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joó andrás

TITKOS DIPLOMÁCIA éS NEMZETI SORSKéRDéSEK: 
uLLEIN-REVICZKY ANTAL

EMLéKIRATOK – VéDŐIRATOK: BEVEZETŐ GONDOLATOK

Kállay Miklós egykori miniszterelnök emlékirataiban fontos szereplőként tűnik fel 
ullein-Reviczky Antal 1942 tavaszán, mikor változás állt be a kormányfői poszton, 
azután, hogy Bárdossy László iránt megrendült Horthy bizalma. A diplomata tolmá-
csolta Horthy kormányzó üzenetnek is szánt szavait Kállay felé, aki szerint ebben az 
időszakban ullein-Reviczky „igen nagy befolyásra tett szert” mint a Külügyminisz-
térium sajtóosztályának vezetője.1 Szürke eminenciást is láthatnánk ullein-Reviczky-
ben, azonban a „szürke” jelző a legkevésbé sem lenne alkalmas sokoldalú egyénisé-
gének leírására. A világháború után gyorsan napvilágot látó memoárja2 alapján is 
különféle véleményeket fejeztek ki vele kapcsolatban visszaemlékezések vagy törté-
neti munkák lapjain. A háború után közvetlenül keletkezett emlékiratok megállapí-
tásaival szemben ma – bővebb ismeretek birtokában – kissé fölényes kritikákat 
lehetséges megfogalmazni, hangsúlyozva egyes ellentmondásokat, célszerűbb azon-
ban a szerzők szándékainak megértésére törekedni.3 A visszaemlékezések szerzői 

1 Kállay Miklós: Magyarország miniszterelnöke voltam . Budapest, európa–História . 1991 . i . kötet . 
39–40 .

2 emlékirat kiadásai: ullein-reviczKy, antal: Guerre allemande, paix russe. Le drame hongrois . neu-
 châtel, editions de la Baconnière, 1947 . – Német háború – orosz béke . Magyarország drámája . szerk . 
antal László, jegyz . romsics Ignác, ford. szaBolcs Katalin, levéltári dokumentumokat gyűjt. Gulyás 
Zsuzsa, Budapest, európa–História, 1993 . (az extra Hungariam sorozatban); Német háború – orosz 
béke. Magyarország drámája. Budapest, Európa, 1993. (nagyobb méretű, illusztrált, reprezentatív 
kiadás) – German War Russian Peace. The Hungarian Tragedy. ford. ullein- reviczKy Lovice Mária . 
Reno (North Virginia), Helena History Press, 2014. (az angol nyelvű ki  adás fordítását az eredeti fran-
cia nyelvű kötet szövege alapján készítette a szerző leánya, akinek a tulajdonát képező magánlevéltár-
ból bekerült a kötetbe több kép és dokumentum is, amelyek más kiadásokban nem szerepelnek).

3 Ld. a korábbi, illetve a frissebb szakirodalom nem különösebben árnyalt, felettébb kritikus elem-
zéseit: ránKi György: Emlékiratok és valóság Magyarország második világháborús szerepéről . 
Budapest, Kossuth, 1964. (Ránki kötete, bár jelentős volt szerzőjének forrásismerete, mégis a korai 
Kádár-kor ideológiai szemléletét tükrözi.) – piHuriK Judit: „Az igazat, …csakis az igazat…”. 
ullein-Reviczky Antal memoárjának forrásértékéről. In: Emlékirat és történelem . szerk . HorvátH 
Jenő, pritz Pál Budapest, Magyar történelmi társulat, nemzetközi Magyarságtudományi társa-
ság, 2012 . 216–243. (utóbbi munka ullein-Reviczky emlékiratainak források szűkebb körére tá -
maszkodó kritikai elemzése)
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ugyanis a magyar háborús diplomáciának, a súlyos dilemmáknak és a tragikus for-
dulatoknak a világ közvéleménye számára való bemutatását tekintették küldetésük-
nek (ullein-Reviczky emlékirata franciául, Kállayé pedig angolul látott napvilágot, 
magyar nyelven munkáik csak 1990 után jelenhettek meg) . Ullein-reviczky antal 
1947-ben Svájcban megjelent könyve a magyar ügyet kívánta szolgálni külföldön, 
közérthetően, az akkori helyzetnek megfelelően, megkímélve (zömében nem ma -
gyar) olvasóit számos – a mai történész szemében mégis lényegesnek tűnő – részlet-
től. Később már nevek, összefüggések külföldi felemlítése (főképp a Rákosi-korszak 
idején) súlyos következményekkel is járhatott egyes Magyarországon élő érintettek 
számára, üldöztetésben lehetett része korábbi munkatársaknak (a kommunista re -
zsim számon is tartotta, kik álltak a Horthy-kor prominens vezetőivel közelebbi 
nexusban) .4 

A diplomáciai manőverek teljes megismerését többnyire csupán két-három beava-
tott számára tette lehetővé a külügyminisztérium titkos ügymenetében egykor érvé-
nyesülő munkamegosztás.5 Teljes, folyamatos rálátása az 1942 és 1944 közötti lépé-
sekre mindössze néhány tisztviselőnek lehetett, ezek egyike 1943 kora őszéig 
kétségtelenül ullein-Reviczky volt. Így e fontos személyiségnek a portréját kívánjuk 
az alábbiakban felvázolni eddig kevésbé ismert forrásokkal illusztráltan, támasz-
kodva hagyatékának egyes dokumentumaira és más kiadatlan kútfőkre is. Feltétle-
nül ki kell emelnünk még Frank Tibor ullein-Reviczky Antalról magyar, illetve 
angol nyelven írott, s alább többször is hivatkozott, igényes tanulmányait, amelyek-
ben az említett hagyaték számos dokumentumának tartalmát ismertette már, s az 
írásaiban foglaltak szintén jelentős segítséget, útbaigazítást nyújtottak.6

4 Személyi titkárnőjét, akinek egykor (a lehallgatást elkerülendő) úszás közben diktált bizalmas szö-
vegeket, később, az ötvenes években üldöztetés érte. Bővebb adat a titkárnő (Varga Piroska) sorsá-
ról nem áll rendelkezésre. ullein-Reviczky Lovice Mária közlése a szerző számára.

5 A magyar külügy belső viszonyaira, ügymenetére lásd: szeGedy-maszáK aladár: Az ember ősszel 
visszanéz… Egy volt magyar diplomata emlékirataiból . Budapest, európa–História, 1996 . ii . kötet . 
210–211 ., ill . 214–216 .

6 ullein-Reviczky emlékiratainak fentebb, a 2. sz. lábjegyzetben már említett első angol nyelvű ki -
adásához (Saint Helena, Helena History Press, 2014.) Frank Tibor írt bevezető tanulmányt, lásd en -
nek, valamint további műveinek címét és bibliográfiai adatait a 13., 18., ill. 42. sz. lábjegyzetekben.
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EGY FELÍVELŐ KARRIER ÁLLOMÁSAI 

ullein-Reviczky (keresztelésekor adott teljes nevén: ullein Antal József Zsigmond) 
1894. november 8-án született Sopronban.7 édesapja, ullein József Bécsben végzett 
műépítész, királyi tanácsos, a Soproni Népbank, valamint a Soproni Kereskedelmi 
és Iparkamara elnöke volt. A templomépítésekről és soproni épületekről híres édes-
apa a nagymúltú (grófi ággal is bíró) revisnyei Reviczky családból nősült.8 Fiát, 
Antalt igen erős szálak fűzték anyjához, revisnyei Reviczky Máriához (aki a háború 
végét Pannonhalmán, az apátság falai között vészelhette át, fia korábbi közbenjárá-
sára). Az anyai felmenők iránti tiszteletből fakadóan vette fel (1934 februárjától) ere-
deti német családneve mellé hivatalosan a reviczky nevet is .9 

középiskolai tanulmányait Ullein-reviczky a Pannonhalmi szent Benedek rend 
Soproni Katolikus Főgimnáziumának a növendékeként végezte, ahol kiváltképp  
a humán tárgyakban mutatkozott meg tehetsége, kiválóan fogalmazott és szavalt.10 
1913 novemberében lett a bécsi császári és királyi konzuli akadémia hallgatója . 
1914 . augusztus 1-jén önként jelentkezett katonai szolgálatra . Hazájáért többéves 
közvetlen frontszolgálattal hozott áldozatot 1915 nyarától. Az olasz, a szerbiai, végül 
ismét az olasz fronton küzdött egészen 1917 októberéig. Harctéri szolgálatát a tüzér-
ségnél töltötte. 1916. január 1-jén tartalékos hadnaggyá léptették elő. Többször kitün-
tették (például a neves Signum Laudis érdeméremmel). Tanulmányait 1917 végétől 
folytathatta Bécsben.11

Aktív diplomataként pályafutását a bécsi magyar királyi követségen kezdte meg 
1919 őszén, ügykörébe a gazdasági kérdések tartoztak (1919. november–1920. ápri-

7 Ullein antal keresztlevele (az eredeti kereszteltek anyakönyve alapján kiállítva: sopron, 2001 . 
október 25 .), Ullein-reviczky antal Levéltár, Magyarnándor-kelecsény (a magánlevéltári ira-
tokra Ullein-reviczky Lovice Máriának a jóváhagyásával hivatkozunk, továbbiakban rövidítve: 
Ura Lt, Magyarnándor-kelecsény) – pritz Pál: A magyar külügyi szolgálat története (1936–
1941) . Külpolitika, 1995/3–4 . 226 .

8 Hárs József: ullein József (1859–1915). Sopron anno (online portál), archívum: neves soproniak, 
UrL: https://sopronanno.hu/bejegyzes/ullein-jozsef-1859-1915 (Letöltve: 2020 .02 .07 .) – a revicz-
kyek kiterjedt nemzetsége több ágra oszlott, 1938 májusában megszervezték első nagy találkozóju-
kat, ullein-Reviczkyt a család jelentős tagjaként tartották számon. (Köszönet illeti Molnár Juditot, 
aki családtörténeti kutatásai során a család valamennyi ágát feltérképezte)

9 Külügyi Közlöny, 1934/3 . 13 . – az írottakat Ullein-reviczky Lovice Mária közlései alapján egészí-
tettük ki.

10 Ld . pl .: A Pannonhalmi Szent-Benedek Rend Soproni Katholikus Főgimnáziumának Értesítője az 
1910–1911. iskolai évről . közli pacHer Donát . sopron, röttig és Fia, 1911 . 51 ., 55–56 ., 69 .

