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A Nemzetközi Magyar Hadtörténeti 

Hagyományőrző Társulat éves tagsági díja 
40 USD, amely magában foglalja a 

Magyar Front és a New Hungarian Voice 
folyóiratok előfizetését is. 

 

A Magyar Front eredetileg az 
Országos Frontharcos Szövetség 

(később Magyar Tűzharcos Szövetség) 
hetilapja volt, amely az 1930-as évektől 

a második világháború végéig jelent meg. 

     1997 nyarán egy budapesti antikváriumban bukkantam rá A magyar frontharcos 

mozgalom című könyv 1938-as kiadására.  A több mint 700 oldalas masszív kötet, a 

régen megszűnt Frontharcos Szövetség almanachja, abban a pillanatban lenyűgözött, 

amint leemeltem a polcról. Érzelmi felfedezés volt ez, hiszen a magyar történelemnek ez 

a darabja – magyar származásom és gyermekkorom óta tartó hadtörténeti érdeklődésem 

ellenére – teljesen ismeretlen volt számomra. Hogyan lehetséges, hogy mindaddig még 

csak nem is hallottam erről a félmillió magyar katonát tömörítő szervezetről? 

     Nem sokáig késlekedtem a döntéssel: ez a téma lesz érdeklődésem középpontjában. 

Mindent tudni kívántam róla, s barátaim és gyűjtőtársaim előtt is nyilvánvalóvá tettem, 

hogy minden ezzel kapcsolatos anyag érdekel.  2001-ben egy magyarországi barátom 

értesített, hogy árverésre bocsátották egy magas rangú frontharcos vezető egyenruha-

jelzéseit, amelyek „vezető-helyettesi rangjelzésekként” voltak meghirdetve, s az eladó 

tudni vélte, hogy ezt a beosztást Dr. Ullein-Reviczky Antal töltötte be.  Addigra már 

számos frontharcos könyvvel, dokumentummal, fényképpel és más relikviával 

rendelkeztem, köztük egy 1942-ben kiadott almanachhal, amelynek egyik megsárgult 

lapján Ullein-Reviczky szemcsés portréképe is szerepelt. A rangjelzéseket nem lehetett 

teljes bizonyossággal az övéiként meghatározni, de hittem az eladónak. 

     A rákövetkező évben, a Magyar Front IV. évfolyamának 2. számában szerepeltettem 

az említett hajtókajelvényeket és vállzsinórokat, s ennek nyomán megkeresett Ullein-

Reviczky lánya, Lovice Mária, aki szülőföldjére visszatérvén alapítványt hozott létre 

édesapja tiszteletére. 1993-ban magyarul is megjelentette apja Német háború – orosz 

béke című, 1947-ben franciául írt könyvét, s az angol kiadás előkészítése mellett 

folytatta édesapja pályafutásának tanulmányozását. Már első beszélgetésünk során 

világossá vált, hogy a jövő együttműködést tartogat számunkra. 

     Néhány év után, legnagyobb meglepetésemre, a kedvtelésem tekintélyes frontharcos 

gyűjteményt eredményezett, amely dokumentumokat, fényképeket, egyenruhákat, 

jelvényeket és könyveket foglalt magában, de számos kérdésre még mindig nem volt 

válasz.  A tárgyi emlékekre vonatkozó információ hiányos volt, a vezetőségről keveset 

lehetett tudni, és a Tűzharcos Szövetség végső sorsát is rejtély övezte. Ullein-Reviczky 

Lovice Mária archívuma, amelyben a kutatást lehetővé tette, a magyar múlt e szeletének 

számos vonatkozására fényt derített. A gondosan őrzött családi örökség nemcsak 

édesapja pályafutására és a mozgalomban betöltött szerepére nézve nyújtott információt, 

de a Magyar Tűzharcos Szövetség vezetőire, előírásaira és végső feloszlatására nézve is 

(többek között a gyűjteményemben található jelvények beazonosítása is lehetővé vált). 

     Dr. Ullein-Reviczky Antal a Horthy-kori Magyarország egyik kulcsfigurája volt,    

de többekhez hasonlóan az ő személye és történelemben betöltött szerepe sem eléggé 

ismert Magyarországon kívül.  Különleges pályafutása alapos tanulmányozást érdemel – 

a hősiesség, amelyet megtestesített, nem veszít aktualitásából, hiszen ilyen mintákra 

minden nemzedéknek szüksége van. Német háború – orosz béke című emlékiratának új 

kiadása az angol nyelvű olvasóközönséget is megismerteti majd ennek a kivételes, 

látnoki képességű embernek az eszményeivel. 

     Frank Tibor professzor, az angol kiadás szerkesztője mesterien fogalmazta meg 

Ullein-Reviczky történelmi jelentőségét: „Rettenetes korszakban folytatott fáradságos 

küzdelmet Magyarország érdekében. Nem csak tanúja, de formálója is volt 

Magyarország és a világ történelmének a második világháború tragikus éveiben. Talán ő 

is osztotta Kállay Miklós kormányának (1942-44) ábrándjait, hitte, hogy Magyarország 

elkerülheti, hogy a náci Németországgal együtt eltűnjön a történelem süllyesztőjében. 

