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jOó András

a BOsZPOrUsZ PartJaitóL BUDaPesten Át 
STOCKHOLMIG. MAGyAR POLITIKA, TÁRSASÁGI ÉLET  
ÉS DIPLOMÁCIA ULLEIN-REVICZKy ANTALNÉ  
(SZüL. LOVICE LOUISA GRACE CUMBERBATCH) NAPLóJÁ-
NAK TüKRÉBEN (1941. JANUÁR – 1942. SZEPTEMBER)

in MeDias res

1946 . március 28-án Ullein-reviczky antalné,1 a jól ismert diplomata és emlékíró 
hitvese a nap eseményeit francia szólásmondással jellemezte naplóbejegyzésében: 
„Le petit bonheur n’a pas d’histoire.” Szavai jól fejezték ki angolul vezetett naplójá-
ban azt, hogy a hétköznapok apró örömeiből nem igazán marad meg semmi emlí-
tésre méltó vagy a történelem szempontjából különösebben emlékezetes, a mondatot 
szó szerinti fordítással adva vissza: „A kis örömöknek nincs történelme.”2 Ullein-
Reviczkyék ekkoriban a Boszporusz partján, a festői szépségű Kandilliben, a feleség 
családjának régi otthonában éltek, a későbbi hazatérés egyre fogyatkozó reménye 
mellett töltve napjaikat. Az Ullein-Reviczky házaspár folyamatosan figyelemmel 
kísérte a Magyarországról befutó híreket. Viszonylag élénk társasági életet éltek, 
amely azonban elmaradt attól, amit régebben Budapesten nap mint nap a komoly, 
magas társaságbeli összejövetelek alkalmával vagy később Stockholmban, a semle-
ges főváros élénk diplomáciai életében, követ házaspárként megszokhattak. Hosszú 
idő után, vízumszerzési nehézségeket, majd fárasztó hajóutat követően lelhettek vi -
szonylagos nyugalomra törökországban, ahol Ullein-reviczky antal, nem oly régen 

1 Született: Lovice Louisa Grace Cumberbatch (Kandilli, 1905. augusztus 12. – London, 1990. 
január 6.)

2 Ullein-reviczky antal Levéltár, Magyarnándor-kelecsény . (a magánlevéltári iratokra Ullein-
reviczky Lovice Mária jóváhagyásával hivatkozunk, aki apja hagyatékának kizárólagos birtokosa, 
a továbbiakban rövidítve: URA LT, Magyarnándor-Kelecsény, Mrs. Ullein-Reviczky naplója.) Az 
eredeti, kézzel írott naplójegyzetek jelentős hányadáról Ullein-Reviczky Lovice Mária folyamato-
san igyekezett szöveghű átiratokat készíteni és a tartalomhoz jelentősebb mennyiségű kiegészítő 
információt is rendelkezésre bocsájtott. Az eddig rögzített átiratok segítségével készült a jelen 
tanulmány, az eredeti szöveggel való egybevetés lehetősége mellett. Lényeges itt még említeni, 
hogy az Ullein-reviczky-hagyaték gondozására és a tudós diplomata emlékének ápolására hozta 
létre leánya az Ullein-Reviczky Antal Alapítványt 1992-ben, ld. az alapítványról bővebben: https://
ura-hungary.com/ (Letöltés: 2021. 03. 06.)
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még a magyar háborús külpolitika és sajtóirányítás kulcsfigurája, papírra vethette 
oly gyakorta hivatkozott emlékírását .3

1946-ban, feltehetően már kellemes mediterrán tavasz kezdetén, március első nap-
ján Ullein-Reviczkyné postára is adta már Svájcba férje memoárjának első kézira-
tát .4 Néhány nappal utóbb a Boszporusz-parti metropolisz tekintélyes francia napi-
lapja, a Journal d’Orient5 a szovjetek által elhurcolt Raoul Wallenbergről emlékezett 
meg. A korábbi stockholmi követ a következő napon már írást közölhetett a lapban. 
Az előző napi cikkhez fűzött rövidebb reagálásával együtt Ullein-Reviczky teljes 
terjedelmében közreadta azt a francia nyelvű levelet, amelyet 1944. április 8-án inté-
zett Christian Günther svéd külügyminiszterhez, sürgetve Stockholmot, hogy – még 
időben – lépjenek fel a magyar zsidók érdekében.6 Wallenberg Ullein-reviczky 
számára nem csupán egy nevet jelentett a sajtóból és nem is egyszeri, valamely na -
gyobb szabású protokollvacsorán szerzett futó ismeretséget. A Wallenberggel történt 
találkozások körülményeiről és idejéről egyedül Madame Ullein-Reviczky gondosan 
vezetett naplója biztosít számunkra bővebb felvilágosítást, ezzel nyújtva fontos ada-
lékokat Wallenberg küldetésének a kései utókor előtt csupán lassan kirajzolódó, máig 
nehezen összerakható mozaikkockáihoz. Jóllehet első budapesti találkozásukkor, 
egy szűkebb körű ebéd alkalmával, a diplomatafeleség számára nem különösebben 
tűnt fel más Wallenbergben, mint annak megnyerő személyisége (pretty charming) . 

3 Uo. ld. Ullein-Reviczky Antalné korábbi bejegyzéseit is: 1945. május 28., június 1–3., 19., július 
14–30. (hajóút Stockholmból Isztambulba), augusztus 1–4. (belépés Törökországba, érkezés Isz-
tambulba). Az 1941-es és 1942–43-as bejegyzések is tanúskodnak arról, hogy Ullein-Reviczkyék a 
legmagasabb társadalmi körökkel és a vezető politikai személyiségekkel, valamint szinte az összes 
Budapestre akkreditált diplomatával napi rendszerességgel érintkeztek, informálisan is, ebédek, 
vacsorák, bridzspartik, délutáni teázások vagy kirándulások alkalmával .

4 Ullein-reviczky emlékiratai (ulleinreviczky, antal: Guerre allemande, paix russe. Le drame 
hongrois. Neuchâtel, Editions de la Baconnière, 1947.) végül Svájcban jelentek meg a következő 
évben, ezután még hosszabb tárgyalások vezettek a kiadásig, a szöveget pedig elolvasta sven 
Stelling-Michaud, genfi történészprofesszor (aki később előszót is írt). Ld. a kézirat sorsára a napló 
következő bejegyzéseit: 1946. március 5., április 3., 9–10., május 2., július 16., 20. (A továbbiakban 
csak más hivatkozások magyarázatánál, ill. kétértelműség elkerülése érdekében jelenik meg külön 
lábjegyzetben, egyébként a napok a főszövegben.)

5 a Journal d’Orient közönsége a törökországi elit, üzletemberek, külföldi tudósítók és diplomaták 
köreiből került ki. Alapító szerkesztője Albert Karasu (Carasso) volt, a lap 1918 és 1971 között 
jelent meg .

6 Ld . rövidebb ismertetését: jOó andrás: titkos diplomácia és nemzeti sorskérdések: Ullein-
reviczky antal . in: VERITAS Évkönyv 2019 . szerk . FArkAs Judit antónia – GAli Máté – 
schwArczwölder Ádám – ujváry Gábor . Budapest, Veritas történetkutató intézet és Levéltár–
Magyar Napló, 2020. 273. – Teljes angolra fordított szövege: German War Russian Peace. The 
Hungarian Tragedy . Ford . ulleinreviczky Lovice Mária. Saint Helena (California), Helena His-
tory Press, 2014 . 218–219 .
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Mindazonáltal igencsak érdekes az, hogy az említett ebédre éppen Balogh Józsefnek 
a lakásán került sor. Balogh a magyarországi anglofil és náciellenes személyek infor-
mális hálóit tekintve fontos személyiségnek ítélhető, akinek valószínűleg sok min-
denről tudomása volt. Balogh később, 1944-ben a Gestapo áldozata lett (valószínűleg 
még Magyarországon), személye pedig más szempontokból kifolyólag is fontos lehe-
tett, mint csupán a Hungarian Quarterly vagy a Nouvelle Revue de Hongrie folyóira-
tok ismert szerkesztőjeként.7 

Ullein-Reviczky Stockholmban, későbbi állomáshelyén, több alkalommal találko-
zott még Wallenberggel, prominens svéd külügyi tisztviselők társaságában is. 1943. 
november 6-án erik Boheman svéd külügyi államtitkár (a külügyminisztérium 
adminisztratív irányítója) és a stockholmi finn követ, Georg A. Gripenberg, valamint 
Wallenberg együtt költötték el ebédjüket a magyar követi házaspárnál (itt megje-
gyezhető: Finnország szempontjából, a háborúból való kilépést tekintve, Gripenberg 
kulcsfontosságú diplomata). A későbbiekben Ullein-Reviczkyék Wallenbergéknél 
koktélpartin is részt vettek .8 Az említetteknél azonban fontosabb, valamint szembe is 
tűnő, hogy 1944. július 7-én éppen Budapestre történő elutazásának az előestéjén, 
Wallenberg úgyszintén az akkor már disszidens (egyébként magyar állampolgársá-
gától addigra megfosztott) követtel, valamint annak feleségével vacsorázott együtt. 
Nem lényegtelen, hogy szűkebb körű (úgynevezett en famille) dinéről volt szó, ahol 
a vendéglátók Wallenberg édesanyja és mostohaapja (Fredrik von Dardel) voltak, 
továbbá azon megjelent Wallenberg ismert magyar üzlettársa, Lauer kálmán is .9 
Wallenberg küldetésének előkészítésébe bekapcsolódtak az amerikaiak, és Herschel 
Johnson stockholmi amerikai követ jelezte Washington felé, hogy a World Refugee 
Board (az amerikai Háborús Menekültügyi Bizottság)10 mentőakcióiban a fiatal dip-

7 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-wallen-
berg-in-1944-not-accidental/ (Letöltés: 2020.02.10.) – URA LT, Magyarnándor-Kelecsény, Mrs. 
Ullein-reviczky naplója, 1943 . szeptember 18 . – FrAnk tibor: a patrisztikától a politikáig: Balogh 
József 1893–1944. In: A történelem szövedéke. Történelmi tanulmányok Székely György tisztele-
tére . szerk . nAGy Balázs. Budapest, Budapesti Történeti Múzeum–ELTE BTK Középkori és Kora 
Újkori egyetemes történeti tanszék, 2004 . 397–401 .

8 Ura Lt, Magyarnándor-kelecsény, Mrs . Ullein-reviczky naplója, 1943 . november 6 . (már stock-
holmban), december 2.

9 Uo. 1944. június 6. – berGer–birstein, 2012. (A vacsorát illető kiegészítő információkat Ullein-
Reviczky Lovice Mária adta.)

10 A szervezetet, amely szoros együttműködésben dolgozott az amerikai diplomáciai és hírszerző 
szervezetekkel, roosevelt elnöki rendelete (Executive Order 9417) hozta lére 1944 . január 22-én .
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lomata segédkezni fog a magyar fővárosban, továbbá küldetése várhatóan egyáltalán 
nem merül majd ki jelentések küldözgetésében .11

NÉHÁNy GONDOLAT A NAPLó FORRÁSÉRTÉKÉRŐL NŐTÖRTÉNETI 
asPektUsBan

Anélkül, hogy tartalmi szempontból, esetleg tágabb, politikai összefüggéseket ille-
tően túl elhamarkodott következtetéseket vonnánk le a naplóbejegyzésekből kiin-
dulva, megállapítható, hogy azok nagyon hasznos támpontokat nyújtanak, pusztán 
azáltal, hogy például a visszaemlékezésekre jellemző, elnagyolt időmeghatározással 
szemben, jóval pontosabbak . Ullein-reviczkyné naplója a maga nemében egyedül-
álló, mivel sűrűn kommentálta az egymást követő napok eseményeit, azon időszakon 
keresztül, amidőn férje kiemelkedően fontos beosztásban tevékenykedett. A bejegy-
zések mindezen felül sajátos, egyéni látásmódot hordoznak: az előkelő családból 
való angol hölgy szemléletét, ami az anyanyelvén rögzített, olykor ironikus tónussal 
fogalmazott mondatain keresztül is megmutatkozik. Megfigyelései és egyesekkel 
kapcsolatos értékítélete szintén érdekesek, annál is inkább, mivel – mint ez a napló-
ból jól kitűnik – az Ullein-Reviczky házaspár a legmagasabb társadalmi körökben 
mozgott szinte minden nap, értve ez alatt a vezető politikai elit és a kormányzói 
család tagjait is .

A még manapság is jobbára férfiak által dominált, döntően – a politikatörténetben 
pedig különösképpen – férfias szemléletet képviselő történetírói szakma hajlamos 
halvány tónusokkal megrajzolni a történelem egyes pillanataiban feltűnő női szerep-
lők arcélét még akkor is, ha az illető kétségtelenül jelentősebb befolyással is bíró, 
közeli hozzátartozója egy adott történelmi személyiségnek . sokszor értékes írásos 
emlékek – felettébb indokolatlanul – a feledés homályába hullanak, ráadásul a női 
magánhagyatékok ritkábban is jutnak el állami gyűjteményekbe.

A nőket nem tanácsos a „történelem függelékeként” kezelni, hiszen dacára – egyéb-
ként olykor csupán látszólagos – kívülállásuknak, időnként jobban ragadják meg  
a történelem lényegi pillanatait, az azokat körülvevő atmoszféráról nem is szólva.  
A mindennapi élet, a találkozások, a társaság és a szórakozás, melyekről egy női 
napló sok-sok részletet tartalmazhat, gyakran elárulnak olyasmit is, amit máshonnan 
aligha ismerhetünk meg .12

11 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 . 104 ., 108 .