11 czinK Péter: Ullein-reviczky antal . élete szolgálat, hagyatéka reménység . Magyar Front, Külön-
szám, 2015 . szerk . czinK Péter . 3–4 ., ill . ugyanitt: sallay Gergely Pál: Ullein-reviczky antal 
kitüntetéseiről. 17.
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lis). A „nyugat-magyarországi kérdés” idején, 1920 áprilisában a magyar királyi Kül-
ügyminisztérium Sopronba helyezte a fiatal ullein Antalt. Jelentős szerepe volt a sop-
 roni népszavazás előkészítésekor, különösen a sajtó és propaganda terén. IV. Károly 
1921. októberi visszatérési kísérlete idején sikerült meggyőznie az antant ottani kép-
viselőit a népszavazási tárgyalások folytatásáról, így a város sorsát eldöntő referen-
dum kiírását a csehszlovák és az osztrák diplomácia nem tudta meghiúsítani.12 részt 
vett a siker után a Határmegállapító Bizottság munkájában . Jelen volt, amikor 1922 . 
január 1-jén délben aláírták a Sopron átvételét tartalmazó jegyzőkönyvet.

1923 februárjától 1929 februárjáig a párizsi magyar követségen szolgált, gazda-
sági kérdésekkel és a jóvátétel ügyeivel foglalkozott, szerepe volt a Magyarország-
nak folyósított népszövetségi kölcsön ügyében is. Sokszor utazott Genfbe, ahol gyak-
 ran vett részt a Népszövetség testületeinek (Közgyűlés, Tanács) ülésein. Párizsban  
a Szellemi Együttműködés Nemzetközi Intézetében (L’Institut International de Co -
opération Intellectuelle) Magyarország képviselője volt. Párizsi szolgálata végén 
elnyerte a francia Becsületrend lovagkeresztjét.13 ekkor jelent meg a trianoni béke-
szerződés nemzetközi jogi vonatkozásaival foglalkozó könyve, a La nature juridique 
des clauses territoriales du traité de Trianon (A trianoni szerződés területi rendelke
zéseinek jogi természete) Párizsban, miután már korábban is több nemzetközi jogi 
témájú cikket közölt. 1927-ben doktori címet szerzett a debreceni Tisza István Tudo-
mányegyetemen, majd nemzetközi jogból magántanárrá habilitált (docensi címmel) 
1933-ban Debrecenben, ahol utóbb (1941-től) a nemzetközi közjog egyetemi nyilvá-
nos rendkívüli tanára lett.14 

1929 márciusától 1935 augusztusáig Magyarország törökországi képviseletének  
a munkatársa. 1932-től a követség Isztambulban (akkori megnevezéssel: Sztambulban) 
székelő konzuli osztályának a munkáját irányította 1935 augusztusáig. ullein-Re -

12 FoGarassy László: a soproni népszavazás . Soproni Szemle, 1971/4 . 49 . 
13 A fentebb, illetve a következő bekezdésben közöltekre is: uRA LT, Magyarnándor–Kelecsény, 

ullein-Reviczky Antal diplomáciai karrierjét, emigrációban kifejtett tevékenységét és szakmai 
munkáit bemutató angol nyelvű irat, Prof. Dr. Antal ullein-Reviczky former Royal Hungarian 
Minister Plenipotentiary . ii .: Diplomatic carreer . – sallay, 2015 . 17 . – FranK Tibor: Furfangos 
sajtófőnök és titokzatos diplomata. ullein-Reviczky Antal (1894–1955). In: Uő: Britannia vonzásá
ban . Budapest, Gondolat, 2018 . 180 .

14 La nature juridique des clauses territoriales du traité de Trianon. Paris, Pedone, 1929 . V .ö . A tria
noni szerződés területi rendelkezéseinek jogi természete. Pécs, Pécsi Magyar királyi erzsébet 
Tudományegyetem Kisebbségi Intézet, 1943. Lásd továbbá az említett angol életrajzi összefoglalót: 
uRA LT, Magyarnándor–Kelecsény, I.: university carreer. – Műveire és pályafutására még: olasz 
Lajos: Ullein-reviczky antal . in: Kézikönyvek a Horthy-korszak tanulmányozásához. i . kötet: 111 
életrajz a külpolitika történetéhez (1919–1944) . szerk . Gulyás László . szeged, 2020 . (Megjelenés 
alatt) . egyetemi titulusáról ld .: Hollósi Gábor: A debreceni Jog- és Államtudományi Kar története 
(1914–1949). Debrecen, Szerzői kiadás, 2007. 145.
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viczky a két háború közötti időszak diplomatáinak fiatalabb korosztályát képviselte. 
A húszas évektől a konzuli beosztásokból a tehetségesek könnyebben emelkedhet-
tek a magasabb presztízsű, politikai reprezentációt jelentő diplomáciai posztok felé.15 
1935 augusztusa és 1938 decembere között a zágrábi magyar konzulátus élén állt, 
ahonnan már fontos politikai jelentéseket küldött. 1938. december 16. és 1943. szep-
tember 9. között volt vezetője a magyar Külügyminisztérium Kulturális és Sajtóosz-
tályának, miközben a ranglétrán folyamatosan haladt előre. 1939-ben II., 1940-ben  
I. osztályú konzul, 1942 májusában pedig már rendkívüli követ és meghatalmazott 
miniszter lett .

1929-ben ullein-Reviczky házasságot kötött Lovice Louisa Grace Cumberbatch-
csel, az isztambuli brit konzul Cyril James Cumberbatch leányával.16 A nagy múltú 
Cumberbatch család tagjai a XIX. század eleje óta folyamatosan képviselték a brit 
korona érdekeit az Oszmán Birodalom területén. Cyril James az első világháború 
idején (amerikai védelem alatt) a török fővárosban maradhatott, 1939-ben vonult 
nyugdíjba, ez alkalomból a brit külügyminiszter (Lord Halifax) külön levélben is 
kifejezte köszönetét. A konzul továbbra is a Boszporusz partján fekvő Kandilliben 
található villájában élt, ahol nyaranta ullein-Reviczkyék rendszeresen hosszabb időt 
töltöttek .17 apósával Ullein-reviczky bizalmas és jó kapcsolatot ápolt .

A brit családi összeköttetéseket Kállay memoárja is említi, amely fő szövegében 
tíz alkalommal tér ki Ullein-reviczky tevékenységére .18 többek között az isztambuli 
béketapogatódzások elindulása kapcsán ejt róla szót bővebben, majd a főleg sajtóat-
tasékból álló úgynevezett „második diplomáciai vonal” összefüggésében említi, 
kitérve stockholmi követi működésére is. Az utóbbi tevékenységének ismertetésénél 
Kállay hosszabb szerzői jegyzetet illesztett a mondandójához, amely figyelmet érde-
mel. Eszerint egy ízben arról informálta őt ullein-Reviczky, hogy bizalmas beszél-
getést folytatott a svédországi brit diplomáciai képviselet egy tagjával, aki közölte: 
sokan tették kritika tárgyává a feltétel nélküli megadás háborús elvét. Erre Kállay 
pozitívan kívánt reagálni, azonban nem utalhatott nyilvános beszédben német ve -
reségre, így azt őhelyette a Felsőház egyik tagja mondta el végül.19 A háború után 

15 pritz, 1995 . 227 .
16 Cyril James Cumberbatch (Szmirna [Izmir]), 1873. március 2. – Isztambul, 1944. január 12.),  

a konstantinápolyi (később isztambuli) konzulátus fontos diplomatája, utóbb vezetője 1939-ig. Leá-
nya Lovice Louisa Grace Cumberbatch (Kandilli, 1905. augusztus 12. – London, 1990. január 6.)

17 BerridGe, Geoff R.: British Diplomacy in Turkey, 1583 to the present. A study in the evolution of the 
resident embassy. Leiden – Boston, Martinus Nijhoff, 2009. 124., 130., 296–297. – FranK, 2018 . 187–188 .

18 Kállay, 1991 . ii . kötet . 126 . FranK tibor: antal Ullein-reviczky . a tribute . in: ullein-reviczKy, 
antal: German War Russian Peace . reno (north Virginia), Helena History Press, 2014 . xix-xxi . 

19 Kállay, 1991 . i . kötet . 34 ., 39–40 ., 211 ., 261 ., ii . kötet . 114 ., 120 ., 126 ., 145 ., illetve a 260 . oldal 
jegyzete .
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Ullein-reviczky stockholmi követségi iratainak egyes dokumentumait (részben 
angolra fordított összefoglalók, rövidebb kivonatok részeként) Kállay rendelkezésére 
bocsájtotta az emlékiratai elkészítéséhez .20 a volt miniszterelnök Ullein-re  viczky 
könyvét becsülte és belőle egy helyen hosszabban idézett is.21

„OLYAN CSODÁLATOSAN TuDOTT BÁNNI A SZAVAKKAL…”

A sajtó és propaganda terén, amitől Kállay nagyon sokat várt, ullein-Reviczky kezé-
ben egy ideig páratlannak mondható hatalom összpontosult, de nem szabad megfe-
ledkezni arról, hogy – amint korábban is – legtöbbnyire a miniszterelnöki intenció-
kat kellett végrehajtania. A háborús időszakban szabad sajtóról nemigen lehetett 
beszélni, a sajtóirányítás egy bonyolult rendszerben folyt, de lényeges szempont volt 
Kállay idejében, hogy a lapokat ne kényszerrel, hanem sokkal inkább meggyőzéssel 
vegyék rá az együttműködésre. A Miniszterelnökség mellett (ahol csak Kállay ide-
jében töltötte be ullein-Reviczky a sajtófőnöki funkciót) a Külügyminisztérium  
(3. számú) sajtó- és kulturális osztálya játszott döntő szerepet. ugyan volt önálló 
propagandaminiszter Antal István személyében, ő azonban súlytalan maradt ullein-
reviczky mellett .22

A sajtónak a magyar külpolitikai célok érdekében történő hatékony felhasználását 
célozták a lapok főszerkesztői számára tartott rendszeres értekezletek is 1942 szep-
temberétől. Számos cikket ullein-Reviczky maga rendelt meg, illetőleg instrukció-
kat adott, miről és főképp milyen hangnemben írjanak, illetőleg miről ne írjanak 
egyáltalán. Itt a titkos diplomáciai erőfeszítések szempontjai is érvényesültek.23 ami -
kor például kezdeményezés történt a szlovák vezetők irányában a háborúból való kiút 

20 uo. I. kötet. 34. A megküldött (alább is hivatkozott) dokumentumok Kállay Nyíregyházán őrzött 
hagyatékában lelhetők fel: Jósa András Múzeum, Kállay Gyűjtemény (Nyíregyháza, rendezés 
alatt, a továbbiakban: JaM kGy) .

