
Névmagyarosításokat semmi körűlmények között sem szabad követelni.. Sohasem
voltam ennek a mozgalomnak a barátja, mert a név magyarosítása magában véve még
semmit sem jelent. Nem fejez ki érzelmet, tűzijátékés semmi más. A névváltoztatás csak
hosszabb szellemi áthasonuló folyamat záró aktusa lehet. Ha valaki egyik nemzetiségből a
másikba lép át - közömbös, hogy esetleg valamilyen rokonsági kötelék alapján - és
utána teljesen a másik nemzetiséghez tartozónak érzi magát, felvetheti a kérdést: miért
kell idegen hangzású nevet viselnem, ha már máshova tartozónak érzem magam? Én tehát
a nevemet is meg fogom változtatni. - De előbb és egyébként nincsen semmi értelme.

Még csak azt szeretném kifejteni, hogy minden kultúrtevékenység szabad gyakorlását,
tehát a film- és színházelőadásokat természetesen engedélyezni kell. De arra is vigyázni
kell, hogy a film vagya darab nemzetiséget, de egy embemek a nemzetiségi érzéseit se
sértse. Ezt természetesen meg kell akadályozni; mondanom sem kell azonban, hogy ilyen
kérdéseknek a megítélésében a túlzásokat kerülni. kell. Már átéltem azt az esetet, hogy egy
színdarabban egy újságíró komikus figuraként fordult elő. Erre az újságírórend hozzám
fordult és a sértés megtorlását kívánta. Minden embemek van hivatása, nemzetisége,
vallása stb. Ha az illető a színpadon nevetséges figuraként jelenik meg, nem szabad azt
túlzásig menö, erőltetett általánosításnak tekinteni, mert akkor minden irodalmi művé
szet megszűnik.A humorizáló irodalomban ez mindenkivel megtörténhet. Hiszen láttunk
a színpadon konzervatív földbirtokosokat és a főváros fiatal típusait komikus beállításban.
Az ember összes lehető tulajdonságait humorosan előtárhatják,csak célzatos irányzatnak
nem szabad előtérbe jutnia és ilyen esetek ellen megfelelően fel kell lépni. [ ... l
Befejezésül: a szociális érzék elengedhetetlen minden közigazgatáshoz. A szociális
érzékkel azonos természetű a nemzetiségi kérdésnek és a keresztény felekezetek - a
vallási türelmen felülemelkedő - összetartozandóságának helyes átérzése.

GORONDY NOVÁK SÁNDOR

Teleki Pálra emlékezve

Felkerestem MáriabesnyőtemetőjébenTeleki Pál sírját. Adombra küszö temetőfái között
magasodik Teleki Pál erdélyi faragású fakeresztje. Amegfeszített Krisztus előrezuhanófeje
üresen tekint a lábánál heverő romhalmazra. Kövek, cseréptöredék, vakondtúrás az
elsárgult gaztenger között, A keresztre függesztett kis koszorú elrothadt, többéves hó- és
esőverte nemzetiszínű szalagnál már összefolytak a színek. Telekit a szűklátókörűség a
múltban az önfeláldozásba kergette, halála után pedig a hamvait takaró gaztengerbe.

Sírja előtt emlékezem 1937 szeptemberére, amikor huszonkét évesen a kor nemzetpo
litikai igényeinek megfelelően a hárommillió koldus magyar paraszt helyzetén segíteni
akaró földreformtervünket vittem Teleki Pálhoz, az Egyesült Keresztény Nemzeti Liga
elnökéhez. 1939-ben a Liga titkáraként ő látott el útravalóval a vidéki szervezeteink
látogatása előtt. A nemzetiségi politika bölcs elemzése után a "tragédia előérzetével"

foglalkozott, a második világháború minket fenyegető következményeivel. Keserűen
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emlékezett politikai élete kudarcára, hisz 1920-ban a Keresztény Nemzeti ügát meg
alapítva hiába remélte, hogy az újból tragikus helyzetbe kerúlt nemzet előtt tornyosuló
feladatok megoldásához nyugat-európai színvonalra emelt, széles látókörű társadalmat
tud felkészíteni. Teleki levonta következtetését és visszavonult a Liga életéből.

Az Egyesült Keresztény Nemzeti üga húsz évvelkorábbi alapításávalkapcsolatban tudnunk
kell, hogy 1919-ben a forradalmat leverő, majd az ország nagy részét megszá11va tartó román
hadsereg katonai jelenléte miatt, majd a hazánkat a katonai önvédelemtől is megfosztó
trianoni szerződéskövetkezményeitőltartva, nemzeti önvédelmi érdekbőla háborúban részt
vevő tisztikarunk egy része és a hozzájuk csatlakozó polgári foglalkozású személyek titkos
társaságot alapítottak Etelközi Szövetség néven. Elnökéül Bihar és Békés vánnegye főispánját,

Feilitzsch Berthold bárót választották. A társaság első világháború utáni államszervezésünk
során egyre nagyobb hatalmi tényezővévált, a politikai és államhatalmi pozíciók nagy részét
tagjai nyerték el, Teleki pál az Etelközi Szövetség egyikalapító tagja volt.

