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TELEKI PÁL KÜZDELME A MAGYAR FÜGGETLENSÉG MEGİRZÉSÉÉRT  
 

- Magyar külpolitika 1939 - 1941 
 
 1939 nyarán mint kisdiák Jászón, az elızı ısszel visszakerült Felvidéken voltam 
cserkésztáborban. Egyik délután a tábort váratlanul meglátogatta Teleki Pál miniszterelnök, aki 
délelıtt hivatalos minıségében részt vett az új jászóvári premontrei prépost, Gerinczy Pál 
beiktatása alkalmából pontifikált szentmisén. Cserkésztiszti ruhában jött titkára, Incza Péter 
kíséretében, leült közénk, együtt énekelt velünk,  majd - mielıtt  visszatért Budapestre - idıt talált 
arra is, hogy velünk, cserkészfiúkkal elbeszélgessen. Amikor hozzám szólt néhány szót, 
autogramot kértem tıle. Okos, jóságos, de kissé gúnyosan csillogó szemével erısen megnézett: 
"Maradandóbb emléket adok Neked". S berajzolta jegyzetfüzetembe saját karikatúráját. A 
karikatúra ugyan nem volt "maradandó", mivel a jegyzetfüzet Budapest ostroma idején elveszett. 
De a jászói rövid találkozás emléke egy életre szóló maradt. Ma is látom magam elıtt Teleki 
mélységesen bölcs, de finom iróniától sugárzó tekintetét, ırzöm magamban az akkor hatvanéves, 
örökifjú fıcserkész vonásait. Két év sem telt el, s a lelkiismeretével vívódó és hazája sorsáért 
aggódó államférfi önkezével vetett véget életének. Az ı emlékének, a magyar függetlenségért 
vívott tragikus küzdelmének szentelem az alábbi tanulmányt.  
 
Teleki kormányalakítása, s Kárpátalja visszatérése az anyaországhoz 
 
 Teleki Pált 1939. február 15-én nevezte ki Horthy kormányzó miniszterelnökké. Elızıleg 
a túlzottan németbarát, a nemzet alkotmányos hagyományait megtagadó és parancsuralmi 
rendszer bevezetésére törekvı Imrédy Bélát lemondatta, s helyébe Teleki kultuszminisztert, az 
Európa szerte nagy tekintélynek örvendı egyetemi professzort bízta meg kormányalakítással. 
Mivel az ezt követı két évben Teleki irányította az ország külpolitikáját, nem tekinthetünk el egy 
rövid személyes  jellemzéstıl. 
 A régi erdélyi családból származó gróf széki Teleki Pál Bethlen István és Kállay Miklós 
mellett a Horthy-korszak egyik legmarkánsabb személyisége volt. Magas kultúrája, széles 
látóköre szinte predesztinálta ıt, hogy olyan idıben vegye át a magyar külpolitika irányítását, 
amikor a nemzet célkitőzései arra irányultak, hogy egyrészt megırizze függetlenségét és 
önállóságát a magyarságra nézve halálos veszélyt jelentı Harmadik Birodalommal szemben, 
másrészt minden alkalmat megragadjon a trianoni békeszerzıdés igazságtalanságainak 
kiküszöbölése érdekében. Teleki heroikus erıfeszítése és önként vállalt tragikus halála még a vele 
szemben álló és ıt bíráló történészek elismerését is kiváltotta. Elég, ha pars pro toto a neves angol 
történészt, C.A.Macartneyt idézem, aki így jellemezte ıt: "In many respects Teleki was the best 
man whon Hungary could have chosen to guide her through teh crisis now so fast approaching" 
("Sok tekintetben Teleki volt a legkiválóbb ember, akit Magyarország kiszemelhetett arra, hogy 
átvezesse az országot az oly rohamosan közeledı krízisen.)1 
 Alig vette át Teleki a kormány vezetését, kiélezıdött az 1938 ıszi események óta 
meggyengült Csehszlovák Köztársaság belsı válsága és a magyar kormánynak lépéseket kellett 
tennie Kárpátalja visszaszerzése érdekében.2 Miután Hacha köztársasági elnök 1939. március 10-
én a szlovák szeparatista törekvések elfojtása céljából a Köztársaság egész területén 
ostromállapotot rendelt el, a szlovák tartománygyőlés március 14-én kikiáltotta Szlovákia 
                                                           
1 Macartney, C.A., October Fifteenth. A History of Modern Hungary, Edinburgh 1956 (továbbiakban: October), 
I.kötet, 224 p. 
2 Az 1938. szeptember 29-i Müncheni Négyhatalmi Egyezmény a csehszlovák állam németlakta területeit a Német 
birodalomhoz csatolta. Ezt követıenTeschent és környékét Lengyelország egy huszonnégyórás ultimátum révén 
szerezte meg. Magyarország a Trianonban elszakított Felvidék déli, túlnyomó részben magyarlakta részét az 1938. 
november 2-i német-olasz Bécsi Döntés segítségével kapta vissza. 



