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Fejezetek a magyar külügyi igazgatás
1945 és 1948 között i történetéből
Sáringer János

A magyar Külügyminisztérium és a külügyi állomány 1944 vége és 1950 eleje kö-
zött i történetének rekonstrukciójával a magyar történett udomány máig adós 
maradt. A historikusok a különböző külpolitikai és diplomáciatörténeti tárgyú 

feldolgozásokban, illetve a volt diplomaták visszaemlékezéseikben csupán érintett ék a 
korszakban működő külügyérek munkáját, a külügyi igazgatás egyes kérdéseit vagy a 
Külügyminisztérium hivatali életét.1 Emellett  a szóbeszédben különböző legendák kap-
tak szárnyra a minisztérium Debrecenből Budapestre költözéséről, a Szabadság térről, 
a Mónus Illés rakpartról, a Bem térről, az igazoltakról, a B-listáról, a disszidensekről 
vagy a hivatal struktúrájáról és működéséről, illetve a külügyi képzésről. Az ezekre 
vonatkozó, több éve tartó alapkutatásom eredményeit2 forráskiadás formájában szeret-
ném az érdeklődők elé tárni. Jelen tanulmányban összefoglalom gyűjtőmunkám egyes 
eredményeit és a készülő kötet fejezeteibe nyújtok bizonyos betekintést: pillanatképe-
ket adok a magyar külügy 1945 és 1948 között i történetéből.

Előzmény

A második világháború során Magyarország fokozatosan hadműveleti területt é vált, s 
1944-ben a Vörös Hadsereg immáron a német csapatok után újabb megszálló erőként 
jelent meg az ország területén. Szeptember végén a szovjet katonák elérték Magyaror-
szág délkeleti területét, és december közepére a Tiszántúl jelentős része a Vörös Had-
sereg fennhatósága alá került. 1944 végén az ország közepén és nyugati területein a 
németek és a velük szövetséges nyilasok kezében volt bizonyos hatalom, míg az ország 
keleti területén már a szovjet parancsnokok irányított ak. Azon hazai politikai pártok 
vezetői, akik bíztak Magyarország demokratikus átalakításában – a Szociáldemokrata 
Párt (SZDP), a Nemzeti Parasztpárt (NPP), a Független Kisgazda-, Földmunkás és Pol-
gári Párt (FKgP), a Polgári Demokrata Párt (PDP), a Magyar Kommunista Párt (MKP), 
illetve a szakszervezetek képviselői – 1944. december 2-án Szegeden megalakított ák a 
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Magyar Nemzeti Függetlenségi Frontot. Programjukban fő elemként a háborúból való 
kilépést és a fasizmus elleni harcot jelölték meg. A szövetséges hatalmak hozzájáru-
lásával a közös frontba tömörült pártok 1944. december 14-én Debrecenben megtar-
tott ák az Ideiglenes Nemzetgyűlés Előkészítő Bizott ságának alakuló ülését. Az ország 
keleti részében – ötven helységben – megtartott  ideiglenes nemzetgyűlési választások 
eredményeképpen kétszázharminc képviselő foglalhatott  helyet az Ideiglenes Nemzet-
gyűlésben. A mandátumok száma a Budapesten és a Dunántúlon tartott  1945. áprilisi, 
majd júniusi választások után négyszázkilencvennyolcra emelkedett . A kisgazdapárt 
az 1944. decemberi választásoktól 1945. nyárig ötvenhatról százhuszonkét főre növel-
hett e képviselőinek a számát, így ez a párt vált az egyik meghatározó erővé.

Az 1944. december 21-én Debrecenben tartott  ülésen megalakult az Ideiglenes 
Nemzeti Kormány, amelynek miniszterelnöke Dálnoki Miklós Béla vezérezredes 
lett . A kormányban három kommunista, két szociáldemokrata, egy parasztpárti, két 
kisgazdapárti és négy párton kívüli politikus foglalt helyet, a külügyi tárcát pedig a 
kisgazdapárti Gyöngyösi János kapta. Az ideiglenes kormány december 28-án hadat 
üzent Németországnak, miközben a Szálasi Ferenc vezett e nyilasok a nyugati területe-
ken a szövetségesekkel szembeni végső ellenállásra szólított ák fel az országot. Az Ide-
iglenes Nemzeti Kormány képviselői – Gyöngyösi János külügyminiszter, Vörös János 
vezérezredes, honvédelmi miniszter és Balogh János miniszterelnökségi államtitkár –, 
illetve a Szövetséges (Szovjet) Főparancsnokság képviseletében Kliment J. Vorosilov 
marsall 1945. január 20-án, Moszkvában aláírták a fegyverszüneti szerződést. Magyar-
ország kormánya kötelezte magát, hogy lefegyverzi a területén lévő német fegyveres 
erőket, internálja a német állampolgárokat, illetve nyolc, nehéz fegyverzett el ellátott  
gyaloghadosztályt állít ki. A fegyverszünet időtartamára a Szövetséges (Szovjet) Főpa-
rancsnokság elnöksége alatt , az Egyesült Királyság és az Amerikai Egyesült Államok 
képviselőinek részvételével Szövetséges Ellenőrző Bizott ságot (SZEB) létesített ek Ma-
gyarországon, amely szabályozta és ellenőrizte a szerződés feltételeinek végrehajtását. 
A fegyverszünet rögzített e, hogy a SZEB a szerződés hatálybalépésétől a Németország 
ellen folytatott  hadműveletek befejezéséig terjedő időben a Szövetséges (Szovjet) Főpa-
rancsnokság vezetése alatt  áll.3

A Külügyminisztérium a második világháború utolsó hónapjaiban

A magyarországi katonai események egyik fontos mozzanata volt Budapest 1944 végé-
től 1945 februárjáig tartó ostroma, amelynek során a szovjet erők a fővárost bombázták. 
Az ország területén a háborús események miatt  általános lett  a létbizonytalanság, és 
az emberek elrejtőztek. A nyilas hatalomátvétel után a Külügyminisztérium állomá-
nyában lévő, nem megbízható vagy gyanús munkatársakat a Szálasihoz hű katonák 
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letartóztatt ák; jobb esetben elhurcolták, rosszabb esetben megölték őket. Budapest had-
színtérré válása miatt  a hivatalnokok egy része vidéken vagy külföldön keresett  mene-
déket, mások a budapesti pincékben húzták meg magukat.

A harcok után a Külügyminisztérium Dísz téri épülete romokban hevert,4 és más 
budapesti hivatalok sem működtek. A Gyöngyösi János vezett e külügyi hivatal ezért a 
debreceni pénzügyi hatóság épületében rendezkedett  be. A kezdetben néhány ember-
rel dolgozó intézmény személyi állománya később bővült ki: az 1945. április 2-án kelt 
összeírás szerint húsz tisztviselővel5 és tizenhat előadóval, tiszteletdíjassal, altisztt el, 
gépkocsivezetővel és irodavezetővel6 állt fel az új Külügyminisztérium.

Budapest ostroma előtt  a Dísz tér alatt i barlangba kerültek elhelyezésre a konzervek, 
italok, berendezési tárgyak mellett  a minisztérium 1929–1942. évekre vonatkozó poli-
tikai iratai is.7 Gyöngyösi János megbízásából a Budáról Pestre költözés előkészítését 
Petravich György irányított a, aki február 5-étől a Külügyminisztérium székhelyéül az 
V. kerület, Szabadság tér 15. szám alatt i, ajtó- és ablakkeret nélküli ház II. emeletét je-
lölte ki. Felhívta a minisztériumi tisztviselők és egyéb alkalmazott ak fi gyelmét, hogy 
teljes számban, sürgősen jelentkezzenek az új székház takarítási és rendbehozatali 
munkálataira. Kilátásba helyezte, hogy azok számára, akik részt vesznek a munkában, 
erre az időre egy havi fi zetésüket megkapják. A munkaidő ekkoriban kilenc órától ti-
zennégy óráig tartott ,8 s a feladat nagyrészt fi zikai jellegű volt, hiszen rendbe kellett  
hozni és ki kellett  takarítani a Szabadság téri épületet, illetve a Budán lévő iratokat, még 
használható eszközöket kézikocsira kellett  rakni, majd csónakkal átvinni a Dunán a 
pesti oldalra – és ez nem volt egyszerű feladat. A Budapesten végzett  előkészítő munka 
eredményeképpen a Külügyminisztérium Debrecenből április 11-én visszaköltözhetett  
a fővárosba.

A Külügyminisztérium szervezeti felépítése az újjászervezés idején

A dokumentumok alapján a külügyi igazgatás 1945. április végi szervezeti struktúrá-
ját tudjuk rekonstruálni, amely szerint akkor került felállításra a Miniszteri Kabinet, a 
Békeelőkészítő Osztály, az Elnöki Osztály, a Protokollosztály, a Fegyverszüneti Osztály, 
a Politikai Osztály, a Szociálpolitikai Osztály, a Gazdaságpolitikai Osztály, a Levéltári 
és Tudományos Osztály, illetve a Sajtóosztály. Ezeken kívül működött  a Beszerzési Cso-
port, a Főigazgatói Iroda, a Számvevőség, a Jogi Csoport, illetve a Házigondnoki Iroda, 
az Építésvezetői Iroda és a Telefonközpont.9 Összevetve a központi szolgálat 1944. eleji 
és az 1945. áprilisi szervezeti felépítését, számos ponton egyezést találunk: létezett  a 
Miniszter Kabinetje, illetve a Politikai, az Elnöki, a Protokoll, a Szociálpolitikai, a Gaz-
daságpolitikai Osztályok, valamint a Főigazgatói Iroda és a Számvevőség. 1945 ápri-
lisában felállításra került a Levéltári, Tudományos és Sajtóosztály, amely lényegében 
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a korábbi – 1944 eleji – Sajtóosztály, illetve a Kulturális és Tudományos Osztály integ-
rálásaképpen is értelmezhető. A Külügyminisztérium jogi vonatkozásainak hátt érbe 
szorulását jelzi, hogy 1944-ben még négy osztály foglalkozott  nemzetközi jogi vonatko-
zású ügyekkel, addig 1945 elején egyetlen jogi csoport felállítására került sor. Emellett  
ekkoriban vált szükségessé a Beszerzési Csoport és az Építésvezetői Iroda létrehozása 
is, ami a mostoha közellátással és a Külügyminisztérium épületének romos állapotával 
is magyarázható. Új elem, hogy 1945 elején formálisan is működhetett  a Békeelőkészítő 
Osztály, amely a második világháború alatt  – 1942 nyarától – a Politikai Osztályon belül 
csak bújtatott an, informálisan létrehozott  és néhány főből álló csoport volt.

Kik dolgoztak a Szabadság téri minisztériumban?

A Magyar Nemzeti Függetlenségi Front programjában kilátásba helyezte a háborús bű-
nösök letartóztatását és bíróság elé állítását. Az Ideiglenes Nemzeti Kormány 1945. ja-
nuár 25-én elfogadta a 81/1945. M. E. számú rendeletet a népbíróságok létrehozásáról.10 
Az igazságügyi miniszter február 7-én rendelkezett  a háborús bűnösök és a fasiszta 
szervezetek összeírásáról. A közigazgatásban dolgozókat – így a Külügyminisztérium-
ba jelentkezett eket is – úgynevezett  igazoló eljárás alá vonták, amelynek végrehajtására 
igazoló bizott ságokat állított ak fel.11 Az 1945. május 25-én készült kimutatás12 szerint 
száznegyven főt ellenőriztek, közülük százhúszat igazoltak, a többieket különböző ka-
tegóriákba sorolták.13 Ekkor a minisztérium állományában leginkább a Magyarország 
német megszállása előtt i külügyéreket találjuk. Az 1944. március 19-e után állásukról 
lemondott  diplomaták áprilisban megalakított ák az ún. Követi Bizott ságot, azonban a 
budapesti kormány nem tartott  igényt szolgálataikra. Igaz, hogy nagy részük nem is 
mutatott  nagy hajlandóságot arra, hogy hazatérjen. Valószínűnek tartható, hogy ezek a 
külügyérek a Magyarországon zajló belpolitikai eseményeket fi gyelemmel kísérték, és 
leginkább kivártak.

