
Me~Jtért várá~ semjrhatták,mt1r~o0Iyannemyol,t" s,,1JmJ.tudWlk ~áJa.d<;>rMenyhértröl sem,
3:J.'l~, ré8i,~rög é$ ~tin I?~eve!ekból ~r}(esz~tték'JACrtolyan.?~, a Sánl!~r ,aalád birto,,"á-
ban n1nCSeilekes' nem IS voltak. 4. j\ Sáh~ar csaJád hamiSgenealógtajat 1796-baIi szerkesztették,

,~ s akkor szer~é1c,1Ilet&leghamisftOtták k b6nikát'is-. 5~A tJOgány-áldozókclylifil szerepel-
," " 'tetett kókDSzdi6..serlel~ osrégi, hanem il~, slá2Bdi ötvÖ8tRUnk~.6, A szék!,lykrénika családi
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, ,Teleki :P~léseurÓ,paj. kor:társ~j,
" ." .1 ' ",

Teleid ,Pált az a tény mindenképpeneurópai kortársai fölé emel~ hogy nem csupán
politikus éSállamférfi volt, hanem nemzetközi biró földrajztudös éSkart(,gráfus, valamint

, mmaS ~~á1iS.kultúra:k.váló, is~röjt.~po1j~~j feladatok:éSk~e~tc;~prán: i~min-
digmeamaradt fi,tdósnak,' aki Ú8Y,j~tott~lpii1y4jának legjelentosebb és egybéOjyegsÓ szaka-
szához. hogy azt mege1O1.OcnaküJönbö1&(j,nyupH,egyetemek:en. konafesSZ'tlsokon képviselte
hazájlit1i geográfia, a gazdaság és a :Politik~ téli1áköt6beÍ1.'Bnnef{'k-6Szönbette,hogy amikor
bilatentJJslVágy, nemzetköziértekeztttekeh'kdrimióyfokeiit'vagy"e-g~r(íeri',delegációtag-
ként kel1ettínegnyilvánulnia, tárgyalnia, az ott felvetodött kérdéseket a legtöbb, tárgyaló-
partnerénél szakszerubben volt képes megközelIteni. ,

Teleki a nemzetközi tudományos tanácskozásokon úgy mutatott rá a Duiia~medence

földrajzi egységénekTrianori~ elhatárOzott 1~aSági és 'politi~'~~~olrsagábÓl
,~ZÓ súly()s, 1>ro1?lémáir~;hogyugyanakkor'7 soli, tekintetben,.~y-Zsi1inszkYQez
hasonlóan - ráirányította a figyelmet e regióra leselkedo kettOs veSzélYJ,'e;'ameiy,'ahitleri

náci imperialista törekvések oldafáTO1,illetve' fi',smttiiri,boJsevlzm~ ifetöt (~~' a:német
és az orosz birodalmak között elterülo' kis országokat és népeket. AInikOt-Pedigalig n~hájty

hónappal Hitler hatalomra kerülése utál! részt vett Pári~b~aSzel1eini E~yjittmukÖdés

, '.., "'",t ',' , ',' , '

