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A kairói magyar királyi követség (1939–1941)

Réti Balázs

1939 és 1941 között Magyarország állandó követséget tartott fenn Egyiptomban. Ez idő alatt 
két tapasztalt diplomata, Semsey Andor és Marosy Ferenc látta el a külképviselet vezetését. 
A háború 1939. szeptemberi kitörése után viszont fokozatosan leépültek a korábbi virágzó 
gazdasági kapcsolatok a két ország között. Különösen igaz ez 1940 júniusától kezdve, amikor 
Olaszország hadba lépésével a Földközi-tenger hadszíntérré vált, kockázatossá téve ezzel a ke-
reskedelmi hajózást a térségben. Az ügyvivői jelentésekből kitűnik, hogy a brit hatóságok ettől 
kezdve potenciális ellenségként tekintettek a semleges Magyarország Egyiptomban tartózko-
dó polgáraira. S mivel a háború előrehaladtával egyre nyilvánvalóbbá vált hazánk tengelyha-
talmak iránti elkötelezettsége, a britek ezzel párhuzamosan fokozatosan ellehetetlenítették a 
magyar állampolgárok tevékenységét az országban, és a kairói követség munkáját is sikerrel 
akadályozták. Az egyiptomi angolellenes erők számára a tengelyhatalmakkal jó viszonyban 
lévő Magyarország s a vele fenntartott kapcsolat egyfajta kitörési lehetőségnek tűnt London 
nyomasztó befolyásával szemben. 1941 tavaszára azonban már minimálisra csökkent az egyip-
tomi magyar külképviselet mozgástere, majd Magyarország Jugoszlávia lerohanásában való 
részvétele után teljesen fel kellett számolni a kairói követséget.

Between 1939 and 1941, Hungary maintained a permanent embassy in Egypt. During this time, 
two experienced diplomats, Andor Semsey and Ferenc Marosy were leading the delegation. 
After the outbreak of the war in September 1939, the formerly prosperous economic relations 
between the two countries gradually diminished. This is particularly true from June 1940, 
when Italy entered the war and the Mediterranean became a battlefield which endangered 
the commercial shipping in the region. According to the reports of the chargé d’affaires, the 
British officials regarded the citizens of the neutral Hungary in Egypt as potential enemies. 
As the war progressed, it became evident that Hungary committed itself to the Axis powers, 
parallel to which, the British gradually disrupted the activities of the Hungarian citizens in 
the country and successfully objected the work of the embassy in Cairo. For the anti-British 
Egyptian forces, Hungary - that had a good connection to the Axis powers - seemed to be a 
breakthrough opportunity against London’s overwhelming influence. By the spring of 1941, 
the room of maneuver for the Hungarian delegation in Egypt decreased significantly, and 
after the involvement of Hungary in the invasion of Yugoslavia, the embassy in Cairo had to 
be closed.

* * * 
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A két világháború között Magyar-
ország számára a közel-keleti ál-
lamok közül Egyiptom számított 

a legfontosabbnak gazdasági és politikai 
szempontból. Tanulmányomban a háború 
1939. szeptemberi kitörésétől a diplomá-
ciai kapcsolatok 1941. májusi megszű-
néséig igyekszem feltárni, hogy a kairói 
magyar követség ügyvivői mégis miként 
látták az afrikai ország politikai-stratégi-
ai helyzetét és lehetőségeit a kibontako-
zó háborús konfliktusban. Munkámban 
elsősorban a Magyar Nemzeti Levéltár 
Országos Levéltárának fennmaradt kül-
ügyi anyagait használom fel, és a ma-
gyar-egyiptomi kapcsolatokra, illetve 
Egyiptom katonai-stratégiai helyzetére 
összpontosítva kívánom bemutatni e két 
esztendő külképviseleti jelentéseit.

Egyiptom 1922-ben hivatalosan is füg-
getlenné vált Nagy-Britanniától, de az 
ezt megerősítő 1936-os angol-egyiptomi 
barátsági és szövetségi egyezmény1 to-
vábbra is lehetővé tette 10.000 angol ka-
tona állomásoztatását a Szuezi-csatorna 
mentén létesített övezetben, sőt, háború 
esetén a britek jogot szereztek arra, hogy 
az ország védelme érdekében nagyobb 
katonai erőket vonultathassanak fel.2 
Annak ellenére, hogy az angol főbiztost, 
Miles Lampsont 1936-tól nagykövetnek 
nevezték ki, Lampson továbbra is döntő 
befolyással volt az egyiptomi politikára.3 
Ekkor az Indiába vezető legrövidebb út-
vonalat jelentő Szuezi-csatorna védelme 
a Brit Birodalom stratégiai érdekei szem-
pontjából létfontosságú volt. Nem meg-
lepő, hogy a szigetország a protektorátus 
felszámolása után továbbra is fenntartotta 

gazdasági, politikai és katonai befolyá-
sát a Nílus partján elterülő államban.4 
Anglia a Szuezi-csatornára úgy tekintett, 
mint a birodalom „artériájára”, ekképpen 
a katonai jelenlét fenntartását Londonban 
elengedhetetlennek látták. Növelte az af-
rikai ország jelentőségét, hogy az 1930-
as években az Indiai-óceán térségébe tar-
tó légi útvonalak legfőbb csomópontjává 
is vált egyben.5 Gazdasági szempontból 
pedig a kiváló minőségű gyapot és a 
brit áruk számára oly fontos egyiptomi 
fogyasztópiac növelte az ország értékét 
és szerepét. És bár az első világháború 
után Nagy-Britannia gazdasági súlya fo-
kozatosan csökkent, még 1938-ban is az 
egyiptomi export 32 százalékát és import 
23 százalékát adta.6 