12 Pető Andrea: Társadalmi nemek és a nők története. In: Bevezetés a társadalomtörténetbe. Hagyo-
mányok, irányzatok, módszerek . szerk . bódy Zsombor – ö. kOvács József. Budapest, Osiris, 2006. 
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Egyes időszakok és kérdések szempontjából egykorú forrásaink hiányosak vagy 
elvesztek, az emlékiratok pedig gyakran torzítanak. A magyar háborús diplomácia 
és egyáltalán a Horthy-korszak utolsó évei tekintetében ez elég jellemző. Nézetünk 
szerint egyenesen „luxus” elfordulni akár a töredékesebb vagy „oral history” forrá-
soktól, azok tartalmának előzetes lebecsülése miatt. 

A napló, bár narratívája szükségszerűen tömör és vázlatos, közvetlenül rögzíti egy 
adott nap eseményeit és benyomásait, amikor a tények ismerete még friss, az imp-
ressziók pedig élénkek, így az utólagos (nyilvánosságnak szánt) elbeszélésnél többet 
nyújt. A naplójegyzetek szerzőiről feltételezhetjük, hogy őszintébb hangvétellel szól-
nak hozzánk .13

a napló ugyanakkor nem képvisel „kiérlelt” narratívát,14 tehát például a kétértel-
 mű félmondatok, halvány utalások, hiányos mondatok alig megoldható feladatok elé 
állítják a történészt . szerencsés dolog így, ha az értelmezésnél olyan személy segéd-
kezhet, aki a naplóírót és annak személyi kapcsolatait – legalább részben – még 
ismeri. A felhasznált naplórészletek tartalmának magyarázatánál e sorok írója szá-
míthatott Ullein-reviczky Lovice Máriának, Ullein-reviczky antal egyetlen leá-
nyának segítségére, aki egy ideje maga is fontosnak ítélte már, hogy édesanyja 
naplójából az érdekes részeket az utókor számára megmentse . a naplójegyzeteket 
azonban Mrs . Ullein-reviczky kizárólag a maga emlékezete végett vetette papírra,  
s azok érintetlenül pihentek egy lezárt dobozban, amíg a Wallenberg-kutatások tá -
mogatásához fel nem lapoztak néhány naplóoldalt, miáltal történetileg igen értékes 
tartalmukra is fény derült.

A kéziratos szöveg, az egyéni betűformálás ismerete igen sok problémát vet fel, 
amelynek legtöbbje közös erőfeszítések révén küszöbölhető ki, így ennek a jelentő-
ségét elöljáróban is hangsúlyoznunk kell. A napló birtokosa hosszabb ideje készít 
magyarázatokkal kiegészített átiratot. A teljes, hiánytalan és folyamatos szöveg-
közléstől egyelőre sajnos el kellett tekinteni, mert a naplórészletek igen sokszor hor-
doznak túl sok nehezen felderíthető információt (pl. egyes személyek csupán bece -
nevükön vagy félreérthető kontextusban tűnnek fel) teljes szövegükben. Így végül 
Ullein-Reviczkyné legérdekesebb bejegyzéseiből merítettünk tehát, két esztendő 
intervallumán belül, elsődlegesen politikatörténeti szempontok alapján. Alább, a nap-
lóból származó idézeteknél az eredeti központozást megtartottuk, az utólagos elha-

521–522. A nők cselekedeteinek és emlékeinek tudatos kimaradása, az objektivitás sérelmére,  
a történeti felejtés forrása lehet, erre mutat rá az idézett szerző, a híres angol írónő, Virginia Woolf 
szófordulatával: „a nőt a történelem függelékeként” kezelik. Ld. uo. 527.

13 Gyáni Gábor: Emlékezés, emlékezet és a történelem elbeszélése . Budapest, napvilág, 2000 . 144 ., 
148–149 .

14 Uo. 144. – Ld. Gyáni Gábor fejtegetéseit a napló, mint forrás jelentőségéről, jellegzetességeiről.
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gyásokat, kiegészítéseket és rövid magyarázó beszúrásainkat pedig szögletes zárójel 
használatával jeleztük. A jobbára erősebben interpretált naplórészleteknek a bemuta-
tásán keresztül pillanthatunk be egy korszak kulisszatitkaiba . elöljáróban szükséges 
megismerkednünk a naplót vezető személy származásával, amely a forrás értelmezé-
sét illetően egyáltalán nem közömbös.

A CUMBERBATCH CSALÁD

Lovice Louisa Grace Cumberbatch, az isztambuli brit konzul leánya, egy a Boszpo-
rusz vizein tett, diplomaták részére szervezett hajókirándulás során ismerkedett meg 
Ullein-reviczky antallal, amikor az karrierje során épp konstantinápolyi (ahogyan 
akkoriban a magyar külügyben megjelölték: sztambuli) beosztásba került. A hajó 
fedélzetén zajló exkluzív összejövetelen Lovice Louisa Grace természetesen szülei 
társaságában vett részt. A kor társasági etikettjének megfelelően történt az ismerke-
dés, mindemellett a romantikát sem nélkülözte azon a kellemes holdvilágos estén, 
európa és Ázsia határmezsgyéjén . 1929-ben össze is házasodtak .15

A Cumberbatch família előkelő és szerteágazó történelmi gyökerekkel rendelke-
zett, ez pedig tagjainak öntudatot és magabiztosságot adott . nem arról volt egysze-
rűen tehát szó, hogy egy magyar diplomata házasságot kötött egy angol nővel, hanem 
olyan családba nősült be, amelynek kivételes respektje és ismertsége is volt a brit 
világbirodalom politikai-diplomáciai elitjében .

A Cumberbatchek családfájukat a normann I. (Hódító) Vilmos koráig vezetik visz-
sza. A névnek több középkori változata élt (leggyakoribb: Comberbach), s az angliai 
Cheshire grófsághoz kötődött, azon belül pedig a Comberbatch községnévhez (Great 
Budworth).16 A család ágainak története a múlt homályába vész ugyan, de a XVII. 
századtól nyomon követhető a tagjainak pályája. Elsőként Abraham Carlton Cum -
berbatch volt az, aki komoly diplomáciai karriert futott be, 1845 májusában kinevez-
ték konstantinápolyi főkonzullá.17 Féltestvére Robert William Cumberbatch18 szintén 

15 Arckép: Ullein-Reviczky Lovice Mária (Varga Mária interjúja). Demokrata, 2000/35 . 46 . 
16 mArshAll, George William: Collections for a Genealogical Account of the Family of Comberbach . 

London, 1866 . 5–6 ., 38–40 . a család modern kori genealógiáját jól nyomon lehet követni, részle-
tekre is kiterjedően, itt: https://cumberbatch.one-name.net/index.php (letöltve: 2021. 01. 24.), ld. pl. 
az alább említett Robert Williamről: https://cumberbatch.one-name.net/getperson.php?personID= 
I649&tree=001 

17 Cumberbatch, Abraham Carlton (London, 1807. március 9. – Richmond-upon-Thames, 1875. októ-
ber 24.)

18 Cumberbatch, Robert William (Tunbridge Wells, Kent, 1821. december 4. – Szmirna, 1876. már -
cius 29.)
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diplomáciai pályára került, először konzulátusi titkárként az oszmán birodalom fővá-
rosába, ahol feleségül vette az ottani (Pera) születésű Louisa Grace Hansont. Han -
sonék bankárok és kereskedők voltak, a feleség atyja a neves brit Levantei Társaság 
(Levant Company) tagja. Robert William tehetsége révén gyorsan haladt előre, 1858 
januárjában Viktória királynő konzulnak nevezte ki az Azovi-tenger partján fekvő, 
dinamikusan fejlődő orosz kikötővárosba, Bergyanszkba. 1864-ben a korábbinál 
még fontosabb posztra került Szmirnába (a mai Izmir), ahol legkisebb fia Cyril 
James,19 a naplóíró Lovice Louisa Grace apja is született .20 Henry Alfred Cum  ber-
batch,21 Cyril James testvére felmenőihez képest is fényes pályát futott be, tizennyolc 
évesen már a konstantinápolyi követség tanuló dragománja22 (student dragoman), 
ezután több balkáni államban szolgált, majd végül főkonzulként működött.

a család az akkori oszmán keleten mondhatni meggyökeresedett, az ottani jórészt 
görög, de inkább olasz eredetű, szintén évszázados, patinás családokkal (kik gya-
korta már brit alattvalókká lettek) üzleti és rokoni kapcsolatba került. Az úgyneve-
zett levantei családok tagjai többnyire fontos gazdasági szereplők voltak, a török 
birodalomban tartós szolgálatban álló brit tisztviselők pedig helyben jól beágyazód-
tak, biztosítva a keleti diplomáciában szükséges ismereteket, de egyúttal garantálva 
a brit korona iránti lojalitást is .23 Henry Alfred dédunokája a mozivásznakról ismert, 
világhíres brit színész, Benedict Cumberbatch, a modern Sherlock Holmes alakítója 
és a fordulatos második világháborús filmdráma, a Kódjátszma (Imitation Game) 
főszereplője.24

A család generációkon át szolgálta tehát a brit koronát. Cyril James Cumberbatch 
nyugalomba vonulásáig, 1894-től 1939-ig a konstantinápolyi főkonzulátuson dolgo-

19 Cyril James Cumberbatch (Szmirna (Izmir), 1873. március 2. – Isztambul, 1944. január 12.),  
a konstantinápolyi (később isztambuli) főkonzulátus fontos diplomatája, utóbb vezetője 1939-ig.

20 lymAn, igor–kOnstAntinOvA, Victoria: British Consul in Berdyansk Cumberbatch, Great-Great-
Grandfather of Modern Sherlock Holmes. Scriptorium nostrum, 2017., No. 2 (8). 196–197., 201. 
Online ld. itt: http://sn.kspu.edu/index.php/sn/issue/view/12 (Letöltve: 2021. 01. 24.)

21 Cumberbatch, Henry Alfred (Bergyanszk, 1858. június 27. – Weymouth, Dorset, 1918. december 3.)
22 A (döntően levantei) dragománok tolmácsok és kijáróemberek voltak. A XIX. századtól a brit 

nagykövetség inkább született briteket hozott fiatalkorukban, akik elsajátították a török nyelvet és 
a helyi szokásokat, utóbb a gyökeret vert brit alattvaló családok tagjai töltötték be e tisztet, ami a 
modern diplomáciával elhalványult .

23 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. 52., 54., 58–61. – Ld. még lymAn, 
igor – kOnstAntinOvA, Victoria: The Ukrainian South as Viewed by Consuls of the British Empire 
(Nineteenth - Early Twentieth Centuries) . Volume 1: British Consuls in the Port City of Berdyansk . 
kijev, 2018 . 274 .

24 lymAn–kOnstAntinOvA, 2017. 198.
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zott, egyre magasabb beosztásokban .25 Cyril James még huszonévesen, pályafutása 
kezdetén vette feleségül Marie G. Casanovát (Canetti di Fieschi di Casanova, Mar  chesa 
Mariát) az egyik jelentős levantei család tagját, mely eredetileg Genovából szárma-
zott, de tagjai századok óta éltek a Boszporusz partjainál és görögül beszéltek .26  
A többnyelvűség és a multikulturális szemlélet világukat teljesen áthatotta. Kandil li-
ben két villa állt egymáshoz közel, a nagyobbikban, az úgynevezett Casanova-ház-
ban született Ullein-reviczky hitvese és annak édesanyja is, akik ott laktak . a na -
gyobb „Château”-nak (kastélynak) is titulált épülettől lejjebb állt a tulajdonképpeni 
Cumberbatch-villa, egészen közel a Boszporusz partjához, utóbbit – szintén franciá-
san – „La Maisonette” néven emlegették (mára sajnos elbontották). Mrs. Ullein-
reviczky igazi poliglott volt, az angol mellett tökéletesen beszélt és írt görögül 
(amely egyben a második anyanyelve volt), valamint franciául, továbbá jól társalgott 
olaszul és németül is (amit azonban nem mindig árult el), s valószínű, hogy törökül 
is elég jól tudott . az Ullein-reviczky családban a közös együttlétek alkalmával  
a francia nyelvet használták, Ullein-Reviczky Antal magyarul beszélt leányához, 
Lovice-hoz, míg utóbbi angolul beszélt az édesanyjával, aki idővel jól elsajátította 
természetesen a magyar társalgási nyelvet is .27

Ullein-reviczky Lovice Mária egy 2013 novemberében, a kelecsényi kastélyában 
prominens magyar meghívottak és több, hazánkba akkreditált nagykövet tiszteletére 
adott díszebéden maga is kitért anyai felmenőire, utalva arra, hogy az elmúlt évszá-
zad elején a török birodalom kőolajlelőhelyeinek kiaknázására alakult híres Turkish 
Oil Company részvényeiből nagyapjának lehetősége lett volna vásárolni, de a brit 
birodalom elkötelezett tisztviselője ezt végül elhárította. Az olajipari részvények 
jövedelmezőségéről lehettek még kételyek 1912-ben, a történelem akkoriban gyüle-
kező viharfelhőit is számításba véve. Mikor utóbb Cyril James Cumberbatch-nek 
feltették egyszer a kérdést, hogy döntését megbánta-e, így felelt: „Nem. Annyi jöve-
delmünk lett volna, mint Hollandiának és Belgiumnak együttesen, nem tudom mit 
kezdtünk volna vele .”28 Az olaj ugyan hozhatott volna mesés összegeket, de őfelsége 
diplomatájának pályaíve egészen másfelé vitt. 1929-ben pedig Cyril James leánya 

25 FrAnk Tibor: Furfangos sajtófőnök és titokzatos diplomata. Ullein-Reviczky Antal (1894–1955). 
in: Uő.: Britannia vonzásában . Budapest, Gondolat, 2018 . 187–188 .

26 Sok jelentős, idővel görög nyelvűvé vált család volt, olasz eredetük elhalványult, a XIX. századtól 
erősen anglofilekké vagy frankofilekké váltak. Ld. általánosságban is: Levantine Heritage: The 
story of a community – recollections, UrL: http://www .levantineheritage .com/testi44 .htm (Le -
töltve: 2021. 01. 24.)