A Szabadság téri Külügyminisztérium vezető posztjain olyan személyeket találunk, 
mint például Szondy Viktor, Sebestyén Pál, Kertész István, Kvassay László, Szelle Lajos, 
Nékám Sándor vagy Nemestóthy Dénes, akik a két világháború között i külügyi igazga-
tásban szerezték tapasztalataikat.14 A második világháború után újjászervezett  minisz-
tériumban kezdetben tehát a Horthy-korszak külügyérei teljesített ek szolgálatot, illetve 
képzett ségük és nyelvtudásuk alapján mások is bekerültek. De más minisztériumokból 
is áthelyeztek embereket, akik az adminisztrációban jártasak, illetve egy-egy terület 
szakemberei voltak. Már az Ideiglenes Nemzeti Kormány megalakulásakor ajánlkoz-
tak önjelöltek, s különböző előéletű személyek is megjelentek egyes politikai pártok 
ajánlásával a zsebükben, más esetekben az adott  politikai párt közvetlenül Gyöngyösi 
Jánoshoz intézett  levélben kérte jelöltjeik felvételét. A Szociáldemokrata Párt Szakasits 
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Árpád, a Kisgazdapárt Kádár Géza, Kupa László, Ravasz Károly, a Kommunista Párt 
Nagy Péter, Nemeskéri Kiss István, Bebrits Anna, Pamlényi Ervin, Vas-Zoltán Péter, a 
Nemzeti Parasztpárt Tassy Miklós felvételét javasolta a külügyminiszternek. A pártkö-
zi megbeszélésre hivatkozva például az NPP konkrétan megjelölte, kiket kíván a kül-
földi állomáshelyekre küldeni.15

A külügybe frissen érkezett ek részére 1945 elején fogalmazói tanfolyamot szervez-
tek. Gyöngyösi János 1945. május 25-én, megnyitó beszédében kiemelte, hogy a szol-
gálat megfelelő ellátásához kellő nyelvtudás és a külügyi szolgálat szempontjából nél-
külözhetetlen szakismeretek elsajátítása szükséges. Akik tanulni akarnak, azoknak 
lehetővé teszik a megfelelő ismeretek költségmentes megszerzését, és a tanfolyamokon 
a vezetőknek módjukban áll azoknak a tehetségeknek a kiválasztására is, akiknek to-
vábbképzése érdekében az új, demokratikus állam anyagi áldozatot hoz.16 A képzés a 
Magyar Külügyi Intézet keretében folyt, az első szaktanfolyamon húsz fő – között ük 
egy hölgy – vett  részt. Az előadásokat a minisztérium épületében tartott ák, többek kö-
zött  Sebestyén Pál, Szondy Viktor, Pósfalvy Virgil vagy az író Hegedűs Géza vezeté-
sével. Az első vizsga 1946. augusztusban volt, s a jelölteknek diplomáciai történelem, 
nemzetközi közjog és szociálpolitika, gazdaságpolitika (francia vagy angol nyelven), 
nemzetközi jog – különös tekintett el a nemzetközi intézményekre és szervezetekre –, 
nemzetközi magánjog és büntetőjog, konzuli jog és külügyi igazgatás, valamint a kül-
politika aktuális kérdései nevű tárgyakból kellett  számot adniuk ismereteikről.17 A si-
keres vizsga után a hallgatók letehett ék a hivatali esküt.18

1947 áprilisában az Elnöki Osztály vezetője, Kvassay László a VII. fi zetési osztály 
alatt i besorolású fogalmazási tisztviselők részére továbbképző tanfolyamot szervezett , 
és vezetésével Szelle Lajos főkonzult bízta meg. A kurzus a fogalmazói tanfolyam si-
keresen vizsgázóival, illetve az újonnan érkezőkkel indult: összesen negyvenöt fő 
részvételével. Mindezzel párhuzamosan előkészített ék az újabb külügyi fogalmazói 
szakvizsgát, amelyre tizenhárman jelentkeztek. 1947. szeptemberben, a több napig 
tartó számonkérésen először az egyes osztályvezetőknek az elvégzett  egyéves munka 
alapján a jelöltekről alkotott  minősítését ismertett ék, azután került sor az írásbeli és 
szóbeli vizsgára. A megmérett etés szóban kezdődött  – nemzetközi magán- és büntető-
jogból, francia nyelven, Szondy Viktor előtt  –, majd írásban folytatódott  a következő tár-
gyakból: gazdaságpolitika, szociálpolitika, diplomáciai történelem, fordítás magyarból 
oroszra, valamint fordítás magyarból angolra. A számonkérés második blokkja ismét 
szóban történt. Nemzetközi jogból – különös tekintett el a nemzetközi intézményekre és 
szervezetekre – francia nyelven Sebestyén Pál, a külpolitika aktuális kérdéseiből Szalay 
Sándor, szociálpolitikából Rézler Gyula, közgazdasági alapismeretekből – különös te-
kintett el a kereskedelmi és vámpolitikára, továbbá a politikai és gazdasági földrajzra – 
Pósfalvy Virgil, diplomáciai történelemből Horváth Jenő, külügyi igazgatásból, tengeri 
jogból és a diplomáciai érintkezés formáiból (francia nyelven) Sziebenlét Henrik, orosz 
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nyelvből Göllner Aladár, angol nyelvből pedig Szelle Lajos előtt  kellett  megfelelniük. 
A jelöltek egyike meg nem engedett  eszközöket használt – „puskázott ” –, de a többiek 
sikeresen adtak számot felkészültségükről.19

A fogalmazói tanfolyam és a továbbképzés mellett  az adminisztratív munkát végzők 
részére is szerveztek oktatást, amelynek fő tárgyai a gyors- és gépírás, iktatás, illetve a 
külügyi igazgatás voltak. A Külügyminisztériumban a tanfolyamok rendszeresek ma-
radtak, bár a tantárgyakban és a vizsgakérdésekben 1948–1949 folyamán jelentős válto-
zások történtek: ett ől kezdve a marxizmus-leninizmus klasszikusai kerültek előtérbe. 
1948-ban pedig megnyitott ák a Külügyi Akadémiát.20

A Külügyminisztérium felépítése 1945 végén

Mindeközben, 1945 végére némileg módosult a központi szolgálat szervezeti felépítése, 
és a miniszter közvetlen rendelkezése alatt  öt munkacsoport felállítására került sor. 
Ezek a következők voltak: a Miniszteri Kabinet, a Nemzetközi Jogi Tanácsadó Osztály, 
a Fegyverszüneti Osztály, a Szövetséges Ellenőrző Bizott ság Gazdasági Hivatala, illet-
ve az azt irányító tárcaközi bizott ságnál működő tisztviselők. Ezen kívül további két 
nagyobb egységre tagolódott  a Külügyminisztérium. Az egyik Politikai Csoport né-
ven működött , s hét osztályból tevődött  össze: Békeelőkészítő Osztály, Politikai Osztály, 
Kulturális és Tudományos Osztály, Gazdaságpolitikai Osztály, Nemzetközi Munka-
ügyi Osztály,21 illetve az Okmány, Levéltár és Könyvtár Osztályból. A másik nagyobb 
egység az Adminisztratív Csoport elnevezést kapta, amelyen belül három alrendszer 
működött : az Elnökségi Alcsoport (Számvevőség, Házipénztár, Főigazgatói Iroda, Fu-
táriroda, a szervezés alatt  álló Fordítóiroda – teendőit ideiglenesen a Fegyverszüneti 
Osztály végezte – és az Ellátási Iroda, amelynek tevékenységét a Beszerzési Csoport 
látt a el), a Protokollosztály és az ugyancsak szervezés alatt  álló Rejtjelosztály. A Jogi 
Alcsoport alá a Jogi Osztály (a Hadifogoly-iroda és az Útlevéliroda), illetve – az ekkor 
még Hadifogoly- és Panasziroda néven működő – Konzuli Igazgatási Osztály tartozott . 
A Jogi Alcsoport részét képezte harmadik egységként a Külföldi Magyarok Ügyeit In-
téző Osztály, amelynek teendőit – az 1945. novemberi állapot szerint – a Szociálpolitikai 
Osztály elnevezés alatt  működő és a Politikai Csoportnál szereplő Nemzetközi Munka-
ügyi Osztály látt a el.22 

A Szociálpolitikai Osztályból 1945. december 1-jétől két osztály alakult. Az egyik 
a már említett  Külföldi Magyarok Ügyeit Intéző Osztály lett . Gyöngyösi János ennek 
vezetésével és egyben a Szövetséges Ellenőrző Bizott ság Magyar Gazdasági Hivatalát 
Irányító Tárcaközi Bizott ságban a Külügyminisztérium képviseletével Papp Gábor I. 
osztályú követségi tanácsost bízta meg. A másik szervezeti egység a Nemzetközi Mun-
kaügyi Osztály volt, amelynek élére a külügyminiszter Tóth Béla szerződéses nemzet-
közi munkaügyi tanácsadót nevezte ki.
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A Fegyverszüneti Osztály ügykörébe az alábbiak tartoztak:
- a jóvátételi egyezmények tárgyalása és megkötésének előkészítése;
- a Vörös Hadsereg ellátásával összefüggő kérdések;
- az egyesült nemzetek és azok állampolgárainak tulajdonát képező vagyontárgyak 

visszaszolgáltatása;
- a megszálló hadsereg által hadizsákmány címén birtokba vett  vagyontárgyak, épü-

letek kérdése és a visszaszerzésük érdekében történő diplomáciai közbenjárások;
- a német vagyon kérdése;
- a szövetséges hatalmak és Románia között  létrejött  fegyverszüneti egyezményben 

foglaltak értelmében lefoglalt romániai magyar vagyon ügye;
- a Fegyverszüneti Tárcaközi Bizott ság előtt  tárgyalásra kerülő kérdések előkészítése 

és adminisztrálása;
- az érintett  minisztériumokkal való kapcsolatt artás és egyeztetés.

A magyar külügyi igazgatás átalakítására tett  javaslatok

Közben több javaslat is született  a magyar külügyi igazgatás átalakításáról. A Gyöngyö-
si János számára eljutt atott  összefoglalók közül elsőként említjük Ott lik György23 1945. 
novemberi keltezésű, „A magyar diplomácia” című dolgozatát.24 A szerző a sikeres kül-
ügyi testület felállítására és működésére vonatkozó alapelveket már jóval korábban, a 
„Milyen legyen az új diplomácia…” címmel 1920-ban megjelent füzetében kifejtett e.25 
Azokat az elveket és rendelkezéseket, amelyeken azután a magyar diplomácia szerve-
zete ténylegesen felépült, 1937-ben „A modern diplomácia” című tanulmányában is-
mertett e.26 Az 1945-ös dolgozatában Ott lik bemutatt a a két világháború között i magyar 
diplomácia szervezetét, és kiemelte a véleménye szerint pozitív külügyéreket, de nem 
hallgatt a el az általa negatív jelzővel felruházott  diplomaták nevét sem. A magyar kül-
ügyi igazgatás távolabbi és közelebbi múltjának taglalása után a szerző javaslatot tett  
a modern magyar külügyi adminisztráció megszervezésére. Fontosnak tartott a, hogy 
a külföldön szolgálatot teljesítő diplomaták kellően informáltak legyenek a hazai és 
a nemzetközi eseményekről. A központ újjászervezésének szükségessége mellett  ki-
emelte a diplomaták erkölcsösségét, áldozatkészségét, kollegialitását. Kikből álljon az 
a diplomáciai szervezet, amelyre Magyarország külpolitikai vezetését és képviseletét 
1945–1946-ban rá lehet bízni? – tett e fel a kérdést. A diplomaták kiválasztásában „sem-
mi esetre sem pártpolitikai motívum, vagy protekció” érvényesüljön, sokkal inkább „a 
gazdasági életben, különösen a külfölddel való viszonylatban sikert felmutató szemé-
lyiségeket kellene a külügyi szolgálathoz átcsábítani”, a távolabbi jövőben pedig a fel-
adat az elitnevelés. Az adminisztratív utánpótlás általános biztosítására olyan főiskolát 
kell felállítani, mint a francia École Libre des Sciences Politiques, amelyből – az École 
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Normale Supérieure mellett  – a Harmadik Köztársaság politikai és adminisztratív elitje 
került ki. Erre – véleménye szerint – Magyarországon az Eötvös Kollégium27 felel meg. 
A magyar diplomáciai szolgálatban a demokratikus szellem alapelvét hangsúlyozta: 
„a francia »égalité« elvét a maga tisztaságában kell alkalmazni: honfi társsal szemben 
egyenlően szolgálatkésznek kell lenni, legyen bár az illető politikailag vagy gazdasági-
lag jelentékeny, avagy segítségre szoruló, nincstelen egyén”.28

