
A diplomata és a nemzeti sorskérdések: ecsetvonások Ullein-Reviczky Antal portréjához 

 

A magyar történetírás számára régóta ismertek Ullein-Reviczky Antal emlékiratai (Guerre allemande – 

paix russe, azaz: Német háború – orosz béke), melyek a második világháború után röviddel már 

megjelentek. Ismerjük-e azonban a memoár szerzőjét, akit az 1938 és 1945 közötti sorsdöntő évek egyik 

koronatanújaként értékelhetünk? Élete során volt frontkatona, gazdasági és pénzügyekkel foglalkozó 

diplomata, a nemzetközi jogi kérdések értő elemzője, tudós és tanár, aki francia nyelven könyvet írt a 

trianoni békeszerződés területi rendelkezéseiről (La nature juridique des clauses territoriales du traité 

de Trianon. Paris, Pedone, 1929. – későbbi magyar kiadása: A trianoni szerződés területi 

rendelkezéseinek jogi természete. Pécs, Pécsi Magyar Királyi Erzsébet Tudományegyetem Kisebbségi 

Intézet, 1943.) majd külügyi és miniszterelnöki sajtófőnök lett, végül pedig diplomáciai pályája utolsó 

állomásaként hazánk stockholmi követe. A Horthy-kor utolsó éveinek egyik kulcsszemélyisége volt 

kétségtelenül, akinek szerepére érdemes – mint az alábbi rövid portrévázlatból is kitűnik – a 

jelentékenyebb figyelmet fordítania történetírásunknak. Eddig csak Frank Tibor közölt tanulmányokat 

Ullein-Reviczky Antalról. E rövidebb írás egy hosszabb tanulmány érdekes részleteit villantja fel. 

 

Ullein-Reviczky Antal követ színes portréja korabeli protokolláris diplomata öltözetben 

 

Titkos békeerőfeszítések elindítója 

Ullein-Reviczky Antal a Kállay-kormány külügyminisztere is lehetett volna, ha a németek 1942 

tavaszán, röviddel az új kormány megalakulását követően kinevezése ellen nem tiltakoznak a 

leghatározottabban. Néhány hónap elteltével, 1942 októberében Ujszászy István az Államvédelmi 

Központ vezetője, akinek a személyét később sok rejtély és misztikum lengte körül, magánlevélben 

közölte Ullein-Reviczkyvel (nyilván fokozottabb óvatosságra intve őt): már tudnak német részről arról, 

hogy magyarországi „lengyel–szerb emigráns körök” futárai az ő „tudtával és segítségével” jutnak 

hamis magyar útlevélhez, mégpedig angol és amerikai összeköttetéseik fenntartása végett. 

Ullein-Reviczky szerepe a kezdeti (főként törökországi) béketapogatódzások terén kiemelkedőnek 

mutatkozott, az ő révén (a korábbi brit konzul, Cyril Cumberbatch leányának a férjeként) kézenfekvő is 



volt az isztambuli vonal kiépítése. Előzetes lépései nélkül nem lett volna könnyű eredményesen 

kontaktusokat kiépíteni a brit érdekek helyi képviselői felé, még ha a későbbi erőfeszítések már nem is 

az ő irányítása mellett zajlottak. Az isztambuli színtéren jellemző volt azonban a német felderítés sikeres 

tevékenysége (a brit nagykövetségre beépült „Cicero” fedőnevű emberük és regénybe illő története ma 

is közismert), valamint gyakori volt a rádiótáviratok elfogása is. 1943 júliusában egy alkalommal épp 

Ullein-Reviczky Törökországban tartózkodó felesége hívta fel a kulcsfontosságú brit diverziós és 

hírszerző szervezet, az SOE (Special Operations Executive) egyik helyi ügynökének a figyelmét a brit 

szempontból kitüntetett fontosságú (emigráns) jugoszláv távirati kódok sikeres német feltörésére, 

továbbítva a férjétől kapott bizalmas információt, amelyet azonnal továbbítottak a brit nagykövethez.  

A stockholmi követ küldetése – helyzetmérlegelés a szovjet térhódítás árnyékában 

Ullein-Reviczky 1943 szeptembertől követi kinevezést nyert Stockholmba. Azt a feladatot kapta, hogy 

Kállay kiváró álláspontját indokolja az angolszász hatalmak svédországi képviselői felé, és a 

figyelmüket arra is felhívja, hogy számukra mennyire kedvezőtlen lenne, ha Magyarország szétzilált 

állapotban érkezne a háború végéhez. 1943. december 1-jén közvetlen találkozó jött létre Ullein-

Reviczky és az angol–amerikai Egyesített Vezérkari Főnökség képviselője közt. Ez éppen a teheráni 

konferenciával esett egybe, ami után az addigi magyar törekvések (és az angolszászok előtti 

fegyverletétel remélt lehetősége) illúziónak bizonyult már. 