21 Idézi a következő kiadást: ullein-reviczKy, 1947 ., itt: Kállay, 1991 . i . kötet . 40 . Lásd még kállay 
Ullein-reviczky könyvét kommentáló hálás levelét: JaM kGy, kállay Miklós Ullein-reviczkyhez, 
Capri 1947. augusztus 10.

22 sipos Balázs: „Ezzel a kérdéssel ne méltóztassanak foglalkozni!” Világháborús sajtóirányítás és az 
1942/1943-as főszerkesztői értekezletek. In: „…a háború szolgálatában”. Főszerkesztői értekezle
tek 1942. szeptember 22.–1943. augusztus 25 . szerk . joó andrás, Budapest, napvilág, 2007 . 18–20 . 
(továbbiakban: Főszerkesztői értekezletek, 2007 .) – standeisKy éva: Nemzetféltők (I.). 2000 . 1999/7 . 
sz . 44–46 .

23 Ld . még: paál Vince: sajtószabályozás és sajtószabadság a Horthy-korszakban . in . Magyar sajtó
szabadság és szabályozás 1914–1989. Előadások a magyar sajtószabadság történetéhez . szerk . 
paál Vince . Budapest, Médiatudományi intézet, 2013 . 17 ., ill . sipos, 2007 . 15 .
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megtalálásának a reményében, a lapokat szlovákiával barátságos irányba hangolta  
a sajtófőnök.24

Kádár Gyula a Vezérkari Főnökség 6. osztályának (6. vkf.: nemzetvédelem és pro-
paganda), utóbb pedig a 2. vkf. osztályának (hírszerzés és kémelhárítás) a vezetője 
így emlékezett ullein-Reviczkyre: „Olyan csodálatosan tudott bánni a szavakkal, 
hogy sokszor megbámultam”. Az újságírókat pedig általában megértéssel kezelte és 
„soha nem korholt, nem erőszakoskodott” Kádár szerint. A későbbiekben a cenzúra 
keménységét hangsúlyozó egyes írások (a Kádár-korszakban) sötét tónussal ecsetel-
ték a sajtófőnök szerepét, noha a baloldali lapokkal szemben sem volt különösen 
szigorú, s a szerkesztőkkel általában barátságos hangot ütött meg. Egy akkori újság-
író is – több, mint negyven évvel később – inkább írt róla védőiratot (egybecsengően 
Kádár Gyula szavaival), semmint hogy a cenzúra okozta nehézségeket emlegette 
volna .25

a kormány általános politikájának szempontjait érvényesítette a Miniszterelnök-
ség sajtóosztálya, a Külügyminisztériumé pedig a külpolitikai követelményeket 
igyekezett érvényre juttatni. A cenzúra nem mindig működött jól. Olykor nehezen 
lehetett követni a kormányzati kívánalmakat, a cenzorok pedig nem ítéltek azonos 
mérce szerint. A cenzori bizottságok döntéseit az igazságügyi miniszter alá rendelt 
ügyész hagyta jóvá, de végül érvényesült ullein-Reviczky irányítása. Az ún. Parancs-
könyvben foglalták össze a cenzorok számára készült utasításokat, melyek azon-
ban több helyről is jöhettek.26 Az 1942. októberi főszerkesztői értekezleten ullein-
Reviczky dühösen a fakadt ki a hivatali káosz miatt: „A cenzúrabizottság tagjai 
jól tudják, hiszen bent van a parancskönyvben, hogy utasítást senki mástól nem 
fogadhatnak el, csak a miniszterelnök úrtól az én közvetítésemmel és a vezérkar 
főnökétől.”27 

a sajtóértekezleteket heti, utóbb egyre inkább heti kétszeri gyakorisággal tartot-
ták. A hagyományos külügyi sajtóértekezletek helyébe is ezek az értekezletek léptek, 
melyeken egy-egy alkalommal a miniszterelnök is megjelent . alapelv volt, hogy  
a cenzúra ne csináljon külpolitikát. A sajtófőnököt a bürokrácia ügyetlenségei bosz-

24 janeK istván: a szlovák politikai vezetés törekvései a szlovák–magyar határ revíziójára 1938–1944 
között . Limes, 2007/2 . 46 . – Főszerkesztői értekezletek, 2007 . 87 ., 104 .

25 Kádár Gyula: A Ludovikától Sopronkőhidáig. Budapest, Magvető, 1978. II. kötet. 457–458. – 
Kosaras istván: kézi vezérlés sárga cédulákon . Védirat Ullein-reviczky antal mellett . Népsza
badság, 1993. június 8.

26 A cenzúrabizottság munkájának irányelveit a Parancskönyv rögzítette, amelybe beírták a Minisz-
terelnökség és a Külügyminisztérium sajtóosztályáról származó utasításokat. Ld.: Nem engedélye
zem! A cenzúra bizottság dossziéjából . sajtó alá rendezték márKus László–szinai Miklós–vásár-
Helyi Miklós . Budapest, kossuth, 1975 . 17–19 .

27 Főszerkesztői értekezletek, 52 . 
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szantották, illetőleg főképp az (és ezt nyíltabban meg is fogalmazta), hogy egyes 
lapszerkesztők „leadták a drótot” Berlin felé, ennél könnyebben tért napirendre afe -
lett is, ha a lapokban nem a szája íze szerint került valami tálalásra. A főszerkesztői 
értekezletek hangulata inkább kedélyes volt, semmint feszült. A szociáldemokrata 
Szakasits Árpád (aki rövidebb időre letartóztatásba került, az érdekében pedig 
ullein-Reviczky állítólag exponálta magát) előadhatta észrevételeit, vagy olykor he -
lyeselt is a kormányzati felfogás ismertetésekor. A sajtófőnök kedvelte Szakasitsot 
és alkalmasint védelmébe vette a szélsőjobboldali lapok támadásaival szemben.28 
1942 végén a következő hangzatos kéréssel fordult a sajtófőnökhöz a Népszava 
szerkesztője: „halljunk valami jót a jövő esztendőre”. Erre ullein-Reviczky így felelt: 
„A jövő évre csak azt mondhatom, hogy […] 1943 nagyon komoly és nehéz év lesz. 
Azt mondhatnám, hogy eddig csak kollokváltunk, és 1943-ban kell letennünk az 
államvizsgát. A következő év tehát a vizsga éve lesz. és vizsgáznak nemcsak a tanu-
lók, hanem a tanárok is.”29

KÁLLAY KINEVEZéSE, EGY VISSZAEMLéKEZéS FéLREVEZETŐ 
MEGÁLLAPÍTÁSAI, A KüLüGYMINISZTERI POSZT SORSA  
éS A DIPLOMÁCIAI „MÁSODVONAL”

A főszerkesztői értekezletekre 1942 szeptemberétől került csak sor. A megelőző 
hónapok alatt Kállay Miklósban már megérlelődött a szándék, hogy addigi kiváró 
taktikáján módosítson . tavasszal belpolitikai helyzetét igyekezett megszilárdítani, 
nyílt kártyákkal még nem játszhatott, s alig volt elképzelhető, hogy Teleki Pál irány-
vonalához ekkor vissza lehessen térni. Teleki korábbi munkatársa és külpolitikai 
ügyekben bizalmas segítője, Szent-Iványi Domokos (akinek a Magyar Nemzeti Le -
véltár Országos Levéltárban ma is kéziratban fekvő írása történeti munkák forrása-
ként jelentős hatást gyakorolt az 1941 és 1944 közötti eseményekről alkotott képre) 
határozottan állította, hogy Kállay külpolitikája egészen 1943 nyaráig ullein-Re -
viczky Antalra támaszkodott. Ebben valóban nem tévedett. Mindemellett megfogal-
mazza, hogy az említettek korábban együtt léptek volna fel Bárdossy ellen.30 az 
állítások megítélésénél figyelembe kell venni, hogy 1941 során Szent-Iványi ügykö-
rei ullein-Reviczky irányítása alá kerültek, így Teleki egykori munkatársa mellő-

28 Uo . 119 ., 126 ., 132 . 
29 uo . 107 .
30 Magyar nemzeti Levéltár országos Levéltár (továbbiakban: MnL oL) k 63, szent-iványi kézirata 

(év nélkül) 114., 178.
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zötté vált . szent-iványit nyomasztotta, hogy passzivitásra kárhoztatták .31 Később, 
miután Bárdossy alól már kicsúszott a politikai talaj, ullein-Reviczky maga építhe-
tett a Teleki által lerakott személyi alapokra újabb, a háborús diplomáciában bevet-
hető személyi hálókat, a korábbi irányítók bevonása nélkül.