önállóságát, és Jozef Tisot, a Szlovák Néppárt elnökét választotta meg államfıvé. A következı 
napon német csapatok vonultak be Cseh- és Morvaországba, s Hitler a maradék cseh és morva 
területeket "Birodalmi Protektorátussá" nyilvánította. Ezzel egyidejőleg a németek által 
támogatott s Volosin páter vezetése alatt álló nagyukrán nacionalisták kikiáltották 
"Kárpátukrajna" önállóságát, s az 1918 elıtt ezer éven át Magyarországhoz tartozó 
"Ruthénföldön" egy Magyarországot és Lengyelországot egyaránt fenyegetı német csatlós ukrán 
államalakulat körvonalai kezdtek kibontakozni.  
 A nagyukrán nacionalista törekvések megakadályozása és a baráti Lengyelországgal 
régebben fennálló közös határ helyreállítása céljából 1939. március 15-e és 17-e között a magyar 
honvédség - eleget téve a Bródy András vezette magyarbarát ruszin párt kérésének - a Teleki-
kormány gyors döntése alapján bevonult Kárpátaljára. Ellentétben az 1938. novemberi 
eseményekkel, a németek ezúttal nem ellenezték a magyar bevonulást.3 Valószínőleg azért, mert 
tudomásukra jutott, hogy a magyarok passzivitása esetén Beck lengyel külügyminiszter lengyel 
csapatokat akart bevonultatni Kárpátaljára.4 Bár a magyarok a kárpátaljai bevonulást Hitler 
világszerte felháborodást kiváltó és a II. világháború elıjátékának tekinthetı prágai bevonulásával 
párhuzamosan hajtották végre, Anglia és Franciaország mérvadó államférfiai, így Sir Alexander 
Cadogan brit külügyi államtitkár és Georges Bonnet francia külügyminiszter helyesléssel vették 
tudomásul a magyar akciót, amely végsı sorban a német külpolitikai törekvések ellen irányult.5 
 
A Teleki-kormány külpolitikája a háború elıestéjén és a "furcsa háború" idején 
 
 1939 nyarán az európai feszültség háborúval fenyegetı válsággá fokozódott. Hitler prágai 
bevonulása, az addig általa fennen hangoztatott önrendelkezési jog lábbal tiprása olyan mérető 
felháborodást váltott ki nemcsak Anglia kormányköreiben, hanem a széles közvéleményben is, 
hogy e hangulatváltozás örökre elsöpörte a "megbékélési politika", az ún. "Appeasemenet" 
eszméjét. Chamberlain brit miniszterelnök 1939 március 31-én garantálta Lengyelország 
függetlenségét és területi integritását, s rövidesen mindenki elıtt nyilvánvalóvá vált: ha Hitler 
folytatja eddigi agresszív külpolitikáját, ezzel újabb európai háború veszélyét idézi fel. Európa 
egyre közelebb került a szakadék széléhez, szaporodtak a német-lengyel határincidensek s a 
Szovjetunió és Németország 1939. augusztus 23-án megkötött barátsági és megnemtámadási 
szerzıdése bizonyossá tette: a háború elkerülhetetlen.  
 Milyen külpolitikát folytatott Teleki ebben az idıben, amikor az ország függetlensége és 
külpolitikai cselekvıképessége egyre nagyobb veszélybe került? Mindenekelıtt az olasz és angol 
kapcsolatok ápolását tekintette legfıbb feladatának. Ez nem bizonyult könnyő feladatnak. 
Olaszország az 1939 májusában aláírt "acélpaktum" után egyre inkább felzárkózott a Német 
birodalom mellé. Anglia pedig oly kedvezıtlennek tartotta Magyarország geopolitikai helyzetét, 
hogy - bár Lord Halifax külügyminiszter és Cadogan államtitkár rokonszenvvel fogadták a 
kárpátaljai bevonulást - Magyarországot az angol külpolitika szempontjából már 1939 tavaszán 
"leírták".6 A magyar közvélemény ugyanakkor megütközéssel fogadta Chamberlain 1939. április 
13-i, Romániának adott garancianyilatkozatát. E garancianyilatkozatot relativálták ugyan, amikor 
Beck lengyel külügyminiszter kérésére Halifax közölte Barcza György londoni magyar követtel: a 
Romániának adott garancia csak német támadás esetén lép életbe, s Anglia - hogy nyitva tartsa a 
magyar revíziós lehetıségeket - csak Románia függetlenségét garantálta, de nem területi 
integritását.7  

