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4.  RÉVÉSZ SPANYOLORSZÁGBAN 

VANNAK HELYZETEK AZ EMBER ÉLETÉBEN, AMIKOR NINCS HELYE EREDETISÉGNEK.
Andrés Révész, La novia invisible 

1915 nyarán, huszonöt évesen, éppen egy évvel azután, hogy Magyarországról Fran-
ciaországba érkezett, Révész Barcelonában bukkan fel a menyasszonya, Ángela Delrez 
társaságában. Ángela, akinek a teljes neve Angèle Félicité Augustine volt, Brüsszelben 
született 1893-ban. Szülei, Gustave Delrez és Angélique Tellier, mindketten színművészek 
voltak. 1916. februárjában megszületik Révész egyetlen fi a, Tibor.

A La Acción című németbarát, monarchikus, katolikus és kifejezetten hazafi as érzésű 
napilap 1916. február 28-án adja ki első számát. Nem sokkal később, május 14-én ennek 
a lapnak a hasábjain jelenik meg az első Révészre vonatkozó utalás Spanyolországban.

Madridban tartózkodik a jeles magyar újságíró, a Budapesti Egyetem bölcsészettu-
dományi doktora s a magyar főváros tekintélyes napilapjának, Az Estnek a képviselője, 
Mr. Andrés Révész (…). Mint kimagaslóan művelt személyiség, kifi nomult érdeklődésé-
nek már országunkban is tanúságát adta, hiszen oly odaadással tanulta nyelvünket és 
oly eredményesen szokásainkat, hogy szinte már tökéletesen beszéli a spanyolt, mely-
nek belső lényegét és ritmusát a klasszikus íróink olvasásával sajátította el (...). Kellő 
tisztelettel és mély rokonszenvvel üdvözöljük e neves vendéget, és sok sikert kívánunk 
neki elismerésre méltó munkásságához, mellyel hazánknak is megbecsülést szerez.

A következő napon hasonlóképpen nyilatkozik a La Época című napilap is.
1916. június 9-én Révész egy sor pontosítást tartalmazó írást küld el Manuel Delgado 

Barreto62-nak, a La Acción igazgatójának «Las nacionalidades en Austria-Hungría» («A 
nemzetiségek Ausztria-Magyarországon») címmel, melyben kijelenti, hogy az «Osztrák-
Magyar Monarchiának joga van az elnyomott kis népek bajnokaként kiállni a színre». Né-
hány nappal később, június 18-án, ugyanebben a lapban megjelenik az első cikke, már 
mint munkatársnak, «Al margen de la guerra. Rumanía y Hungría» («A háború peremén. 
Románia és Magyarország») címmel, melyben leszögezi, hogy «Erdély a magyar civilizá-
ció bölcsője, (...) a románokat a magyarok hívták oda földművelő munkásoknak. Erdély 
sohasem tartozott Romániához». Egy sor cikkét nem sokkal később kötetbe gyűjtötte 
össze Austria-Hungría y la guerra. Estudio diplomático (Ausztria-Magyarország és a háború. 

62  Manuel Delgado Barreto (La Laguna, Isla de Tenerife, 1878 – 1936). Többek között az alábbi lapoknak volt 
igazgatója: El Mentidero (A hazugságház, szatirikus hetilap), La Acción, La Nación és El Fascio (amit «a rövid»-
nek neveztek, ugyanis csak egyetlen száma jelent meg, mert politikai irányultsága miatt betiltották). César 
González Ruano Memorias: mi medio siglo se confi esa a medias (Emlékirat: fél évszázadom félig-meddig meggyón) 
című könyvének tanúsága szerint Paracuellos del Jarama térségében, 1936. novemberében kivégezték.  
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Diplomáciai tanulmány) címmel. Ez volt az első könyve, amit Spanyolországban kiadott, 
1917-ben. A kötet néhány fejezete az ABC-ben, illetve az almeríai La Independencia című 
napilapban is megjelent, amely lap 1918 januárjában a teljes művet közzétette. 1918-ban 
volt még egy kiadása Mexikóban, a Német Információs Szolgálat gondozásában.

Az Osztrák-Magyar Követség alkalmazottjának, Oscar Schnürmachernek a köz-
reműködésével 1917 márciusától 1918 októberéig kiadja a Revista de Austria-Hungría : 
Österreichisch-Ungarische Rundschau : Osztrák-Magyar Szemle című kiadványt, melynek ér-
dekessége, hogy egyszerre három nyelven jelenik meg: spanyolul, németül, és magyarul. 
A spanyolul szerkesztett rész «feladatának tekinti, hogy ismertesse a spanyol közönséggel 
az igazságot az Osztrák-Magyar Monarchia politikájáról, kultúrájáról, iparáról és mezőgaz-
daságáról». A szerkesztésben mások mellett közreműködtek még: José Varón Caballero, a 
madridi Osztrák-Magyar Nagykövetség ügyvédje; Carlos Pereyra Gómez, mexikói diploma-
ta és történész; Faustino Ballvé Pallisé63, spanyol közgazdász, kriminológus és ügyvéd; va-
lamint Carlos Hollerung, aki néhány évvel később Budapesten a Magyar-Spanyol Társaság 
titkári tisztjét fogja betölteni. Néhány cikket álnéven írtak alá. Például a Suleiman el Fakir írói 
név alatt Bánó Jenő64 cikkeit olvashatjuk, a Tibor Galgóczy álnév pedig nagy valószínűséggel 
magát Révészt takarja. Az ABC napilapban is felbukkan több tudósítás a Révész szülővá-
rosának a nevére utaló Galgóczy aláírással. Ezekben a tudósításokban Budapestről postai 
vagy távirati úton érkezett híreket dolgoz fel, melyeknek témája általában a szomszédos or-
szágokban élő magyar kisebbségek problémája és a trianoni békeszerződés következtében 
megcsonkult magyar határok felülvizsgálata. Amennyiben a hírek Prágából származnak, a 
cikkek Hlohovec álnévvel szerepelnek, ami nem más, mint Galgóc szlovák megnevezése65. 