27 A családtörténeti bekezdés jelentős részét Ullein-Reviczky Lovice Mária közlései alapján állítottam 
össze .

28 az írott beszéd a meghívottak neveivel Ullein-reviczky Lovice Mária birtokában, illetve másolata 
a szerzőnél.
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Magyarországhoz kötötte jövőjét és személyes sorsát, így átélte később választott 
hazájának egyik legnehezebb történelmi időszakát is.

1941

EGy VÉSZTERHES ESZTENDŐ KEZDETE

1941 januárjában,29 még viszonylag távol Magyarország háborús részvételétől, de 
már közeledve a súlyos, utóbb tragikus kihatású döntések óráihoz, Budapesten sűrűn 
követték egymást a diplomáciai protokollvacsorák. Az év első nagyobb szabású dip-
lomáciai estebédjére a Grand Hotel Hungária éttermében került sor január 19-én, 
ami úgyszólván a legreprezentatívabb hely volt (sajnos a Duna-korzó e pompás épü-
lete már nem áll). Négy nappal később Ullein-Reviczkyék a szovjet követség vendé-
gei voltak, az ottani vacsoraest – mint megtudhatjuk – „dull”, azaz lapos és unal-
mas volt . 1941 . január 26-án a hétköznapok rutinjába villámcsapásként hasít a hír: 
Ve  rebély Tibor sebészprofesszor telefonál, s közli, hogy a kórházban fekvő Gróf 
Csáky István külügyminiszter állapota válságosra fordult. „...órák kérdése...sírtam, 
annyira feldúlt! Antal egész napját ott töltötte, én délután mentem be a klinikára. 
Szörnyű! A mi drága főnökünk, aki oly sok jót tett velünk...percek kérdése.” Másnap 
(27-én) hajnalban – mint a naplóban hajszálpontosan feljegyzésre került – két perccel 
fél három előtt telefonhívás, mely közölte, hogy Csáky gróf nem sokkal azelőtt 
meghalt (2.20. a.m.).30

az elhunyt külügyminiszter temetésére január 30-án került sor, Ullein-re  vicz  ky-
nét az emlékírásáról igen ismert Újpétery Elemér felesége, Magda31 vitte haza gép-
kocsin az aznapi bejegyzés szerint, mely így zárul: „Sajnos Bárdossy az új külügy-

29 A követhetőség miatt, ill. a félreértések elkerülése végett a hónapváltásoknál az új hónap nevét dőlt 
betűvel jelöltük.

30 Az időmegjelölés nagyon pontos, a lapok némelyike részletes tudósítást közölt Csáky utolsó órái-
ról . Ld . Ullein-reviczky említésével: a külügyminiszter betegsége és halála . Nemzeti Újság, 1941 . 
január 29. 2. – A temetésről: Százezrek gyászoló sorfala között kísérték utolsó útjára gróf Csáky 
istvánt . Függetlenség, 1941. január 31. 1–2. – Az említett sebészprofesszor felsőházi tag volt, nevé-
nek írásmódja gyakran, így az Országgyűlési almanachban is: Verebélÿ, az utolsó betű felett két 
ponttal, ami azonban többnyire elmarad .

31 Imrédy Magda, a korábbi miniszterelnök Imrédy Béla unokahúga, ismert és sikeres műkorcso-
lyázónő, 1932-ben magyar bajnok. Apja Imrédy Kálmán. Érzékeny természetű hölgy volt, aki  
a férjével szembeni (ki eleinte igen németbarát volt, de később változtatott nézetein) diplomata 
körökben tapasztalható elutasításra érzelmileg erősen reagált. Ld. róluk szeGedymAszák, 1996 . ii . 
köt . 113–114 .
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miniszter!” azon a napon ez bizonyosan nem lehetett publikus, s még 31-én is olyan 
hírek keringtek, hogy akár Ullein-Reviczky lehet az új külügyminiszter, de felesége 
ezt rezignáltan kommentálta: „sajnos, nem igaz .” egy február elsejei vacsorán azon-
ban a téma újból előkerült, a rákövetkező napon pedig Mrs. Ullein-Reviczky Gróf 
Orssich Nándoréknál vacsorázott, ahol a gróf megjegyezte, hogy Fütterer32 német 
légügyi attasé ebédjén állítólag elhangzott: „nem megengedhető, hogy Antal külügy-
miniszter legyen” . Orssichék33 az Ullein-Reviczky házaspár szűkebb baráti körébe 
tartoztak, fiuk pedig, akit leginkább a becenevén (Pizek) említ a napló is, a sajtófő-
nök-diplomata feltétlen bizalmát élvezte. A következő napon (4-én) Balogh Józsefnél 
vacsorázott a házaspár, ahol Ullein-Reviczkyné volt egyúttal az est háziasszonya is; 
itt többek közt jelen volt Kornfeld Móric34 és a felesége, a brazil követ és Esterházy 
Móric35 volt miniszterelnök . e társaság meghatározó tagjai a Hitler németországa 
melletti magyar elköteleződés következetes ellenzői voltak.

Februárban elhangzott még az is, hogy Ullein-reviczkyt többek látták volna szí-
vesen a magyar diplomácia irányítójának a szerepében, így (a Bárdossy február 4-i 
hivatalos kinevezése után egy nappal keletkezett bejegyzés szerint) Moór Oszkár,36 
a külügy vezető tisztviselője (akkor a nyilvántartási osztály élén) feltehetően mások 
nevében is jelezte: erős volt a sajtófőnököt támogatók „áramlata” (strong current) . 
Még a hónap vége felé is (jegyezzük itt meg: elég változatos beállítottságú külügyé-
rek) kifejezésre juttatták, nem igazán elégedettek Bárdossyval (a név szerint említet-
tek: Bartheldy Tibor, Újpétery Elemér, Vörnle János és még Ghyczy Jenő is).37 Feb-
ruár 7-én, egy szombati napon tosev budapesti bolgár követ díszebédjén Hóman 
Bálint azt mondta Ullein-Reviczkynek a napló szerint, hogy Csáky „Bárdossyt vagy 
antalt” ajánlotta utódjaként a miniszterelnöknek . 11-én Hómanék vacsorát adtak az 

32 Fütterer, Cuno Heribert, 1940–1944 között volt Budapesten légügyi attasé.
33 Slavetichi Gróf Orssich (Ferdinánd) Nándor Róbert (Varasd, 1886. július 27 – ?), felesége slavetichi 

Orssich (szül. Egger) Marianne (Mandy), valamint Nándor Róbert első házasságából született fia, 
Gróf slavetichi Orssich (Ferdinánd) Nándor (Bécs, 1916. október 9. – Madrid, 2013. október 26.), 
ismert sportpilóta, utóbb repülőtiszt, a keleti fronton is szolgálatot teljesített. A harmincas évek 
budapesti társasági életében ismert volt. A Fanto olajipari társaságnál dolgozott, a háború után Spa-
nyolországban élt, ahol idős korában 1997 és 2003 között a Szuverén Máltai Lovagrend nagykövete 
volt .

34 Kornfeld Móric, báró (1882–1967) nagyiparos, bankár, felsőházi tag. Bethlen Istvánnal együtt ala-
pította a Magyar Szemle Társaságot. Tagja volt a Magyar Nemzeti Bank Főtanácsának. 1944. már-
cius 21-én a Gestapo elfogta, s Németországba szállította. Az SS-nek a Weiss Manfréd családdal 
kötött megegyezése révén semleges területre távozhatott .

35 Esterházy Móric, gróf (1881–1960) földbirtokos, országgyűlési képviselő, 1917-ben miniszterelnök. 
A két háború között a legitimista ellenzék tagja. Horthy Miklós belső tanácsadói közé tartozott.

36 dr. Moór Oszkár miniszteri tanácsosi címmel és jelleggel felruházott miniszteri osztálytanácsos.
37 Mrs. Ullein-Reviczky naplója, 1941. február 5. és február 21.
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Országos kaszinóban,38 ahol Mrs . Ullein-reviczky épp Bárdossy mellett ült (my 
dining companion was Bárdossy): „Watteau-ruha,39 a vacsoránál Bárdossy, az új kül-
 ügyminiszterünk asztaltársa voltam. Elsőre jó volt benyomásom, azután a második, 
hogy très rusé40 és nem őszinte.”

1941. február 26-án Aleksandar Cincar-Marković jugoszláv külügyminiszter 
többnapos budapesti látogatásra érkezett, melynek során megtörtént a jugoszláv–
magyar barátsági szerződés ratifikációs okmányainak kicserélése.41 a tárgyalások-
kal és fogadásokkal sűrűn telített program keretében, 28-án díszebédet adtak a mi -
niszterelnökségen a jugoszláv diplomácia vezetőjének tiszteletére, akinek görög 
feleségével Mrs. Ullein-Reviczky társalgott (görögül), és a délutáni protokolláris 
teán is részt vett, utóbb pedig – már március 1-jén, szombaton – férjével ott volt a 
hivatalos vendég pályaudvari búcsúztatásán is, aki éjfél előtt nem sokkal hagyta el  
a magyar fővárost.42 

Március 5-én, kedden Ullein-reviczkyéket Howard travers43 amerikai diplomata 
látta vendégül, másnap pedig (másokkal, így Edward – „Ted” – Howe újságíróval,  
a Times helyi tudósítójával például)44 érdekes vendéget hívtak magukhoz ebédre, 
Basil Davidson45 személyében . Ma már ismert, hogy Davidson 1939 végén a brit 
titkos hírszerző szolgálat (Secret Intelligence Service, SIS, azon belül a D-szekció) 
tisztjeként érkezett Budapestre. A sajtófőnök 1941. április elején, ugyancsak egy ket-
tejük által közösen elköltött ebéd után, együtt szemlélte vele a Duna pesti oldalán 
Jugoszlávia ellen vonuló német alakulatokat . Davidson röviddel ezután Belgrád irá-
nyában elhagyta Magyarországot, s utóbb isztambulban vezette egy darabig a hír-
szerzési és különleges műveleteket végző SOE-szervezetnek a magyar, illetve jugo-
szláv szekcióját .46

38 Épülete a mai Semmelweis utca 1–3. alatt található (Magyarok Világszövetsége).
39 Elegáns, kissé historizáló, mélyen kivágott, derékban gazdagon csipkézett ruha volt, alul fodros 

nagy szoknyával (porcelánfigurák hölgyalakjain gyakorta látható).
40 très rusé, francia = nagyon ravasz.
41 Ld. Cincar-Marković érkezéséről és az első két nap programjáról: Cincár-Markovics nyilatkozata 

útjáról. Magyar Nemzet, 1941. február 26. 4. 
42 1941. március 1-jei naplóbejegyzés. Vö. Cincár Markovics jugoszláv külügyminiszter szombaton 

éjjel elutazott Budapestről. Ellenzék, 1941 . március 3 . 8 .
43 Travers, Howard K. (1893–1976), a budapesti amerikai követség első titkára.
44 edward Howe-ról ld . az 1941 . április 3-i bejegyzést és jegyzetünket .
45 Davidson, Basil Risbidger (1914. november 9. – 2010. július 9.), újságíró, történész.
46 jOó András: Világháborús intrikák: A magyar béketapogatózások és az isztambuli színtér fontos 

mozzanatai, 1942–1944 . Századok, 2008/6 . 1421–1464 ., 1422 . – dAvidsOn, Basil: Special Operations 
Europe: Scenes from the Anti-Nazi War . newton abbot, readers Union, 1981 . 60 . – az sOe 
magyar ügyeit illetően koronatanúként kezelhető Pálóczi-Horváth György a kormánykörökből 
Ullein-reviczkyt és szegedy-Maszák aladárt említi, mint Davidson szorosabb kapcsolatait . Ld . 
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Március 15-én, az ünnepi operaelőadáson a „Lakodalmas farsang”47 szerepelt 
műsoron; a „darab borzalmas volt!” – olvasható a naplóban. Másnap mellbevágó hír 
érkezik: „az USA befagyasztotta az Amerikában lévő magyar pénzeszközöket!” 
John Flournoy Montgomery budapesti amerikai követ, az előző eseménnyel nem 
összefüggésben – hivatali küldetése lejártával – 1941. március 17-én elutazott Buda-
pestről. Ullein-Reviczkyné jelen volt a követ búcsúztatásán a budaörsi reptéren. Az 
első magyar Budapest–Lisszabon utasszállító repülőút volt ez (különgépen, egy 
hosszabb megszakítással Milánóban és egy rövid leszállással Barcelonában).48

FAIR PLAy FOR HUNGARy? – DAVIDSON TÁVOZIK, ESTERHÁZy 
VOLt MinisZtereLnök rÁDiósZóZatHOZ GratULÁL

Ezután az események mintegy felpörögtek a sorsdöntő évben. Március 27-én, egy 
csütörtöki napon Mrs . Ullein-reviczky arra a hírre ébredt, hogy a jugoszláv kor-
mányt megdöntötték, Cincar-Markovićot letartóztatták. Ekkor Hitler Sztójay Döme 
berlini követ útján közölte a német katonai erő átvonulási kérelmét és a déli irányú 
magyar területi igények kielégítését (ezt azzal rögzíti a napló, hogy a kérést Horthy 
ekkor „elutasította”). Horthy viszont másnap levelet intézett a Führerhez, s a kérést 
elfogadta. A fogadások, hivatalos ebédek sora ezekben a napokban is folytatódik, 
csupán az tűnik ki a március 30-án kelt bejegyzésből, hogy „Antal szörnyen aggódik 
a jugoszláv helyzet miatt” .49 ezután, április 1-jén: „a helyzet aggasztja antit, a né -
metország szövetségeseként viselt háború eszméje kezd gyökeret verni [ti. a fejek-
ben, J.A.].”50 A következő nap estéjén Ullein-Reviczky „halálsápadt” és nem haj-
landó magyarázattal csillapítani felesége aggodalmát, aki végül egyedül ment el  
a saronov51 szovjet és Jan spišiak szlovák követek jelenlétével is kitüntetett esedékes 

Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára (a továbbiakban: ÁBTL), 3.2.5 O-8-028, „Nílus” 
objektumdosszié, 352 . – szeGedymAszák aladár: Az ember ősszel visszanéz… Budapest, európa–
História, 1996 . i . köt . 302 .

