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Gecsényi Lajos

Dokumentumok Hennyey Gusztáv vezérezredes,  
volt külügyminiszter és a militáns katonai emigráció viszonyához 

(1949–1950)

A 2. világháború befejezését követő hónapokban, a harcokban vagy éppen a menekülés 
során Ausztria és Bajorország területére került magyarok százezrei teljes bizonytalan-
ságban tengették életüket A  hadifogság kilátástalansága, a mindennapi létfenntartás 
nehézségei, az otthonról érkező hírek és rémhírek, a hazatérés igenlése vagy elutasítása 
kiváltotta zűrzavaron csak kevesen tudtak úrrá lenni. Hónapok teltek el, mígnem foko-
zatosan megkezdődött először a civilek, majd a katonák szervezett hazaszállítása. 1946 
nyarára végül mindazok hazatértek, akiket otthon nem fenyegetett felelősségre vonás 
(nyilas párttagok, csendőrök, „keretlegények”, háborús bűnösnek nyilvánított katonák 
stb.) és nem riasztottak el a szovjet megszállás nyomán kialakult helyzetről érkező hí-
rek. A háború előtti politikai elit tagjai, a közigazgatás vezető tisztségviselői kevés kivé-
tellel inkább a kinn maradást választották, abban bízva, hogy a Hitler-ellenes koalíció 
hamarosan felbomlik és Magyarország a „nyugati világ” része lesz.1 Az önszerveződés és 
a kapcsolatépítés első kísérleteire a honvédség tagjainak körében – elsősorban a vezér-
kari tisztek és magasabb beosztású parancsnokok között – már 1945 őszén sor került, 
de érdemi változások csak 1946 májusában történtek, amikor kisbarnaki Farkas Ferenc2 
vezérezredes – egy ideig a Szálasi-időszak országos elhelyezési kormánybiztosa – veze-
tésével megalakult a Magyar Szabadság Mozgalom. A szervezetbe, amely a menekültből 
emigránssá válásnak, az egymásra találásnak egyik fontos állomása volt, civilek és kato-
nák ezrei léptek be.3 Az alapítást követő esztendőben a mozgalomhoz csatlakozott egy-
kori jobboldali politikusok, az 1939-es választásokon mandátumot nyert parlamenti 
képviselők és felsőházi tagok, a bajorországi Altötting városka mellett fekvő Gutten-
burg-kastélyban egy 1944. október 15. után elfogadott törvény alapján 1947. augusz-
tus 20-án „parlamenti ülést” tartottak. Ezen Farkas Ferencet államfői jogokkal ideigle-

1  Az 1945 utáni magyar emigráció történetéről Borbándi Gyula átfogó alapműve ad részletes áttekintést, 
benne az emigrációban kibontakozott ellentétekről is. Borbándi, 1985. Újabban Nyári Gábor doktori 
disszertációja részben új források bevonásával foglalkozott a témával. Nyári, 2018.

2  Farkas Ferenc, kisbarnaki (Kismarton, 1892–1980, Arnstorf, NSZK) szkv. vezérezredes, politikus. Az 
1. világháborúban és azt követően csapatszolgálatot teljesített. A Hadiakadémia tanára (1930–1935), a 
gödöllői cserkésztábor és az 1938-as eucharisztikus világkongresszus technikai szervezője. A Ludovika 
Akadémia parancsnoka (1938–1943), országos főcserkész (1942–), hadtestparancsnok (1943–1944), 
országos elhelyezési kormánybiztos (1944. okt.–1945. jan.). Ezt követően Sopronkőhidán tagja lett a 
több tiszttársa ügyében eljáró, súlyos ítéleteket meghozó, rögtönítélő bíróságnak. Ausztriában amerikai 
hadifogságba került. Nem tért haza, távollétében életfogytiglani fegyházra ítélték (1950). Az emigráció 
egyik vezető személyisége.

3  A Magyar Szabadság Mozgalom megalakulásáról: Farkas, 1969, 17–18.
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nesen felruházott miniszterelnökké, egy virtuális emigráns „kormány” vezetőjévé 
választották. A „kormány” működését az amerikai megszálló hatóságok néhány napon 
belül megtiltották, de formálisan két évig létezett, ám, érthető módon, semmiféle tevé-
kenységet nem fejtett ki. 

A  világpolitikában érvényesülő tendenciákat teljesen félreismerő, valamiféle „vágy-
álomban” az önmaga felmutatására és remélt túlélésre összpontosító politikai elit-töredék 
akciójánál lényegesen jelentősebb volt az emigráns tömegekről történő szociális gondos-
kodás megszervezése, aminek első fórumait a Magyar Vöröskereszt menekült tisztviselői 
hozták létre. Miután tevékenységük személyi problémák miatt akadályokba ütközött, 
Münchenben 1945 őszén dr. Taubinger László4 irányításával Magyar Menekültügyi, majd 
Magyar Jóléti Bizottság névvel, új segélyszervezet alakult. Taubingertől 1946 júniusában 
Hennyey Gusztáv5 nyugalmazott vezérezredes, Lakatos Géza rövid életű kormányának 
(1944) külügyminisztere vette át a szervezet vezetését, melyhez ekkor már területi (járási) 
szervek is kapcsolódtak. A Müncheni Magyar Iroda, ahogyan később nevezték, szerepet 
vállalt a menekültek, a hadifoglyok, a koncentrációs táborok túlélői hazaszállításának 
megszervezésében, a táborok ellátásában, az elhurcolt anyagi javak összegyűjtésében és 
őrzésében, majd a tengerentúli kivándorlás előkészítésében. Az irodának, adminisztratív 
szerv lévén, nem volt tagsága, Hennyey személye, kiterjedt kapcsolatai révén azonban ha-
marosan fontos csomópontja lett az európai emigrációnak.6 

A nyugati magyar szervezetek palettája a következő két évben még színesebbé vált, 
amikor az Ausztriában maradt katonák, a hazatérési lehetőségek megszűnésével, meg-
kezdték egy saját szervezet megalakításának előkészítését. Felhasználva a nyugati szö-
vetséges hatalmak titkosszolgálatainak növekvő hírszerzési igényeit, az ebből származó 
anyagi támogatásra alapozva, 1948 őszén politikai ambícióktól sem mentes bajtársi se-
gítő szervezetet alakítottak. A Farkas Ferencet háttérbe szorító Zákó András7 vezérőr-
nagynak, a nyilas vezérkari főnökség kémelhárító és hírszerző osztálya volt vezetőjének, 
a honvédség rangsorban legfiatalabb tábornokának irányításával létrejött Magyar Har-

4  Taubinger László dr. (Budapest, 1918–1992, Bécs) ügyvéd, újságíró, lapszerkesztő. A 2. világháborút, 
majd az 1956-os forradalmat követően a magyar menekültek ausztriai és németországi segítésének, gon-
dozásának egyik szervezője.

5  Hennyey (1923-ig Erb) Gusztáv (Kolozsvár, 1888–1977, München) hivatásos katona, ny. vezérezredes, 
külügyminiszter. Az 1. világháborúban harctéri szolgálatot teljesített. A katonai hírszerzés tisztje, osztály-
vezetője (1919–1928, 1933–1937), belgrádi és athéni katonai attasé (1928–1933), dandárparancsnok 
(1937–1942), HM munkaügyi főcsoportfőnök (1943–1944), külügyminiszter (1944. augusztus 29.–
október 16.). A Gestapo letartóztatta, majd átadták a nyilas hatóságoknak. A sopronkőhidai fegyházban 
raboskodott 1945 márciusáig, ekkor Ausztrián át Németországba vitték. 1945. szeptember–november 
folyamán az amerikai kémelhárítás foglya, ezt követően a magyar menekültgondozás és az emig ráció szerve-
zője. Évtizedeken át jelentős szerepet játszott a (nyugat-)németországi emigráció munkájában.

6  Hennyey, 1992.
7  Zákó (1940-ig Zakó) András (Brassó, 1898–1968, München) hivatásos katona, vezérőrnagy. Az 1. világhá-

borúban frontszolgálatot teljesített. A katonai hírszerzés tisztje (1920–1938), hadtest vezérkari főnök, ha-
dosztályparancsnok (1942–1944). A VKF 2. osztály és az Államvédelmi Központ vezetője (1944. okt. 16.–
1945. máj.). A háború befejezését követően Németországban rejtőzködött, majd Ausztria francia megszál-
lási övezetében a honvédtisztek mozgalmának egyik szervezője (1947–), az MHBK vezetője  (1948–).
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cosok Bajtársi Közössége (MHBK) rövid idő alatt az emigráció katonai „tömegszerve-
zetévé” vált.8 Noha formailag az egykori honvédség tagjait, mindenekelőtt hivatásos 
tisztjeit tömörítő önsegélyező bajtársi egyesületként vették nyilvántartásba, létezése 
első pillanatától kezdve politikai tényezőként is megjelent az emigráció színpadán, és 
sejtetni engedte, hogy a honvédség quasi utódaként biztosítani akarja helyét a hazai 
kommunista rendszer remélt megdöntése után. Létszáma, csoportjainak elterjedtsége 
erre alapot is adott. 

Miközben az 1945-ös emigráció fokozatosan egymásra talált, 1947 nyarán Magyaror-
szág elhagyására kényszerültek a rövid életű demokratikus átalakulás vezető személyiségei, 
Nagy Ferenc, az ország miniszterelnöke, Varga Béla, a parlament elnöke, több pártvezető, 
diplomata és közéleti szereplő, akik kiegészülve a konzervatív emigránsok néhány korábbi 
képviselőjével (élükön Eckhardt Tiborral9), az Egyesült Államok demokrata adminisztrá-
ciójának támogatásával megalakították a Magyar Nemzeti Bizottmányt (MNB).10 Az 
emigráns parlamentnek szánt, de soha össze nem hívott Bizottmány vezetői és munka-
társai a frissen létrehozott Szabad Európa Bizottság jelentős pénzügyi támogatását él-
vezték. Hamarosan nyilvánvalóvá vált, hogy a változások fényében a különböző szerve-
zetekben vezető tisztséget betöltő politikusok és egykori főtisztek között az emigráció 
sanyarú körülményei által felerősített, régi és új ellentétek mind nagyobb szerepet kap-
nak. A régi kapcsolatok fenntartását, az újak kialakítását különösen bonyolulttá tették 
a hátrahagyott haza egykori etalonjához, Horthy Miklós kormányzóhoz, a tábornoki 
kar „nagy öregjeihez”11 és a Magyar Nemzeti Bizottmányhoz fűződő viszony, ezen belül 
a „negyvenhetes” emigránsokkal szembeni fenntartások. Új színt jelentett viszont eb-
ben a helyzetben az emigrációnak nyújtandó segítség, a megbékélés szándékától veze-
tett Habsburg Ottó főherceg mind aktívabb szereplése és elismertsége.12 

Ebben a kavargó világban Hennyey a katonai hírszerzés és diplomácia különböző 
magas beosztásaiban szerzett ismereteivel fontos kapcsolatépítő és kiegyensúlyozó sze-
repet töltött be. A Horthy Miklóshoz, Habsburg Ottóhoz és a Magyar Nemzeti Bizott-
mányhoz, főként Eckhardt Tiborhoz, de nem kevésbé a megszálló, illetve a német ható-
ságokhoz fűződő kapcsolatai széles mozgásteret biztosítottak számára. Így nem volt 
véletlen, hogy a múltbéli feszültségek (mint Farkas Ferenc személyének és tevékeny-

 8  Az MHBK részletes története még feldolgozásra vár. Működéséről döntően állambiztonsági forrásokra 
és visszaemlékezésekre támaszkodva Nyári Gábor írt. Nyári, 2018, 82–108.

