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Pritz Pál 
 

Emlékirat és történeti valóság - Barcza György emlékiratai fényében. 

A londoni évek I. 
 

 hazai történész szakmának egy vonatkozásban még az iroda-
lomtudománynál is kedvez tlenebb a pozíciója. Míg ott a texto-
lógia (számos jogos panasszal együtt) intézményes feltételrend-
szerrel rendelkezik, a mi szakmánkban a tudományos forráski-

adásnak nem csupán sz kösek az adottságai, de vannak olyan területek, ahol 
ilyesmivel a modern korok kutatói semmiféle lehet séggel nem rendelkeznek. 
Témánk szempontjából most csupán az emlékiratok kiadásával kapcsolatos le-
hetetlen (bár láthatjukŐ nagyon is lehetséges) helyzetet tesszük szóvá. 

A memoár – jól tudjuk – igen lényeges m faj. Azzá teszi a tény, hogy a vissza-
emlékez  olyan megélt tudással rendelkezik, amit a historikus többnyire eleve nem 
birtokolhat. Ebb l következ leg a memoárok sokat segíthetnek munkánk eredmé-
nyességében. Ugyanakkor a memoáríró versenytársunk, olyan versenytársunk, aki-
nek széles olvasói körök szemében velünk szemben behozhatatlan az el nye. Ezt 
az el nyt tovább növeli az a tény, hogy a könyvkiadók – érthet  piaci megfontolá-
sokból – nemes egyszer séggel szólva csupán addig a pontig érdekeltek memoá-
rok szaktörténészek közrem ködésével történ  megjelentetésében, amíg mindez 
az olvasó számára azt sugallja, hogy a szakma figyel  szeme által ellen rzött mun-
kát vesz kézbe (= ad érte pénzt). Ám az emlékiratok valóban mély és kifogástalan 
tudományos apparátussal történ  kiadása (saját tapasztalat birtokában is állítha-
tom1) anyagilag kifejezetten kontraproduktív. Mivel ezen bizonyosan nem lehet 
változtatni, csakis a piaci szempontoktól függetlenített könyvkiadás oldhatná meg 
ezt a tudományos problémát. Vagyis – a széles körök számára történ  könyvki-
adás mellett – ugyanannak a m nek a tudományos pedantéria szabályai szerinti 
edíciója is szükségeltetik. 

Lényegében a legutóbbi rendszerváltással egy id ben indult meg az Európa 
Kiadó és a Űistória folyóirat méltán népszer  Extra Hungariam sorozata, amely 
számos fontos visszaemlékezést kapcsolt be a hazai közgondolkodásba. Ezen 
érték mellett ellenben ott van az a súlyos negatívum, hogy a széles körökhöz 
eljutott sorozat – miközben a tájékoztató, korrigáló jegyzetek révén a tisztánlá-
tás érdekében is tett a Kiadó – számtalan ponton a történeti közgondolkodás 
deformációit is csontosította. 

Írásunk az ezen sorozatban megjelent Barcza-memoárnak – terjedelmi 
okokból – csupán az 1938-as esztend  londoni hónapjait megelevenít  részét, 
illetve a szerz  ehhez kapcsolódó visszatekintéseit veszi szemügyre.2 

                                                 
1 BOROVűCZÉNY AladárŐ A király és kormányzója. Szakmailag ellen rizte, a jegyzeteket és az 

utószót írta PRűTZ Pál. Európa, Budapest, 1993. 
2 Barcza 1918-1921 közötti éveit a Vadász Sándor-emlékkönyvbe írott tanulmányom tekinti át. 
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Barcza György közel tíz esztendeig, 1927 szeptemberét l 1938 májusáig ha-
zánkat az Apostoli Szentszék mellett képviselte, s onnan került londoni állo-
máshelyére, ám itteni állomásozása a történelem viharában már nem egészen 
három esztend re rövidült. 1941 áprilisában azért kellett elhagynia Londont, 
mert Anglia nem nézte el Magyarország részvételét Németország Jugoszlávia 
elleni agressziójában. Teleki Pál öngyilkosságának hatására a kilátásba helye-
zett hadüzenet ugyan elmaradt, ám a diplomáciai kapcsolatok fenntartására 
London nem volt hajlandó. 

Az új állomáshelyét elfoglaló követ szokásos módon tette meg látogatását 
lord Edward Űalifx külügyminiszternél, majd Sir Alexander Codogan-nél, a 
külügyminiszter állandó helyettesénél. Barcza – a nagy gyakorlattal rendelke-
z , számos, igen különböz  európai állomáshelyeken összességében több mint 
két évtizedet eltöltött diplomata – minden bizonnyal helyesen látta, hogy „a 
gyors felfogású, élénk reakciójú latin népekkel szemben is egész másképp lehet,  s t kell 
is fellépni és beszélni, mint a lassúbb, alaposabb és megfontoltabb angoloknál”, s bizo-
nyára abban is igaza van, hogy mint újonnan jött diplomatának nem lenne he-
lyes „különösen az erre érzékeny angoloknál, azonnal politikai kérdéseink részletes fel-
vetésével szinte ajtóstul a házba betörni”. Mert az angoloknál „csak lassan és fokoza-
tosan lehet érvényesülni, s aki ket már az els  alkalommal politikával agyonbeszéli, 
éppen az ellenkez  hatást váltja ki … er szakosnak és neveletlennek tartják”. Ennek 
megfelel en csak a külügyminiszternek és állandó helyettesének beszélt hazája 
általános helyzetér l, a többi magas rangú tisztvisel nél, így Sir Orme Sargent-
nél, a közép-európai osztály vezet jénél csupán „minden politikai jelleg nélküli”, 

rövid udvariassági bemutatkozáson volt.3 
A módszert, az eljárást illet en a követnek minden bizonnyal igaza volt. 

Ám abban az esetben, ha a külügyminiszternek és állandó helyettesének el-
mondott általánosságok valóban azok voltak, melyeket az emlékirat olvasói elé 
kerültek, akkor a történész szomorúan csak azt mondhatja, hogy ezek célját té-
veszt  általánosságok voltak. Mert, jóllehet az angol külpolitika világpolitikai 
néz pontjából a magyar kérdésnek Londonban igen-igen szerény volt a súlya, 
ám az nem azt jelentette, hogy az efféle általánosságok ne lettek volna ott az 
elcsépeltségig ismer sek, s egyben vitára ingerl ek.  