Moszkvában keletkezett egy szintén a diplomáciai szolgálat újjászervezését cél-
zó emlékirat.29 Az aláírás nélküli „Aide memoire” 1946. márciusi datálással került 
Gyöngyösi János külügyminiszterhez. Ebben a szerző kijelölte a konkrét törekvése-
ket: „a magyar diplomácia más célokat, mint békecélokat, nem követhet, sőt tovább me-
gyek, a háború és béke lehetősége közül csak a béke lehetőségére lehet számítania. Más 
szóval csak hausse-ra játszhatik, baisse-re nem. Országunknak egy újabb nemzetközi 
konfl iktusban semmi keresnivalója nincsen […] A kis államok jövőbeni diplomáciája, 
köztük Magyarországé is, jellegét tekintve túlnyomórészt gazdasági és kultúrdiplomácia.” [Ki-
emelés S. J.] A célokhoz az operatív végrehajtás eszközeit is megnevezte az irat szerzője. 
A diplomatával szemben szigorú erkölcsi és magatartásbeli követelményeket állított ; 
véleménye szerint „a diplomata tekintse magát úgyszólván regulával bíró szerzetes-
rend tagjának. E nélkül soha nem fogja tudni megtartani a szükséges fegyelmet. Soha 
nem fogja tudni alárendelni az anyagi vagy becsvágyból fakadó érdekét a szolgálati 
érdeknek.” A diplomáciai szolgálatba lépőket feltétlenül fi atal korukban kell kiválasz-
tani, felvételi vizsga útján. Fontos szempont, hogy a felvételi vizsga ne csak a jelöltek 
memorizált tudását és stíluskészségét tegye próbára, hanem minél többet fedjen fel a 
továbbképzés és a nevelés tekintetében a jelöltben rejlő lehetőségekből is. A nyelvok-
tatási programnak a három kötelező nyelvre, a franciára, az angolra és az oroszra kell 
szorítkoznia. Egyéb nyelveket a diplomata egy adott  posztra helyezése alkalmával, kö-
telező jelleggel sajátítson el. A tanfolyam végén tartandó záróvizsgának az összes el-
méleti tárgyakra és a gyakorlati ismeretek demonstrálására is ki kell terjednie. A szerző 
kitért a külügyi igazgatás újjászervezése kapcsán a rendszertani problémára is. Minden 
külügyi szervezet egyik legfontosabb strukturális kérdése a központi, diplomáciai és 
konzuli szolgálat szétválasztása vagy részben-egészben történő egyesítése. Az emlék-
irat szerint „nyomós megfontolások szólnak tehát amellett , hogy a magyar külügyi 
szolgálat ne tagozódjék 3 ágra, és hogy a 3 szolgálati ág különbözősége pusztán kifelé 
nyilvánuljon meg, oly módon, hogy a tisztviselő a külvilág felé oly hivatali címet vi-
sel, amely éppen akkor adott  beosztásának megfelel”. A szerző fontosnak tartott a 1946. 
márciusban leszögezni, hogy valamennyi állami szolgálati ág közül legelőször és leg-
korábban a Külügyminisztériumot kell mentesíteni a pártok beavatkozásától. „Magától 
eltűnik az a jelenleg dívó szokás, hogy egyes szolgálati helyeket pártszempontok sze-
rint töltenek be […] teljesen lehetetlen eljárás az, hogy egy követségi posztot ne szemé-
lyi rátermett ség alapján töltsenek be, hanem azon az alapon, hogy x-követség y-pártnak 
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van odaígérve, mint »pozíció«, s ennélfogva ezt a helyet az illető pártt ól oda »delegált« 
emberrel kell betölteni.” (Sic!)

Két hónappal később keletkezett  Száll József30 „Külpolitikánk és a stabilizáció” című 
javaslata,31 amelynek kiindulópontja, hogy Magyarország kereskedelmi szervezete 
külföldön még nincs kiépítve, ezért a meglévő külképviseletek útján, a stabilizációs 
terveket ismertetve kell a Nyugatra hurcolt javak visszaszerzésére törekedni. A stabi-
lizációra hivatkozva vissza kell szerezni a világgazdaság Magyarországgal szemben 
teljesen megingott  bizalmát. „Ezért kívánatos lenne a külképviseletek részletes tájé-
koztatása a kormány stabilizációs terveiről és ennek nyomán addig folytatott  külpoliti-
kai taktikánk megváltoztatásának szükségességéről”. Száll József a szomszéd államok 
felé folytatott  külpolitika gazdaságra vonatkozó javaslatában két szempontot emelt 
ki: „a délkelet-európai népek szorosabb együtt működése miatt  politikailag is fontos 
[a] gazdasági kooperáció mielőbbi megvalósítása, […] a békecéljaink területi és egyéb 
szempontjait pedig különösen a délkelet-európai államokkal való gazdasági kooperáci-
ós készségünk hangsúlyozásánál, mint a kooperáció feltételét kell tekintetbe vennünk”.

1945. májusban Pisky-Schmidt Frigyes32 tett  javaslatot a magyar szakszervezetek kül-
ügyi hivatala felállításáról és működéséről.33 Ennek célja a szomszédos országokkal tör-
ténő érintkezés, a párizsi békekonferencia anyagának előkészítése, valamint a háború 
utáni nemzetközi szakszervezeti kapcsolatok feltételeinek megteremtése „a demokrati-
kus népszerűség jegyében”. Véleménye szerint a béke megnyerésére Magyarországnak 
két fegyvere van: a jól működő külpolitikai szervezet és a propaganda. Ezeknek a leté-
teményese pedig a magyar szakszervezetek külügyi hivatala lehet.

A Külügyminisztérium felépítése

1946 elejére elkészült a Külügyminisztérium ügybeosztása.34 A miniszter közvetlen 
rendelkezése alatt  álló osztályok, illetve munkacsoportok a következők voltak:

- A Miniszter Kabinetjének – vezetője Pödör László – feladata a miniszter mellett i 
titkári szolgálat ellátása, a politikai pártokkal való összekött etés fenntartása volt, illetve 
minden politikai ügy, amely a külügyminisztert mint a kormány tagját illeti. A benyúj-
tandó törvényjavaslatoknak, a nemzetgyűlési interpellációknak és határozatoknak, a 
minisztertanácsi előterjesztéseknek a nyilvántartása és a megfelelő elintézésükről való 
gondoskodás; a miniszteri jóváhagyásra és aláírásra kerülő, valamint a miniszternek 
bemutatandó ügydarabok kezelése.

- A Politikai Osztály végezte – Szakasits György irányításával – a külpolitikai ügye-
ket, a külföldi magyar külképviseletek politikai tájékoztatását és irányítását. Emellett  
az ő feladatuk volt a politikai természetű esetekben történő eljárás a Magyarországon 
székelő külföldi képviseleteknél, a háborús bűnökkel kapcsolatos iratok kezelése, illetve 
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a Külügyminisztériumba a posta vagy küldöncök útján érkező jelentések, levelek, átira-
tok stb. átvétele, felbontsa és elosztása.

- A Békeelőkészítő Osztály – Kertész István vezetésével – a béketárgyalások előkészí-
tésével kapcsolatos ügyeket és munkálatokat végezte.

- A Békeelőkészítő Bizott ság – Sebestyén Pál vezetésével – a béketárgyalások előké-
szítésével összhangban a Békeelőkészítő Osztály mellett  működő tanácsadó szerv volt, 
és ennek keretében a külön megbízatásokat teljesített e.

- A Sajtóosztály – Keszthelyi Nándor és Mészáros István irányításával – elsősorban a 
sajtópolitikai ügyekkel foglalkozott : a magyar sajtót külpolitikai szempontból tájékoz-
tatt a, emellett  a külföldi lapok Magyarországon működő állandó és ideiglenes tudósí-
tóinak nyújtott  információt és támogatt a működésüket. Kapcsolatot tartott  a Magyar 
Távirati Irodával és a Központi Híradó Rt.35 kezelésében lévő rádióval; külpolitikai 
szempontból fi gyelemmel kísérte működésüket és hírszolgálatukat. Tájékoztatt a a ma-
gyar külképviseletekhez beosztott  sajtóelőadókat, feldolgozta jelentéseiket és ellátt a 
őket megfelelő híranyaggal. Ellenőrizte a Magyar Távirati Iroda külföldön működő tu-
dósítóit. Ez az osztály készített e a rendszeres sajtószemlét a bel- és külföldi lapokban 
megjelent magyar vonatkozású és általános politikai érdekű cikkekből, valamint igaz-
gatt a a sajtóarchívumot.

- A Fegyverszüneti Osztály – Pokorny Hermann vezetésével – a fegyverszüneti 
egyezmény végrehajtásával kapcsolatban felmerülő elvi és gyakorlati kérdések megol-
dásán fáradozott . További feladata volt még az érintkezés fenntartása az ilyen ügyekkel 
foglalkozó kormányhatóságokkal és szervekkel, illetve a Fegyverszüneti Tárcaközi Bi-
zott ság36 előtt  tárgyalásra kerülő ügyek előkészítése. Az osztály vezetője a külügymi-
niszter képviselője volt a Szövetséges Ellenőrző Bizott ság (SZEB) Magyar Gazdasági 
Hivatalát Irányító Tárcaközi Bizott ságnál. A hivatal további feladata volt az 1210/1945. 
M. E. számú rendelet37 értelmében a SZEB tagjainak elhelyezésével és ellátásával kap-
csolatban felmerülő ügyek intézése is.

A Külügyminisztérium adminisztratív vezetőjének felügyelete alatt  álló osztályok 
közé tartoztak:

- Az Elnöki Osztály – Kvassay László irányításával –, amelynek feladatát a magyar 
külügyi szolgálatban álló alkalmazott ak összes személyi ügyei (kinevezések, áthelye-
zések, szabadságok, fegyelmi kérdések, jutalmak, segélyek stb.) jelentett ék, a számve-
vőségi alkalmazott akra vonatkozók kivételével. Mellett ük a magyar külképviseleti 
hatóságok felállítása, vezetőik részére a szükséges megbízatási, illetőleg működési ok-
iratok kieszközlése, a külügyi szolgálatban való alkalmazási ügyek (vizsgák, szaktan-
folyamok, szerződéses alkalmazások stb.) is a munka részét képezték. Mindennemű 
személyi igazolvány és a Külügyminisztérium nevében kiállítandó bizonylat kizáró-
lagos kiadása, a futárszolgálatt al kapcsolatos ügyek, a Beszerzési Csoport, valamint 
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a külügyi étkező is ide tartoztak, illetve minden olyan irat, amely nem más osztály 
feladatát képezte. Az Elnöki Osztály intézte a személyzeti állomány, a névjegyzékek, a 
szolgálati táblázatok és a törzskönyvi lapok, továbbá a szabadságolások nyilvántartását, 
a státussal összefüggő kimutatások és névjegyzékek elkészítését.

Az Elnöki Osztályhoz tartoztak:
- a Fordítóiroda – Pontsy Jenőné irányításával – a Külügyminisztérium különböző 

osztályai részéről felmerült anyagok fordítását végezte;
- a Főigazgató Iroda – amit Balinski-Csopocz Bronislav vezetett  – ügykörébe tarto-

zott  a Külügyminisztérium segédhivatalainak alkalmazott jai, valamint altisztjei 
felvételére, beosztására, áthelyezésére, előléptetésére és esetleges elbocsátására, 
szabadság iránti és egyéb, a szolgálatt al összefüggő kérelmeik elintézésére vonat-
kozó javaslatok tétele az Elnöki Osztály számára. Ide sorolandók a segédhivatali 
alkalmazott ak munkájának ellenőrzése, irányítása és az utánpótlásukra vonat-
kozó ügyek (vizsgáztatás, javaslatt étel), valamint az irodai szükségleti cikkek be-
szerzésére vonatkozó javaslatt étel, s azok átvétele, kezelése, kiadása és nyilván-
tartása, a számlák igazolása, illetve a telefonügyek;

- a Futáriroda feladata – Dudás Ferenc irányításával – a futárszolgálatt al kapcsola-
tos teendők lebonyolítása;

- a Beszerzési csoport – Hup Imre vezetésével – a Külügyminisztérium alkalma-
zott jainak ellátását (élelmiszerek, tüzelőanyagok) intézte.