 9  Eckhardt Tibor (Makó, 1888–1972, New York) politikus. Jogászként szerzett egyetemi oklevelet, majd 
közigazgatási tisztviselőként, sajtófőnökként dolgozott (1908–1922). Parlamenti képviselő (1922–1941). 
Az Ébredő Magyarok Egyesületének elnöke (1923–1927), a Fajvédő Párt egyik alapítója (1923). A har-
mincas években a Független Kisgazda- és Polgári Párt elnöke (1932–), a külpolitikában mind erőtelje-
sebben az angolszász orientáció szorgalmazója. 1941-ben Horthy Miklós kormányzó és Teleki Pál mi-
niszterelnök megbízásából az Egyesült Államokba utazott, ahol megalapította a Szabad Magyarország 
Mozgalmat. A világháborút követően nem tért haza. A MNB végrehajtó bizottságának tagja, a hon-
védelmi bizottság elnöke (1948–1954), 1950-ben belépett az MHBK-ba.

10  Borbándi idézett munkáján kívül lásd Kádár Lynn, 2003, 237–308.
11  A háború végén a magyar királyi honvédség számos aktív és nyugdíjas tábornoka került Ausztriába és a 

német tartományokba. Szakály, 2001. 
12  Gecsényi, 2017, 277–310.
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ségének megítélése) és az emigrációban – legfőképpen az MHBK vezetését illetően – 
képviselt eltérő vélemények számos konfliktust eredményeztek. Ennek egyik csúcsát az 
a „becsületügyi eljárás” jelentette, melyet a múlt ködében élő néhány tábornok indított 
Hennyey ellen.13

Erről az 1949/1950 folyamán kialakult feszült helyzetről teszünk közzé néhány ira-
tot, nevezetesen  Hennyey Gusztáv Eckhardt Tiborral és Habsburg Ottó főherceggel 
folytatott levelezésének vonatkozó darabjait, amelyek tovább árnyalják az emigráció 
történetét.14 Az események jobb megértéséhez mindezt kiegészítettük a feltehetően az 
MHBK egykori irattárából származó, az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levél-
tárában őrzött jegyzőkönyvvel. Az iratok helyesírását és központozását a ma érvényes 
helyesírási szabályok szerint javítottuk.

13  A bádoki Soós Károly vezérezredes vezetése alatt (Folkusházy Lajos ny. altábornagy, Sónyi Hugó ny. ve-
zérezredes, Záray Emil ny. vezérőrnagy és Benkő Béla ny. vezérőrnagy részvételével) létrejött Tábornoki 
Becsületügyi Bizottság 1949. június 1. és december 30. között folytatta le – „a személye körül a nyilvános-
ság napirendjén hullámzó vihar miatt” – eljárását, melynek végén elmarasztaló határozat született Heny-
nyey Gusztáv ellen. A „vihar” kiváltó oka az volt, hogy Hennyey az 1945 februárjában Sopronkőhidán 
Farkas Ferenc részvételével ülésező hadbíróságot „vészbíróságnak” nevezte. (Hardy, 2008, 494–495.) 
A bizottság ezt nemcsak visszautasította, de kimondta, hogy a bíróság szabályszerű ítélőbíróság volt és az 
eljárását a törvény előírta alakiságok betartásával folytatta le. Mindezen felül – illetéktelenül – elmarasz-
talta Hennyeyt mint a Magyar Iroda vezetőjét, két panaszügyben tett nyilatkozata miatt. (Nachlaß 
Hennyey 4. doboz.) Tanulságos idézni Horthy Miklósnak az üggyel kapcsolatban Soóshoz intézett leve-
lét: „Hallottam, hogy néhány csirkefogó Hennyeit mindenféle hazug rágalmakkal támadta és Téged be-
csületbírósági elnöknek kértek fel. Nincs a magyar emigrációnak még egy tagja, aki annyit dolgozott, 
szaladgált, könyörgött volna honfitársai érdekében, mint ő. Én külügyminisztersége óta szoros összeköt-
tetésben vagyok vele és alaposan ismerve őt, nagyra becsülöm. Bízom benne, hogy kérésemre, a vele 
fennálló félreértést mielőbb barátságosan elintézed.” (ÁBTL 3.2.5 O-8-2001/31 „Szabadságharcosok” 
dosszié melléklete. Korponay Miklós iratai. Géppel írt egyszerű másolat.)

14  Az iratok Hennyey Gusztávnak a Müncheni Magyar Intézet gyűjteményében található hagyatékában 
vannak a regensburgi egyetem Magyar Intézetének könyvtárában. Köszönöm K. Lengyel Zsoltnak és 
Baumgartner Bernadette-nek kutatásomhoz nyújtott értékes segítségét.
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Források

1.

Jegyzőkönyv Hennyey Gusztáv és a Magyar Harcosok Bajtársi Közössége 
képviselőinek megbeszéléséről

(München, 1949. február 7.)
ÁBTL 3.2.5 O-8-2001/31 „Szabadságharcosok” dosszié melléklete. Géppel írt 

tisztázat

ELVI. Dok.15

Jegyzőkönyv
Felvettük 1949. február hó 7-én, az ezen napon 15 óra 30 perctől 16 óra 45 percig a mün-
cheni magyar iroda helyiségében Hennyey Gusztáv volt külügyminiszter úrnál eszközölt 
látogatásunkról. Jelen voltak, Hennyey Gusztáv úron kívül Almay Béla16 vk. ezds.,17 Ko-
vács László18 vk. őrgy.,19 vitéz Radnóczy Antal20 és Darnóy Pál21 vk. szds.22 urak.

Almay Béla vk. ezds. átadta Zákó András vőrgy.23 úr levelét24 Hennyey Gusztáv 
v[olt] külügyminiszter úrnak. Nevezett úr azonnal elolvasta a levelet. Kijelentette, hogy 
szemenszedett hazugság az az állítás, miszerint ő valakinek is oda nyilatkozott volna, 
hogy a BK25 a „Zákó féle klikk” mozgalma volt és hogy ő teljes erejével ellene fog dol-
gozni. Nagyon szeretné tudni, hogy ki mondta ezt Zákó vőrgy. úrnak. Csak úgy lehet a 
hamis hírek és rágalmak ellen védekezni, ha tudjuk, ki tesz ilyen kijelentéseket. Így volt 
ez Farkas vezds.26 úrral is. Az ezzel kapcsolatos vádaskodások kötetekre rúgnak. Ez mér-
gezte meg a légkört.27

Nyomban ezután a vezds. úr (Hennyey Gusztáv) azt fejtegette, hogy a megszálló ható-
ságok tudta és engedélye nélkül nem szabad ilyen kimondottan katonai jellegű szervezke-

15  „Elvi dokumentum” Korponay Miklós vk. százados, az MHBK egyik vezetője ceruzával írt feljegyzése, 
vélhetően az MHBK irattára számára.

16  Almay Béla (1900–1984) vk. ezredes, az MHBK vezetőségének tagja.
17  Vezérkari ezredes.
18  Kovács László – nem tudtuk azonosítani.
19  Vezérkari őrnagy.
20  Radnóczy (Riedl) Antal (1912–2003) vk. százados, az MHBK vezetőségének tagja.
21  Darnóy (Danzinger) Pál (1912–1987) vk. százados, az MHBK vezetőségének tagja.
22  Vezérkari százados.
23  Vezérőrnagy.
24  A levél nincs a gyűjteményben.
25  BK: Bajtársi Közösség azaz a Magyar Harcosok Bajtársi Közössége.
26  Vezérezredes.
27  Hennyey arra utalt, hogy Farkas Ferenc neki tulajdonította az amerikai kémelhárítás (CIC) szerveinek 

fellépését az altöttingi „országgyűlés” idején. Farkas, 1968, 33, 54–55.
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dést kezdeményezni. Ezért beszélt ő Dobák28 ezds. úrral, és Dobák ezds. úr, aki az ő tudo-
mása szerint az amerikai zóna szervezését intézi, felkérte őt arra, hogy a licencírozásban29 
legyen segítségére. Ő (Hennyey) ezt meg is ígérte. Valóban nem lehet ilyen dolgot enge-
dély nélkül csinálni. Ebből egy második Alt-Ötting30 lesz, ha nem is egészen olyan érte-
lemben, hiszen itt politikáról nincs szó. Akkor is érdeklődtek az amerikaiak, mint most is, 
igen behatóan és Hennyey vezds. úr beszélgetésre hívta Farkas vezds. urat és Kótai31 ft.32 
urat, hogy ne csináljanak semmit. De még választ sem kapott a hívására. Most is, ha ez az 
engedélyezés nem történik meg, ő nem lehet a dolog mellett.

Radnóczy szds. kifejtette, hogy Dobák ezds. úr ezt a dolgot Zákó vőrgy. úrnak 
előadta, de Zákó vőrgy. úrnak, mint nekünk is, az a véleményünk, hogy ebben az eset-
ben licencet kérni nem volna tanácsos és nem is volna észszerű. Az amerikaiak, ha erre 
felhívjuk a figyelmet és hivatalos döntést erőszakolunk, nem is adhatnak más döntést, 
mint elutasítást. Viszont, hogy az amerikaiak előtt a mi szervezetünk legalábbis szimpa-
tikus, abban bizonyosak vagyunk.

Hennyey vezds. úr, úgy látszott, hogy elfogadja az érvelést, de kijelentette, hogy ha 
itt akármiféle szervezkedés történik, az csak az amerikai bizottmány elismerése mellett 
lehetséges. Ő, aki nem személyekre, de az elismert bizottmányra támaszkodik, csak a 
teljes együttmunkálkodást képzeli el.