Szavai szerint Halifax-nek Barcza azt fejtegette, hogy „politikánkat részben 
földrajzi helyzetünk írja el , s így annak megértéséhez geopolitikai fekvésünk ismerete 
elengedhetetlenül szükséges”. Cadogan-nek részletesen beszélt az ezer éves ma-
gyar történelemr l, európai hivatásunkról, függetlenségi harcainkról, arról, 
hogy valójában „Magyarországnak sem alkotmánya, sem pedig kultúrája nem német 
jellegű”, hazánk „Közép-Európa rendjének és békéjének … egyik fontos tényez je”. 
Felhánytorgatta a Monarchia sorsát, amelyet „1919-ben a gy ztesek engedtek szét-
darabolni”. Válaszában partnere maga is hibának mondta a Monarchia szétda-

                                                 
3 BARCZA GyörgyŐ Diplomata-emlékeim 1911-1945. Összeállította és szerkesztette ANTAL Lász-

ló. A jegyzeteket és az utószót BÁN D. András, a bibliográfiai utószót John LUKACS írta. ű-űű. köt. 
Európa, Budapest, 1994. (továbbiakbanŐ BARCZA 1994) ű. 321.  
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rabolását, megértést mutatott „nehéz helyzetünk” iránt, s dicsérte az országot, 
amely „bámulatos gyorsan kiheverte a világháború csapásait, ami a magyar faj életké-
pességének és tehetségének legjobb bizonyítéka”.4 

Mindeközben a márciusban bekövetkezett Anschluss hatására Magyaror-
szágot az angol politika olyannak látta, ahonnan nem nyerhet érdemi támoga-
tást. „Magyarország elveszett számunkra” jelenti a budapesti brit követ, s Sargent 
május 29-i bels  feljegyzése teljesen erre a t mondatra hangszerel dött. „… 
minden múltbeli tapasztalatunk és jelenlegi összes bizonyítékaink azt mutatják, hogy 
Magyarország nem tud Németországtól függetlenné válni egy olyan gazdasági akció 
révén, amit mi nyújthatnánk.” Következ leg „vannak más országok, ahol a brit érde-
kek feltétlenül sokkal fontosabbak, s azzá válnak még inkább pozíciói meger sítése ré-
vén, ilyen els sorban Görögország s talán Románia is. Éppen ezért nem szabad hagy-
nunk magunkat rábeszélni, hogy pazaroljuk energiánkat és pénzünket, megpróbálva 
megmenteni olyan országokat, mint Magyarország, ahol a játszma már eld lt”.5 

A memoár részletesen leírja a sok-sok londoni diplomáciai, fárasztó, nem 
kevés öltözködési kényelmetlenséggel járó ceremóniát, beszámol az ottani dip-
lomáciai testületr l, s ennek kapcsán epés, hosszú kirohanásokat intéz a testü-
leten belül megjelent új típusú diplomaták ellen. Mindennek az volt az alapja, 
hogy a nemzeti szocialista Németországban a hagyományos diplomáciai testü-
let mellett a náci pártemberek is belefolytak a külpolitika intézésébe. Barcza ezt 
a londoni német nagykövet, Űerbert von Dirksen szavaival jellemzi. Egy alka-
lommal arra a kérdésére: mi újság van Németországban? „fáradt mosollyal azt 
felelte, hogy erre  bizony nem tud válaszolni, mert egy német nagykövet nem sokat tud 

                                                 
4 Uo. 320-321. 
5 Magyar-brit titkos tárgyalások 1943-ban. Összeállította, sajtó alá rendezte és a bevezet  ta-

nulmányt írtaŐ JUŰÁSZ Gyula. Kossuth, Budapest, 1978. 20. A dokumentumot Juhász Gyula a ma-
gyar külpolitikáról írott ismert szintézise, harmadik, b vített, átdolgozott kiadásában is idézi. 
(JUŰÁSZ GyulaŐ Magyarország külpolitikája 1919-1945. Kossuth, Budapest, 1988. 185.) Az irat fon-
tosságát mutatja, hogy azzal Bán D. András is foglalkozik az 1938-1941 közötti magyar-angol kap-
csolatokat feldolgozó munkájában. (Illúziók és csalódások. Nagy-Britannia és Magyarország 1938-1941. 
Osiris, Budapest, 1998. 43.) A szerz  felteszi a jogos kérdéstŐ vajon a velünk közismerten nem ro-
konszenvez  budapesti angol követ, s a kifejezetten kisantantbarátságáról ismert Sargent szavai 
híven tükrözték-e az angol álláspontot? Válasza szerint „Magyarországot 1938-ban nemhogy leírták 
volna a Foreign Office-ban, hanem éppen ekkor kezdtek nagyobb figyelmet szentelni a magyar külpolitikai 
törekvéseknek s megért bbnek mutatkozni a magyar érdekek iránt”. (43-46. Az idézet a 46. lapról való.)  

A kés bbi fejlemények ismeretében oszthatjuk Bánd D. András véleményét, ám ez nem je-
lenti azt, hogy Knox és Sargent szavainak súlyát negligálhatnánk. A kérdés bonyolultságát csak 
akkor érthetjük meg, ha a korabeli angol külpolitika f  vonalára figyelnünk, tehát arra, hogy 
miképpen igyekezetek az angol érdekeket jól érvényesíteni, amikor Németországban Adolf Űi t-
ler volt az úr. S mivel ez a politika 1939. március derekáig f  vonalában a megegyezést kereste 
Németországgal, ebben a dimenzióban érthet  meg, hogy London miért fordít 1938-ban valóban 
nagyobb figyelmet Budapest törekvéseire. Ez a növekv  figyelem azonban nem vezetett el oda, 
hogy sz kös gazdasági er forrásaikból Magyarországot részeltessék. Az emlékirat textusa sze-
rint Barczának hónapokkal kés bb sem volt sejtelme a Foreign Office ezen alapállásáról. Az els  
bécsi döntés utáni helyzetben felkeresvén  Oliver Frederick George Stanley-t, a kereskedelmi 
bizottság elnökét arra kérve t, hogy nagyobb magyar áruimporttal gyengítsék a németek ma-
gyarországi helyzetét. Az angol gazdaságpolitikus megígérte, hogy ilyen irányba fogja befolyá-
sát latba vetni. BARCZA (1994)Ő ű. 389. 
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abból, amit a párt és Hitler terveznek, s a párt titkos bizalmi embere a nagykövetségen 
bizonyára jobban van tájékozva a berlini tervek fel l, mint ”.6 Dirksen p re szavai 
azért érdekesek, mert a hagyományos iskolázottságú német diplomaták általá-
ban takargatták helyzetük szégyenletes voltát. Barcza György londoni el dje, 
Masirevich Szilárd, aki korábban Berlinben állomásozott, éppen ennek a hely-
zetnek lett az áldozataŐ a Dísz térnek azért kellett t Németországból 1935-ben 
visszahivatnia, mert Masirevich túlságos ambícióval akart Konstantin Neurath 
külügyminiszter helyzetével tisztába jönni. A sok mérget nyelt, számtalanszor 
megalázott külügyminiszter a magyar követen töltötte ki haragját.7 