Sem a Trianon utáni ország, sem az Etelközi Szövetség nem volt képes Teleki Pál
történelmi távlatokba tekintő és a világpolitikai változásokat érzékenyen szemlélő

gondolkodását követni. Teleki új titkos társaságot alapított, a Keresztény Nemzeti Ligát.A
Ligaban elsősorban tudományos szintet elért történészeket, jogászokat, közgazdászokat,
egyházi személyeket akart tömöríteni. Hivatásos katonákat nem hívott meg, amint azt
több alkalommal hangsúlyozta, az államélet teljesen más gondolkozásmódot és maga
tartást igényel a katonáktól, mást a politikusoktól. Teleki az ország társadalmi, gazdasági
helyzetének átalakítását követelte. Amint hangoztatta: a belpolitikai feszültségek 
különös tekintettel a veszélyes világpolitikai helyzetre - az ország nemzetpolitikájának
vezetését irreális irányba befolyásolhatják. Evéleményjelentőségétérzékelve kerestem fel
Teleki Pált az ország legszegényebb sorsú parasztságának földreform-igényével.

A népi írókkal együtt magam a három és fél millió koldus paraszt létkérdésén keresztül
csak szociálpolitikai követelményt láttam. Teleki Pál a szociálpolitikai problémán
túlmenően az ország politikai és gazdasági vezetőrétege nagymértékű átalakításának
módját is kereste a földreformban. Eszmefuttatásai során a különbözö magyar paraszti
rétegek társadalompszichológiai helyzetét vizsgálta. Véleménye szerint a milliós nincste
len paraszti társadalmat a földreform keretében emberi életnívóra kell emelni, mert
jelenlegi nyomorúságos élethalá1harcukban a konstruktív nemzetpolitikai munkában
rájuk nem számíthatunk. Embertelen helyzetük megalázkodásra és gyűlöletre kényszerí
tette őket. A feszültség kirobbanása nemcsak társadalmilag, hanem gazdaságilag is
romhalmazzá tenné az országot. Országos politikai érdek, hogy a legszegényebb sorsú és
helyzeténél fogva koristruktív állampolitikai gondolkodásra egyelőrealkalmatlan paraszt
ságot még a földreform során földrnüvesszövetkezetekbe tömörítsük, ahol emberi
méltóságot adó anyagi helyzetben, fejlettebb gazdasági ismereteket szerezve, már felelős
tudatú magyar állampolgárrá válva léphetnek majd az ország politikai életébe.

Nem zárközhatom el - az igazmondás kötelező igényével - a két háború közti kor mai
napig is sokakban a legfájdalmasabb emlékeket idéző, úgynevezett .zsidökérdéssel"
kapcsolatban a Ligaban elhangzott vélemények közlése elől. Teleki Pál elítélő magatartá
sára emlékezem. A német nácizmus hatására a magyar társadalom egy része a jobboldal
felé tolódott, és a Darányi-, majd az Imrédy-kormány idején előkészítettújabb "zsidótör
vény" végrehajtását követelte. Teleki Pál többször kijelentette, hogy a magyar alkotmány
ellenében nem hajlandó a magyar állampolgárok személyi jogaiban különbséget tenni.
Darányi bukása után Horthy kifejezett kívánsága ellenére sem vállalt megbízást kormány
alakításra. A helyette kormányt alakító Imrédy miniszterelnöksége idején Teleki, angol
kapcsolatait igénybe véve, tovább küzdött az antanthatalmaknál a trianoni szerzödés
legalább hallgatólagos hatályon kívül helyezéséért. Ennek ismeretében 1938 novemberé
ben, az első bécsi döntés után a Liga vezetősége Teleki eredményes munkájának
tulajdonította, hogy a Felvidék egy részének visszaszerzését az antanthatalmak is
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tudomásul vették. Horthy és a legfőbb politikai vezetés úgy vélte, hogy a Hitler politikai és
katonai stratégiájától meghökkent Nyugat-Európa helyzetét felhasználva, egyben Magyar
ország semleges státusát deklarálva Teleki nyugati kapcsolatai segítségével továbbra is
biztosíthatja az elszakított területeink további visszaszerzésének hallgatólagos nyugati
elismerését. Ezért Imrédy bukásakor Horthy a legerélyesebben követelte, hogy Teleki
alakítson kormányt. A csupán ellenérzéssei elfogadott kormányalakítás Teleki számára
egyben politikai csapda is volt, mivel a míniszterelnöki szék arra kötelezte, hogy a
parlament által megszavazott "zsidótörvényt" és annak végrehajtását tudomásul vegye.