1917 végén Carlos Pereyra-val együtt megírja a La disolución de Rusia – La dictadura 
de Kerensky – Crónicas de la anarquía gubernamental y del pacifi smo revolucionario (Orosz-
ország felbomlása – Kerenszki diktatúrája – A kormányzati anarchia és a forradalmi pacifi z-
mus krónikái) című művét. 

63  Faustino Ballvé Pallisé (Barcelona, 1887 – Mexikó, 1959). 1916-ban lefordítja németről Otto Hintze Deutschland 
und der Weltkrieg (Németország és a világháború) című könyvét (Négy részes mű két kötetben). 1939-ben 
kivándorol Mexikóba (az Izquierda Republicana /Köztársasági Baloldal/ párt képviselője volt). Amerikában 
megismeri Ludwig von Misest, és kiadja Diez lecciones de economía (Tíz gazdasági lecke) (Mexikó, 1956) című 
könyvét, mely egész Amerikára nagy hatással volt. Az angol kiadás címe: Essentials of Economics. A brief survey 
of principles and policies.

64  Bánó Jenő (Roskovány /ma Rožkovany, Szlovákia/, 1855 – Málaga, Spanyolország, 1927). Fiumében (ma Rijeka) 
hajózási tanulmányokat folytatott, később az Osztrák-Magyar Birodalom fl ottájánál, majd vasúthálózatánál 
dolgozott. Sokat utazott Amerikában, tíz évig élt Mexikóban. 1903-ban felveszi a mexikói állampolgárságot, 
s még ugyanebben az évben Mexikó konzulaként visszatér Budapestre; ezt a tisztséget 1912-ig látja el. Az 
első világháború idején angol fogságba esik, és szabadulása után Spanyolországba kerül, ahol élete végéig ott 
marad. Több könyvet írt, melyek közül a legismertebb az 1906-ban megjelent Bolyongásaim Amerikában című.

65  A spanyol Archivo General de la Administración (Közigazgatási Levéltár) archívumában megtalálható 
Révész dossziéja, amelyben tájékoztató feljegyzés szerepel a spanyol diplomáciai képviselettel fenntartott 
kapcsolatáról 1944-ben (PG 369 EXPT. 25.759), s amelyen fel van tüntetve a születésének dátuma és helye, 
illetve annak a napnak a dátuma, amikor fordítóként alkalmazást kap a minisztériumnál (1927. 03. 01). 
Másrészt, ahogy Tari Adrienn is említi A Primo de Rivera diktatúra közép-kelet európai politikája (1923-1930) 
című doktori értekezésében, a spanyol Külügyminisztérium nyilvántartásában felbukkan egy Galgóczy nevű 
író is, két dátummal: 1890. október 19. és 1927. március 1. Az évszámok szinte teljes egybeesése alátámasztja 
azt a feltételezést, hogy ‘Galgóczy’ Révész álneve volt. 
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 1916-ban Bécsben is megjelenik egy teljes egészében spanyolul szerkesztett havi-
lap, ugyancsak Revista de Austria-Hungría címmel, amelynek főszerkesztője és tulajdono-
sa a Bécsi Egyetem spanyol lektora volt, a geronai származású Aniceto Sardó y Vilar, aki 
emellett mint műfordító, író, zongoraművész és az ABC tudósítója volt ismert (ez utóbbi 
tevékenységet ‚Danubio’ /= ‚Duna’/ művésznévvel folytatta). A bécsi kiadás eszmevilága 
összhangban van az azonos elnevezésű madridi lapéval.

Ez a központi hatalmak érdekében kifejtett tevékenység ahhoz vezetett, hogy 1918 
júniusában felvették a nevét az amerikai War Trade Board «enemy trading list» jegyzéké-
re, aminek eredményeként az antant országok hivatalos lapjainak – The London Gazette, 
The Edinburgh Gazette, Gazzetta Uffi  ciale del Regno d’Italia, Journal Offi  ciel de la République 
Française, stb. – a feketelistáin is feltűnt. Lakcímeként az Osztrák-Magyar Szemle kiadói 
címe (Madrid, Belén 16) volt feltüntetve.

Amikor a világháború véget ér, Manuel Aznar66 közbenjárásával a reformpárti és a 
munkásmozgalommal nyíltan szimpatizáló El Sol c. újság munkatársává válik. A lap mun-
katársai közül többen dolgoztak az España. Semanario de la vida nacional (Spanyolország. 
A nemzeti élet hetilapja) c. kiadványnak is, így elképzelhető, hogy Révész is publikált eb-
ben a lapban, amelynek akkori igazgatója a szocialista Luis Araquistain volt.

Nicolás María de Urgoiti, aki a század elején létrehozta a La Papelera Española (Spa-
nyol Papírgyár) céget, 1917 decemberében megalapítja az El Sol napilapot, 1918 júniusá-
ban pedig a CALPE (Compañía Anónima de Librería, Publicaciones y Ediciones) kiadót, 
amely 1925 decemberéig működik, amikor végül egyesül az Espasa kiadóval. Az 1920 jú-
liusában alapított La Voz c. újsággal eljut a lakosság legszélesebb néprétegeihez is, azok-
hoz is, akikhez az El Sol sohasem jutott el. Árusítóhelyként megnyitja 1923-ban a Casa del 
Libro (A Könyv Háza) nevű üzletet a madridi Gran Vía sugárúton.