A lenti e16aclis.e1banazott 1992.január 9-én Budapesten;,a Kossuth Klubban: a "Te1eki Pál
és kora',' cimtí konferencián. ..' , , , ,", '
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Nentt.etközLBizottliága(Commíssion Intemationale deCoopération Intellectuelle)iHésén,
"Az európai szellemjelene éSjövoje" c. témak&rol olyanszellemóriások köi'.Öttfejthette,ki
a nézeteit, mint Berttand Russel, Paul Valéry, AIdOUSHuxley.,'JoSéOi1egay Gasset és
Madariaga. Majd,amikor 1936-baneszervezet BUdapeStett"reDdeztekotiférenciáját.,Ahu-
manizmUs-szerepeit'mai ember kulturális kópt6sében.'"dmmel, oIYan"eli$~t váltOtt kí
felszóIáIásávid,hogya következo esztendobene neves szerveZettagjai sorába választotta.
Teleki Pál--:. egyébJunkcióimeJlett - 1931-tol1935.igelnöke volt a ;,Nouve11eRevuede
Hongrie" c. nagy híru francia nyelvu magyar folyóirat szerkesztObizottságának,amelynek
feladatai közé tartozott idonként a trancia értelmiségegyeskiválóiágainak a ~rszági
meghfvása; A történctiirodalomban ,sommásan csak kon7.entátívjelZovel iIIOtettTeleki
1937-benkiállt aUestin Bouglé professzor,az École Jlortnalesupérieur igaqat6jának meg-
hfvásáért, holott a magyar kit :.külÜDDili1isztérium'~teIlmftettc 'ezt''az''ÍnVitálista pro-
fesszor baloldali és.szabadkomuves,volta miatt. ' " . . ",

Még ugyan 'számos adálékkalegészitbctnénk lá Teleki Pálteljessielkiiir Pörttéját, de
úgy vélem, az általam felsoroltak is elegendonek bizonyulnak 'ahhoz:ikérdésfeltevéshez,
hogy vajon mindezt akár. csak. egyetlen politikus kortársát!;'>},is .elrtlondhatnáIík? ',.

, Amikor Teleki 19Ji. novem1)erében vissmlctrült a politikai éledJe ~elobb mint kul-
tuszminiszter,majd 1939 februárjában mint kotmányelnök, végzeteSéseményC!uorozata
kezdettrázúdulni Európának, eme vészzónájára;Németofszág ekkóri'a,már bekebelezte
Ausztriát, és Csehszlovákia is áldozatul escttaZÚD. münchenipolitikának;'Á.'nyugatide-

,mokratikus. ~alybati1lmak gycnJCsé8ét,látva" Teleki ekkor még egy' .Róma'::":"Budapest-
Varsó tengely létréhozásában.reménYkedett,amely majd alkalmasnak fog biiohyWDi,arra,
hogy ellensúlyulszolgáljona további'német terjeszkedé4nekEz'aremmysq csuPánnéhány
hónapig éltethette Telekit, 1939 s2Jeptemberéig.amikor is a hitleri'«lsápatOf{Jriegkezrlték
Lengyelo.Jszq lerohan4sát, ezzel elindítva a második világháborútdsmeretesek Teleki ér-
demeia lcngye~ekügyében.A il. bécsidöntés"azudély-részi tecületek~tér*,után azon-
ban Teleki csatlak0Ztatta Mag~arprszágo.t,a háxlIDlhatahDiegyeznitny~ bolottolyan
ellenzéki politikusok. mint Bajcsy.Zsilinszky,Eckhardt, peyer és, Rassayhelytelenítették
ezt a lépést. Igaz: Chur~hillvédelmébevesziT-elekitezórta dönt~rt,mert azt,jrja köny-
vében, hogy Magyarország ,Vi)lélpcsat~QroU a háromhatalmi,egyezménY~' de ;,nem
kötelezte el magát határozottan.", ,'" '., ' -',

Teleki tehát ~ ,avésqerhes idoszakban volt Magyar0~g miniszrerell)ök'e.~or
a Moloto\'-Rib~t1;oppaktum lehetové tette, hogy a hitleri és a' sztálini bÍF~makkö-
zötti országok ésné~ a. &bikumtól Görögor~zágig sorra az imperialista agresszió áldo.-
zataivá váljanak. ' , ,',.