Tény, hogy bátran szembefordult a nácikkal, mostoha körülmények között életét          

és karrierjét is kockára tette, s végül drágán megfizetett ezért. Ullein-Reviczky Antal és 

izgalmas műve, a Német háború – orosz béke mindenkire lelkesítően hat, aki a 

szabadságért és az emberi méltóságért küzd.” 

     A Magyar Front jelen száma tisztelgés Dr. Ullein-Reviczky Antal előtt, 

szolgálatának képi és tárgyi emlékeivel illusztrálva. Hálával és köszönettel ajánljuk 

lányának, Lovice Máriának, aki megosztotta velünk örökségét. Szeretnék köszönetet 

mondani Sallay Gergelynek, Társulatunk tagjának itt közölt tényfeltáró írásáért, 

valamint részvételéért az izgalmas közös munkában. Jack Keir, Baczoni Tamás, Laborc 

Péter, Orincsay Péter és Lorraine Weideman ugyancsak közreműködött a kiadvány 

létrehozásában. 
Cz.P. 

Szerkesztoi eloszó 
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     Az alábbiakban egy jelentős személyiség rövid életrajzát 

olvashatjuk. Jóllehet Német háború – orosz béke című 

emlékiratai segítenek annak megértésében, hogy milyen 

hatást gyakorolt Ullein-Reviczky Antal a magyar nemzet 

életére, saját Horthy-kori szerepéről írt visszafogott 

összegzésében éppen csak érinti azokat a nagy horderejű 

cselekedeteket, amelyeket a nevéhez fűződtek. 

     A legtöbb mai ember számára a második világháború nem 

jelent mást, mint kegyetlen és tragikus összecsapást, a 

német-olasz Tengely pedig, amelyhez Magyarország is 

csatlakozott, a Gonosz megtestesülését. Nem szabad azonban 

megfeledkeznünk azokról a magas rangú és befolyásos 

személyekről, akik a Tengely országainak állampolgáraiként 

tevékenyen ellenálltak a szélsőjobb erőszaknak, hiszen a 

Szövetségesek katonai ereje mellett az ő tetteik is 

hozzájárultak a legtöbbünk által ma élvezett béke és 

biztonság megteremtéséhez. 

     Ullein-Reviczky számos cselekedetével szolgálta a 

magyar nemzet érdekeit, számomra azonban a Tűzharcos 

Szövetségben betöltött szerepe a legfigyelemreméltóbb. 

Félmillió magyar veteránt gyűjtött maga köré, hogy hazája 

szabadságát biztosítsa, s a legharcedzettebb hadastyánok, 

akik tapasztalatom szerint általában a béke legőszintébb 
Ullein-Reviczky Antal tartalékos hadnagy 1916 körül 

Ullein-Reviczky Antal  

Czink Péter 

Antal a 

századfordulón 

Folytatása a következő oldalon... 

A képek közlését az 

Ullein-Reviczky Antal 

Alapítvány engedélyezte 

Élete 

szolgálat, 

hagyatéka 

reménység 
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hívei is voltak, feltétel nélkül kiálltak mellette. Ullein-

Reviczky pályafutásának ez a szakasza számomra emberi 

mivoltunk legmagasztosabb és legreménytelibb formáit 

idézi. 

     Ullein-Reviczky Antal 1894. november 8-án született 

Sopronban. Szülei, Mária és József a nyugat-magyarországi 

városban nevelték őt. Édesapja királyi tanácsos, valamint a 

Soproni Népbank és a Soproni Kereskedelmi és Iparkamara 

elnöke volt. 

     Már kicsi korában a szolgálatra készítették őt – egyik 

gyermekkori fényképéről ragyogó osztrák-magyar 

egyenruhácskába öltözve tekint ránk, oldalán szablyát visel. 

Antal ifjúkori álmai az igazság védelmezéséről és a Gonosz 

ellen vívott küzdelemről később sem szorultak háttérbe, 

egész életében komolyan kitartott amellett, amit jónak és 

igaznak hitt. 

     Kiemelkedő pályafutása 1913 novemberében vette 

kezdetét, amikor a bécsi császári és királyi Konzuli 

Akadémia hallgatója lett. A tudomány önmagában azonban 

nem elégítette ki az ifjú becsvágyát, így amikor az első 

világháború kitört, ő azonnal, már a mozgósítás első napján, 

1914. augusztus 1-jén önként jelentkezett katonai szolgálatra. 

Tényszerűen ő volt Sopron város első önkéntes katonája, s 

erre mindvégig nagyon büszke volt. Nem sokkal később a 

pozsonyi önkéntes iskolába került. 

     Ullein-Reviczky arra vágyva, hogy hazáját szolgálhassa, 

többször kérelmezte, hogy vezényeljék a hadszíntérre, s 1915 

júliusában kérése meghallgatásra került. Először az olasz, 

majd a szerb, végül ismét az olasz fronton harcolt vitézül, 

megszakítás nélkül 1917 októberéig, amikor felmentették a 

szolgálat alól és a bécsi császári és királyi Konzuli 

Akadémiára vezényelték, ahol már az első világháború előtt 

megkezdte tanulmányait. 1916. január 1-jén léptették elő 

tartalékos hadnaggyá, harctéri szolgálatát a tüzérségnél 

töltötte. 

     A háború idején az osztrák-magyar tüzérséget többször 

átszervezték, az alakulatokat átnevezték és újraszámozták. 