Teleki ellenérzéseivel részben egyetértve a Liga magas rangú személyíségeí ezt a kérdést
gyakran tárgyalták. Feljegyzéseim alapján Baranyay lipót, a Nemzeti Bank elnöke, a
.zsidókérdés" hátterét is vizsgálva a következőket mondta: Nyugat-Európában az elmúlt
századokban kialakult pénzügyi, kereskedelmi és ipari fejlődés a nemzetek társadalmi
értékszemleletet átalakította. A sokoldalú gazdasági fejlődés széles körű polgári társadalom
kialakulásával járt, amely azután nagy létszámával és gazdasági erejével - ezen keresztül
politikai súlyával - az évszázados feudális társadalomszernlélet fölé kerekedett, és a
társadalmi értékrendet a polgári társadalom helyzetét tükrözőgondolkoz..ásmódra változtatta.

Az a történelem által igazolt törvényszerűség,hogy egy nemzet fölött uralkodó idegen
hatalom csak akkor érzi magát biztonságban, ha a hatalmába került ország törzsnemzeté
től idegen vagy elidegenített emberanyag kezében összpontosítja a gazdasági és politikai
hatalmat. Hazánkban az osztrák hatalom törekvéseit megkönnyítette az a helyzet, hogy az
új gazdasági struktúrák kész szerkezettel és szakértő személyzettel lépték át az ország
határt. Így az ismeretlen fogalmak és gazdasági szerkezetek nem is vonzották a magyar
vezető réteget. Nem érzékelte, nem ismerte a modern gazdasági fejlődessel együtt járó
társadalmi értékszemlelet megváltozásának szükségszerüségét, Mi lett ennek a követ
kezménye? A törvényszerűen hazánkba áramló új nyugati gazdasági struktúrát az új
feladatokat ismerő és hazánkba érkező idegenek valósítják meg és ők aratják le annak
gazdasági hasznát. Ez a helyzet a későn ébredőkben irigységet, idegengyűlöletet, majd
elsősorban antiszemitizmust keltett. Baranyay úgy vélte, az előrelátó politikus legyen
tisztában ezzel a rendkívül sok belső és külső veszélyt hozó helyzettcl. Meg kell oldaniuk
azt a kérdést, hogy a modern gazdasági szerkezetek magyarországi megvalósításából
mindenki arányosan vehessen részt, másrészt tudomásul kell vennünk, hogy európai
kultúrájú jogállam súlyos következmények nélkül scm törvénnyel, sem rendeletekkel nem
tehet különbséget állampolgárainak személyi, gazdasági jogai között, A magyar állam
polgár zsidók szernélyi jogainak megsértése a nemzetközi pénzpiacon máris fenyegető

megtorlásokat kilátásba helyező visszhangot váltott ki.
A tárgyaláson részt vevő Liga-tagok többsége Baranyay Lipót álláspontját fogadta el. A

gyér ellenvéleményt Reményi-Schneller Lajos pénzügyminiszter így foglalta össze:
Többedmagával sajnos nem hisz abban, hogy evolúció útján a magyarság arra alkalmasan
felkészült, új társadalmi rétegei át tudják venni a gazdasági vezetöszerepet hazánkban.
Szerinte a pszeudo-feudális felfogású földbirtokos osztály és vele együtt a sznob
hivatalnoki réteg nem igényli a gazdasági élet valódi és a magyarság javára tolódó,
mélyreható szerkezeti változtatását. A valódi gazdasági strukturaváltozás helyett volt
miniszterek, főispánok, más magas politikai személyiségek sorban veszik át a gazdasági
szervezetekben az elnöki és egyéb, intézkedési hatáskör nélküli látványos pozíciókat,
aminek következtében semmilyen lényeges változás nem áll be gazdasági életünkben.
Szükségesnek tartja, hogy a magyarság többségének igényét kifejező további törvényes
intézkedések útján folytassuk gazdasági életünk átszervezését.