Radnóczy szds. kifejti, hogy a BK nem politizál. Nem tartozik semmiféle vonalhoz, 
párthoz, mozgalomhoz. A BK féltékenyen megőrzi függetlenségét minden irányban. 
Mihelyt azonban egy elismert magyar ellenkormány létesül, az ország felszabadítása ér-
dekében azonnal csatlakozik hozzá a BK is.

Hennyey vezds. úr most már ezt is helyesli, de szeretné, ha a szervezkedés az M. I.33 
bekapcsolásával történne. Megmagyaráztuk, hogy ez sem lehetséges. Érdekes inter-
mezzó34 volt a proklamáció35 1944. október 15-tel kapcsolatos kijelentéseire való meg-
jegyzés. Hennyey vezds. úr sajnálkozva jelentette ki, hogy a Kormányzó urat a prokla-
máció nagyon kellemetlenül érintette, mert az van a proklamációban, hogy a hadsereg 
a németek és Szálasi oldalán kívántak (!) tovább harcolni a Kormányzó úr parancsával 

28  Dobák Dénes (1900–1982) vk. ezredes, az MHBK vezetőségének tagja.
29  Engedélyeztetésben.
30  Utalás arra, hogy az altöttingi „országgyűlést” követően az amerikai megszálló hatóságok megtiltották 

az ott létrehozott „kormány” működését.
31  Kótai Zoltán (1914–1980, Phillisburg, USA) katolikus pap, szerkesztő, könyvkiadó. Ausztriában, 

Német országban (1945–1950), Argentínában (1950–1959), majd az Amerikai Egyesült Államokban 
élt emigrációban. 1946–1948-ban a katolikus vallású menekültek egyházi gondozására kinevezett né-
metországi vatikáni misszió magyar delegátusa, részt vett az altöttingi „országgyűlés” előkészítésében.

32  Ft.: főtisztelendő.
33  Magyar Iroda.
34  Intermezzo: epizód.
35  A Magyar Harcosok Bajtársi Szövetsége, megalakulásakor, 1948 decemberének utolsó napjaiban „Baj-

társak!” megszólítással kiáltványt tett közzé, melyben leszögezték, hogy a szovjet csapatok elleni harc 
folytatása 1944. október 15. után is jogos és indokolt volt.
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szemben.36 Kijelentettük, hogy ilyen kitétel a proklamációban nincs, sőt a legmesszebb-
menőleg ügyeltünk arra, hogy a hadsereg becsületének és harca szükségességének ki-
emelése mellett a Kormányzó úr őfőméltósága magas személyét semmiféleképpen ne 
bántsuk meg. Ez a véleményünk szerint sikerült is. (Hennyey vezds. úr hiába keresi ez-
után a proklamációban az általa hangoztatott sérelmes részt.) Fenntartja azonban, hogy 
a Kormányzó úr a neki írt levélben igen szomorúan és elkeseredetten nyilatkozott a 
proklamációról.37

Meddő vita volt ezután arról, hogy a harc szükséges volt-e és eredményes volt-e 
1944. október 15. után vagy sem. Hennyey vezds. úr szerint ez a harc eredményezte, 
hogy az ország elpusztult, hogy Budapest tönkrement. Mi azt a véleményünket tartot-
tuk fenn, hogy ha ez a harc nem lett volna, ma nem volna emigráció, teljesen kipusztí-
tották volna a magyar intelligenciát és a vezető réteget, és az orosz nem ott állna, ahol 
most, de legalábbis a Rajnánál.

Hennyey vezds. úr céltalannak minősítette a további vitát.
A magyar kincstári anyag sorsára rátérve újra vitatta azt, hogy egyedül ő tudhatott 

eredményt elérni a magyar anyag ügyében. Almay ezds. állította, hogy a Központi Magyar 
Anyagi Bizottságot38 hívták meg a tárgyalásra 1948 augusztusában és ez az eredmény a 
KAB memorandumának az eredménye. Hennyey vezds. tovább vitatta, hogy csak az ő 
személyes munkájának eredménye ez. Almay ezds. úr kijelentette, hogy a kijelentés nega-
tívum, mert az ellenkezőjét Hennyey vezds. úr magatartása következtében nem sikerült 
megpróbálni. Almay ezds. csak azt hiszi, amit lát, és amiről személyesen meggyőződik.

A Hennyey kegyelmes úr által creált új járási gazdasági bizottságra térve újra vita 
volt arról, hogy miért nem dolgozik együtt az előkészítő bizottságunk a magyar irodá-
val. Darnóy szds., Almay ezds., Radnóczy szds. a továbbiak folyamán újra elmondották 
a Központi Anyagi Bizottság elszabotálásának már ismert történetét. Almay ezds. el-
mondta, hogy november végén csak abban az esetben vállalt(a) a teljesen összekuszált 
és a járásvezetők által szakértelem nélkül végrehajtott anyagi vonalon (a) rend teremté-
sét, ha a jövendő bizottság teljes függetlensége, politikamentessége feltétlenül biztosítva 
van. Most is hangoztatja, hogy csak minden jó magyar embernek teljes összefogása hoz-
hat eredményt. Jelenleg több helyen már 2, sőt Passauban már 3 anyagi bizottság műkö-
dik, a magyarság nem tudja, mihez tartsa magát. Ezt meg kell szüntetni.

Hennyey vezds. úr kijelenti, hogy ebben a kérdésben nem tud engedni. Vagy csatla-
kozunk egy már meglévő magyar szervezethez, vagy menjünk külön úton. Arra a kije-
lentésünkre, hogy ez kárára lesz a magyar anyagnak, kijelenti Hennyey vezds. úr, hogy 

36  Az elhangzott állítással szemben az MHBK megalakulásakor közzétett nyilatkozat egyértelműen arról 
szólt, hogy a harc folytatása Horthy fegyverszüneti proklamációját követően, 1944. október 15. után is 
szükséges és helyes volt. Horthy személyét ezzel szemben valóban nem említették. Borbándi, 1985, 45.

37  A levél nincs a gyűjteményben.
38  Központi Magyar Anyagi Bizottság (KAB): a világháború utolsó hónapjaiban Magyarországról a Har-

madik Birodalom területére szállított üzemi és kórházi berendezések, közlekedési eszközök stb. össze-
gyűjtésére és megőrzésére létrehozott önkéntes szervezet.

Lymbus_2019_KÖNYV.indb   751 2019.12.09.   14:12:15



752

inkább vesszen el az anyag, de nem enged. Eddig is az volt a baj, hogy mindig engedé-
keny volt.

A Zákó vőrgy úr levelében feltett konkrét kérdésre, nevezetesen a honvéd kincstári 
gépkocsik, lovak stb. kérdésében határozott kérdésünkre kijelentette Hennyey vezds. úr, 
hogy csak személyesen óhajt az ügyben Zákó vőrgy. úrral tárgyalni. 

Végül Almay ezds. konkrétan feltette a kérdést, hogy fog-e Hennyey vezds. úr Zákó 
vőrgy. úrnak levélben válaszolni, Zákó vőrgy. úr levelére. Hennyey vezds. úr kijelentette, 
hogy nem fog válaszolni, hanem kéri Zákó vőrgy. urat, hogy a kérdéseket vele személye-
sen tárgyalja meg.
Elköszönés után látogatásunk véget ért.
K[elt] m[int] f[ent].

Darnóy Pál szds. s. k.,  
vitéz Radnóczy Antal s. k.,  

Almay Béla ezds. s. k.

2.
Eckhardt Tibor levele Hennyey Gusztávhoz

(New York, 1949. június 29.)
Nachlaß Hennyey 4. doboz – Géppel írt tisztázat

A Magyar Nemzeti Bizottmány Honvédelmi Bizottságának elnöke
28 East 70 St. N.Y.City,

Kedves Barátom!
Június 20-ikáról kelt szíves leveledet és annak mellékletét köszönettel megkaptam.39 
A Soós Károly40 vezérezredes, volt honvédelmi miniszter úr által június 1-jén Hozzád 
intézett levél ügyében válaszomat megszabja a Magyar Nemzeti Bizottmány Végrehajtó 
Bizottságának folyó évi április hó 12-én hozott határozata, mely Veled szemben elisme-
rését és köszönetét fejezte ki és felkért arra, hogy az erre egyedül illetékes Magyar Nem-
zeti Bizottmányon kívül tevékenységed felülbírálását semmiféle fórum vagy szerv elé ne 
terjesszed. Ennek a határozatnak egy hiteles jegyzőkönyvi kivonatát ide mellékelem le-

39  A levél és melléklete nem található a gyűjteményben. Hennyey vélhetően ebben tájékoztatta Eckhardtot 
a „Tábornoki becsületvédelmi bizottságnak” ellene indított eljárásáról.

40  Soós Károly, bádoki (1883–1961) hivatásos katona, tüzérségi tábornok. Az 1. világháborúban különbö-
ző frontokon harcolt parancsnoki beosztásban. A  Nemzeti Hadsereg vezérkari főnöke (1919. aug.–
dec.), a HM államtitkára (1919–1920), hadügyminiszter (1920–1921), a pécsi katonai körzet parancs-
noka (1921–1922). A Felsőház örökös tagja (1927–1945). A 2. világháború után Németországban élt, 
aktívan részt vett az emigráció tevékenységében. Mint a Felsőház tagja jelen volt az altöttingi „ország-
gyűlés” ülésén.
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velemhez és felhatalmazlak arra, hogy azt legjobb belátásod szerint használd fel.41 Amig 
a Végrehajtó Bizottság határozatát meg nem másítja, nekem azon változtatást eszközöl-
ni nem áll módomban, és annak Te is alá kell, hogy vessed Magad.