Ullein-Reviczky a császári és királyi 13. tábori 

ágyúsezrednél kezdte katonai pályafutását, amely 1917-ben 

A szemközti oldalon: 

Dr. Ullein-Reviczky Antal a Magyar Tűzharcos Szövetség társelnökeként.  A rangjának megfelelő 

hajtókadíszt, váll-zsinórt és sisakjelvényt visel, valamint számos kitüntetése közül néhányat.  Közvetlenül 

övcsatja fölött a Német Sasrend I. fokozatának jelvénye látható.  Mögötte jobbra díszsisakos magyar 

rendőr áll, tőle balra pedig bajtársa, Dr. Kenessey Gyula alelnök mosolyog. 

Folytatása a 7. oldalon... 

Ullein-Reviczky Antal társelnök, vitéz Takách-Tolvay 

József gróf országos elnök és Kertész Elemér alelnök 
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császári és királyi 33. tábori tarackosezreddé alakult, 1918-

ban pedig hivatalosan már a császári és királyi 133. tábori 

tüzérezred nevet viselte. 

     1920 áprilisában, a „nyugat-magyarországi kérdés” idején 

a magyar királyi Külügyminisztérium szülővárosába, 

Sopronba helyezte Ullein-Reviczkyt, kinevezvén őt az 

osztrák területi követelésekkel szemben folytatandó 

médiakampány felelősévé. Később ő lett Hegedűs 

altábornagy helyettese, akit a magyar kormány a 

Szövetségközi Tábornoki Bizottsághoz delegált. 

     1921 októberében, a második királypuccs idején, majd 

Sopron magyar felkelők általi megszállása alatt Ullein-

Reviczky egyedül tartotta az összeköttetést az antant 

tábornokokkal.  A soproni népszavazás folyamán a Központi 

Szavazatellenőrző Bizottság egyik magyar tagja volt, 

miközben a magyar népszavazási propagandát vezette.         

A város megmentése után tagja lett a Magyar-Osztrák 

Határmegállapító Bizottságnak. 

     1922 júliusában a lelkiismeretes és szorgalmas 

fiatalembert alkonzullá nevezték ki. Még abban az évben 

valamennyi soproni tartalékos tiszt felszólítást kapott, hogy 

jelentkezzen a városházán felállított katonai irodában. 

Ullein-Reviczky eleget tett a felhívásnak, s a vizsgálat 

eredményeként katonai szolgálatát igazolták. 1923 

februárjában beosztást nyert a párizsi magyar követséghez, 

ahol 1929. március 10-ig dolgozott. A francia fővárosban 

eltöltött szolgálati ideje alatt távollétei során többször 

helyettesítette Láng Boldizsár báró vezérkari szolgálatot 

teljesítő ezredes (később tábornok) katonai attasét. Közben 

több ízben tagja volt a genfi magyar delegációnak, ahol 

segítségére volt Siegler Géza vezérkari szolgálatot teljesítő 

ezredesnek. 

     1929 és 1935 között Ullein-Reviczky a törökországi 

magyar követséghez volt beosztva mint alkonzul, ahol 

együttműködött vitéz Németh Imre vezérkari szolgálatot 

teljesítő alezredes, katonai attaséval. Azt követően Zágrábba 

vezényelték, s ott 1938. december közepéig vezette a magyar 

konzulátust. 

     1938. december 16. és 1943. szeptember 9. között Ullein-

Reviczky a magyar Külügyminisztérium Kulturális és 

Sajtóosztályának vezetője volt, miközben a diplomáciai 

testületben betöltött rangja folyamatosan emelkedett. 1939-

ben II., 1940-ben I. osztályú konzul, 1942 májusában pedig 

már rendkívüli követ és meghatalmazott miniszter volt. 

Utolsó szolgálati beosztásában 1943. szeptember 10. és 

1944. március 19. között a stockholmi magyar követség 

vezetője volt. 

     Ullein-Reviczky Antal pályája különösen jelentős 

állomásához érkezett, amikor 1941-ben belépett a Magyar 

Tűzharcos Szövetségbe. Érdekes, hogy mindaddig nem 

csatlakozott, bár ennek magyarázata minden idejét lekötő 

számos elfoglaltságában keresendő. 1938 januárjában még 

régi tüzéregyenruhájának viselésére kért és kapott hivatalos 

engedélyt, három évvel később azonban már a frontharcosok 

egységét kifejező zöld zubbony és nemezkalap mellett 

döntött. Csaknem azonnali, soron kívüli kinevezése a 

Tűzharcos Szövetség társelnökévé szokatlan és példa nélküli 

lépés volt, s talán soha nem fog pontosan kiderülni, hogy 

miért került rá sor. 

     A válasz azonban kézenfekvőnek tűnik, ha figyelembe 

vesszük, hogy a Magyar Tűzharcos Szövetség vezetősége, 

élén Takách-Tolvay József gróf elnökkel, ellenezte 

Magyarországnak a Tengellyel szemben vállalt 

kötelezettségeit, s azok felszámolását szorgalmazta. Kitűnő 

együttműködés kínálkozott tehát a háború előrehaladtával 

egyre közelgő katasztrófát felismerő magyar veterán 

szövetség és a lendületes, haladó szellemű, s a nyugati 

szövetségeseknél pozitív megítélés alá eső diplomata   

között. 