1919 végén Révész 
kiadja Herczeg Ferenc A 
Gyurkovics lányok (Las 
hermanas Gyurkovics) című 
művét. Ez az első fordí-
tása, amit a CALPE kiadó 
Colección Universal soro-
zata számára készít. A Los 
Humoristas (Humoristák) 
sorozat számára nyolc 
könyvet fordít le spanyolra. 
Valamennyi 1922-ben jele-
nik meg, kivéve az elsőt, 
Heltai Family Hotel című 
művét, amely már 1921-
ben napvilágot látott.

66  Manuel Aznar Zubigaray (Echalar, Spanyolország, 1894 - Madrid, 1975). Újságíró, diplomata. José María 
Aznar López volt spanyol miniszterelnök (1996-2004) nagyapja.

Révész előadást tart

(Kép: Az ABC napilap Fotóarchívuma)
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Amikor Manuel Aznar megválik az El Sol napilaptól, Révész szintén távozik. Ebben a 
lapban 1921. december 31-én jelenik meg az utolsó cikke, 1922. január 6-án már az ABC 
napilapnál bukkan fel újra a neve.

A madridi Ateneo kultúrális egyletben 1922. április 22-én elhangzó, La Conferencia de 
Génova y la reconstitución de Europa (A genovai értekezlet és Európa újraalkotása) című elő-
adása az első jegyzett értekezése, amit számos más előadás követ különféle témákban: 
El verdadero aspecto de Mussolini (Mussolini igazi arca), La dictadura del general Pángalos 
(Pangalosz tábornok diktatúrája), El trágico pleito de Tacna y Arica (Tacna és Arica tragikus 
pere), La situación diplomática de las Repúblicas Iberoamericanas (A Latin-amerikai Köztár-
saságok diplomáciai helyzete), Yugoeslavia y la dictadura regia (Jugoszlávia és a királyi dik-
tatúra), Los grandes problemas internacionales de 1928 (1928 nagy nemzetközi problémái); 
China, Japón y los Estados Unidos (Kína, Japán és az Egyesült Államok); ¿Habrá otra guerra 
europea? (Lesz másik európai háború?, amelyet 1932. november 24-én tartott az Ateneo 
egyletben, s amelyen némi derűlátással azt állította, hogy még legalább öt évig nem lesz 
újabb háború), Las dictaduras en Europa (A diktatúrák Európában), Por África Ecuatorial (Az 
Egyenlítői Afrikáért), África, continente y apasionante (Afrika, a magával ragadó földrész), El 
general Lee, héroe del Sur (Lee tábornok, a dél hőse) stb. Las dictaduras en Europa (A dikta-
túrák Európában) is az Ateneo kulturális egyletben hangzik el 1929. március 22-én. Révész 
úgy véli, hogy nincs egy bármely országban és bármely korban alkalmazható tökéletes 
politikai rendszer, ahogy a diktatorikus rendszereket sem tartja egyetemes csodaszernek. 
Véleménye szerint «bizonyos országokban és meghatározott időszakokban a diktatúra 
hasznosabb lehet, mint a parlamentarizmus, sőt akár még nélkülözhetetlennek is bizo-
nyulhat. Elméletének alátámasztására az előadó több bekezdést idézett Simón Bolívartól, 
akinek igaz és őszinte csodálójának mutatta magát (...). Az előadó tapintatosságból alig 
beszélt Spanyolországról, akkor is csak általánosságokban vagy szikár tényeket említve.» 
(El Imparcial, 1929.03.23.). Persze nem szabad elfelejteni az adott pillanat történelmi hát-
terét, azt a körülményt, hogy az 1923-as katonai puccs után Miguel Primo de Rivera tábor-
nok irányította Spanyolországot.

De tartott előadásokat Dél-Afrikában és Rhodesiában is (1961 októberében és no-
vemberében); azonkívül Norvégiában, Angliában és Németországban (1960 májusában); 
valamint Kanadában és az Egyesült Államokban, ahova többször is meghívták előadóként 
és ahol mindig meglepte hallgatóságát hihetetlen emlékezőképességével67.

67  Például: «Spanish Visitor as Memory Friend» (The New York Times, 1954.05.31.), «Spanish Writer Has 
a Prodigious Memory» (Ottawa Citizen, 1955.10.12.), «Andres Revesz… an incredible memory», (The 
Deseret News, 1959.05.18.). Manuel Blanco Tobío, a New York-i Pueblo című napilap tudósítója azt állítja, 
hogy a The $64,000 Question vetélkedő győztesei (ahol a versenyzőknek bonyolult kérdések egész sorát 
kell megválaszolniuk, mielőtt eljutnak a 64.000 dollárt érő kérdésig) «amnéziásnak tűnhetnek Révész 
mellett, akit egy másik amerikai napilap egyenesen „A Memóriá”-nak nevezett, vagyis e képesség élő 
megtestesülésének, amit csak olyanok néznek le, akiknek nincs a birtokukban» (ABC, 1959.06.05.). 
Spanyolországban is közmondásosan híres volt az emlékezőképességéről. Alberto Closas színész szerint 
«Révész memóriája egyfajta időzített szerkezet», Eugenio Suárez újságíró «enciklopédia»-nak nevezi, az 
ABC napilap fényképésze, Luis Ramírez de Saa «hihetetlen, egyedülálló memóriáról» beszél, a fi nom humorú 
Jacinto Miquelarena szerkesztő azon csodálkozik, hogy «sosem kell utánanéznie  megszámlálhatatlan 
barátai telefonszámának, mindre pontosan emlékszik», s az ABC újságírója, Joaquín Amado is felemlegeti 
«rendkívüli és kivételes emlékezőtehetségét», azt a «csodálatraméltó memóriát, amivel mindig szívesen 
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Ezeken az elő-
adásokon gyakran 
külföldi diplomaták 
is megjelentek, ami-
nek viszonzásaként 
Révész részt vett az 
általuk szervezett ün-
nepeken és fogadáso-
kon. Barátja, a galiciai 
Wenceslao Fernández 
Flórez68, aki az ABC-
nél kollégája volt, így 
ír a magyar tudósító 
Frente al dictador (A 
diktátorral szemben) 
című könyvének be-
vezetőjében: «Révész 
olyan népszerűségnek 
örvend, ami számunkra elérhetetlen. Állíthatjuk, hogy ő az egyetlen madridi újságíró, aki-
re a nagykövetségek és a kirendeltségek mindig igényt tartanak. Csaknem minden dip-
lomáciai rendezvényről szóló tudósításban olvasni lehet a nevét. Emellett, e művelt és jó 
barát háza minden héten egy estére Babel tornyának tökéletes fi óküzletévé válik».