T~i magatartását ekkor nem az Európa,balsor~t :meghatárw.(lolyan diktát91'okkaJ
kívánjpk,~basonlitaoi., mint Hitler, ~lini. vagyéppen Sztálin, hanem ~ nyug~ ,de-
mokr~oiák," elsosorban Franciaország és Anglia, valamint a régió országainak.a PQlitiku-
saival, ver.eijJivel. Amikor erre a feIádatra vállalko~k, abból kenkiindulnunk~hQgy eb-
ben arégióbfn Magyaror~g,az. eJso világhlij)ocú veszt~iközött foglalt helyet. amelYállam-
tól.az öt ért trianoni i8~gtalansál' miatt nem várhattilkoJyan ömneitartóztatá~, b(>gy
ne éljen a. történelem ;uJ*" lehetoséggel; elu~ítva azokat a terij)etgyarapodásokat. a.melyek
a két bécsi döntés, yau.mint ,~kárpá;taljaiakció révén kínálkQztak. ' .;,

Az, ctU'ópai status quo. ÍUmtartása' 1938~óLazért, v~t lehetetlenné, JOei1'a.ayuptide-
molq'atikus nagYl1ataImak-lisamerikai sZöVtt$éaesük nem.készültek fela' lli. BiiOOalomból
fenyegeto aaresszjósoro%atra. a vi148háború kirobbaPtá84ra.' Ennek .a leilátváft~ösabb' bizo-
nyítéka volt a müncheni. politika, amely egyfelol Franciaország és; Anglia ,gyen,_ét és
felkészü1etlenségét"bizonyKotta" ugyanakkor pedig ft náci vezetés' tettrekészségét.

Ennek megfeleloen a történelem, kemény itéletet, mondott" Ii, francia DaIildierés az
angol Chambcrlain' kormái1~lOOkök felett, hogy kapituláns' ÓlagaÚD1ásuldcalbátoritották
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az a...~rokat,és hozzájárultak a II. vilásháború kitöréséhez. Edowmd Daladier a
Radiká!szocialistaPártnak volt egyik vezetoje,és már 1933-34-000 is miniszterelnök,hogy
azután 1936-bana hadügyi ~árcagazdájaJegyen.Európa - és benne FrBllciaorszás- törté-
netének a 1cakritikusabb.idoszakábantölti be ismét a miniszterelnökipdsztot, 1938áprili-
sátó!l940 márciusáig.O. .aki társadalompolitikainézeteit tekintve a szélsopolgári Galoldal-
hoz tartozott, nem ismerte fel az európai realitásokat.Nagymértékben terheli a felelosség
Franciaország katonai készütetIensélJtért,és ennek követkerttében az .94O-es ÖS5ZeOm-
lás6rt..," ..'.

Majdnem ugyanebben: az idoben: 1931-toI1940 májusáig volt miniszterelnök DaJadier
angol kollégája, Neville Chamberlain. a konzervatIv államférfi. NalY JUZe volt a Francót
segito. ún. benemavatkozásipolitikaés a hitleri agressziót bátoritó megbékéltetési Pblitika
folytatásAban. Mindketten aláitói a müacheni egyezm6nynek. Arra törekedett, hogy a náci
Németországgal és a fasiszta Itáliával egy szovjetellenesmegegyetést hOZ2!ODlétre. Miután .
ezt no~ sikerültelérníe, a II. világháború kitörése után az angól csapatok norvégiai kudarca
miatt lemondásra kényszerült. ,

Utóda, ChurchiU a II. viIágháborlÍról frt könyvében keményen blrálta mind a franeia,
mind az anai61kormánymeglillcuvómUncheni politikáját. részletesen foglalkozva ChamOOr-
1ain magatartásával München elott és után.. Ugyanakkor hiányolható,. hOlY a lengyel ese-
mértyeklc:elkapcsolatban nem fr Malylirország. szerepérol, ilIetve a Te1e'ki~kormány lengyel-
barát .magatartásáról. Ezzel szemben, amikor ezt követoen aZ európai. eseményeket elemzi
és kitér az.,1941 tavaszán lezajló jugoszláv vá1ságra, Teleki magatartásáról6s Magyarország
szerepá'oI felt6n6en hlmgsú1yosan és pozitfvan fr. A hazai Teleki-írod81omban:nem 'olvas-
hatunk il~n pozitfv képet és ~rt6kelést a Teleki..JrormányróI. de különösen a miniszterelnök
személyérol.Éppen'ezért most átadom a szót ChurchiIlnek: .