     Ullein-Reviczky később úgy kommentálta tagságát, hogy 

„e félmillió tagot számláló hatalmas szövetség 

felhasználásával szükség esetén védekező és támadó erőt” 

kívánt biztosítani „a nemzeti újjászületési mozgalomnak.” 

Bár Német háború – orosz béke című könyvében csak egy 

helyen utal a „nemzeti újjászületési mozgalomra,” sejthető, 

hogy a háború végének közeledtével a mozgalom 

támogatottsága egyre nőhetett, s könnyen belátható az is, 

hogy az Ullein-Reviczkyhez hasonló hazafiak háborúellenes 

megnyilvánulásai Magyarország német megszállása után 

különösen kockázatossá váltak. Visszaemlékezésében 

hozzáfűzte: „A szövetség égisze alatt kapcsolatot 

teremtettem más, már meglévő náciellenes szervezetekkel. 

Természetesen többéves kitartó munkára lett volna 

szükségem, hogy az egész elnökség által támogatott 

erőfeszítéseim valóban gyümölcsöt hozzanak.” 

     Magyarország német megszállása hamarosan 

bekövetkezett, s Ullein-Reviczky nyíltan hangoztatta 

megvetését az eljárással és lefolytatóival szemben. 

Stratégiája vakmerő volt: egy alkalommal például új  magyar 

zászlót tűzött ki a stockholmi követségen, mivel a régit 

immár egy bábkormány használta, s ezért az többé nem 

képviselte a nemzetet és a nemzeti szellemet. Erről így írt: 

„nem vagyok hajlandó ugyanazt a zászlót használni, amely 

alatt a quislingek harcolnak a szövetségesek ellen, a középső 

fehér sáv két szélére egy-egy angyalt hímeztettem 

aranyszállal, ahogy kétfelől fogják Szent István koronáját, 

valamint a Pro Libertate szavakat, II. Rákóczi Ferenc 

fejedelem jelszavát, aki a 18. század elején vonult hadba az 

akkori „megszállók”, a szent Német-római Birodalom hadai 

ellen.” Ullein-Reviczky jelvényt is készíttetett a stockholmi 

A szemközti oldalon: 

Ullein-Reviczky tűzharcos zászlót nyújt át a Szövetség gyűlésén Szabadkán, 1942. október 12-én. A bal szélen 

Kertész Elemér alelnök, a Magyar Front, a Szövetség kiadványa szerkesztője látható. A különleges felvétel közepén 

álló, sisakot viselő magas férfi Dr. Kenessey Gyula alelnök, a sárbogárdi járás főszolgabírója. Kenessey a Tűzharcos 

Szövetség azon negyven tagjának egyike volt, aki megkapta az örökös tagsági jelvényt, s mindeddig ez az egyetlen 

ismert fotó, amely a ritka jelvény viselését ábrázolja. Ullein-Reviczkynek e bátor bajtársa tevékenyen részt vett a 

magyarországi zsidók mentésében, s ezért életével fizetett: 1945-ben egy náci koncentrációs táborban halt meg. 

...Folytatás a 4. oldalról 

Folytatása a következő oldalon... 
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C. C. Sporrong cégnél, amely vörössel, fehérrel és zölddel 

vágott háromszögű pajzsban a Pro libertate jelmondatot 

hordozta, s amelyet végső száműzetése során mindvégig 

viselt. Talán éppen ezek voltak „nemzeti újjászületési 

mozgalmának” jelképei. 

     A diktatúrák és bábkormányok ritkát tűrik a kritikát. Dr. 

Ullein-Reviczky Antalt 1944. március 24-én, hazájának 

sokévnyi szolgálata után megfosztották magyar 

állampolgárságától – gyakorlatilag számkivetetté téve őt 

Svédországban. Áprilisban ugyanez a kormány a Tűzharcos 

Szövetséggel szemben is új követeléseket támasztott: nem 

törődve azzal, hogy a veteránok igyekeztek zsidó bajtársaikat 

védeni, elrendelték, hogy zsidók a szövetségbe nem 

léphettek be. Bármely tagot, akinek egynél több nagyszülője 

zsidó származású volt, ki kellett zárniuk. 

     Az Ullein-Reviczkyvel szemben alkalmazott 

elfogadhatatlan bánásmód és a zsidó szövetségi tagok 

üldözésére kiadott rendelet a Tűzharcos Szövetség hirtelen 

megszűnéséhez vezetett. Vitéz Takách-Tolvay József gróf 

országos elnök, titkos tanácsos és országgyűlési képviselő 

tiltakozása jeléül leköszönt tisztségéről. Példáját a szövetség 

teljes vezetősége követte: vitéz Bobory György társelnök, 

titkos tanácsos és államtitkár; dr. Kenessey Gyula alelnök, 

főszolgabíró; négy kormányfőtanácsos: vitéz dr. Tóth András 

alelnök, országgyűlési képviselő; vitéz Martsekényi Imre 

alelnök, országgyűlési képviselő; dr. Mezey Lajos alelnök, 

országgyűlési képviselő; dr. Göcze Bertalan országos 

ügyész; vitéz Patacsi Dénes alelnök, országgyűlési   

képviselő és államtitkár; dr. Csukássy Lóránt országgyűlési 

képviselő és gazdasági főtanácsos, valamint vitéz Áronffy 

Mihály alelnök, hogy csak néhányukat említsük név    

szerint. 