Birkas Géza míniszterelnökségi tanácsos, a Liga főtitkára, a .zsidókérdés" törvényes
rendezését szintén ellenzi, majd - kiegészítve Baranyay Lipót véleményét -- kijelenti, hogy
az ország gazdasági összeomlásához vezetne a pénzügyi és kereskedelmi élet vezetőinek
nagymértékűgyors, drasztikus leváltása, és helyükbe sem jártassággal, sem összeköttetéssel
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nem rendelkező új emberek tétele. A modem államok világviszonylatban összefonódott
gazdasági életének személyi követelményeit gyors intézkedésekkel megoldani nem lehet.
Birkás Géza a gazdasági okok mellett "emberi" okokból is kifogásolja a zsidóság törvényes
megbélyegzését és a magyar közösségtöl való elkülönítését. Sík Sándor, Radnóti Miklós,
Szerb Antal magasrendű kultúráját nem nélkülözheti a magyar szellemi élet.

A fentiek elismerése mellett Hóman Bálint kultuszminiszter szerint a zsidóság
asszimilációja az őket körülvevő nemzetiséghez sokkal lassúbb, mint az ugyanazon a
területen élő más nemzetiségeké. Összehasonlításul szolgáljon, hogy a szlovákok,
németek, magyarok közös keresztény vallása természetes kapcsolatot és közös szellemi
élménytalajt jelent - még akkor is, ha nemzeti érzésük egymással szemben áll. A
zsidóságnál azonban ez az áthasonulás nehezebben valósul meg" mivel a zsidó vallás
egyben nemzeti összetartó erő, s ehhez a valláshoz semmilyen más nép nem tartozik.
Később az 1942 és 1943 évek fordulóján, a németek szovjet-oroszországi veresége

nyomán a Liga jól tájékozott politikusai a háború elvesztése miatt úgy vélték, hogy az
országnak a trianoni tragédiánál is súlyosabb következményekkel kell számolnia. Nemze
tiségeink, köztük elsősorbana szlávok és románok felkorbácsolt nacionalizmussal fogják a
megnagyobbodott ország területét újra szétdarabolni. Birkás Géza, a Liga főtitkára, a
magyar zsidóság kérdését új szemszögből tárgyalta. A világon szerte növekvő nemzeti
öntudat sok országban a zsidóságot - mint önálló nemzethez tartozó társadalmat 
nemzetiségnek tekinti. Akörnyező államokhoz csatlakozni akaró nemzetiségek érdeke az
ország területének és gazdaságának megcsonkítása, a zsidó nemzetiség érdeke viszont az
ország területének és gazdaságának minél nagyobb mértékűmegerősítése,s erre a célra a
maga világgazdasági kapcsolatait is felhasználja. Fontos szem előtt tartani, hogy a
magyarországi zsidóság helyzetének egyre embertelenebbé válása miatt a nyugati
hatalmak felháborodása és fenyegetése egyre nő, a vesztett háború hazánkra nézve előre

nem látható következményekkel fog járni.
Ligás emlékeim közül felvidéki és erdélyi területeink visszatérését felidézve, évtizedes

távlatból tekinthetek vissza a hazánkat évszázadok óta terhelőnemzetiségi kérdésekre. Mai
gondolkodásommal keresem az okát, hogy Európa legkorábbi és legliberálisabb nemzeti
ségi törvénye, a magyar 1868-as, miért nem hozott a magyarok és a nemzetiségek között
valódi, tartós megbékélést, kiegyensúlyozott együttműködést? Az okok és okozatok
összefüggésének elemzése közben újra Teleki pál gondterhes arca jelenik meg előttem,

amint 1940-ben, a második bécsi döntés után Budapesten a vonatból kilépve az őt ünneplő

ligásokhoz fordulva is csak annyit mondott: nAZ öröm korai" - mert a pillanatnyi sikerünket
körülvevő gyűlölethadjáratkövetkezményeit még nem tudjuk felmérni.