Mindazonáltal Barcza német vonatkozásban leegyszer síti, magyar vonat-
kozásban túldimenzionálja a kérdést. „Korábban – írja – Rosenberg külön külügy-
minisztériumot működtetett párhuzamosan a Wilhelmstrasséval, illetve annak háta 
mögött, kés bb pedig, mikor Ribbentrop került oda, a német külügyminisztérium telje-
sen a párt uralma alá került, s minden nem teljesen párthű diplomatát hamarosan ki-
kapcsoltak a bizalmas ügyek viteléb l, s csakis az  bizalmas szerveik, egy-egy általuk 
megbízhatónak tartott követségi tanácsos vagy katonai attasé útján és az  titkos politi-
kai jelentéseik alapján intézték a külpolitikát.”8 Valójában a német döntési mecha-
nizmus sokkal bonyolultabb volt. Alfred Rosenbergnek természetesen nem volt 
külön külügyminisztériuma, „csupán” egy párton belüli külügyi hivatalt pró-
bált irányítani. Az ambiciózus, ám relatíve er tlen férfiú nem tudta megakadá-
lyozni, hogy több náci alvezér ne üsse bele az orrát a német külpolitika egy-egy 
területébe. Egymással folytatott heves küzdelmük Űitler malmára hajtotta a 
vizet, még inkább minden döntés az  kezébe összpontosult. E nemes verseny-
ben éppen az 1938-as esztend  hozott fordulatot, amikor az addigi londoni 
német nagykövet, Joachim Ribbentrop került a Wilhelmstrasse élére, s ez nyitja 
meg Dirksen számára a lehet séget, hogy Ribbentrop megürül  londoni helyé-
re lépjen. Az alaphelyzet ellenben továbbra is ugyanaz marad. Most Ribbent-
rop aggódhatott, hogy ne csússzanak ki a kezéb l az ügyek, ám ez a rendszer 
bandita természete miatt nem sikerülhetett, a Führer roppant nagy hatalmát az 
alvezérek egymás közötti torzsalkodása még tovább er sítette.9 

Barcza György az egész szisztéma bemutatását az orosz cári id kre, az Ohrana 
machinációira utalással akarja elmélyíteni. Könnyen meglehet, hogy a nácik az 
Ohranától (is) tanultak, ám az emlékirat akkor lenne igazából hiteles, ha szerz je 
el tte elmélyed a hitlerizmus szörny  természetében. Az  világától azonban 
mindez olyan távol volt, hogy elegend nek tartotta az említett párhuzamot. Ek-
képpen viszont az alábbi „eredményre” jut: „Így volt ez a német diplomáciában is, és a jó 
                                                 

6 BARCZA (1994)Ő ű. 333. 1939 nyarának eseményei kapcsán ismét elolvashatjuk a történetet. 
(Uo. 427.) 

7 Ld. részletesebbenŐ PRűTZ PálŐ Magyarország külpolitikája Gömbös Gyula miniszterelnöksége idején 
1932-1936. Akadémiai, Budapest, 1982. 203-219. 

8 BARCZA (1994): I. 333.  
9 Ld. részletesebben Űans-Adolf JACOBSEN: Nationalsozialistische Aussenpolitik 1933-1938. 

Frankfurt am Main – Berlin 1968. 24. 50-51. 71. 261. 319. 322-323. 359-360. valamint PRűTZ PálŐ 
Pax Germanica. Német elképzelések Európa jöv jér l a második világháborúban.  Osiris, Budapest, 
1999. 93-96. 
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öreg Dirksen hiába óvta Hitlert, hiába jelentett a valóságnak megfelel en, jelentéseit tán el 
sem olvasták, de mindenesetre nem kerültek Hitler elé, és Németország tovább folytatta er -
szakos, kihívó politikáját.”10 A már-már romantikus leírással szemben a valóság az 
volt, hogy a hagyományos iskolázottságú német diplomaták minden zsémbel dé-
sükkel együtt igencsak beilleszkedtek, hasznosan m ködtek az új rendszerben, 
„csak” éppen nem a régi világ szabályai szerint. 

Ami pedig a magyar vonatkozást illetiŐ való igaz, hogy 1932-ben bekövetke-
zett miniszterelnöki kinevezése után Gömbös Gyula határozottan törekedett a 
magyar külügyi szolgálat összetétele, s ennek révén mentalitása megváltozta-
tására, mert e szolgálatban felfogása szerint többen nem voltak „eléggé” magya-
rok. Ebbe a körbe természetesen Barcza György is beletartozott, mint ahogy  
meg Gömböst és törekvéseit nem szívlelte. Azt, hogy mennyire, igen plasztiku-
san mutatják az alábbi sorok, az azokból kicsapó, a tárgyilagosságnak még a 
látszatát is elemészt  indulat.  

„Ez a diplomáciai kétvonalúság, mikor Gömbös alatt otthon is divattá kezdett válni 
a németeket bámuló és ket mindenben utánzó politika, nálunk is elkezd dött. Nálunk 
is akadtak fiatal, nagyra tör  és követi állások után kézzel-lábbal, könyökkel, s t nyelv-
vel is törtet  diplomaták és katonai attasék, kik f nökeik ellen intrikáltak, hátuk mögött 
küldözgették titkos leveleiket, melyekben a követet rágalmazták és igyekeztek t helyér l 
kitúrni. … A német módszerek elterjedésével nálunk is meghonosodott ez a titkos, ár-
mánykodó, hazugságokon alapuló politikai kémrendszer, mely magát teljesen német 
szolgálatba állítva vezette félre tudatosan a pesti kormányt. Az eredménye ennek aztán 
az lett, hogy a távolabbi külföldr l halvány fogalommal sem bíró, a nemzetközi politiká-
ban teljesen járatlan Gömbös és dics  utódai, a beamter Darányi, a nagyra tör  Csáky 
és Bárdossy, magukat mind kis führernek képzelve, az országot a németek karjaiba ve-
tették, és azok cselédeivé válva, a nácik kezdeti katonai sikereit l elvakítva, minden jó-
zan ítélet nélkül végül is az országot a rossz oldalra terelve, végromlásba vitték.”11 

A vádaskodást azért idéztük hosszan, mert itt sem csupán egy személy nézeté-
r l, a múlt valóságát felettébb eltorzító történelemszemléletér l van szó. És azt sem 
mondhatjuk – mily szép lenne –, hogy ma már nincsenek hívei ennek a felfogás-
nak…Mindezzel szemben az 1919 utáni magyar politika – képtelen lévén megsza-
badulni a Szent-űstváni Magyarország ábrándjától – úgy növeli 1941-ig közel dup-
lájára a trianoni Magyarország területét, hogy mindeközben saját er b l egyetlen 
négyzetkilométernyi területet sem képes visszanyerni, minden növekményre 
Adolf Űitler akaratából kerül sor, aki természetesen minden változtatást a saját ér-
dekei alapján hajtott végre. Űazánkat dönt  mértékben a területi revízió láncolta 
Németországhoz. Nem volt itt szükség semmiféle „terelgetésre”, önmagában ez a 
politika törvényszer en elvitte az országot a végromlásba. Gömbös Gyula valójá-
ban azt a politikát folytatja, amit még Bethlen űstván alakított ki. A magyar-német 
viszonyt súlyosan megterhelte a magyarországi német kisebbség sorsa, s hosszan 
lehetne még a két ország közötti viszony feszültséggócait el adni.12 A korabeli 

                                                 
10 BARCZA (1994): I. 333. 
11 Uo. 334. 
12 Ld. részletesebbenŐ PRűTZ (1982). 



 
 

Pritz PálŐ Emlékirat és történeti valóság -. Barcza György emlékiratai fényében. A londoni évek I. 

  
552 

magyar politika vezet inek, intéz nek hibáit, mulasztásait is hosszan sorolhat-
nánk, ám a „cseléd” jelz  mértéktelenül hamis. A valóság „csupán” annyi, hogy a 

területi revízió örvényében az eredetileg is szerény magyar mozgástér drámaian 
zsugorodik tovább. 