1944. február végén a követ – hosszas mérlegelés és rejtjelezett levélváltások után – utasítást kapott 

Budapestről egy a magyar kormány álláspontját lefektető memorandum átnyújtására. A dokumentum 

hangsúlyozta: a kormány „éber figyelemmel kíséri a finn-orosz béke megkötésére irányuló 

erőfeszítéseket”; egyértelműen kifejezve azt a reményt is, hogy azon népekkel szemben, melyekkel a 

szovjeteknek van „elszámolni valójuk” nem szabnak majd a „létérdekeiket” fenyegető feltételeket. 

Ekkor Ullein-Reviczky elemző, néhol egészen kritikus hangvételű válaszlevelet fogalmazott Budapest 

részére azt ecsetelve, hogy a „nemzetközi élet legfontosabb kérdése” Oroszország, a jövőre pedig 

döntően az hat már „miként nyúlunk” az egyre égetőbbé váló problémához. Amint írta: a „mi 

szempontunkból” Oroszország hosszú éveken át „nem létezett” – most „azonban itt van”. Már 

Stockholmba történt távozása előtt kifejtette a magyar katonai hírszerzés (2. vkf. osztály) élén álló Kádár 

Gyulának (akinek szélesebb körben ismert emlékirata a hetvenes évek végén megjelenhetett „A 

Ludovikától Sopronkőhidáig” címmel), hogy az angolszász irányú próbálkozások sikertelensége után 

elkerülhetetlen lesz a kapcsolatfelvétel Moszkvával – állomáshelyén ezt a célt is komolyan szem előtt 

kívánta tartani.  

Ullein-Reviczky stockholmi működéséhez Bethlen István és Bajcsy-Zsilinszky Endre is reményeket 

fűztek. Bethlen 1944 januárjában abban bízott a követhez intézett rövid levelében, hogy az évet talán át 

lehet vészelni „nagyobb katasztrófa” nélkül. Bajcsy-Zsilinszky két héttel a németek megszálló 

hadművelete előtt arról tudósította, hogy Fall Endrével, a Revíziós Liga igazgatójával gyakran 

tanácskoznak, némileg reménykedve, mert – amiként nem is kevés keserűséggel fogalmazott – a „jó 

Isten már nem egyszer behunyta a félszemét a magyarok bűneivel szemben”. A két államférfi óvatos 

bizakodásával szemben sajnos a legsötétebb napok következtek, amelyek nyitányát 1944. március 19., 

az ország megszállása jelentette.  

1944 márciusa – A magyar dráma utolsó felvonásának kezdete 

1944. március 22-én este tíz óra előtt futott be a hír a stockholmi követségre Sztójay kormányfői 

kinevezéséről. Ullein-Reviczky telefonon azonnal kapcsolatba lépett a svéd hírügynökséggel és a 

következő nyilatkozatot diktálta be eredetileg francia nyelven: 



„Ez az úgynevezett magyar kormány törvénytelen, alkotmányos államban, mint amilyen 

Magyarország nem egy idegen állam ejtőernyősei azok, akik a törvényes kormányt 

megbuktathatják és a kedve szerint azt sem diktálhatja a megszálló, miképpen alakuljon egy új 

kabinet összetétele. Nyilvánvaló, hogy a jelenlegi kormányt az országra rákényszerítették, a 

Kormányzó távollétében, erőszakkal való fenyegetéssel és megfélemlítéssel. Magyarország ma 

egy diktatúra alávetettségébe került, amelyet a megszállók szuronyai támogatnak.”   

A Sztójay-kormányt Ullein-Reviczky teljesen törvénytelennek és diktatórikusnak minősítette tehát, s 

haladéktalanul informálta álláspontjáról a svéd külügyet is. Mivel nem volt hajlandó a Quisling-

kormány utasításainak engedelmeskedni, a szolgálatból azonnal elbocsájtották és állampolgárságától is 

megfosztották. Utóbb Budapesten sajtókampány indult vele szemben, továbbá Németországban is 

támadták. Stockholmból az időközben más irányítás alá jutó követség egyes tagjain vagy 

magánszemélyek útján alkalmanként lehetségesnek bizonyult még számára később is lényeges politikai 

üzeneteket eljuttatni Budapestre, többek között egy fegyverszünetet sürgető levelet ifjabb Horthy 

Miklóshoz. 1944 őszén azonban Magyarország drámájának végső, rendkívül szomorú felvonásának is 

egyik utolsó jelenete zajlott már. Nem is véletlen, hogy Ullein-Reviczky röviddel a háborút követően 

írott emlékiratainak (Német háború – orosz béke) az alcímeként épp a következőt választotta: „A magyar 

dráma”.  

.  