- ..A mqyár -kOrmány 1940. décemberben. kötött barátsági szerzodést JugoszláViával.
De ha nyiltan szeinbeSzállal'i6metkövetetégekkel, CSakisazt éri el. hogya l'i6metek a küSzo-
bötiálló hadmfiwtetek: során rrtegSzál1ják Magyarországot. ÁwnkfvüI nagy kfsér.tés volt,
ho8Y'visszafoglalhatja a Itatáraitól délre- felcvoterUtetelcet. amelyektol a trianoDj békeszer-
zodés fosztotta m~g Jugoszláviajavára. nlel<i gróf, atnagyar minisztetelnök köVetkezetesen
azon fáradozott, hogy országa bízonyos mértékben megtarthassa' cselekvési szabadságát.
Korántsem volt meggyozodve róla, hogy Németország megnyetia- hliborút;.. Hitler ultimá-
tumaazt követelte meg tole. hogy megszegjea JugoUtáviÍivat kötött iííégállapodást. Csak-
hogya kezdeményezést kivette a kezébéSla magyar vezérkar, meIyJiet fonöke, a német
származású Werth. tábornok a magyar kormány háta mögÖtt. köZ"ftetlenma német fopa-
rancsnoksággal egyeztette a teendoket.

Teleki .habozás -ri61külhazaáJ'ubúnalc núnositette Werth eljárását: 1941. ápnlis 2-án a
londoni magyar követ arról' érteSftette, hog~ a brit külügyminisztérium" hivatalosan közölte
vele: ha Magyarország részt vesz'a Jugoszlávia elleni német fel~pésben, Nagy-Britannia
hadÜ2'Jenetévelkell számolnia. így Magyarország az elott a' választás elott állt;, hogy vagy
hiábavaló ellenállásra szánja el magát az átvóÖuló német csapatokkal SlJCmbeD,vagy nyil-
tan szembekerül a S2JÖvetségesekkel,és elátulja:Jtigomáviát. Ebben a: kegyetlen' helyzetben
Te1éki gróf egyetlen megoldást látott, hOgy becsület6tmentse. Röviddel este kilenc után
elment a külügyminisztériumból, és visszavonult Sándor-palotabeli lakosztályába. Ott
valakifelhfvta 1elefonon.Úgy'hírlik, az'Öttel im tudatta, hogy.a .német. csapatok már át-
1éPt6Ca magyar határt. Nemsolckalezutlin".TeIekí grór:fobe lotte mapt. öngyi1kosságával
avatt a c61ja,hogy magát éS nép6tfelmentse a Jugoszlávia elleninémct támadásért viselt
felelt~ssé8 alól. Á:ldozata tisztára mosta nevét a történelem elott..."

Eddig az idézet. Nem hiszem, hogy ehhez valamit is szükséses hozzátenni.
Ezdc után vállalt témám szempontjából fontosnak tartom a fiayeluiet arra a r6gióra