Barcza György ezeket a mélyen keser  szavakat 1946-ban formálta meg, ami-
kor a Horthy-rendszer már összeomlott, Gömbös Gyula tíz esztendeje a sírban pi-
hent, budapesti szobrát két esztendeje felrobbantották. Semmi sem akadályozta a 
volt követet abban, hogy a magyar diplomáciai életben bekövetkezett penetráció 
bizonyítékait felsorolja.  ellenben csupán egyetlen konkrétumot hoz fel: követségi 
tanácsosának ellene kifejtett intrikáit, s akit ezért „azonnal”13 elhelyeztetett. A név 
nélkül említett személy Marosy (Mengele) Ferenc volt.14  

A történetírás ismeri Marosy széls jobboldalra kerülését, azt is tudjuk, 
hogy madridi követi tisztét a Franco-féle Spanyolország 1945 után is elismer-
te. Barcza szerint Marosy „német szolgálatban állott”, de állítását nem bizonyít-
ja. Azt ellenben, hogy  maga – a legfinomabban szólva – megengedhetetlen 
módon a fogadó állam külügyi szolgálatával igyekszik Marosyt Kairóból el-
mozdíttatni, arra éppen e könyv Függelékében található (Bán D. András ré-
vén) dokumentum.15 

A londoni diplomáciai kar tarkaságát Barcza színesen, sok adomával f sze-
rezve eleveníti meg, s közben világossá válik az a nagy különbség is, ami 1945 
el tt a nagyhatalmakat képvisel  nagykövetek, s ilyen státuszra – küld  orszá-
guk nem nagyhatalom volta miatt – soha nem emelkedhet  követek között 
volt. „A nagy posztokon a nagykövetek valóságos félistenek szerepét töltik be a diplo-
máciai karban, a követek már csak mint jóval kisebb pótemberek jöhetnek számba, és 
legfeljebb egyéni tulajdonságaikkal, nem pedig államuk súlyával szerezhetnek maguk-
nak tekintélyt és rokonszenvet.” Az olvasó pedig csendes mosollyal figyeli, hogy 
az emlékiratíró is a nagyköveti kar bemutatása után ezen séma betartásával 
kezdi az egyes követeket megismertetni. 

Elbeszélése során Barcza egyoldalúan állítja be a kisantant nagyantant iránti 
„határtalan” bámulatát, amib l azok – úgymond – csak a franciáknak és ango-
loknak Űitlerrel szembeni tétlensége okán „ocsúdtak fel”.16 Történelmi közhely, 
hogy a Rajna-vidék Űitler által történt megszállásának elt rése – a szerz vel 
együtt mondhatjuk – messze nem volt elkerülhetetlen, ám az egész leírás mel-
l zi a korszak mély társadalmi folyamatainak a bemutatását, nemkülönben a 

                                                 
13 A történész szolidan megjegyziŐ Barcza 1938. május 25-t l londoni követ, Marosy pedig 1939. 

április 18-ig londoni els  beosztott. (Mivel ugyanez naptól a prágai f konzulátus vezet je, ezért 
további kutatás feladata tisztázni, hogy valójában mikor hagyja el az angol f várost, ám bizonyo-
san nem 1938. május 25. után „azonnal”.) 

14 Az olvasó tájékoztatására feltehet leg nem felesleges megemlíteni, hogy Barcza Londonba 
érkezése el tt Marosy ideiglenes ügyviv ként vezette a követséget. 

15 A. C. Cadogan 1941. április 9-i feljegyzése Barczával aznap folytatott beszélgetésér l. „… tá-
vozása el tt (Barcza) arra kért, hassunk oda, hogy az egyiptomi kormány eltávolítsa Kairóból a magyar köve-
tet. A követ korábban az  beosztottjaként szolgált, és így Barcza úr tudja, hogy ellenünk dolgozik.” 
BARCZA (1994): II. 303. 

16 BARCZA (1994): I. 346-347. 
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nagy- és kisantant közötti viszony valóságos összetev inek az érzékeltetését. 
(A történész természetesen nem kéri, s nem kérheti számon az emlékiratírótól 
mindazt a tudást, amivel saját magának kell rendelkeznie, az effajta igény 
akkor indokolt, ha a visszaemlékez , mint esetünkben Barcza György, szemé-
lyes emlékein messze túlterjeszked en beszél el történeti kérdéseket, ábrázol 
folyamatokat.) 

Csalódást okoz Barcza a két háború közötti brit politikát bemutató fejeze-
tével is. Természetesen helyesen emeli ki, hogy London politikáját els  he-
lyen a brit világbirodalom érdekeivel való tör dés – ahogy  fogalmazŐ „ten-
gerentúli részeinek és birtokainak összefüggése az anyaországgal, a velük való aka-
dálytalan közlekedés biztosítása és a közöttük lév  politikai összefüggés fenntartá-
sa”,17 – második helyen pedig az európai hatalmi egyensúly meg rzése szabta 
meg. Azt is helyesen emeli ki, hogy a brit közvélemény és politika az els  vi-
lágháborús vérzivatar után minden áron a béke fenntartására törekedett. 
„Mindent csak nem háborút!”18 

Ám a versailles-i békem nek az angol törekvésekt l történ  szinte teljes 
függetlenítése – a német fegyverszünet aláírása „Angliának elég is volt, minden 
más részletkérdés már nem reá, hanem Franciaországra és az entente többi tagjaira 
tartozott” – súlyosan torzítja a történeti valóságot. Az emlékez  nem feledhette, 
hogy Anglia részt vett a Párizs környéki béketárgyalásokon, „de itt – írja – f leg 
csak akkor lépett el térbe, amikor saját érdekeir l volt szó, máskülönben átengedte a bé-
ke megszervezésének egész munkáját a franciáknak és szövetségeseinek”.19 Valójában 
az angol érdekek sokkal nagyobb helyet foglaltak el ezeken a tárgyalásokon, s 
bár kétségkívül a franciáké volt a f szerep, az ellenben messze nem úgy nézett 
ki, ahogy azt Barcza – a húszas évek indulatoktól f tött és további indulatokat 
korbácsoló publicisztikájába maga is szinte teljesen belesimulva 20 – írja.  

„Ezek – ti. a franciák és szövetségeik, P.P. – azután akkor, eléggé el nem ítélhet  
gyorsasággal, melyet a leverteken való rövidlátó bosszúállás és az ket támogató kis 
szövetségesek oktalanul túlméretezett megjutalmazása vezérelt, létre is hozták azokat a 
békéket, amelyek ezt a szót meg sem érdemlik, hiszen mindössze a gy ztesek egyoldalú 
diktátumai voltak a legy zöttekkel szemben, nem pedig az igazi, tartós, józan nemzet-

közi együttműködés és együttélés alapjai.” A mondat második fele valóban tükrözi 
a múlt valóságát, ám az „eléggé el nem ítélhet  gyorsasággal” szemben a valóság 
az, hogy az 1919 januárjában megnyíló békekonferencia hosszú munkája nyo-
mán születtek meg az egyes békék. El ször Németországgal június 28-án, 
Ausztriával szeptember 10-én, Bulgáriával november 27-én, majd hazánkkal 
ismeretesen csak a következ  esztend ben, 1920. június 4-én, Törökországgal 
pedig 1920. augusztus 10-én szerz dtek.  