Magyarország sorsának tragikus szemlélete Teleki Pál életének utolsó évében sem
változott. Az okokat nemcsak hazánk geopolitikai helyzetében látta, hanem történelmünk
állandó válságot okozó fordulatai közül súlyosnak ítélte azt a politikai körülményt is, hogy
az első világháború összeomlását követő forradalom, majd a trianoni országvesztés
zavaraiban kialakult politikai gondolkozás alkalomszerűvolt. A megválasztott kormányzó,
államfői alkotmányos jogainak felhasználásával rányomta bélyegét az államvezetésre,
amely beszűkült látókörével képtelen volt követni a világpolitika alakulására ható összes
erőtényező útját, amit Teleki Pállal együtt több politikusunk előre érzékelt. Abeszűkült
politikai gondolkozás a húszas-harmincas években főként belpolitikai síkon bénította, a
kor igényétől eltérőerr az ország közéleti fejlődését. Külpolitikai téren a trianoni
szerződés revíziója miatt kapcsolódásunk a Berlin-Róma tengelyhez reálpolitikailag
megalapozottnak tűntmindaddig, amíg a nyugati hatalmak Hitlertőlés Mussolinitől a saját
érdekterületeiket nem féltették 1938-ban Teleki Pál bizalmas kapcsolatai útján arról
értesült, hogy Hitlernek a .Drang nach Osten" nyíltan hirdetett politikáját azért nem
keresztezi aktív lépéssel Anglia, mert azt remélte, ha Németország az első világháborúban
elvesztett gyarmatai helyett Közép-Kelet-Európát és a Szovjetuniót saját hatalmi körébe
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vonva, azok gazdasági erejét megszerzi magának, a nyugati hatalmak azt remélhetik, hogy
Anglia, Franciaország számára a háború veszélye megszünik, Hitler pedig a Szovjetunióban
a kommunista hatalmat felszámolja. Teleki Pál ezt az értesülését látta megalapozottnak,
arnikor Anglia az 1938-as müncheni egyezmény megkötésekor - a vele szövetséges
Csehszlovákiát cserbenhagyva - hozzájárult. hogy Németország a Szudétavidéket
megszalíja. Anglia érdektelenségét mutatta az a tény is, hogy a rnüncheni tárgyalás során a
brit delegáció vezetője, Chamberlain, a lengyel és magyar területi igények kielégítését
tárgyalás nélkül Hitlerre bízta.

Az elsö bécsi döntés és az azt megclózö müncheni egyezmény tárgyalásakor Telekí előtt

világossá vált, hogy az egye:rillt.'ny nemcsak igazságtételt jelent hazánknak, hanem újabb
veszélyt is rejt. AJJgagyűlésein újból és újból felhívta a politikai vezető személyek és újságírók
fígyelmét, bár az ország elvesztett területeinek visszatérése érthető lelkes németbarátságot
vált ki a magyar közvéleményből. a politikusoknak és újságíróknak kötelességük széles körben
tudatosítani a politikai óvatosság szukségességét. mivcl a nyugati hatalmak által hallgatólago
san tudomásul vett hitleri .Drang nach Osten" hazánkra ki akarja terjeszteni Németország
gyarmati hatalmát Teleki Pál politikai óvarosságra intő figyelmeztetése azonban csak.csekély
visszhangra talált. A németek segítségével visszanyert területek miatt érzett hála és lelkesedés
a közvélemény nagy részével azt is elhitctte, hogy a németországi nagybelpolitikai változások
példája nyomán nálunk is megvalósulhatnak a már évtizedek óta várt szociális, gazdasági és
társadalmi változások Teleki aggódva látta, hogy a kielégítetlen igények miatt közvélemé
nyünk nagy része egyre jobban elveszti reálpolitikai tisztánlátását, aminek súlyos következ
ményeit többen előre megjósolták

Teleki Pál eleinte gondterhesen bizakodó, majd egyre borúlátóbb magatartásának
hátterében két tényező állt. Az egyik a kétség közt vergődő boldog tudat, hogy a
Trianonban halálra ítélt szeretett nemzet lassú életre kelésében részt vehet. A másik az
1939. augusztus 23-i világpolitikai fordulat, amely a nyugati világ nagyhatalmainak
stratégiai elképzeléseit hirtelen felforgatta. Ezen a napon nyújtott kezet egymásnak Hitler
és Sztálin, majd felosztották egymás közt Lengyelországot. Teleki Pál részben családi
kapcsolatain keresztül értesült arról, hogy Angliát és szövetségeseit mennyire váratlanul
érte a hír, hogy Hitler a hirdetett .Drang nach Osten" tervét feladva nyilván nem a szovjet
területek politikai bevonásával akarja az első világháborúban elvesztett német gyarmatok
gazdasági erejét pótolni. Döbbenten figyelték, Hitler - az akkori szárazföldi katonai
felszerelési viszonyok között mindenkit felülmúló modem katonai erejével - érdekeinek
érvényesítésére vajon ki ellen akar fordulni. A nyugati hatalmak balsejtelme 1940. április
9-én beigazolódott, amikor Hitler Dániát, Norvégiát, Hollandiát, Belgiumot, Luxernbur
got és Franciaországot lerohanta.

