
Magyarország második világháborús szereplésének egyik érdekes mozzanata az
úgynevezett „Náday misszió” története.1 1944. szeptember 22-én a csákvári repülõ-
térrõl indult a nyugati szövetségesek által már elfoglalt olasz területekre Náday Ist-
ván nyugállományú vezérezredes,2 hogy Horthy Miklós kormányzó3 megbízásá-
ból tárgyalásokat folytasson az amerikai, illetve brit katonai illetékesekkel. Az utat
megelõzõen, szeptember 10-én Horthy Miklós jelenlétében egy tanácskozás zajlott
a Budai Várban, amelyen a kormány néhány képviselõje, magyar királyi titkos ta-
nácsosok vettek részt, és azt vitatták meg, hogyan lehetne kiválni a háborúból.4 A
jelenlévõk úgy vélték, Magyarországnak a vesztésre álló háborúból mindenképp
ki kell lépnie, és ennek érdekében indokolt lenne tárgyalásokat kezdeményezni.
Többségük elõtt nem volt ismeretlen az a „megállapodás”,5 amelyet a Kállay Mik-
lós6 vezette kormány megbízásából Veress László7 1943. szeptember 8-án fogadott
el Törökországban. 

A nyugati szövetségesekkel való kapcsolatfelvételére vitéz Náday István nyug-
állományú vezérezredest jelölte ki az államfõ, Horthy Miklós. Náday nemcsak
nyelvismerete – német, angol, francia, olasz – miatt tûnt alkalmasnak a feladatra,
hanem azért is, mert a magyar királyi honvédség „nyugatbarát” tábornokai közé
tartozott és az ország német megszállását követõen részben német követelésre ke-
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1 Az úgynevezett „Náday misszió” utazásának történetét, az Olaszországba elrepült személyek felsoro-
lását ld. MAJOROS, 1980. 18–21.

2 Náday István, vitéz (Nagyszentmihály, 1888. június 20.–Balassagyarmat, 1954. január 30.), hivatásos
katonatiszt, vezérezredes. 1942. augusztus 1. és 1944. április 1. között a magyar királyi 1. honvéd had-
sereg parancsnoka. Német követelésre beosztásából felmentették és 1944. június 19-én nyugállo-
mányba helyezték. Olaszországi útja miatt 1945. január 18-án „hûtlenség” miatt a Szálasi-kormány
megfosztotta rendfokozatától. 

3 Horthy Miklós, vitéz nagybányai (Kenderes, 1868. június 18–Estoril, 1957. február 9.), hivatásos hadi-
tengerésztiszt, altengernagy. 1920. március 1. és 1944. október 16. között Magyarország államfõje
(kormányzó).

4 Az 1944. szeptember 10-i úgynevezett. „titkos tanácsosok” ülésére vonatkozóan ld. LAKATOS, 1992.
137–139.; Horthy Miklós emlékiratában – HORTHY, 1990. 296–297. – ezen tanácskozást 1944. szeptem-
ber 8-ra teszi. A résztvevõk megnevezésében is van némi eltérés a két emlékezõ írásában.

5 A Magyarország és a nyugati nagyhatalmak közötti tárgyalásokra vonatkozóan ld. JUHÁSZ, 1978. 222–
243. A „szövetséges államok” és Magyarország között létrejött megállapodás szövegét közli: ZSIG-
MOND, 1966. 386–387. 

6 Kállay Miklós, dr. nagykállói (Nyíregyháza, 1887. január 23.–New York, 1967. január 14.), földbirto-
kos, politikus. 1942. március 9. és 1944. március 22. között Magyarország miniszterelnöke. Egyéb mi-
niszteri tiszteire ld. BÖLÖNY–HUBAI, 2004. 358.