irányítani, amelyben akkor Mqyarország Iétezett.,Csehsz1ovákia helyén keleten a Tiso-féle
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fasiszta szlovák bábálIamot találjuk. Jozei Tilo katolikus .lelkész Andrej Hlinka halála
után a Szlovák Néppárt vezetoje. Kews.n)tudjáktóla, hogy már 1927.ben miniszteri tár-
cát töltött be a csehszlovák kormányban 1929.ig.ÁZ egészs68ügyj tárca volt az öw. A cseh.
szlovák állam felbomlásakor, 1938-ban elobb a magyar kormánnyal tárgyalt, ésogyszlovák
autonómia esetében kilátáslDa helyezte Srzlovákia csatlakozását Magyarországhoz. Majd
miután Berlintol kedveri)bb ajánlatot. kapott, a náci biroda1ocnqressztv akcióit tUlogató
politikájával,. SzlovákiAt Hitlef Yédnöksége alá helyerzve.elobb. Wehnnacht Oldalán orvul
megtámadta Lwtgyelországot; majd a német csapatokkal ~yütt részt wtt a keleti badjárat-
ban. Jozef Tiso akit mostanában a szloviik ilaeiooalistakÖl'öW reh~bilitá1ni óhajtanak -
pánjával együtt. samély szerint is azzal dif;sek:edhetett.hOlW KÖ2.ép.EurópábBn a. fasiszta
pártok lc:ÖJ;ülegyedül a' !lzlovák Néppártg)lÖ1rerei nyúltak vissu a múltba, amikor is az
elso világháború után Andrej Hlinkavúctés6veia szlovák,aUtmómiakivtvásáért harcoltak
az elsö Csehszlovákiában. ' .

Nem volt kellemesebb. szömszédja Magyaronzásnak -- és.Telekinelc- dé1lceletensem,
mert a FI; bécsi döntést 'követoen J940. suptember 3.án Ion, Antonescu tábornok Hitw
támogatásával államcsínnyel vette át a hatalmat II. Károly kiFálytól. A fasisztattilctátor a
náci birodalom csatlósalcént Romániát kiszolgáltatta a Wetumacbt háhorús terveinek, hogy
ezért Transnistria'lI1évvel ukrán területeket csato1hasson' Romániáboz. Kormányzási mód.
szereire jéllernzö,hOIY bebizon)'itotta: a tömeges zsidóellenes pogrootok vé8rehlijtisa sorAn
nem szorul a náci Németorszá8 segitségére. OátlástalanságárajelleIhZÖ, hogy 19144tavaszán
felajánlkoz;ott Hitlernekegy Magyarország elleni akcióban vaJó r6sz\éte1re.

MalJYUoJ'S3ág6s Teleki számára csupán délen létuett egy olyan szo~, Jugoszlávia,
amellyelaJlét!t ]aötötte mes Teleki a bar'tsá~ S!!erzodést, hogy ily. m0don közös enS",,1
kíséreljék meghiúsitani a hitleri Németországnak Délkelet-Európára, a Balkán fc16irAnyuló
agressziós terveit. Jugoszlávia lerohanása uem azoaban Magyarorszá! köröl bezárult a
fasiszta gyuru, és délen Ante Pavelic-csal az élen egy horvát usztasa állam poglavnikja lett
Magyarország szomszédja.

Miközben ezek az események a szomszédainknál lezajlottak, a náci Wehrmacht csa-
patai leigázzák Lengyelországot, elfoglalják Dániát és Norvégiát. majd a Benelux államok
után térdre kényszeritik Franciaországot, és 1940júniusában bevonulnak Párizsba. Ezekben
a vészterhes idokben: 1939~ptemberétol1941 tavaszáig egyetlen kormányfo van Európá-
ban - a semleges országok~ kivéve - aki nem Veszpéldát szomszédaitól, és nem fasizálja
országát. s ez Teleki Pál.

Sot: ezek~n az ~vekben és hónaQP!Fban ~ltkkori európai tön~nelemben példátlan
esemény tönéni~ M~or~gon, ~IYnek titkai 11168ma sem közismertek. A magyar
miniszterelnök illegális. földalatti propagandatevékc:oységre szánja el magát a náci és nyilas
szellemi mákony ellen. Ennél a tevt'enyséfénél kitunoen h,a,s;Jnosította nemzetneveloi ké-
pességeit és gyakorlatát. Vezérlo go1\doljttát Igy fogalmazta meg: ,.Magyar úton kell tar-
tani a lelkeket abben akrizisben, a~lybctn Európa hajója dobálózik. Magyar úton. tudva
mindig azt, hová akarunJc;:menni, de ~t ~s,honnan jöVOnk... ..