Révész ott van, például, 1929. május 26-án a Portugál Nagykövetségen (egy, a kül-
ügyminiszter tiszteletére rendezett fényűző fogadáson), június 5-én a Magyar Követségen 
(a Madridba látogató magyar miniszterelnök, gróf Bethlen István köszöntésén), június 11-
én a Palacio de Parcent-ben bukkan fel (a Népszövetség küldötteinek fogadásán), vala-
mint az Olasz Nagykövetség katonai attaséjának lakásán szervezett koktélon (a madridi 
nemzetközi lóversenyen részt vevő olasz katonatisztek látogatása alkalmából), június 13-
án pedig ott találjuk a Círculo de Bellas Artes (Szépművészeti Kör) bankettjén, melyet a 
Nemzetek Szövetsége küldöttségének madridi látogatásáról tudósító külföldi újságírók 
tiszteletére rendeztek, stb.  

A kitüntetéseket, amiket életében kapott, egyaránt köszönheti az előadásai-
nak, kiadott könyveinek, a társasági életben betöltött szerepének és a spanyol (ABC, 

kérkedett», s még a börtönben «sem talált jobb módot az unalom és a szorongás elűzésére, mint hogy a 
zárkájában fel-alá járkálva felidézze a mesés emlékezetében hűségesen tárolt világtörténelmet. S amikor 
a végére ért, újrakezdte ezt a különös gyakorlatot franciául, majd angolul, és végül németül». Víctor Olmos 
a Historia de ABC (Az ABC története) című könyvében szintén kitér rá, hogy «híres volt (…) arról, hogy az 
egész világtörténelmet frissen tartotta az emlékezetében». W. Fernández Flórez felteszi a kérdést: «Hogyan 
lehetséges, hogy Révész ilyen tökéletesen ismerjen annyi embert és annyi ügyet? (…). Hogy tudja, miként 
alakul a sziámi gazdaság, mennyit hoz Dániának a faüzlet, vagy melyik pénznemben nem szabad bízni (…). 
A spanyol nyelvű írókat olyan alaposan ismeri, hogy egyikünk se ér a nyomába. Bárki, aki dicshimnuszt írt 
Bolívarhoz valamelyik ecuadori faluban, osztályozásra és tárolásra kerül Révész agyában (…)».

68  Wenceslao Fernández Flórez (La Coruña, Spanyolország, 1885 – Madrid, 1964). Író, újságíró. Több 
sajtóorgánumnál dolgozott, némelyiknél Révésszel együtt, mint például az ABC vagy a Semana c. lapoknál.

Révész a Kruger Nemzeti Parkban (Dél-Afrika). 1967.

(Kép: Az ABC napilap Fotóarchívuma)
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Semana, Destino, Heraldo de Aragón, Nueva España, Publicaciones de Actualidad, Domin-
go, stb.), valamint a külföldi sajtóban megjelent számtalan cikkének (amellett, hogy a 
Buenos Aires-i  La Naciónnak is dolgozott, sok éven keresztül madridi tudósítója volt 
több nemzetközi hírügynökségnek is: International News Service, North American 
Newspaper Alliance és London General Press). 1925-ben «a Bolíviáért tett kiemelkedő 
szolgálatai elismeréseként» megkapja az Andesi Kondor Érdemrendet, 1927-ben a gö-
rög kormány a Phoenix Rend Tisztikeresztjével tünteti ki, egy évvel később I. Sándor 
jugoszláv király a Szent Száva Rend Lovagkeresztjét adományozza neki, majd ugyan-
ebben az évben a francia kormány a Becsületrend Lovagjává avatja. 1942-ben a bolgár 

király döntése alapján megkapja a Szent Sándor 
Rend Tisztikeresztjét. 1943-ban Finnország el-
nöke, Ryti69 a Finn Oroszlán Rend Lovagkereszt-
jével tünteti ki, Magyarország kormányzója, 
Horthy admirális pedig odaítéli neki a Magyar 
Érdemrend Tisztikeresztjét. 1952-ben a francia 
kormány a Becsületrend Tisztjévé lépteti elő, 
1964-ben pedig a portugál Henrik Herceg Rend 
Lovagkeresztjét adományozzák neki. Spanyol-
ország két olyan rendjellel tünteti ki, amely a 
Külügyminisztérium fennhatósága alá tartozik: a 
Katolikus Izabella Rend Lovagkereszt fokozatá-
val (1925.09.17) és a Polgári Érdemrend Érdemje-
les Lovagja fokozatával (1951.07.18)70.