- A Költségvetési Osztály dolgozott  – Fekete Ervin irányításával – általában min-
den olyan ügyön, melynek a külügyi tárcát érintő pénzügyi vonatkozása volt, illetőleg 
pénzügyi elintézést igényelt. Ilyenek: a tárca kiadásainak és bevételeinek előirányzása, 
indoklása és előterjesztése; a külügyi alkalmazott ak személyi illetményeivel kapcsola-
tos ügyek; a külföldi illetmények és napidíjak megállapítása és folyósítása, valamint a 
hivatalos kiküldetésekkel felmerülő útielőlegek folyósítása; a Külügyminisztérium és a 
külképviseleti hatóságok különböző fi zetési eszközökkel való ellátása; a zárszámadás 
előterjesztése és indoklása, illetve a pót és rendkívüli hitelkérelmek benyújtása; a nyug-
díj, a kegydíj, a családi pótlék és a hasonló ügyek; a konzuli illetékek ügyei (az Elnöki 
Osztállyal egyetértésben); valamint a külügyi tárca költségvetésére vonatkozó utalvá-
nyozási jognak – átruházott  hatáskörben való – kizárólagos gyakorlása, a számvevőség 
és a házipénztár közreműködésével.

- a Költségvetési Osztályon belül volt a Házipénztár – élén Tahy György állt –, 
amelynek feladata a pénztár kezelése, a beérkező pénz és értékletétek őrizetbe 
vétele és nyilvántartása volt.

- A Protokollosztály – amit Rubido-Zichy Iván vezetett  – ügyköre kiterjedt az összes, 
protokollal kapcsolatos tevékenységre. Feladata volt a Magyarországon akkreditált ide-
gen külképviseleti hatóságok vezetői részére agrément, illetve exequatur kieszközlése; e 
hatóságok működésével, továbbá a vezetőik és beosztott  tisztviselőik személyével és 
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tevékenységével kapcsolatos ügyek, részükre a személyi igazolványok kiállítása és út-
leveleik látt amozása. Az etikett , a rangkérdések és a kitüntetési ügyek, illetve a SZEB-
bel kapcsolatosan felmerülő protokolláris elvi jelentőségű ügyek is az osztály munkáját 
képezték.

- A Gazdasági Osztály – élén Czikann-Zichy Móriccal – a külkereskedelemmel és 
a külföldi fi zetési forgalommal kapcsolatos tennivalókat intézte. Ellátt a a külkereske-
delmi vonatkozású államközi tárgyalásokon a Külügyminisztérium képviseletét. 
A gazdaságpolitikai ügyekben a szaktárcákkal való állandó érintkezés fenntartása, a 
Fegyverszüneti és a Békeelőkészítő Osztállyal az ott  felmerülő gazdasági természetű 
ügyek terén szoros kollaboráció volt a feladata. Emellett  ellátt a a Külügyminisztérium 
képviseletét az Elhurcolt Nemzeti Javak Kormánybiztosságánál,38 valamint a tárcaközi 
külkereskedelmi értekezleteken. Ügykörébe tartozott  még a nemzetközi közlekedéssel 
és távközléssel kapcsolatos kérdések intézése is.

- A Rejtjelosztály feladata – Ujfalussy Béla irányításával – a rejtjelszolgálat volt, s ez-
zel összefüggésben, a Külügyminisztérium címére beérkező és onnan kimenő táviratok 
kezelése is egyben.

- A Kulturális Osztály munkáját – Czinkótszky Jenő vezetésével – a magyar kultu-
rális életnek a határon kívüli bemutatása, megismertetése jelentett e, valamint az ehhez 
kapcsolódó ügyeknek és a külképviseletek ezzel összefüggő munkájának az irányítása. 
Feladatai közé tartoztak: a tájékoztató könyvek, folyóiratok, fi lmek, fényképanyagok 
előkészítése, felhasználása, elosztása; a kulturális csereakciók, a könyv-, tudós- és ösz-
töndíjas cserék stb.; a nemzetközi kulturális szervezetekkel történő együtt működés és 
a nemzetközi kulturális egyezmények ügyei; az érintkezés fenntartása a Magyarorszá-
gon működő idegen külképviseletek kulturális szerveivel; a külügyi érdekek képvi-
selete fi lm- és rádióügyekben az illetékes szerveknél; a külföldi magyarság kulturális 
ügyei; a kölcsönös kulturális kapcsolatok ápolásából eredő munkák elvégzése; s általá-
ban szoros kooperáció a társminisztériumokkal.

- A Nemzetközi Munkaügyi Osztály – Tóth Béla irányításával – a külföldi és a nem-
zetközi munkásszervezetek, mozgalmak törekvéseire és állásfoglalására vonatkozó 
adatok gyűjtését és közlését végezte. Ehhez tartozott  a külföld, különösen a szomszéd 
államok munkaügyi és társadalomszervezési intézkedéseinek a fi gyelemmel kísérése; a 
szakminisztériumok szociálpolitikai osztályának tájékoztatása az ügykörükbe tartozó 
külföldi törvényhozási anyagról; a magyar szociálpolitikai eredmények megismerteté-
se külföldön; a magyar állampolgárok külföldi munkavállalásával kapcsolatos ügyek 
intézése, ideértve a munkajogi és társadalombiztosítási helyzetük javítására irányuló 
kezdeményezéseket is; a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet tagságából folyó teendők 
ellátása.

- A Levéltári és Tudományos Osztály feladata – Radisics Elemér vezetésével – a 
Külügyminisztérium egyes osztályai számára a dokumentációs anyagok tudományos 
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feldolgozása és tájékoztató szolgálatuk ellátása volt. E célból általános személyi és adat-
gyűjtemény kiépítésén, valamint a filmgyűjtemény további fejlesztésén fáradozott. 
A könyvtár igazgatása, kiegészítése, irányítása és ellenőrzése is a hatáskörébe tartozott .

- A Külföldi Magyarok Gondozását Ellátó Osztály foglalkozott  – Papp Gábor irányí-
tásával – a kivándorlási, átvándorlási és visszavándorlási ügyekkel. Az osztály feladata-
inak részét képezték: a külföldi magyarok szociális gondozása; képviselet az Országos 
Kivándorlási Tanácsban; az Országos Kivándorlási Alapból a Külügyminisztériumot 
illető javadalmak kezelése; a külföldi magyarok hazaszállítása (az egészségügyi és ren-
dészeti okokból hazahozott ak kivételével); a hazaszállítási segéllyel, a Nemzetközi Vö-
röskereszt Egylett el és a külföldi segélyakciókkal kapcsolatos ügyek.

A Jogi Csoportot – melynek vezetője Szondy Viktor volt – a Jogi Osztály, az Utazási 
és Útlevélosztály, illetve a Hadifogolyosztály alkott a.

- A Jogi Osztály feladata – Morlin Ervin irányításával – a nemzetközi jogi, továbbá 
a nemzetközi vonatkozású magánjogi, büntetőjogi és perjogi tárgyú szerződések 
előkészítése és megkötése volt. Azaz a Magyarország által kötött  minden nemzet-
közi szerződés aláírásával, a szerződést becikkelyező törvényjavaslat benyújtásá-
val és ezek tárgyalásával kapcsolatos teendők; a megerősítő okiratok kiállítása és 
kicserélése, illetve letétele; egy szerződéshez való esetleges csatlakozás bejelenté-
se, az ahhoz szükséges felhatalmazás kieszközlése; a becikkelyező törvény, ille-
tőleg az életbeléptetésről szóló rendelet kihirdetése; a Magyarország által kötött  
nemzetközi szerződések őrzése és nyilvántartása; a nemzetközi jog elvi kérdései, 
a nemzetközi bíráskodási ügyek, az egyesült nemzetek jogi kérdései; a nemzet-
közi jelentőségű külföldi jogalkotás fi gyelemmel kísérése és nyilvántartása; a ha-
zai jogi érdekek védelme külföldön és a külföldi jogi érdekek védelme belföldön. 
Ügykörébe tartoztak még: a magyar állampolgároknak a külföldi hatóságok ellen 
emelt panaszai, a hazai hatóságok és közegek elleni külföldi panaszok; a magyar 
honosokkal külföldön, a külföldiekkel belföldön való bánásmód; a házassági, ha-
gyatéki, gyámsági és gondnoksági, továbbá örökbefogadási ügyek; a gyermek-
tartási, özvegyi és árvaellátási ügyek, hozzátartozók felkutatása külföldön. De 
ez az osztály foglalkozott  a személyiségi és a szerzői jogokkal (ideértve a Berni 
Nemzetközi Szerzői Jogi Unió keretén belül folyó ügyeket), valamint a konzuli 
joggal és ügykörrel kapcsolatos kérdésekkel is. A magyar állampolgárok külföldi, 
idegen honosok belföldi nyugdíj- és ellátási igényei, bűncselekmények elkövetői 
kiadásának és átszállításának a közvetítése, valamint a Magyarországon folyó 
bűnügyekben idegen képviseletek közbenjárásával és tudakozódásával kapcsola-
tos intézkedés szintén a feladatai közé tartozott .

- Az Utazási és Útlevélosztály – élén Polonyi Rezsővel – a nemzetközi vonatkozá-
sú utazási és útlevélügyi elvi kérdéseket intézte; előkészített e a témával kapcso-
latos nemzetközi megállapodásokat és közreműködött  az utazások rendészeti 
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ellenőrzésében. Közbenjárt a SZEB-nél, illetőleg az egyes államok képviseleténél 
a külföldi utazások engedélyezése és a magyar útlevelek látt amozása ügyében, 
közreműködött  a külföldön tartózkodó magyar állampolgárok útlevelének és ha-
zatérési igazolványának kiállításában. Utazási okmányokat állított  ki olyan kül-
földiek részére, akiknek Magyarországon nem volt képviseletük.

- A Hadifogolyosztály – melyet Miske-Gerstenberger Jenő irányított  – feladatkö-
rébe tartoztak a hadifoglyokkal kapcsolatos ügyek nemzetközi vonatkozásai, 
illetve a rájuk vonatkozó nemzetközi megállapodások előkészítésénél való köz-
reműködés. Közbenjárt a SZEB-nél a hadifogságban lévő vagy egyéb módon visz-
szatartott  magyarok ügyében. A deportált magyar állampolgárokkal kapcsolatos 
nemzetközi kérdések, illetve a megszálló hatóság által letartóztatott  magyar ál-
lampolgárok ügyében való közbenjárás, továbbá egyes hadifoglyok és elhurcol-
tak felkutatása és kiszabadítása érdekében folyó eljárás is az osztályra hárult.

- Külön egységet alkotott  a Számvevőség – Kovács Pál vezetésével –, amelynek fel-
adata a külügyi tárca évi részletes költségvetési előirányzatának előkészítése és a hitel-
felosztások tervezése volt. Az utalványrendeletek fel- és ellenjegyzése, illetve az alapján 
az állandó és változó illetmények pénztári számfejtése; a közigazgatás céljaira szüksé-
ges különböző törzskönyvek, feljegyzések és nyilvántartások vezetése; az utalványo-
zási, megszüntetési és térítményi jegyzékek szerkesztése és a Legfőbb Állami Számve-
vőszékhez való előterjesztésük; a központi igazgatás és a külföldi szolgálatra, továbbá 
a közigazgatási letétekre vonatkozó számadások szigorlata és könyvelése tartozott  ide.