                                                           
3 A magyarok már 1938. novemberében be akartak vonulni Kárpátaljára. E tervezett bevonulást közös német-olasz 
ultimátum akadályozta meg. 
4 _Adam,Magda, Magyarország és a Kisantant a harmincas években (továbbiakban: Kisantant), Budapest, 1968, 368-
369.p. 
5 Macartney, October,I. 355-356.p. 
6 Barker, Elisabeth, British Foreign Policy in South-East Europa in the Second World War (Továbbiakban: British 
Policy), London 1976, 63 p., Macartney, October, I, 355-356.p. 
7 Back, Jozef, Dernier Rapport (továbbiakban: Rapport), Neuchavel 1951, 195-196.p. 



 A német-szovjet barátsági és megnemtámadási egyezmény aláírása után Telekiben az a 
meggyızıdés kristályosodott ki, hogy Magyarországnak morális szempontból is a nyugati 
hatalmak gyızelmét kell kivánnia. 1939 augusztus végén titkos üzenetet juttatott el Lord 
Halifaxnak, amelyben az angol külügyminiszter tudomására hozta, hogy a magyar kormány nem 
fog Németországgal együttmőködni Lengyelország ellen. Bár Magyarország nem tesz közzé 
hivatalos semlegességi nyilatkozatot, a küszöbön álló háborúban semleges álláspontot foglal el - 
szögezte le a brit külügyminiszterhez intézett üzenetében Teleki Pál.8 Ezzel egyidejőleg gróf 
Csáky István külügyminiszter lengyel kollégája, Jozef Beck tudomására hozta: Magyarország 
nem enged át területén német csapatokat Lengyelország ellen.9 
 Az 1939. szeptember 1-én kirobbant háború gyökeresen megváltoztatta Európa térképét. 
Lengyelország a német hadigépezet és a szovjet hadsereg együttes nyomása alatt összeomlott. 
Magyarország szomszédságba került a Szovjetunióval. E hatalom expanzív törekvései ugyanúgy 
veszélyeztették Magyarország függetlenségét, mint a Harmadik Birodalom terjeszkedése, bár 
1939 ıszén még utóbbi jelentette a tényleges veszélyt.  
 A lengyel hadjárat és az ezt követı "furcsa háború", a "drıle de guerre" idején a Teleki-
kormány külpolitikáját, amelyet a gróf Bethlen István volt kormányfı köré tömörülı konzervatív, 
keresztény, legitimista, liberális és mérsékelt baloldali pártok is támogattak, két célkitőzés 
vezérelte: a függetlenség megóvása a Harmadik Birodalom törekvéseivel szemben, és ezzel 
párhuzamosan: minden adódó lehetıség kihasználása a trianoni szerzıdés revíziója érdekében. 
 A Teleki-kormánynak a függetlenség megóvására irányuló erıfeszítései a drıle de guerre 
idején eredményesek voltak. Csáky külügyminiszter a lengyel hadjárat idején erélyesen 
elutasította a német birodalmi kormány arra irányuló kérését, hogy Magyarország engedélyezze 
német csapatok átvonulását és engedje át vasútvonalait a német véderı részére.10 Több fenyegetı 
hangú német jegyzék ellenére a magyarok kb. 140 ezer lengyel menekültet fogadtak be. Számos 
Magyarországra menekült lengyel katonai egységnek sikerült a magyar hatóságok tudtával 
Franciaországba, illetve Angliába menekülnie. Szinte valamennyien részt vettek a Szövetségesek 
oldalán a Hitler elleni háborúban.11 
 A Németországgal fennálló feszült viszonyt ellensúlyozta az Olaszország és 
Magyarország közötti barátság. Ugyanakkor egyre barátibbá váltak az angol-magyar kapcsolatok 
is. Nagy érdeme volt ebben az 1939 elsı felében Budapestre kinevezett új angol követnek, Owen 
St.Claire O Malleynek, aki állandó nyomást gyakorolt a Foreign Office-ra s sürgette a magyar 
kívánságok fokozott figyelembevételét. Ebben az idıben - 1939 ıszén - felmerült egy dél-kelet-
európai blokk létesítésének a gondolata olasz és - burkolt - angol támogatással. E blokk tagjai 
lettek volna Magyarország, Románia, Jugoszlávia, Bulgária, Görögország és Törökország. Ciano 
olasz külügyminiszter - aki e semleges blokk egyik szorgalmazója volt - abból a felvetésbıl indult 
ki, hogy a két expanzív nagyhatalmat, Németországot és a Szovjetuniót távol tartsa a dél-kelet-
európai térségtıl.12 Magyarország szívesen csatlakozott volna ehhez az államcsoporthoz, de 
feltételként szabta, hogy Románia tegyen bizonyos területi engedményeket, különben a 
közvélemény nem támogatja ezeket a törekvéseket. Ciano és Mussolini azonban ebben az 
idıszakban erısen ellenezték Románia bármilyen gyengítését.13 O Malley budapesti angol követ 
viszont javasolta a Foreign Office-nak, gyakoroljon nyomást Romániára a magyar revíziós 
igények legalább részbeni kielégítése érdekében. A Foreign Office azonban nem osztotta O 
Malley álláspontját. Amikor 1940. február 9-én Barcza György Lord Halifaxnél tett látogatása 
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alkalmából kérte "İfelsége kormányát", adjon diplomáciai támogatást a Romániával szemben 
fennálló revíziós igények békés rendezéséhez,14 a Politikai Osztály vezetıje, Sir Orme Sargent, 
Halifax részére írt feljegyzésében így ítélte meg Barcza kérését: "Mivel Magyarország nem tud 
szolgálatokat tenni számunkra ebben a háborúban, nem érdemes részünkrıl javára áldozatokat 
hoznunk."15 Ez volt az angol külügyminisztérium hivatalos álláspontja olyan idıszakban, amikor 
az angol külügyeket még a magyarok iránt viszonylag barátságos érzelmeket tápláló Lord Halifax 
irányította. 
 A Romániával szemben követett magyar revíziós politikát ebben az idıben mind a négy 
európai nagyhatalom, Németország, Olaszország, Anglia és Franciaország egyaránt ellenezte. 
Egyedül a Szovjetunió lett volna hajlandó támogatni a magyar revíziós igényeket Erdélyben, 
hiszen a szovjet állam maga is követelte Romániától Besszarábia visszaadását és Bukovina 
elcsatolását. A balkáni blokk létrejötte azonban nem a magyar revíziós törekvések miatt bukott 
meg. A német véderı 1940 tavaszán Nyugat-Európában aratott lenyőgözı hatású gyızelmei, 
valamint Mussolini eltántorodása a "nonbelligerenza", a nemhadviselés politikájától az európai 
egyensúly teljes felbomlását vonták maguk után. Franciaország összeomlása következtében a 
britek kiszorultak az európai kontinensrıl, s miután 1940. június 10-én Olaszország hadat üzent a 
nyugati hatalmaknak, Magyarország külpolitikai elszigeteltsége erıs mértékben fokozódott. 
Ugyanakkor Teleki a nyilasok és az Imrédy Béla köré tömörülı szélsıjobboldali hatalomátvétel 
elhárítása érdekében kénytelen volt politikáját erısebben a tengelyhatalmakéhoz igazítani, mint a 
"drıle de guerre" idején. 
 