A német hadsereg akcióját követő világviszonylatú megtorló háborús lépések az első

időkben Magyarországot nem érintették. A nyugati hatalmak nagyra értékeltek, hogy
Lengyelország megtámadásakor Hitler követelése ellenére Magyarország semleges státus
ára hivatkozva megtagadta, hogy a német hadsereg Lengyelország ellen hazánkon
keresztül vonuljon feL Politikai tekintélyünket tovább emelte, hogy közel százezer
lengyelnek adtunk menedéket, majd teljes fegyverzettel távozási lehetőséget biztosítot
tunk nekik Jugoszlávián át a nyugati lengyel hadosztályok megalakítására. A hitleri
politikával szembeni magatartásunkat pozitívan értékelő nyugati hatalmak hallgatólagos
tudomásulvételéről beszélt Ambrózy Gyula, a Kabinet Iroda főnöke, arnikor a Liga
gyűlésén 1940. augusztus 30-án - Teleki Pál bizalmas előzetes angol tájékozödásának
eredményével egyezően - bejelentette a Ribbentrop és Ciano részvételével létrejött
második bécsi döntést, amely Erdély többségében magyarlakta területeinek egy részét 
a román kormány belenyugvása mellett - hazánknak visszaadta.

Teleki Pál egyike volt a két háború között azon kevés politikusainknak, akik hazánk
érdekeinek képviseletekor széles látókörrel a világpolitikára ható összes erőkösszeegyez-
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tetése után hozta döntését. A külpolitikailag dilettáns Horthy, szembefordulva Teleki
reálpolitikájával, Hitler szárnyai alatt megtámadta ]ugoszláviát. Ambrözv Gyula tájékoz
tatásából tudtuk, hogy Teleki hiába adta tovább Horthynak az angol politikai körök szigorú
figyelmeztetését, amely szerint a Balkán elleni támadás és az abban való részvétel a
legfontosabb angol érdekeket sérti. A Balkán birtoklása ugródeszka az angol érdekeltségű
Boszporusz, Kisázsia, az arab világ, a Szuezi-csatorna ellen. Horthynak a német szövetség
ben kiadott támadási parancsa Teleki Pált, a végzetes ballépésért szintén felelősségetérző

miniszterelnököt az öngyilkosságba kergette.
Teleki Pálnak az lett volna a kötelessége, hogy aktív miniszterelnökként a nyugati

hatalmakhoz meneküljön és ott emigráns kormányt alakítson. E korszak eseményeinek
szemlélőjében természetesen felmerül a kérdés, hogy Teleki Pál nyugati emigráns
kormányának víziója, az 1941 áprilisi világpolitikai helyzetet mérlegelve, reális lett volna-e
vagy sem. Válaszu I szolgáljon a Liga, valamint az Etelközi Szövetség megfelelő ismeretek
kel rendelkező, érett gondolkozású vezetőinek 1940 májusától nyíltan hangoztatott
véleménye, mely szerint a hat nyugat-európai ország német lerohanása, a hatalmas
területek megszállása Németország katonai erejét megosztja, gazdaságát kimeríti. E
vélemény realitását erősítettékaz 1940 decemberétőlérkező titkosszolgálati hírek 1941.
június 22-én Hitler megtámadta a Szovjetuniót, és ezzel Németország önmagát és vele
együtt Magyarországot is az egymással szövetségre lépő országok gyűrűjébe zárta.

Abban az időben családom vezérkari tiszt tagjaival gyakran egyeztettük az általam ismert
politikai vezetők véleményét a háború esélyeit illetően, a magyar hadsereg magasabb és
közepes rangú vezetőinek véleményével. A politikai vezetők nagy része a hadvezetési
tudomány legismertebb német tanítómestere, Clausewitz véleményével egyezően a
többfrontos hitleri háború előreláthatóvereségét már 1940-ben valószínűnektartotta, a
Legfelsőbb Honvédelmi Tanács (LHT) néhány tagjának, köztük nagybaconi Nagy Vilmos
nak, Náday Istvánnak, Gorondy-Novák Elemérnek ellenvéleményével szemben, a minden
elképzelést felülmúló kezdeti német háborús sikerek bűvöletébenHitler végső győzelmé
ben hitt. Majd később a német kifulladási jelek ellenére továbbra is hinni akart.

1941. április 3-án, az akkor érvényes világpolitikai realitásokat követő Teleki Pál,
összeütközve a hazai szűk látókörű katonapolitikával, vesztesként öngyilkos lett. 1942
végén újabb világpolitikai problémák támadtak, s Magyarországot ismét a nyugati
hatalmak politikai érdeklődésénekkörébe vonták. 1942-ben a német hadsereg szovjet
oroszországi kifulladása, majd a sztálingrádi csata elvesztése után a front visszafordulása, a
szovjet hadsereg gyors nyugati térfoglalása Angliát arra késztette, hogy a közel-keleti
gyarmatainak előterébenlevő Balkánt, a Szovjetunió esetleges megszállásától tartva és azt
megelőzve saját politikai befolyási övezetébe vonhassa. Ebben az időben a németek
háborús stratégiai helyzete következtében a jövőbe néző angol politika, már a németek
tartós balkáni hatalmi helyzetétől nem tartva, Magyarországot - félretéve az 1941-es
politikai konfliktust - saját befolyási övezetébe akarta bevonni. Ezzel az igénnyel fordult
1943 február elején az angol titkosszolgálat lisszaboni nagykövetünk útján a magyar
kormányhoz. Wodianer Andor lisszaboni nagykövetünk a tárgyban tett hivatalos je
lentését 1946-ban miniszterelnökségi kollégámtól, dr. Birkás Gézától, mint acsaládomat
is érintő okmány másolatát, megkaptam. A nagyköveti jelentés hiteles szövegének
kézhezvétele és tudomásom szerint most első alkalommal való közzetétele számomra
azért is különös jelentőségű,mivel igazolja, hogy Ambrózy Gyulának a Liga vezetősége