Változások a Külügyminisztérium ügybeosztásában

1946. decemberben az Elnöki Osztály beszüntett e a csehszlovák–magyar lakosságcsere-
egyezménnyel kapcsolatos, közigazgatási természetű és egyéb előkészületek végrehaj-
tása céljából a Külügyminisztériumban felállított  külön szerv működését.39 A Külföldre 
Hurcolt Javak Osztályának működése ugyancsak megszűnt. A két szervezet teendőit a 
Gazdaságpolitikai Osztály vett e át.40

A Külügyminisztérium ügybeosztásának elkészítése után három hónappal, 1946. 
május 9-én kelt az 5000/1946. M. E. számú rendelet, amelynek értelmében a közigazga-
tásban dolgozók létszámát az 1937/1938-as költségvetési évihez képest tíz százalékkal 
kellett  csökkenteni. Az úgynevezett  B-lista bizott ságok feladata annak megállapítása 
volt, kik azok a személyek, akik nem szolgálják a „demokratikus átalakítást”, illetve 
akiknek szorgalma és rátermett sége nem alkalmas a demokratikus Magyarország épí-
tésére. A bizott ság a Külügyminisztériumban olyan személyeket is elbírált, akik ak-
kor szolgálati érdekből külföldön tartózkodtak – ennek alapján jelentős részüket el-
bocsájtott ák. Ennek következtében a személyi állomány 1946 végére oly mértékben 
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lecsökkent, hogy a Külügyminisztérium az Igazságügyi Minisztériumot felkérte egy 
olyan kormányrendelet megszerkesztésére, amelynek értelmében a B-lista revízióját 
kiterjesztett ék volna azokra a közalkalmazott akra, akiket szolgálati érdekből külföldre 
küldtek vagy külföldön tartózkodtak. A válaszlevélben az Igazságügyi Minisztérium 
illetékese kĳ elentett e: „újabb jogszabály alkotására nem látok módot”.41

1946 őszén a Külügyminisztérium vezető főtisztviselői42 Gyöngyösi Jánoshoz írott  
levelükben a külképviseletek kiépítésénél tapasztalt jelenségekre hívták fel a fi gyelmet, 
amelyek – nézetük szerint – súlyosan ártanak az ország érdekeinek. A demokratikus 
kormányzat megalakulása után a koalícióban részt vevő pártok jelöltjeivel egészítet-
ték ki a minisztérium tisztviselő karát. A levél aláírói megállapított ák, hogy a Külügy-
minisztérium szervezése ily módon nagyban és egészében jól sikerült. Hozzátett ék 
azonban azt is, hogy a tisztviselőkarnak e felfrissítése és a demokratikus szempontból 
kifogásolható elemeknek az eltávolítása után az lett  volna az ország érdeke, ha a kine-
vezéseknél a pártpolitikai alapon történő, rendszeres beavatkozások megszűntek vol-
na. Nem kifogásolták, hogy a követi posztok egy bizonyos százalékát a pártok egy-egy 
kimagasló és nemzetközi tekintéllyel bíró személyiségeinek kell betölteniük. Sérelmez-
ték viszont, hogy a követek, a beosztott ak, sőt a segédszemélyzet kinevezése is túlnyo-
mórészt a politikai protekcionizmus és az azzal párosuló nepotizmus alapján történik. 
E körülmény – írták – a külképviseletek színvonalának csökkenését fogja eredményez-
ni, amely ártalmas Magyarország presztízse szempontjából, és botrányos állapotokat 
fog teremteni a külügyi szervezetben.

1946 végére a pártok már nem csak személyeket protezsáltak, hanem egyenesen 
megjelölték a Külügyminisztériumban vagy a külképviseleten részükre követelt állást. 
Ezzel a lépésükkel a külügyminiszter kizárólagos hatáskörébe avatkoztak be. A főtiszt-
viselők felhívták a fi gyelmet, hogy a külügyi tisztviselők kiválasztása gondos szelekció 
alapján, nem pedig a pártpolitika kívánalmai szerint szokott  történni. Különösen szük-
séges, hogy a nehéz politikai és gazdasági helyzetben lévő demokratikus Magyaror-
szágot külföldön az arra legalkalmasabb egyének képviseljék, és a külszolgálat színvo-
nala elérje a nemzetközi érintkezésnél megkívánt minimális standardot. A folyamatos 
pártpolitikai beavatkozások következménye az volt, hogy a külügyi tisztviselők nem 
hivatali kötelességeiket igyekeztek elsősorban teljesíteni, hanem – előrehaladásuk ér-
dekében – fontosabbnak tartott ák a pártpolitikai nexusuk ápolását és a pártoknál az 
érdemek szerzését. Ezt mutatt a az is, hogy a pártokhoz a Külügyminisztériumból több-
ször idő előtt  kikerültek az információk. Akkoriban a koalícióban részt vevő pártok 
egyre rendszeresebben törekedtek kizárólag pártpolitikai szempontokat érvényesíteni 
a külügyi kinevezések esetében is. A külképviseletek felállításánál a rátermett ség és a 
szakszerűség kívánalmai már mérlegelés tárgyát sem képezték. E gyakorlat eredmé-
nyeképpen a posztok betöltésénél kontraszelekció érvényesült, ami a magyar külügyi 
szolgálat presztízsét veszélybe sodorta. A főtisztviselők szerint a külügyminiszternek 
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újból kézbe kellene vennie az egységes irányítást Magyarország nemzetközi reprezen-
tálásának minden területén. Kiemelték a kereskedelmi és gazdasági megbízott ak tár-
gyalásait, valamint a nemzetközi szervekkel és az egyes országok képviseleteivel tör-
ténő érintkezéseket, illetve a különféle címeken megvalósuló, hivatalos és félhivatalos 
utazásokat is.43

A diplomáciai kapcsolatok alakulása a háború után

A háború következtében Magyarország diplomáciai kapcsolatainak nagy része – egy-
két semleges államot leszámítva – megszakadt. A korábbi magyar királyi követségek 
egy része üresen állt, más épületeket, rezidenciákat a helyükön maradt tisztviselők 
őrizték. A Magyarországon megtartott  demokratikus választások eredményeképpen 
1945 végén néhány ország jelezte (illetve erre vonatkozó előkészítő lépéseket tett ), hogy 
szeretnék felvenni a diplomáciai kapcsolatot a magyar kormánnyal. A svájci szövetségi 
tanács az ott ani távirati iroda jelentése szerint elhatározta, hogy előkészíti a diplomá-
ciai kapcsolatok felvételét hazánkkal. A lengyel miniszterelnök karácsonyi nyilatko-
zatában jelentett e be, hogy Lengyelország kész felvenni a diplomáciai kapcsolatokat 
Magyarországgal. A brüsszeli rádió, valamint Rosty-Forgách Ferenc prágai jelentése 
szerint a belga vezetés hasonló szándékkal foglalkozott . Az olasz kormány moszkvai 
nagykövete útján közölte azon szándékát, hogy szeretné helyreállítani a diplomáciai 
kapcsolatokat Magyarországgal. Törökország az ankarai brit követségen keresztül fe-
jezte ki ebbéli szándékát.44

A magyar kormány nemzetközi mozgásterének növelése érdekében külföldi kap-
csolatait is rendezni kívánta, és elemi érdeke volt, hogy kint is megkezdjék, illetve foly-
tassák a munkát a missziók. Az 1945 januárjában megkötött  fegyverszünet értelmében 
a SZEB felügyeletet gyakorolt Magyarország hivatalos külkapcsolatai felett  is. Ennek 
következtében a diplomáciai kapcsolatok helyreállításához a budapesti kormánynak 
engedélyt kellett  kérnie a SZEB-től.

Spanyolországban sajátos helyzet alakult ki, ugyanis a SZEB engedélye alapján 1946 
júliusától ott  is a párizsi magyar követ, Auer Pál látt a el a magyar állampolgárok vé-
delmét, de vele párhuzamosan még Marossy (Mengele) Ferenc magyar királyi követ 
is akkreditálva volt a madridi kormányhoz. Az új magyar svájci követ, Gordon Ferenc 
akkreditálásához a SZEB 1946. júliusban adta meg az engedélyt, s ő szeptemberben 
kezdte meg hivatalának gyakorlását. Svédországban a magyar követség új vezetője, 
Böhm Vilmos 1946. májusban adta át megbízólevelét a svéd uralkodónak. A SZEB-nek 
a Törökországgal való kapcsolatfelvételre szóló engedélye ugyancsak 1946 májusában 
kelt, s annak révén az ankarai magyar követség szervezőmunkája Andaházi-Kasnya 
Béla vezetésével újabb lendületet kapott . Az 1947. januári SZEB-engedély értelmében 
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Bartók László ideiglenes ügyvivő irányításával Ausztriában is megkezdődött  a magyar 
politikai misszió szervezése. Ekkor került sor Belgiumban a követség felállítására, s 
Perlaky Kassa Endre 1947. márciusban érkezett  meg Brüsszelbe. Londonban 1946. feb-
ruár óta dolgoztak a magyar kormány képviselői – Szabó Tamás és Bede István veze-
tésével –, Budapesten pedig a SZEB brit politikai missziójának tagjai tevékenykedtek. 
Az 1946. júliusi SZEB-engedély értelmében bolgár hazatelepítési misszió dolgozott  Ma-
gyarországon. Chilével a diplomáciai kapcsolatok felvételének hivatalos engedélyezése 
1947 januárjában történt meg, bár arra a két ország között  már korábban sor került. 
Csehszlovákiában 1945. augusztustól magyar meghatalmazott , Rosty-Forgách Ferenc 
védte a magyar állampolgárok érdekeit Prágában, helyett ese pedig 1947-ben érkezett  
meg Pozsonyba. Az Amerikai Egyesült Államokban Szegedy-Maszák Aladár követ 
1946. januárban adta át megbízólevelét, míg a Szovjetunióban Szegfű Gyula 1946. már-
ciusban. Párizsban – mint az korábban szóba került – 1946 áprilisától Auer Pál teljesített  
szolgálatot. Belgrádban 1946 októberében kezdődött  a magyar követség megszervezé-
se. Varsóban 1946. februártól ideiglenes ügyvivő állt a követség élén. Hollandiában a 
magyar kormány megbízott ja 1946 májusától látt a el feladatát. Olaszországban 1946. 
áprilistól szintén ideiglenes ügyvivő tevékenykedett . A reciprocitás elve alapján a ro-
mán és a magyar politikai missziók tagjai 1946 júliusában foglalták el állomáshelyüket 
Budapesten, illetve Bukarestben. Németországban 1946. júliustól Hazahozatali Kor-
mánybiztosság működött .

1947 elejére tehát a budapesti kormány fontos lépéseket tett  az ország nemzetközi 
konszolidációja érdekében, ami a diplomáciai kapcsolatok, missziók, követségek szer-
vezésében és megnyitásában is megmutatkozott . Persze, ehhez nagymértékben hozzá-
járult a párizsi béketárgyalások előrehaladott  állapota is.

Újabb szervezeti átalakítások

1947. januárban a párizsi békekonferencia Magyarországra vonatkozó tárgyalásainak 
befejezése és a békeszerződés közeli aláírása a minisztérium szervezetében is változá-
sokat hozott , illetve új ügyosztályok felállítását tett e szükségessé.45 1947. január 1-jével 
Nemzetközi Kapcsolatok Csoportja elnevezéssel új szervezeti egység alakult, Kertész 
István rendkívüli követ és meghatalmazott  miniszter vezetése alatt . E csoport alá tar-
toztak: a Békeelőkészítő Osztály (amely működését Felszámoló Osztályként folytatt a), 
a Nemzetközi Szervek és Konferenciák Ügyeivel Foglalkozó Osztály, valamint – válto-
zatlan feladatt al – a Levéltári és Tudományos Osztály, illetve a Kulturális Osztály. Az 
első kett ő közül az előbbi feladatai közé a békeszerződés életbelépéséig a békekonferen-
ciával kapcsolatos ügyek intézése és a konferencia nyomtatásban megjelenő anyagának 
előkészítése, az utóbbié az Egyesült Nemzetek Szervezetével, illetve annak alárendelt 
intézményeivel kapcsolatos összes ügyek tartoztak.
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1947. január elejétől a Jogi Csoport négy osztályra tagolódott : a Nemzetközi Jogi és 
Szerződési Osztályra, a Jogvédelmi Osztályra, valamint az Útlevélosztályra és a Hadi-
fogolyosztályra. Az első osztály ügykörét elsősorban a békeszerződés végrehajtásával 
kapcsolatos jogi kérdések képezték. Mellett ük a nemzetközi közjogi, büntetőjogi, ma-
gánjogi és perjogi tárgyú nemzetközi szerződések és egyezmények, továbbá a letelepe-
dési, anyakönyvi, tolonc-, egészségügyi és konzuli egyezmények előkészítése és meg-
kötése jelentett e a legfontosabb témákat. A Jogvédelmi Osztály feladata lett : a hazai jogi 
érdekek védelme külföldön és a külföldieké itt hon; a magyar állampolgárok külföldi 
hatóságok és közegek ellen, illetve a külföldieknek a hazai hatóságok és közegek ellen 
emelt panaszainak felvállalása. Ide tartoztak a magyar honosokkal külföldön történő 
bánásmóddal kapcsolatos ügyek, illetve a külföldön személyükben vagy vagyonukban 
háborított  magyar állampolgárok érdekében való közbenjárás is. Alegysége a Jogsegély 
Alosztály volt, amely a bírói és közigazgatási hatóságoktól származó vagy azokhoz irá-
nyított  kérelmek és megkereső levelek továbbítását intézte. Az Útlevélosztályhoz tar-
tozott : a nemzetközi vonatkozású utazási és útlevélügyek elvi kérdései; az utazások 
rendészeti ellenőrzésében való közreműködés; közbenjárás a Szövetséges Ellenőrző 
Bizott ságnál, illetőleg a külföldi állam képviseleteinél a külföldre szóló utazások enge-
délyezése és a magyar útlevelek látt amozása ügyében. A Hadifogolyosztály feladata a 
hadifoglyok ügyére vonatkozó nemzetközi megállapodások előkészítésénél való közre-
működésre terjedt ki, illetve az osztály járt közben a Szövetséges Ellenőrző Bizott ságnál 
a hadifogságban lévő, valamint egyéb módon visszatartott magyarok érdekében. 
A Kertész István által irányított  csoport és a Jogi Csoport is Bolgár Elek rendkívüli kö-
vet és meghatalmazott  miniszter felügyelete alá tartozott .