szent-iványi nemrégiben napvilágot látott terjedelmes emlékiratai lapjain egy 
ullein-Reviczky, Hóman Bálint és Antal István későbbi propagandaminiszter által 
alkotott „triumvirátus” tevékenységének következményeként állítja be, hogy a Mi -
niszterelnökség Teleki idejében rejtett diplomáciai funkciókat ellátó osztályát, a IV. 
Tájékoztatáspolitikai Osztályt felszámolták. Bárdossy kétségtelenül bizonytalan volt 
abban, mit is kezdjen teleki hirtelen reá testált személyi hálóival .32 Az említett „tri-
umvirátus” minden alapot nélkülöző feltételezés, a mondott személyeket ugyanis 
nem fűzhette össze szoros kapcsolat, hivatali helyzetük sem mutatott az együttmű-
ködés felé. ullein-Reviczky személyes szerepe jelentékenyebbé vált már Bárdossy 
idején, de hangsúlyozni kell, hogy magas beosztású kormányzati tisztviselőként 
élhetett ugyan befolyásával, azonban kész tényként kellett elfogadnia a politikai dön-
téseket. Bárdossy mellett tehát a kormányfői meghagyásokat követően más válasz-
tása nem is volt, mint az aktuális orientáció szolgálata vagy posztjának a feladása. 
Bárdossy idején vitt szerepét személyes ellentétek miatt is róhatták fel neki egyes 
diplomaták .33

ullein-Reviczky feleségének fennmaradt naplóbejegyzéseiből kiderül, hogy kikkel 
találkozott a férje (és leggyakrabban ő is) a Kállay kinevezését megelőző időszakban. 
Itt németbarátnak tekintett személyek szinte egyáltalán nem tűnnek fel, gyakran érint-
keztek viszont a Kállay házaspárral és különösen fiukkal, Kállay Kristóffal.34 Hóman 
Bálint hagyatékában nem maradt – egy kivétellel – nyoma sem, hogy együttműködő 
kapcsolata lett volna ullein-Reviczkyvel. Az úgynevezett Hóman-napló egyszer említi 
egy feljegyzésben, akkor is – más anglofilek mellett – mint negatív példát.35 

31 Budapest Főváros Levéltára, XVII. 1547. 3. doboz (igazoló bizottsági ügyek), Szent-Iványi nyilat-
kozata, 1945 . április 28 . – Újpétery elemér: Végállomás Lisszabon. Hét év a magyar királyi külügy 
szolgálatában. Budapest, Magvető, 1987. 190–193.

32 szent-iványi Domokos: Visszatekintés, 1941–1972 . szerk . szeKér nóra–Kodolányi Gyula . Buda-
pest, Magyar szemle, 2016 . 43–44 ., 80 .

33 Barcza György: Diplomataemlékeim 1911–1945. Magyarország volt vatikáni és londoni követének 
emlékirataiból . Budapest, európa-História, 1994 . ii . kötet . 26 ., 56 ., 134 ., 355 . (Barczára és Bakách-
Bessenyey Györgyre lehet utalni) .

34 uRA LT, Magyarnándor–Kelecsény, Mrs. ullein-Reviczky (szül. Lovice Louisa Grace Cumber-
batch) naplója, 1942. február 10., 14., 23.

35 Ld .: Glatz Ferenc: Hóman Bálint – németbarátság történelmi alapokon . Hóman Bálint 1944-ben . 
in: Uő .: Nemzeti kultúra – kulturált nemzet. 1867–1987. Budapest, Kossuth, 1988. 304–328. A for-
ráshely megjelöléséért köszönet Ujváry Gábornak .
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Kállay a kormányfői posztra nem törekedett különösebben, ahogyan mások sem. 
ullein-Reviczky a fontos munkatársa lett, és a családtagjai (felesége, Kállay Helén, 
valamint Kállay Kristóf) jó kapcsolatokat ápoltak ullein-Reviczkyékkel, akikkel 
1942 februárja és márciusa során sűrűn találkoztak. ullein-Reviczky hitvesének 
naplójegyzetei eligazítást adnak számunkra, amelyekből kiderül az is, hogy Horthy 
mikor kérette magához a sajtófőnököt, továbbá hogy a sajtófőnök felé Horthy István 
kormányzóhelyettes szintén bizalommal fordult. Rendszeresek voltak ullein-Revicz-
kyék társasági összejövetelei, a közös ebédek, amelyeken diplomaták, a magyar 
arisztokrácia képviselői és általában angolbarát beállítottságú személyek voltak 
döntő többségben. Elég közvetlen kapcsolatot ápoltak a kormányzói családdal is, 
ahová időnként teára voltak hivatalosak.36 sokkal inkább egy tágabb elit és a kor-
mányzói család közötti eszmecserék határozhatták meg a politikai fordulatot 1942 
márciusában .

Kifejezetten negatívan emlékezik meg Szent-Iványi visszatekintésében ullein-
Reviczky utóbb szerephez jutó két „protezsáltjáról” is: Újpétery Elemérről és dálnoki 
Veress Lászlóról .37 Újpétery csakugyan ullein-Reviczky bizalmát élvezhette, vele 
már az béketapogatódzások kezdeti fázisában őszintén beszélt terveiről, miközben 
– valamikor 1942 nyarán – az orient expressz hálókocsijában mindketten isztambul 
felé robogtak. Az ullein-Reviczky házaspár vendégeskedett is Újpéterynél, azonban 
a feleség egyik későbbi naplóbejegyzése szerint (Újpétery 1943-as lisszaboni diplo-
máciai működése idején és utóbb) a bizalom mégsem lehetett nagy már iránta, mivel 
a külföldön tapasztalható „indiszkréció” kapcsán említi nevét a napló – igen nega-
tívan .38

érdekes, hogy Újpétery, aki sokat köszönhetett a sajtófőnöknek, s aki a külügyi 
szervezetben egy ideig főnökeként szolgáló Szent-Iványi iránta táplált bizalmatlansá-
gát is érezhette, visszaemlékezéseiben utóbbi állításaival egybecsengő véleményt 
fogalmazott meg mégis. Újpétery Kállay „egyik legközelebbi” munkatársaként jelle-
mezte ullein-Reviczkyt, de – épp utóbbi saját szavainak felidézésével – maga utalt 
arra, hogy a kormányfő egyre inkább „aktíve” is bele akart „nyúlni ebbe a komple-
xumba” – vagyis a háborús (és titkos) diplomácia vezérlésébe. Újpéterynek a lissza-

36 uRA LT, Magyarnándor–Kelecsény, Mrs. ullein-Reviczky naplója, ld. a következő bejegyzéseket: 
1942. február 20., 26. ill. a februári és márciusi dátumoknál feltűnő jelentősebb személyek: Appo-
nyi Antal gróf (február 23.), közös ebéd Esterházy Móric volt miniszterelnökkel, Balogh Józseffel 
a Magyar Szemle anglofil főszerkesztőjével, esti vacsora Edelsheim-Gyulai Lipóttal és nejével, 
valamint Festetics Sándor gróffal (március 5.) – Horthy Istvánra vonatkozóan: ld. uo. a március 
9-én és 10-én kelt naplójegyzeteket .

37 szent-iványi, 2016 . 42 ., 44 ., ill . 80 .
38 Újpétery, 1987 . 154 ., ill . 192 . – Ura Lt, Magyarnándor–kelecsény, Mrs . Ullein-reviczky naplója, 

1942 . március 28 ., ill . 1944 . május 6 .
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boni követségre való kinevezése kapcsán érződött (1942 őszén), hogy amire kez -
detben a miniszterelnök a sajtófőnökének javaslatai alapján rábólintott, az utóbb  
a kül  ügyi tisztviselők ellenlépései nyomán mégis bizonytalanná válhatott. ullein-
Reviczky a súlyos külpolitikai kihívással szembenéző miniszterelnök előtt az an -
golszász irányban megragadható személyes kapcsolat lehetőségét csillanthatta fel.  
A tempót azonban később Kállay megfontolásaihoz kellett igazítani, így az isztam-
buli színtér korábbi tapogatódzásai után az erőfeszítések végül 1943 tavaszán, a doni 
katasztrófát követően erősödhettek csak fel.39 A Külügyminisztérium politikai osz-
tályának munkatársai is jobban hallatták hangjukat a miniszterelnöknél, maguk-
nak igényelve a titkos diplomáciai lépések kezdeményezését, a sajtó és propaganda 
terén pedig szintén nagyobb beleszólást kívántak .40

ullein-Reviczky a külügyi sajtóirányítás mellett a miniszterelnök sajtófőnöke -
ként valamelyest a nyilvánosság urává emelkedhetett, egyúttal pedig kezdeményező 
szerepet vállalhatott az angolszász vonalak kiépítésénél. Kállay nem nélkülözhette 
hatékony együttműködését, de a béketapogatódzások irányítását mindinkább a saját 
kezébe vette, jobban támaszkodva a Külügyminisztérium politikai osztályára, amely-
lyel azonban ullein-Reviczky kapcsolatai ellentmondásosak voltak. A felesége nap-
lójában szereplő több bejegyzés tanúsága szerint Ghyczy Jenővel viszonya hűvös 
volt, köztük kitapintható hivatali ellentét feszülhetett.41 

A németek 1942 tavaszán ullein-Reviczkyt mint lehetséges külügyminisztert 
kereken elutasították. Kállay nem utal arra emlékirataiban, hogy a fontos posztra  
szándékában állt volna ekkor ullein-Reviczkyt állítani. A lehetőséget azonban ko -
molyan fontolóra vette a kinevezését követően. C. A. Macartney professzor jeles 
munkája szerint két „megbízható” forrás alapján is ez volt Kállay szándéka 1942 
tavaszán. A német külügyi aktákban szintén nyoma maradt, hogy a sajtófőnök szíve-
sen lett volna a magyar diplomácia első embere, barátságos szavakkal kívánta a né -
met ellenzést leszerelni, jelezve: a régi mederben haladhatnak majd a magyar kül-
ügyek, akár az ő minisztersége alatt is.42 

Kállay a külügyi tárcát végül magának tartotta meg. Valószínűnek látszik ullein-
Reviczky feleségének naplója szerint, hogy Horthy szintén kormányzati pozíciót 

