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December 14-én a Magyar Napló Könyves-
boltban mutatták be Szakály Sándor Törté-
nelem és publicisztika címû kötetét. Azt a köny-
vet, mely a történész, a Veritas fôigazgatójá-
nak 2009 és 2013 között – napi- és hetilapok-
ban, folyóiratokban, illetve idôsebb kollé-
gák tiszteletére összeállított kötetekben –
megjelent, jelentôsebb írásait tartalmazza.
Szakály Sándor így vall a kötetrôl: a történész
– ellentétben a tapasztalható közvélekedéssel – nem-
csak vaskos monográfiákat ír, köteteket szerkeszt
és forrásokat ad közre, hanem rövidebb – néha hosz-
szabb – írásokban foglalja össze egy-egy kutatási
témáról kialakított nézeteit és osztja meg azokat
az olvasóival. Az így elkészült írások általában
a tudományos ismeretterjesztés igényével megfo-
galmazott publicisztikák, többnyire hivatkozá-
sok nélkül, de esetenként irodalom- és/vagy for-
rásjegyzék feltüntetésével. A fentebb jelzett formá-
ban közreadott írások általában szélesebb olva-
sói táborhoz jutnak el – és az olvasókra gyako-
rolt hatásuk is nagyobb –, mint egy-egy alapo-
san jegyzetelt, a tudományos munkától elvárt,
mindennel felszerelt kötetnek. Megjegyzendô
ugyanakkor az is, hogy az így közreadott írások
rövid életûek. A napi- és hetilapokban, folyóira-
tokban, esetleg születésnapi köszöntô kötetekben
megjelent írások néhány hét után a feledés ho-
mályába kerülnek, és amikor utóbb egy-egy al-
kalommal szükség lenne valamelyikükre, már
nem biztos, hogy ráakad a szerzôje, még kevés-
bé az érdeklôdô. A „gyors halált” elkerülendô, a
szerzôk közül számosan kötetbe gyûjtik össze írá-
saikat, hogy azok a kötetben való ismételt meg-
jelenésnek köszönhetôen hosszabb életûek legye-
nek. Így gondolom ezt magam is, és ezért vállal-
koztam az ismételt közlésre. (…)

Vajon bûnös volt-e Jány Gusztáv? Dön-
tött-e a legfelesôbb hadúr a tisztek politizá-
lásáról? Mit tartalmazott Horthy Miklós el
nem küldött levele Hitlerhez? Miként tör-
tént a Délvidék visszafoglalása? Mi történt
a Don-kanyarban? Mi volt a feladata a Ma-
gyar Királyi Csendôrségnek? – többek közt
ezekre a kérdésekre találjuk meg a választ.

Romsics Ignác bevezetôjében elmondta,
hogy Szakály Sándort nem kell külön bemu-
tatni, fôleg azok számára, akik a két világ-
égés közti Magyarország és a II. világhábo-
rú története iránt érdeklôdnek. A kötet 330
oldalnyi, és 33 írást tartalmaz. Döntôen a
Horthy-korszakkal foglalkoznak ezek a ta-
nulmányok. Hóman Bálintról kéne kezdeni
a beszélgetést – az aktualitások miatt –, de a
kultúrpolitikusról Szakály Sándor még nem
írt. Romsics ezért Horthy Miklós szerepérôl
faggatta a Veritas fôigazgatóját. Szakály úgy
véli, hogy Horthy a XX. század megkerül-
hetetlen politikusa, sôt reálpolitikusa. A tör-
ténelemben nem létezik a „ha”, de ha nem tört
volna ki az I. világháború, vagy nem az ellen-
séges hatalmak gyôztek volna, akkor ô mint
az Osztrák–Magyar Monarchia hadiflottájá-
nak parancsnoka néhány éven belül nyugál-
lományba kerül, s visszavonul Kenderesre.

A történelmi események miatt ô vált a Nem-
zeti Hadsereg vezetôjévé, és a szegedi ellen-
kormány hadügyminiszterévé. A gyôztes ha-
talmak Horthyt tartották Magyarország meg-
határozó politikusának. Olyan politikai ve-
zetô volt, aki az ország irányítását a minden-
kori miniszterelnökeire bízta, csak a legrit-
kább esetekben avatkozott be olyan mérték-
ben, amit el lehetett tôle várni. Személyének
megítélése 1944. március 19. kapcsán, és az
azt követô idôszakban vitát vált ki a törté-
nészek és a politikusok között. Amennyiben
1944 márciusában visszavonult volna a po-

litikától, akkor úgy emlékeznének rá, hogy
volt egy államfô, aki két évtizeden át állt az
ország élén. S talán kapott volna egy olyan
lehetôséget, mint a román király, hogy az or-
szágot hagyja el javaival együtt. Ez azonban
nem következett be, hiszen 1944. március
19-én hazánk elveszítette „állami önrendel-
kezését”, és hogy eben mi volt Horthy sze-
repe az a mai napig vita tárgyát képezi. A
kormányzó az említett napon bejelentette le-
mondását, majd a Honvéd Vezérkar fônöke
errôl lebeszélte, s kijelentette, hogy lemon-
dása esetén szélsôséges erôk kerülnek majd
hatalomra. Egy tény: Horthy kormányzósá-
ga idején az ország egy nagyon nagy mélypont-
ról, a trianoni békediktátum által okozta bor-
zalomból, Európa középmezônyébe zárkó-
zott föl, amihez kvalitásos politikusokra is
szükség volt. Az is tény, hogy Horthy sze-
mélye nem csak megkerülhetetlen, hanem
elfogadott is volt az akkori társadalom dön-
tô többsége számára. Számomra nagyon ta-

nulságos az a levél, amit Chorin Ferenc írt,
mikor elindult Lisszabonba a kormányzó-
hoz. Ebben arról értekezik, hogy együtt mi-
ként próbáltak Magyarországért tenni, mi
mindent köszönhet a haza Horthynak, ahogy
a saját családja is.