7 Veress (eredetileg Malmos) László, (primor dálnoki) (Sepsiszentgyörgy, 1908. november 22.–London,
1980. szeptember 23.), diplomata. 1939-tõl a miniszterelnökség, illetve a külügyminisztérium sajtóre-
ferense. 1945 és 1947 között a magyar Külügyminisztérium munkatársa. 1947 után Londonban élt és
mint szabadfoglalkozású újságíró és fordító mûködött.



rült nyugállományba. Nem ismert pontosan, hogy milyen eligazítással indult el
Náday István az útra. Erre sem Horthy Miklós,8 sem Lakatos Géza emlékirata9 nem
ad érdemi támpontot. 

Segíthet viszont eligazodni ebben a kérdésben az a levél, amely 1954. szeptem-
ber 2-án íródott. Szerzõje vitéz Vasváry József altábornagy,10 a magyar katonai emig-
ráció egyik ismert személyisége, címzettje pedig vitéz Hennyey Gusztáv, szolgála-
ton kívüli vezérezredes,11 a Lakatos Géza vezette kormány egykori külügyminiszte-
re, a magyar emigráció prominens személyisége. 

A Vasváry által írt levélben olvasható az a szöveg, amely a Náday István számára
adott kormányzói „utasítás” lett volna. A levél a müncheni Magyar Intézet (Ungari-
sches Institut) Hennyey-gyûjteményében található. A közreadás lehetõségéért az
intézet igazgatójának, K. Lengyel Zsoltnak jár a köszönet. 

A levelet a mai helyesírási kívánalmaknak megfelelõen adjuk közre, ékezetek-
kel kiegészítve, mivel Vasváry német klaviatúrás írógépet használt, amelyen nem
voltak magyar ékezetes betûk.

Forrás

Vitéz Vasváry József altábornagy levele 
vitéz Hennyey Gusztáv szolgálaton kívüli vezérezredeshez

Bregenz, 1954. szeptember 2.
(Ungarisches Institut, München, Hennyey-gyûjtemény)

Náday István m[agyar] kir[ályi] vezérezredes úr 1945. október elején Rómából jövet,
az angol megszálló hatóságok által Weissenstein12 táborba utaltatott, hol parancs-
nokságom alatt 17.600 magyar katona és családtag tartózkodott. (Villachtól 5 km-re
Ny-ra.) 

Náday vez[érezre]d[e]s október 15-én egy haza induló szállítmánnyal hazauta-
zott. Elõzõleg neki és a kíséretében volt Majoros rep[ülõ] õrnagynak13 felajánlott
segítséget, hogy nyugodtan Ausztriában maradhatnak, csak Majoros õr[na]gy fo-
gadta el. Náday vez[érezre]d[e]s okvetlen haza akart menni. 

Elindulása elõtt megõrzésre egy a kormányzó úr õfõméltósága által ceruzával
megírt lapot adott át azzal, hogy ez volt az ‘Utasítása’, amit magával vitt Rómába.
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8 HORTHY, 1990. 298–299. 
9 LAKATOS, 1992. 144–145. 

10 Vasváry (1923. június 17-ig Eisensehr) József, vitéz (Eszék, 1898. január 31.–Lauterach, 1984. április
24.), hivatásos katonatiszt, altábornagy. 1944. november 1. és 1945 januárja között a magyar királyi
III. honvéd hadtest, majd 1945. március 1-je és 1945 májusa között a magyar királyi V. honvéd had-
test parancsnoka. 1945 után a magyar katonai emigráció egyik meghatározó személyisége.

11 Hennyey (1923. június 17-ig Erb) Gusztáv, vitéz (Kolozsvár, 1888. szeptember 25.–München, 1977. jú-
nius 14.), hivatásos katonatiszt, szolgálaton kívüli vezérezredes. 1943. november 1-jétõl 1944. augusz-
tus 29-ig a Honvédelmi Minisztérium munkaügyi fõcsoportfõnöke, a honvédelmi munkaszervezet ve-
zetõje. 1944. augusztus 29. és október 16. között külügyminiszter. 1944. október 16-át követõen német,
illetve nyilas fogságban volt. Az 1945 utáni magyar – nem csak a katonai – emigráció egyik meghatáro-
zó vezetõje.

12 Weißenstein (Ausztria)
13 Majoros János (?, 1907–San Bernardino, 1998.), tartalékos repülõ õrnagy, a MALÉRT fõmérnöke.