Magyar-egyiptomi kapcsolatok 
a két világháború között

Az első világháborút követően Magyar-
ország és Egyiptom között viszonylag 
hamar megindult a közeledés, amely 
egyfajta kölcsönös szimpátián alapult. 
A két, újonnan függetlenné váló állam 
igyekezett minél több baráti országot 
maga köré gyűjteni, hogy megerősítsék 
nemzetközi tekintélyüket és regionális 
szerepüket. A kapcsolatfelvételt meg-
könnyítette a sok tekintetben hasonló, 
konzervatív berendezkedés és a tény, 
hogy a háború utáni rendezéssel mind-
két állam elégedetlen volt. Ennek jeleként 
például I. Fuad király többször nyilatko-
zott a békés revízió jogosságáról, és ha-
tározottan szimpatizált a magyarokkal.7 
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A Budapest és Kairó közötti diplomá-
ciai kapcsolat létrehozásáról 1923-ban 
született döntés, a következő évben pedig 
létrejött az alexandriai konzulátus. Az 
első tiszteletbeli konzul Páthy (Polnauer) 
László volt, aki sokat tett a két ország kö-
zötti gazdasági kapcsolatok fellendítésé-
ért, és fontos szerepet játszott 1933-ban a 
Magyar-Egyiptomi Kereskedelmi Rész-
vénytársaság megalapításában.8 A kairói 
magyar követség 1928-ban alakult meg, 
de az egyre mélyülő diplomáciai érintke-
zés ellenére, anyagi okok miatt egészen 
1939-ig nem sikerült létrehozni állandó 
magyar követséget. Eddig az időpontig 
vagy a Bernbe kinevezett követ látta el 
évente két hónapon át az egyiptomi ma-
gyar érdekek védelmét, vagy Budapestről 
intézkedtek a Kairóba kinevezett ügyvi-
vők. Ugyanekkor a magyar kormányhoz 
akkreditált egyiptomi diplomaták Bécs-
ből látták el teendőiket.9 

A két állam közötti baráti viszonyt je-
lezték a kölcsönös magas szintű látogatá-
sok. Ifjabb Horthy Miklós 1932 és 1939 
között számos alkalommal utazott el a 
Nílus-menti országba, a Magyar-Egyip-
tomi Kereskedelmi Részvénytársaság 
igazgatóságában is helyet kapott. 1932-
ben Iszmáil Szedki miniszterelnök lá-
togatott hazánkba, majd 1938-ban Názli 
királynő és négy leánya járt Magyar-
országon.10 Budapest részéről jelezte a 
kapcsolatok kiemelt szerepét, hogy egy 
sor kitüntetést osztottak ki az egyiptomi 
diplomáciai és gazdasági élet meghatá-
rozó vezetőinek: I. Fuad király 1926-ban 
megkapta a Magyar Érdemrend Nagy-
keresztjét, majd a kitüntetettek közé 

kerültek Szedki Iszmail pasa és Nahasz 
Hasszán pasa miniszterelnökök, Hafez 
Hasszán földművelésügyi miniszter, 
Ahmed Abdel Wahháb pasa és Hasszán 
Szabri bej pénzügyminiszterek, valamint 
Abdel Fattah Jehia külügyminiszter is.11 
Hozzájárult a kapcsolatok elmélyítésé-
hez, hogy 1935-ben létrehozták a Ma-
gyar-Egyiptomi Idegenforgalmi Irodát 
(HUNEGYPT), amelynek segítségével 
a gazdag egyiptomi elit megismerhette 
Magyarországot. Az alapítás utáni esz-
tendőben már kétezer egyiptomi állam-
polgár látogatott el hazánkba, köztük 
Zaglúl pasa özvegye, Hasszan Szabri 
Bey, közlekedési, belkereskedelmi, és 
építési miniszter, Háfiz Hasszan Bey, a 
munkaügyi minisztérium első megbí-
zottja, valamint William Makram Ubajd 
pénzügyminiszter.12

A kereskedelmi kapcsolatok fellendü-
lését segítette, hogy a két ország eltérő 
importtermék-szerkezete miatt nem je-
lentettek egymás számára konkurenciát. 
Magyarország főleg iparcikkeket expor-
tált a közel-keleti országba, míg onnan 
elsősorban kiváló minőségű, hosszú 
szálú gyapot érkezett hazánkba. A Ganz 
Részvénytársaság az 1920-as évektől 
volt jelen Egyiptomban, kezdetben elekt-
romos berendezéseket és vízszivattyú-
kat, majd a harmincas évek közepétől 
vasúti motorkocsikat szállított. A Péti 
Nitrogénműveknek köszönhetően ha-
zánk legfontosabb kiviteli cikke a mű-
trágya lett, miközben a péti só is keresett 
termékké vált. A magyar export dinami-
kus növekedéséhez hozzájárult az 1935-
36-os olasz-etióp háború kirobbanása, 
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mivel Egyiptom csatlakozott az Olasz-
országot sújtó szankciókhoz. Az így ki-
eső, korábban Itáliából származó import-
cikkek (például pamutszövetek, rádiók, 
bőr- és gumiáruk) pótlását részben ma-
gyar cégek vállalták el. Emellett hazánk 
exportált gyapjúszövetet, gyógyszereket, 
izzókat, selyemárukat, kenderzsineget, 
valamint vas- és fémárukat egyaránt. 
A magyar kivitel 1938-ig folyamatos 
növekedést mutatott, és hazánk jelentős 
külkereskedelmi aktívumot tudott felmu-
tatni. Az Egyiptomból származó behoza-
tal döntően gyapot volt, ami körülbelül 
a magyar fogyasztás egyötödét fedezte. 
Számottevő mennyiségben hozott be 
ezen kívül ócskavasat és ócskarezet, va-
lamint cigarettát, rizst és kávét is.13 

A forgalom fejlődését elősegítette az 
1930-as években kibontakozó Duna-ten-
gerhajózás, amelynek során a Csepelről 
induló kis merülésű hajók legfontosabb 
végállomása Egyiptom lett. A Budapest 
nevű Duna-tengerjáró hajó 1934 őszén 
tette meg az első útját a magyar főváros 
és Alexandria között, majd a háború kitö-
réséig egészen szépen fejlődött a közvet-
len hajóforgalom. Az 1934-ben megala-
kult Duna-Tengerhajózási Részvénytár-
saság (DTRT) három hajója, a Budapest, 
a Tisza és a Szeged 1938-ra már több mint 
30.000 tonnányi áruforgalmat bonyolított 
le, a szállítóhajók Alexandria mellett Port 
Szaidot is érintették.14

1938-ban a magyar exportnak 1,4, 
az importnak pedig 1,5 százaléka esett 
Egyiptomra, ezzel pedig hazánknak a leg-
fontosabb afrikai és közel-keleti gazdasá-
gi partnerévé vált a Nílus-menti ország.15 

Az élénkülő kereskedelmi kapcsolatok-
nak köszönhetően az 1930-as évekre 
egy körülbelül 300 fős magyar kolónia 
jött létre Egyiptomban, főleg Kairóban 
és Alexandriában. Két magyar egyesület 
is megalakult, könyvtárral és kéthetente 
megjelenő folyóirattal.16