Ezen a hivatalos válaszon kívül privátim a következőkről bátorkodlak tájékoztatni:
a.) Ellened már régebb idő óta szervezett politikai hajsza folyik. Az Ellened felho-

zott vádak nem katonai múltaddal kapcsolatosak, hanem politikai működésedre vonat-
koznak, melyet a magyar menekültüggyel kapcsolatban fejtettél ki elsősorban. Politikai 
vádak elbírálása nyilvánvalóan politikai és nem katonai testület hatáskörébe tartoznak; 
legfőbb ideje, hogy végre a politikai és a katonai kérdések, személyi vonatkozásában is 
szigorúan elválasztassanak egymástól.

b.) Nem engedhető meg, hogy a Magyar Nemzeti Bizottmány vezetőségének bár-
mely tagja egy olyan fórum döntésének vesse alá magát, mely attól független, sőt jóré-
szében szemben áll a Magyar Nemzeti Bizottmánnyal. A Magyar Nemzeti Bizottmány 
tagjainak ebben a minőségben kifejtett működését egyedül a Magyar Nemzeti Bizott-
mány illetékes szerve bírálhatja felül. Egyenként sorba ki lehetne lőni a Magyar Nemzeti 
Bizottmány vezetőségének minden tagját, ha kívülálló tényezők támadásai alapján fe-
lettük kívülálló tényezők döntenének.

c.) A támadás ezúttal a szélsőjobboldalról jött, mely nem tartozik a M. N. B. keretébe. 
De holnap ugyanilyen joggal hasonló támadás jöhet a szélsőbaloldalról is, sőt a mai 
budapesti kormány nagyszámú kiküldöttei is megrendezhetnek ilyen hajszákat. Tisztek 
és civilek ellen egyaránt. Ilyen precedens megteremtését semmi körülmények között 
sem lehet megengedni. Végül megjegyezném még, hogy Soós Károly tiszteletre méltó 
személyére tekintettel, legfeljebb azt lehetne koncedálni,42 hogy mihelyt M. N. B. kato-
nai bizottsága egy tiszti becsületügyi választmány megszervezését elhatározza, Soós Ká-
roly vezérezredes úr nem politikai természetű kifogásait Veled szemben terjessze a tiszti 
becsületügyi választmány elé, mely az esetben a vizsgálat megindítása vagy mellőzése 
tárgyában határozni fog.

Igen kérlek, kedves barátom, bármily kényelmetlen ez az ügy, ne veszítsd el a türel-
medet és ne hagyd magad hibás vágányra szorítani.
Szívélyes üdvözlettel, régi barátod:

Eckhardt Tibor s. k.

41  A MNB Végrehajtó Bizottsága 1949. április 12-i üléséről készült, Varga Béla elnök és Fábián Béla jegyző-
könyvvezető által aláírt, jegyzőkönyvi kivonat. (Géppel írt eredeti. Nachlaß Hennyey 4. doboz.)

42  Koncedálni: elismerni.
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3.
Eckhardt Tibor levele Hennyey Gusztávhoz

(New York, 1949. október 5.)
Nachlaß Hennyey 4. doboz – Géppel írt tisztázat

245E.37th Street
New York

Kedves Barátom:
Bessenyey Györgyhöz43 írott leveleiddel kapcsolatban tájékoztatlak, hogy összes lénye-
ges kérdéseink most revideáltatnak a Végrehajtó Bizottság által, és mihelyt kialakul a 
helyzet, nyomban meg fogod kapni a részletes tájékoztatást. Így egyelőre a politikai 
kérdések mellőzésével kizárólag a Téged érdeklő adminisztratív ügyekre szorítkozom. 

1.) Komoly gond az IRO44 elhatározott és megváltozhatatlan megszűnése. Most 
dolgozunk ki a kérdésben egy memorandumot, melyet a Szabad Európa Bizottságnak45 
szándékozunk bemutatni és velük letárgyalni. Igen hasznos volna, ha, mint ezek ügyek 
legjobb ismerője, mielőbb pontos előterjesztést tennél a következő 3 kérdéskomplexu-
mot ölelve fel:

a.) Miféle IRO tevékenységi körök volnának folytatandók, miután a problémák 
nincsenek elintézve. 

b.) Miféle szervek volnának kreálandók a menekültek képviselőinek bevonásával, vagy 
minő meglévő nemzetközi szerveket lehetne bizonyos vonatkozásokban bekapcsolni. 

c.) Melyek azok a menekültügyi problémák, melyekkel eddig sem foglalkozott sen-
ki, de amelyekkel muszáj volna foglalkozni (pl. útlevél). 

Engem nagyon megnyugtat, hogy valószínűleg Közi Horváth József46 veszi át a Végre-
hajtó Bizottságban a menekültügyeket.

43  Bakách-Bessenyey György báró (1892–1959, New York, USA) jogász, diplomata. A Külügyminisztérium 
politikai osztályának helyettes vezetője, majd vezetője (1934–1938), követ Belgrádban (1938–1941), a 
vichy-i kormány mellett (1941–1943), Bernben (1943–1944). A német megszálláskor lemondott állá-
sáról, a „követi bizottságban” tömörült náciellenes diplomaták egyik vezetője. A háború után nem tért 
haza, Párizsban, majd 1948-tól az Egyesült Államokban élt. A Magyar Nemzeti Bizottmány tagja, a kül-
ügyi bizottság elnöke. A hivatkozott levelek nem találhatók a Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levél-
tárában őrzött P 2026 Bakách-Bessenyey György hagyatéka c. fondban.

44  IRO: International Refugees Organisation – Nemzetközi Menekültügyi Szervezet (1946–1952) a 2. világ-
háború után az ENSZ égisze alatt az európai menekültügy rendezésére alakult kormányközi szervezet. 
1948-tól az ENSZ egyik ügynöksége, utóda az ENSZ Menekültügyi Főbiztossága.

45  Szabad Európa Bizottság (eredetileg National Comittee for a Free Europe). Az Egyesült Államok kormá-
nyának kezdeményezésre 1949. június elsején alakult nonprofit társaság a Kelet-Közép-Európából me-
nekült demokratikus politikusok szervezeteinek támogatására. Borbándi, 1985, 96–97.

46  Közi Horváth József (Agyagos[szergény], 1903–1988, Oberhaching,  NSZK) római katolikus pap, pá-
pai kamarás, országgyűlési képviselő (1939–1944). 1948-ban emigrált, rövid ideig Ausztriában, később 
Németországban élt. Az 1948-ban Párizs székhellyel megalakult  Keresztény Népmozgalom – 1951-től 
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2.) Örülök, hogy az Európa Unió47 németországi tagozatának Te lettél az elnöke. 
Radvánszky Antal48 személyében igen ügyes és tehetséges munkatársat kaptál. Kívána-
tos az is, hogy az új német kormány és az állami hatóságok felé ezzel kapcsolatban is 
kiépítsd a személyes kapcsolataidat, mert miként György49 Neked megírta, az új német 
kormány50 mellett meg kell szervezni a képviseletünket, és erre messze Te látszol a legal-
kalmasabbnak. A menekültügyek intézése is át fog most kerülni a német kormány ha-
táskörébe, és így eddigi tevékenységedet nagyobb súllyal tudnád mint diplomata foly-
tatni. Igen kérlek, járulj hozzá ehhez a tervünkhöz, melyről egyelőre Györgyön kívül 
senki nem tud és így tartsd azt Te is teljes titokban.

3.) A Tito-ügy51 elmérgesedése kényes katonai problémákat vet fel, amelyeket csak 
a nemzetközi politika keretébe beillesztve lehet nekünk helyesen kezelni. Ez idő szerint 
itt van egy igen tekintélyes jugoszláv küldöttség az U. N.52 közgyűlésén, és ha a nyugati 
hatalmak politikája megengedi, vagy úgy kívánja, ezekkel fogjuk itt az összeköttetést 
felvenni, hogy megállapítsuk azt a keretet, amelyen belül a nyugati hatalmak helyeslésé-
vel együttműködhetünk. Minden külön akció ezért csak káros lehet, mert rontja a ma-
gyar tekintélyt, és előnyt ad annak, aki alákínál. Akár Farkas Ferenc, akár Lázár Mik-
lós,53 vagy bárki más kezdett volna el tárgyalásokat, kérek azok mibenlétéről pontos 
értesítést. Ilyen érintkezés a tájékozódás körén soha nem mehet túl, nem folytatható a 
Magyar Nemzeti Bizottmány nevében és kötelezettség vállalására semmi körülmény 
között nem vezethet. Ha bármit megtudsz ezekről a dolgokról, kérlek, értesítsd Györ-
gyöt vagy engem a legsürgősebben.

4.) Egy 4 vagy 3 tagú Legfelsőbb Katonai Tanács54 szervezését elvi hibának tartom, 
mert az vagy nem jelent semmit, amely esetben a katonai legfelsőbb tanács háta mögé 

Magyar Keresztény Népmozgalom – elnevezésű politikai szervezet alapítója. A Magyar Nemzeti Bizott-
mány Végrehajtó Bizottságának tagja, a belügyi és (1952-ig) menekültügyi bizottság vezetője.

47  Eckhardt itt az 1949 januárjában létrejött Európai Mozgalomra utalhatott, amely az ötvenes évektől az 
Európa Tanács támogatásával működött. A magyar szekció vezetésében Auer Pál volt párizsi követ ját-
szott vezető szerepet. 

48  Radvánszky Antal báró (a barátainak Tompusz) (1908–1996) jogász, közíró, történész. A Magyar Nem-
zeti Bank központi titkárságának vezetője. 1944-től Svájcban, majd Franciaországban élt. A München-
ben megjelenő Hungária című lap főmunkatársa, arculatának meghatározó személyisége 1949–1953 
között, majd az Új Hungária című lap munkatársa. Tevékenyen részt vett az emigráció munkájában.

49  Hennyey minden levelében „György”-ként említi Bakách-Bessenyey Györgyöt.
50  A Német Szövetségi Köztársaság első kormánya Konrad Adenauer vezetésével 1949. szeptember 20-án 

alakult meg.
51  Utalás a Szovjetunió és Jugoszlávia között bekövetkezett szakításra.
52  U. N.: United Nation: Egyesült Nemzetek Szövetsége.
53  Lázár (1917-ig Lederer) Miklós (1887–1968) újságíró, szerkesztő. Budapesten a Pesti Napló munkatár-

sa, majd A Reggel című lap alapító főszerkesztője (1921–1939), országgyűlési képviselő (1930–1935). 
1948-tól Ausztriában, ezt követően Németországban és az Egyesült Államokban élt. A Szabad Európa 
Rádió munkatársa New Yorkban és Münchenben (1951–1957), az Amerikai Magyarság című lap szer-
kesztője (1952–1954).