A második világháború után Ullein-Reviczky családjával 

együtt Isztambulba költözött (felesége, Lovice Louisa Grace 

Cumberbatch a korábbi isztambuli brit konzul lánya volt), 

majd Genfben telepedtek le, ahol 1947-ben megjelent francia 

nyelven írott Német háború – orosz béke című emlékirata. 

1950-ben Londonba költöztek, de Ullein-Reviczky Antal 

még szeretett hazájától távol is szüntelenül a szebb magyar 

jövő és a változások érdekében munkálkodott. Ez a 

rendkívüli, széles látókörű magyar katona és közszolga 

felismerte, hogy a magyarság fennmaradásához szükséges 

legfontosabb tényező: a szabadság – s egészen 1955. június 

13-án bekövetkezett haláláig mindvégig viselte piros-fehér-

zöld Pro libertate kitűzőjét és a francia Becsületrend vörös 

szalagját.  

Ullein-Reviczky legkedveltebb 

jelvénye: „a szabadságért” 

Vitéz Martsekényi Imre alelnök és a 

tűzharcosok küldöttsége búcsúzik Ullein-Reviczkytől 

1943. szeptember 20-án 
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     Balra lent a fekete-fehér fényképen Dr. Ullein-Reviczky Antal Csáky István gróf, 

magyar külügyminiszter (balra) mögött áll.  Az 1940. december 12-én, Belgrádban készült 

felvétel jobb oldalán Aleksandar Cincar Marković jugoszláv külügyminiszter beszél a 

mikrofonba.  Bár a XX. századra a legtöbb országban már nem használtak diplomata 

egyenruhát, a német, olasz és japán diplomaták különleges és díszes uniformist viseltek. 

Talán hogy ne lógjanak ki ebből a sorból, 1939 januárjában a magyar királyi 

Külügyminisztérium is rendszeresítette a saját egyenruháját. Ezen a felvételen Csáky 

István gróf külügyminiszter ezt viseli az előírásoknak megfelelően. 

     Amikor Ullein-Reviczky Lovice Mária londoni otthonának képét tanulmányoztam a 

Német háború – orosz béke 1993-as, különleges keménykötésű kiadásának 

képmellékletében, a háttérben feltűnt egy furcsa tőr az ajtó felett a szoba falán. Bár a tőr 

a képen mindössze 14 mm hosszú volt, így is megállapítottam, hogy nem egyezik egyik 

általam ismert magyar vagy külföldi vágófegyverrel sem.  Kértem róla egy fotót, amelyet 

itt közlök.  A magyar diplomata egyenruha népszerűtlennek bizonyult, és még a viselését 

ábrázoló képek is nagyon ritkák, nemhogy maga az egyenruha vagy annak tartozékai 

léteznének ma akár magán-, akár közgyűjteményekben. A rendszeresítéséről szóló 

rendelet (Külügyi Közlöny XIX. évfolyam 1. szám, Budapest, 1939. január 31.) azonban 

fellelhető. Bár a kétoldalas szövegben mindössze tizenkét szó foglalkozik az egyenruhához 

rendszeresített oldalfegyverrel, véleményem szerint nem kétséges, hogy a képen látható 

tőr, amelyet Ullein-Reviczky Antal kapott, az 1939-es magyar diplomata tőr egyetlen ma 

ismert példánya világszerte. 

Cz.P. 



12 

Ullein-Reviczky Antal mellszalagos kitüntetés-sora: Magyar Koronás Bronz Érdemérem zöld szalagon; 

Bronz Katonai Érdemérem a Katonai Érdemkereszt szalagján, kardokkal; Károly Csapatkereszt; 

Nemzetvédelmi Kereszt; magyar, osztrák és bolgár Háborús Emlékérem hadviseltek számára. 

 

Lent: kitüntetéseinek szalagsávjai, ahogy azokat a Magyar Tűzharcos Szövetség egyenruháján viselte: Magyar 

Érdemrend középkeresztje a csillaggal; Magyar Érdemrend középkeresztje; Magyar Koronás Bronz Érdemérem zöld 

szalagon; Bronz Katonai Érdemérem a Katonai Érdemkereszt szalagján, kardokkal; Károly Csapatkereszt; 

Nemzetvédelmi Kereszt; magyar Háborús Emlékérem sisakkal és kardokkal; francia Becsületrend lovagkeresztje; 

Német Sasrend I. fokozata; Olasz Koronarend parancsnoki keresztje; Máltai Lovagrend lovagkeresztje; jugoszláv 

Koronarend II. osztálya; Olasz Koronarend nagykeresztje; jugoszláv Szent Száva Rend II. osztálya; bolgár Háborús 

Emlékérem; osztrák Háborús Emlékérem kardokkal; horvát Zvonimir Király Koronája Rend nagykeresztje. 

A szemközti oldalon: 
 

 Balra fent: 

Magyar Érdemrend 

középkeresztje 
 

 Jobbra: 

A középkereszt díszdoboza 
 

 Lent: 

A Magyar Érdemrend 

középkeresztjének csillaga 



óó 

     Az elmúlt két évszázad folyamán a rendjelek és 

kitüntetések a katonák és közszolgák pályafutásának fontos 

kiegészítőivé váltak. Életpályájuk során a tisztek és 

tisztviselők általában számos elismerésben részesülnek, 

rendfokozatuk (rangjuk) és beosztásuk függvényében. 