Révész sohasem felejtette el Magyarorszá-
got, és mindvégig megtartotta magyar állampol-
gárságát. Spanyolországban kiadott egy francia 
nyelvű könyvet Magyarország történelméről 
(Histoire du peuple hongrois), és legjelentősebb, 
romantikus történelmi regénye, az Huracán 
sobre la puszta (Vihar a pusztán) a legősibb 

magyarhonba vezet el bennünket, ahol Kelet és Nyugat összeütközéseit és találkozásait 
idézi fel. Ugyanez az Alföld rajzolódik ki elénk, amikor a kimeríthetetlen Jókait fordítja 
spanyolra a szokások és alakok tökéletes ábrázolásával. De közel viszi a spanyol olvasót 
Kóbor Tamás cinikus és sokféle Budapestjéhez is, ahol már Kun Béla kommunizmusá-
nak az előszele csap meg bennünket. Heltai, Szomaházy István és Mikszáth műveivel 
egy szinte mindig kozmopolita, esetenként provinciális humor világát ismerhetjük meg, 
amely közelebb van a „sírva vígadás”, mint a kitörő kacagás kedélyállapotához. Az El Sol 
és az ABC hasábjain számtalanszor felvonultatta Magyarországot: városaival, embere-
ivel és bánataival.

69 Risto Heikki Ryti (Huittinen, Finnország, 1889 – Helsinki, 1956). Finnország elnöke 1940 és 1944 között.
70  A dokumentumot az Archivo Histórico Nacional de Madrid (Madridi Nemzeti Történelmi Levéltár) őrzi, ahova a 

Fondo Histórico del Archivo del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperaciónból (a Külügyminisztériumi 
Levéltár Történelmi Archívumából) került át.

Révész első kitüntetéseivel. 1928

(Kép: Az ABC napilap Fotóarchívuma)
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Révészre legin-
kább úgy emlékeznek, 
mint az ABC napilap 
külpolitikai rovatá-
nak főszerkesztőjére, 
mely feladatkört fá-
radhatatlan energiá-
val látta el 1922. január 
1-től egészen az 1970. 
június 13-án, Madrid-
ban bekövetkezett 
haláláig71 (posztjától 
csak egyetlen idő-
szakban, a spanyol 
polgárháború alatt 
volt távol, 1936. július 
18. és 1939. április 4. 
között).

71  Halála a Clínica Nuestra Señora de Loreto kórházban következett be, ahol néhány évvel korábban a spanyol 
királyi hercegkisasszonyok, Cristina és Elena születtek, és ahol VI. Fülöp, Spanyolország jelenlegi királya is 
világra jött. A kórház 1999. március 9-én végleg bezárt, épülete ma idősek otthonának ad helyet. 

Révész (jobb oldalon a negyedik), az ABC szerkesztőségében. 1955

(Kép: Az ABC napilap Fotóarchívuma)

A Révészről készült utolsó fényképek egyike. 1970

(Kép: Az ABC napilap Fotóarchívuma)
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5.  LEVÉL XIII. ALFONZ KIRÁLYHOZ 

GYERMEKKOROMAT RUDOLF FŐHERCEG TRAGIKUS ÁRNYÉKA ÖLELTE KÖRÜL.
Andrés Révész, Rodolfo de Habsburgo y María Vetsera. Vidas de amor 

(Habsburg Rudolf és Vetsera Mária. Szerelmes életek)

1920 tavaszán Révész Magyarországra érkezik a spanyol El Sol napilap kiküldött tu-
dósítójaként. Barcelonában száll gőzhajóra, amely Genovába viszi, majd onnan vonattal 
utazik tovább Velencébe, ahova május közepén érkezik. A hónap végén felkeresi a bécsi 
Magyar Követséget72, hogy megismerje a magyar követ, Gratz Gusztáv73 véleményét a 
«fehérterrorról».

Véletlenszerűen – vagy nem – ugyanebben az időben Orbók Loránd is Magyarorszá-
gon tartózkodik, mint az «El Sol külön tudósítója». Orbók egyetlenegy cikket küld a na-
pilapnak «En la Hungría blanca. Cómo se viaja en Hungría» («A fehér Magyarországon. 
Hogyan lehet utazni Magyarországon») címmel (El Sol, 1920.04.23). 

Szülei magyarországi lakásáról Révész a következő levelet74 intézi XIII. Alfonz spa-
nyol királyhoz75:

 
Szombathely, 1920. június 9.
– Sire, – A Spanyolországban élő Magyarok Közösségének, melynek elnökei 

Berényi Vilmos, az Unión Alcoholera műszaki igazgatója és Deutsch Károly bankár, 
leghőbb vágya, hogy a Magyarország és a második hazájának tekintett Spanyolor-
szág között fennálló kapcsolatokat szorosabbra fűzze. E célból az az elképzelése, 

72  Révész valószínűleg Németh Andor barátjával tartózkodik Bécsben, mivel amikor barátja a francia fogságból 
kiszabadul, nem tér vissza Magyarországra, hanem Bécsben marad, ahova 1919 májusában érkezik. Arthur 
Koestler így ír Emlékiratok című művében: «Németh felszállt a Budapestre induló vonatra, de csak Bécsig 
jutott el, mivel időközben a Kun Béla által vezérelt kommunisták forradalmat robbantottak ki, és megszakadt 
a kommunikáció». Bár úgy tűnik, hogy igazából nem ez volt a késedelem oka, hiszen Kuncz szerint «Bécsben 
már szédülten támolyogtunk egész napon át. (…) Bécstől Budapestig két napig utaztunk.» Tehát ugyanúgy 
eljuthattak volna Magyarországra, ahogy a társaik. Németh személyesen megjelenik a magyar követségen, 
ahol felajánlják neki a főtitkári állást. Rá egy hónappal a kommunista kormány megbukik Magyarországon, és 
Németh – a diplomáciai testület tagjaként – politikai menekült lesz. 1926-ban tér vissza Budapestre, amikor 
a Horthy-rezsim kezd liberálisabbnak mutatkozni. Bécsi tartózkodása idején a bécsi magyar menekültek 
hírlapjának, a Bécsi Magyar Újságnak dolgozott újságíróként. 