54  Az MHBK irányításának megszerzése érdekében merült fel a rangidős tábornokokból álló Legfelső 
Honvédelmi Tanács létrehozásának gondolata. A javaslat, melyet Eckhardt Tibor a MNB honvédelmi 
bizottságának elnökeként elutasított, végül a személyi ellentétek miatt lekerült a napirendről.
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bújva lehet felelőtlenül kontárkodni, vagy van jelentősége, amely esetben úgy a Nemzeti 
Bizottmány, mint a felelős katonai tényezők, de végeredményben Ottó trónörökös55 igen 
kívánatos befolyását paralizálhatja56, vagy egészen ki is küszöbölheti. Teljesen egyetértek 
Veled abban, hogy Soós Károly személye semmi esetre sem jöhet figyelembe, ellened indí-
tott akciója, de egy hozzám intézett levele is, amelyben azt javasolja, hogy Farkas Ferenc-
cel közösen diktatúrát proklamáljunk, beavatkozás a leglényegesebb politikai kérdésekbe, 
mely miatt Ő katonai feladatra a jövőben nem alkalmazható. De egyébként is a diktatúrát 
pártoló javaslata alkotmányellenes, törvénytelen, és a mindenképpen megszüntetendő 
forradalmi állapotban egy újabb hibás lépés pártolását jelenti. Valószínűnek tartom, hogy 
Soós Károly nagyban és egészben azonosítja magát Farkas Ferenccel, aki sajnos kitűnő 
qualitásai ellenére oly mélyen belemászott a politikába, hogy katonai vonalon is elvesztet-
te a használhatóságát. Lengyel Béláról57 igen jó véleményem van, egy okos és becsületes 
katonás szellemben írott Memorandumot kaptam tőle, mellyel még részletesen kívánok 
foglalkozni. Érdekelne róla való véleményed, mert őt személyesen nem ismerem, de írása 
alapján igen kedvezően vagyok vele szemben hangolva.

Az egész katonai kérdésnek a kulcsa az, hogy az amerikai kormánnyal kellene ebben 
a kérdésben megállapodni, itteni kormány azonban erre az időt még korainak látja. 
Nem tudom helyteleníteni azt, hogy katonáink úgy francia, mint angol vonalon pró-
bálnak vonalakat a maguk számára kimunkálni. De én ebbe nem szólhatok bele, nekem 
muszáj az amerikai vonalon maradnom és megtartanom az amerikaiak bizalmát, mely 
előbb utóbb a katonai vonalon bizonyosan a fővonal lesz. Addig csupán arra kell ügyel-
ni, hogy olyan megállapodások ne jöjjenek létre, amelyek egy jövő, szélesebb alapon 
való és az amerikaiakat is kielégítő megállapodás lehetőségét kizárnák. Az a benyomá-
som, hogy Zákó ügyes, sőt ravasz ember, aki ebben a helyzetben nem vesztette el a fejét 
és lényegesebb hibát eddig nem csinált. Ha Ti, idősebb katonák, jó tanáccsal segítitek 
őt, bízom benne, hogy ez a helyzet a jövőben sem fog megromlani.

Mindezeket a legbizalmasabban közlöm Veled azzal, hogy abból mindenkivel, akit 
illet, csak annyit közölj, amennyi reá tartozik. De elmondtam Neked az intencióinkat, 
mert tudom, hogy azokat az ügy érdekében helyesen fogod érvényesíteni. A magyar 
orcheszterben mindenkinek kell egy hangszert játszani, az egyes zenészeknek azonban 
szinkronizáltan kell a maguk szerepét eljátszani. Minden erejétől megfosztott kicsiny 
népnek nem lehet másként jó politikát csinálni.

Megköszönve eddigi szíves tájékoztatásaidat, arra kérlek, hogy minden lényeges kér-
désről értesíts minket.

Szívélyes üdvözlettel, tisztelő jó barátod: 
Eckhardt Tibor s. k.

55  Habsburg Ottó főherceg.
56  Gyengítheti.
57  Lengyel Béla, ebesfalvi (Szarvas, 1897–1988, Graz, Ausztria) hivatásos katonatiszt, nyugalmazott altábor-

nagy. Beosztott tiszt a Kormányzó Katonai Irodájában (1930–1933), katonai attasé Varsóban, akkre ditálva 
a balti államokba és Finnországba (1934–1939), hadosztály-, majd hadtest vezérkari főnök (1939–1940), 
hadosztályparancsnok. Amerikai hadifogságban volt (1945–1946). Hazatérése után letartóztatták (1946. 
márc.–nov.). 1948-tól Ausztriában, Grazban élt, aktívan részt vett az emigráció munkájában.
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4.
Hennyey Gusztáv levele Eckhardt Tiborhoz

(München, 1949. október 23.)
Nachlaß Hennyey 4. doboz – Géppel írt fogalmazvány.

Eckhardt Tibor úrnak 
MNB Honvédelmi Bizottság elnöke 

München, Wiesenmayerstr. 49. 

Kedves Barátom! 
Engedd meg, hogy soraimmal ismét felkeresselek. Ugyanis a Kormányzó úrtól ma kap-
tam levelet,58 melyből azt látom, hogy Zákó javaslatára és insistálására59 a Legfelsőbb 
Honvédelmi Tanácsot ki akarja nevezni. Egyben a főméltóságú úr Soós Károlyról kéri 
a véleményemet, ami előtt e Tanácsba kinevezné. Felfogása az, hogy a leglogikusabb, ha 
a három legidősebb katonát nevezi ki e helyre, mert akkor nem lehetnek kifogások. 

A főméltóságú úrnak azt válaszoltam, hogy először Veled beszélje meg és tisztázza az 
L. H. T.60 kérdését, és amíg ez meg nem történt, semmi szín alatt ne tegyen semmit. 
Remélem, hogy javaslatomat elfogadja. Ebből is láthatod, hogy milyen fontos lenne a 
Kormányzó úrral az elvi kérdéseket megbeszélni, és ezért is kérem, hogy látogass meg 
minket mielőbb. Ha egyszer egy helytelen lépés történt, akkor annak helyrehozatala 
nagyon nehéz lesz. A Kormányzó úrnak az a felfogása, hogy mint Legfelsőbb Hadúr-
nak neki joga van katonai vonalon intézkedni, tehát a szóban forgó kinevezéseket is 
eszközölni.61 A helyzet tehát nem olyan egyszerű, ezért kell azt mielőbb tisztázni, mert 
különben adott esetben igen kellemetlen következményei lehetnek. 

Soós Károly személyére vonatkozóan megadtam a véleményemet és megemlítettem 
az annak idején Hozzád intézett levelet is (diktatórikus javaslatot). 

58  A hivatkozott levelet Horthy Miklós október 17-én írta Hennyeynek és abban egyetértőleg tájékoztatta 
őt Zákónak a Legfelső Honvédelmi Tanács tagjaira tett javaslatáról. (MTA Kézirattár Ms. 10980.)

59  Erősködés.
60  L. H. T.: Legfelső Honvédelmi Tanács.
61  Horthy így írt erről Soós Károlynak: „Fontosnak tartom a Legfelsőbb Tanács megalakulását, hogy a 

megszervezett tiszti kar kipróbált, tapasztalt, legmagasabb rangú [?] személyiséged befolyása alá kerül-
jön. Ha, adja Isten, hamarosan felszabadulna Magyarország, az első kormány megalakításánál biztosan 
sok megbízhatatlan, jellemtelen alak akarna szerephez jutni. Ezért kell egy megbízható, fegyelmezett 
ütőerő, mely gondoskodik addig a rendről, míg választás útján a nemzet akarata megnyilvánul. Bécs év-
százados tapasztalat alapján tudta, miért nem hagyott a katonaság dolgaiba politikusokat beleszólni, 
mert a hadseregben valamennyi saját pártja érdekében csinált volna propagandát, vagy keresett volna 
támogatást – és a következmény: forradalmak sorozata, mint pl. Dél-Amerikában. Minthogy sem a kor-
mányzóságról, sem a legfelsőbb hadúri jogokról nem mondtam le, annak idején ott fog kelleni állanom. 
Valószínűleg hasonló lesz a helyzet, mint Szegeden.” (ÁBTL 3.2.5 O-8-2001/31 „Szabadságharcosok” 
dosszié melléklete. Korponay Miklós iratai. Géppel írt egyszerű másolat.)
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Somkuthy József62 vezérezredessel hosszabb beszélgetésem volt. Ő teljes mértékben 
Ő. F.,63 kormányzó úr és a Bizottmány mögött áll. Utóbbival szemben vannak bizonyos 
megjegyzései (Nagy Ferenc-féle vonal miatt64), de különben elvi okokból mögötte áll. 
Ugyanaz Sónyi Hugó65 vezérezredes felfogása is. Somkuthy felfogása szerint az L. H. T.-ot 
a Kormányzó úrnak kell alárendelni. Úgy tudom, Sónyinak is ez a felfogása. Ezért kell az 
elvi kérdéseket tisztázni, mielőtt kinevezések történnének. 

Ma jutott tudomásomra, hogy a Végrehajtó Bizottság egyes képviselőknek bizonyos 
felszólításokat küldött.66 Mivel a képviselők zöme kimaradt a felszólítások alól, gyanak-
vóan figyelik a műveletet. Miheztartás végett kérnek tájékoztatást, hogy milyen akció 
van kialakulóban. Nézetem változatlanul az, hogy minden képviselőt, ha a Nemzeti 
Szövetség67 tagja is lett volna, de az IRO igazolta, a Bizottmányba felveendő. A nyilas és 
imrédista68 képviselők úgy sem lesznek igazolva. Ma érkeztem vissza az IRO főhadiszál-
lásáról, ahol megszerkesztettük azt a memorandumot, amelyet az UNO-nak akarunk 
felterjeszteni. Ez Genfen át menne és az itteni high commissionereknek69 is eljuttatjuk. 
Az egyes nemzeti komitek a hó végén fogják jóváhagyni, és azután Nektek elküldöm 
azzal a kéréssel, hogy Grew70 útján is érvényesítsétek. Ezenkívül fontos, hogy a mene-
kültek képviseletei nagyobb befolyást gyakorolhassanak a saját kérdéseikre. Tehát nem-
csak arról van szó, hogy az IRO működése ne szűnjön meg, ami különben most már 
rendezést nyert ez év végéig, hanem arról is, hogy bizonyos jogokhoz jussunk. A kissin-
geni (!) tárgyalások71 újabb munkát jelentettek és időmbe kerültek, de fontos volt, hogy 
bent voltam a szerkesztésnél.  

62  Somkuthy (1922-ig Schitler) József (Folt, 1883–1961, Washington, USA) hivatásos katonatiszt, tüzérségi 
tábornok. Az 1. világháborúban különböző frontokon harcolt parancsnoki beosztásokban. A kormány-
zó Katonai Irodájának vezetője (1928–1935), vezérkari főnök (1935–1936), honvédelmi miniszter 
(1936). A 2. világháború után Németországban, majd az Egyesült Államokban élt emigrációban.

