
a két ország politikai rendszerében mu
tatkozó válság elmélyülése, a lakosság 
körében erősödő háborúellenes hangulat 
is tetézte. 

Széleskörű megvilágítást kaptak a kö
tetben Közép- és Kelet-Európa országai
nak népi demokratikus és szocialista for
radalmai, ezek okai, az itt végbemenő 
gyökeres társadalmi-gazdasági és. politi
kai átalakulás kezdődő folyamatai. A 
szovjet hadsereg győzelmei elősegítették 
e forradalmi tendenciák meggyorsítását. A 
forradalmi folyamat vezető ereje ezek
ben az országokban a kommunista és 
munkáspártok vezette munkásosztály 
volt. A Szovjetunió, nemes felszabadító 
küldetését teljesítve, jelentős segítséget 

(Zrínyi Katonai Kiadó, 

Kálmán Dániel nagyértékű kéziratában 
— A m . kir. honvédség a második világ
háborúban — összeállította a Horthy-
hadsereg tábornokainak rövid életútját. 
31 olyan generális van közöttük, akik a 
háború valamelyik időszakában, s a leg
különbözőbb megfontolások 'alapján, 
szembefordultak a Hitler-barát politiká
val. Volt aki átállt a szövetségesekhez, 
mások csupán nyilatkozataikban ítélték 
el a nácik szolgálatát. Néhányat koncent
rációs táborba hurcoltak közülük, töb
bek viszont már ott voltak az új magyar 
államiság és a demokratikus hadsereg 
megszületésénél. 

De az Agteleky Bélától Vörös Jánosig 
húzódó névsorban tudtommal egyetlen 
katona sem volt, aki olyan áldozatot ho
zott volna elveiért, tetteiért mint Kiss 
János altábornagy. A felső katonai réteg
ből ő volt az egyetlen, akit a fasiszták 
azért gyilkoltak meg, mert egy ellenük 
irányuló szervezkedés élére állt. Van 
ugyan egy másik, töredékes adat is, mely 
szerint a németek az auswitzi koncentrá
ciós táborban kivégeztek egy magyar tá
bornokot is. A Kraus—Kulka szerzőpáros 
könyvében, a Halálgyárban olvashatjuk: 
.,Szemtanúi voltunk annak is, amint egy 
magyar tábornoki egyenruhás férfi ha
ladt büszkén a krematórium felé." (237. 
o.) De azt, hogy ki lehet az a férfi, máig 

nyújtott ezen országok dolgozóinak a for
radalmi átalakulás megvalósításában. 

A kötet záró fejezete alapos vizsgálat 
alá veszi a háború fő résztvevőinek fegy
veres erőit és hadművészetét az adott 
időszakban. A fő figyelmet a hadviselő 
felek katonai erejének és hadászati elvei
nek feltárására fordították. 

összességében az ismertetett kötet je
lentős lépés a szovjet történettudomány 
munkájában. A szovjet és a külföldi 
szaktörténészek és olvasók olyan újabb 
segédletet kaptak kézhez, amelynek se
gítségével folytathatják a második világ
háború valós tényekkel alátámasztott ta
nulmányozását. 

Nádor Tibor 

), Budapest, 1979. 218 o.) 

sem. tudjuk. Mindez semmiben sem csök
kenti Kiss János történelmi érdemeit. 

Én a jóemlékű Dezsényi Miklós ezre
destől hallottam róla számos történetet. 
Ma is fülembe cseng, ahogy a rohamki
képzésről mondott szavait idézte: „ . . . a 
szuronyok döntik el a háborút". Kiss 
Sándor könyvét olvasva most látom csak, 
hogy e mögött ott volt a 2608-as szikla
csúcsot elfoglaló rohamcsoport parancs
nokának, a kézitusában személyes bátor
ságot tanúsító tisztnek arany vitézségi 
éremmel igazolt fedezete is. 

Kiss Sándor régi adósságot törlesztett 
most megjelent könyvével. Törlesztett he
lyettünk, a történelem kutatói helyett is. 
Dezsényinek a Vasi Szemle 1959/2. szá
mában közzétett rövidke tanulmánya volt 
csupán eddig az egyetlen megbízható for
rás Kiss János életéről. A későbbi szer
zők valamennyien ebből éltek. Tartsay 
Vilmosról jómagam írtam, de a katonai 
szervezkedés legtevékenyebb vezetőjéről, 
Nagy Jenő ezredesről, mindmáig egyetlen 
életrajzi feldolgozás sincs. Pedig a ma
gyar katonai ellenállás története hármó
juk nélkül nem írható meg. 

Az „Emlékeim. .." c. kötet nem arra 
vállalkozott, hogy a 61 esztendős életút 
részletes krónikáját adja. A leírt esemé
nyek, mint a patak medréből felbukkanó 
sziklakövek, csupán a megélt évek egy-

KISS SÁNDOR 

EMLÉKEIM KISS JÁNOS A L T A B O N A G Y R Ó L 

— 345 —J 



egy állomását jelzik, amelyek közül vala
ha ott habzott a gyors folyású élet. Az 
életútnak ezek a kövei mégis jellemzőek, 
s rajtuk, mint biztos kapaszkodókon, a 
századelőtől a második világháború 
éveiig botorkálhatunk. 