Akkori elõadása szerint szep[tember] 8-án egy koronatanács14 volt Budapesten és
azt követõleg repült Majoros rep[ülõ] õr[nag]gyal Rómába. 

Ott Stalinhoz15 utalták az angolok azzal az indoklással, hogy M[agyar]o[rszág]
területe Stalin hatáskörébe tartozik.16

Lengyel Béla alt[á]b[orna]gy17 a kormányzó úr saját kezû írását határozottan fel-
ismerte és igazolta. A szöveg így szól:

’A csapataink mind a határon állnak és benn nincs erõnk a német megszállást
letörni. Tudnunk kell, hogy a fegyverszünet kérése megakadályozza-e az oro-
szok és oláhok beözönlését, mert ha nem, jobb harcolni, legalább kikerüljük
megrohanásunkat és agyonbombázásunkat a németek által. Kívánatos volna,
hogy az Entente18 rábírja a szovjetet, hogy határainkat ne lépje át, akkor összes
erõinket hazahozhatnánk és energikusan léphetnénk fel. Vagy sürgõsen szál-
lítsanak néhány hadosztályt partra Fiuméban19 és jöjjenek túl a Dunára.20

Most naponta amerikaiak, szovjetek, angolok és oláhok bombáznak. Ne bánt-
sanak. Már minden gyárat, amely hadiüzem, minden repülõteret és olajraktárt,
hidat stb. úgyis tönkretettek és a konkurens ipar megsemmisítésének csak a
németek húzzák hasznát. 
Nem mi kaptuk Erdély felét a németektõl,21 hanem az oláhok. Hitler több-
ször hangsúlyozta, hogy csak a románok többszöri ismételt kérésére vállal-
ta a bécsi döntést, melyet azok elõre elfogadtak. A király proklamációja
nem felel meg a valóságnak.22’ 
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14 A koronatanácsi ülésre – amely nem más, mint az államfõ elnökletével megtartott minisztertanácsi
ülés – 1944. szeptember 7-én került sor. 1944. szeptember 8-án rendkívüli minisztertanácsi ülés volt,
amelynek a jegyzõkönyvét közli: ZSIGMOND, 1966. 438–448.

15 Sztálin (Dzsugasvili), Joszif Visszarionovics (Gori, 1879. december 21.–Kuncevo [ma Moszkva része],
1953. március 5.), kommunista politikus, a Szovjetunió tényleges vezetõje. 1922. április 3. és 1953. már-
cius 5. között a Szovjetunió Kommunista (Bolsevik) Pártjának fõtitkára, 1941. május 7-tõl haláláig a
Népbiztosok Tanácsa (késõbb Minisztertanács) elnöke. A második világháború évei alatt honvédelmi
népbiztos, a fegyveres erõk fõparancsnoka stb.

16 A Szövetséges és Társult Hatalmak elsõ számú vezetõi – Sztálin, Roosevelt, Churchill – 1943. novem-
ber 28. és december 1. közötti teheráni találkozóján gyakorlatilag már megtörtént a világháború után-
ra vonatkozóan a világ „területi”, illetve „érdekszférákra” történõ felosztása. Magyarország a Szovjet-
unió érdekszférájába került. 

17 Lengyel Béla, vitéz ebesfalvi (Szarvas, 1897. április 19.–Graz, 1988. december 20.), hivatásos katona-
tiszt, altábornagy. 1944. szeptember 22. és 1944. december 1. között a magyar királyi VIII. honvéd
hadtest parancsnoka, melyet követõen a HM személyi tartaléka 1945. március 18-ig, amikor nyugál-
lományba került. 1948-ban Ausztriába távozott és a magyar emigráció egyik elismert vezetõje lett.
Mivel 1930. május 1. és 1933. augusztus 1. között Magyarország kormányzója katonai irodájában tel-
jesített szolgálata következtében ismerte az államfõ kézírását, ezért volt õ az „azonosító” személy.

18 Horthy Miklós – nem csak itt – következetesen „Entente”-nak nevezte a második világháború idõsza-
kának nyugati nagyhatalmait.