47 Helyesen: Farsangi lakodalom. Poldini Ede vígoperája, amelyet a kormányzó tiszteletére adtak elő.
48 A bejegyzést vö. Montgomery budapesti amerikai követ különrepülőgépen eltávozott. Ujság, 1941 . 

március 19. 3. – A repülőút részletei: Budapest–Lisszabon–Budapest 5400 kilométer. Magyar Szár-
nyak, 1941. április 15. (8. sz.) 12–13., ill. A Lisszabon–Budapest–Moszkvai repülőút terve. Kárpáti 
Hiradó, 1941. április 6. (78. sz.) 5. – A különgép oda-vissza 26 óra alatt tette meg az utat.

49 Ld . a naplóban: 1941 . március 27–30 .
50 A használt kifejezés érdekesen árnyalt: spectre of war as an ally of Germany begins to implant 

itself. A „spectre” szó gondolatot, eszmét, de egyúttal kísértetet is jelent.
51 Saronov, Nyikolaj Ivanovics (1901–1980-as évek második fele) szovjet diplomata. 1939-ben a Szov-

jetunió varsói, majd ősztől 1941 júniusáig magyarországi követe. 1941 után távozott a Külügyi 
Népbiztosságról, a háború után pártfunkcionárius Ukrajnában.
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dinére. Reggel érkezik a hír Teleki Pál öngyilkosságáról. A bejegyzés végén fontos 
időpont szerepel: „Antal este 9.30-kor látta őt a külügyminisztériumban.”52 

Április 4-ére vonatkozóan ugyan már minden programot lemondtak, de 3-án 
(Teleki halálhíre után is!) még közös ebédre került sor Davidsonnal, a korábban em -
lített Edward (Ted) Howe53 újságíróval, a Times budapesti tudósítójával és earl 
Packer54 konzullal, az amerikai követség első titkárával (akit rövidesen Drezdába 
helyeztek át).55 Balogh József irathagyatékából ismert, hogy ekkor hozzá még David-
son egy későbbi partira is hivatalos volt, azonban ezt lemondták. Davidson már szá-
molt azzal, hogy Magyarországot gyorsan el kell hagynia, és helyi kapcsolatai közül 
néhányaknak (pl. Váli Ferenc nemzetközi jogásznak) javasolta: távozzanak vele 
együtt külföldre, illetve valamiképp tartsák a kapcsolatot még.56

Április 8-án Ullein-Reviczky miniszterelnöki sajtófőnök lett,57 a következő napon 
elesett Szaloniki. 12-én szombaton Ullein-Reviczkyné maga javasolta férjének, hogy 
válaszul a BBC támadásaira rádiónyilatkozatot tesz, ha azt „Bárdossy megengedi”. 
A dolog gyorsan zöld utat kaphatott, mert a következő napon már el is lehetett pró-
bálni az elkészült beszéd felolvasását, amelyre „Antal azt mondta, hogy O.K.”. 14-én 
este Ullein-Reviczky és felesége az MTI stúdiójához érkeztek, ahol elmondta a ma -
gyar politikát támogató védőbeszédét, melynek körülményeit naplójában így írta le: 
„Kicsiny, de kényelmes szoba. 6.50-kor a bemondó konferált fel. Hideg borzongás, 
az ájulás kerülgetett, de egy ismeretlen erő segített, hogy elmondjam beszédem – 
azután vége is...az ajtó nyílik és mindenki gratulál [...]”.

52 Az időpont-meghatározás pontosítja az Ullein-Reviczky emlékirataiban írtakat, mely szerint ő 
„kilenc óra tájban” (mielőtt eljött a külügyminisztériumból) benézett még Bárdossyhoz, akinél ott 
találta Telekit, itt még futó párbeszéd és rövid helyzetelemzés történt. A miniszterelnököt Ullein-
reviczky innen a kocsijáig kísérte . Ld . ulleinreviczky antal: Német háború – orosz béke: 
Magyarország drámája . Budapest, európa–História, 1993 . 86 .

53 Pálóczi-Horváth György (később Bobby Howardként az isztambuli magyar SOE-szekció tagja) 
szerint Ted How Basil Davidson beosztottja volt Budapesten, mint SOE-főhadnagy.

54 earl L . Packer, névváltozat: Packer, earl Le noir (Ogden, Utah, 1894 . november 19 . – 1993 . decem-
ber 26.), áthelyezéséről: The American Foreign Service Journal, Vol . 18 . no . 4, april 1941 . 214 .  
A szakmai-hivatali folyóirat a követség első titkáraként jelöli meg.

55 Ezt az időpontot Davidson visszaemlékezései is megerősítik, ld. a fentebb már említett hivatkozást: 
dAvidsOn, 1981. 60., továbbá a március 5-i bejegyzés tartalmát és a hozzáfűzött kiegészítést.

56 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 . 237–238 .

57 az Mti Pro Domo híradása szerint: „Bárdossy László miniszterelnök és külügyminiszter Ullein-
reviczky antal rendkívüli követet és meghatalmazott minisztert a magyar sajtónak mind belpoli-
tikai, mind külpolitikai egységes irányításával sajtófőnöki minőségben megbízta.” Ld. MTI-archí-
vum online, Híradás 1941 . április 8 ., UrL: https://archiv1920-1944 .mti .hu/Pages/PDFsearch .
aspx?Pmd=1 (Letöltve: 2021. 01. 26.)
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A rádióbeszéd az angol fair play eszmeiségének felidézésével indult, melyet „ba -
ráttal és ellenséggel szemben” egyaránt illik érvényesíteni, mint az angolsághoz tar-
tozó „jó modor” (good manners) részét, emiatt a BBC adásaiban tapasztalható „an -
goltalan” (un-English) beállítottság – hangsúlyozta – „meglepte” Magyarországot. 
Majd ezután, felvezetve a magyar érvelést, így folytatta: „Jugoszlávia Magyarország 
barátja volt, de – és ez nagyon nagy de58 – az a puccs előtti Jugoszlávia volt.”  
A beszéd részletesen lefektette a magyar álláspontot az új jugoszláv rezsim illegitim 
voltáról és az abból fakadó lépésekről, végül a nyomatékos „Fair play for Hungary” 
mondattal zárult. Az Egyesült Államok felé való további terjesztés végett a beszédet 
újra, külön is felvették még a Rádióban. Esterházy Móric másnap levélben gratulált 
a szerepléshez . a képes krónika magazin áprilisi száma illusztrált cikket hozott le a 
„Látogatás a nemzet ügyvédnőjénél” címmel.59

ÁtMenetiLeG a réGi kerékVÁGÁsBan

Április második felében a tragikus és nyomasztó napok után a budapesti protokoll-
események menete visszazökkenni látszott a megszokott kerékvágásba . 21-én Her-
bert von Karajan a berlini opera híres karnagya érkezett budapesti szereplésre, fel -
lépéséhez Ullein-reviczky személyesen gratulálhatott . a német követség másnapi 
fogadása igen unalmasnak tűnt, de naplóírónk méltatása szerint azért jól főztek. 
Végül április 24-én egy feszült, megrendült, de némi banalitást és ambivalenciát is 
tükröző bejegyzés: „Szent György napja. Görögország királya és kormánya elhagyni 
kényszerült Athént és Krétára ment!! A britek evakuálnak, a németek előre nyo -
mulnak …borzalmas, borzalmas. Hóman vacsorája. Mindenki gratulál nekem. Fes-
tetics Dosi [Domonkos] azt mondta Antalnak, hogy rádiószózatom bámulatos volt  
– ő a leginkább jóvágású férfi Magyarországon.”60

58 Dőlttel szedve itt, az értelmezés kedvéért angolul: and it is a very big but.
59 a beszéd teljes angol szövege megtalálható: Ura Lt, Magyarnándor-kelecsény, The English 

Speech of Mrs. Ullein-Reviczky in the Hungarian Radio on the Hungarian-Yugoslavian Question . 
– Vö. Ullein-Reviczky Antalné angol nyelvű rádióválasza a londoni rádiónak. Ujság, 1941 . április 
16. 6.– A sajtó eddigi kutatásaink, ill. elérhető forrásaink szerint nem közölt teljes, magyarra fordí-
tott szöveget. Ld. továbbá: URA LT, Magyarnándor-Kelecsény, Esterházy autográf levele, 1941. 
április 15 .

60 Április 14-i bejegyzés. Szent György Görögország számára védőszent, egyben Anglia védőszentje 
is, továbbá az akkori görög király ii . György volt, a brit uralkodó pedig Vi . György . a németek 
április 27-én bevonultak Athénba. – Tolnai Gróf Festetics Domonkos (Bakófa, Vas vm., 1901. feb-
ruár 16. – ?), Festetics Samuel Imre fia, a Magyar Élet Pártja parlamenti képviselője.
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Május 3-án (csak egyes személyeket említve itt) Mrs. Ullein-Reviczky Bárdossy 
feleségével61 és a kormányzó hitvesével, valamint Horthy istvánné edelsheim-Gyulai 
Ilonával találkozott, utóbbival együtt ebédeltek Perczel Juliska újságírónőnél, végül 
az amerikai konzulnál (Packer) volt teán. 6-án, miközben férjét hivatalos elfoglaltsá-
gai kötötték le, az egész estét az újonnan érkezett amerikai követ, Herbert C. Pell62 
társaságában töltötte. 8-án koncertest a finn követségen József főherceg társaságá-
ban, akinek egész családjával Ullein-reviczkyék baráti jó viszonyt ápoltak . ekkor 
zajlott a Budapesti nemzetközi Vásár, amelyet meglátogatott a milánói polgármester 
is, a ritz szállóban részére adott díszvacsorán Ullein-reviczkyné szendy károly 
polgármester oldalán (place of honour) foglalhatott helyet. 

Március 13-án Ullein-reviczky antal elutazott több mint egy hétre németor-
szágba, 14-én érkezett meg Berlinbe kulturális megbeszélésekre .63 Felesége prog-
ramjában 15-én sigray antaléknál64 az új amerikai követ tiszteletére adott díszebéd 
következett, ahol mások mellett Esterházy Móric és a felesége, az unokaöccsük, 
Károly, Chorin Ferenc és neje, továbbá Eugen Filotti65 budapesti román követ is ott 
voltak. A hónap diplomáciai fogadásai közül érdekesnek számít még a Saronov szov-
jet követ által adott díszvacsora, amelyre Mrs . Ullein-reviczky egyedül látogatott el 
és igen jól érezte magát (it was really delightful) . ezen a vacsorán ott volt Bethlen 
István és felesége,66 valamint Pell követ is .

Június 2-án Ullein-reviczky antal Bárdossy kíséretében rómába utazott, ahon-
nan 8-án érkeztek vissza Budapestre. Kisebbfajta diplomáciai „nagyüzem” volt 
ekkoriban, hiszen 10-én a miniszterelnök Ernst von Weizsäckert, a német birodalmi 
külügyminisztérium államtitkárát nagy hivatali vacsorán fogadta, amit naplóírónk 

61 Belatiny-Braun Marietta, Gömbös Gyula második feleségének, Szilágyi Erzsébetnek a féltestvére.
62 Herbert Claiborne Pell Jr. (New york, 1884. február 16. – München, 1961. július 17.), jelentős ame-

rikai politikus, diplomata, New york állam képviselője, az USA követe Portugáliában, majd 
Magyarországon. Tagja volt az Egyesült Nemzetek Háborús Bűnöket Vizsgáló Bizottságának.  
a Duna-parti ritz szállodában rendezte be hivatalát és lakását .

63 szily kálmán és Ullein-reviczky antal megkezdték Berlinben a kulturális megbeszéléseket . Nem-
zeti Újság, 1941 . május 15 . 5 .

64 Gróf alsó- és felsősurányi Sigray Antal (Ivánc, 1879. május 12. – New york, 1947. december 26.), 
kiemelkedő legitimista politikus. 1939-től tagja a felsőháznak, ahol 1943. december 14-én fellépett 
Magyarország háborúból való kilépése mellett. A német megszállás után a mauthauseni koncentrá-
ciós táborba került .

65 Eugen Filotti (Bukarest, 1896. július 28.? – Párizs, 1975. június 1.), tekintélyes román diplomata, 
író, publicista. Törökországi követ volt, majd később Görögországban és Bulgáriában képviselte 
követként hazáját. A második bécsi döntés után nevezték ki Budapestre. 1944-ben jelentős szerepe 
volt magyar zsidók mentésében. 1944 júliusában visszatért Bukarestbe.

66 Gróf Bethlen Margit (Budapest, 1882. augusztus 6. – Budapest, 1970. június 7.), író, újságíró. Beth-
len andrás politikus, miniszter lánya .
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igen unalmasnak talált. Másnap Pell követ és felesége más exkluzív vendégek (pl. 
Zichy Edina grófnő és a bajor Wittelsbach-uralkodóház tagja, Elisabeth Marie See -
fried grófnő, Auguszta királyi hercegasszony nővére)67 társaságában ebédelt Ullein-
Reviczkyéknél. Említhető még Giuseppe Bottai olasz oktatási miniszter látogatása, 
akinek két év múlva, a Duce bukása után, karrierje nagyon furcsa fordulatot vett.68

ELSÖTÉTÍTÉS…

1941. június 22-én, a mozgalmas budapesti diplomáciai hétköznapokat követő rövi-
debb vihar előtti csend után, a világtörténelem mennydörgő szavát ismét hallatta.  
a napló így szól: 

„Orosz–német háború. Reggel 6.30-kor ébredtünk arra a hírre, hogy Németország 
harcot indított a bolsevikok ellen. Bármelyik percben [jöhet] telefon. A Margit-szi-
getre mentem és [ott] teázás a Picadillyben [mulató a Nagyszálló mellett, J.A.], ahol 
ott voltak Spišiakék Danicával [a szlovák követ lánya, J.A.]. ELSÖTÉTÍTÉS.69

23. Az elsötétítés ebben a hőségben rettenetes. Hallottam Churchillt előző este  
a bolsik mellett síkraszállni! Túlontúl rémisztő. Úgy gondolom, hogy Angliának 
folytatni kell a nácizmus elleni harcot, de ne segítsen a szovjeteknek.”