A békeszerződés okmányait szeptember közepén letétbe helyezték a felek Moszkvá-
ban, és ennek következtében a Szövetséges Ellenőrző Bizott ság okafogyott á vált, utol-
só ülésén beszüntett e tevékenységét. Ez egyben a SZEB-hez kapcsolódó minisztériumi 
egységek munkájának végét is jelentett e.

Gyöngyösi a fenti szervezeti változtatásokon kívül a békeszerződés végrehajtása fo-
lyamán adódó ügyek egységes központi irányítására a Békeszerződésből Folyó Ügye-
ket Koordináló Bizott ságot is alakított . Az elnöki tisztséggel Sebestyén Pál rendkívüli 
követet és meghatalmazott  minisztert bízta meg, helyett ese Szondy Viktor rendkívüli 
követ és meghatalmazott  miniszter lett . A bizott ság állandó tagjai: Kertész István, a 
politikai és gazdaságpolitikai osztályok vezetői, valamint Nékám Sándor miniszteri 
tanácsos.
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A belpolitikai változások hatása a külügyre

1946 őszén a demokratikus átalakulás válaszút elé került: továbbvitelére két, egymástól 
lényegesen eltérő koncepció rajzolódott  ki. A Nagy Ferenc és a Független Kisgazdapárt 
által képviselt irányvonal a polgári demokrácia megerősítése mellett  kötelezte el magát. 
Tagadta a két világháború között i ellenforradalmi rendszert és egyben elutasított a a 
szocialista átalakulás útját is. Ezzel szemben a Magyar Kommunista Párt vezetése a de-
mokratikus átalakítás „továbbfejlesztését”, a szocializmus megteremtését tűzte ki célul. 
Ennek eszközeként a konzervatív erők gyengítését, majd megszüntetését és az MKP 
vezetésével a baloldali erők összefogását jelölték meg.

Az utóbbi koncepció végrehajtását célozta a békeszerződés aláírása után Rákosiék 
támadása a kisgazdapárt vezetése ellen. Első lépésként a párt főtitkárát, Kovács Bélát 
tartóztatt ák le, köztársaság-ellenes összeesküvés vádjával, 1947. február 25-én. A kö-
vetkező lépés már a párt vezetője, a miniszterelnök ellen irányult. Nagy Ferenc május 
közepén szabadságra utazott  Svájcba; ezt kihasználva, Rákosiék június első napjaiban 
lemondásra kényszerített ék. Közben Budapesten kinevezték az új kormányt, amelynek 
vezetésével Dinnyés Lajost bízták meg.

A belpolitikai változások kihatottak a Külügyminisztériumra is. Gyöngyösi Já-
nos külügyminisztert leváltották, aki erről körlevélben értesítette a külügy dolgozó-
it: „A magyar külügyi szolgálat tisztviselői és altiszti karához. A Köztársasági Elnök Úr 
folyó évi május hó 31-én kelt elhatározásával engem Külügyminisztériumi állásomtól 
felmentett . Búcsút mondva a külügyi szolgálat tisztviselői és altiszti karának, nem mu-
laszthatom el, hogy azért a hazafi as buzgalomért és odaadó munkásságért, amellyel en-
gem közel két és fél éves működésem alatt  nehéz feladataim megoldásában mindenkor 
legjobb tudásuk szerint támogatt ak, őszinte köszönetet mondjak. Végül csak arra ké-
rem a külügyi szolgálat tisztviselői és altiszti karát, hogy a jövőben is minden erejükkel, 
legjobb akaratukkal és tudásukkal szolgálják továbbra is hazánk és népünk ügyét.”46

Az 1947. augusztus végén megtartott , manipulált választások után, amely a Magyar 
Kommunista Párt térnyerésével zárult, kinevezték az új külügyminisztert: Molnár Eri-
ket. Ebből az alkalomból a miniszter állománygyűlést tartott  a munkatársak részére. 
„Molnár Erik miniszter úr folyó hó 26-án, pénteken átveszi a Külügyminisztérium ve-
zetését. Ebből az alkalomból néhány szót kíván a minisztérium dolgozóihoz intézni. Az 
elnöki osztály felkéri a minisztérium összes tisztviselőit és alkalmazott ait, hogy folyó 
hó 26-án du. 3 órakor a Géza-utcai tanácsteremben megjelenni szíveskedjenek.”47

Eközben, 1947. június 1-jei hatállyal ismét változások történtek, és a következő szer-
vezeti egységek alkott ák a minisztériumot: a Miniszter Kabinetje, a Politikai Osztály, 
a Sajtóosztály, a felszámolás alatt  levő Fegyverszüneti Osztály,48 az Elnöki Osztály, a 
Nemzetközi Szervek és Konferenciák Ügyeivel Foglalkozó Osztály, a Protokollosz-
tály, a Gazdaságpolitikai Osztály, a Rejtjelosztály, a Kulturális Osztály, a Nemzetközi 
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Munkaügyi Osztály, a Levéltári és Tudományos Osztály, a Külföldi Magyarok Gondo-
zását Ellátó Osztály, a Nemzetközi Jogi és Szerződési Osztály, a Jogvédelmi Osztály, az 
Utazási és Útlevélosztály, valamint a Hadifogolyosztály.49

A belpolitikai változások, Nagy Ferenc lemondása, az ismételt strukturális átalakí-
tások a központi és a külföldi szolgálat személyi állományában is jelentős változásokat 
okozott . A miniszterelnök eltávolítása után, 1947 nyarán, a külföldön tartózkodó diplo-
maták egy része lemondott  állásáról. A rendkívüli és meghatalmazott  követek közül: 
Gordon Ferenc (Bern), Szegedy-Maszák Aladár (Washington), Auer Pál (Párizs), Rosty-
Forgách Ferenc (Prága), Bartók László (Bécs), Kertész István (Róma), Andaházy-Kasnya 
Béla (Ankara). Ugyanekkor a fogalmazás szakbeli diplomaták közül többen külföldön 
maradtak vagy külföldre távoztak. Például Medgyesi László I. osztályú főkonzul (New 
York), Szabó Tamás követségi titkár (London), Hőgye Mihály követségi titkár (Párizs), 
Soós Géza miniszteri osztálytanácsos, Szász Sándor követségi tanácsos (Washington), 
Nemestóthy Dénes követségi tanácsos (Párizs), Borsodi István követségi tanácsos 
(Washington), Farkas György követségi titkár (Párizs), Czapkay Elemér követségi tit-
kár (Prága), Fábry Pál követségi titkár (Ankara), ifj . Nagy Ferenc követségi att asé és 
Schwenda Károly konzuli igazgatási főtanácsos (Washington), Fekete Ervin miniszte-
ri osztálytanácsos és Czakó József miniszteri segédtitkár a központból, Perlaky-Kassa 
Endre követségi tanácsos (Brüsszel), Somssich László miniszteri titkár, Traub István 
követségi tanácsos, illetve Cserenyey Géza miniszteri segédtitkár ugyancsak a köz-
pontból.

A második világháború után ekkor kezdődött  el a Külügyminisztérium munkatár-
sainak külföldre távozása, amit közkeletű műszóval a korszakban disszidálásnak ne-
veztek, a disszidensek pedig – és gyakran családtagjaik is – megbélyegzett  emberek-
ké váltak. A másik nagyobb hullámra 1948-ban került sor, amikor a 600/1948. Korm. 
rendelet alapján elbocsátott ak közül nyolcvanhat fő távozott  az országból vagy maradt 
külföldön. Mellett ük kint maradt Vámbéry Rusztem washingtoni, illetve Erős János 
londoni követ is.50 Ennek következtében a Külügyminisztérium óriási létszámhiánnyal 
és – tegyük hozzá – szakemberhiánnyal küzdött . A megüresedett  helyeket a kommu-
nista párthoz hű káderekkel töltött ék fel, így a minisztérium személyi állománya jelen-
tős mértékben felhígult. Ezzel összefüggésben, a szakmai színvonal emelése érdekében 
jött  létre a már említett  Külügyi Akadémia.

A napi ügymenet eredményei és a külügy előtt  tornyosuló nehézségek

A Külügyminisztérium napi menetében problémát okozott a rejtjel-, valamint a 
nyílt táviratok küldése. Így például az 5. osztályra vonatkozóan szabályozni kel-
lett a táviratok ügykezelését.51 Gyakran szükségessé vált egyes rejtjeltáviratokat 
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valamely társminisztériummal vagy egyéb hatósággal közölni. A miniszter helyett  
például Velics László rendelte el, hogy „a rejtjelsürgönyök szószerinti szövege házon 
kívül semmi esetre sem továbbítható, hanem csak azok tartalma közölhető, teljesen 
átstilizált szövegben, más hatósággal.”52

1946 tavaszán a Szövetséges Ellenőrző Bizott ság szóbeli jegyzékben közölte, hogy en-
gedélyezi a Külügyminisztérium és a már felállított , illetve a jövőben felállításra kerülő 
magyar külképviseletek közti összekött etés fenntartása céljából létrehozandó állandó 
futárszolgálatot,53 amely 1946. június 1-jén kezdte meg a működést. Az Elnöki Osztály 
jelölése alapján júniusban Moszkvába, Bukarestbe, Párizsba, Londonba, Pozsonyba és 
Prágába utazott  magyar külügyi futár.54 Az osztály utasított a ezeket az első futárokat, 
hogy készítsék el a követendő menetrendet, mert annak kidolgozása Budapestről lehe-
tetlen.55 A futárszolgálat 1946 nyarára rendszeressé vált: Moszkvába, Párizsba, London-
ba, Bukarestbe, Pozsonyba, Prágába kéthetenként, a stockholmi magyar képviseletre 
pedig havonta indult futár.56

A külképviseletek vezetői több ízben jelezték a központnak, hogy a megfelelő tá-
jékoztatás hiányában tarthatatlan helyzetbe kerültek olyan kérdések tárgyalásánál, 
amelyekkel kapcsolatban az illető ország külügyi hatóságai joggal feltételezték, hogy a 
magyar külügyérek azokat ismerik vagy legalábbis tájékoztatt a őket a Külügyminisz-
térium. Valószínűnek tűnik, hogy a központ nem fordított  elég gondot arra, hogy az 
egyes képviseleteket tájékoztassa az őket közvetlenül érintő és érdeklő kérdésekről. 
Erre enged következtetni Sebestyén Pál körrendelete, amelyben felhívta a Külügymi-
nisztérium valamennyi osztályvezetőjének a fi gyelmét, hogy a hatáskörükbe eső min-
den olyan ügyről, mozzanatról, kérdésről és eseményről, amely nemzetközi vonatko-
zásai miatt  a külképviseleteket érdekelheti, megfelelően tájékoztassák őket. Az utasítás 
példaként említett e, ha a Kulturális Osztálynak hivatalosan a tudomására jut, hogy a 
Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium kulturális vonalon Olaszországot érintő kér-
dést vet fel vagy ilyenről tárgyalni kíván, arról a római követséget tájékoztatnia kell.57

A tárgyalt időszakban többször visszatérő probléma volt a munkaidő pontos betar-
tása és betartatása, amiről az Elnöki Osztály körrendeletben intézkedett .58 Ugyancsak 
gondot okozott , hogy egyes külügyi alkalmazott ak a minisztérium telefonkészülékei-
ről engedély nélkül kezdeményeztek interurbán beszélgetéseket. Ezért ugyancsak az 
Elnöki Osztály rendelkezett  arról, hogy „március hó 1-től kezdődőleg a közvetlen vo-
nalakról lefolytatott  interurbán beszélgetések kifi zetése megtagadtassék, és ezeknek a 
költségeit azok az osztályok tartoznak viselni, amelyhez a felszerelt közvetlen vonal 
tartozik”.59
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Az 1948-as strukturális változások

1948. január 1-jei hatállyal a Külügyminisztériumban ismét strukturális változások tör-
téntek,60 de a Miniszter Kabinetje, a Politikai Osztály és a Sajtóosztály változatlan formá-
ban működött  tovább. Az Elnöki Osztály felügyelete alá tartozott  az I. és a II. alosztály, 
a Fordítóiroda, a Főigazgatói Iroda, a Beszerzési Csoport, a Futáriroda, a Számvevőség 
és a Házipénztár. Rajtuk kívül további tizenkét osztály és egy alosztály működött . Így a 
Nemzetközi Szervezetek és Konferenciák Ügyeivel Foglalkozó Osztály, a Protokollosz-
tály, a Gazdaságpolitikai Osztály, a Rejtjelosztály, a Kulturális Osztály, a Nemzetközi 
Munkaügyi Osztály, a Levéltári és Tudományos Osztály, a Külföldi Magyarok Gondo-
zását Ellátó Osztály, a Nemzetközi Jogi és Szerződési Osztály, a Jogvédelmi Osztály, a 
Jogsegély Alosztály, az Utazási és Útlevélosztály, valamint a Hadifogolyosztály.