                                                 
17 Uo. 348. 
18 Uo. 358. 
19 Uo. 348-349. 
20 A békem vet „Clemenceau dühe, Beneš és Titulescu rosszindulatú, téves információi és a jutalomra 

éhes, koncot váró sok kis szövetséges kapzsisága” hozta létre. Uo. 349. – Nincs okunk csodálkozni, hogy 
Barcza Trianont „fércmunkának” tartja. (Uo. 423.) 
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A kis szövetségeseket valóban megjutalmazták, ám egyrészt oktalanság he-
lyett kifejezetten azzal a céllal, hogy az új rendnek kell  ereje legyen, másrészt 
(s jóllehet a teljes forrásanyag csak évtizedek múltával vált ismeretessé) már 
annak idején is sok jel mutatott arra, hogy ezeknek a kis szövetségesek mohó-
sága21 bizony a „túlméretezett” jutalomnál is nagyobb volt. A trianoni határok-
nál jóval délebbre nyúló cseh-szlovák igényekr l, a Tiszáig pillantó román tö-
rekvésekr l, a pécsi szénmedencére, és egyéb területekre vonatkozó szerb aspi-
rációkról a kortársak is b ségesen meggy z dhettek. 

El járóban Barcza – mint jeleztük – ugyan utal az angol világbirodalomra, 
ám aztán egy szava sincs arról, hogy ennek a hatalmas, s mind több feszültsé-
get, önállósodási törekvést mutató konglomerátumnak az összetartása veszi el 
Londontól az energiát. Az energiát, hogy Európával súlyának megfelel en fog-
lalkozzon. A szerz  teljesen félrevezet en ír Anglia azon vélelmér l, melynek 
jegyében „az angolok akkor (ti. a háború után – P.P.) tényleg azt hitték, hogy … 
Franciaország és … a kis-entente-államok majd féken tartják a legy zött Németországot 
és a szétbomlott Osztrák-Magyar Monarchia romjaiból alkotott különböz  tákolmány-

államokat”.22 Ez utóbbi kifejezésben is több az indulat, mint az els  világháború 
utáni új helyzet tényleges összetev i mélyebb megismerésére való törekvés. Az 
egész emlékiratban nincsen nyoma az efféle gondolkodásnak. Arról, hogy az 
els  világháború a korabeli polgári világrend cs dje volt, arról, hogy mi szülte 
meg a háború utáni tekintélyelv  rendszereket, hogy a nacionalizmusoknak 
milyen szerepük volt az új világ kialakulásában – minderr l nyomokban sem 
lehet olvasni. 

A mélyebb okok keresése helyett Barcza megelégszik annak e fejezetben tör-
tén  ismétlésévelŐ Angliának és Franciaországnak „egy erélyes ’Állj!’-t” kellett 
volna a németeknek kiáltaniuk. Űa ez megtörténik – így tovább – „valószínűleg 
sohasem került volna sor a második világháborúra”.23 Ez azonban elmaradt, mert 

féltették a békét, Franciaország belpolitikai problémáival vesz dött, Anglia pe-
dig „a jóllakott ember biztos álmát aludta”.24 Utóbbi valótlanságot leszámítva 
Barcza természetesen valós részigazságokat sorol, egészen bizonyos, hogy volt 
alternatívája a megbékélési politikának, ám – ismételhetjük – egészében a ko-
rabeli helyzet az elbeszéltnél messze összetettebb volt. 
                                                 

21 Amit természetesen messze nem elegend  csupán egyes személyek, Eduard Beneš, Nicolae 
Titulescu számlájára írni, mert ket saját nemzetük megkésett nacionalizmusa hajtotta. Ld. az el z  
jegyzetet. 

22 BARCZA (1994): I. 350. „Az igazság kedvéért meg kell azonban itt jegyeznem – írja Barcza egy ol-
dallal odébb –, hogy igen sok vezet  angol politikus és gazdasági szakférfiú részér l már rövidesen a Párizs 
környéki békék után megnyilvánult az a felfogás, hogy tisztán er szakkal lehetetlen Európa leigázott nemzete-
it örökké a védtelenség és gazdasági züllöttség állapotában tartani, és hogy ez az állapot el bb-utóbb konflik-
tusok kirobbanásához fog vezetni.” (351.) Valójában azonban Anglia már a békekonferencián éppen 
ezen megfontolásokból igyekezett a méltányosabb békére, ám az efféle törekvéseinek kemény gátat 
szabott az a felismerése, hogy (Barcza beállításával szemben) természetesen tisztában volt Német-
ország legy zött voltában is nagyhatalmi adottságaival, s ezért számára sem a méltányosság, ha-
nem az új status quo er sítése volt a dönt  szempont. 

23 Uo. 352. 
24 Uo. 353. 
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A magyar-angol viszonyra áttérve Barcza valóban fontos, ám általában nem 
említett mozzanatra utal, amikor elmondja, hogy a húszas évek derekán orosz-
lánrészt az angol nagyt ke által jegyzett kölcsön révén Magyarország „politikai-
lag is bebiztosította magát Angliában”, hiszen „a kölcsönt adó angol nagyt kének ez-
után már egyenesen érdeke volt, hogy nálunk egy stabil és a kölcsön kamatait pontosan 
fizet  rendszer álljon fenn”.25 Az ország és a rendszer melletti angol kiállásokat – 
„az áldatlan” frankhamisítási ügy mellett a szentgotthárdi fegyvercsempészési 
ügyet, a marseille-i királygyilkosságot sorolja, de említhette volna a hirtenbergi 
fegyvercsempészési botrányt26 is – az emlékiratíró kizárólag ezzel magyarázza, 
ami azonban egyoldalúság. Barcza ellenben egy másik egyoldalúsággal, azzal 
száll vitába, mely szerint lépéseiknél az angolokat kizárólag egoizmusuk haj-
totta volna. Szerinte „mind az angol kormányok, mind pedig az egész angol közvéle-
mény magasabb erkölcsi és politikai okokból is mellénk álltak és védtek minket a nem-
zetközi viszályokban”. Ezeket a magasabb erkölcsi és politikai tényez ket (alapo-

san megszépítve Bethlen űstván országlását27) Barcza az alábbiakban jelöli megŐ 
„Magyarországon konzervatíve haladónak nevezhet  belpolitikai rezsim uralkodott az 
els  világháború után jó ideig, éppúgy, mint Angliában, s e két világnézeti felfogásbeli 
azonosságból ered , magasabb erkölcsi összetartozási érzés és érdek alkotta az a második 
szempontot, mely az angolokat Magyarország védelmére késztette”.28 Barcza bevallja, 

hogy Angliába érkezése el tt maga is kételkedett ebben a rokonszenvben, de 
aztán saját tapasztalatai mégis meggy zték, hogy nincs itt szó semmiféle túl-
zásról. Majd annyi megszorítást téve, hogy e rokonszenvet „f leg a magasabb 
angol körökben tapasztalhatta”, hosszú történelmi visszapillantás keretében sorol-
ja az angol rokonszenv tényeit. Ezek sorába tartozott a Londonban 1921-ben 
létrejött Anglo-Hungarian Society, az alsóházban szervezett Űungarian Group. 
A magyar csoport aztán 1938–1939-ben „teljesen cs döt mondott. Úgy eltűntek, 
mint a kámfor, nem merték magukat egy olyan ügyért exponálni, amely sajnos az akkor 
már ott mindinkább népszerűtlenné váló németekkel párhuzamosan futott, s ezáltal 
szintén népszerűtlenné vált”.29 