A következő napon Ullein-Reviczkyék vacsorát adtak a margitszigeti Palatinus 
Szállóban. Itt Bethlen is feltűnt. Festetics Domonkos, akit „főleg a politika érdekel”, 
ekkor nem nyerte el Mrs . Ullein-reviczky tetszését70 a megjelenésével, noha egyéb-
ként igen megnyerő (charming) volt, s azt is világossá tette: „Ő és a kormánypárt 
azt akarják, hogy antal legyen a külügyminiszter, de Bárdossy magának akarja  
[ti. a tárcát, J. A.].”

Június 25-én a bejegyzés így szól: „Kánikula. Elsétáltam a Corvinig. Sehol nem 
találok arany szatént . Vágyódom az én kandillim után . igazán remélem, hogy legké-
sőbb július 14–15-én elindulhatunk. Isten segedelmével.”

ezután ismét drámai napok következtek, a kassai bombázás és a szovjetunió 
elleni hadbalépés, július 3-ig azonban nem található bejegyzés, ami elég szembeötlő, 
hiszen az ilyen horderejű események korábban mind említést nyertek.

67 Elisabeth Marie Auguste, Seefried auf Buttenheim grófnő (München, 1874. január 8. – Gresten, 
Ausztria, 1957. március 4.) a Wittelsbach-házból való bajor hercegnő, Ferenc József császár és 
király unokája .

68 A fasiszta mozgalom e vezéralakja utóbb a francia idegenlégió tagjaként harcolt a szövetségesek 
oldalán a normandiai partraszálláskor .

69 kapitálissal és piros tintával az eredeti szövegben kiemelve .
70 Dosie is not as handsome as I thought, but most charming. Mainly interested in politics .
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Július 5-től kisebb, két éjszakás balatonarácsi nyaralás következett, vasárnapi csa-
ládi kiruccanással Balatonfüredre. Budapestről Balatonarácsig az út oda és vissza is 
körülbelül 2 óra 10 percet vett igénybe, ami mai sztenderdek szerint sem hosszú idő. 
a nyár nem volt ugyan eseménytelen, de Ullein-reviczkynét ekkor az aggasztotta 
– a Balkánon épphogy csak lezajlott események miatt különösen –, hogy szokásos 
nyári útja a szüleihez, Kandillibe megvalósítható-e egyáltalán a háborús Európa 
akkori viszonyai közepette. Megnyugtató hír érkezik azonban július 21-én: indulnak 
a Budapest–Szófia hálókocsis járatok, a biztonságos utazásnak nincs különösebb 
akadálya. 25-én viszont felröppen a hír, hogy a Dardanellák vidékére is átterjedhet  
a háború, de végül másnap délután 3.40-kor, a MITROPA-hálókocsi71 utasaként 
Mrs . Ullein-reviczky elindulhatott . az utazás így is viszontagságos volt a nyári 
hőség mellett, a vonat másnap este 11-re ért Szófiába, ahol Jungerth-Arnóthy Mihály72 
követ várta az utazókat .

Ezen a nyáron később maga a sajtófőnök is elhagyta Budapestet, s augusztus 9-én 
Kandillibe érkezett (feleségének születésnapját mindig ott töltötték együtt, kivéve 
1943-ban, amikor kizárólag a feleség utazott, illetve a vészterhes 1944-ben, amikor 
mindketten a stockholmi követi állomáshelyen maradtak, utazás akkor nem is volt 
lehetséges).73 Ullein-reviczky már szeptember 1-jén visszautazott Magyarországra, 
de felesége és kislánya, Lovice csak október 7-én érkeztek vissza Budapestre. Az 
első nagyszabású esemény otthon Bogdan Filov bolgár miniszterelnök látogatása 
volt a hónap közepén. Naplóírónk Bárdossy díszvacsoráján finoman szólva sem volt 
elragadtatva a társaságtól (Filov nejétől különösen nem), az új német követet, Dietrich 
von Jagowot viszont rokonszenvesnek ítélte .74

Novemberben két bejegyzést érdemes hangsúlyosan kiemelni. 1941. november 17. 
napjáról nemcsak azt tudhatjuk meg, hogy Lydia, a házvezetőnő betörte az egyik 
ablaküveget vagy épp nem működött a telefon, hanem azt is, hogy a rendszeres bri-
dzsezéssel egybekötött teázásra Mrs. Ullein-Reviczky az időközben már Ameriká-
ban tevékenykedő Eckhardt Tibor itthon maradt feleségét75 is meghívta – ezzel pedig 

71 Az akkor negyedszázados német Közép-európai Háló- és Étkezőkocsi-társaság (Mitteleuropäische 
Schlafwagen- und Speisewagen-Aktien-Gesellschaft, MITROPA) több száz háló- és étkezőkocsit 
üzemeltetett a háború alatt, jellegzetes piros kocsijai voltak.

72 Jungerth-Arnóthy Mihály (Bácsordas, 1883. március 13. – Budapest, 1957. szeptember 11.), diplo-
mata. 1933-tól 1935-ig ankarai, 1935-től 1939-ig moszkvai, 1939-től 1944-ig szófiai magyar követ. 
1944 . április 6 . és október 15 . között a külügyminiszter állandó helyettese .

73 Ullein-Reviczky Lovice Mária közlése a szerzőnek.
74 Október 15-én kelt bejegyzés .
75 Podmaniczky Ilona (1896 – Denver, Colorado, 1981), Eckhardt Tibor második felesége. Eckhardt 

1941 tavaszán ment Horthytól és Telekitől nyert bizalmas diplomáciai küldetéssel az Egyesült Álla-
mokba, akkor még azzal, hogy vissza fog térni. Erre azonban nem került sor. Felesége Magyaror-
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férjét alaposan feldühítette. Ebben a bejegyzésben arra mutat rá Mrs. Ullein-Re -
viczky, hogy férje „nélkülözte az arányérzéket abban a tekintetben, miképpen kell 
ügyes trükkökkel semlegesíteni azt, hogy Magyarország náci hírében áll” . ezen  
a teázáson ott volt Pell amerikai követ is egyébként, ami az előbbiek tekintetében sok 
mindenre magyarázatot adhat. Két nappal későbbről pedig figyelemre méltó báró 
Vojnits Miklós76 korábbi országgyűlési képviselő elejtett megjegyzése, mely szerint: 
„Bárdossynak le kell mondania, mivel az országban ismeretlen és Lukács Béla fog-
lalja el a helyét!”77 Mindez utal arra, hogy az esztendő őszén már erősebben érlelőd-
tek bizonyos politikai változások .

Persze Bárdossy november végi berlini látogatásáról sem feledkezett meg a napló, 
amelyre természetesen a miniszterelnököt a sajtófőnöke is elkísérte (november 23-án 
délután 3.45-kor indultak útnak). Bárdossy az Antikomintern Paktum meghosszab-
bításáról szóló okmányt írta alá a német fővárosban.78

December 2. „Pell kommünikét nyújtott át Bárdossynak a brit kormány részéről, 
melyben közlik velünk, ha nem szüntetjük be az ellenségeskedést a szovjetunióval79 
szemben december 5-ig, anglia hadat üzen nekünk . Pellt arra kértük, táviratozza 
vissza, hogy csapataink fokozatosan visszavonulnak és nem az arcvonalon vagyunk.” 
Ennek a napnak az estéjén Bárdossy a Lengyel Főkormányzóság élén álló Hans 
Frankot fogadta, az alkalom során Mrs. Ullein-Reviczky „rosszul volt”, ennek pedig 
a két nap múlva súlyosbodó megfázásán túl lehetett talán más oka is.

A kommünikében megjelölt napon (december 5-én) „Antal egész nap ide-oda 
rohangált Bárdossyval, mert a londoni rádió bemondta: az ultimátum holnap lejár . 
Grande nervosité . . .”80 Majd ezután, december 6-án: „Szörnyű hír – Anglia hadat fog 
üzenni nekünk éjfél után. Ez mélyen fáj nekem.” 7-én pedig, az „éjféli hírekben 
(vasárnap)” Japán támadás az Egyesült Államok ellen (Pearl Harbor).

a december 11-i bejegyzés rögzíti, hogy Hitler és Mussolini beszédjeikben hadat 
üzentek az Usa-nak . ezután „anti a miniszterelnökhöz rohant – rendkívüli minisz-
tertanácsi ülés. […] Antal este 10.15-kor jött haza vacsorázni. Nagyon feldúlt –  

szágon maradt, az amerikaiak számára lényeges információs kapcsolatnak számított. (Kádár Lynn 
Katalin közlései nyomán.)

76 Bajsai Vojnits Miklós báró (Szabadka, 1895. október 25. – Budapest, 1972. augusztus 10.)
77 November 19-i bejegyzés, amely azonban Vojnits megjegyzését a megelőző napra vonatkozóan 

említi .
78 A berlini esemény nagyszabású és igen protokolláris volt. A magyar delegáció november 28-án 

érkezett vissza Budapestre. Ld. Bárdossy nyilatkozott a berlini konferenciáról. 8 Órai Újság, 1941 . 
november 28 . 1 . – Vö . a napló aznapi bejegyzésével .

79 az eredetiben rövidítéssel: U.S.S.R.
80 Grande nervosité, francia = nagy idegesség. A megelőző teljes angol mondat: Antal was hopping 

about with Bárdossy all day as London radio said the ultimatum expires tomorrow .
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a legrosszabbra számíthatunk . a diplomáciai kapcsolatok megszakítása az Usa-val . 
Pellt felszólították a távozásra.

12. Péntek. Magyarország hadat üzen az USA-nak!! Ez aztán tényleg felzaklat. 
rettenetes hír . . .a náci csizma alatt arra kényszerültünk, hogy hadat üzenjünk ame-
rikának!”

A lesújtó nap estéjén végül Kállay Helénnel, Kállay Miklós majdani miniszterel-
nök feleségével moziba mentek, a „Mellékutca” (Back Street) című amerikai filmet 
nézték meg Charles Boyer főszereplésével, fél nyolcas kezdéssel a váci utcai Corso 
Filmszínházban (mai Pesti Színház). Antal későn ért haza, s a másnapi bejegyzés 
szerint le is akart köszönni hivataláról . a vészterhes év így ért lassan a végéhez .

1942

néHÁny naP a tÁtrÁBan

az évkezdés ismét gyakori társas összejövetelei mellett érdekes eseménynek te -
kinthető, hogy Ullein-Reviczkyék január 23-án néhány napra elutaztak Szlovákiába, 
a Tátrába. A vonatút lassú és fárasztó volt, késéssel és várakozással a szlovák–
magyar határon, majd egy fűtetlen vagonban való hosszú utazással. Így érkeztek a 
Csorba-tóhoz, ahol Gašpar Tido81 szlovák sajtófőnök köszöntötte őket. Tartózkodá-
suk során találkoztak spišiak budapesti követtel, talamo olasz követtel, valamint Pró-
 nay Györggyel,82 a felsőház prominens (erősen angolbarát) tagjával. A 24-i bejegyzés 
szerint a „fiatal Horthy-pár” (Horthy István és felesége Ilona) szintén ott időztek. 
Ilonával egyébként 28-án együtt is teáztak, többek, így például Andrássy Manó gróf 
társaságában . a téli üdülés végén, 31-én közös ebédre került sor alexander Machhal 
(másnéven: Mach Sanyóval)83 a szlovák állam belügyminiszterével . Gašpar tido 
egyébként tavasszal (március végén) ellátogatott Budapestre. A magyar sajtó akkor 
fel is idézte korábbi tátrai „tanácskozásukat” és a kétoldalú viszony javítására tett 
későbbi erőfeszítéseiket (a sajtó terén egyébként igen rossz volt Budapest és Pozsony 

81 Gašpar Tido (Nagyrákó, szlovákul: Rakovo, 1893. március 7. – Érsekújvár, 1972. május 10.), író, 
újságíró, a Tiso-féle Szlovákia egyik főideológusa, sajtó- és propagandafőnök, a szlovák törvény-
hozás tagja .

82 tótprónai és blatniczai báró Prónay György (tápiósáp, 1887 . március 21 . – Budapest, 1968 . decem-
ber 19.), miniszterelnökségi államtitkár Bethlen István kormányfősége idejében, 1934–1944 között 
felsőházi tag. A II. világháború idején, a németellenes, angolbarát csoportosuláshoz tartozott.

83 Alexander (Šaňo) Mach Mederský (Tótmegyer, 1902. október 11. – Pozsony, 1980. október 15.) 
szlovák politikus, újságíró. Az első Szlovák Köztársaság belügyminisztere, kormányának alelnöke, 
a Hlinka-gárda főparancsnoka.
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kapcsolata). A Revíziós Liga havi rendszerességgel megjelenő angol nyelvű folyó-
irata, a Danubian Review márciusi száma szintén külön megemlékezett a tátrai talál-
kozóról .84 Ujszászy István háború utáni (az ÁVH részére készített) feljegyzéseiben 
külön címszó szerepel: „tidó Gáspár és Ullein-reviczky antal kapcsolatai” . Állító-
lag ketten az angolszász hatalmak jóindulatát is meg kívánták volna nyerni szlovákia 
vatikáni követségén keresztül. Ujszászy szerint a vezető szlovák politikusok csend-
ben közeledtek és „bebiztosították magukat” Magyarország felé is, miközben ma -
gyarellenes külpolitikát vittek, de azért (pl. Tido) magyar oldalról ígért „megfelelő 
díjazás” mellett meggyőzhetőek voltak a szorosabb politikai együttműködés felől 
is .85 Az év vége felé Ullein-Reviczky a magyar lapok főszerkesztői részére sajtófő-
nöki minőségében tartott rendszeres értekezleteinek egyikén utalt tátrai találkozó-
jára a szlovák belügyminiszterrel, mégpedig pozitív beállításban, s tudjuk, hogy 
utóbb, 1943 augusztusában erősen szorgalmazta a szlovák–magyar együttműködést 
a szomszédos állam budapesti követe előtt.86

„KRISTóF TELEFONÁLT AZ ÉJJEL…” – MINISZTERI REMÉNyEK, 
néMet eLUtasÍtÁs

Az év kezdetén a helyzetet tekintve különösen figyelemre méltó gesztusként Herbert 
Pell, a távozni kényszerülő amerikai követ búcsúzásként aláírt fotóval kedveskedett 
Ullein-reviczkyéknek ( január 3.). 8-án Ullein-Reviczky a Budapesten tárgyaló 
Ribbentrop birodalmi külügyminiszterrel találkozott délelőtt 10 óra körül. A német 
vendég másnap hagyta el a fővárost. Ismert jövetelének célja: igen jelentős magyar 
erők kiküldésének óhaja a keleti frontra. 15-én Ciano olasz külügyminiszter vacso-
rázott Bárdossynál, aki hamarosan, 17-én kolozsvárra utazott, ahová vele ment 
Ullein-reviczky is .