63  Ö. F.: Őfelsége, azaz Habsburg Ottó főherceg. 
64  Nagy Ferenc kisgazda politikus, volt miniszterelnök, az emigrációban az MNB végrehajtó bizottságának 

tagja.
65  Sónyi (1934-ig Solarcz) Hugó (Wolkersdorf, 1883–1958, Ratingen, NSZK) hivatásos katonatiszt, gya-

logsági tábornok. Az 1. világháborúban különböző frontokon harcolt magasabb parancsnoki beosztá-
sokban. A  Honvédelmi Minisztérium elnöki osztályának vezetője (1925–1929), dandárparancsnok 
(1929–1936), hadsereg-főparancsnok (1936–1940), a Felsőház tagja (1936–1940), titkos tanácsos. 
A háború után Németországban élt emigrációban.

66  Az MNB végrehajtó bizottsága a belépni szándékozó politikusoknak kérdőívet küldött ki, melyben vá-
laszolni kellett korábbi tevékenységükkel kapcsolatos kérdésekre.

67  Helyesen Törvényhozók Nemzeti Szövetsége. Jobb- és szélsőjobboldali parlamenti képviselőkből 
1944. október 9-én alakult csoportosulás, amely a nyilas uralom idején országgyűlésként működött.

68  Imrédista azaz az Imrédy Béla elnökletével 1939–1945 között működött Magyar Megújulás Pártjá-
nak tagjai.

69  Főbiztosok.
70  Joseph C. Grew (1880–1965) amerikai diplomata, nagykövet. 1949-től a Szabad Európa Bizottság 

(Natio nal Comittee for Free Europe) elnöke.
71  Az IRO regionális főhadiszállásának a székhelye az amerikai zónában Bad Kissingenben volt, Hennyey 

itt folytatott megbeszéléseket a magyar menekültek tengerentúli kivándorlásának lehetőségeiről.
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Már nagyon várom a new yorki tárgyalások eredményét és kérek azokról mielőbbi 
értesítést. 
A levél másolatát Györgynek is megküldöm. Őszinte és igaz barátsággal köszönt. 

H.72 [s. k.] 

5.
Hennyey Gusztáv levele Eckhardt Tiborhoz

(München, 1950. július 20.)
Nachlaß Hennyey, 4. doboz – Géppel írt fogalmazvány

To: Mr. T. Eckhardt München, Widermayerstrasse 49/III.
10 East 76 Street  
New York. N. Y 

Kedves Barátom!
Engedd meg, hogy Ö. F. látogatásáról és a MHBK-ról a következőkben számoljak be. 

Ö. F. több napot töltött Münchenben, amely idő alatt többször fogadott hosszabb 
kihallgatáson, és egy teljes napot vidéken töltöttünk táborok látogatásával. A látogatá-
sok bizonyos gondot okoztak úgy nekem, mint a táborvezetőknek, de végül mégis 
amellett döntöttem, hogy Ö. F. menjen ki egynéhány határ menti táborba és szóljon is 
az összegyűlt emberekhez. A hatás kitűnő volt és Ö. F. mély benyomást váltott ki min-
denütt. Az ellenzék, amelytől kissé tartottam, Ö.  F. közvetlensége és kitűnő beszéde 
folytán teljesen le lett szerelve.

Sok aktuális kérdést beszéltünk át, és több kérdésben Ö. F. támogatását is megígérte.
Van azonban egy probléma, a M.H.B.K.-é, amely gondot okoz nekem. Mint tudod 

a B.K. köreiben ellentétek alakultak ki, mivel Zákó túlságosan a fiatal vk. tisztek befo-
lyása alatt állt. Lényegében nem akarják magukat semerre sem lekötni. Tehát sem a Bi-
zottmány, sem a Kormányzó úr mellett. A  legjobban még Ö.  F. felé orientálódnak. 
Többször is előadtam Ö. F.-nek, hogy teljesen a B.K. mögött állok, és azt támogatom, 
de az elvi kérdésekben tiszta helyzetet kell teremtenünk, mert ha a legfelsőbb vezetés-
ben nincsen egység, ha egy katonai szerv csak kritikus helyzetben akar hovatartozásáról 
dönteni, katasztrofális helyzet alakulhat ki. A jelenlegi világpolitikai helyzet igazán sú-
lyos, tehát annál inkább kell világos alapot teremteni, vagyis egész elhatározáshoz kell 
jutni. Ezért arra kértem Ö. F.-ét, hogy a f. hó 15.-i B.K. közgyűlésen,73 amelyre minden-
képpen el akart menni, jelentse ki, hogy 

72   Hennyey. 
73  Az MHBK csoportvezetőinek július 15-én Münchenben tartott gyűlése.
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a) Ö. F. és a Kormányzó úr között a közeledés és megegyezés megtörtént, tehát egy-
séges álláspontot foglalnak el. 

b) feltétlenül tisztázza Ö. F. a B.K. viszonyát a M.N.B.-hoz, amely az emigrációnak 
egyedüli legális képviselete.

Ö.  F., akinek ezt többször előadtam, kérésemet teljesen magáévá tette és belátta, 
hogy erre szükség van, mert komoly esetben nem lehet Zákóra bízni, hogy ki mögé fog 
állni. Szintúgy magáévá tette Ö. F. azon előterjesztésemet, hogy mielőbb meg kell alakí-
tani a Legf[első] Katonai Bizottságot, amelynek feladata lenne politikamentes katonai 
vonal biztosítása.

Ezzel szemben az történt, hogy Ö. F. a B.K. ülésén, ahol kb. félórás kitűnő beszédet 
tartott, amellyel nagy sikert ért el, a Kormányzó úrra vonatkozó kijelentését nem tette 
meg. Viszont kihangsúlyozta, hogy (!) a B.K.-nak a M.N.B.-hoz való helyzete tisztázá-
sának szükségességét.

Megírom őszintén, a fentiek mélyen megrendítettek engem, és a történtek felett 
nem tudok egykönnyen napirendre térni. De ugyanezen helyzetben vannak azok az 
urak is, és ez a B.K. zöme, akik ma is tartják esküjüket, amelyet a Kormányzó úrra tettek, 
és akik boldogan vették tudomásul Ö. F.-nek a Kormányzó úrral való megegyezését. 
Engem semmiféle érzelmi politika nem vezet, és mindig a lényeget tartom szem előtt, 
vagyis azt, ami a magyar ügynek szolgál. Tehát e kérdésben is szigorúan elválasztom a 
Kormányzó úrral szembeni mély tiszteletemet, ragaszkodásomat és személyes kapcsola-
tomat az ügy érdemi részétől. A Kormányzó úrra esküdtünk fel, ő az egyedüli fix pont, 
örüljünk, hogy a jó Isten őt megtartotta nekünk. Mindezt Ö. F-nek is megjelentettem, 
aki mindezt ellenkezés nélkül tudomásul is vette. Még Ö. F. kért engem arra, igyekezzek 
a Kormányzó úrra hatni, hogy engedjen a Bizottmány elleni álláspontjából és tegye leg-
alább a katonai vonalon az együttműködést lehetségessé. Ezt már rég teszem és tovább-
ra is meg fogom tenni.

Mindennek okát abban látom, hogy Zákó egy fél tucat fiatal vk. tiszt befolyása alatt 
áll, akik az uralmat kezükben akarják tartani. Tervük szerint a Legfelső vezetés Sónyi 
vezérezredesből és két civil tagból állana. Sónyi Hugo, fia74 révén, teljesen a fiatalok be-
folyása alatt áll, nem tud beilleszkedni a mai viszonyokba és szigorúan a régi elveket 
követi. Mint ember és katona kitűnő, de említett befolyás őreá nincsen jó kihatással. 
A Bizottmánnyal szemben részben álláspontja elutasító. A továbbiakban a B.K. válasz-
tást akar tartani, amely alulról indulna el és kitermelné a vezetést. Elméletileg egy na-
gyon szép és demokratikus elgondolás, ha nem befolyásolná a munkát egy fiatal, min-
denre elszánt csoport. Az a tény, hogy Ö. F. nem közölte az urakkal a Kormányzó úrral 
történt megegyezését, amely döntő befolyással lett volna, arra enged következtetni, 
hogy Ö. F.-ét e szándékától Zákó térítette el, talán azzal az érzéssel, hogy a kijelentés 
esetleg nem találna teljesen megértésre. Ez csak az ügy kárára szolgált, mert így azok az 
urak is, akik a két magas úr közeledésében bíztak és annak örültek, a bizonytalanságba 
estek vissza és felülkerekedett az önállóság felé törekvő csoport. Jelen volt kb. 35 fiatal 

74  Sónyi Kurt (1913–?) vk. százados. 
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vk. tiszt, 10 vk. ezredes és 8-10 csapattiszt, vagyis fiatal vezérkariak uralták a helyzetet, 
akik egy húron pendülnek. Hogyan hozhat döntést egy ilyen egyoldalú kisebbség, mert 
a tisztségviselők és a B. K. zöme ottan képviselve nem volt.

Végeredményben ugyan nem hoztak döntést, de úgy határoztak, hogy egy bizottság 
tervezetet fog kidolgozni, amelyet az említett csoport valószínűleg meg fog szavazni. 
Híreim szerint nem kötik le magukat egyik oldal felé sem, tehát sem a Kormányzó úr, 
sem a Bizottmány felé, de el akarják hitetni, Ö. F-vel, hogy látszólag mögötte állnak. Így 
tehát megmaradna az eddigi bizonytalan helyzet, és Zákóra, illetve fiatal tanácsadóira 
maradna a döntés joga a legfontosabb kérdésekben. Ezen egy katonákból és civilekből 
álló tanácsadó szerv nemcsak, hogy nem lendítené meg az ügyet, hanem csak bajokat 
okozhatna, mert képes lenne a Bizottmánynak elkerülésével esetleg sorsdöntő határoza-
tokat hozni.

Konklúzióképpen kénytelen vagyok benyomásomat őszintén, a következőkben ösz-
szefoglalni. Úgy látszik, hogy Ö. F. a jövő szempontjából a katonai vonalban lát fantá-
ziát, ezért áll a B. K. mögé. Ezt fölötte veszélyesnek tartom. Nem lehet államot az állam-
ban nevelni. Honnan tudja Ö. F., hogy adott pillanatban ez a szélsőséges csoport mit 
fog tenni? De mindenképpen veszélyesnek tartom ezt Ö. F. szempontjából is.

Sajnos mindezt, amit az ülésről írtam, nem tudtam akkor, amikor Ö. F. elutazása 
előtt fogadott engem. Az ülésről azt mondta nekem, hogy azon nem történt meg a 
végleges döntés, és csak kb. 3-4 hónap múlva lesznek annyira, hogy a helyzet tisztázódni 
fog. Újra rámutattam arra, hogy e kérdés tisztázásának mielőbb meg kell történnie, 
amit Ö. F. be is látott.