Ullein-Reviczky Antal katonaként és 

diplomataként is szolgálta hazáját, s bár nem 

adatott meg neki kellően hosszú karrier,         

a számára adományozott kitüntetések 

mégis eseményekben gazdag és 

érdemdús életről tanúskodnak. 

Amikor 1943 szeptemberében 

Ulle in-Reviczky Antal 

Svédországba távozott, nem 

tudhatta, hogy hazájába 

többé nem térhet majd 

vissza. 

     Mivel Magyarországról 

zavartalan körülmények között 

utazott el Stockholmba a magyar 

nagyköveti tisztség betöltésére, így 

valamennyi rendjelét és kitüntetését 

magával tudta vinni, hogy azokat 

diplomataként külszolgálata során viselhesse. 

Ez az egyik oka annak, hogy hagyatékában a 

történelem vihara nem tett kárt. Ullein-Reviczky 

ráadásul nagy becsben tartotta kitüntetéseit, láthatóan 

szívesen viselte azokat és – nem meglepő módon – jól 

ismerte a viselés szabályait is. A becses ereklyéket 1955-ben 

bekövetkezett halálig őrizte, majd lánya, 

Ullein-Reviczky Lovice Mária  

vigyázott tovább szeretett édesapja 

emlékeire, s ennek köszönhető, hogy azok 

ma is fellelhetőek. Fontos hangsúlyozni ezt a 

tényt, hiszen a tárgyalt korszak jelentős politikusai 

és diplomatái közül nagyon kevésnek maradt fenn 

tárgyi hagyatéka, amelyet a történelem kutatói 

tanulmányozhatnak. 

     Ullein-Reviczky Antal rendjelei és kitüntetései 

kiemelkedően érdekes csoportot alkotnak, amelyet két fő 

részre: katonai és polgári elismerésekre lehet osztani. 

Katonai kitüntetései az első világháborúhoz kapcsolódnak, 

míg civil elismerései diplomáciai és politikai szolgálatát 

tükrözik. Az előbbi csoportot csupán néhány érem alkotja, 

13 

Folytatása a 17. oldalon... 

FÉNYKÉPEK: SZIKITS PÉTER – MŰTÁRGYAK: AZ ULLEIN-REVICZKY ANTAL ALAPÍTVÁNY ENGEDÉLYÉVEL 

Sallay Gergely Pál 

Ullein-Reviczky Antal kitüntetéseirol 
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Balra: 

Nemzetvédelmi 

Kereszt 

Jobbra: 

Az Olasz Koronarend 

parancsnoki keresztje 

Fent: 

Az Olasz Koronarend nagykeresztjének 

vállszalagja, jelvénye és csillaga 
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Ullein-Reviczky egyik 

legmegbecsültebb tulajdona: 

a francia Becsületrend 

lovagkeresztje.  Franciaországi 

diplomáciai szolgálata 

záróakkordjaként 

adományozták számára 

1929 júniusában. 

A bolgár Polgári Érdemrend nagykeresztje, amelyet 1941-ben 

Popov bolgár külügyminiszter nyújtott át Ullein-Reviczkynek. 

A bolgár Polgári Érdemrend 

nagykeresztjének csillaga 

FÉNYKÉPEK: SZIKITS PÉTER – MŰTÁRGYAK: AZ ULLEIN-REVICZKY ANTAL ALAPÍTVÁNY ENGEDÉLYÉVEL 
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A horvát Zvonimir Király Koronája Rend nagykeresztje. 

Ullein-Reviczky Ivo Gay budapesti horvát követtől vette át 1942-ben 

„a két nemzet barátságának jelképeként.” A Rend ugyanezen fokozatát 

kapta akkor Bethlen István gróf, korábbi miniszterelnök. 

 

 Fent a Rend nagykeresztjének vállszalagja, jelvénye és csillaga, 

jobbra az előbbit helyettesítő kisdíszítmény 

 

 A szemközti oldalon: 

a jugoszláv Szent Száva Rend II. osztályának rendjelvénye és csillaga, 

amelyeket 1939 novemberében Svetoslav Rašić budapesti jugoszláv 

követ nyújtott át Ullein-Reviczkynek 
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amelyeket  azonban 

pályája során mindvégig 

büszkén viselt. Az utóbbi 

csoport számos rangos külföldi 

rendjelet foglal magába, amelyek hűen 

tanúskodnak Magyarország két világháború 

közötti és második világháború alatti 

külkapcsolatairól, sikerekről és kudarcokról. 