84 Budapest és Pozsony kölcsönös megértésre törekszik . Magyar Nemzet, 1942 . március 21 . 2 . – 
Hungarian-slovak relations . Danubian Review, Vol . iX . no . 10 . March, 1942 . 15 .

85 Vallomások a holtak házából. Ujszászy István vezérőrnagynak, a 2. vkf. osztály és az Államvédelmi 
Központ vezetőjének az ÁVH fogságában írott feljegyzései . szerk . hArAszti György . Budapest, 
Corvina–Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára, 2007. 354–355. (A továbbiakban: 
ujszászy: Vallomások.)

86 „…a háború szolgálatában”: Főszerkesztői értekezletek 1942. szeptember 22. – 1943. augusztus 25 . 
szerk . jOó andrás . Budapest, napvilág kiadó–Magyar távirati iroda, 2007 . 86–87 . – jAnek istván: 
Magyar közeledési szándékok a szlovák vezetőkhöz 1943–1944 folyamán. Múltunk, 2010/4 . 107–
147 . 137 ., 139 .
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Február 16-án Kállay Kristóf kereste a sajtófőnököt, majd 19-én sor került Horthy 
istván kormányzóhelyettessé való megválasztására,87 a jelenlévő Mrs. Ullein-Re -
viczky az eseményt rendkívül „felvillanyozó”88 látványosságnak értékelte . ez alka-
lommal szóba kerül, hogy Ullein-Reviczky miniszteri kinevezést nyerhet; másnap  
a feleség a kormányzói családhoz teára volt hivatalos, ott a kis Ullein-Reviczky 
Lovice a tizenhárom hónapos Horthy istvánkával játszott, majd az aktuális bejegy-
zésben az is olvasható, hogy „Homonnay [Tivadar]89 és [Fall Endre?]90 beszélni fog-
nak a Kormányzóval és a Kormányzóhelyettessel Bethlen kívánságát illetően”,91 
hogy „csináljanak Antalból” propagandaminisztert. Február 22-én újabb, az előbbi-
ekhez kapcsolható érdekes naplórészlet, amely erős politikai előérzetet mutat: „Izga-
tott vagyok a miniszteri kilátások miatt. Úgy érzem, hogy valami történni fog, noha 
Bárdossy féltékeny Antal népszerűségére.”

Február 26-án a korábbi sejtések konkretizálódtak:
„5 .45 antal azzal a hírrel érkezett vissza a külügyminisztériumból, hogy a kor-

mányzó délután 6.30-ra magához rendelte! A „bonjour”-t vettem fel [napközbeni for-
mális ruha, J.A.] és este 8.15-kor indultam. Rohantam a Gellértbe, hogy találkozzam 
vendégeinkkel, Antal késett! Kormányzónk közölte vele, hogy Bárdossy le fog mon-
dani és új kormányt alakít meg, politikai nézeteiről kérdezte. Annyira izgatott 
vagyok .”

Március 2-án Ullein-reviczky Horthy társaságában vacsorázott, a 6-án kelt be -
jegyzés pedig említi, hogy másnap 10 .30-ra a kormányzóhelyettes kérette magához . 
Minden bizonnyal, szemben az előzetesen táplált nagy reményekkel, Horthy István 
„tétován beszélt”, s a feljegyzésben végül ennyi áll: „a németek közbeavatkoztak”.

A március 8-i bejegyzés tovább fűzi az előzőeket: „Homonnay [Tivadar] tele -
fonált, hogy a miniszteri kinevezés ügyében valaki interveniált Antallal szemben. 
Mindenki számított erre. Telefonált Fall Endrének, aki 12.45-kor felkereste és tájé-

87 A felsőház és a képviselőház együttes ülésen fogadja el az 1942: III. törvénycikket a kor mányzó-
helyettes megválasztásáról .

88 Vagy más fordításban: fellelkesítő, az eredetiben: most thrilling spectacle .
89 Szinte teljesen bizonyosan: Homonnay Tivadar (Kalocsa, 1888. május 3. – Budapest, 1964. június 

30.), keresztényszocialista politikus, 1942. márciustól Budapest főpolgármestere, aki posztjáról  
a német megszállás elleni tiltakozásul lemondott (1944. március 23.). A naplóban azonban csak a 
vezetéknév szerepel, ami gyakran jelenti (főleg 1943-ban) Homonnay Tivadar fiát, Lászlót, aki 
Szófiában, majd Stockholmban teljesített diplomáciai szolgálatot, de itt nemigen lehet másról szó, 
mint tivadarról .

90 Fall Endre, a Revíziós Liga főtitkára. A kézírás, a tinta elmosódottsága miatt, itt nagyon nehezen 
kiolvasható, de más betűkombináció vagy név nem túl elképzelhető.

91 Az angol naplószövegben: …will talk to the Regent and Vice Regent re. [regarding] Bethlen’s wish 
to make Antal Cabinet Minister of Propaganda.
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koztatni fogják a pártot [Magyar Élet Pártja]. 5.15-kor ébredtünk. Anti felhívta 
Homonnayt, aki közölte vele, a helyzet jóra fordult!! [...] Később a Magyar Élet Pártja 
[fő]titkára92 telefonált, hogy Kállay holnap látni kívánja Antalt, a randevú [Kállay] 
Kristóf révén jön létre. Megint örülünk, de reszketünk. Kedden az új kormány bemu-
tatkozik .”

Másnap, március 9-én (Kállay kinevezése előtt tehát egyetlen nappal), az utóbb 
közölt információ dacára, a már kijelölt új kormányfőről nem szerepel épp semmi, 
ellenben a következők: „Horthy Pista titkára kereste telefonon Antalt, aki addigra 
elment. Már csaknem délután 2 óra és semmi hír, csalódottság vesz rajtam erőt. Anti 
hazaért, egyelőre semmi egyértelmű. Ghyczy intrikál, hogy elnyerje az állást,  
Má  riássy93 és sztójay! Lóczyékhoz94 mentem bridzsezni.” A bridzsező társaságban  
– mint folytatta – ezután „előre gratulálnak nekem, meglehetősen rosszul vagyok 
ettől. Dosi azt mondta, hogy Antal külügyminiszter lesz, eldöntött kérdés! Festetics 
Dosi vitt haza. Antal közli, Bárdossy elfogadta, hogy külügyminiszter maradjon!  
A propagandatárca a következő reményünk.”

A fentebb áttekintett, február végi–március eleji bejegyzések azért tarthatnak szá-
mot a figyelmünkre, mivel Ullein-Reviczky, illetőleg Kállay Miklós emlékiratai az 
eseményeket hozzávetőleges (kissé pontatlan) időrendi tálalásban mutatják be, emi-
att homályban marad például, hogy Bárdossy menesztése közelebbről mikor is vált 
egészen szilárd és megmásíthatatlan (majd mások felé nyíltan és egyértelműen kö -
zölt) döntéssé Horthynál, amit kész tényként kellett kezelni. Az események itt gyors, 
szinte pergő módon követik egymást. Ullein-Reviczky emlékírása rögzíti, hogy már-
cius elejének (vagy még február végének, amire viszont Kállay emlékirataiból lehet 
következtetni) egyik reggelén, ami – mint írta – „Budapesten azt jelenti, úgy tíz óra 
tájban”, bevezették őt Kállay szobájába az Országos Öntözésügyi Hivatalban. A láto-
gatás célja nem más volt, mint hogy kállay tudomására hozza Bárdossy menesztésé-
nek tényét és egyúttal azt is, a kormányzó „reá szándékozik bízni az új kormány 
megalakítását”. Ez a fentiek szerint leginkább a hónap első napjára esett volna. Bizo-
nyosnak ítélhető emellett, hogy Horthy már fia kormányzóhelyettessé történt meg -
választása előtt meghozta a végső döntést. Ullein-Reviczky határozottan érvelt az 
elsőre erősen vonakodó Kállay verbális kitérő manővereivel szemben, hangsúlyozva, 
hogy Horthy a „fejébe vette” a kormányfői kinevezését. Így töltöttek együtt egy 
órát .95 kállay emlékirataiban mindemellett azt írja, hogy Ullein-reviczky 1942 

92 Kósa Lajos, a MÉP országos főtitkára.
93 Márkus- és batizfalvi Máriássy Zoltán (1891–1963 [másutt: 1970]), diplomata, 1935–1941-ig anka-

rai, majd 1941 és 1943 között római követ .
94 Minden bizonnyal ifj. Lóczy Lajos geológusról és feleségéről esik szó.
95 ulleinreviczky, 1993 . 127 .
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„telén” kereste őt fel és elmondta, hogy az „előző napon Horthynál járt”, aki közölte 
vele, Bárdossyt „mindenképpen fel akarja menteni”. A napló és a visszaemlékezések 
alapján csaknem bizonyosan február 27-e volt az a nap, amikor az említett beszélge-
tés lezajlott. Kállay ezután következő (nagyon bizalmasan kezelt) első vizitje Horthy-
 nál valószínűleg már március 1-jén vagy másodikán megtörtént, mivel ezután még 
több nap eltelt, mire „beadta a derekát”. 10-én pedig új kormányfőként már hivatalba 
is lépett .96

Bárdossy maradásának emlegetése az új kormány külügyminisztereként legfel-
jebb arra szolgált, hogy a menesztése kapcsán felmerülő spekulációkat tompítsa. 
Bizonyosnak látszik azonban, hogy Kállay kezdettől a saját új külpolitikai elgondo-
lásait szorosan követő személyt szánt a külügyi tárca élére. Ullein-Reviczky kézen-
fekvőnek tűnt, személye így elvi megfontolás tárgya lett, viszont a külső körülmé-
nyek ekkor teljesen lehetetlenné tették előtérbe helyezését. Több név felmerült (Apor 
Gábor, a tekintélyes szentszéki követ egészen bizonyosan, és sejthetően Ghyczy Jenő 
is), de Kállaynak jobb választása (Berlinre való tekintettel) nem lehetett, mint az, 
hogy a posztot üresen hagyja .97

a budapesti német követ március 7-én jelentett Bárdossy (jegyezzük meg, csupán 
„diplomáciai”) betegségéről, egyben pedig Kállay valószínű kinevezéséről, s arról, 
hogy Ullein-Reviczky potenciális külügyminiszterjelölt. Ribbentrop úgyszólván 
Kállay hivatalba lépésével egyidejűleg kifejtette, hogy Ullein-Reviczkyt nem tűrik  
a külügy vezetőjeként és ezt a magyar kormánynak világosan az értésére kell adni. 
A vonatkozó német feljegyzés külön kitért Ullein-Reviczky feleségének a származá-
sára, valamint a Pell követtel való kapcsolatukra is, amelynek hírszerzési jelentősé-
get tulajdonítottak. Sztójay Berlinben még március 18-án is azt erősítgette a német 
külügy előtt, hogy Bárdossy mellett nincs egyéb jelölt, s ő maga hozakodott elő vele, 
hogy Ullein-Reviczky mögött komoly tényező nem is áll.98

96 kállAy Miklós: Magyarország miniszterelnöke voltam 1942–1944 . Budapest, európa–História,  
i . köt . 39–40 ., 44 .

97 jOó, 2020 . 263–264 . – mAcArtney, Carlyle Aylmer: October Fifteenth: A History of Modern Hun-
gary 1929–1945 . edinburgh, University Press, 1957 . ii . köt . 91 . 2 . lábjegyz . – FrAnk tibor: the 
„Anglo-Saxon” Orientation of Wartime Hungarian Foreign Policy: The Case of Antal Ullein-
reviczky . Diplomacy and Statecraft, 2015/4. 591–613., 600. Ld. még uo. 611 (56–59. jegyz.).

98 Akten zur deutschen auswärtigen Politik 1918–1945. Aus dem Archiv des Auswärtigen Amtes, Serie 
E. szerk . krüGerbulcke, ingrid–lehmAnn, Hans G . Göttingen, Vandenhoeck und ruprecht, 
1972 . ii . nr . 15 ., 30 ., Jagow jelentése, 1942 . március 7 . – a Wilhelmstrasse és Magyarország. Német 
diplomáciai iratok Magyarországról, 1933–1944 . szerk . ránki György et al . Budapest, kossuth, 
1968. 652–653. Weizsäcker feljegyzése Ribbentropnak, 1942. március 13.
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Március 10-én a napló az új kormány beiktatását rögzítve így folytatódott: „Kris-
tóf telefonált az éjjel, hogy Kállay alatt a kormány ugyanaz marad! Férjecském99 
olyannyira feldúlt, hogy vérzik a szívem. Délután 4-kor teszik le az esküt, azután 
Kállay látni akarja, hogy megbeszéljék jövendő együttműködésüket.” Még megtud-
hatjuk ezután a következőt is: „Homonnay [Tivadar] járt Horthy Pistánál, aki azt 
mondta neki, hogy Antal a jövő embere.”100

A napló tanúsága szerint Ullein-Reviczky elkísérte Kállayt a Magyar Élet Pártja 
tagjai közé március 12-én, ahol a „fogadtatása jó volt”. Ezután pedig erős szavak 
következnek a távozó miniszterelnökről: „Antal felkereste a szkulikit [csúszómá-
szót]101 a szanatóriumban . ez egy goujat sans pareil,102 azon füstölög, hogy Kállay 
nem tud kormányt alakítani anélkül, hogy ő megígérné, csatlakozik, mint külügymi-
niszter .”