39 Újpétery, 1987 . 196 ., 197–198 . – szeGedy-maszáK, 1996 . ii . kötet . 216 . 
40 Újpétery, 1987 . 190 ., ill . 192 . – szeGedy-maszáK, 1996 . ii . kötet . 214 .
41 Ura Lt, Magyarnándor–kelecsény, Mrs Ullein-reviczky naplója, bejegyzések: 1942 . március 9 ., 

május 22 ., ill . 1943 . augusztus 2 ., szeptember 17 .
42 macartney, Carlile Aylmer: October Fifteenth: A History of Modern Hungary 1929–1945 . edin-

burgh University Press, 1957 . ii . kötet . 91 . 2 . lábjegyz . – FranK Tibor: The „Anglo-Saxon” Orien -
tation of Wartime Hungarian Foreign Policy: The Case of Antal ullein-Reviczky. Diplomacy and 
Statecraft, 26:4 . 2015 . 600 ., ill . ld . még uo . 611 . (56–59 . jegyz .) V .ö . ránKi, 1964 . 176–177 .
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szánt volna a sajtófőnöknek, aki azonban még a kormányalakítás előtt tudhatta, hogy 
mindez jelentős akadályokba ütközik. Végül Kállay diszkréten tudtára adta: a néme-
tek ellenzése miatt nem lehet a magyar diplomácia irányítója .43a németek elutasítá-
sát ráadásul maga a birodalmi külügyminiszter, von Ribbentrop öntötte szavakba  
– igen határozottan . Mindez rávilágított arra, hogy a nyíltabb szembenállást, amit 
Berlin szerint a sajtófőnök megtestesített, semmiképp sem tűrik, de a magyar kor-
mányalakítási lépések további véleményezését sem látták hasznosnak . Bárdossy sze-
mélye mellett nyíltan tettek hitet, de fontosnak vélték – a változások dacára is –, hogy 
a magyarokat úgymond baráti „jó hangulatukban” megtartsák.44 Egykorú dokumen-
tumok arról is tanúskodnak, hogy később, az év nyarán, egy másik diplomata, Apor 
Gábor szentszéki követ esetleges külügyminiszteri kinevezése Kállayt szintén fog-
lalkoztatta, ugyanis egy közvetítő útján megpróbálta kitudakolni a németeknél, elfo-
gadnák-e Aport külügyminiszternek. Ribbentrop erre is egyértelmű nemmel vála-
szolt államtitkára útján. A náci ideológiával szembenálló, illetőleg titkos kontaktusokra 
alkalmasnak látszó diplomaták kinevezésével szemben német részről határozottan 
léptek fel, Kállay pedig nem akarta élezni a feszültséget.45

ullein-Reviczky hamar vált gyanússá a németek előtt, de ezzel nem állt egyedül. 
1942 októberében ujszászy István, az Államvédelmi Központ vezetője magánlevél-
ben közölte vele: német részről tudnak arról, hogy magyarországi „lengyel–szerb 
emigráns körök” futárai „a magyar sajtófőnök tudtával és segítségével” jutnak hamis 
magyar útlevélhez, mégpedig angol és amerikai összeköttetéseik fenntartása végett.46 

ullein-Reviczky kezdeti szerepe kiemelkedőnek mondható, az ő révén kézenfekvő 
volt az isztambuli vonal kiépítése . Ugyanakkor Lisszabon 1943 elején csaknem 
ugyanakkora súllyal jött számításba, és Veress László neve is szóba került már ekkor. 
a szálakat kállay akarta kézben tartani, de sok zavaró párhuzamosság alakult ki, 
szükség volt a titkos szálak rendezgetésére, mindenekelőtt a törökországi színtéren. 
Kállayt aggasztotta ez a vonal, főképp a körülötte csapott hírverés, és még inkább az 
angolszászok igénye katonai (vezérkari) tárgyalópartner kiküldésére, amit el akart 
kerülni.47 

43 uRA LT, Magyarnándor-Kelecsény, Mrs ullein-Reviczky naplója, bejegyzések: 1942. február 20., 
26 ., ill . március 8 ., 9 ., 20 ., 23 ., 25 ., április 7 ., 14 .

44 A Wilhelmstrasse és Magyarország: Német diplomáciai iratok Magyarországról, 1933–1944 . szerk . 
ránKi György–pamlényi ervin et al ., Budapest, kossuth, 1968 . 652–653 . – fenyő, Mario D .: Hit
ler, Horthy and Hungary. German–Hungarian Relations 1941–1944 . new Haven, London, yale 
University Press, 1972 . 61–63 .

45 Akten zur deutschen auswärtigen Politik 1918–1945: Aus dem Archiv des Auswärtigen Amtes . Göt-
tingen, Vandenhoeck und ruprecht, 1972 . serie e . vol . iii . nr . 183 . 308–309 .

46 JaM kGy, Ujszászy istván Ullein-reviczkyhez, 1942 . október 10 .
47 szeGedy-maszáK, 1996 . ii . kötet . 187–189 ., 195–196 ., 198 ., Állambiztonsági szolgálatok történeti 
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A levéltári iratok között némi nyoma maradt, hogy a külügyi sajtóosztály olykor 
túl önálló politikai propagandatevékenységet is folytatott külföldön. A svájci sajtó-
ban magyar részről elhelyezett németellenes hangvételű cikkek Németország berni 
követsége részéről váltottak ki ellenreakciót. A cikkek íróját a magyar követség 
ezután (nyilván felsőbb kezdeményezésre) utasította, hogy egy ideig ne írjon lapjai-
nak . Wettstein János, az akkori berni követ csodálkozásának adott hangot ekkor, 
hogy Kállay nem tud a cikkeket álnév alatt jegyző Hollósi Sándor újságíróról, akihez 
az elhelyezendő anyagok ullein-Reviczkytől jöttek.48 a jelentés tartalmának meg-
világításához ki kell térnünk az úgynevezett „második vonal” kérdésére is, utalva  
e jelenségek tágabb kontextusára . 

1941 folyamán, miután Magyarország hadviselővé vált, az angolszász hatalmak-
kal megszakadtak hivatalos kapcsolatai . Létezett azonban – részben a revíziós Liga 
embereiből a Teleki által korábban megvetett alapokon – a magyar diplomáciának 
egy sajátságos „második vonala”, melynek küldetése az volt, hogy az angolszász 
hatalmakkal (főképp 1942-től, de már tulajdonképp a Kállay-kormány megalakulása 
előtt is, a titkos lengyel vonalakon) egyengesse az utat az újbóli kapcsolatteremtés 
felé, bizalmas közléseket továbbítson, majd kaput is nyisson a fegyverszüneti tapoga-
tódzások előtt. A kommunikáció még csak alig valamivel korábban – s talán nem is 
teljesen – megszakadt szálait kívánták újraszőni. A feladat olyan külpolitikai felké-
szültséggel bíró emberekre várt, akik közvetlenül nem kötődtek a Külügyminisztéri-
umhoz (bár oda fontos jelentéseiket megküldték), így tevékenységük leplezhetőnek 
látszott. A hálózat kiépítését (Teleki korábbi hálóinak felelevenítésével) ullein-
Reviczky folytatta, aki a Magyar Revíziós Liga ügyvezető igazgatójával, Fall Endré-
vel ápolt jó viszonyt, s vele egyetértésben küldött a sajtóattaséi állásokba bizalmi 
embereket. A titkos erőfeszítésekbe kézenfekvőnek látszott a Liga ügynökeinek be -
kapcsolása, így a leggyakorlottabb levelezők közül Gellért Andoré (Berlinben, majd 
Stockholmban) vagy Honti Ferencé (Genfben).49 

ullein-Reviczky emlékiratában kitért egy „második diplomáciai front” létrehozá-
sára. A sajtóattasékból és a Revíziós Liga kiküldöttjeiből álló „hálózatnak” önálló 
szerepet nem igazán tulajdoníthatunk, mivel azt függetlenül adminisztrált szervező-
désként aligha jellemezhetjük. Gellért Andor (Teleki tanítványa és 1943–44-ben 
ullein-Reviczky bizalmas munkatársa Stockholmban) egy szerző (Fenyő Mario, 
Fenyő Miksa fia) felé tagadta is a „második vonal” önálló létezését, bár a Telekire 
visszanyúló alapok vonatkozásában egy ilyen hálózat korábbi kiépülését azért meg-

Levéltára, 3.1.9. V–101594/1, Szombathelyi Ferenc ügye. 84.
48 MNL OL K 63 1943–30/1/a-40. pol. sz., 1943. február 19.
49 zeidler Miklós: a Magyar revíziós Liga . Századok, 1997/2 . 349 .,123 ., ill . 124 . jegyz .
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erősítette, sőt arra készült, hogy „Második vonal” címmel írjon könyvet.50 A „máso-
dik diplomáciai front” vonatkozásában a külügy politikai osztályának későbbi veze-
tője, Szegedy-Maszák Aladár volt még főszereplő, vele tartotta a kapcsolatot Gellért, 
aki már 1942 őszén kikerült Stockholmba. ullein-Reviczky emlékirataiban úgy 
fogalmazott, hogy a diplomáciai „második front” az ő és Szegedy-Maszák együtt-
működésén nyugodott.51

A „második vonal” Kállay politikájának végrehajtásában vált eszközzé, azonban 
lehettek (s voltak is) nem kívánatos „mellékhatások”. A külpolitikai manőverekbe 
bekapcsolódtak ugyanis az akkori náciellenes ellenzék képviselői, így például Baj-
csy-Zsilinszky endre .52 A kisgazdák egyik rejtett megbízottja, Revíziós Liga-kikül-
dött és címzetes konzul, az említett Honti Ferenc játszott szerepet a kisgazdák Baj-
csy-Zsilinszky által fogalmazott, Kállayhoz intézett, 1943. július 31-i emlékiratának 
külföldi publikálásában. Az emlékiratot németellenes kontextusban kivonatolták,  
a címben megjelölve a kormányfőt is. Az 1943. október 15-én megjelent cikk feltű-
nést keltett . kállay és Bajcsy-Zsilinszky (valamint a kisgazdák) kapcsolata ezek után 
hűvösebbé vált.53 

ISZTAMBuLTóL STOCKHOLMIG – ADALéKOK

A történetíró küzdelmes töprengésre kényszerül a személyek és helyszínek megítélé-
sével kapcsolatban. ullein-Reviczky is úgy látta, hogy érdemes végül egyetlen szín-
helyen, lehetőleg egy megbízható csatornán át tárgyalni, és az irányítást is egy kézbe 
összefogni. Erre a későbbiek során Stockholmot ítélte a legjobbnak, ahol maga kívánt 
úttörő szerepet játszani.54 A régebben ismert brit külügyminisztériumi források, 