A második bécsi döntés és következményei 
 
 Közvetlenül a német hadsereg nagy franciaországi gyızelmei után váratlanul újabb 
lehetıség nyílt a trianoni békeszerzıdés revíziójára. 1940. június 26-án a Szovjetunió 48 órás 
ultimátumot adott át Romániának, s követelte Besszarábia és Észak-Bukovina azonnali átadását. 
E követelésnek a román kormány német tanácsra eleget tett.16 A magyar közvéleményt 
leírhatatlan láz kerítette hatalmába. Teleki - a közvélemény nyomásának engedve - néhány 
korosztályt mozgósított a román határon, s több honvédalakulatot vonultatott fel. 1940. július 2-
án Erdmannsdorff budapesti német követ Ribbentrop külügyminiszter utasítására erélyes szóbeli 
jegyzékben tiltakozott a magyar mozgósítás ellen. Nyomatékosan felhívta a magyar kormány 
figyelmét, tartózkodjék attól, hogy revíziós követeléseit "erıszakos módon oldja meg". Erıszakos 
megoldást a Német Birodalom ellenez és ezzel kapcsolatban minden felelısséget elhárít, 
hangoztatta a német jegyzék.17 Ezzel egyidejőleg Molotov szovjet külügyminiszter Kristóffy 
magyar követ elıtt kijelentette, a Szovjetunió nem ellenzi a jogos magyar revíziós igények 
érvényesítését.18 
 Az ezt követı hetekben a német kormány megakadályozta a magyar revíziós követelések 
fegyveres úton történı érvényesítését. Rövid berlini tartózkodás után visszatérve Erdmannsdorff  
július 4-én szigorú hangú note verbale-ben hívta fel Csáky figyelmét egy esetleges erdélyi magyar 
beavatkozás várható következményeire.19 Augusztus közepén a magyar és a román kormány 
megbízottai Turnu-Severinben közvetlen tárgyalásokat kezdtek a viszály elhárítása érdekében. A 
tárgyalások nem végzıdtek eredménnyel, úgyhogy román-magyar fegyveres összetőzés veszélye 
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18 Juhász, Teleki-kormány, 128-129.p. 
19 DIMK, V, 161.sz. irat 