Bárdossy már a megelőző héten szanatóriumba vonult. De korábban, februárban is 
szembetűnő lehetett (lásd a fent ismertetett február 26-i, ill. a korábbi, 20-án és 22-én 
kelt bejegyzések tartalmát), hogy a kormányzóhelyettessé történt megválasztása 
után, a február 20-án megejtett protokolláris kihallgatást követően csupán egy nap-
pal, Horthy István máris felkereste hivatalában Bárdossyt, amint erről rövid újsághír 
is tudósított .103

kállay március 15-én rádióbeszédet104 mondott, oda pedig Ullein-Reviczky – fel-
adataiból is adódóan – elkísérte a miniszterelnököt .105 Este ünnepi operaelőadás volt, 
ahová az említett Orssichékkal mentek, s ahol Kállay Kristóf a menyasszonyával 
ugyancsak ott volt és jó benyomást tett, továbbá „Horthy Pista” „sok tapsot kapott” 
az operaesten, és Mrs . Ullein-reviczkynek jó volt látnia kállayékat is a díszpáholy-

99 a szövegben angolul: My Hubby
100 Az eredetiben francia kifejezés szerepel: Antal est l’homme à venir. Szó szerint: eljövendő ember.
101 σκουλήκι, fonetikusan: szkuliki, görög = csúszómászó, kukac. Itt bizonyos, hogy Bárdossyra gon -

dol a naplóíró .
102 goujat sans pareil, francia = példátlan bugris/faragatlan alak.
103 Ld. két napilapnak a sorok közt eléggé sokat is sejtető cikkeit Bárdossy távozásáról: Lemondott  

a gyengélkedő Bárdossy László. Függetlenség, 1942 . március 11 . 1 . – Bárdossy László lemondott, 
Kállay Miklós, az új miniszterelnök és külügyminiszter letette az esküt (vezércikk). Magyar Nem-
zet, 1942. március 11. 1–3. – A kihallgatásra uo.: Bárdossy László első kihallgatása a kor mányzó-
helyettesnél, ill. Horthy István látogatása Bárdossynál, február 21. 5.

104 a beszéd teljes szövegét ld . az MTI jelentése, 1942. március 15. (Gu/B 2), ill. A rend az alapfeltétele 
a hadrakelt sereg ütőképességének és Magyarország fennmaradásának: Kállay Miklós miniszterel-
nök rádiószózatot intézett a nemzethez . Nemzeti Újság, 1942 . március 17 . 3 . 

105 A miniszterelnök 1 óra előtt érkezett a Rádió Sándor utcai székháza elé, Ullein-Reviczky Antal, 
továbbá fia és személyi titkára, Kállay Kristóf miniszteri fogalmazó kíséretében. A székház bejá-
ratánál Náray Antal, az MTI és a Rádió elnöke fogadta. Ld. Beszélt a miniszterelnök. Rádióélet, 
1942 . március 20 . 5 .
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ban. Másnap azonban Mrs. Ullein-Reviczky egy beszélgetőpartnerétől azt a fülest 
kapta, hogy Kállay „félre akarja állítani” a férjét, s nem óhajt belőle külügyminisztert 
csinálni. A török követségen 16-án fogadást tartottak, amire Mrs. Ullein-Reviczky 
nem ment el (a naplóban egyszerűen ennyi: Didn’t go to the Turks), de másnap ezt 
igencsak megbánta, mivel „Bethlenék ott voltak” .106

A JÖVŐ TARTALÉKA

Homonnay tivadar március 20-án közölte Ullein-reviczkyvel, hogy neki a kor-
mányzó azt mondta, Antal számára a „jövő tőke[tartaléka]” és „nagyon nagyra érté-
keli őt” (Regent told him Antal is his Capital107 for the future and he thinks very 
highly of him); most azonban „angol felesége miatt külügyminiszter nem lehet, a né -
metek közbeléptek”. 23-án azután Kállay maga is megsúgta végre a sajtófőnökének 
(told „en secret”108 to Antal), hogy a németek kifejezetten magát a kormányzót kérték 
Berlinből, hogy „Antalból ne csináljon külügyminisztert” (the Germans asked the 
Regent personally from Berlin not to make Antal Foreign Minister!). Az ekkor keserű 
pirulaként ható közlését kállay enyhíteni kívánta, a legmagasabb hivatali rangot 
helyezve kilátásba, s pontosan meg is ismételve Horthy szófordulatát (tőke a jövőre 
nézve) – minthogy „felesége angol”.

Április 7-én Horthy személyesen fogadta Ullein-Reviczkyt, s a napló szerint 
ugyanaznap az épp Budapesten tartózkodó berlini japán nagykövet, Hirosi Osima 
báró (útban Ankara felé)109 találkozót kért a sajtófőnöktől. A kormányzói audiencia 
minden bizonnyal kapcsolatban volt a sajtófőnök közelgő zágrábi útjával, amelynek 
során a „független horvát állam újbóli megalakulásának” évfordulójára a horvát 
fővárosba utazó hivatalos magyar küldöttséget vezette Ullein-Reviczky, Horthy 
pedig egyidejű táviratot intézett Ante Pavelićhez.110 Április 14-én, alighogy vissza-
tért Zágrábból, robert de Dampierre111 követtel (a Vichy-Franciaország budapesti 
képviselőjével) és József főherceggel ebédeltek a francia követségen, továbbá még ott 

106 Was a fool not to go to the Turks, the Bethlens were there .
107 Az eredetiben aláhúzva.
108 en secret, francia = titokban, bizalmasan.
109 A délkeleteurópai úton lévő japán diplomatára vonatkozóan ld. Török csapatösszevonás a keleti 

határon . 8 Órai Ujság, 1942 . március 27 . 5 . – a berlini Japánt nagykövet Budapesten . Tolnai Világ-
lapja, 1942 . április 15 . 3 .

110 Kormányzó Urunk és a horvát államfő táviratváltása. Függetlenség, 1942 . április 14 . 3 . – a zágrábi 
útra ld. Mrs. Ullein-Reviczky április 8-i és 14-i bejegyzéseit.

111 Dampierre, Robert de (1888–1974), jogász, diplomata, 1940-től követ Budapesten, később le  mon -
dott. A háború után is aktív diplomataként működött Franciaország képviseletében.
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volt Andorka Rudolf tábornok, aki Mrs. Ullein-Reviczkynek „végtelenül tetszett” 
(whom I liked immensely). Andorka fennmaradt naplójában az ebédről szintén szól, 
említve, hogy „Ullein szörnyen antinémet érzelemben beszélt” .112 aznap miniszter-
tanácsi ülés volt, Ullein-Reviczky későn (10.30. pm) ért haza, kállay – mint megtud-
hatjuk – megpendítette a propagandaminiszteri poszt lehetőségét.

Április vége azután két új miniszteri kinevezést hozott: Antal István nemzet-
védelmi és propagandaminiszter, Lukács Béla pedig tárca nélküli miniszter lett .  
a kissé átalakult kormány miniszterei 21-én összeültek, majd vacsora következett  
a miniszterelnökségen, amelynek során úgy tűnt naplóírónknak, hogy „Antallal 
rosszul bántak” (Terrible to see Antal badly treated), az új propagandaminiszter 
pedig „tipikus hentes” .113

Május hónapban (11-én) jelentős (ún. „at home”)114 fogadásra került sor Ullein-
Reviczkyék otthonában, középpontban József főherceg családjával. Igen jelentős elő-
kelőségek és arisztokraták voltak a meghívottak, 66 fő jelent meg összesen, köztük 
Bethlen István felesége. Május 17-én, vasárnap Takách-Tolvay József115 gróffal együtt 
a Tűzharcos Szövetség budafoki gyűlésére autóztak ki, ahol Ullein-Reviczky beszé-
det mondott. 21-én nyomott hangulatú ebéden vettek részt a miniszterelnökségen,  
a másnapi bejegyzés szerint pedig Ghyczy Jenő „csalódott volt”, hogy Kállay 
egyszemélyben külügyminiszter marad továbbra is . Ullein-reviczky közben ko -
lozsvárra utazott, ahol május 24-én (pünkösd vasárnapján) a Kolozsvári Tűzharcos 
Szövetség zászlajának felavatása116 alkalmából mondott beszédet, melyet rádióadás 
céljára fel is vettek. Felesége bejegyzése ennek kapcsán így szólt: „Ő az igazi kül -
ügyminiszter és propagandaminiszter .” sokáig nem ültek el az Ullein-reviczky 
miniszteri kinevezésével kapcsolatos híresztelések sem (aminek, mint másutt is, 
Homonnayék voltak a forrásai).117

112 AndOrkA Rudolf: A madridi követségtől Mauthausenig . Budapest, kossuth, 1978 . 230 . – Május 
hónap során egyébként Andorkával megint összefutottak Andrássy Manó gróf ebédjén. Vö. a május 
9-én kelt bejegyzést a következővel: AndOrkA, 1978 . 235 .

113 1942 . április 17-i és 21-i bejegyzések .
114 az „at home” parti egy jelentősebb otthoni koktélparti, könnyebb étekfogásokkal, de igen formális 

keretek között. A korabeli etikett szerint e nem túl hosszan tartó eseménynél a legelőkelőbb vendé-
gek huzamosabb ott tartózkodása nagyon kitüntetőnek számított (jelen esetben a főhercegi család 
tagjait kell érteni ez alatt), valamint a jelenlévők száma is fontos. (Köszönet illeti Ullein-Reviczky 
Lovice Máriát a magyarázó információkért.)

115 Nagykürthi, kisjókai és köpösdi gróf Takách-Tolvay (1905-ig csak Takács) József, vitéz (Kis-Cell, 
1876. október 26. – Budapest, 1945. január 2.), politikus, nyugalmazott magyar királyi altábornagy.

116 Ullein-Reviczky: Minden körülmények közt tartjuk a belső frontot! 8 Órai Ujság, 1942 . május 26 . 3 .
117 Ld . még a napló május 27-i bejegyzését .



241

A BOSZPORUSZ PARTJAITóL BUDAPESTEN ÁT STOCKHOLMIG

„MICKEy MOUSE” FUTÁRT ENGEDÉLyEZ A BOSZPORUSZHOZ

Az 1942. esztendő kora nyarán, bár társasági események bőven voltak, politikai tár-
gyú bejegyzésekkel ritkábban találkozhat a napló olvasója. Június 7-én Ghyczy Jenő 
informálta Ullein-Reviczkyt, hogy letartóztatták Miske-Gerstenberger Jenő sztam-
buli magyar főkonzul feleségét, aki az említett Davidson (vagyis az SOE) „zsold-
jában állt” (she was in Davidson’s pay) . a Mary allison Walters néven született 
Miske-Gerstenberger Jenőné valójában elég homályos származású, eredetileg brit 
állampolgárságú hölgy volt, s ügyének kapcsán tartóztatták le Cserépfalvi Imre 
könyvkiadót, továbbá a későbbi jelentős parasztpárti politikust, Kovács Imrét is. 
Miskéné misszióját már Isztambulban lefülelte a kémelhárítást végző 2. vkf. osz-
tály .118 a magyar kormányból azonban a miniszterelnök és keresztes-Fischer bel-
ügyminiszter, továbbá a velük egyetértő egyéb beavatottak, így maga Ullein-Re  viczky 
feltétlenül, valamint az újonnan létesülő Államvédelmi Központ vezetője, Ujszászy 
istván már számoltak egy törökországi titkos kapcsolati vonal kiépítésével 1942 nya-
rán. Kovács Imre egy 1963-ban írott cikke szerint a Margit körúti fegyház úgyneve-
zett „angol negyedéből” indulhattak el a háborús béketapogatódzások és Ullein-
Reviczky voltaképp „ráállt” volna az SOE-nak erre a felderített vonalára, ami – mint 
alább jól kitűnik – jócskán túldimenzionált megállapítás. Isztambulban más függet-
len utak is könnyedén vezethettek el angol és amerikai titkos diplomáciai szálak fel-
vételét elősegítő személyek felé.119

1942. június 24-én kelt bejegyzésében említi Mrs. Ullein-Reviczky a Miskénére 
kiszabott halálos ítéletet, melyet utóbb hosszú börtönbüntetésre mérsékeltek. A Ma -
gyar Királyi Honvéd Vezérkar főnökének bírósága hozta meg az ítéletet. Néhány nap 
után (30-án) a napló említette Miskéné120 (egyébként máig kevéssé ismert) oroszor-
szági származását, s azt, hogy folyékonyan beszéli az orosz nyelvet.

1942. július 5-én a következő sorok kerültek a naplóba: „Antal arról beszél, hogy 
elhagyja Budapestet és követ lesz Bernben . elege van kállay hálátlanságából, épp-
úgy, mint nekem is!” 

118 Ld. az ügyről szelke László: A Gresham a nácik ellen. Az ellenzék, az embermentés és az ellenállás 
hálózatai. Budapest, Jaffa, 2016. 160–162. – A napló említi a Miskéné által hozott levelet, amiben 
„hála istennek, nincsen semmi” . Ld . a levél teljes szövegét: szelke, 2016 . 163–166 .