Kérésem az lenne, hogy hassál oda, hogy Ö. F. jelenlegi felfogását revízió alá vegye, 
mert különben bajok lehetnek. Megerősít engem felfogásomban a józan elemek állás-
pontja, amely az enyémmel teljesen egyezik.

Ezzel kapcsolatban újra felvetem a kérdést, hogyan látjátok Ti a V.B-nek75 a Kor-
mányzó úrhoz való viszonyát, és mi a Ti álláspontotok?

E levél másolatát Bakách-Bessenyey Györgynek is megküldtem. Igen hálás volnék 
Neked, ha felfogásodról szíves volnál engem tájékoztatni.

Szívélyes üdvözletekkel igaz barátod
H.76 [s. k.]

(Hennyey Gusztáv)

75  Végrehajtó Bizottság.
76  Hennyey.
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6.
Habsburg Ottó levele Hennyey Gusztávhoz

(Párizs, 1950. július 27.)
Nachlaß Hennyey 3. doboz – Géppel írt eredeti

4 Boulevard Raspail
Paris 7-e.

Kedves Hennyey!

Éppen most Parisba visszatérve azt a jelentést kapom Salzburgból, hogy ott felelőtlen 
elemek mindenféle állításokat terjesztenek azokról a kijelentésekről, amelyeket a 
MHBK körében a Kormányzó ügyében tettem.

Hogy ezen pletykálkodásnak véget vessek, még egyszer írásban le akarom szögezni, 
hogy ezen a gyűlésen in merito77 a következőket mondottam:

beszélve a magyar egység szükségességéről, kijelentettem, hogy nekem is voltak el-
lentéteim a múltban, hogy történelmi okokból, valamint abból a tényből, hogy nekem 
már a béke idején is számkivetésben kellett élnem, keserű érzéseim támadtak. De most 
a közös nemzeti veszély órájában én a múltat elfelejtettem, kezet nyújtottam, és ezt 
őszintén, minden konzekvenciával megtettem. Ennek folytán kijelenthetem, hogy én 
ma mindenkivel az emigrációban jóban vagyok, és hogy minden tőlem telhetőt megte-
szek, hogy ez a most létező általános jóakarat a jövőben is megmaradjon.

Felhatalmazom Önt, hogy ezen levelem tartalmát közölje ott, ahol ennek szükségét 
látja. Ez áll Spányi Marióra78 is.
Fogadja szíves üdvözletemet,

Ottó s. k.

77  Érdemben.
78  Spányi (Spányik) Márió (1895–?) vk.  százados, hírszerző tiszt. 1935–1940 között a grazi konzulátus 

tisztviselője, 1941–1944 között prágai főkonzul. 1945-ben elhagyta az országot és Németországban te-
lepedett le. Aktívan részt vett az emigráció tevékenységében, alkalmanként kapcsolattartó volt Horthy és 
az emigráció egyes személyiségei között.
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7.
Hennyey Gusztáv levele Habsburg Ottóhoz

(1950. augusztus 15.)
Nachlaß Hennyey 3. doboz. – Géppel írt fogalmazvány

Felség!
A volt magyar hadsereg és csendőrség tagjai kivándorlásának ügyében újból igen sür-
gőssé vált frankfurti tárgyalásokról visszatérve hódolatteljes köszönettel vettem Felsé-
gednek 1950. július 27-i kitüntető sorait.

A magam részéről is – sajnos – meg kell erősítenem azokat a Felségedhez beérkezett 
jelentéseket, amelyek szerint a MHBK vezetőségének müncheni értekezletének ered-
ménye lehetőséget szolgált arra, hogy egy sokak nézete szerint nem éppen szerencsésen 
megfogalmazott MHBK-communiqué, amely több emigráns sajtótermékben is megje-
lent, továbbá az értekezleten jelenlévők beszámolói között mutatkozó eltérések, több 
félreértés és pletyka alapját képezhették, és talán ma is képezik. Félreértésre különösen 
a communiqué következő két mondata adhatott okot:

„Az értekezlet az eddig elért eredmény felett egyhangúan legnagyobb megelégedé-
sét fejezte ki, és hangsúlyozottan leszögezte, hogy továbbra is megmarad az eddig köve-
tett úton. A nemzet egyetemes érdekét tartja csak szem előtt, és mint a szabad földön 
élő magyarság méreteiben is legjelentősebb mozgalma, pártpolitikával ezután sem fog-
lalkozik és ilyen kérdésekben állást sem foglal.” (az aláhúzást én eszközöltem).

Élve Felséged többszörös kegyes felszólításával, hogy felfogásomat és aggályaimat 
őszintén terjesszem elő, bátor vagyok arra rámutatni, hogy a „hangsúlyozottan leszö-
gezte” kifejezés előtt hiányzik az „egyhangúan” szó. Ebben a tényben, valamint abban, 
hogy köztudomás szerint az értekezlet tagjai korántsem értettek és értenek egyet bizo-
nyos fontos kérdésben – nem beszélve arról, hogy a MHBK politikával nem is foglalko-
zik, de egyes magasabb állású és befolyásos tagjai igen, erről Felséged behatóan van 
tájékoz tatva –, keresni kell a communiqué állítása dacára változatlanul fennálló nyugta-
lanságot, amelynek a MHBK egy tagja a következő kérdésben adott kifejezést: „Vajjon 
meg van-e az  együttműködés Felséged és a kormányzó úr között Magyarország felsza-
badítása és visszaállítása érdekében? Erre nézve az értekezlet nem adott határozott, 
megnyugtató választ.”

Ezen meg nem szűnt bizonytalanságból meríthetett, nézetem és több általam meg-
kérdezett MHBK tag nézete szerint is, a Felséged által is említett pletykaforrás, amely 
tudatosan vagy nem, de megakadályozza a nagyon is kívánatos egységet.

Nem mulasztottam tehát el, hogy Felséged július 27-i kegyes levelét mindenekelőtt 
néhány oly MHBK úrral közöljem, akikről tudom, hogy mindenféle kérdést félretéve a 
magyarság egységét és Magyarország visszaállítását tartják elsősorban szem előtt, és ezért 
Felséged itteni tartózkodása elé a legnagyobb várakozással néztek, remélve, hogy Felséged 
kegyes intervenciója meghozza a hőn óhajtott egyességet, amelyért ez alapon még foko-
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zottabb tevékenységet akartak kifejteni. Ezek az urak, Felséged július 27-i kegyes levelé-
nek elolvasása után arra kértek, terjesszem Felséged elé saját és a velük összeköttetésben 
álló bajtársak legmélyebb háláját a Felséged idézett levelében megnyilvánuló Magyar-
ország iránti szeretetéért, egyben magasztos cél elérése végett abbeli alázatos kérésüket, 
kegyeskedjék – mind lehető félreértés eloszlatására és mindennemű, akár együgyű, akár 
gonosz pletykálkodás elnémítása végett – a kormányzó úrral való együttműködést hazánk 
felszabadítása és visszaállítása tárgyában, a szükséges egység megteremtése és biztosítása 
érdekében, kifejezetten kiemelni. Ehhez az alázatos kérelemhez a kialakult helyzet gondos 
mérlegelése után a magam részéről is csatlakozom, mivel Felségednek Münchenben ha-
sonló indítványt bátor voltam előterjeszteni az egység megteremtése érdekében.

E lépés annál is inkább szükségesnek látszik, mert Felségednek a júl. 15-i értekezle-
ten a kormányzó úrral kapcsolatban tett kijelentése – szabadjon ezt az ügy érdekében 
őszintén jelentenem – nem váltotta ki a várt eredményt. Ugyanis nem jutott kifejezésre 
Felséged és a kormányzó úr közötti összefogás ténye, aminek folytán azok a tagok, akik 
annak idején megfeledkeztek a Legfelsőbb Hadúrnak tett esküjükről, helyesnek vélt 
álláspontjukban csak megerősödtek. Viszont azok, akik az összefogás tényén örvendez-
ve ennek megerősítését Felségedtől várták, csalódással távoztak. Pedig a MHBK-en be-
lüli egység csakis Felséged és a kormányzó úr közötti összefogáson alapszik. Akkor 
könnyebben érhető el a Magyar Nemzeti Bizottmánnyal szembeni helyzet tisztázása is, 
amit elkerülhetetlennek tartok.

Felséged levelét Spányi Márióval is közöltem. Mindkettőnkhöz oly hírek jutottak el, 
hogy Felséged fentebb említett beszédének félremagyarázása egyeseknek arra adott al-
kalmat, hogy azt híreszteljék, miszerint az említett találkozó és összefogás talán meg 
sem történt, ez Spányinak velem együtt kitalált koholmánya, mert ellenkező esetben 
Felséged az értekezleten ezt határozottan kifejezésre juttatta volna.

Elnézést kérek őszinte és nyílt hangú levelemért, de úgy érzem, hogy a magyar ügyet 
és Felségedet így szolgálom a legjobban.
Felségednek legmélyebb hódolattal

H.79 [s. k.]
(Hennyey Gusztáv)

(A „felterjesztést” Hennyey gróf Eszterházy Károlynak, Habsburg Ottó udvarmesteré-
nek küldte meg azzal a kéréssel, hogy adja át Ottónak. A válaszlevél, melyet Hennyey 
csatolt a fogalmazványhoz augusztus 23-án kelt Párizsban. Ebben Eszterházy a követke-
zőket írta:) „Őfelsége, a Király legkegyesebb megbízásából van szerencsém Vezérezredes 
Úrnak augusztus 15-én kelt leveléért a legfelsőbb köszönetet tolmácsolni. Őfelsége mindig 
hálás méltóztatik lenni, ha Vezérezredes Úr őszintén megmondja a véleményét, főleg ab-
ban az esetben, ha Vezérezredes Úr más véleményen van.
Legfelsőbb megbízásból.

Eszterházy Károly s. k.”

79   Hennyey.
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8.
Hennyey Gusztáv levele Eckhardt Tiborhoz

(München, 1950. szeptember 5.)
Nachlaß Hennyey 3. doboz – Géppel írt fogalmazvány

München, Widermayerstr. 49/III.

To: Mr. T. Eckhardt
10 East, 76st Street, New York. N. Y.