Semsey Andor tevékenysége 
Olaszország hadba lépéséig

Az egyre intenzívebb kétoldalú kapcso-
latok eredményeként 1939. február 1-jén 
végre sikerült felállítani az első és egyben 
utolsó afrikai magyar királyi követséget. 
Vezetőjének Semsey Andor II. osztályú 
követségi tanácsosi címmel felruházott, 
I. osztályú követségi titkárt nevezték ki 
ügyvivőnek.17 Semsey ősi grófi családból 
származott, korábban különböző diplo-
máciai feladatokat látott el, így többek 
között dolgozott a bukaresti és római 
követségen, majd 1927 és 1935 között a 
bécsi követségen is szolgált.18 

Semsey 1939. február 5-én adta át meg-
bízólevelét az egyiptomi külügyminisz-
ternek, majd beköltözött az európaiak 
körében divatos Shepheard’s Hotelbe.19 
A követség március 18-tól átmeneti-
leg a heliopoliszi Palace Hotelben volt 
megtalálható, később Gizában, végül 
pedig Kairó Zamalek nevű negyedében 
telepedett meg.20 Az ügyvivő megnyerő 
modorával gyorsan megkedveltette ma-
gát az egyiptomi diplomáciai körökben. 
Ebben fontos szerepet játszott, kiváló 
francia nyelvtudása mellett, hogy ekkor 
Magyarországra úgy tekintettek, mint a 
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széles körben megvetett Nagy-Britannia 
potenciális ellenfelére, amely jó kapcso-
latokat ápolt a tengelyhatalmakkal. Nem 
véletlen tehát, hogy Semsey hamarosan 
bizalmas viszonyba került az országban 
1936 óta uralkodó Faruk királlyal, aki 
nehezményezte az 1882 óta tartó brit 
megszállást. Semsey és Faruk először 
1939. február 22-én találkoztak a kairói 
Abdín-palotában, és hamar baráti vi-
szony alakult ki közöttük.21 A fiatal ki-
rály egy olyan ország képviselőjét látta 
Semseyben, amely segítségével lazítani 
lehet a Londonhoz fűződő köteléken.

A háború kitöréséig az ügyvivő sokat 
foglalkozott Egyiptom gazdasági hely-
zetével, különös tekintettel a magyar 
kapcsolatokra. Az 1939-es évről készí-
tett politikai összefoglaló jelentésében 
részletesen bemutatta az afrikai állam 
bel- és külpolitikai, valamint pénzügyi-
gazdasági viszonyait. Rengeteg statisz-
tikai adattal támasztotta alá az 1938-as 
és 1939-es egyiptomi-magyar keres-
kedelmi forgalmat, mindezt hónapok-
ra lebontva, árucsoportok és pénzérték 
alapján. Az adatokból kiderült, hogy a 
háború kitörése miatt az 1939-es évben 
jelentősen visszaesett a magyar export, 
míg az import kis növekedést mutatott. 
Hazánk behozatalának összetételében a 
gyapot 73-ról 83 százalékra emelkedett, 
és bár csökkenő mértékben, de továbbra 
is jelentős tétel maradt az ócskavas és a 
rizs is. A kivitelben a műtrágya 1939-
ben több mint 23 százalékot tett ki, míg 
a vasfélgyártmányok részesedése az egy 
évvel korábbi 11-ről 25 százalékra nőtt. 
Az export további fontos tételei voltak a 

villamos gépek, a vas- és bőráruk, vala-
mint az egyéb gépek. A Földközi-tenge-
ren kialakuló háborús feszültség miatt 
a magyar importőrök igyekeztek minél 
több gyapotot hazánkba szállítani, hiszen 
várható volt, hogy a Közel-Keletről érke-
ző szállítási lehetőségek hamarosan lehe-
tetlenné válnak. A rendkívüli helyzettel 
magyarázható, hogy 1939-ben az Egyip-
tommal folytatott külkereskedelem hosz-
szú évek után először vált deficitessé.22 

A háború 1939. szeptemberi kitörését 
követően Semsey továbbra is elsődlege-
sen a magyar-egyiptomi gazdasági kap-
csolatokra összpontosított. Mindeközben 
a britek Alexandriában, Port Szaidban 
és Szuezben olyan áruellenőrző állomá-
sokat állítottak fel, ahová az angol hadi-
flotta által, a nyílt tengeren feltartóztatott 
hajókat terelték, hogy a Németországnak 
szánt, tiltott áruk után kutassanak. A bri-
tek továbbá egy olyan blokádrendszert is 
kialakítottak a Földközi-tengeren, amely 
Németország nyersanyagellátását volt hi-
vatott meggátolni a térségből. A brit Ki-
rályi Haditengerészet a semleges államok 
hajóit is átvizsgálta, majd lefoglalta a gya-
núsnak tartott szállítmányokat. London-
ban joggal tartottak attól, hogy Magyar-
ország az importált nyersanyagokból ké-
szült árukat Berlinnek adja tovább. 1939 
októberében Semsey hosszasan tárgyalt 
E. C. Heathcote-Smith brit főkonzullal az 
egyiptomi kikötőkben feltartóztatott, és 
eredetileg Magyarországnak szánt gya-
potszállítmányok ügyében. Az Alexand-
riából ekkor induló 3000 bála gyapotból 
csak 2400-at engedtek tovább. A főkon-
zul magyarázata szerint arra törekedtek 
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a brit hatóságok, hogy a Németországgal 
határos államokba semmi esetre se küld-
jenek több nyersanyagot, mint amennyit 
az utolsó három év átlagában szállítottak. 
Páthy László alexandriai magyar főkon-
zul további 3000 bála gyapot kivitelére 
kért engedélyt, de Heathcote-Smith sze-
rint erre csak a londoni Háborús Gazda-
sági Minisztérium adhatott volna felha-
talmazást. Az engedélyek kiadása pedig 
csak a budapesti angol követség vagy a 
londoni magyar követség útján történhe-
tett meg.23 A Duna-Tengerhajózási Rész-
vénytársaság hajói Olaszország 1940. 
június 10-ei hadüzenetéig a brit haditen-
gerészet ismétlődő zaklatásai ellenére 
még eljutottak Alexandriáig, de ezután 
felhagytak a levantei kikötők látogatá-
sával, és a háborús veszélyre hivatkozva 
csak Isztambulig közlekedtek.24

Semsey szerint a háborús feszültség 
és a brit rendszabályok miatt a magyar 
behozatal Egyiptomból 1939 augusztu-
sában-szeptemberében a felére csökkent, 
miközben minden importáru szigorú 
vizsgálatnak lett kitéve.25 1939 szeptem-
berében angol nyomásra Egyiptom meg-
szakította a diplomáciai kapcsolatot Né-
metországgal. A britek már ekkor nagyon 
szerették volna, ha Egyiptom hadat üzen 
a németeknek, de a kairói kormány en-
nek határozottan ellenállt. Az angolelle-
nesség fokozódott, és Semsey kis túlzás-
sal azt állította, hogy minden egyiptomi 
hallgatja a berlini rádió arab nyelvű adá-
sait. Az ügyvivő érzékelte, hogy Magyar-
országot már ekkor Németország poten-
ciális szövetségeseként könyvelték el a 
helyi brit hatóságok. Többször diplomáciai 