Január végén újabb szerkezeti átalakítás történt, és több osztály megszűnt, illetve 
beolvadt más egységekbe. Így járt a Nemzetközi Szervezetek és Konferenciák Ügyeivel 
Foglalkozó Osztály is, amelynek ügyköre és személyzete beolvadt a Politikai Osztályba. 
A Levéltári és Tudományos osztály szintén megszűnt, a továbbiakban feladatköre és 
munkatársai a Kulturális Osztály részét képezték. A Jogvédelmi Osztály és a Jogsegély 
Alosztály hasonló helyzetbe került, ügykörük és személyzetük beolvadt a Nemzetközi 
Jogi és Szerződési Osztályba. A Beszerzési Csoport sem folytatt a az eredeti formában 
a munkát, helyett e az Elnöki Osztály irányítása mellett  a Gondnoki Hivatal került fel-
állításra.61 Ugyanekkor a miniszter ideiglenes megbízásokat adott : a Protokollosztály 
vezetésével Rubidó-Zichy Ivánt,62 a Szociálpolitikai Osztályéval Ember Gyulát, a Nem-
zetközi Jogi Osztályéval Krassó Dezsőt, az Útlevélosztály vezetésével pedig Beke An-
dort bízta meg.

Rajk a minisztérium élén

A minisztérium élére 1948. augusztus elején Rajk László érkezett , aki decemberben, 
a tömeges elbocsájtások miatt  szükségesnek látt a körlevelet intézni a külügy dolgo-
zóihoz: „A 600-as rendelet célja a minisztérium demokratikus átszervezésének és jó 
munkamenetének biztosítása. […] A legutóbbi hetekben foganatosított  elbocsátásokkal 
a minisztériumnak a 600-as rendelet igénybevételével való megtisztítása lényegében 
befejeződött . A minisztérium dolgozóinak feladata most az, hogy új munkamódszert 
alakítsanak ki a Külügyminisztériumban, hogy mindenki munkájának legjavát nyújt-
va alkalmassá váljon azoknak a nagy feladatoknak az elvégzésére, melyek népi demok-
ráciánk építésében külpolitikai téren előtt ünk állnak. Ehhez szükség van az átszer-
vezett  és elbocsátásokkal megtisztított  minisztérium minden dolgozójának fokozott  
és egyéni felelősséggel végzett  munkájára. […] Meg vagyok győződve arról, hogy a 
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Külügyminisztérium minden dolgozója személyesen is átérzi ezt a nagy feladatot és te-
vékenyen részt vesz a minisztérium gyors munkamenetének biztosításában. Elvárom a 
minisztérium minden dolgozójától, hogy a jövőben a maga részéről is hozzá fog járulni 
a nyugodt és biztos légkör kialakításához, mert [az] a minisztériumi munka folyama-
tosságához elengedhetetlenül szükséges.”63

Az új miniszter érkezésével párhuzamosan, augusztusban újabb átszervezés tör-
tént.64 Az Elnöki Osztályon65 belül megalakult az Elnöki Csoport, amelynek ügyköre a 
saját és más tárcák minisztertanácsi előterjesztéseire, tárcaközi tárgyalások nyilvántar-
tására, a Külügyminisztérium képviselőinek kĳ elölésére, munkájuk ellenőrzésére, va-
lamint a minisztérium belső ügyvitelének és munkafegyelmének vezetésére és ellenőr-
zésére terjedt ki. Itt  történt a rehabilitációs, kinevezési és egyéb személyzeti természetű 
ügyekben a jogi véleményezés.66

Gazdasági Csoport67 jött  létre, két alosztállyal: a Költségvetési Alosztállyal (ide tar-
tozott  a Házipénztár is), illetve a Gazdasági Alosztállyal, amelynek feladata az összes 
beszerzésekkel, a gondnoki feladatokkal, a garázzsal és az étkezdével kapcsolatos teen-
dők ellátása volt. Ekkor került felállításra – a későbbi Személyzeti Osztály előképeként 
– a Személyzeti Csoport,68 amelynek ügykörébe tartoztak az összes bel- és külföldi sze-
mélyzeti ügyek. Egyidejűleg, a miniszter közvetlen felügyelete alá helyezve került sor 
az Igazgatási Osztály69 létrehozására, amelyhez a Rejtjelosztály, a Futáriroda és a futár-
szolgálat, a diplomata- és külügyi szolgálati útlevelek, az állandó és napi belépők kiál-
lítása és ellenőrzése, a Telefonközpont, a Fotólaboratórium és a sokszorosítók tartoztak.

A Külügyminisztérium új vezetőinek szellemisége rányomta bélyegét a napi ügyke-
zelésre és az iratkészítésre is. Mód Péter 1948 októberében körlevélben hívta fel a kül-
ügyi dolgozók fi gyelmét, hogy „ismételten tapasztaltam, hogy a minisztérium előadói 
az ügyiratok intézésénél idegen szavakat és kifejezéseket használnak oly esetekben is, 
amikor arra a magyar nyelvben megfelelő szavak állnak rendelkezésre. Elrendelem, 
hogy a jövőben a minisztérium beosztott ai az ügyintézésnél az idegen szavak, illetve 
kifejezések helyett  az alább közölt megfelelő magyar szavakat használják.”70 Utasított a 
a dolgozókat, hogy a kiadott  lista alapján használják a magyar szavakat.71

Az év második felében az elbocsájtott ak helyébe újabb felsővezetők érkeztek, így a 
Politikai Osztály élére Beck János. November közepén a miniszter – a később nagy be-
folyással bíró – Berei Andort államtitkárrá nevezte ki, aki akkortól felügyeletet gyako-
rolt a Politikai Osztály, az Elnöki Osztály, az Igazgatási Osztály és a Gazdaságpolitikai 
Osztály felett . Mindemellett  a külügyminiszter állandó helyett ese is lett . A régi garni-
túrából Sebestyén Pál felügyelete alá tartozott  még ekkor az Elnöki Osztály gazdasági 
csoportja, a Protokollosztály, a Nemzetközi Jogi Osztály és a Szociálpolitikai Osztály. 
Boldizsár Iván államtitkár felügyelete alatt  pedig a Sajtóosztály, a Kulturális Osztály és 
a Dokumentációs Szolgálat működött .72
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1948-ban nemcsak a minisztérium struktúrájában és személyi állományában, hanem 
annak helyszínében is változás történt. A Külügyminisztérium a Szabadság tér 15. és 
a Géza utca 2. szám alatt i épületekből a Mónus Illés rakpart – ma Bem rakpart – 47. 
szám alatt i épületbe költözött  át. Erre augusztus 20–23-án került sor. A Szabadság téri 
telefonközpont leszerelési munkálatai már augusztus 19-én megkezdődtek, a készü-
lékek átviteléről és beüzemeléséről a Postavezérigazgatóság gondoskodott . Augusztus 
20-án a Miniszter Kabinetje, Sebestyén Pál követ, a Rejtjel Osztály, a Politikai Osztály 
és a szakszervezet, másnap az Elnöki Osztály, Szondy Viktor követ irodája, a Protokoll-
osztály, a Számvevőség, a Főigazgatói Iroda, a Gondnoki Hivatal, a Futáriroda és az 
Étkezde költözött . Augusztus 22-én a Sajtóosztály, az Útlevélosztály, a Gazdaságpoliti-
kai Osztály, augusztus 23-án pedig a Nemzetközi Jogi Osztály, a Szociálpolitikai és a 
Kulturális Osztály. A Garázs és a Club átköltöztetése későbbi időpontban történt meg.73 

1949-ben készített ék elő a Külügyminisztérium horizontális – a területi elven alapuló 
– és vertikális – az egyes területi főosztályok rendszeréhez kapcsolt szakmai és a kise-
gítő szerkezetű – átszervezését. 1950-re készült el, szigorúan bizalmas besorolással, az 
új szervezeti felépítés tervezete.74 1951. január végére pedig megtörtént az átszervezés, 
amelynek során kiformálódott  a Külügyminisztérium 1951. évi struktúrája, amely a 
mai külügyi hivatal szerkezetének egyes elemeit már magában hordozta.75
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és hivatali kötelességeimet pontosan, lelkiismeretesen, a nép érdekeinek szem előtt  tartásával 
teljesítem, Isten engem úgy segéljen!” Közli Horváth: i. m. 125. o.

19  MOL XIX-J-1-k-vegyes-1945-64. 23. d. 85–90. lap.
20 A Külügyi Akadémia felállításáról az 1948. évi LVIII. törvény rendelkezett , amely a magyar külügyi 

igazgatás és a külkapcsolatokkal foglalkozó intézmények alkalmazott jai folyamatos képzése 
céljából jött  létre. A Külügyi Akadémia kétéves oktatást biztosított , felett e – a vallás- és közoktatási 
miniszterrel egyetértésben – a külügyminiszter gyakorolta a felügyeletet.

21  A Nemzetközi Munkaügyi Osztály ideiglenesen ellátt a a Szociálpolitikai Osztály Jogi Alcsoportnál 
a Külföldi Magyarok Ügyeit Intéző Osztály teendőit is.

22 MOL XIX-J-1-a-IV-7/ Bé-1945. 31. d. 2–3. lap. Keltezése: 1945. november 14.
23 Ott lik György (1889–1966) 1912 és 1929 között  diplomata, majd a Pester Lloyd külpolitikai szerkesztője, 

1923 és 1930 között  a Budapesti Hírlap külügyi rovatvezetője. 1930-ban a Nemzetek Szövetsége 
Ellenőrző Bizott ságának pótt agjává választott ák. 1934-től a Budapesti Hírlap, majd a Nouvelle Revue 
de Hongrie, illetve 1937–1944 között  a Pester Lloyd főszerkesztője volt.

24 MOL XIX-J-1-a-IV-9-1945-47. 31. d. 34–57. lap. Keltezése: 1945. november.
25 Ott lik György: Milyen legyen az új magyar diplomácia: a múlt bírálata, külföldi reformtervek, javaslatok 

követségeink és konzulátusaink szervezésére nézve. Budapest: Pallas Kiadó, 1920.
26 Ott lik György: „A modern diplomácia”. Különlenyomat a Magyar Szemle 1937. évi júniusi számából. 