73  Gusztáv Gratz (Gölnicbánya /ma Gelnica, Szlovákia/, 1875 – Budapest, 1946). Bécsi magyar követ (1919. november 
– 1921. január), majd külügyminiszter (1921. január – 1921. április). A Habsburg-restauráció elszánt híve.

74  A levelet Anderle Ádám is idézi Hungría y España, relaciones milenarias (Szeged, Szegedi Egyetemi Kiadó, 
2009) című könyvében, valamint Benisné Szabó Éva  Andrés Révész, el escritor (2004) című szakdolgozatában, 
melynek konzulense Anderle Ádám volt.

75  A dokumentumot az Archivo Histórico Nacional de Madrid (Madridi Nemzeti Történelmi Levéltár) őrzi, ahova a 
Fondo Histórico del Archivo del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperaciónból (a Külügyminisztériumi 
Levéltár Történelmi Archívumából) került át.
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hogy Ő Királyi Fenségét, János herceget76, Őfelsége harmadszülött fi át helyezze 
Magyarország trónjára. Spanyolországban élő honfi társaim engem bíztak meg a 
feladattal, hogy a tervvel kapcsolatos propagandát kifejtsem Magyarországon, ahol 
jelenleg a madridi El Sol kiküldött tudósítójaként tartózkodom.

A propagandát a következőképpen szándékozom megvalósítani:
1. A katolikusoknak elmagyarázom, hogy Spanyolország katolikus ország, s 

hogy Felséged a «legkeresztényebb» címet viseli.
2. A protestánsoknak a protestáns Angliáról beszélek, kiemelve, hogy ez a 

nagyhatalom bizonyára támogatná Őfelsége Viktória Eugénia királynő leszárma-
zottjának, Ő Királyi Fensége János hercegnek a trónigényét.

3. Az iparosoknak és kereskedőknek kiemelem Spanyolország liberális és de-
mokratikus karakterét, egyszersmind leírom nekik természeti kincseit és a háború 
idején szerzett javait.

4. A hazafi aknak elmagyarázom, hogy a lehetséges jelöltek közül csak Ő Királyi 
Fensége János herceg van abban a korban, hogy igazi magyar királlyá váljon, annál is 
inkább, mivel Felséged ereiben a mi királyaink vére is folyik.

5. Végezetül pedig Horthy Miklós magyar kormányzónak – aki mögött az egész 
hadsereg ott áll – magyarázom el, hogy Ő Királyi Fensége János herceg trónralépése 
esetén tíz évig ő lehetne a régens. 

Felséged bizonyára tudja, hogy:
1. A Keresztény Nemzeti Párt katolikus királyt szeretne, lehetőség szerint 

Habsburgot.
2. A Kisgazdapárt, amely a képviselői számát tekintve a legjelentősebb párt, s 

amelyet javarészt protestánsok alkotnak, határozottan ellenzi a Habsburgok vissza-
térését, s egy angol herceget részesítene előnyben.

3. Horthy Miklós egyelőre nem foglal állást, mert nem akarja maga ellen fordí-
tani egyik pártot sem, és talán azért sem, mert még nem látja elérkezettnek az időt, 
hogy magas hivatalát elhagyja.

Mindent egybevetve: az Ő Királyi Fensége János herceg jelölése mindenki kí-
vánságának eleget tehetne, hiszen Őfensége katolikus, közeli rokona a Habsbur-
goknak, de egyszersmind az angol protestáns királyi háznak is, és Horthy is régens 
lehetne, amíg a herceg be nem tölti a tizenhatodik életévét. 

Hogy ezt a propagandamunkát elkezdhessem, szükségem volna Felséged 
előzetes beleegyezésére. A feladatot természetesen a legnagyobb diszkrécióval 
hajtanám végre, mintha csak a Spanyolországban élő magyar közösség ötlete vagy 
kezdeményezése lenne. De hogy a propaganda eredményes legyen, szükségképpen 
rendelkezésemre kéne állnia némi jelentősebb pénzösszegnek, ami viszont – fi gye-
lembe véve a magyar korona alacsony árfolyamát – nem jelentene különösebb áldo-
zatot pesetában.

Esedezem Felségednek, vegye fi gyelembe levelemet és adja meg nekem a 
szükséges utasításokat, aki semmiféle haszonra nem gondolok, kizárólag a két ha-
zám érdekében írok. – Felséged királyi lába elé borulva – Andrés Révész.   

76  Utalás Juan de Borbón y Battenberg, Barcelona grófj ának (1913-1993) személyére. A jelenlegi spanyol király, 
VI. Fülöp nagyapja.
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Amire az államtitkár, Lema márkija és Ripalda hercege az alábbi választ küldte:

Igen Tisztelt Uram: – E hó 10-én megkaptam fi gyelmes levelét s az abban foglalta-
kat tudomásul veszem, hálásan fogadva értékes fáradozásait.

Az ügy azonban túlságosan kényes ahhoz, hogy magam vállalni tudjam az ez irá-
nyú döntésekből fakadó felelősséget. – A legmélyebb tisztelettel.

Mai szemmel nézve a Spanyolországban élő magyar közösség ötlete akár esztelen-
nek is tűnhet, de Révész felhívja a fi gyelmet a dolog fontosságára az 1920 decemberében 
Budapestről küldött cikkében:

Tudósítás Magyarországról. A dinasztikus probléma.
Nem szeretném fárasztani az olvasókat ezzel a 

problémával, amely számukra nyilván különös; de ha nem 
foglalkoznék vele, Magyarország jelenlegi helyzetéről 
írt cikkeim hiányosak volnának. Valójában a dinasztikus 
probléma a politikai aggodalmak középpontjában áll (…).