50 ullein-reviczKy,1993 . 117 . – fenyő, 1972 . 114–115 . – Gellért andor: a stockholmi színtér, 1942–
1944. Adalékok a magyar „kiugrási diplomácia” történetéhez. Új Látóhatár, 1974/5 . 365–377 ., ill . 
Uő: A stockholmi színtér, 1942–1944. Adalékok a magyar „kiugrási diplomácia” történetéhez. Új 
Látóhatár . 1974/6 . 441 . (továbbiakban: Gellért, 1974/a, ill . 1974/b)

51 ullein-reviczKy,1993 . 117 ., v .ö . fenyő, 1972 . 114–115 .
52 szeGedy-maszáK, 1996 . ii . kötet . 291 ., 369 .
53 töröK Bálint: Farkas esz meg, medve esz meg … Szent-Iványi Domokos és a Magyar Függetlenségi 

Mozgalom . Basel, Budapest, európai Protestáns Magyar szabadegyetem, 2004 . 61 . – Honti Ferenc: 
Jelentés 1943. szeptember eleje és 1946. november vége között Svájcban és Franciaországban foly
tatott tevékenységéről. (sokszorosított kézirat) Genf, 1946. 19–20. – Országos Széchényi Könyvtár 
Kézirattár, 28.f./140. Kállay Bajcsy-Zsilinszkyhez, 1943. december 3., ill. ld. uo. Kállay újabb leve-
lét (1943 . dec . 23 .), – A szakadék szélén…Az MTI bizalmas jelentései 1943. július 22. – 1944. már
cius 10 . sajtó alá rendezte és a jegyzeteket írta: BaloGH Margit–andreides Gábor–z. Karvalics 
László–tátrai Gábor . Budapest, napvilág kiadó–Magyar távirati iroda, 2006 . 65 .

54 Gellért, 1974/b . 442 . – szeGedy-maszáK, 1996 . ii . kötet . 328–329 .
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melyek döntően a londoni hivatalnokok állásfoglalásai, vagy a szabotázsokra és az 
ellenoldal felé irányuló titkos diplomáciai manőverekre szakosodott brit SOE (Special 
Operations Executive) képviselői által megfogalmazott nézetek, gyakran részinfor-
mációk visszatükrözői. Ezekben ullein-Reviczky sokszor negatív kontextusban jele-
nik meg .55 A brit SOE megbízottak (köztük több kommunistaszimpatizáns) túlzó 
elvárásai is tükröződtek a brit jelentésekben. Végül pragmatikus megközelítéssel 
sikerült félretenni a hiú reményt, amit a baloldali „ellenállás” sikerébe vetettek, így 
a magyar kormányzat tagjaival létrehozható kapcsolatok sokkal előnyösebbnek lát-
szottak idővel.56 

1943 májusától a magyar külügyminisztérium politikai osztálya is komolyabban 
kézbe vette az isztambuli szálakat, igyekezve a kapcsolattartást itt (és általában is) 
egyetlen vonalra szűkíteni (Veress). Ennek a vonalnak a kiépítése nem lett volna 
azonban könnyű ullein-Reviczky előzetes lépései nélkül, még ha a későbbi erőfeszí-
tések nem is az ő irányítása mellett zajlottak már.57 Jellemző volt az isztambuli vona-
lon a német felderítés sikeressége (a brit nagykövetségre beépült „Cicero” fedőnevű 
emberük neve ma is közismert), ez alatt értve a rádiótáviratok elfogását is. 1943 
júliusában ullein-Reviczky épp Kandilliben tartózkodó felesége hívta fel az SOE 
egyik fontos helyi ügynökének a figyelmét (a brit szempontból kitüntetett fontos-
ságú) jugoszláv távirati kódok feltörésére, továbbítva a férjétől kapott információ-
kat, amelyek végül a brit nagykövet asztalára kerültek.58

ullein-Reviczky szeptembertől Stockholmba nyert követi kinevezést. Gellért An -
dor a „második vonal” részéről már előkészítette a terepet a svéd fővárosban 1942 
szeptemberétől. Itt került közlésre korábban az a formula is, ami később Isztambul-
ban is szerepelt . Gellért a ’70-es években, az Új Látóhatár folyóiratban közölt írá-
sában talán a legjobban ragadta meg a béketapogatódzások természetét: sokszor az 
időnyerés volt a cél, azonban mindig a lehetőségek kitapintása mellett, és csak addig 
feszítve a húrt, ameddig az ajtó nyitvatartása lehetséges volt.59 

Miután a németek sikerrel léptek fel a háborúból kiválni szándékozó Olaszor-
szággal szemben, ullein-Reviczky azt a feladatot kapta, hogy Kállay kiváró állás-
pontját indokolja az angolszász hatalmak svédországi képviselői felé, és arra hívja fel 

55 Ld . pl . Magyar–brit titkos tárgyalások 1943-ban . összeáll . juHász Gyula . Budapest, kossuth, 1978 . 
(alábbiakban: Magyar–brit titkos) 106 ., 226 ., 269 ., 300 .

56 meszerics Tamás: undermine, or Bring Them Over: SOE and OSS Plans for Hungary in 1943. 
Journal of Contemporary History, vol . 43, 2008 (2), 200–203 . 

57 Magyar–brit titkos, 268–269 ., 300 ., szeGedy-maszáK, 1996 . ii . kötet . 195 .
58 the national archives, kew, Hs 4/133 . Hs 4/133 (Hungary no . 48 .) soe-jelentés a brit nagykövet, 

Hughe Knatchbull-Hugessen számára, 1943. július 10.
59 Gellért, 1974/a . 367 ., 372 .
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figyelmüket, mennyire kedvezőtlen lenne számukra, ha Magyarország szétzilált álla-
potban érkezne a háború végéhez. Fontos volt annak a hangsúlyozása is, hogy igen 
előnytelen volna a náciellenes politikai vezetők helyzetére nézve, ha Budapestet 
bombáznák, így a követnek rá kellett mutatnia, hogy a magyar vasúthálózat straté-
giai fontossága nem is annyira jelentős. A stockholmi titkos eszmecserék tartalmá-
ról a külügyminiszter a tájékoztatást futárposta útján kérte, s csak kivételesen táv-
iratban (a kérdésben kulcsfontosságú Gellért Andor nevének említése nélkül).60

1943. december 1-jén létrejött az első közvetlen találkozó ullein-Reviczky és az 
angol–amerikai Egyesített Vezérkari Főnökség képviselője közt. Ez épp a teheráni 
konferenciával esett egybe, ami után az addigi magyar törekvések (és egyúttal az 
angolszászok előtti fegyverletétel lehetősége) kezdtek átvonulni az illúziók világába. 
1944. február 20-án kapta meg a követ – hosszas mérlegelés és rejtjelezett levélváltá-
sok után – az utasítást Budapestről a magyar kormány álláspontját részletesen lefek-
tető memorandum átnyújtására. Amellett, hogy az addig is képviselt magyar állás-
pontot a dokumentum ismét hangsúlyozta, kifejtette: „a kormány éber figyelemmel 
kíséri a finn–orosz béke megkötésére irányuló erőfeszítéseket”. Ezután már egyér-
telmű utalás következett arra – némi elmozdulást tükröző módon –, hogy remélik 
azon népekkel szemben, melyekkel a szovjeteknek „elszámolni valójuk” van, „létér-
dekeiket” fenyegető feltételeket nem szabnak. Korábban, még január elején ullein-
Reviczky a „szövetséges angol–amerikai vezérkar”, valamint a „washingtoni State 
Department” szándékát közvetítette a stockholmi magyar kapcsolat elmélyítésére 
vonatkozólag, idővel védelmet ígérve Magyarországnak az „oroszok felé”. A követ 
arra utalt, hogy későbbi döntések idején Magyarország egyes barátai is akcióba lép-
hetnek. A jelentésből az is kitűnik, hogy a szövetségesek szerint (politikailag is értel-
mezhetően) „egyetlen vonalon” – mint maguk fogalmaztak – „létezik érintkezés” 
(utalva Isztambulra és Veressre), de „súlyt helyeznek” Stockholmra is.61 

Minden színtérnek megvoltak a maga eltérő lehetőségei és jellegzetességei. Stock-
holm a szovjet szándékok (közvetett) kipuhatolása szempontjából tűnt fontosnak, 
mivel a finnek itt bocsátkoztak tárgyalásokba már 1943 során. Az ottani amerikai és 
brit kapcsolat szintén igen fontos lehetett. Az 1944 elején a keleti fronton drasztiku-
san romló helyzetben, esetleges szovjet irányba tehető lépésekre (amelyektől Kállay 
ódzkodott) mégis a svéd főváros tűnt a legmegfelelőbbnek. A külügy szándékaival 
is egyre inkább ez esett egybe, és 1944 februárjában, Isztambulban, a brit szálon is 

60 JAM KGY, Külügyi iratok (követutasítások, jelentések) fordításra szánt kivonata (feltehetően  
a kállay-emlékiratokhoz) .