Ullein-Reviczky Antal a március 22. sorsdöntő pillanataiban – jobb oldalon a Sztójay-kormányt 

törvénytelenségét deklaráló nyilatkozatának francia nyelvű szövege látható (a kép jogvédett, 

Ullein-Reviczky Lovice Mária engedélyével közöljük) 

 

Ullein-Reviczky fellépése a magyar zsidóság érdekében és kapcsolata Raoul Wallenberggel 

Immár úgynevezett „disszidens” diplomataként nagyon nyomatékosan juttatta kifejezésre 1944. április 

8-án – még a deportálások kezdetét bő egy hónappal megelőzően – Christian Günther svéd 

külügyminiszterhez intézett francia nyelvű levelében, hogy mintegy 800 ezer ember sorsa hamarosan 

meg fog pecsételődni, a küszöbön álló tragédiának pedig csupán a felvezetését adják az „úgynevezett 



budapesti kormány” ismertté váló rendeletei. Sürgette a svéd kormányt, tegyen is meg minden tőle 

telhetőt a magyar zsidóság érdekében, többek között a következő szavakkal: „Legyen szabad kifejezésre 

juttatnom, Miniszter Úr, azon reményemet, hogy e szerencsétlen emberek sorsa iránt a Svéd Kormány, 

amely emberséges érzületének oly sok bizonyságát adta már, nem marad közömbös.”. A volt követ 

kérte, hogy a „királyi kormány” feltétlenül „hallassa hangját” az üldözöttek érdekében, a levelének egy-

egy példányát pedig azonnal megküldte Sir Victor Mallet brit követnek, valamint Herschel Vespasian 

Johnsonnak az Amerikai Egyesült Államok stockholmi követének.  

A svéd diplomácia később nem is maradt tétlen. Közismert a Budapesten utóbb kiemelkedő 

mentőmunkát végző Raoul Wallenberg személye, továbbá a különleges megbízatást teljesítő svéd 

diplomata szomorú sorsa is, amelyet máig sem sikerült tisztázni. Az említett, a zsidóság sorsát érintő 

drámai hangvételű levelére Ullein-Reviczky épp egy a szovjetek által elhurcolt Wallenbergről szóló 

újságcikk kapcsán hívta fel a figyelmet 1946-ban.  

Ullein-Reviczky Antal követ és felesége Stockholmban 

1943 szeptemberében (a kép jogvédett, Ullein-Reviczky 

Lovice Mária engedélyével közöljük) 

Wallenberg és a magyar diplomata kapcsolatai 

korábbra nyúltak vissza. Wallenberg már 1943-ban 

tett, rövidebb budapesti látogatásakor találkozott 

Ullein-Reviczkyvel, közvetlenül annak Stockholmba 

történt elutazása előtt. A találkozásra az ismert, 

korábban több fontos angol és amerikai kapcsolattal 

bíró Balogh Józsefnél, Bethlen hívénél és 

munkatársánál került sor. Ennek a vélhetően nem 

egészen véletlenszerű közös ebédnek a során 

bizalmasabb eszmecserére is sort lehetett keríteni. A 

Wallenberg-családnak kiterjedt üzleti kapcsolatai 

voltak Magyarországon, s Raoul Wallenbergnek ez az 

őszi látogatása már nem pusztán az üzletet érintette. 

Wallenberg missziójának a svéd és az amerikai 

diplomácia lépéseihez is volt köze, valamint az európai 

zsidóság mentésében igen fontos, menekülteket segítő szervezet, a World Refugee Board 

tevékenységéhez szintén kapcsolódott, így komolyabb háttere és előzményei voltak. Stockholmban is 

többször alkalma volt még rá Ullein-Reviczkynek, hogy találkozzon Wallenberggel, aki a követ 

személyi kapcsolatrendszerére, korábbi munkatársaira utóbb, már budapesti működése idején, 

számíthatott (iparmágnás családokhoz, így például Weissékhez kapcsolódó személyek nevei vagy 

arisztokraták, mint Dessewffy Gyula gróf említhetők itt példaként). A svéd fővárosban kétszer is fontos 

személyiségek társaságában találkoztak, 1943. decemberében a magyar követ vacsorapartiján megjelent 

Wallenberg mellett a svéd külügyminiszter és Georg A. Gripenberg finn diplomata, aki 1944-ben a 

szovjetekkel megkezdett fegyverszüneti tárgyalások során képviselte hazáját.  



 

1945 után Ullein-Reviczky emigrációba kényszerült, előbb 

Törökországban, Genfben és Párizsban élt, később pedig a 

Magyar Nemzeti Bizottmányt képviselte Londonban 

egészen 1955-ben bekövetkezett haláláig. A diplomata, 

tudós és államférfi fentebb bemutatott rövidebb, illetőleg a 

2019. évi VERITAS Évkönyvben majdan megjelenő 

részletesebb portréjának a megrajzolását Ullein-Reviczky 

Antal irathagyatékának dokumentumai segítették, melyeket 

e sorok írója Ullein-Reviczky Lovice Mária jóvoltából 

tanulmányozhatott. A neves diplomata leánya gondozza ma 

apja fennmaradt iratait, néhány évvel ezelőtt pedig 

elkészítette Ullein-Reviczky Antal 1947-ben Svájcban 

franciául megjelent emlékiratainak angol fordítását. Az 

angol változat Frank Tibor bevezető tanulmányával jelent 

meg, aki már több érdekes írást közölt Ullein-Reviczkyről 

az utóbbi években.  

 
Raoul Wallenberg 

 

Ullein-Reviczky Antal pályafutása a tavaly novemberben tartott VERITAS-est témája volt.  

 

 

 

 

 