Barcza itt is túloz, amikor a németek el tti „teljes behódolást” emlegeti, abban 
azonban mélységesen igaza van, hogy „a visszakapott területeknek német kézb l, 
német ajándékképpen való elfogadásával … bizony Londonban eljátszottunk minden 
esélyt arra, hogy ez a szimpátia politikailag is hasznossá válhassék. Nem lehetett egy-
szerre, egyidejűleg két olyan ellentétes táborhoz tartozni, mint amilyen a német nemze-
tiszocializmus és az angolszász demokrácia volt”.30  

Amennyiben a volt londoni követ ez utóbbi mondattal azt akarta mondani, 
hogy nem lehetett egyszerre két olyan nagyhatalomhoz tartozni, amelyek 

                                                 
25 Uo. 360. 
26 PRITZ (1982): 93-95. 
27 Bethlen politikájára, miniszterelnöki teljesítményére ld. ROMSűCS űgnácŐ Bethlen István. Poli-

tikai életrajz. Magyarságkutató űntézet, Budapest, 1991. 
28 BARCZA (1994): I. 361.  
29 Uo. 366.  
30 Uo. 367.  
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egymással élethalál küzdelmet folytattak, akkor olyan igazságot fogalmazott 
meg, amelynek érvényét Budapesten a német megszállásig képtelen volt a hi-
vatalos politika megérteni. Furcsa módon ellenben ebben a fejtegetésben éppen 
az a Barcza hozza egyoldalúan el térbe a demokrácia és a nemzetiszocializmus 
szembenállását, aki egyébként nem sok tanújelét adja a korszak ezen néz pont 
alapján történ  vizsgálatának. „Egy ideig – folytatja –, Teleki segítségével igyekez-
tem lavírozva bizonygatni az angoloknak, hogy egy bizonyos határon túl semmi esetre 
sem fogunk a német orientációba belemenni, de sajnos ezt a határt a budapesti kormány 
mindinkább kitolta, míg végre magatartásunkat a reánk gyakorolt mindig er söd  német 
er szakkal és nyomással lehetett csak némiképpen megmagyarázni, majd a legvégén még 
azzal sem.” A szöveg – s tegyük hozzáŐ az emlékirat egésze – azt sugallja, hogy 
volt egy okosan politizáló, Teleki Pál segítségével lavírozó magyar diplomata 
Londonban, s volt egy, a londoni intenciókat megszívlelése helyett a határokat 
mindinkább kitologató budapesti kormány. Ezzel a szemben a múlt valósága 
úgy festett, hogy a német ajándékképpen visszakapott területek súlya alatt Bu-
dapesten roppant nehéz volt a német orientáció határának kitolását elkerülni, 
míg a londoni álláshelyr l nem volt különösképpen nehéz az angol állásfoglalást 
Budapest irányába megfogalmazni. A kétféle néz pontot nem az egyéni kvalitá-
sok különbsége okán, hanem azért nem lehetett összehangolni, mert az ország 
már benne volt a német ajándékként megvalósult revízió csapdájában. 

Az emlékirat önálló fejezete beszéli el Rothermere lord nevezetes, a bé-
kés magyar revízió szükségessége mellett kardoskodó akcióját.31 Barcza 
György színesen eleveníti meg a történetet, annak szerepl it, s természete-
sen pontosan jelzi, hogy az egész históriában leginkább csupán hobbyt látó 
és keres  lord akciója mily mértékben bosszantotta a hivatalos angol polit i-
kát, következ leg a magyar kormány ugyan csöndben támogathatta a hazai 
közvélemény lelkesedését, ám a felszínen el kellett határolódnia az akciótól. 
A diplomatának igaza van abban, hogy „a lord akciója amennyit használt, kö-
rülbelül ugyanannyit ártott is” az országnak,32 ám hosszabb távon az mégis 
inkább segített a magyar ügynek, amennyiben a status quo híveiben is el-
hintette a meggy z dést, hogy a béke meg rzése érdekében el bb -utóbb 
mégis sort kell keríteni területi változtatásra.33  

A nyári szabadságára készül  Barcza György 1938 augusztusának els  nap-
jaiban, „mint rendesen, autón” indult hazafelé, majd szeptember elején, amikor a 
szudétanémet-kérdés akut fázisába lépett „Kánya kívánságára sietve” utazott 

vissza Londonba. Az olvasó igen plasztikus képet nyer a müncheni szerz dés-
sel a zsebében hazaérkez  Chamberlain üdvrivalgásos londoni fogadtatásáról, 
arról a naiv optimizmusról, amelynek igézetében a f városban aznap este 
„minden vendégl  zsúfolva volt, a pezsg  csak úgy folyt, és az emberek azt hitték, hogy 
a béke tényleg beláthatatlan id kre biztosítva van”.34 

                                                 
31 Uo. 376-376. Vö. BÁN D. (1998)Ő 24-27. 
32 Uo. 369.  
33 ZEűDLER MiklósŐ A revíziós gondolat. Kalligram, Pozsony, 2008.  
34 BARCZA (1994): I. 382. 
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Tartalmilag fontos mozzanat, hogy az els  bécsi döntés nyomán Barcza 
György magánlevélben sürgette külügyminiszterét, gróf Csáky űstvántŐ ne elé-
gedjenek meg azzal, hogy az alsóházban Chamberlain két ízben is jogérvényes-
nek ismerte el a diktátumot, hanem írásba is foglaltassák az angol állásfoglalás. A 
jövend  forgandóságára érzéketlen Csáky ellenben nem fogadta meg a jó taná-
csot.35 Természetesen egy ilyen dokumentum sem változtatott volna Magyaror-
szág második világháború utáni régi-új határain. Barcza tanácsának elvetése 
mégis kárt okozott, mert a magyar külpolitikai gondolkodás rossz reflexeinek a 
csontosítása irányában hatott, s megfosztotta külpolitikai örökségünket egy 
olyan lehetséges tényt l, amelynek valamely kés bbi, más helyzetben lehetett 
volna a hasznát látni…A volt londoni követ jó kezdeményezésének nyugtázása 
mellett ellenben szomorúan kell konstatálnunk e fejezet felszínességét, téves 
üzenetét. Mintha nem lett volna  ezekben a hónapokban (is) élvonalbeli magyar 
diplomata – teljesen összemossa ezeket a drámai hónapokat. űmrédy Béláról azt 
írja, hogy t „éppúgy, mint sok más vezet  állásban lév  magyar politikust is, teljesen 
elbódította Hitler ausztriai sikere”.36 Az Anschluss ellenben itthon (a széls jobbot 
leszámítva) sokkal inkább riasztóan hatott, s a lelkeken úrrá lett félelmet Horthy 
Miklós április 3-án elmondott rádió-beszéde volt hivatott csillapítani.37 űmrédy 
Béláról ugyan megemlíti, hogy londoni „pénzügyi körökben rokonszenvnek is örven-
dett”,38 ám arról, hogy miniszterelnöki kinevezésére éppen azért került sor, hogy 
a magyar kül- és belpolitika ne folytassa Darányi Kálmán utolsó miniszterelnöki 
hónapjainak kurzusát, semmit nem akar tudni.39 Űosszan és teljesen hamisan ír 
az új miniszterelnök külpolitikai nézeteir l, mert éppen a kormányf váltás ide-
jén volt az egy hanggal sem említett májusi válság, amikor az angol külpolitika 
erélyt mutatott, s ennek nyomán Űitler pillanatnyilag visszakozót fújt.40 

                                                 
35 Uo. 384. Két fejezettel kés bb Barcza nem csupán visszatér erre a kérdésre, de ott bet  szerint 

idézi Chamberlainnek az alsó alsóházban 1938. november 14-én, majd december 19-én mondott 
szavait. (405-406.) 