1–11. o. Vö. MOL XIX-J-1-a-IV-9-1945-47. 31. d. 58–68. lap.
27 Az École Libre des Sciences Politiques 1872. februárban nyitott a meg a kapuit Párizsban, az 

európai értelmiségiek, politikusok és üzletemberek támogatásával. Új francia képzést kívánták 
megvalósítani a francia politikusok számára. A társadalomtudományok objektív és tudományos 
vizsgálatát hangsúlyozták. Az École Normale Supérieure Franciaország egyik legrangosabb 
felsőoktatási intézménye. A francia forradalomban született  az intézmény, a felvilágosodás 
eszmeiségével összhangban. Célja: a kritikai szellem és a világi értékrend erősítése. Az Eötvös 
Kollégiumot Eötvös Loránd alapított a 1895-ben, a párizsi École Normale Supérieure mintájára, 
és édesapjáról nevezte el. A porosz jellegű oktatási rendszerben a magyar középiskolai tanárok 
színvonalas, széles látókörű képzésére fektett ék a hangsúlyt. Kezdetben a kollégium lakói 
elsősorban a vidéki szegényebb rétegekből vagy középosztályból származó tehetséges fi atalokból 
kerültek ki.

28 MOL XIX-J-1-a-IV-9-1945-47. 31. d. 34–57. lap.
29 MOL XIX-J-1-a-IV-1946. 31. d. 1–25. lap. Keltezése: 1946. március 25.
30 Száll József a kommunista párt ajánlására került a Külügyminisztériumba. 1947-ben a berni 

magyar követség titkára, 1956-ban a pekingi magyar külképviseleten dolgozott . 1959-től a párizsi 
magyar UNESCO-képviselet vezetője lett . 1962 és 1970 között  a római magyar nagykövetségen 
dolgozott , majd 1970 októberében engedély nélkül Olaszországba távozott , ahonnan nem tért haza 
(disszidált).

31  MOL XIX-J-1-a-IV-7-1526/Be-1946. 31. d. 41–47. lap. Keltezése: 1946. május 29.
32 Ekkor a Magyar Közalkalmazott ak Országos Szabadszakszervezete Külügyi Osztályának 

megbízott  vezetője volt.

Külügyi Szemle 2011_4_foreszvalt.indd   153Külügyi Szemle 2011_4_foreszvalt.indd   153 2012.03.05.   10:47:022012.03.05.   10:47:02



154 Külügyi Szemle

Sáringer János

33 MOL XIX-J-1-u-Gyöngyösi-1945. 23. d. 1–4. lap.
34 MOL XIX-J-1-k-vegyes-1945. 21. d. 3–11. lap. Keltezése: 1946. február 1.
35 A mai Magyar Rádió jogelődje volt a Központi Híradó Rt., amely 1946 és 1949 között  működött .
36 A Fegyverszüneti Tárcaközi Bizott ság elnöke Pokorny Hermann (1882–1960) vezérezredes volt.
37 A minisztertanács 1945. április 25-én tárgyalta a rendeletet a Szövetséges Ellenőrző Bizott ság 

Magyar Gazdasági Hivatalának felállításáról.
38 Az Elhurcolt Nemzeti Javak Kormánybiztosságát 1944-ben hozták létre, vezetője Andaházi-Kasnya 

Béla volt 1945-től 1946. március 7-ig, a kormánybiztosság megszűnéséig.
39 „A lakosságcserére vonatkozó csehszlovák–magyar egyezménnyel kapcsolatos közigazgatási 

természetű és egyéb előkészületek végrehajtása céljából a Külügyminisztérium kebelében külön 
szervet állítok fel, amelynek vezetőjévé dr. Bartók László I. o. követségi tanácsost jelölöm ki. Hozzá 
be lesznek osztva Kozma Ferenc a Békeelőkészítő Osztályba ideiglenesen beosztott  földművelésügyi 
minisztériumi osztálytanácsos, Farkas Lehel sajtóelőadó, Forray Tibor sajtóelőadó. A csoport folyó 
évi március hó 4-én kezdi meg működését.” Miniszteri utasítások, körrendeletek, tájékoztatók, 
határozatok, felhívások, körlevek. Külügyminisztérium, 1946. 1218/1–1946. 90. lap. Keltezése: 1946. 
március 2.

40 Uo. 8855/1-1946. 222. lap. Keltezése: 1946. december 30.
41  MOL XIX-J-1-j-433-1946. 11. d. 171–174. lap.
42 Bolgár Elek, Sebestyén Pál, Velics László, Kvassay László, Kertész István.
43 MOL XIX-J-1-j-349-eln.res.-1946. 1. d. 1–5. lap.
44 MOL XIX-J-1-j vegyes-1946-64. 5. d. 28. lap.
45 MOL XIX-J-1-j-4/fd-1947. 38. d. 14–17. lap. Keltezése: 1947. január 3.
46 Miniszteri utasítások, körrendeletek, tájékoztatók, határozatok, felhívások, körlevek. 

Külügyminisztérium, 1947. 3700/1.–1947. 91. lap. Keltezése: 1947. június 1.
47 Uo. 6643/1-1947. 134. lap. Keltezése: 1947. szeptember 25.
48 A Fegyverszüneti Osztály 1947. szeptember 15-én szűnt meg.
49 MOL XIX-J-1-j-vegyes-4/fa-1945. 11. d. 1. lap.
50 MOL XIX-J-1-k-vegyes-4/fc-1950. 21. d. 1–3. lap.
51  „Miheztartás végett  közlöm, hogy a bejövő rejtjel- valamint nyílt táviratok folyó számát az 5. 

Osztály minden egyes esetben a névaláírás után tünteti fel. A távirat szövegét tartalmazó ív felső 
balsarkában feltüntetett  szám csupán az 5. Osztály iktatószámát jelzi. Ennek folytán tehát felkérem 
Osztályvezető Urat, szíveskedjék a táviratok fogalmazásával megbízott  beosztott jai fi gyelmét 
felhívni, hogy hivatkozás esetén mindenkor az aláírás után feltüntetett  sürgönyszámot vegyék 
fi gyelembe”. MOL XIX-J-1-k-vegyes-4/fa-1946. 11. d. 200. lap.

52  MOL XIX-J-1-vegyes-4/fd-1946. 11. d. 2. lap.
53 MOL XIX-J-1-vegyes-4/fo/1919/1-1946. 11. d. Lapszám nélkül. Keltezése: 1946. április 1.
54 Kenézy Miklós június 3-án, Vájlok Sándor június 17-én Moszkvába, Jónás István június 3-án, 

Takácsy Miklós június 17-én Bukarestbe, Ágfalvy Richárd június 5-én Párizsba, Heltai György 
június 19-én Londonba, Rupányi Károly és Gündlert Ferenc június 6-án és június 20-án Pozsonyba 
és Prágába utaztak. MOL XIX-J-1-vegyes-4/fd-1946. 12. d. 1. lap.

55 Uo.
56 MOL XIX-J-1-vegyes-4/fd-1946. 37. d. 1. lap.
57 MOL XIX-J-1-j-1946. 11. d. 166–169. lap.
58 Így például 1947 végén is. XIX-J-1-j-vegyes-1947. 11. d. 245. lap.
59 MOL XIX-J-1-j-vegyes-41/a-1947. 11. d. 217. lap. Keltezése: 1947. február 14.
60 MOL XIX-J-1-j-vegyes-41/a-1947. 11. d. 270–271. lap. Keltezése: 1947. december 17.
61  Miniszteri utasítások, körrendeletek, tájékoztatók, határozatok, felhívások, körlevek. 

Külügyminisztérium, 1948. 495/1–1948. 13–17. lap. Keltezése: 1948. január 27.
62  Rubidó-Zichy Iván 1948. április 28-ig vezett e az osztályt, őt Cinkótszky Jenő váltott a a 

Protokollosztály élén.
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63 Miniszteri utasítások, körrendeletek, tájékoztatók, határozatok, felhívások, körlevek. 
Külügyminisztérium, 1948. 7445/1–1948. 173. lap. Keltezése: 1948. december 11.

64 Uo. 5542/1–1948. 119. lap. Keltezése: 1948. augusztus 18.
65 Vezetője Páris László osztályfőnök lett .
66 Az Elnöki Csoport szervezési munkálataival Rajk László külügyminiszter ideiglenesen Forgács 

Egon miniszteri segédtitkárt bízta meg.
67  A Gazdasági Csoport vezetője Kibédy Albert miniszteri tanácsos lett .
68 Rajk László a személyzeti csoport vezetésével Mód Péter miniszteri tanácsos kabinetfőnököt bízta 

meg.
69 Vezetőjévé a miniszter Mátrai Tamás miniszteri tanácsost bízta meg.
70 Miniszteri utasítások, körrendeletek, tájékoztatók, határozatok, felhívások, körlevek. 

Külügyminisztérium, 1948. 6669/1–1948. 150. lap. Keltezése: 1948. október 23.
71 A lista a következő volt: Kota=ügyirat; Ad acta /a.a./=iratt árba /ir.-ba/; Aid mémoire=emlékeztető; 

Cassat=érvénytelen, semmis; Cérémonial=szertartásrend; Chiff ro=rejtjel; Claris=nyílt/távirat/; 
Coda=kódex; Designal=kĳ elöl; Ex off o=hivatalból; Expediálás=elküldés; Giro=átmenő /átm./; 
Index=név- és tárgymutató; Inspekció=ügyelet; Memorandum=emlékirat; Note Verbals=szóbeli 
jegyzék; Per=törve; Préséance=rangsorolás; Pro actis=iratt ár részére; Pro domo=feljegyzés 
(sic!); Pro memoria=emlékeztető; Referens=előadó; Res/ervát/=biz/almas/; Restancia=hátralék; 
Restitucio=visszaszolgáltatás; Scontro=határidő; Videat/-ur=lássa. Vö. Uo.

72 Uo. 7037/1–1948. 161. lap. Keltezése: 1948. november 15.
73 Uo. 5496/1–1948. 118. lap. Keltezése: 1948. augusztus 17.
74  „A Külügyminisztérium új szervezeti felépítésének tervezete” címmel. MOL XIX-J-1-k-vegyes-4/fc-

1951. 1–28. lap. Az 1950-ben elkészült anyagban a struktúra egyes elemeihez nem rendeltek konkrét 
személyeket, ez egy 1951. évi iratban olvasható.

75 Vö. Sáringer János: „Mozaikok a magyar Külügyminisztérium történetéből (1944–1951)”. htt p://
www.grotius.hu/doc/pub/RSSTJE/2010_74_saringer_janos_mozaikok.pdf. Letöltés ideje: 2011. 
december 10.

Résumé

Chapters on the History of Hungarian Foreign Policy Administration between 1945 and 1948

The reconstruction of the history of the Hungarian Ministry of Foreign Aff airs and 
foreign ministry staff  from late 1944 to early 1950 has been neglected by Hungarian 
historiography so far. The basic research of the author, which has been conducted in 
the past couple of years might yield important results that can make up for this hiatus. 
Therefore, the results are primarily intended to be published as an edited collection of 
sources. This paper summarises certain fi ndings of the empirical research completed 
so far and it also provides an insight into the chapters of the book currently under 
publication in this topic.

The study presents and analyses a few ‘snapshots’ from the history of the Hungarian 
Foreign Offi  ce between 1945 and 1948, including its transportation from Debrecen to 
Budapest, also involving the Szabadság Square, the Mónus Illés Quayside, the political 
screening of the administration, B-listing, the dissidents, the structure and operation of 
the Offi  ce as well as the training in foreign administration.
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Aft er the Second World War, the Hungarian Foreign Offi  ce was set up to work 
with its interwar members and employees. However, a lot of new members with 
diff erent backgrounds also gained positions with the approval and support of parties 
participating in the coalition government. Each party frequently pointed out as well as 
requested specifi ed positions, ranks, departments, and foreign posts to be occupied by 
its preferred candidates. The personal staff  of the ministry had been diluted to a great 
extent due to refi lling of certain positions resulting from the political screenings in 
1945, the so-called B-listing in 1946, the forced resignation of Ferenc Nagy in 1947 and 
due to a new wave of dismissals in 1948.

In the meantime, several proposals were devised on the transformation of the 
Hungarian foreign administration by György Ott lik, József Száll, and in the form of an 
aide memoire compiled in Moscow.

The Allied Control Commission enabled the initiation of the consolidation of 
the diplomatic relations of Hungary that had been realised to a certain extent until 
February, 1947. However, the organisational patt ern of the Ministry of Foreign Aff airs 
had followed its interwar structure until 1949. Then it was reorganised horizontally 
– on the basis of the territorial principle – and vertically, according to the system of ma-
jor territorial departments, both on the professional and the assistant levels.
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