fenyegetett.20 A németek attól féltek, hogy a háború eredményes folytatása érdekében 
életfontosságú romániai olajszállítások veszélybe kerülnek, s aggasztotta ıket a hír, miszerint a 
Szovjetunió csapatokat vont össze a moldvai határon,.21 eleget tettek a román kormány arra 
irányuló kérésének, hogy az Erdély kérdésében fennálló magyar-román ellentéteket német-olasz 
döntıbírósági határozattal oldják meg. Ilyen elızmények után került sor 1940. augusztus 30-án a 
második bécsi döntésre.22 
 Az 1940. augusztus 30-i második bécsi döntés értelmében Észak-Erdély visszakerült 
Magyarországhoz. A Magyar Királyság területe 43529 négyzetkilométerrel gyarapodott, a 
lakosság 2,5 millióval (ebbıl kereken másfélmillió magát magyarnak valló lakos tért vissza a 
magyar állam kebelébe). Teleki az 1940. júniusában elrendelt mozgósítással23 kényszerítette az 
abban az idıben Európában legyızhetetlennek tartott Németországot, hogy eredeti szándékától 
eltérıen járuljon hozzá Észak-Erdély visszatéréséhez. E ragyogó diplomáciai teljesítmény Bethlen 
Istvánt és az ellenzék vezetıit is arra késztette, hogy elismeréssel nyilatkozzanak a Teleki-
kormány diplomáciai sikerérıl.24 
 E siker ellenére a magyar függetlenségért küzdı Teleki-kormány helyzete egyre 
nehezebbé vált. A bécsi döntés napján a németek olyan szerzıdést erıltettek a Teleki-kormányra, 
amelynek következtében a magyarországi német népcsoport, a Volksbund, állam lett az államban: 
a Közép-Európát hatalmi övezetébe kényszeríteni akaró Harmadik Birodalom legalizált ötödik 
hadoszlopává vált.25 A Szálasi Ferencnek adott amnesztia után a nyilas és szélsıjobboldali pártok 
tevékenysége is megélénkült. Imrédy és tizennégy képviselı kilépett a kormánypártból, s Magyar 
Megújulás Pártja néven új, nemzetiszocialista jellegő pártot alakított. Imrédy és hívei élesen 
támadták a Teleki-kormányt, s követelték Magyarország átalakítását parancsuralmi országgá, s a 
teljes felzárkózást a tengelyhatalmak mellé. 
 Teleki és a politikai vezetı körök helyzetét - akik közé maga a kormányzó is tartozott - 
megnehezítette az angolok megváltozott magatartása. Az angol kormány még a nyár folyamán 
elismerte a Benes elnöklete alatt Londonban megalakult csehszlovák emigráns kormányt, s bár 
Halifax és Cadogan biztosították Barcza követet, hogy ez az elismerés nem jelenti az elsı bécsi 
döntés elıtti határok elismerését,26 az angol kormánynak e lépése Magyarországon kedvezıtlen 
visszhangot váltott ki, s a német propaganda malmára hajtotta a vizet. Magát a bécsi döntést 
Churchill szeptember 5-én az alsóházban így kommentálta: bár ı személy szerint sohasem 
helyeselte azt a módot, ahogyan Magyarországot Trianonban kezelték, mégis aggályosnak tartja, 
ha a háború befejezése elıtt területi kérdéseket az egyik háborús fél - a tengelyhatalmak - 
bevonásával rendeznek.27 Az angol rádió ezzel egyidejőleg nyíltan románbarát propagandát 
folytatott,  s arról biztosította Románia népét, hogy angol gyızelem esetén a bécsi döntés 
semmissé nyilvánítására számíthat. Halifax a Lordok Házában különbséget tett a bolgár-román és 
a magyar-román rendezés között. Míg az elıbbit a két fél közötti megegyezés eredményeként 