(El Sol, 1921.01.08)

Ingo Niebe Al infi erno o a la gloria: vida y muerte 
del cónsul y espía Wilhelm Wakonigg en Bilbao (1900-
1936) (A pokolba vagy a dicsőségbe: a konzul és kém 
Wilhelm Wakonigg élete és halála Bilbaóban /1900-
1936/) című könyvében említést tesz egy bizonyos 
jelentésről, amelynek a címe «Espionaje enemigo 
en España» («Ellenséges kémkedés Spanyolország-
ban»), s amelyben Wakonigg alakját általában a 
csempészettel hozzák kapcsolatba. Wakonigg az 
Osztrák-Magyar Monarchia alkonzulja volt Bilbaó-

ban 1914 és 1916 között, 1919 szeptemberéig pedig a konzulja. A nyomozás a szövetséges 
kémelhárítás fi gyelmét Baszkföldre, majd Madridba vezette. A csempészhálózat műve-
leti központja Madridban volt, melynek az élén Arnold von Kalle, a Káiser nagykövetsé-
gének katonai attaséja állt. Neki dolgoztak be Meinen és José Arnaldo Weissberger77, az 
Assicurazione Generali78 biztosító madridi igazgatója. 

77  Josef Arnold Weissberger (1878–1954). Sokoldalú személyiség. A prágai amerikai alkonzul Arnold Weissberger 
fi a. A cseh Broumov községben született, Prágában és Bécsben végezte tanulmányait. A természetrajz, 
állattan, földrajz és művészet iránti érdeklődéséből adódóan többször is felfedező útra indult (Kis-Ázsia, 
Málta, Tripolitánia,...). Volt egy régiségboltja, ahol a spanyol örökség fontos darabjai mentek át a kezén. 
«Híres madridi zsidó; befolyásos kereskedő, aki mindenkit ismer és minden nyelvet beszél» (Pedro Salinas, 
Cartas de Viaje: 1912-1951 (Utazónapló: 1912-1951), Valencia, Editorial Pre-Textos, 1996). Lefordította 
angolra Lorca Vérnász című darabját, amit Bitter Oleander címmel mutattak be 1935-ben New York-ban. 
Neve a szövetséges államok hivatalos lapjainak valamennyi feketelistáján felbukkant: The London Gazette 
(1917.09.28), The Edinburgh Gazette (1917.10.02), Journal Offi  ciel de la République Française (1919.05.05), stb. 

78 Ingo Niebe könyvében tévesen szerepel, hogy a Banco Hispano Austro-Húngaro igazgatója volt. 

Révész 1920 táján

(Kép: Az ABC napilap Fotóarchívuma)
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Ingo Niebe a következőket írja a könyvében:

Meinen két másik némettel dolgozott együtt, akik szoros kapcsolatban álltak a 
La Alcoholera Española egyik mérnökével, a magyar Berényi Vilmossal. Ez a cég egész 
Spanyolország területén jelen volt, de a szövetséges ügynököket leginkább a francia 
határhoz közeli Rentería79 nevezetű gipuzkoai helységben működő irodái érdekelték. A 
kémvadászok megfi gyelték, hogy Berényi abba a fi ókirodába helyezte el az embereit, 
következésképpen gyakran tartózkodott abban a gipuzkoai községben (...). Munkájában 
egy másik osztrák, egy bizonyos Carlos Deutsch segédkezett neki, aki szintén szerepelt 
a szövetségesek feketelistáin. (...) A banda tagjai Madridban jöttek össze, nyáron pedig 
San Sebastiánban. 

Nem tudjuk, hogy Révész jelen volt-e vagy sem a San Sebastián-i nyári összejövetele-
ken. De az biztos, hogy a Révész nevét is feltüntető feketelisták egyikén a neve mellett az 
«Alameda 4, San Sebastián» cím szerepel, ami azonos egy másik személy, Camilo Ochoa 
de Zabalegui címével, aki nemcsak San Sebastián önkormányzati képviselője és Norvégia 
alkonzulja volt, hanem tengeri szállítási ügynök is.

Berényi Kuttner Vilmos mérnök (Vilmos németül Wilhelm, spanyolul Guillermo), a 
spanyol Mezőgazdasági Érdemrend Lovagkeresztjének a birtokosa a gipuzkoai illetőségű 
Dominica Alberro Loinazt vette feleségül. A háború végeztével minden jel szerint megvált 
a La Alcoholera Española cégtől és megalapította Guillermo Berényi Sociedad Anónima 
(Berényi Vilmos Részvénytársaság) elnevezésű, nehézgépek eladására szakosodott saját 
vállalkozását, amellyel számos nyilvános pályázaton vett részt úthengerek, utcaseprő 
gépek, teherautók, stb. beszerzése céljából. Berényi 1928-ban hunyt el Madridban, s az 
özvegye 1930-ban férjhez ment Juan Luis Calleja Gutiérrezhez (1895–1979), akinek apja a 
híres Saturnino Calleja volt, a Los cuentos de Calleja (Calleja meséi) szerzője.

Révész egyébként Huracán sobre la puszta (Vihar a pusztán) című regényét Saturnino 
unokájának, Juan Luis Callejának (1922–2008) ajánlja: «A rendkívüli tehetségű íróknak, J. 
L. Cromwellnek és Juan Luis Callejának. Hódolattal: Andrés Révész». A Callejának írt dedi-
káció kettős, hiszen a John Louis Cromwell név Juan Luis Calleja80 művészneve volt.

Berényiné szerepel az első világháború idején az Egyesült Királyságban tartózkodó 
spanyol foglyok között81.

79  A Sociedad Unión Alcoholera Española céget 1912-ben alapították Lezo-Rentería helységben. Spanyolország 
első préselt élesztő gyára volt és ‚Danubio’ (Duna) márkanévvel értékesítette a termékeit.