számára tartott titkosszolgálati tájékoztatásai valóban megfeleltek az akkori kül- és
belpolitikai helyzetnek
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Lisszabon, 1943. február ll.
Wodianer Andor lisszaboni követjelentése Kállay Miklós
miniszterelnöknek és külügyminisztemek
20. pol. 1943.

SzigoTÚan titkos!

Régi ismer6söm, akiról tudom, bogy az angol titkosszolgálatban bizonyos Közép
Európával összefüggő beosztása van, kapcsolatot keresett velem. Néhány nappal
ezelőtt találkozót beszéltem meg vele. A beszélgetésről, melyben végig receptive
viselkedtem, az alábbiakban számolok be.

Angol ismer6söm azon kezdte, bogy a bdborút a tengely kétséget kizáróan
elvesztette. Azoroszjronton még nem értek véget a meglepetések. Február közepe táján
újabb meglepő dolgok fognak ott történni. Az angolszászok a közeljövőben, de
legkésőbb három hónap múlvapartraszálinak Európában. Hogy bol, az természetesen
a katonák titka, esetleg több helyen egyszerre. Az adanai találkozó nem volt egyszerű
platói tény. Következményei rövidesen láthatók lesznek.

Iekintve, bogy a győzelem órája gyors léptekkel közeledik, valószínűnek tartja a
német hadseregnek rövid időn belüli vertikális összeomlását. Mint őszinte magyar
barát sajnálja, bogy senkijelentősebbállamférfíaink közül nem tartózkodik London
ban,' és ennél fogva ügyünk szomszédainkkal ellentétben nincs képviselve. Félő, bogy
ellenségeink - má.r tudniillik a kisantantbeli ellenségeink - ki fogják ezt a
körülményt a magUk javára használni és hogy mire mi kiérünk Angliába, már res
iudicatákkalfogjuk magunkat szembe találni. Hajlandónak nyilatkozott egy magyar
politikust, azonban csak egy reprezentatív magyarpolitikust - haazide ki tudnajönni
- egy angolPasszussal Angliába néhány napra teljes titokban átküldeni. A magyar
tábornoki karból a következőkre számítanak: Vörös János, Dálnoki-Miklós Béla,
Gorondy-Novák Elemér, Lakatos Géza, Ddlnohi-Veres Lajos, Lázár Géza, KissJános ny.
tábornok.

Nem fél Európa kommunizálódásától. Az oroszok dvilizálódnak. Természetesen
lesznek bosszúállások, egyéniek és kollektívek. Németországban pl. kétségtelenül
bosszút fognak állni az általa elnyomott népek. Ez sajnos elkerülhetetlen. De közép
európai országoknak nincs mitőlfélniük. Természetes, bogyfasiszta vagy náci érzelmű
elemekkel az angolszászok nem fognak szóba állni. Olyan embereket keresnek, akik
demokrata érzelműek, súlyuk van az országban és nem kimondottan oroszellenesek.

A továbbiakban kifejtette, bogy Magyarország helyzete tulajdonképpen jó. Földrajzi
fekvésünk megmagyarázza, miért tettünk úgy, ahogy a dolgok történtek. Kétségtelenül
lehettünk volna ügyesebbek a módszerek megválasztásában, de népünk gerinces maga
tartását, aparlamenti rendszer mellettikitartását, a zsidókkal való humánusbánásmódot
angol kÖTÖk méltányolják. csak az újvide1li események ejtettek mély csorbát becsűletűn
kön. Emiatt a szerlJekkel valószínűleg még igen sok nehézségünk lesz.

A háború utáni évek tervei mégnemforrottak ki. Nem vitás, bogy amennyiben nekünk
van a háború utánra elgondolásunk, annak nem szabad senki ellen sem irányulni.
Pozitívumokra van szükség, nem negatívumokra. Oroszországgal modus vivendi-t kell
találnunk. Bízhatunk abban, hogy Anglia, mely erre a szerepre súlyánál és befolyásánál
fogva a legalkalmasabb, közvetíteni fog az oroszok és a közép-európai népek között.