 

KATONAI KITÜNTETÉSEK 
     Ullein-Reviczky Antal 1914 augusztusában, 19 

évesen önként jelentkezett katonai szolgálatra, s a 

császári és királyi 33. tábori tarackos ezred tartalékos 

hadnagyaként az első világháborúban kapta első 

kitüntetéseit. Kiemelkedő harctéri érdemeiért 1916 

augusztusában adományozták részére a Bronz 

Katonai Érdemérmet (közismert nevén a Signum 

Laudis-t) a Katonai Érdemkereszt szalagján. A 

császári és királyi 13. tábori ágyúsezred (később 33. 

tábori tarackos ezred, majd 133. tábori tüzérezred) 

kötelékében 1914. október és 1917. október 

között teljesített frontszolgálata alapján a 

Nagy Háború legemblematikusabb 

osztrák-magyar kitüntetésének, a Károly 

Csapatkeresztnek viselésére is jogosulttá 

vált. Katonai pályája 1917 októberében véget 

ért, amikor a császári és királyi Konzuli 

Akadémiára vezényelték, így több első 

világháborús hadikitüntetést már nem 

érdemelhetett ki. Hároméves harctéri 

szolgálata nyomán később, az 1920-as és 

1930-as években a magyar, az osztrák és a 

bolgár Háborús Emlékérmet egyaránt 

megkapta, mindhárom esetben a harcoló 

állománynak adományozott változatot. 

 

              POLGÁRI KITÜNTETÉSEK 

     Az 1921-es soproni népszavazás 

előkészítésében és lebonyolításában 

tevékenyen részt vevő Ullein-Reviczky 

Antalnak a kormányzó 1922 májusában 

legfelsőbb elismerését fejezte ki.  Ennek 

látható jele, az osztrák-magyar mintára 

életre hívott, Signum Laudis-ként is 

emlegetett Magyar Koronás 

Bronz Érdemérem csak 

később, 1923-ban került 

m e g a l a p í t á s r a .  A z  é r e m 

visszamenőleges hatályú odaítélése 

nem volt magától értetődő gyakorlat, 

Ullein-Reviczky esetében azonban 

kivételt tettek, amely nyilvánvalóan a 

n y u g a t - m a g y a r o r s z á g i  v á r o s 

megtartásában játszott kiemelkedő 

szerepével magyarázható.  A Magyar Koronás Bronz 

Érdemérem viselésére 1925 októberében már a párizsi 

magyar követség munkatársaként kapott hivatalos 

engedélyt. A zöld háromszög-

s z a l a g o n  f ü g g ő  é r e m 

kitüntetéssora élén látható. 

     Franciaországi  diplomáciai 

szolgálata záróakkordjaként 1929 

júniusában Ullein-Reviczky megkapta a 

francia Becsületrend lovagkeresztjét. Jóllehet 

az adományozási okirat szövege szerint a 

rangos elismerésben mint a magyar követség volt 

II. osztályú titkára részesült, nem hagyható figyelmen 

kívül, hogy Ullein-Reviczky nemzetközi jogi témában 

írott legismertebb (és nemzetközileg is elismert) műve La 

nature juridique des clauses territoriales du Traité de 

Trianon címmel 1929-ben Párizsban jelent meg francia 

nyelven. 

     Ullein-Reviczky Antal 1938-ban tért vissza 

Magyarországra hat év törökországi és három év 

jugoszláviai külszolgálat után. 1938 decemberében 

Csáky István gróf külügyminiszter kinevezte a 

magyar királyi Külügyminisztérium Sajtóosztályának 

vezetőjévé. 1941 áprilisától hatásköre tovább bővült: 

ő lett a Miniszterelnöki Hivatal sajtófőnöke is. Ezen 

beosztásaiban töltött szolgálati ideje alatt 

számos magas rangú magyar és külföldi 

elismerésben részesült. 

     A magyar kitüntetések közül elsőként a 

Magyar Érdemrend középkeresztjét kapta 

meg, amelyet Horthy Miklós kormányzó 

1940. november 30-án adományozott részére 

„buzgó szolgálatai elismeréséül.” Az 

érdemrend említett fokozatához a csillagot 

„kiváló és értékes munkásságáért” 1942 

márciusában kapta meg. A Nemzetvédelmi 

Kereszt viselésére Ullein-Reviczky hivatalból, 

a hazafias propaganda vezető személyiségeként 

vált jogosulttá, a kitüntetéshez tartozó okmány 

szerint 1943 júniusában. 

          Külföldi kitüntetéseinek zömét Magyarország akkori 

szövetségeseitől: Németországtól, Olaszországtól, 

Bulgáriától, Horvátországtól és Finnországtól kapta. 

Emellett két jugoszláv és egy spanyol 

é r d e m r e n d  t u l a j d o n o s a  v o l t .  

Nagyjelentőségű vezető beosztását 

figyelembe véve nem meglepő, hogy 

számos ország elismeréseit viselhette. 

Érdekes azonban sorra venni ezeket a 

kitüntetéseket a történelmi tények 

ismeretében. 

     Magyarország fő szövet-

ségesétől, Németországtól Ullein-

Reviczky a Német Sasrend I. fokozatát 

kapta – egy meglehetősen alacsony 

fokozatot, főként a többi szövetséges 

által adományozott elismerésekkel 

összevetve. A magyarázat logikusnak 

tűnhet: németellenes érzelmei és lépései 

nem tették népszerűvé Ullein-Reviczkyt Berlinben.      

Ő maga sem szívlelhette a német rendjelet, és úgy tűnik, 

...Folytatás a 13. 

oldalról 

Folytatása a 18. oldalon... 