36 Uo. 378. 
37 Horthy Miklós titkos iratai. Az iratokat sajtó alá rendezte, magyarázó szövegekkel és jegyze-

tekkel elláttaŐ SZűNAű Miklós és SZ CS Lászó. Kossuth, Budapest, 1962. 35. sz. 
38 BARCZA (1994): I. 379. 
39 SűPOS PéterŐ Imrédy Béla és a Magyar Megújulás Pártja. Akadémiai, Budapest, 1970. SűPOS Pé-

ter (szerk.): Imrédy Béla a vádlottak padján. Osiris – Budapest F város Levéltára, Budapest, 1999. 
BÁND D. (1998). 

40 Jörg K. ŰOENSCŰŐ Der ungarische Revisionismus und die Zerschlagung von Tschechoslowakei. 
Tübingen 1967. 48-81. Barcza György nem csupán terjedelmes visszaemlékezést írt, hanem annak 
több mint a dupláját rugó naplófolyammal is rendelkezett. (BARCZA (1994)Ő űű. 239-243.) Ebb l a 
hatalmas naplófolyamból ugyan csupán egy-egy rövidke részlet olvasható az 1994-es kiadásban, 
ám az is b séggel elegend , hogy világos legyenŐ az emlékirat és a napló között számos ponton 
markáns különbség lehet. Természetesen a naplóbejegyzések sem használhatóak alapos szövegkri-
tika nélkül, ám azok mégis jobban tükrözik a múltat, s benne az akkori követ/volt követ gondola-
tait, mint a visszapillantás textusa. A tanulmányunkban vizsgált szövegbe a szerkeszt  nem illesz-
tett naplórészletet, ám Bánd D. András több ízben hasznosított 1999-es könyvében közöl ebb l a 
naplóból egy olyan részletet, amely meglehet s világossággal nem csupán azt érzékelteti, hogy 
milyen ellenszenv feszült 1938-1939-ben űmrédy és Barcza között, hanem azt is, hogy a valóságban 
mindkét személy különbözött az emlékiratban ábrázolttól. BÁND D. (1998)Ő 144-145. 
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Kánya Kálmán külügyminiszter ugyan kés bb elmondta Barczának a bécsi 
döntés el tti hetek történetét,41 s ennek okán még inkább csodálkozhat az emlék-
irat tájékozottabb olvasója, hogy miért nem talál egyetlen sort sem Űorthy Miklós 
kormányzó és népes kísérete augusztus végi sorsdönt  jelent ség  németországi 
útjáról, a Magyarország és a kisantant között ugyanekkor a szlovéniai Bledben lét-
rejött ideiglenes megállapodásról,42 miért mondja azt, hogy a komáromi magyar-
csehszlovák tárgyalások kudarca után „jött aztán létre a magyar és csehszlovák kor-
mány között az a megállapodás, mely szerint a két fél a csehszlovákiai magyar kisebbség 
kérdésének eldöntését egy Hitler és Mussolini által megalakított dönt bíróságra bízza”.43  

A volt diplomatának tudnia kellett arról, hogy a komáromi tárgyalások 
nyomán a csehszlovák fél oly annyira engedékennyé vált, hogy a városok kivé-
telével mindazokat a területeket felkínálta kétoldalú megállapodásra, amit 
majd Űitler és Mussolini ajándékoz Magyarországnak.44 Barczának tudnia kel-
lett, hogy ekkor már régen nem a kisebbségek, hanem a területek körül folyt a 
vita. Barcza tudhatta Kányától, hogy az óvatos diplomata újabb négyhatalmi 
direktóriumot akart, ám végül hivatalosan el ször a magyar fél kérte (majd 
másnap a csehszlovák) a német-olasz dönt bíráskodást.45  

A leglehangolóbb azonban Barcza elbeszélésében az a belterjes egyoldalú-
ság, ahogyan Kánya lemondásának, Csáky kinevezésének a történetét beszéli 
el. Ebben a narratívában nyoma sincs a lényegnek, ti., hogy a németekt l 1938. 
augusztus végén Németországban valóban megrettent űmrédy Berlin iránti 
gesztusként menteti fel az ott már jó ideje persona non grata, egyébként általá-
ban nagy tekintély  külpolitikust, s üzeni meg még a döntés meghozatala el tt 
Ribbentropnak, hogy a „vén madár” már nem sokáig lesz a helyén.46 

                                                 
41 BARCZA (1994): I. 383. 
42 PRűTZ PálŐ A kiel-i találkozó. űNŐ U .Ő Magyar diplomácia a két háború között. Magyar történelmi 

Társulat, Budapest, 1995. 291-333. A bledi megállapodás ténye ugyan felbukkan majd az emlék-
iratban, ám jóval kés bb, egészen más összefüggésben, s egészen röviden. (BARCZA (1994)Ő ű. 422.) 

43 Uo. 383. Űa Barcza nem kétszer fut neki a Csákynak tett azon tanácsa elbeszélésének, hogy írásban 
kérjék az angolok els  bécsi döntést elfogadó állásfoglalását, s nem csupán idézi, hanem ismét figyelme-
sen megnézi az angol miniszterelnök 1938. november 14-i nyilatkozatát, akkor annak felhasználásával 
elkerülhette volna e hibát. Chamberlain ugyanis így beszéltŐ „Agreement was in fact reached between the 
Chechoslovak and Hungarian Governments when they agreed to accept as final the arbitral award of the German 
and Italian Governments and in consequence no question of action by His Majesty’s Government arises.” TehátŐ 
„A csehszlovák és a magyar kormány között valóban  megegyezés jött létre akkor, amikor beleegyeztek, hogy el fogják 
fogadni a német és olasz kormány dönt bírói határozatát, következésképpen felsége kormányának ez ügyben nincs 
teend je.”(Kiemelés – P.P.) (405.) A kiemelt szövegrész mutatja, hogy formális magyar-csehszlovák meg-
állapodás természetesen nem született ebben a kérdésben, a de facto megállapodás formulát is azért ta-
lálta ki az angol miniszterelnök, mert iszonyodott a gondolattól, hogy még egyszer, s f leg ebben a szá-
mukra nyomorult ügyben le kelljen ülni a náci diktátorral tanácskozni. Ez utóbbi mozzanatot az angolok 
Barcza tudomására hozták, s  ezt nem is felejtette el. „Egy ilyen újabb találkozástól az angol kormány nagyon 
idegenkedett, s nekem nyíltan meg is mondták, hogy a kormánynak igen kellemetlen lenne, ha Chamberlain úrnak 
ismét találkoznia kellene Hitlerrel, mert sohasem lehet tudni, hogy Hitler ezt az alkalmat miféle újabb hatalmi lépésre 
akarja majd felhasználni.”(383.) 