úton kellett beavatkoznia, hogy a gya-
núsnak tartott magyar állampolgárokat 
ne utasítsák ki az országból. Jellemző, 
hogy a nyaralásukról visszaérkező ma-
gyaroknak már nem engedélyezték a be-
utazást, hogy így is kevesebb lehetséges 
kém legyen az országban. Ugyanekkor 
egy sajtó és parlamenti kampány indult 
el a péti nitrokémiai vállalat ellen, amely 
még 1939 márciusában nyert koncessziót 
a brit Imperial Chemical Trust-tal szem-
ben műtrágya- és lőporgyár felépítésére. 
Állítólag 10.000 fonttal vesztegették meg 
az egyiptomi hatóságokat az engedélyért 
cserébe. A helyi újságok főleg Páthy 
László alexandriai főkonzult és az ifjabb 
Horthy Miklóst vádolták az üggyel kap-
csolatban.26 

Ezen híresztelések ellenére 1940 má-
jusában a kormányzó idősebbik fia szí-
vélyes fogadtatásban részesült. Horthy 
István és felesége találkozott a királlyal, 
tárgyalt a kereskedelmi miniszterrel, 
ipari mintavásárt látogatott meg, mielőtt 
négynapi tartózkodás után hazarepült. 
Az ügyvivő szerint a kormányzó fiát 
legalább olyan előzékenyen fogadták az 
egyiptomi hatóságok, mint egy hónappal 
korábban Anthony Edent, aki ekkor a brit 
kormány domíniumokért felelős minisz-
tere volt.27 

1939 és 1940 fordulóján fokozatosan 
nőtt a háborús feszültség Egyiptomban. 
A kairói követség szerint az egyiptomia-
kat különösen aggasztották a szomszédos 
Líbiába irányuló olasz csapaterősítések, 
valamint a tény, hogy az egyiptomi olasz 
kolónia tagjait elkezdték hazaszállítani. 
A közvéleményt erősen foglalkoztatta a 
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közeli Szíriában összpontosuló francia 
haderő is, arra számítottak, hogy majd 
Maxime Weygand tábornok vezetésével 
megtámadják a szovjet kaukázusi olaj-
mezőket. A helyi diplomáciai körök úgy 
vélték, hogy a tervezett hadművelet célja 
a ”német-orosz blokk” megfosztása az 
üzemanyag-utánpótlástól. Az ügyvivő 
beszámolt a Szuezbe növekvő számban 
érkező ausztrál, új-zélandi és indiai ka-
tonákról, ugyanakkor az angol háborús 
előkészületeket lassúnak, a Brit Nemzet-
közösség hadigépezetét „tökéletlennek és 
tehetetlennek” látta.28 Semsey a britek 
erejét és potenciális tartalékait alábecsül-
te, Itália lehetőségeit pedig túlértékelte. 
Elfogultságában, amelyet Olaszország 
iránt tanúsított, valószínűleg szerepet 
játszottak korábbi római állomáshelyén 
szerzett benyomásai és tapasztalatai.

1940. január 26-án Csáky István kül-
ügyminiszter kérésére a miniszterta-
nács felmentette Semsey Andort a kairói 
ügyvivői poszt alól azzal az indoklással, 
hogy központi szolgálattételre kell visz-
szamennie Budapestre.29 Az ügyvivő 
visszahívása azonnal nagy feltűnést kel-
tett Egyiptomban. Faruk király nyomban 
audienciára hívta, és másfél órán át igen 
bensőségesen tárgyalt vele. Az uralkodó 
kifejezte, hogy mennyire sajnálja a ma-
gyar diplomata távozását, és érdeklődött 
az új ügyvivő személye felől. A kihallga-
táson központi szerepet kapott az egyip-
tomi-magyar gazdasági „kollaboráció” 
elmélyítésének további szükségessége.30 

A találkozó egyik tagja sem tudhat-
ta, hogy a búcsúzás még nem végleges. 
Semsey felmentése és az új ügyvivő 

budapesti kinevezése között több mint 
három hónap telt el.31 Marossolymosi 
Marosy Ferencet csak 1940. április 15-én 
nevezték ki, de időközben a háború ki-
terjedt a Földközi-tenger térségére is, így 
Semsey egészen 1941 elejéig Egyiptom-
ban maradt.32

1940 májusától, a sikeres német nyu-
gati offenzíva kezdetétől határozottan 
megromlott Olaszország és Nagy-Britan-
nia viszonya. A feszült légkörben a kai-
rói követség vezetője nem tudott pontos 
helyzetelemzést készíteni. Ezt bizonyít-
ja a Mussolini hadüzenetét mindössze 
tíz nappal megelőzően készített jelentés, 
amelyben a magát általában jól infor-
máltnak tartó Semsey kifejtette: „Olasz-
ország a legvégsőkig ki akar tartani je-
lenlegi békepolitikája mellett, sőt tovább 
megyek, minden erőfeszítését arra irá-
nyítja, hogy a szövetségesekkel egy ked-
vező kiegyezést létesítsen.”33

Követi jelentések
a földközi-tengeri háború
kitörése után

Az ügyvivő téves értékelését követően 
Itália 1940. június 10-én hadba lépett. 
Ettől kezdve Semsey jelentéseiben egyre 
nagyobb hangsúlyt kaptak a katonai jel-
legű közlések.34 Igyekezett követni a lí-
biai-egyiptomi határon kibontakozó had-
műveleteket, és továbbítani a helyi diplo-
máciai és katonai csatornákon át szerzett 
értesüléseit Budapestre. Az egyiptomi 
hadseregben lévő, fizetett informátorok 
által közölt adatokat valószínűleg nem 
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minden esetben ellenőrizte le, így szá-
mos alkalommal küldött a valóságtól 
eltérő adatokat az Egyiptomban tartóz-
kodó brit erők méretéről, fegyverzetéről 
és elhelyezkedéséről. A Budapestre kül-
dött információkat Csáky István külügy-
miniszter azonnal továbbította Rómába 
Villani Frigyes magyar követnek, aki 
megosztotta azokat az illetékes olasz ha-
tóságokkal. Ilyen tipikus forrás egy 1940. 
augusztus 8-ai keltezésű irat, amelyben 
Semsey közölte, hogy Faruk király vissza 
akarta tartani az egyiptomi hadsereget a 
harcban való részvételtől. Az uralkodó 
arra kérte a magyar ügyvivőn keresztül 
Mussolinit, hogy a bennszülött lakossá-
got ne tekintse ellenségnek. A kairói kö-
vetség szerint az ország semlegességének 
a fenntartása illuzórikus volt, hiszen az 
egyiptomi hadsereg tulajdonképpen egy 
50.000 fős tartalékhoz juttatta a briteket. 
Mersa Matruhnál az első vonalban ekkor 
3000, a második vonalban pedig 6000 
egyiptomi szolgált az itt lévő 30.000 brit 
mellett. A valóságban azonban az egyip-
tomi csapatokat teljességgel megbízha-
tatlannak tartották a britek, így miután 
megfelelő mennyiségű erősítés érkezett 
az országba, azonnal visszavonták őket 
a nyugati sivatagból. Csáky úgy továb-
bította az üzenetet Galeazzo Ciano kül-
ügyminiszternek, hogy a megadott in-
formációkat az olaszok mindenképpen 
ellenőrizzék le.35