FÉNYKÉPEK: SZIKITS PÉTER – MŰTÁRGYAK: AZ ULLEIN-REVICZKY ANTAL ALAPÍTVÁNY ENGEDÉLYÉVEL 
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megvált tőle, mivel ez az egyetlen hiányzó 

darabja a máskülönben teljes kitüntetés-

hagyatéknak. 

     A németekkel ellentétben az olaszok kitüntetés-

adományozásaik útján is kifejezték Ullein-Reviczky 

iránti nagyrabecsülésüket. Az Olasz Koronarend két 

fokozatát is megkapta: először a parancsnoki keresztet, 

majd 1941 júliusában a nagykeresztet. Viselésükről 

számos fényképfelvétel tanúskodik. Szintén 1941-

ben kapta meg a bolgár Polgári Érdemrend 

nagykeresztjét, amelynek jelvényeit Popov bolgár 

külügyminiszter nyújtotta át Ullein-Reviczkynek 

szófiai látogatása során. 

     Egy évvel később Ivo Gay budapesti horvát 

követ újabb nagykeresztet: a Zvonimir Király 

Koronája Rend nagykeresztjét adta át Ullein-

Reviczkynek. Ez alkalommal vehette át a 

Rend azonos fokozatát Bethlen István 

gróf, korábbi miniszterelnök is. A 

kitüntetés-átadási ünnepségen Gay horvát 

követ a két nemzet barátságának 

jelképeiként utalt a kitüntetésekre. 

     A két fentebb említett jugoszláv rendjelet 

1939-ben és 1940-ben szintén a barátság 

szimbólumaként adományozták Ullein-Reviczkynek, 

hiszen mindkettőt a jugoszláv-magyar közeledés 

időszakában ítélték oda számára. A Szent Száva Rend     

II. osztályát 1939 novemberében Svetoslav Rašić 

budapesti jugoszláv követ nyújtotta át neki kivételesen 

ünnepélyes keretek között (ahogy a korabeli       

sajtó fogalmazott, utalva egyúttal Ullein-

Reviczky korábbi zágrábi diplomáciai 

szolgálatára). Másik délszláv kitüntetését,   

a jugoszláv Koronarend II. 

osztályát abból az alkalomból kapta, 

hogy a két ország képviselői 1940 

decemberében aláírták a jugoszláv-magyar örök 

barátsági szerződést. Nem sokkal később azonban, 

amikor 1941 áprilisában Németország megtámadta 

Jugoszláviát, és Magyarország részt vett az ország 

megszállásában, a rendjelvények a délszláv-magyar 

jószomszédi viszony megteremtésére irányuló 

hiábavaló erőfeszítések szomorú emlékeivé   

váltak. 

      Ullein-Reviczky még két magas rangú,            

és magyar viszonylatban ritkának számító külföldi 

kitüntetésnek: a spanyol Katolikus Izabella Rend, 

illetve a Finn Oroszlán Rend nagykeresztjének volt       

a tulajdonosa. Az előbbit 1942-ben kapta, az 

utóbbit 1943 szeptemberében adományozta 

részére Risto Heikki Ryti finn elnök. Ez   

volt az utolsó kitüntetés, amelyet 1944-

ben rendhagyó módon véget ért 

diplomata pályafutása során megkapott. 

     A fentiekben bemutatott állami 

elismerések mellett Ullein-Reviczky Antal  a 

Máltai Lovagrend lovagja is volt és 1955-ben 

bekövetkezett haláláig tagja az emigrációban 

létrejött Szuverén Máltai Katonai Rend Tagjai 

Magyar Szövetségének. 

     Ullein-Reviczky Antal rendjelei és kitüntetései egy 

eseményekben gazdag és érdemdús pályafutás néma 

tanúi. Egykori viselőjük katonaként, diplomataként, 

tudósként és államférfiként egész életén át hűen 

szolgálta hazáját, így méltán szolgálhat 

példaképül mai korunk politikusai és a jövő 

nemzedékek számára egyaránt. 

 A szerző e helyütt szeretne 

köszönetet mondani Ullein-

Reviczky Lovice Máriának, 

aki lehetővé tette számára 

Dr. Ullein-Reviczky Antal 

kitüntetéseinek és az azokra 

vonatkozó dokumentumoknak 

tanulmányozását és közlését. 

Fent: 

A jugoszláv Koronarend 

II. osztálya 

 

 Lent: 

Ullein-Reviczky Antal miniatűr 

kitüntetés-sora: Magyar Koronás 

Bronz Érdemérem zöld szalagon; 

Bronz Katonai Érdemérem a Katonai 

Érdemkereszt szalagján, kardokkal; 

Károly Csapatkereszt; Nemzetvédelmi 

Kereszt; magyar, osztrák és bolgár 

Háborús Emlékérem hadviseltek 

számára; francia Becsületrend 

lovagkeresztje 

...Folytatás a 17. oldalról 



19 

Jobbra: 

A Máltai Lovagrend jelvénye. 

Dr. Ullein-Reviczky Antal 

nem csak a Máltai 

Lovagrendnek volt a lovagja, 

de tagja volt az emigrációban 

szervezett Szuverén Máltai 

Katonai Rend Tagjainak 

Magyar Egyesületének is. 

Balra lent: 

A spanyol Katolikus 

Izabella Rend 

nagykeresztjének csillaga  

 

 Jobbra lent: 

A Finn Oroszlán Rend 

nagykeresztjének 

csillaga 
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