80  Dominica unokaöccse, Enrique Fernández de Córdoba y Calleja tájékoztatása szerint Berényi Vilmos igen 
tehetős ember volt, és már benne volt a korban, amikor megismerte Dominicát, aki akkoriban még szinte 
gyerek volt. Halálosan beleszeretett, s az egyik legjobb svájci iskolába iratta be, majd később feleségül vette. 
Idő múltával, már súlyos betegen, megismerte a fi atal Luis Calleját, akinek, mivel jó embernek és kifogástalan 
gavallérnak találta, szerét ejtette, hogy bemutassa Dominicát, azzal a meggondolással, hogy az ő halála 
után jó férj lenne számára. És valóban így történt: a megözvegyült Dominica férjhez ment Luis Callejához, 
és boldogan éltek. A Calleja család úgy emlékszik, hogy Berényi Vilmos valamilyen módon rokonságban volt 
Zilahy Lajossal. 

81  FO 383/85 jelzésű okirat (Scandinavia and Spain: Prisoners). Megtalálható a The National Archives of the 
United Kingdom (az Egyesült Királyság Nemzeti Levéltára) archívumában: «Mrs Berenyi, Spanish subject in 
the UK: question of special fi nancial assistance from HM Government; permit to reside in the UK».
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A feketelistákon szereplő Carlos Deutsch a Kärlich községéből származó Karl Doetsch 
Kalt (1870-1951) német állampolgár személyének felel meg, aki Enrique (Heinrich) Doetsch 
(1839-1894) unokaöccse volt. Enrique és a szintén német Guillermo (Wilhelm) Sundheim 
(1840-1903) 1865-ben közös céget alapítanak Huelvában. Ez a ‚Sundheim y Doetsch’ elne-
vezésű cég bonyolítja le 1873-ban Minas de Riotinto bányáinak eladását a spanyol állam 
részéről a brit Riotinto Company Ltd. társaságnak, busás hasznot húzva a létesítmények 
szolgáltatásaival kapcsolatos szerződésekből. 1873-tól Enrique Doetsch az Ügyvezető Ta-
nács tagja, ahol fontos szerepet tölt be mint műszaki tanácsadó82. 

1879-ben Doetsch egy rézkinyerési eljárást szabadalmaztat Kanadában «Doetsch-
eljárás» néven, 1885-ben pedig – amikor Enrique már a társaság alelnöke – szerződést ír 
alá a Riotinto Company Ltd. társasággal, melynek értelmében évi 60.000 fontot kap bér-
leti díjként egészen 1894-ben bekövetkezett haláláig 83. 

Enrique 1884-ben elhagyja Spanyolországot, és Londonban telepszik le. Utódjaként 
unokaöccsét, Carlos Doetschot nevezi meg, aki 1902-ben feleségül veszi Justa Sundheim 
de la Cuevát (1870-1969), Guillermo Sundheim és Justa de la Cueva y Camporredondo lá-
nyát. Carlos Doetsch a United Alkali Company igazgatójaként is dolgozott Angliában.

Hogy Kalle, a csempészbanda főnöke valóban kapcsolatban állt Carlos Doetsch-csal, 
azt az az újságcikk is bizonyítja, amely hírül adja, hogy «Guillermo Kalle német állampolgárt 
kémkedés gyanújával letartóztatták El Escorialban»84. 1913. február 24-én így ír az ABC:

Huelva. A Madridban letartóztatott német állampolgár személyi adatai megegyez-
nek annak a Guillermo Kallénak az adataival, aki Carlos Doetsch úr e városbéli bankhá-
zának pénztárosi tisztét töltötte be, és aki 1908 végén Barcelonába költözött, ahol más 
állásban dolgozott, s ahonnan valamivel később Las Palmasra távozott.

Carlos Doetsch apósa, Guillermo Sundheim XII. Alfonz király és Antonio Cánovas del 
Castillo személyes jóbarátja volt, s a huelvai társasági körök fontos személyisége (elegen-
dő az elhalálozásakor megjelent huelvai La Provincia napilapot végiglapozni). Nagybátyja, 
a Katolikus Izabella Rend Nagykeresztjével kitüntetett Enrique Doetsch (aki több alkalom-
mal elutasította a XII. Alfonz által felkínált «Río Tinto márkija» címet), jó barátságban volt 
María Eulalia és María de la Paz infánsnőkkel.

Mindenképpen meglepő, hogy egy német, amilyen Carlos Doetsch volt, az ismeret-
len «Spanyolországi Magyar Közösség» társelnökeként szerepeljen, és hogy a neve fel-
bukkanjon, Berényiné neve mellett egy az Egyesült Királyságban őrzött spanyol foglyokat 
nyilvántartó 1915-ös dokumentumon85.

82  PEÑA GUERRERO, María Antonia: «Adolfo Sundheim Lindeman y el triángulo Barranquilla-Bremen-Huelva» 
(«Adolfo Sundheim Lindeman és a Barranquilla-Bremen-Huelva háromszög»). Historia y Sociedad (Történelem 
és Társadalom), Medellín, Kolumbia, 2009. július-december, 17.sz., 97-119.

83  LÓPEZ MORELL, Miguel Ángel:  La casa Rothschild en España (A Rotchschild ház Spanyolországban). Madrid, 
Marcial Pons Historia, 2005.

84 Blanco y Negro (Fehér és fekete) (1917.03.04).
85  Documento FO 383/85 (Scandinavia and Spain: Prisoners). Megtalálható a The National Archives of the 

United Kingdom (az Egyesült Királyság Nemzeti Levéltára) archívumában: «Carlos Doetsch, German subject, 
Director of the United Alkali Company in England: anti-British propaganda in Huelva; investigation into 
circumstances of his release from internment in UK and his arrival in Spain».