61 ullein-revicKy, 1993. 172–174. – A memorandum francia, gépelt szövege itt: uRA LT, Magyar-
nándor–Kelecsény, szám, dátum nélkül 6 oldalban, ill. uo., ullein-Reviczky követi jelentése, 1944. 
január 5 .
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(feltehetően ekkor a britek kívántak időt nyerni) azt üzenték, hogy a mindhárom 
szövetséges hatalommal folytatott tárgyalások megfelelő helyszíne lehetne Stock-
holm .62

„OROSZORSZÁG NEM LéTEZETT” – „MOST AZONBAN ITT VAN”

Stockholmba való elutazása előtt ullein-Reviczky Kádár Gyulának kifejtette, hogy 
lassan céltalan a kiutat a nyugati szövetségesek irányában keresni, hanem „orientá-
lódni” kellene a Szovjetunió felé is. Elmondta, hogy kapcsolatba kíván majd lépni  
a szovjetek stockholmi követével, kollontaj63 asszonnyal . Megállapodtak, hogy az 
erre vonatkozó jelentéseket a magyar katonai attasé fogja leadni rejtjelezett rádió-
adásokban, amelyeket közvetlenül Ghyczy Jenőhöz szándékoztak eljuttatni. Egyet-
len közvetett kapcsolatfelvételről tudunk csupán, amelynek lehetett volna folytatása. 
A szovjet követség tagjaival ullein-Reviczky közvetlenül csak utóbb, 1944. március 
19-ét követő lemondása után került személyes összeköttetésbe, mind Kollontajjal, 
mind pedig helyettesével, Szemjonovval (aki utóbb jelentős karriert futott be mint 
szovjet diplomata) . ennek is – elvileg – lehetett volna még hozadéka . a korábbi szov-
jet irányú elképzelésekből elméletek felvázolásán kívül több nem lett, noha Kállay-
hoz írt egyik – alább még idézett – levelében a követ hangsúlyozta, hogy „nincs helye 
az abszolút negációnak” még az oroszokkal szemben sem. Ezután így folytatta: 
„[…] veszéllyel járna ránk, ha az oroszok azt a benyomást nyernék, hogy mi semmi-
képpen sem akarunk velük szóba állni; vagy ha azt látnák, hogy velük szemben az 
angolszászok háta mögé bújunk.”64 

Budapesten fokozott várakozással tekintettek tehát Finnország erőfeszítéseire és 
ezáltal a tárgyalásaik színhelyeként szolgáló stockholmra is, a szovjet szándékok  
és az új helyzethez való alkalmazkodás tekintetében.65 A német megszállás előtt nem 
sokkal Veress László azzal az utasítással utazott isztambulba, hogy az oroszokkal 

62 joó andrás: Kállay Miklós külpolitikája. Magyarország és a háborús diplomácia 1942–1944 . Bu -
dapest, napvilág, 2008 . 70 ., 188–191 ., ill . 239–240 .

63 kollontaj, alekszandra Mihajlovna (1872–1952), szovjet diplomata, stockholmi követ .
64 idézi: joó András: „István, ne haragudj, én nem leszek muszkavezető”. Magyarország, a kisállami 

dilemmák és a szovjet irányú diplomáciai lépések kérdése, 1943–44. In: VERITAS Évkönyv 2015 . 
szerk . ujváry Gábor, Budapest, Veritas–Magyar napló, 2016 . 184 .

65 Magyar–brit titkos tárgyalások, 307. 98/a sz. dokumentum, 1944. február – GripenBerG, G . a .: 
Finland and the Great Powers: Memoirs of a Diplomat. Lincoln, university of Nebraska Press, 
1965 . 289–293 . – G. vass István: Bakach-Bessenyey György tárgyalásai az Egyesült Államok meg-
bízottjaival Bernben, 1943 . augusztus 28 . és 1944 . március 19 . között: a kállay-kormány béketa-
pogatózásainak újabb dokumentumai. Levéltári Közlemények, 1994/1–2 . 200 ., szegedy-Maszák 
Bakách-Bessenyeyhez, 1944. február 13. Ld. még: A szakadék szélén, 173 .
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lehetőleg közvetlenül vegye már fel a kapcsolatot, akár még az angolszászok segít-
sége nélkül is. A britek a közreműködéssel nem siettek ekkor. A szerintük „túlságo-
san szem előtt lévő” Törökországot nem ítélték megfelelőnek, helyette ajánlották 
stockholmot .66

1944 februárjára világossá vált, hogy a katonai együttműködés további folytatása 
a németekkel romba döntheti az angolszász kapcsolatokat is, mivel az előbb-utóbb  
a Kárpátokhoz érő Vörös Hadsereggel szemben egyedül, a németek nélkül, véde-
kezni nem lehetett. A kiutat egyre inkább csak jelentős kockázatvállalással vagy az 
elindított békekezdeményezések feladásával, esetleg a szovjetek felé tett határozot-
tabb lépések útján lehetett keresni. Kállay 1944. február elején Stockholmba küldött 
magánlevelében ecsetelte a romló belpolitikai helyzetet, magyar szemszögből „sze-
rencsétlen” angolszász politikáról szólt, míg az oroszok politizálását a „nagyszerű” 
jelzővel illette. A katonai sikerek diktálták tehát már a tempót. A feltétel nélküli 
megadás követelésének módosíthatósága és a Kárpátok (legalább időleges) egyedül 
történő védelmének koncepciója már valójában nem függött a magyar szándékoktól. 
ullein-Reviczky és Budapest egyre sűrűbb levélváltásai tanácstalanságról, de egy-
ben pragmatikusabb helyzetmérlegelésről tanúskodnak. Kállay maga sem hitt a Kár-
pátok védelmének elgondolásában igazán, a stockholmi követ pedig kifejtette, „egy 
percig sem hiszi”, hogy a németek eltűrnék azt, hogy az említett vonalon csak ma -
gyar erők legyenek.67

Január második felében ullein-Reviczky ismét személyesen találkozott az Egye-
sített Vezérkar képviselőjével és egy amerikai diplomatával, akik azt ajánlották, 
hogy mindhárom szövetséges, így a szovjetek részvételével lebonyolított fegyverszü-
neti tárgyalásokat folytassanak Isztambulban vagy Stockholmban. A követ döntést 
kért, javasolva a tárgyalások megkezdését, valamint a helyszín megjelölését is várta . 
Egyelőre érdemi előrehaladás a stockholmi vonalon és másutt sem történt, inkább  
a szövetségesek pillanatnyi és praktikus igényeire történt visszajelzés . Február 22-én 
ullein-Reviczky elemző, néhol drámai hangvételű levelet fogalmazott (a követ javí-
tásokkal tűzdelt saját variánsát tanulmányoztuk, a végső változat rövidebb lett), 
ennek első mondatában deklarálta, hogy a „nemzetközi élet legfontosabb kérdése 
Oroszország”, a jövőre pedig döntően az hat, „miként nyúlunk hozzá”. Ezután kriti-
kai megjegyzések következtek, melyek szerint negyed évszázad alatt „összes kombi-
nációnk” Oroszország „kihagyásával” formálódott. A „mi szempontunkból” Orosz-
ország „nem létezett” – írta; „Most azonban itt van”. Ezután – mint már egyszer 

66 joó, 2008 . 242 ., ill . 322 . 158–159 . sz . jegyz .
67 uRA LT, Magyarnándor–Kelecsény, Kállay ullein-Reviczkyhez, 1944. február 9. Ld. közlését 

(angolul): ullein-reviczKy, 2014 . 207–208 . – joó, 2008 . 189–190 ., 198 ., 205–206 ., 223 ., 227 ., 233 . 
(előbb hivatkozott könyv ad részletes képet) – ullein-reviczKy, 1993 . 176–177 .
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korábban – sorra vette a háború várható fejleményeit a szovjetek viszonylatában.  
Az akkoriban közkeletű híreket a német–szovjet külön megegyezésről nem tartotta 
valószínűnek, az érvelés kizárta a szovjet katonai kudarcot az eshetőségek közül, sőt 
vázolta az elsöprő előretörés lehetőségét is. Megszólalt ezután a korábbi sajtófőnök 
hangja: „semmiképpen sem szabad az orosz kolosszust izgatni” propagandával vagy 
„jobboldali hetvenkedésekkel”, mert nem lehet tudni, „mibe fog kerülni” az ország-
nak az „olcsó szovjetellenes szellemeskedés” (itt az Új Magyarság című lapra utalt).68

Fejtegetéseire Ghyczy Jenő válaszában a helyzet „áttekinthetetlenségét” ecsetelte 
és a kivárást tartotta a legjobbnak . Ullein-reviczky ezután kállayhoz írt levelet, 
amelyben lényegében azt fejtegette, hogy a szovjet irányú tárgyalásoktól Magyaror-
szág ne zárkózzon el mereven. A követ leveléből, noha hazai felettesei aktuális néze-
teivel nem kívánt erősen vitázni, mégis az szűrhető le, hogy legalább gesztusértékű 
lépéseket már sürgősnek ítélt Moszkva irányában. Így írt: „Csak ki ne cövekeljünk 
magunk előtt a külpolitikában egy utat”. Majd a következőképp érvelt: „A múltban 
még lehetett tudva rossz úton járni, most már nem lehet; a finisben már nem szabad 
tévedni. Ezért is, ha belekényszerítenének bennünket egy irányba, melyet hibásnak 
tartunk, inkább vigyük törésre a dolgot”.69 

Március első felének napjai, bár lényegi változást nem hoztak, a titkos diplomáciai 
manőverek azért mégis némi lendületet vettek. A folyamatok azonban nem vezettek 
kenyértöréshez, és kevéssel utóbb bekövetkezett az ország német megszállása . to -
vábbi jelentős diplomáciai aktivitásra lehetőség immár nem nyílt, pedig Bethlen 
István és Bajcsy-Zsilinszky Endre is reményeket fűztek a stockholmi színtérhez 
(amint ullein-Reviczkyhez írt leveleik alapján ez feltételezhető). Bethlen informá-
ciócserére tett javaslatot 1944 januárjában, azonban csak abban bízott rövid levelét 
zárva, hogy az évet „nagyobb katasztrófa nélkül” át lehet vészelni. Bajcsy-Zsilinszky 
két héttel a németek megszálló hadművelete előtt arról tudósított, hogy Fall Endrével 
gyakran tanácskoznak, reménykedve, mert „a jó Isten már nem egyszer behunyta  
a félszemét a magyarok bűneivel szemben”.70 nem véletlen, hogy e két személy írt a 
követnek, hiszen a személyi hálók és erőfeszítések esetében rájuk és politikai hát-
terükre is építhetett korábban, stockholmi munkatársa, Gellért pedig eredetileg az  

68 Ura Lt, Magyarnándor–kelecsény, Ullein-reviczky gépelt jelentésvázlata, címe: Magyarország 
Oroszországgal szemben, 9/főn./1944. sz., 1944. február 22., ill. uo. a rövidebb gépelt, kézzel javí-
tott változata ugyanennek . Ld . még a közölt 1944 . január 7-én kelt jelentését: ullein-reviczKy, 
1993 . 274–278 .

69 JAM KGY, Kállayhoz a háború után küldött iratok közt: Ghyczy ullein-Reviczkyhez, Stockholmba 
érkezett: 1944. február 25., ill. uo. ullein-Reviczky Kállaynak (a gépelt szöveg első oldala tetején: 
„levél M. E. úrhoz”), 1944. február 26.