A kairói követség által elküldött kato-
nai tartalmú értesülések valóságtartalmát 
illetően nagy számban akadtak kételyek. 
Semsey „tiszteletdíjért” szerzett adatai 
tartalmaztak olyan túlzásokat, amelyek 

mögött talán szándékos félretájékoztatás 
állt. A brit ügynökök jól tudták, hogy a 
kairói követségre beérkező információk 
előbb-utóbb eljutnak Rómába is. Ezzel 
magyarázható, hogy Semsey miért jelen-
tett 1940 augusztusában 120.000 Egyip-
tomban állomásozó angol katonáról, ami-
kor ennek a létszámnak alig egyharmada 
tartózkodott az országban.36 1940. június 
10-én a tényleges adat még csak 36.000 
fő volt, az augusztusig eltelt időszakban 
pedig alig érkezett brit megerősítés a Kö-
zel-Keletre.37

Semsey személyesen is meglátogatta az 
alexandriai kikötőt, ahol a brit földközi-
tengeri flotta fő egységei állomásoztak. 
Pontosan leírta, hogy a kikötő különbö-
ző pontjain milyen hajók tartózkodtak, 
de itt is közölt téves adatokat. Például 
úgy vélte, hogy az Alexandriában hor-
gonyzó repülőgép-hordozó maga az Ark 
Royal, holott az angol flotta büszkesége 
ekkor Gibraltárnál állomásozott.38 Két 
nappal később pedig Semsey „megbízha-
tó forrásból” számolt be a brit hadsereg 
alakulatainak elhelyezkedéséről a Nílus 
völgyében. Az ügyvivő ekkor úgy vélte, 
hogy amennyiben az olasz túlerő akko-
ra lesz, mint a néhány hete elfoglalt Brit 
Szomáliföld esetében, akkor az angolok 
nem tudnak majd komoly ellenállást ki-
fejteni.39 A nyár folyamán keletkezett je-
lentésekben egyértelműen alábecsülte a 
brit katonai ütőképességet, és alaptalanul 
valószínűsítette, hogy Egyiptom olasz el-
foglalása a küszöbön áll. 

A magyar külügyminisztériumban ké-
telyek merültek fel a Kairóból küldött 
adatok pontosságát illetően, így nem 
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akarták félrevezetni az Egyiptom elleni 
offenzívára készülő olasz hadvezetősé-
get. Ezért aztán Semsey rendre leírta, 
hogy honnan szerezte az értesüléseit: 
a líbiai határ menti brit erőösszpontosí-
tásról egy egyiptomi őrnagytól; a Szue-
zi-csatorna körzetéről egy élelmezési őr-
nagytól; a Vörös-tengerrel kapcsolatban 
a Vacuum Oil táraság ott tevékenykedő 
mérnökétől; Szudán esetében pedig ma-
gától a török követtől. Semsey igyekezett 
biztosítani feletteseit arról, hogy az érte-
süléseket leellenőrizte, és mindig megfe-
lelő körültekintéssel járt el.40 Az esetek 
jelentős részében azonban téves létszám-
adatokat közölt, és egészen 1940 őszéig 
túlértékelte Mussolini haderejének az 
ütőképességét.

1940. augusztus 29-én Semsey egy bi-
zalmas, baráti hangvételű számjeltáviratot 
küldött Vörnle Jánosnak, a külügymi-
niszter állandó helyettesének. Ebben 
elismerte, hogy a nyár folyamán írt 
táviratai a végletek között mozogtak, 
s bár közülük sok tartalmazott fontos 
információt, voltak olyanok is, ame-
lyek csak propagandisztikus célból 
készültek. A táviratban ezután felvázol-
ta a háborús Egyiptom helyzetét. Semsey 
úgy vélte, hogy mivel Alexandria nagy 
magasságból történő bombázása teljesen 
hatástalan volt, az olasz hadseregtől való 
félelem is a minimumra csökkent. Mind-
eközben az angolok mindent megtettek 
azért, hogy „belerántsák” Egyiptomot a 
háborúba, amelyet az ügyvivő belátható 
időn belül nem látott bekövetkezni. Meg-
állapította, hogy a helyi tömegek brit-
ellenesek, a középosztály olaszbarát, a 

felső tízezer tagjai pedig az angolokhoz 
húznak - ezek száma azonban erősen in-
gadozott -. Semsey úgy érzékelte, hogy 
a közvélemény ekkor tartott Olaszország 
katonai sikerétől, így a brit befolyást 
esetlegesen felváltó olasz megszállás 
nem tűnt vonzó lehetőségnek:

roppant labilis lábakon áll az angol 
népszerűség, azonban nem csiná-
lok magamnak illúziókat afelől sem, 
hogy ha egyszer aztán itten lesznek 
az olaszok, akkor ők sem fognak osz-
tatlan népszerűségnek örvendeni és 
hogy az egyiptomi-olasz házasság 
első mézes hetei után a kiábrándulás 
órái fognak ütni.