119 jOó, 2008 . 1429 . – ujszászy: Vallomások . 275 ., 296 . – kOvács imre: kiugrási kísérletek a második 
világháborúban. I. Nyugat felé. Új Látóhatár, 1963/1 . 100–101 . – a lebukás helyzetértékelése és 
módszerei megváltoztatására késztette az isztambuli sOe-t, Davidsont leváltották . Vö . ÁBtL 
K-1629/1, Pálóczi-Horváth összegző visszaemlékezése, 13., ill. uo. 3.2.5 O-8-028, „Nílus” objek-
tumdosszié, 117–118 .

120 Mary Allison Walters (Nyizsnyij Novgorod ?, 1894. február 14. ? – Anglia, 1970 után), később, 
1943 őszén a magyar hatóságok kicserélték egy korábban Angliában elfogott magyar ügynökre.
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Ullein-Reviczky valóban egyre többet kezdett foglalkozni a külföldre távozás, 
pontosabban leginkább valamely követi poszt betöltésének a gondolatával, hogy majd 
jobbára ott vehessen részt titkos tárgyalások lebonyolításában. Később, 1943 őszétől, 
stockholmi követi missziója alatt, minderre valóban sort is keríthetett . a titkos tár-
gyalási vonalak kiépítése azonban visszanyúlt 1942 nyarára, amikor – mint emlék-
irataiban fogalmazott – „szabadságom egy részét szokásom szerint angol anyósom 
Boszporusz-parti villájában töltöttem, isztambul mellett . nemcsak a villa lakói, 
hanem az oda látogató barátaink is a szövetségesek táborához tartoztak, és nem volt 
az az érzésem, hogy az ottlétem csökkenteni fogja a számukat.” 121

A sajtófőnök felesége és kislánya július 20-án, az előző évhez hasonlóan, vonatra 
ültek Isztambul felé. Belgrádon keresztül utaztak, s Szófiában Jungerth-Arnóthy Mi -
hály felesége Lili (Lilly) és a baráti jó ismerős (Homonnay László) felesége Homonnay 
Vilma, illetve utóbbi sógora várták őket az állomáson, ahonnan a követségre mentek.

Július 22-én indultak tovább, együtt a nemrég kinevezett isztambuli főkonzullal, 
Mihálkovics Jánossal, aki új állomáshelyére utazott.122 23-án a kora reggeli órákban 
(6.50. am) érkeztek a neves sirkeci123 pályaudvarra isztambul központjában, ahol 
Csiki Ferenc124 kereskedelmi delegátus és bizonyos „köves” várták (utóbbi aligha 
lehetett más, mint kövess Lothár,125 a neves első világháborús tábornok Kövess 
Hermann fia). Mindkettőjük igen aktív szerepet vitt bizalmas hírszerzői szálak mű -
ködtetésében (leginkább titkos angolszász kapcsolatok közvetítése dolgában, de 
Kövess az amerikai OSS háborús hírszerzőszervezet hálózatának is tagja lett).126

121 ulleinreviczky, 1993 . 160 ., 164 .
122 dr. Mihálkovics János miniszteri tanácsost a minisztériumból 1942. július 25-ével helyezték át  

a sztambuli m. kir. főkonzulátushoz. Külügyi Közlöny 22, 1942/4. 17. Közvetlen elődje Miske-
Gerstenberger Jenő.

123 Régi és ismert, centrális fekvésű pályaudvar a történeti városrészben (az Aranyszarv-öböl köze-
lében).

124 Nagyajtai Csiki Ferenc (1889–1948?) lótenyésztési szakíró, miniszteri tanácsos a török földműve-
lésügyi minisztériumban . 1925 körül telepedett le törökországban . kapcsolatban állt a lengyel 
emigráns kormány képviselőivel. Közvetlenül a világháború kitörése előtt nevezték ki kereske-
delmi attasévá, utóbb közvetítő szerepet vitt, tartotta a kapcsolatot az 1943-ban Ullein-Reviczky 
által kiküldött személyekkel, különösen Váli Ferenc professzorral. A Külügyi Közlöny oldalain nem 
szerepel. Ld. említését: A török munkások lelkesedésből három napig ingyen dolgoztak az izmiri 
magyar pavilon építkezésénél . Esti Újság, 1943 . szeptember 18 . 7 .

125 Kövesházi Kövess Lothár (1898 vagy 1900?–1959 után), 1941-ben a Magyar (Királyi) Folyam- és 
Tengerhajózási Rt. isztambuli képviselője. Az első világháború után Törökországban élt, egy 
amerikai olajtársaságnál szolgált .

126 Csikire és Kövessre ld. jOó András: Fedőneve: Jázmin. Adalékok Hatz Ottó tevékenységének meg-
ítéléséhez . in: Historia est lux veritatis . Szakály Sándor köszöntése 60. születésnapján . szerk . 
AnkA László – hOllósi Gábor – tóth Eszter Zsófia – ujváry Gábor . Veritas–Magyar napló, 
Budapest, 2016 . ii . köt . 353–364 . 358 ., 360 . és 362 .
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A július 25-i bejegyzésben említést nyer bizonyos Bob Parker, az Egyesült Álla-
mok törökországi követségének sajtóattaséja. Az amerikai újságíró Robert Parker 
(akivel iménti személy azonosítható) részben titkosszolgálati hálózatokba illeszkedő 
alak volt és a balkáni irányú propaganda tartozott felelősségi körébe, az 1942 júniu-
sában létrehozott Háborús Információs Hivatal (Office of War Information) helyi 
képviselőjeként.127 Parker 27-én telefonált, másnapra meghívást kapott, de (a 28-án 
kelt bejegyzés szerint) telefonon lemondta a találkozót, végül azonban 31-én mégis 
járt személyesen kandilliben .

Ullein-Reviczky csak a következő hónapban ment családja után. Augusztus 7-én 
szállt vonatra Budapesten (Szófiáig együtt utazott Újpétery Elemérrel),128 majd isz-
tambulba érkezve a Bebek városnegyed felől hajón kelt át az ázsiai oldalon fekvő 
kandillibe, 10-én . alig egy hetet töltött csak ott, 16-án a magyar konzulátus épüle-
téhez Csiki Ferenc autójával érkezett, ahonnan Mihálkovics főkonzul kísérte a köz-
ponti pályaudvarra (Sirkeci), a vonata pedig az esti órákban gördült ki.

Pontosan nem tudható, hogy Ullein-Reviczky milyen kezdeményező és előkészítő 
lépéseket tett rövid, néhány napos tartózkodása során. A lehetőség mindenesetre 
nyitva állt előtte arra, hogy különösebben sok idő elfecsérlése nélkül utat találjon 
angolszász kapcsolatfelvételi csatornákhoz. Csiki attasé mellett, akinek később sze-
repe volt az isztambuli rejtett vonalak fenntartásában, esetleg támaszkodni lehetett  
a Cumberbatch-villa egy-egy gyakoribb vendégére. Korábban, jóval a rövid isztam-
buli út előtt, még július 17-én – a napló tanúsága szerint – valamilyen komolyabb, 
helyzetelemző társalgás folyt le Kállay és Ullein-Reviczky közt a törökországi lehe-
tőségekről, az aznapi bejegyzés ugyanis így szól: „Antal azt mondta nekem, hogy 
Mickey Mouse [Kállay Miklós] csak egy futárt engedélyez neki Isztambulba.” Mint 
tudjuk, később (már 1943-ban) nem is egyetlen kiküldött érkezett még Török országba.

Az ősz folyamán Ullein-Reviczky Ankarába helyeztette a külügyminisztérium 
egyik fiatal munkatársát, Gáspár Ödönt,129 sajtóattaséi és követségi titkári beosz-

127 Handbook of Emergency War Agencies. Washington, Office of War Information, 1943. 33. – 
FrilinG, Tuvia: Istanbul 1942–1945. The Kollek–Avriel and Berman Ofner Networks. In: Secret 
Intelligence and the Holocaust. Collected Essays from the Colloquium at the City University of 
New York Graduate Center . szerk . David bAnkier . new york–Jerusalem, enigma Books–yad 
Vashem, 2006 . 107–148 . 115 ., 132 .

128 újPétery elemér: Végállomás Lisszabon. Hét év a magyar királyi külügy szolgálatában . Budapest, 
Magvető, 1987. 192.

129 Gáspár Ödön (Nagybecskerek, 1915. április 9. – Budapest, 2001. október 17.), jogász, diplomata. 
1940 októberétől 1942 novemberéig Budapesten, a külügyben miniszteri segédtitkári beosztásban 
volt. 1942. évi november hó 15-ével került az ankarai m. kir. követséghez. A háború után, 1948. 
januárig még külügyi szolgálatban állt, majd emigrált. 1961-től az USA-ban élt, 1966-tól vezető 
beosztásban dolgozott a szabad európa rádiónál .
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tásba. Első Isztambulba vezető futárútján (amint azt számára Ullein-Reviczky pon-
tosan meghagyta) Gáspárnak épp Robert Parkerrel kellett találkoznia, hogy közve-
títse a magyar kormány kapitulációs szándékát egy esetleges balkáni partraszállás 
esetére. Érkezése után a magyar konzulátusról útja egyenesen Csiki irodájába veze-
tett, amely „véletlenül az amerikai kereskedelmi attasé irodája feletti emeleten volt”. 
Csiki közölte, hogy „valaki” a lentebbi irodában „vár már” rá, s ez nem más volt, 
mint a „hallgatag, matter of fact ügynök benyomását” keltő Parker.130

Néhány nappal férje visszautazása után, augusztus 21-én már egy gyakori vendég 
(bizonyos Kaloyanni) kora reggeli telefonja révén fut be a hír Horthy István tragikus 
haláláról az orosz fronton, ami nagyon lesújtóan hatott – egyebek mellett azért is, mert 
közeli barátokról volt szó . 26-án pedig Mrs . Ullein-reviczkyhez eljut már Budapest-
ről az a spekuláció is, mely szerint a kormányzóhelyettest „a németek ölték meg”.

Szeptember elején pedig újabb aggodalom: Budapestet szovjet légitámadás érte.131 
A 8-án kelt bejegyzés szerint Szófiából telefonhívás jött, hogy a bombázás után 
„Antal jól van”. Majd 16-án hír jön magától Ullein-Reviczkytől is.

Mrs. Ullein-Reviczky szeptember 24-én kelt útra Isztambulból, 26-án reggel érke-
zett Szófiába, ahol egy éjszakát töltött. Egyébként az említett Csiki és Gáspár Ödön 
is együtt utazott vele Budapest felé.

Lehetetlen kitérnünk az esztendő hátralévő részének a naplóban rögzített megannyi 
eseményére, melyek egy-egy apró részlettel tovább árnyalhatnák ezeknek a hóna-
poknak a történéseiről alkotott fogalmainkat éppúgy, mint ahogyan az akkori társa-
sági kapcsolatokról formálható képet is. A napló tartalmának ismertetését érdemes 
lenne tovább folytatni, de a jelen keretek közt (melyeket már így is igencsak túllép-
tünk) ennyit lehetett bemutatni. Mindazonáltal sikerült demonstrálnunk azt, hogy 
egy korabeli elittársaságban mozgó úri hölgy naplójából merítve mennyire színesen, 
részletgazdagon és a jelen esetben igen pontosan is lehetséges láttatni az egymást 
követő eseményeket. A bejegyzések némelyikének segítségével a politikai folyama-
tokat, illetve azok hátterét közelebb hozhattuk, bepillantást nyerve a titkos diplomá-
ciai erőfeszítések kezdeti kulisszatitkaiba is. Az utóbbiak tekintetében a napló további 
bejegyzései tartogathatnak még érdekes részleteket .

130 GásPár ödön: Kényszerpályán a második Trianon felé: A Kállay-kormány különbéke kísérletei 
1942–44. Előadás a sarasotai Kossuth Clubban 1997. december 6-án. (kézirat) 6–7. (Az előadás 
gépelt szövegéért köszönet illeti Mrs . edina Jennisont, szül . Gáspár edinát, az itt hivatkozott 
szerző leányát.)

131 Budapestet 1942. szeptember 4-ről 5-re virradó éjszaka szovjet repülőgépek váratlan támadása 
érte . Ld . a magyar vezérkari jelentésnek és a moszkvai rádió adásának ismertetését: a honvédve-
zérkar jelentése a pénteki légitámadásról . Ellenzék, 1942 . szeptember 7 . 1 .
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Lovice Louisa Grace Cumberbatch (Ullein-Reviczky Antalné) és apja Cyril James 
Cumberbatch brit diplomata Isztambulban, séta közben, a Grande Rue de Pera néven 
ismert hírneves történelmi utcán (ma: İstiklal Caddesi, Beyoğlu városrész). A kép az 
1930-as években készült (ezt és az alábbi képeket is Ullein-reviczky Lovice Mária 
szíves engedélyével közöljük, URA LT, Magyarnándor-Kelecsény).
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A Boszporusz partján fekvő Kandilli az 1930-as évek végén: a kép közepén a „La 
Maisonette” néven ismert Cumberbatch-villa, ahol Ullein-Reviczkyék és a Cum -
berbatch család boldog nyári hónapokat töltöttek együtt . a magaslaton, a hozzá tar-
tozó parkon belül a „Château” néven emlegetett Casanova-ház áll, ahol Lovice Louisa 
Grace Cumberbatch született 1905-ban. (URA LT, Magyarnándor-Kelecsény).
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Ullein-Reviczky Antal budapesti fellépése alkalmából gratulál Herbert von Karajan 
operai karnagynak és állami dirigensnek (Staatskapellmeister), aki Beethoven 
Leonore-nyitányát vezényelte a Berlini Állami Opera előadását megelőzően (Richard 
Strauss egyfelvonásosa, az Elektra került színpadra). Baloldalt Otto von Erdmanns-
dorff német követ felesége (Erika von Erdmannsdorff) ül. (URA LT, Magyarnándor-
Kelecsény).
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1942. március 9–10.: Ullein-Reviczky Antalné 1942. évi naplójának két, kézzel sűrűn 
teleírt lapja, amely az eredeti szöveg formai jellegzetességeit mutatja. (URA LT, 
Magyarnándor-Kelecsény).