                                                           
20 Hory,András, Bukaresttıl Varsóig, Budapest 1987, 316-342.p. 
21 A szovjet csapatösszevonások kérdése a történetírásban máig is vitatott. Tény, hogy Kristóffy augusztus 25-i 
távirata szerint Molotov kifejezésre juttatta, hogy Magyarország területi követeléseit jogosnak tartja és szovjet 
támogatást helyezett kilátásba (DIMK,V,318.sz.) Csáky külügyminiszter szovjet csapatösszevonásokra irányuló 
kérésére (DIMK,V,314.sz.) Molotov kitérı választ adott. Bár Dekanozov külügyminiszterhelyettes cáfolta a szovjet 
csapatösszevonások hírét, e híreszteléseket mind a német, mind a román kormány hitelesnek tartotta. Hitlert az orosz 
csapatösszevonások híre annyira nyugtalanította, hogy Szlovákia területén több hadosztályt vont össze, hogy adott 
esetben Románia védelmére küldje ıket (Hillgruber, Hitler, König Carol und Marschall Antonescu, 89.p.) 
22 A második bécsi döntés szövegét l. DIMK,V,329.sz.irat 
23 Lakatos Géza vezérezredes, volt miniszterelnök véleménye szerint egy esetleges magyar-román háború magyar 
vereséggel végzıdött volna, mivel a román hadsereg lényegesen korszerőbb fényverekkel rendelkezett, mint a 
honvédség. Lakatos,Géza, Ahogyan én láttam, München 1981, 37.p. 
24 Bethlen, István, Emlékirata 1944 (kiadta Bolza Ilona és Romsich Ignác) Budapest 1988, 100.p. 
25 Juhász, Teleki-kormány, 205-206.p. 
26 Barker, British Plicy, 64-65.p. 
27 Juhász, Teleki-kormány, 207-208.p., Macartney, October, I, 426.p. 