Semsey úgy vélte, hogy saját pozíciója 
javult az egyiptomiaknál a háború kitö-
rése óta, és az országban sokan szim-
patizáltak a magyarokkal. Elsősorban a 
tengelyhatalmakhoz húzó középrétegek 
tűntek barátságosnak, de az ügyvivő 
konkrét személyeket nem nevezett meg. 
Ugyanakkor úgy érzékelte, hogy a sajtó 
egyértelműen ellenséges volt hazánkkal 
szemben, és kizárólag a brit Reuters híre-
it közölte le. És mivel szinte minden ma-
gyar üggyel kapcsolatos kérdésben az an-
golok ellenállására talált, ezért a magyar 
ügyvivő mozgástere igencsak beszűkült, 
és egyre nehezebbé vált eredményeket el-
érnie: „azt hiszem, nem mondok újat, ha 
felemlítem, hogy az én itteni működésem 
nincsen rózsákra ágyazva, sok a munka 
és azonfelül nehéz.”41
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Az olasz katonai kudarcok
megítélése

A kairói követségen 1940 szeptemberére 
érzékelték, hogy a Líbiában lévő olasz 
hadsereg passzivitása kezdi aláásni Itália 
tekintélyét. A várt olasz sikerek elma-
radtak, miközben az angol kereskedelmi 
hajók szabadon, kíséret nélkül használ-
hatták a Vörös-tengert, és Alexandriá-
ba is veszteségek nélkül érkeztek meg a 
Gibraltárból induló brit konvojok. A re-
pülőforgalom Angliából Málta érintésé-
vel teljesen zavartalanul zajlott, s mivel 
az olasz Regia Aeronautica Alexandria 
ellen intézett légi támadásai túl nagy ma-
gasságból történtek, hatástalanok voltak. 
Ekképpen pedig Semsey megállapította, 
hogy:

az olaszok hadi presztízse megszűnt-
nek minősíthető. A miniszterelnök 
megjegyezte, hogy az egyiptomi kor-
mánynak nehéz olaszbarát irányzatot 
fenntartani az olaszok komolytalan-
ságát tapasztalva… mindenkinek az 
a véleménye, hogy német hathatós 
támogatás nélkül az olaszok semmi-
nemű eredményt nem fognak elérni.42

Még be sem következtek Mussolini lát-
ványos görögországi és afrikai katonai 
kudarcai, amikor az egyiptomi angolba-
rát állami tisztviselők és tisztek már úgy 
látták, hogy az olasz hadviselés teljes 
csődöt mondott. Semsey hangsúlyozta, 
hogy a Közel-Kelet jövőjét a brit után-
pótlás nagysága fogja majd eldönteni.43 
A Budapestre írt jelentések ismétlődő 
eleme lett a Szueznél kirakodott angol, 

ausztrál, új-zélandi és indiai alakulatok 
felsorolása. 1940 őszén valóban felgyor-
sult a brit erősítések beáramlása az or-
szágba,44 ezzel párhuzamosan az ügyvivő 
érzékelte London növekvő nyomását az 
egyiptomi hadba lépés kierőszakolására. 
Angliának több szempontból is fontos 
volt Kairó aktív részvétele, hiszen így a 
brit haderő ellátása megoldódna, vala-
mint teljesen szabadon használhatnák a 
közműveket és a közlekedési hálózatot. 
Egyiptom hadüzenete nyilvánvalóan az 
egész arab világra hatást gyakorolt vol-
na, és megvalósulhatott volna egy szent 
háború is Olaszország ellen. Ugyanakkor 
világos volt, hogy Egyiptom nem akart 
belesodródni a háborúba – mindazonál-
tal, az angolellenes körök tartottak a ten-
gelyhatalmak szándékaitól is. Ekképpen 
Semsey kívánatosnak tartotta, hogy Hit-
ler és Mussolini jelentsék ki, hogy győ-
zelmük esetén tiszteletben fogják tartani 
az ország függetlenségét és területi in-
tegritását. Ez a nyilatkozat azonban nem 
született meg, így érthetően elbizonytala-
nította a Rómával és Berlinnel szimpati-
záló egyiptomiakat.45

A magyar ügyvivő 1940-es jelentése-
iben többször megismétlődött, hogy az 
egyiptomi közvélemény mennyire nehe-
zen viselte az angol jelenlétet, és meny-
nyire igyekeztek megszabadulni a ter-
hessé váló külföldi befolyástól. A kairói 
angol nagykövet, Miles Lampson szám-
talan alkalommal beavatkozott az ország 
belügyeibe, amellyel az egyiptomi kor-
mányköröket érthetően zavarta. Az ügy-
vivő szerint a kairói külügyminisztérium 
azt remélte, hogy a magyar kormány 
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majd megtalálja a módját az „akadékos-
kodó angol nagykövet megleckéztetésé-
re”. Semsey azt állította, hogy az egyip-
tomi vezetés az ő esetleges távozását a 
tengelyhatalmak befolyására súlyos kö-
vetkezményekkel járó eseménynek tar-
taná.46 1940 októberében Anthony Eden 
meglátogatta az uralkodót, és igyekezte 
rábeszélni a hadüzenet mielőbbi elkül-
désére Berlinnek és Rómának.47 Ebben a 
helyzetben Faruk király ragaszkodott ah-
hoz, hogy Semsey továbbra is Kairóban 
maradjon, mivel úgy vélte, hogy távozá-
sával a tengelyhatalmak pozíciói mellett 
az uralkodó angolokkal szembeni ellen-
állása is gyengülne.48 Talán meglepőnek 
tűnik, hogy miért ragaszkodott ennyire 
az egyiptomi vezetés a magyar külkép-
viselet fennmaradásához. Ez nyilvánva-
lóan nem hazánk gazdasági és politikai 
súlyával magyarázható, hanem azzal az 
egyiptomi reménnyel, hogy a magyar kö-
vetségen keresztül továbbra is értesülése-
ket szerezhetnek a tengelyhatalmak jövő-
beni szándékairól, illetve hogy közvetett 
kapcsolatot tarthatnak fenn Rómával és 
Berlinnel.

Görögország megtámadása után Egyip-
tomban egyértelmű olaszellenes hangulat 
alakult ki. Míg a nyár folyamán Mussoli-
ni hadüzenetét még kitörő lelkesedéssel 
fogadták a helyi arabok, és tüntetések 
voltak az angolok ellen, őszre a közvé-
lemény alaposan megváltozott. Itália 
katonai sikertelenségével párhuzamosan 
minden rokonszenv eltűnt az egyiptomi-
akból. Semsey személyesen is jelen volt, 
amikor az olasz légierő megtámadta Ale-
xandriát. A brit katonai létesítményekre 

alapvetően hatástalan bombázás során 
elsősorban civil célpontokat értek talá-
latok, s csak ebben a városban az előző 
két hétben 300 halottról és 700 sebe-
sültről kapott értesülést az ügyvivő. Az 
egyiptomi városokat sújtó bombázások 
még jobban Mussolini ellen fordították 
a közhangulatot. A közvélemény végleg 
eltávolodott Olaszországtól, az angolelle-
nes körök pedig inkább Németországban 
bizakodtak.49