Ezt követôen Romsics Horthy és a fehér-
terror kapcsolatára kérdezett rá. Szakály sze-
rint amit fehérterrornak említenek, az a vö-
rösterrorra adta meg a választ. A kérdés, hogy
Horthy mennyire volt ösztönzôje a kommün
utáni megtorlásnak. Horthy 1919 augusztu-
sában másodmagával repült Siófokra, ahol

átvette a parancsnokságot. Minden bizonnyal
eljutott Horthyhoz a különbözô atrocitások
híre. Tény, hogy a hadbíróságok több eset-
ben eljártak azok ellen, akik törvénytelen-
ségeket követtek el. A különítményeket fel-
oszlatták, és a különítményesek közül csak
nagyon kevesen lettek olyanok, akik akár a
politikában, akár a honvédségen belül sze-
repet vállalhattak. Azt is tudni kell, hogy a
Prónay-különítményben fôleg tartalékos tisz-
tek voltak – még zsidó származásúak is. Ar-
ra a kérdésre, hogy mennyi embert végeztek
ki a különítményesek, Szakály azt válaszol-
ta, hogy a különbözô gyûjtések szerint 1000-
1500 fôt gyilkoltak meg. Az egyetemen ko-
rábban azt oktatták, hogy ez a szám 5-10 ezer-
re tehetô. A pontos számot 100 év távlatából
igen nehéz megállapítani. 1945 után is tör-
téntek felelôsségre vonások; Magasházy Lász-
lót elítélték, aki mint a kormányzó szárny-
segéde, egyetlenegy gyilkosságban sem vett
részt, 1956 után pedig Francia Kiss Mihályt

végezték ki. A Magyar Fórum kérdésére, hogy
mi igaz abból, amit több netes fórumon le-
het olvasni, miszerint Horthy azt mondta
volna: „ebben az országban rendnek kell len-
nie, én itt rendet fogok tartani, és ha nem
lesz rend, lövetni fogok. Ha jobbról, akkor fá-
jó szívvel”? – Szakály Sándor azt felelte, ez
a kijelentés valóban elhangzott. Úgy döntött
a kormányzó, hogy a kialakított rendet, egyik
oldalról sem szabad támadni, és a társadal-
mi viszonyokat nem szabad fölforgatni. Rom-
sics Ignác arra a kereste a választ, hogyha
egyszer Horthynak szobrot állítanak, azt mi-
ért öntik le vörös festékkel, és miért mond-
ják a kormányzót ma is fasisztának, s hogy
a kormányzó miért akadályozta meg IV. Ká-
roly visszatérését. Szakály Sándor szerint a
királypuccsok idején Horthy reálpolitikus-
ként viselkedett, hiszen akkor mást nem le-
hetett volna tenni. Az uralkodó abban a té-
vedésben élt, hogy az egész társadalom öröm-
mel fogadja majd. Nem trónfosztásról volt
szó, hanem az öröklési rend megszakításá-
ról. Megérdemli Horthy, hogy szobrot állít-
sanak neki, mert a magyarok jelentôs több-
sége ezt támogatná.

És most térjünk rá Jány Gusztáv esetére. Ar-
ra a katonáéra, aki nem kért kegyelmet. „Nem
kérek kegyelmet, mert azzal bûnösségemet
ismerném el” – válaszolt a népbírósági ta-
nácsvezetô bíró, dr. Pálosi Bála kérdésére vi-
téz Jány Gusztáv, vezérezredesi rendfokoza-
tától minden jogalap nélkül megfosztott egy-
kori tábornok. Védôje, dr. Jármay Zsigmond
ügyvéd kegyelemért folyamodott. A Magyar
Köztársaság elnöke, Tildy Zoltán református
lelkész a kegyelmet elutasította, és a volt Ma-
gyar Királyi Honvédség 1938. január 1-je és
1940. december 31-e közötti protestáns egy-
házi fôgondnokát, a sokszor emlegetett és
immáron elsirathatott magyar királyi 2. hon-
véd hadsereg parancsnokát 1947. november
26-án Budapesten golyó által kivégezték. Sza-
kály kimondta: „A XX. századi Magyarország
háborúi nem voltak gyôztesek; de úgy vé-
lem, hogy ennek ellenére, az azokban hôsi
halált halt, hadifogságban életüket veszített
katonák, a munkaszolgálat során elhaltak
emléke megôrzendô, így azoké is, akik fele-
lôsek voltak – és kellett, hogy legyenek –
minden katonai döntésükért, amelyeket az ad-
digi ismereteik, tapasztalataik alapján hoz-
tak meg. Kijár az emlékezô fôhajtás Jány
Gusztáv emléke elôtt is, aki nem volt más,
és nem is akart több lenni, mint katona. Ka-
tona, aki neveltetését nem megtagadva szol-
gálta hazáját, híven esküjéhez, ragaszkodva
elveihez.” Reméljük, hogy az érdeklôdô ol-
vasók ezen írások segítségével közelebb ke-
rülhetnek múltunk megismeréséhez, mert
annak ismerete nélkül nem érthetjük meg a
jelent, és nehezebben tervezhetjük a jövôt.
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