értékelte, a bécsi döntést a tengelyhatalmak által Romániára erıszakolt diktátumnak minısítette. 
Macartney szerint az angol külügyminiszter téves premisszákból indult ki. Halifax szerint - írja 
Macartney - a tengelyhatalmak megbüntették Romániát nyugatbarát magatartásáért, és 
"megjutalmazták" Magyarországot a tengelyhatalmak iránt tanúsított hőségért. Macartney 
helyesen mutat rá, hogy az igazság ennek éppen a fordítottja volt. 1939/40-ben Románia - fıként 
a szovjet expanzió miatt érzett félelmétıl motiválva - németbarát politikát folytatott. 
Magyarország viszont a 20 éven keresztül fenntartott területi igényeit akarta Romániával szemben 
érvényesíteni. Hitler, aki egyébként vonakodott a döntıbírói szerepet elfogadni, a román 
olajszállítások biztosítása céljából akarta megakadályozni a magyar honvédség várható 
támadását.28 Hiába tanácsolta O Malley budapesti követ a Foreign Office-nak, tánúsítsanak 
nagyobb megértést Magyarország nehéz és bonyolult helyzete iránt. Benes aktivizálódása óta 
angol hivatalos körökben erısödött a volt kisantant befolyása, és újra érvényesültek a 
magyarellenes tendenciák.29 Viszonylagos megértést tanúsított az angol kormány az un. német 
"tancsapatok" Romániába szállítása kérdésében. Romániában ugyanis még a nyár folyamán 
jelentıs változások történtek. II.Károly király lemondott és elhagyta az országot. Névlegesen fia, 
I.Mihály lépett a trónra, de a hatalmat a Conducatorként tisztelt új miniszterelnök, Ion Antonescu 
marsall gyakorolta. Antonescu eleinte a szélsıjobboldali Vasgárdára támaszkodott, de az 1941 
februári vasgárda-lázadás után, amelyet német csapatok segítségével vert le, ideológiamentes, 
nyílt katonai diktatúrát vezetett be. Mivel 1940 ıszétıl kezdve egyre feszültebbé vált a német-
szovjet viszony, Németország jelentıs katonai erıket szállított az idıközben általa és Olaszország 
által garantált Románia területére. E csapatokat lezárt vagonokban Magyarországon keresztül 
szállították Romániába. Az angol és amerikai titkos szolgálat e csapatszállításokról tudomást 
szerzett. O Malley Teleki, Cadogan pedig Barcza elıtt aggályának adott kifejezést. Ebbıl az 
alkalomból Cadogan Barczának az alábbi - a késıbbi események tükrében végzetesnek hangzó - 
kijelentést tette: mivel Románia nem tartozik Anglia barátai közé (a Chamberlain-féle garanciát a 
román kormány még 1940 júliusában felmondta), a csapatszállítások "İfelsége kormányát" 
közömbösen hagyták. Ha azonban Magyarország a jövıben megengedné, hogy német csapatok 
Magyarországon keresztül egy Angliával baráti kapcsolatban álló ország ellen vonuljanak fel, e 
lépés az angol-magyar diplomáciai kapcsolatok megszakítását vonná maga után.30 Juhász Gyula 
"A Teleki-kormány politikája" c.könyvében egyoldalúan ecseteli a Romániába irányuló német 
csapatszállítások kérdését, sıt odáig megy, hogy a magyar semlegesség feladását nem a 
Jugoszlávia elleni akcióban való részvételtıl, hanem a német "tancsapatok" átengedésének 
idıpontjától kezdi számítani.31 Elisabeth Barker viszont a brit Foreign Office azóta 
nyilvánosságra hozott okmányai alapján kiemeli, hogy az angol kormány éppen a magyar 
külügyminisztériumtól és a magyar elhárító szervektıl szerzett tudomást arról, hogy Románia 
irányába német csapatokat szállítanak. Ezzel kapcsolatban idézi William Strang, a Foreign Office 
magas rangú tisztviselıje alábbi feljegyzéseit. Különös helyzet, ha tekintetbe vesszük, hogy 
egyáltalán kapcsolatokat tartunk fenn egy olyan kormánnyal, amelyik megengedi olyan ellenséges 
csapatok átvonulását, melyek célja ellenünk irányuló hadmőveleti bázis létesítése a Közép-
Keleten. De a magyarok javára szól, hogy sokkal jobban viselkednek velünk szemben, mint a 
románok."32 Amikor O Malley követ 1940 októberében két alkalommal kifogásolta Csaky 
külügyminiszterrel folytatott megbeszélés alkalmából a német csapatok átvonulásának kérdését s 
kijelentette, hogy az angol kormány "nem hunyhat szemet" a csapatok magyar területen való 
átszállításával szemben, Csáky eleinte azzal védekezett, hogy német polgári ruhában utaztak át 
Magyarországon,33 de november 12-én hivatalos jegyzéket intézett az angol követséghez, amely 
jegyzék többek között az alábbiakat tartalmazta: "A Romániába irányuló német 
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csapatszállításokkal kapcsolatban a magyar kormány nem látott olyan okot fennforogni, hogy a 
német és román kormány ilyen irányú kérését megtagadja. A csapatok szállítása nem szolgálja 
háborús akció célját, és a befogadó ország azon kérésére történt, hogy a németek a legmodernebb 
harcászatban képezzék ki a román hadsereget". A jegyzék befejezı részében leszögezte Csáky, 
hogy Magyarország nem veti alá magát a tengelyhatalmak vezetésének.34 Az angolok e formális, 
de gyenge hangvételő tiltakozások után napirendre tértek az ügy fölött. 
 