A kairói ügyvivő nem tudott magya-
rázatot találni az olasz kudarcokra. Az 
olaszok tétlenül várakoztak a nyugati 
sivatagban, és még a szuezi olajfinomí-
tót sem támadták meg. Brit Szomáliföld 
augusztusban történt elfoglalása volt 
Róma egyetlen afrikai sikere, de az ér-
téktelen gyarmat elvesztése nem jelentett 
komoly problémát Nagy-Britanniának.50 
Semsey felismerte, hogy miközben egyre 
nagyobb mértékben érkezett erősítés az 
egyiptomi kikötőkbe, az erőviszonyok 
fokozatosan London javára módosultak a 
Közel-Keleten.51

Magyarország 1940 novemberében 
csatlakozott a háromhatalmi egyezmény-
hez, amely lépés tovább rontott a követ-
ség helyzetén. Az angolok megbízhatat-
lan elemeknek tartották a magyarokat, 
egymást érték a letartóztatások, interná-
lások és kiutasítások. Semsey bevallotta, 
hogy a csatlakozás próbára tette a ma-
gyar-egyiptomi kapcsolatokat, amit az-
zal magyarázott, hogy „az egyiptomiak 
általános xenofóbiával vannak megáld-
va, és boldogok, ha üthetnek egy nemze-
ten, amely nem képes megvédeni magát.” 
A tengelybarátságát nem titkoló ügyvivő 
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ennek ellenére úgy vélekedett, hogy Ma-
gyarország általános helyzete a csatlako-
zással javult, mivel „nincs keresnivalónk 
az angolok táborában.”52

1940 decemberében az Archibald 
Wavell tábornok vezette brit erők döntő 
vereséget mértek a nyugati sivatagban ál-
lomásozó, túlerőben lévő olasz hadsereg-
re. Az újabb kínos vereséget Semsey szé-
píteni igyekezett táviratában azzal, hogy 
teljesen alaptalanul azt állította, hogy 
az angolok 150.000 emberével szemben 
csak 90.000 olasz állt a hadszíntéren.53 
A valóságban azonban Rodolfo Graziani 
líbiai hadereje 200.000 katonát számlált, 
míg a britek mindössze 63.000 embert 
tudtak csak felsorakoztatni Alexandri-
ától nyugatra.54 A Semsey által közölt 
adatok megbízhatatlanságára utal, hogy 
Wavell tényleges támadóereje mindössze 
31.000 fő volt.55 

Marosy Ferenc
a kairói követség élén

Semsey Andor 1941 elején távozott vég-
leg Egyiptomból, és január 14-én Marosy 
Ferenc I. osztályú követségi tanácsosi 
címmel felruházott, II. osztályú követ-
ségi tanácsos átadta megbízólevelét az 
egyiptomi hatóságoknak.56 Marosy igen 
nehéz helyzetben töltötte be a kairói ügy-
vivői hivatalt, a háború Balkánra történő 
kiterjedésével nemcsak hazánk, de a ka-
irói követség mozgástere is tovább szű-
kült. 

Megérkezése után nem sokkal Marosy 
bemutatkozó látogatást tett a király-
nál. Éppen ebben az időben kezdődött 

a német légierő beavatkozása a földkö-
zi-tengeri hadműveletekbe, a Luftwaffe 
megindította bombázó offenzíváját a 
Szuezi-csatorna ellen.57 A király úgy vél-
te, hogy a közeljövőben a brit flotta fő tá-
maszpontjai lesznek a német célpontok. 
Marosy szerint az uralkodónak „nem fáj-
na, ha briteket a németek kibombáznák 
az országból.”58

Marosy nem volt elfogult a tengely-
hatalmak iránt, a britek Olaszországgal 
szembeni fölényével pedig tisztában 
volt. Állásfoglalását bizonyosan befolyá-
solta, hogy diplomáciai karrierjét 1922-
ben még Londonban kezdte el. A frissen 
Egyiptomba került ügyvivő tárgyilago-
san mutatta be az afrikai ország stratégiai 
szerepét a Brit Birodalom szempontjából, 
miközben visszatekintett a háború kitö-
rése óta eltelt időszakra. Úgy vélte, hogy 
1940 nyarán Olaszországnak még volt 
esélye Egyiptom megszerzésére, hiszen 
Graziani háromszoros túlerővel rendel-
kezett Líbiában. Marosy szerint 1941 ele-
jére azonban rég elmúltak ezek az idők, 
és a „cyrenaicai partoktól Szíriáig ma 
Anglia korlátlan úr”. Ez a február 1-jén 
keltezett megállapítás ekkor még nem 
teljesen felelt meg a valóságnak, mivel 
Szíriában a Vichy, tehát Franciaország 
hadereje állomásozott, Irakban és Irán-
ban pedig egyre nagyobb befolyásra tett 
szert Németország. A Közel-Kelet teljes 
brit kontrollja csak az iraki felkelés má-
jusban történő elfojtásával, s Szíria-Liba-
non és Irán nyár folyamán bekövetkező 
elfoglalásával jött létre.59

Ebben az időben a Brit Birodalom 
többi részéből és az Amerikai Egyesült 
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Államokból szinte akadály nélkül, folya-
matosan érkezett az utánpótlás és az erő-
sítés. Anglia és birodalmának fő ütőere a 
Földközi-tenger és a Szuezi-csatorna lett, 
Egyiptom Marosy szerint a Brit Biroda-
lom szerves alkotórészévé vált, Kairó 
és Alexandria pedig „angol városokká” 
alakultak át. Wavellt rátermett tábornok-
nak, a brit vezérkart pedig egyenesen 
kiválónak találta. Itália líbiai és görög-
országi vereségei nyomán a technológiai 
fölénnyel rendelkező Anglia presztízse 
helyreállt az egyiptomiak szemében. Az 
itt állomásozó hadsereg anyagellátása és 
utánpótlása függetlenné vált az anyaor-
szágtól. Marosy végezetül megállapította:

Egyiptom a brit birodalom részére ma 
igen erősen kiépített, nagyjelentősé-
gű hadibázis. Kenyától Palesztináig 
és Lybiáig terjedő térben elhelyezett 
több mint félmilliós, napról napra 
növekedő, az anyaországtól függet-
lenített hadserege biztosítani látszik 
nemcsak a birodalom eme kulcsának 
védelmét és egész Kelet Afrika bir-
tokbavételét, hanem komoly erőtar-
talék a Földközi-tenger más pontjain 
esetleg tervezett offensiv célok részé-
re is. Egészében véve olyan erőténye-
ző, mely a világpolitikai helyzet mai 
megítélésénél nem hagyható figyel-
men kívül.”60

A jelentésből kitűnik, hogy Marosynak 
imponált a britek közel-keleti katonai ere-
je, és Magyarország sorsát is befolyásoló 
tényezőnek tartotta a Wavell vezetésével 
kialakított erőösszpontosítást. Ekkor rö-
vid ideig úgy tűnt, hogy a líbiai győzel-
mek után Anglia sikerrel fejezheti be az 

afrikai hadműveleteket, és kezdeménye-
ző szerepet játszhat Dél-Európában is. 
Ez a helyzet csak átmenetinek bizonyult, 
mert az Afrika Hadtest megjelenése, 
valamint a német légierő megérkezése 
hamarosan a tengelyhatalmak számára 
hozott kedvező fordulatot a mediterrán 
térségben.