Kedves Barátom!
Rendkívül sajnálom, hogy leveleimre eddig választ nem kaptam, annál is inkább, mert 
azokban fontos elvi kérdésekről volt szó. A lényeg: teremtsük meg végre a legfelsőbb 
politikai és katonai vezetés között az összhangot, mert ha ez nincsen meg, kritikus hely-
zetben – a mai világhelyzet pedig éppen elég feszült – bajok származhatnának. Nem 
lehet olyan álláspontot elfogadni, hogy adott helyzetben Zákó fog dönteni, hogy ki 
mögé áll. (Ezt ő maga jelentette ki előttem.) Megkérlek, ne értsél félre, én eleitől kezdve 
a MHBK mögött álltam, és ma is állok, számtalan embernek, akik megkérdeztek, meg-
mondom, hogy lépjenek be. De felelősségem tudatában kötelességemnek tartom, hogy 
a vezetés tisztázva legyen. Vagy legyen Neked egy katonai helyettesed (tábornok), vagy 
alakuljon meg egy katonai bizottság, amely szigorúan őrködik a politikamentesség fe-
lett is. Nem lehetséges az, hogy pár fiatalember kezében legyen a vezetés, mint az jelen-
leg van. Zákó személye ellen különben nincsen kifogásom.

Levelem megírásához két ok késztetett. Először is, olvastam belépésedet a MHBK-ba,80 
ami nemcsak engem, de nagyon sok embert rendkívül meglepett. Mindenki azt kérde-
zi, hogy tisztázást nyert-e a B. K. és a Bizottmány közötti viszony. Ellenkező esetben 
belépésed nem talál előttünk magyarázatot és azt a benyomást váltja ki, mintha igyekez-
nél az ő kedvükben járni. Sajnos ez a felfogás alakult ki Ö. F-vel kapcsolatosan is. Elis-
merem, hogy a B. K. ma már világszervezetté nőtte ki magát, de katonai ereje vajmi 
gyönge, tehát nem látom indokoltnak túlságosan kedvükben járni, amíg álláspontjukat 
nem tisztázták. 

Amint már megírtam, Ö. F.-nek itteni kijelentése az Öreg Úrral81 kapcsolatban sok 
és komoly úr előtt nem jó benyomást váltott ki, amit Ö. F.-nek meg is írtam. Végre 
megtörtént a közeledés a két úr között. Ezt az örvendetes tényt nézetem szerint nem 
lehet olyan formában kifejezésre juttatni, amint az Ö. F. részéről történt. Az ügy egy 
rövid közlést kívánt volna, amit én többször kértem is, minden kommentár stb. nélkül. 

80  Eckhardt Tibor, (1954-ig) a Magyar Nemzeti Bizottmány Végrehajtó Bizottságának tagja, a honvédelmi 
bizottmány elnöke 1950 augusztusában belépett a Magyar Harcosok Bajtársi Közösségébe, ami komoly 
vitákat váltott ki az emigrációban. Lásd Gecsényi, 2016, 51–63.

81  „Öreg Úr” azaz Horthy Miklós.
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Ha a két úr közötti egység megvan, akkor a kapcsolatot a Te személyeden keresztül, 
amely itten osztatlan megbecsülésnek és szimpátiának örvend, a Bizottmányhoz is 
meg lehet találni. Ez a lényeg. Tehát ha nem is lehet az Öreg Urat rábírni, hogy az egész 
Bizottmánnyal együttműködjék, de lehet egy megállapodást katonai vonalon találni. 
Spányi Márió szeptember vége felé utazik Portugáliába, nagyon fontosnak tartom, 
hogy álláspontodat addigra leszögeznéd és engem tájékoztatnál.

A másik ok, amely levelem megírására késztet, az, hogy amint hallom, Soós Károly 
az ún. becsület-ügyemből kifolyólag, mert határozatának nem vetettem alá magam, 
most a B.K.-en keresztül akar ellenem akciót indítani. Ellenem akarja fellázítani az em-
bereket, azon a címen, hogy befejezetlen b.ü-em82 van. Hogy miért nem vetettem alá 
magam ezen ad hoc bizottságnak, az Előtted is ismeretes, sőt Te is a leghatározottabban 
azt az álláspontot képviselted, hogy ez politikum, amint az is volt, és a Végrehajtó 
Bizott ság határozatot is hozott, amelynek értelmében nem vethetem alá magam ennek 
az önként és nem jogos bíróságnak. Hogy Soós Károly és társai a dühükben, mert alul-
maradtak, mit csinálnak, engem nem érdekel. Az elmúlt öt év alatt olyan hihetetlen sok 
nehézséget kellett leküzdenem, ami nem volt könnyű feladat, így ezt az akciót is ki fo-
gom bírni, annál is inkább, mert a józan, komoly elemek zöme mögöttem áll. Azonban 
furcsa helyzet alakul ki azáltal, hogy az a szervezet, amelybe Te most beléptél, és élén 
álló képviselője vagy, a magyarság egységét veszélyeztető álláspontra helyezkedik. E kér-
déssel bővebben nem akarok foglalkozni, azonban arra kérnélek, amennyiben ez Neked 
megfelel, hogy volnál szíves Zákóhoz erre vonatkozólag kérdést intézni. Nagyon hálá-
san venném, ha volnál szíves álláspontodat mielőbb velem közölni.
Szívélyesen üdvözöl, régi barátsággal83

H.84 [s. k.]

9.
Hennyey Gusztáv levele Eckhardt Tiborhoz

(München, 1950. október 27.)
Nachlaß Hennyey 3. doboz – Géppel írt fogalmazvány

Kedves Barátom!

Engedd meg, hogy egy ügyről tájékoztassalak, amely sajnos nem szolgál az emigráció 
dicséretére.

82  Becsületbeli ügyem. 
83  Kézzel írt mondat.
84   Hennyey.
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Sajnos Zákó egy újabb lépést tett, ami nem szolgálja az ügyet és a békélést. Méltóz-
tatsz emlékezni, hogy Zákó annak idején kihirdette Soós Károlynak ellenem intézett 
határozatát,85 de viszont nem volt hajlandó az én nyilatkozatomat86 nyilvánosságra hoz-
ni, csak a kormányzó úr határozott kívánságára, hónapok múltával. A kormányzó úr 
hozzáfűzése pedig teljesen kimaradt abból.87 Ezek után a kormányzó úr hozzájárulásá-
val én hirdettem ki a történteket s ennek következményeként Zákó bosszúból megta-
gadta egyik levelem átvételét. Erre Almay ezredes útján kértem felvilágosítást. Zákó (tól) 
az 1. sz. mellékletben88 közölt, mondhatnám minősíthetetlen választ kaptam. Én vi-
szont Zákónak a 2. sz. mellékletben89 foglaltakban szögeztem le álláspontomat. – Szo-
morú, hogy idáig jutottunk, és a harag és bosszú annyira megy, hogy a tisztek a feljebb-
valóknak kijáró tiszteletről és fegyelemről megfeledkeznek, pedig a BK-nak kellene 
elsősorban jó példával elöljárnia. – Szükségesnek tartottam mindezt Neked bejelenteni.

Mint már eddigi leveleimben kifejtettem, a BK-kérdés rendezése sürgősen szüksé-
ges. Tudom, hogy nehéz kérdés ez, de azt is tudom, hogy meg kell oldani. Ha az a ren-
dezés egy évvel előbb történt volna, minden könnyebben ment volna. Zákónak is meg-
küldöttem volna a Neked előterjesztett memorandum egy példányát,90 de a fentebb 
leírt incidens miatt nem tettem meg. Igen hálás lennék, ha a memorandumra vonatkozó 
állásfoglalásodról mielőbb értesíteni szíves lennél.

Amint Györgynek már megírtam, az itteni helyzet kezd ismét a szélsőségek befolyá-
sa alá kerülni. Farkas Ferenc angliai részletsikerei,91 amelyeket az ABN92 útján ért el, őt 
újra megszédítették és már majdnem ismét „államfő”-nek érzi magát.93 Fanatizmusával 
egyesekre hatni is tud, és (ha) a bizottmány kiszélesítése és politikájának irányzata meg 
nem változik, könnyen előfordulhat, hogy itt bajok lesznek. Mindezt Varga Béla94 itt 
majd konstatálhatja, és (ha) hamarosan változás nem történik, szomorú következmé-
nyekkel lehet számolnunk. Kétségbeejtő, hogy ebben a sivár emigrációban nem tudunk 
a helyzet magaslatára emelkedni. Még azt szeretném megjegyezni, hogy abban az eset-

85  Az MHBK a Tábornoki Becsületügyi Bizottság Hennyey ügyében hozott  határozatát január folyamán 
küldte meg a szervezet főcsoportvezetőinek.

86  Hennyey Gusztáv 1950. április 6-án kelt nyilatkozatában közzétette, hogy miért utasította el a Tábornoki 
Becsületügyi Bizottság illetékességét és határozatát, és kérte Zákó Andrástól ennek szétküldését is.

87  Horthy Miklós leszögezte, hogy ő utasította Hennyeyt a Becsületügyi Bizottság eljárásának megtagadá-
sára, miután „alkotmányos intézményeink működése szünetelvén, külföldön ma nincsen bíróság, mely 
az ellene elhangzott, nem méltó hangú megtorlását lehetővé tenné.”

88  Zákó András július 4-én kelt levelében arra hivatkozott, hogy Hennyey nyilatkozatát a sokszorosító gép 
hibája miatt nem tudták kiküldeni, és egyben kioktatta őt a honvédségi szolgálati szabályzat előírásaira.

89  Hennyey július 11-én kelt válaszában részletesen összefoglalta az eseményeket és azt szétküldte az 
MHBK főcsoportvezetőinek.

90  A memorandum nem található a gyűjteményben.
91  Farkas Ferenc 1950 júniusában Edinburghban tartott előadást. 
92  ABN: Antibolshevic Block of Nations. – A  kelet-európai országok antikommunista emigránsai által 

eredetileg 1943. november 23-án ukrán vezetéssel alakított szervezet. Farkas Ferenc 1952-től a Magyar 
Szabadság Mozgalom elnökeként az ABN katonai bizottságának vezetője volt.

93  Utalás az altöttingi „országgyűlés” határozatára.
94  Varga Béla a Magyar Nemzeti Bizottmány elnöke, akinek európai körútjára 1951 nyarán került sor.
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ben, ha ezek a szélsőséges csoportok pénzhez jutnának – ami bizonyos oldalról esetleg 
megtörténhetik –, valószínű, hogy a külön bizottmány megalakítását megvalósítanák. 
Nézetem szerint ez semmiképpen sem szolgálná a magyar ügyet. Nagyon kérlek, talál-
játok meg mielőbb a megoldást.
Szívélyesen üdvözöl a régi barátsággal

H. [s k.]95
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