Az angolok megérdemlik a győzelmet. Nincs mégegy nép, amely a legutolsó két évben
ugyanüyen teljesítményekre lett volna képes. 33 mülió emberállAngliában a bonvédeimi
szolgálatban. Azországban vértelen forradalom játszódott le.Akik a háború előttiAngliát

ismerik, a legnagyobb csodálkozással járnak London utcáin. Szociális téren hatalmas
reformokat hajtottak végre. A társadalmi válaszfalakjoformán teljesen eltűntek. Megnőtt

az összetartozás érzése, megváltozott az élet formája.
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AtTa a kérdésre, hogya casablancai határozat était la réponse du berger il la bergere,
igenlóleg válaszolt. Szóval elismerte, hogy az válasz a többszöri német tapogatozásra.
Kérdeztem. hog')! nem akar-e Rbeinbabennel összejönni. Negatív udlaszt adott, hozzá
fűzte, bogy Rbeinbabennél sokkal fontosabb németekkel tárgyal.

Az olaszokat nagyon sajnálja. Azt üzeni nekik.. hog')! ha Amerikával mennek, azok
biztosan Sforza grofot vanják a nyakukba. Viszont, ha az angolokkalfognak tartani,
akkor megtarthatják a Sauoyai házat.

Wodianer s. k.
m. kir. követ

1943 tavaszán Ambrózy Gyula óvatos kifejezésekkel éreztette, elérkezettnek látja az
időt, hogy Anglia felé lépéseket tegyünk, de minden jel arra mutatott, a német
titkosszolgálat itthon a hivatali és katonai szerveinknél és a külföldi követségeinknél is
hatékonyan beépült. Egyelőre udvarias formában már többször figyelmeztettek, ha
ellenséges szándékú egyének a német-magyar szövetségi hűséget veszélyeztetnék. ez
szövetségí kapcsolataink megvédésére kényszerítené Németországot mindenáron. Csak
jóval a háboru után tudtam meg Ghyczy Jenő külügyminisztertől.hogy Horthy a német
megszállástól tartva, Kállayval egyetértve, az 1943. február 11-i londoni meghívásnak nem
rnert eleget tenni. Ehelyett hivatali funkciót már nem viselő személyek útján kíséreltünk
meg az angolokkal kapcsolatot tartani, ezzel viszont az angolok nem voltak megelégedve.
Ambrözv Gyula az angol kapcsolatfelvétel kérdését nem érintve, 1943 tavaszán arról
tájékoztatta a Liga vezctőségét, hogy a szerb partizánokat Anglia is ellátja korszeru
fegyverekkel, és a balkáni hadihelyzetet figyelemmel kisérve az angolok katonai part
rászállást készítenek elő a Balkánon.

Az óvatos reményt keltő hírek 1943 novemberében Sztálin, Roosevelt, Churchill
teheráni, sorsunkat is eldöntő megállapodásával mcgszünrek, Ambrözy Gyula tragikus
hangú tájékoztatásban közölte. hogy Roosevelt és Churchill befolyásos tanácsadójának
üzenetéből tudja, Sztálin Anglia balkáni partraszállási tervét a legdurvább szovjetellenes
lépésnek tartja, és amennyiben Churchill nem mond le erről, a Szovjetunió kénytelen lesz
fegyverszünetet kötni Hitlerrcl. Ambrózy Gyula szerint a katonai és politikai meggondolá
sok arra késztették Angliát és Amerikát, hogy Sztálin követelésének engedve feladják a
balkáni partraszállás tervét. Anglia teljes egészében mégsem adta fel hagyományos Balkán
politikáját, mert amikor a szovjet hadsereg 1944. október l-jén Jugoszlávia területére
lépett, szinte azzal egyidöben, 1944. október ';-én mégis partraszállt Görögországban.

Vidéki utamon a falusi temetők hangulatát keresem. Ládpetri temetőjében szepen
gondozott sír feliratáról olvasom:

Gulyás Pál szakaszvezető 27 éves korában hősi halált halt
Orelkán, Oroszországban 1941. október 23-ikán.
'Tested mcssze pihen de mi mégis látunk
Hazánkért haltál meg, lelked köztünk vagyon
Hősi hírnevednek e kő legyen öre
A jutalmad pedig, menyországi béke.
Nyugodj békében, Jézus, Mária szent nevében.

A magyar falu, közel fél évszázada saját hősi halottjainak cmlékét hűséggel, gonddal
ápolja. Teleki Pál ernléket az igazságot kereső közvélemény elöl a sírján burjánzó
gaztenger örökre ne rejtse.

675