Az ügyvivő élénk figyelemmel kí-
sérte a Balkánra is kiterjedő háborús 
eseményeket, jelentett a Palesztinában 
kialakított brit erőösszpontosításról, a 
Szuezi-csatorna német elaknásítás miatt 
történt átmeneti lezárásáról, az etiópiai 
és görögországi eseményekről.61 Tudó-
sított Eden márciusi kairói látogatásáról 
is, beszámolója szerint a brit diplomata 
azt kérte, hogy Egyiptom Törökország 
megtámadása esetén üzenjen hadat a 
tengelyhatalmaknak. Szorgalmazta az 
egyiptomi hadsereg 100.000 főre növelé-
sét, hogy Abesszíniában és a líbiai fron-
ton is tehermentesítsék a briteket. Eden 
emellett követelte, hogy Kairó készítse 
elő a Romániához és Bulgáriához fűződő 
diplomáciai kapcsolatok megszünteté-
sét.62 Elődjéhez hasonlóan az új ügyvivő 
gyakran közölt pontatlan adatokat, így 
például az Egyiptomból Görögország-
ba áthajózott brit csapatok számát helyi 
„szakkörökre” hivatkozva 155.000 főre 
becsülte, emellett további 55.000 kato-
náról értesült, akik Alexandriában ké-
szen álltak a behajózásra. 63 A valóságban 
1941 tavaszán mindössze 58.000-es brit 
és domíniumi haderő érkezett a balkáni 
országba.64

Marosynak nem sok ideje maradt, 
hogy szorosabb kapcsolatokat építsen 
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ki a fokozatosan gyengülő egyiptomi 
tengelybarát körökkel. 1941 tavaszán a 
katonai események olyan fordulatot vet-
tek, amelyek lehetetlenné tették a kül-
képviselet további fenntartását. Marosy 
jelentéseiben egyre nagyobb szerepet 
kaptak a balkáni események, főleg Gö-
rögország helyzete foglalkoztatta.65 Jugo-
szlávia tengelyhatalmak általi lerohanása 
és a Délvidék magyar elfoglalásával pár-
huzamosan tarthatatlanná vált a kairói 
követség helyzete. Nagy-Britannia 1941. 
április 7-én megszakította a diplomáciai 
kapcsolatokat hazánkkal, ezt követően az 
angolok nyomás alá helyezték az egyip-
tomiakat, hogy ők is számolják fel a ma-
gyar külképviseletet. A követség műkö-
dése teljesen ellehetetlenült, brit fellépés-
re az egyiptomiak megvonták Marosytól 
a magyar kormánnyal való kapcsolattar-
tás lehetőségét. Miután Budapesttel meg-
szakadt az érintkezés, nem volt tovább 
értelme fenntartani a külképviseletet, így 
az ügyvivő május 4-én hajón távozott az 
országból.66 1941 májusára teljesen meg-
szűntek a diplomáciai és gazdasági kap-
csolatok Egyiptommal, a magyar érdekek 
védelmét a kairói svéd követség vette át a 
háború időtartamára.67

Összegzés

Hazánk 1939 és 1941 között állandó kö-
vetséget tartott fenn Egyiptomban. Ekkor 
Semsey Andor és Marosy Ferenc, két ta-
pasztalt diplomata, látta el a külképviselet 
vezetését. A két ország között kialakult 
gazdasági prosperitást a háború 1939. 
szeptemberi kitörése szakította meg, 
majd Olaszország hadba lépése (1940. 

június) és a Földközi-tenger hadszíntérré 
válása egyenesen kockázatossá tette a ke-
reskedelmi hajózást. Az ügyvivői jelenté-
sekből kitűnt, hogy a brit hatóságok ettől 
kezdve potenciális ellenségként tekintet-
tek a semleges Magyarország Egyiptom-
ban tartózkodó polgáraira. És mivel a 
háború előrehaladtával egyre nyilvánva-
lóbbá vált hazánk tengelyhatalmak iránti 
elkötelezettsége, a britek fokozatosan el-
lehetetlenítették a magyar állampolgárok 
és a kairói magyar követség tevékenysé-
gét és munkáját az országban. 

A brit álláspont tulajdonképpen érthe-
tő volt, hiszen az ügyvivők jelentéseiben 
igen nagy hangsúllyal szerepeltek a ka-
tonai témák, beszámolók készültek a brit 
haderők nagyságáról és elhelyezkedésé-
ről, a tankok és repülőgépek számáról, 
valamint a hajóforgalomról. A részben fi-
zetett informátorok igénybevételével ké-
szült, sokszor téves információkat is tar-
talmazó iratok egy része nyugodtan ne-
vezhető hírszerző vagy kémjelentésnek. 
Miután sok esetben Budapest egyenesen 
Rómába továbbította ezeket, nem vélet-
len, hogy nagyfokú bizalmatlansággal 
tekintettek a magyarok helyi tevékenysé-
gére. Növelte a brit gyanakvást, hogy az 
ügyvivők bizalmas kapcsolatot ápoltak 
Faruk királlyal és az egyiptomi vezetés 
több tagjával. Az angolellenes erők szá-
mára a tengelyhatalmakkal jó viszony-
ban lévő Magyarország és a vele fenntar-
tott kapcsolat egyfajta kitörési lehetőség-
nek tűnt London befolyásával szemben. 
Emellett az uralkodó igyekezett a magyar 
követségen keresztül információhoz jutni 
Berlin és Róma szándékait illetően.
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1941 tavaszára azonban minimálisra 
csökkent a külképviselet mozgástere, sőt, 
miután hazánk elfoglalta a Délvidéket, a 
kairói magyar követséget teljesen fel kel-
lett számolni. A két ország közötti diplo-
máciai kapcsolatok csak a háború után, 
Csornoky Viktor követ 1947-es kiküldé-
sével álltak helyre.68
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