Teleki a miniszterelnökségen az ún. lélektani hadviselés Y. osztálya kere"ben megszer-
vezi a Nemzetpolitikai Szolgálatot, amely kifelé szoci.és iNdalompolitikai tevékenységet
végzett, mig befelé a náci- és nyilasellenes propagand~boró titkos míihOlye lett. Oly
mértékben titkosan folyt a munka ezen a téren, hogya kormány tagjai közül is csupán
Keresztes-Fischer ;Ferem: belügyminiszter tudott róla. ,

Teleki e szolg4Jat 'YeZCtojévéKovrig Béla egyetemi tanárt nevezte ki, aki foleg szociál.
politikai tanulmányaival már addia js bfsznos tevékenységet végzett. Kovrig huségesen és
eredményesen szolgálta Teleki eszméit, és ugyanezt elmondhatjuk arról a maroknyi gárdá-
ról, amely ot körülvette. Közülük elsosorban Molnár Sándor barátomat kell kiemelnem,
aki Párizsból hazatérve és mint Bajá.y~*Qk:b8rá1i körének tagja került kapcsolat-
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ba Teleki Pállal. Ó volt az, aki a sÚlönmegjelentetettún. ..Közérdeku Levelek"sokszoro-
sitását és postázását irányitotta-qy kis Szttb.utcailalcásból. Molnár adatai szerintmintegy
2 és fél ,millió.példányra becsülheto.a. ,~közérdek(ileYélek"cimén'az ország szinte minden
zugába.eljuttatott röplapmennyiség. . .

És .alck~rmég nc;msz6kunk a "Nemzeti Könyvtár~'.sorozatáról,amely legális.'köntös.
ben 8ZÍltJén.TelelcivédOSláI'nyliialatt jött létre, és.a'sororl.ategy-egykiadványát átlagosan
10-15ezer;példányban juttatta el az olvasókhoz.Hadd soroljuk fel legalábbnéhány szei'zo
nevét: IllyéS.Gyula, Féja Géza, Móricz Zsigmond, Nagy Lajos, Tamási Áron, Tersánszky
Józsi Jono,Tolnai Lajos, V.eresPétet, Kodolányi János, Sinka István. Hogy cenépmuvelo
sorozatban ilyen ménékben hoJJyetkaphattak a népi irók, az nem. csupán a szerkeSzto,
Molnár Sándor .érdeme,hanemo~ Telekié..aki jól tudta, .&rogyil magyar parasztság
kezébea fajtája soraiból kiemelkedoirók könyveit kell adni.

Íme, amikor Európa különbözo sarkain már felgyulladtak a II. viláaháború torkoJat-
tüzei, Ma,yarországon nernhallgattak a J11ÍWák.ntertJlitle Tiso páter, Antonescu condu-
cator és Sztálinszomszédsásábanvolt egyminiszterehWk,TeleIciPál;aki a legvégsokigigye-
kezettnépe. és országa számára a békét megorizni.

Ma sokszoréssQkan hivatkoznak EulÓpáta.ésan:a: mire köteleznebennünket a közös
európai ,mííve~g.és ~~miség. Csak sajnos, a szaYaikontúl a tettek ritkán következnek,
illetve cgés.zcnmás tetteknek vagyunk a tanúi. A miszomszédságunkban is-felbáboritó
és szégyenleteseseményekJtítszQdnakle. Pedig már Teleki arra figyelmeztetett ;-idézem
ot: ..Európát a,...k~Qsq;fekörése és kultWiímodajuttatta, hogy kincseit c:sU.arra
basználjafel, .hoiYa társadalmt. valamint politikai küzdelembeniDind barbárabb fe8yve-
reket kovácsoljE)Aés.alkalmazzonúgy a nemzetek,belsopolitikájának te. mint a nemze-
tek.közti érint~zésben.". ..",

Vajh' EurÓpajelenlegi vezetoiDlfC8ZivlelnékTeleki Pál szavait!
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