19 ma: Rijeka (HR)
20 A szövegezés az államfõ tökéletes tájékozatlanságát, egyben „álmait” (finn–szovjet fegyverszüneti

egyezmény, 1944. szeptember 19.) igazolja. 
21 Utalás az ún. „második bécsi döntésre” – 1940. augusztus 30., Bécs –‚ amely Magyarország és Romá-

nia új határait jelölte ki.
22 I. Mihály (Sinaia, 1921. október 25.–) román király (1927–1930, illetve 1940–1947). Horthy bizonyára a

román uralkodó azon kiáltványára utalt, amely 1944. augusztus 23-án hangzott el és a Román Királyság-
nak a szövetségesek felé irányuló fegyverszüneti kérelmét tartalmazta, illetve a Németországgal való sza-
kítást jelentette be, jelezve ugyanakkor a német erõk Romániából történõ békés kivonásának lehetõsé-
gét. A kiáltvány a „második bécsi döntésre” úgy utalt, mint egy Romániára kényszerített szerzõdésre.



A lap hátlapján csak két jegyzet szerepel: 
„Cabal / BorneI” 
„Whighb”II

Kegyelmes Uram! Eddig ezt megõriztem és csak Lengyel Bélának és gróf Nemes
Jánosnak23 mutattam meg, hogy a kézírás valódiságát igazolják. 

Közi-Horvátnak24 ittléte alkalmával közöltem, hogy ez nálam van. Fontos bizo-
nyíték az, hogy a Korm[ányzó] Úr védeni akarta az országot, de a nyilas forradalom
megakadályozta õt abban, hogy az ország összerejét latba vesse. Még a laikus elõtt
is világos, hogy egy 25 év alatt berázódott rendszerrel a hadsereg mögött eredmé-
nyesebben lehet védeni, mint egy forradalmi állapotban lévõ országgal a hadsereg
háta mögött. 

Nem tartanám célszerûnek ezzel most a nyilvánosság elé jönni. Egy bekövetke-
zendõ új béketárgyalásnál ez még jó szolgálatokat tehet az országnak. Holmi Hun-
gária25 nem ok arra ilyent felhasználni. 

Az eredeti továbbra is nálam marad. 
Örültem, hogy múltkor legalább telefonon beszélhettem Kegyelmes Urammal. 
Kérem kézcsókjaimat jelenteni. 
Maradtam alázatos üdvözleteim jelentése mellett 
hálás alárendeltje: 
Bregenz, 1954, szeptember hó 2. v[itéz] VasváryIII
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I kezdõbetûje lehet más is
II utolsó két betû lehet más is
23 Nemes János, gróf (Bécs, 1910. március 16.–Kematen, 1965. október 29.), Horthy Miklós birtok-

szomszédja volt Kenderesen, személyesen is jól ismerték egymást. Horthy kézírását is ezen kapcso-
lat alapján ismerhette.

24 Közli: Horváth József (Agyagos, 1903. szeptember 25.–Oberhaching, 1988. május 26.) áldozópap, or-
szággyûlési képviselõ (1939–1944), közíró. 1944 márciusában tiltakozott az ország német megszállá-
sa ellen. 1948-ban emigrált, Ausztriában, Franciaországban, az Amerikai Egyesült Államokban majd
Németországban mûködött. Rendszeresen publikált egyházi és politikai témájú írásokat. 

25 A Hungária címû újság a „hontalan magyarok”, majd a „nemzeti emigráció” lapja 1948 márciusától
1956 februárjáig jelent meg. Mivel a lap 1953 áprilisában kettévált, és a „kiszakadtak” Új Hungária
névvel jelentették meg lapjukat, Vasváry minden bizonnyal a „régi” lapra utalt és úgy vélhette, hogy
nem lenne szerencsés abban közreadni az „útmutatót”, amikor annak egy majdani „béketárgyalá-
son” komoly jelentõsége lehet. Ez is a realitásoktól való elrugaszkodást jelentette.

III Kézírással
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