44 HOENSCH (1967): 142-175, SALLAI Gergely: Az els  bécsi döntés. Osiris, Budapest, 2002. 104-123. 
45 SALLAI (2002): 118. 
46 ŰORY AndrásŐ Bukarestt l Varsóig. Gondolat, Budapest, 1987. 401. Esetleges félreértések elke-

rülése végettŐ természetesen könnyen meglehet, hogy Csáky intrikái is er sítették űmrédyt lépése 
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Nem arról van szó, hogy ne lenne sok igazság abban, amit Barcza György 
volt beosztottjának47 karrierizmusáról, mentalitásáról, hebrencsségér l, a néme-
tek mellett az elkerülhetetlennél er sebb elkötelez désér l elmond. „Csupán” ar-
ról van szó, hogy f leg egy olyan személynek, aki oly markánsan határolja el 
magát honfitársaitól, „a magyaroktól”, aki oly élénk szavakkal bírálja a hazaiak 
külpolitikai gondolkodásának fogyatékosságait,48 nem csupán lehet sége, hanem 
kötelessége lett volna, hogy emlékirata révén a bírált gyengeségekt l való meg-
szabadulásunkat segítse. A visszaemlékezés természetesen sok ponton ad ehhez 
segítséget, ám nem kevés más helyeken49 (s ezek között most Kánya leváltása el-
beszélésével50) maga is csontosítja ezeket a fogyatékosságokat.  

1938. december közepén Barcza szóbeli jelentéstételre hazajött. A kormány-
zó családi ebéden látta vendégül, s lelkes angolbarátságának adott hangot, űm-
rédy ellenben a németek melletti elkötelezettségünk mellett semmiféle „extra-
tour”-ra nem látott lehet séget.51 Londonba történ  visszautazása el tt ismét 

                                                                                                                       

megtételében, ám a lényeg az, hogy a dönt  mozzanatot messze nem ezek, hanem a miniszterel-
nöknek a német er t l történt megrettenése, a német igényekhez való alkalmazkodás jelentette. – A 
következ  fejezet végén, amikor ismét Csákyt bírálja keményen, torz haloványsággal valami mégis 
felbukkan az igazságból. („Csáky, aki Imrédy segítségével remekül kiintrikálta Kányát a helyéb l, a kül-
ügyminiszteri állását németbarátságának, tehát a németeknek köszönhette.”(BARCZA (1994): I. 399.). 

47 Barcza György azt írja, hogy amikor  politikai osztályt vezette, akkor Csáky nála dolgozott, 
néhány lappal odébb az állítja, hogy a titkára volt. (386, 399.) A Külügyi Közlöny, a Külügyminisz-
térium hivatalos lapjának adatai szerint Barcza 1925. október 22-t l vezette a politikai osztályt, 
1927. szeptember 22-t l a vatikáni követséget irányította. Csáky űstván 1926. augusztus 1-t l a saj-
tóosztálynak volt a helyettes vezet je, 1929. október 15-t l pedig ugyanott osztályvezet . Barcza 
beállítását tovább gyengíti, hogy Űory András visszaemlékezésében következetesen azt írjaŐ a rossz 
emberismer  Kánya maga ajánlotta utódjául volt kabinetf nökét, abban a reményben, hogy ek-
képpen továbbra is befolyást gyakorolhat a magyar külpolitikára. ŰORY (1987)Ő 253. 366. 

48 A Rothermere akció kapcsán is túll  a célon ezekkel a szavakkalŐ „A külpolitikához sohasem ko-
nyító magyar közvélemény egyebet sem látott, mint csak azt, hogy végre valahára akadt valaki …., aki a ma-
gyar revízió el harcosává vált.” (Kiemelés – P.P.) Majd egy lappal odébb még mindig ugyanerr l a 
témárólŐ „A magyarok, kik mindenben, így a politikában is ázsiai módon szertelenek, képtelenek mértéket 
tartani, és lelkesedésükben a legnagyobb politikai oktalanságokat követik el….” BARCZA (1994): I. 371-372. 
(Teleki Pállal történt utolsó találkozóján, az akkor már nagyon pesszimista miniszterelnök emleget-
te el tte ázsiai eredetünketŐ „… a magyar közönségnek … elment az esze a sok propagandától, hazafias 
frázistól, mert ázsiai faj vagyunk, mely lelkesedéssel rohan a saját vesztébe!” (446.) 

49 Az 1918-1921 évek elbeszélésnek bírálatára ld. a 2. sz. jegyzetben hivatkozott tanulmányt.  
50 Felgy lt indulatainak hatása alatt Barcza azt állítja, hogy Csáky kinevezése nyomán a Kül-

ügyminisztériumban „a hivatali favorizmusnak legundokabb fajtája is” meghonosodott. „Minden fiatal 
akarnok igyekezett az új ifjú óriás, a miniszter kegyeibe mindenféle módon és eszközzel beférk zniő a németek 
kiszolgálásában a tisztvisel k egy része egymással versengett, és ekkor kerültek el  a homályból egyszerre 
olyan jellemtelen és sem tudásuk, sem tapasztalatuk, sem egyéniségük révén fontosabb szerepre nem hivatott 
emberek, kik aztán lassan az egész külügyminisztériumot hatalmukba kerítették, és a németeket vakon kiszol-
gáló szervvé alacsonyították le.” (Kiemelés – P.P.) – BARCZA (1994)Ő ű. 387. Az általunk kiemelt két 
szavacska jelzi, hogy gátját vesztett keser sége közepette is törekedett Barcza valamiféle tárgyila-
gosságra, ám az nagyon kevés ahhoz, hogy az összegzés vaskos egyoldalúságát elkerülje. Nem ar-
ról van szó, hogy ne lenne ebben a leírásban is sok valós elem, ám a múlt valósága összegz en ép-
pen ellenkez leg festettŐ a magyar Külügyminisztérium jó partnere volt annak a Kállay Miklós mi-
niszterelnöknek, akit Barcza György ugyan kemény bírál, ám azt természetesen sehol sem írja, 
hogy a németeket „vakon kiszolgáló” figurává alacsonyodott volna…. 

51 Uo. 389-391. 
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felkereste a miniszterelnököt, hogy átadja neki a felháborodott vezet  angol 
pénzügyi körök üzenetétŐ a második zsidótörvény benyújtása okán megvonják 
t le bizalmukat. A hír űmrédyt „láthatólag kellemetlenül érintette”, de aztán csak 
legyintettŐ „erre  el re el volt készülve”.52 

Barcza György visszaemlékezéseinek, illetve a magunk megjegyzéseinek 
(remélt) olvasójától e ponton – terjedelmi okok folytán – elbúcsúzunk.  

                                                 
52 Uo. 397.  


