. március
21-e után. A Hadügyminisztérium
átalakult Hadügyi Népbiztossággá
és annak 5. osztálya „felelt” a to-
vábbiakban a „hadmûveletekért, a
karhatalmi kérdésekért, a hírszer-
zésért, hadrendi ügyekért”. Az 1919.
augusztus 1-je utáni állapot szerin-
ti, a Hadügyi Népbiztosságból is-
mét Hadügyminisztériummá átala-
kult – Budapesten székelô – szer-
vezet 5.a, illetve 5.b. osztályához
tartoztak a „hírszerzés, a kémvéde-
lem és a sajtóügyek”. Az 5.b. osz-
tály vezetôje továbbra is Stojako-
vics Demeter maradt. Szakály Sán-
dor kiemelte, hogy egészen 1948-
ig fôleg a katonai hírszerzôk szak-
értelme, tudása számított – kiváló
rejtjelfejtôk mûködtek –, s ezért a
Horthy-éra idején alkalmaztak olyan
egyéneket, akik a Károlyi-rezsim,
majd a kommün alatt is szolgála-
tot teljesítettek. A kötet tanulmá-
nyai természetesen nem adhatnak
átfogó képet a szervezet történeté-
rôl, de talán közelebb vihetik az ér-
deklôdôket annak megismeréséhez.
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Dr. Szakály Sándor hadtörténész és Fodor Lajos nyugállományú vezérezredes

Kémelhárítás és szabotázselhárítás
Dr. Szakály Sándor könyvbemutatója a Józsefvárosi Galériában

Önkormányzati költségbôl számos közterület újult meg, így
a Golgota tér, a Kálvária tér és a Horváth Mihály tér. A Bel-
ügyminisztérium pályázatán pedig több mint 200 millió fo-
rintot nyertünk a térfigyelô kamerarendszer bôvítésére. A
közbiztonság szempontjából lényeges, hogy a teljes kerület
lefedett lett; mindent látnak a kamerák a Józsefvárosban, a
bûnelkövetôk esélyei jelentôsen csökkennek. A lakosok ér-
tékelik a fejlesztések jótékony hatásait, illetve akik úgy dön-
töttek, hogy a Józsefvárosba költöznek, látják a beruházá-
sokat, s azt tapasztalják, hogy a VIII. a fôváros egyik legél-
hetôbb kerülete.

Józsefvárosi lakosként tapasztalom, hogy egyre több a rend-
ôr az utcán, s bizonyára ez is hozzájárul a biztonságérzet erô-
södéséhez.

– Természetesen. Az állampolgárok mindenkori közbiz-
tonságérzete általában szubjektív, ugyanakkor ezt a szubjek-
tivitást jellemzôen a különbözô – a közbiztonságérzetet be-
folyásoló – objektív események és állapotok határozzák meg.
Szemmel láthatóan fokozódott a rendôri jelenlét az utcá-
kon. Ezt támasztják alá a kapitányság adatai is. Mind a VIII.
kerületi, mind a Fôvárosi Rendôrkapitánysággal nagyon jó
az önkormányzat együttmûködése.

Hogyan fogadták azt, hogy brit Condé Nast Traveller turisz-
tikai magazin januári számában méltatta Józsefvárost? Hiszen
még többekben él az a sztereotípia, hogy a VIII. kerület a bûnö-
zés melegágya, és a házak állaga nem fejlôdött az 1960-as évek óta.

– Nagyon örültünk a cikknek, a benne foglaltak is bizonyít-
ják, hogy munkánk nem hiábavaló. Évek óta arra törekszünk,
hogy az úgynevezett „nyócker-imázs” megszûnjön, s helyébe
lépjen a Józsefváros-brand, melyet tudatosan építünk. Turisz-
tikai szempontból ez azért kiemelkedô, mert kerületünk hatá-
rán áll a Nemzeti Múzeum épülete, és még sok olyan látványos-
sággal büszkélkedhetünk, melyeket számtalan turista látogat.
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