A könyvben én szüntelenül azokat az 
okozati, jellembeli tulajdonságokat, a ha
zához, a néphez fűződő vonásokat keres
tem, amelyek Kiss János személyiségébe 
épülve lehetővé tették, sőt eleve az irány
ba terelték, hogy képes legyen felismer
ni, s vállalni a történelmi szükségszerű
séget. 

A „cőgeráj" verekedő, konok akaratú 
fiatal legénykéje nem ugyanazon férfi-e, 
mint aki sebesülten is tovább vezeti csa
patát, később béna testét mozgásra kény
szeríti, s a csontig tépett hús fájdalmát 
ugyanolyan méltósággal viseli mint a 
nyilas Számonkérő Különítmény testet-
lelket megalázó tortúráit? 

A megszokott ábrázolási módból min
dig azt látjuk, hogy a „HŐS" gyakran 
emberfeletti magasságban lebeg, rendkí
vüli tulajdonságokkal bír, s a hétközna
pitól eltérő dolgokat cselekszik. Itt azon
ban megjelenik előttünk egy férfi, aki 
szereti az életet, akit testi szerelem hevít, 
rátarti, néha hiú, adósságba keveredik, 
verekedéssel tisztázza becsületét. Éli a 
Monarchia tisztjeinek megszokott életét. 
Kiss János botlásai és gyengéi ellenére 
az ábrázolás mégis így igaz és emberi. 

Érdeklődést kelt a katonaiskola, a vi
déki garnizon, a társasági élet bemuta
tása. Különös világ ez a maga szokásai
val, erkölcseivel, jogrendjével. Látjuk, 
hogyan próbál hú maradni önmagához 
egy kispénzű, Erdély zárt világából jövő, 
magyarságát hűségesen őrző fiatal tiszt. 

Követjük őt az első világháború vérzi
vatarában, az orosz és az olasz front pok
lában. A szerző, Kiss János féltestvére, 
maga is katonaember volt, így belső át
éléssel, szakmai ismeretekkel rendelkez
ve, hűen adja vissza a háborús éveket. 
Kár, hogy az ellenforradalmi korszak 
negyedszázada — ami Kiss János kato
nai pályájának mégis csak nagyobb ré
szét jelentette — csupán vázlatosan je
lent meg a könyv hasábjain. Pedig Kiss 
János — úgy tudom — azidőben figye
lemre méltó elméleti tevékenységet is 
folytatott. 

A könyv egynegyede az 1939—44-es 
éveket fogja át. így is van az rendjén, 
hiszen minden ami előzőleg érlelődött, 
ekkor válik történelemmé. Izgalmas, ér

dekes olvasmány egy, az árral szembe
forduló tábornok életéről. Részvétele a 
tragikus újvidéki események kivizsgálá
sában, helyzetelemzései, kapcsolatai Baj
csy Zsilinszkyvel — mindezek már egy, 
a háborúval, a német szövetséggel tuda
tosan szembeforduló hazafi képét rajzol
ják elénk. 

Bár az itt tárgyalt események a tudo
mányos kutatás számára nem jelentenek 
újat, mégis figyelemre méltó, ahogy a 
szerző ezeket szorosan, családi közelség
ből szemlélve, összekapcsolja Kiss János 
sorsával, életével. Ez a közelről, belsőleg 
történő látásmód az egész könyvön végig
vonul, s annak egyik nemes erénye. 

A nagy magyar katonák életrajzi soro
zata tehát új darabbal gyarapodott. 
Mindazok, akik Kiss János életével, a 
Felszabadító Bizottság, vagy a katonai 
ellenállás történetével kívánnak foglal
kozni, bátran támaszkodhatnak a forrás
értékű könyvre. Kiss Sándor a testvér 
emlékét óvó, féltő gonddal gyűjtötte és 
rendszerezte az adatokat, tényeket, s tet
te hozzá személye és a család emlékeit. 
Igen szép nyelvezettel ír, amely mind
végig érdekes, vonzó olvasmánnyá teszi 
a biográfiát. 

Nem sok értelmét látom viszont az utó
szónak. 

Hiszen mi újat is mondhat a szerző a 
maga 3 lapján a téma egészét kimerítő 
könyv 211 oldala után? Űj ismereteket 
alig kapunk, s a könyv alanya sem szo
rul rá, hogy holmi eszmei vázat rakjunk 
élete és tettei alá. 

Még jól emlékszem rá, hogy valamikor 
az 50-es években ügyes kezű retusőrök 
tüntették el kiállításra kerülő képéről az 
első világháborúban szerzett kitünteté
seit. Mintha azon bármi restellni való 
lett volna. Pedig ő ezeket vitézségéért 
kapta és nem pedig azért, hogy ott leb
zselt az előkelők sátorponyváinál. 

Ez a könyv már nem retusál. Erényei
vel és hibáival, tétovázásaival és küszkö
déseivel együtt hűen adja vissza szá
munkra egy jeles történelmi személyiség 
életútját. Kiss altábornagy — 1945 után 
vezérezredes — ma már az egész nemze
té. Ápolni emlékét valamennyiünk köte
lessége. Beteljesednek azok a szavak, 
amelyeket 1944 decemberében az illegális 
Szabad Nép írt róluk: „Kiss János és hős
társainak nevét a magyar dolgozók mil
liói örökre szívükbe zárták." 

Gazsi József 
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