70 Ura Lt, Magyarnándor–kelecsény, Bethlen Ullein-reviczkyhez, 1944 . január 10 ., ill . Bajcsy-
Zsilinszky levele, 1944. március 4. közölve mindkettő: ullein-reviczKy, 2014 . 206 ., ill . 210 .
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ő közreműködésük mellett került kiválasztásra.71 Mindketten egyre inkább sürgették 
a szakítást németországgal .

ePiLóGUs: WaLLenBerG, néMet MeGsZÁLLÁs, UtoLsó 
ERŐFESZÍTéSEK éS EMIGRÁCIó

a német megszállás rövidesen maga után vonta a magyar zsidóság tragédiáját, ame-
lyet később a semleges államok diplomáciai képviseletei tudtak enyhíteni, mentőte-
vékenységük révén. Ebben a svédek részéről az ismert és tragikus sorsú Raoul Wal-
lenberg tett kiemelkedően sokat. Wallenberg már korábban, 1943-ban tett rövidebb 
budapesti látogatásakor találkozott ullein-Reviczkyékkel, közvetlenül Stockholmba 
történt elutazásuk előtt. A találkozásra az ismert, korábban több fontos angol és ame-
rikai kapcsolattal bíró Balogh Józsefnél, Bethlen hívénél és munkatársánál került 
sor .72 Bővebb információnk nincs arról, hogy ennek a vélhetően nem véletlenszerű 
közös ebédnek Baloghnál része volt-e valamilyen bizalmasabb eszmecsere is . a Wal -
lenberg-családnak kiterjedt üzleti kapcsolatai voltak Magyarországon, s Raoul 
Wallen  bergnek ez az őszi látogatása már nem pusztán üzletet érintő lehetett. Későbbi 
missziójának komoly és összetett – a svéd és az amerikai diplomáciát, valamint az 
európai zsidóság mentésében érdekelt, menekülteket segítő szervezet, a World Re -
fugee Board tevékenységét is érintő – nemzetközi háttere volt.73 stockholmban is 
többször volt még alkalma Ullein-reviczkynek találkozni Wallenberggel, aki a kö -
vet személyi kapcsolatrendszerére, korábbi munkatársaira utóbb, budapesti működé-
 se idején, számíthatott (például Dessewffy Gyula, arisztokraták, iparmágnás csa-
   ládokhoz – így Weissékhez – kapcsolódó személyek és Soos Géza református lelkész 
említhetők itt). A svéd fővárosban kétszer is fontos személyiségek társaságában 
találkoztak, 1943 decemberében a magyar követ vacsorapartiján megjelent Wallen-

71 joó András: Árnyak a Teleki-ködben. A tragikus sorsú miniszterelnök politikai öröksége és a hábo-
rús kiútkeresés későbbi mozzanatai (1941–1943). In: VERITAS Évkönyv 2016 . szerk . ujváry Gábor . 
Budapest, Magyar napló, 2017 . 242–243 .

72 Ura Lt, Magyarnándor–kelecsény, Mrs . Ullein-reviczky naplója, 1943 . szeptember 17-én kelt 
bejegyzés .

73 matz, Johan: sweden, the United states, and raoul Wallenberg’s Mission to Hungary in 1944 . 
Journal of Cold War Studies, Vol . 14, no . 3, summer 2012 . 97–148 . – BerGer, susanne–Birstein, 
Vadim: Not a ‚Nobody’. Choice of Raoul Wallenberg in 1944 Not Accidental . the international raoul 
Wallenberg Foundation, News, Raoul Wallenberg’s fate (2012. március 20.), uRL: http://www.
raoulwal- lenberg.net/news/not-a-nobody-choice-of-raoul-wallenberg-in-1944-not-accidental/ 
(Letöltés: 2020 .02 .10 .)
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berg mellett a svéd külügyminiszter és Georg A. Gripenberg, aki 1944-ben a szov-
jetekkel megkezdett finn fegyverszüneti tárgyalások során képviselte hazáját.74

a március 19 . után megalakuló sztójay-kormányt Ullein-reviczky törvénytelen-
nek minősítette, továbbá haladéktalanul informálta álláspontjáról a svéd külügyet és 
a svédországi közvéleményt is. Az új Quisling-kormány utasításainak engedelmes-
kedni nem volt hajlandó, így azonnal elbocsájtották a szolgálatból és megfosztották 
állampolgárságától is . Utóbb Budapesten sajtókampány indult vele szemben, és né -
metországban is támadták .75

Wallenberg későbbi sorsa közismert. Később, már 1946-ban egy róla szóló újság-
cikk kapcsán hívta fel ismételten is a figyelmet ullein-Reviczky arra a drámai hang-
vételű levélre, amelyet Christian Günther svéd külügyminiszterhez intézett 1944. 
április 8-án. Immár disszidens diplomataként nyomatékkal juttatta kifejezésre – még 
a deportálások kezdetét megelőzően –, hogy mintegy 800 ezer ember sorsa hamaro-
san megpecsételődik, s a küszöbön álló tragédiának csupán a felvezetését adják az 
„úgynevezett budapesti kormány” (soi-disant gouvernement de Budapest) ismertté 
váló rendeletei. Végül sürgette a svéd kormányt, tegyen meg minden tőle telhetőt  
a magyar zsidóság érdekében, többek között a következő szavakkal: „Legyen szabad 
kifejezésre juttatnom, Miniszter Úr, azon reményemet, hogy e szerencsétlen embe-
rek sorsa iránt a Svéd Kormány, amely emberséges érzületének oly sok bizonyságát 
adta már, nem marad közömbös.”. A volt követ kérte, hogy a „királyi kormány” fel-
tétlenül „hallassa hangját” az üldözöttek érdekében, a levelének egy-egy példányát 
pedig azonnal megküldte Sir Victor Mallet brit követnek, valamint Herschel Ves  pa -
sian Johnsonnak, az Amerikai Egyesült Államok stockholmi követének.76

kállay még márciusban kénytelen volt a budapesti török követségen menedéket 
keresni, 1944 júniusában onnan juttatott ki Svájcba egy levelet, amelyben egységre 
hívta fel a disszidens diplomatákat. ullein-Reviczky képességeit elismerve, azt írta, 
hogy ő „esetleg” járjon „külön utakon”, amivel arra is utalhatott, hogy a követ stock-
holmi működésében még mindig rejlett lehetőség.77 Valóban, stockholmból alkalma-

74 Ura Lt, Magyarnándor–kelecsény, Mrs . Ullein-reviczky naplója, 1943 . november 6-án, illetve 
december 18-án kelt bejegyzések; november elején pedig koktélpartin jártak Wallenbergéknél . – 
FranK, 2018 . 201 . – BerGer – Birstein, 2012.

75 ullein-reviczKy, 1993. 179-181. ld. uo. a Sztójaytól érkezett táviratok másolatait – uő., 2014. 143–
145 ., a táviratok angolul közölve uo . 216 . (az eredeti táviratokat ld .: Ura Lt, Magyarnándor-
kelecsény) – FranK, 2018 . 199 .

76 ullein-reviczKy, 2014 . 213 ., ill . 214–215 . – Ura Lt, Magyarnándor–kelecsény, Ullein-reviczky 
francia nyelvű levele Christian Güntherhez, 110/biz. sz., 1944. április 8., ill. uo. Herschel V. John-
son Ullein-reviczkyhez, 1944 . április 15 .

77 Bán d. andrás: kállay Miklós volt magyar miniszterelnök levele Bakach-Bessenyey György volt 
svájci magyar követnek 1944. július 14. Mozgó Világ, 1995/12 . 80 . 
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sint még a más irányítás alá jutó követség egyes tagjain vagy magánszemélyek útján 
politikai üzeneteket lehetett eljuttatni Budapestre – ahol épp Magyarország drámá-
jának utolsó, szomorú felvonására került sor –, így például a fegyverszünetet sür-
gető levelet is ifjabb Horthy Miklóshoz. A szövetségesek svédországi diplomatáival 
is folyamatos kapcsolatot tartott ullein-Reviczky.78

Miután számos erőfeszítése ellenére sem sikerült érdemben befolyásolni Magyar-
ország sorsát a háborús végjáték során, 1945 júliusában ullein-Reviczky családjával 
együtt Isztambulba költözött (az említett Kandillibe). 1948 őszéig élt Törökország-
ban, ahol az ottani hatóságok által elismert Menekülteket Segítő Bizottság (Refugee 
Relief Committee) alelnöke lett a volt magyar diplomata, s elkészítette hamarosan 
napvilágot látó emlékiratait is . a Magyar nemzeti Bizottmány new york-i meg-
alakulásakor kérték fel, hogy legyen a Bizottmány Külföldi Sajtószolgálatának 
(Foreign Press Service) vezetője. Ezután, 1948 októberétől a családdal Genfbe, majd 
utóbb Párizsba költöztek, végül pedig 1950 januárjában letelepedtek Londonban, 
ahol ullein-Reviczky a Magyar Nemzeti Bizottmány képviselője lett. Kiterjedt leve-
lezést folytatott és cikkeket írt (sokat „Diplomatist” szerzői álnéven). Távol hazájá-
tól, a brit fővárosban hunyt el 1955. június 13-án. Egy fordulatos, kivételes élet ért 
véget ekkor . emlékét Magyarországon tovább ápolja leánya, Ullein-reviczky Lovice 
Mária, akinek segítsége nélkül ez a tanulmány aligha készülhetett volna el.

78 Ura Lt, Magyarnándor–kelecsény, Ullein-reviczky Horthy nikihez, 1944 . augusztus 23 ., ill . 
ullein-Reviczky Herschel Johnsonhoz, 1944. július 14.
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Vittorio Mussolini, Kállay Miklós és ullein-Reviczky Antal, a miniszterelnök sajtófőnöke 
a Duce fiának 1942. októberi látogatásakor (uRA LT, Magyarnándor-Kelecsény)

aggasztó hírek Magyarországról 1944 . március 20-án . Ullein-reviczky antal a rádiót 
hallgatja, a készülékén Jaeger Le Coultre gyártmányú art déco óra, amely ma is megvan.  
(a fenti képeket ullein-Reviczky Lovice Mária szíves engedélyével közöljük, uRA LT, 

Magyarnándor-kelecsény)