 
A Háromhatalmi Egyezmény és a magyar-jugoszláv baráti szerzıdés 
 
 Az 1940-es év utolsó hónapjaiban a tengelyhatalmak nyomása egyre erısödött, a Teleki-
kormány mozgási tere viszont egyre szőkült. Hosszú távon súlyos - akkor még elıre nem látható - 
következményekkel járt Magyarország csatlakozása a Háromhatalmi Egyezményhez. 
 Az 1940. szeptember 27-én Németország, Olaszország és Japán által kötött Háromhatalmi 
Egyezmény az Egyesült Államok ellen irányult. E paktum lett volna hivatott megakadályozni az 
USA hadba lépését Anglia oldalán. Kisebb államok csatlakozását eleinte nem vették tervbe. A 
túlbuzgó, a német gyızelemben rendületlenül bízó berlini magyar követ, Sztójay Döme, 
Ribbentrop külügyminiszternek a Deutsche Allgemeine Zeitung szeptember 28-i számában téves 
szöveggel közzétett nyilatkozatát úgy értelmezte, hogy kisebb államok is csatlakozhatnak az  
egyezményhez. 35 E vélt lehetıségrıl azonnal tájékoztatta Csákyt, aki utasítást adott  Sztójaynak a 
kérdés tisztázására. A követ erre vonatkozó kérdésére Weizsäcker államtitkár kijelentette, hogy a 
három aláíró állam nem óhajtja más államok bevonását.36 Rövid idıre elaludt az ügy, de 
novemberben már maga a német kormány gyakorolt a csatlakozás érdekében erıs nyomást 
Magyarországra, Romániára és Szlovákiára. A csatlakozásról szóló okiratot Teleki és Csáky 
1940. november 20-án írták alá. Két nappal késıbb Szlovákia, majd november 25-én Románia 
csatlakozott a paktumhoz. Ebbıl az alkalomból Hitler az egyezményt aláíró Antonescu marsallal 
folytatott tárgyalása során hangoztatta, a bécsi döntés nem végleges, mivel a nemzetiszocialista 
külpolitika nem ismer végleges határokat.37  
 A Háromhatalmi Egyezményhez történt csatlakozásunk végzetes hatással volt hazánk 
további sorsára. 1941 decemberében, Japán Pearl Harbour elleni támadása után e paktumra 
hivatkozva csikarták ki a német és olasz követek a vonakodó Bárdossytól az Egyesült Államok 
elleni hadüzenetet. Igaz, e paktum aláírásakor a következményekkel sem Teleki, sem a kormány, 
sem a parlamentbeni többsége nem volt tisztában. Teleki abban bízott, hogy az aláírásnak csak 
szimbolikus jelentısége van, s háborús gyızelem esetén az angolok majd megértéssel lesznek 
Magyarország szorongatott helyzete iránt. Amint tudjuk, Teleki hite illúziónak bizonyult.38 
 A parlamenti vita során többen felszólaltak a paktum ellen, így a képviselıházban 
Eckhardt Tibor, Bajcsy-Zsilinszky Endre és Peyer Károly, a felsıházban Bethlen István. Bethlen 
többek között azzal érvelt, hogy Magyarország további revíziós igényeit a tengelyhatalmak 
segítségével már nem tudja kielégíteni, tehát semmilyen magyar külpolitikai érdek nem kívánja 
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meg a hármas paktumhoz való csatlakozást.39 A német megszállás alatti bujkálása során írt 
emlékiratában Bethlen többek között arra hivatkozott, hogy Finnország ellen tudott állni a német 
nyomásnak és nem csatlakozott a Háromhatalmi Egyezményhez.40 Bethlen érvelése azonban nem 
meggyızı. Finnország geopolitikai helyzete lényegesen különbözött a közép-európai államokétól. 
Az 1941 tavaszán Jugoszláviával szemben követett német politika arra enged következtetni, hogy 
Hitler ebben az idıben a Háromhatalmi Egyezményhez való csatlakozást dogmának tekintette. 
Teljes bizonyossággal nem állíthatjuk, csak valószínőnek tartjuk: Magyarországnak 1940 ıszén 
kevés esélye volt arra, hogy kitérjen a paktumhoz való csatlakozás elıl.  
 Teleki tisztán látta: csatlakozásunk a Háromhatalmi Egyezményhez állásfoglalás a 
tengelyhatalmak mellett, még akkor is, ha csak jelképes jelentısége van. Ennek ellenére nem adta 
fel független külpolitika követésére irányuló erıfeszítéseit. 1940. december 12-én Csáky magyar 
és Cincar-Markovic jugoszláv külügyminiszterek Belgrádban Örökbarátsági Szerzıdést  írtak alá 
és megállapodtak abban, hogy Magyarország és Jugoszlávia az országaikat érintı kérdésekben 
tanácskozások útján közösen fognak eljárni.41 Juhász Gyula "A Teleki-kormány külpolitikája" c. 
könyvében a jugoszláv-magyar paktum jelentıségét csökkenteni igyekszik, s úgy tünteti fel, hogy 
az egyezmény létrejötte a tengely érdekeit szolgálta.42 Érdekes módon Bárdossy is hasonlóképpen 
érvelt a népbíróság elıtt.43 Természetesen 1940 végén, amikor az európai kontinens jelentıs része 
Németország befolyása alatt állott, a tengely elleni külpolitika - amint azt néhány hónap múlva a 
belgrádi Simovic-puccs következményei bebizonyították - a öngyilkossággal lett volna egyenlı. 
Nem hagyhatjuk azonban figyelmen kívül - s ezt számos történelmi munkából, elsısorban 
Hillgruber és W.Fabry kitőnı mőveibıl tudjuk, hogy a német vezetı körök, de az irányított német 
sajtó is, nagyon hővösen fogadták a magyar-jugoszláv közeledés hírét.44 S bármennyire 
hangoztatta is Teleki a "tengely"-hez való hőségét, a németek átláttak szándékán, s tudták: a 
jugoszláv-magyar közeledés nem egyéb, mint "ablak" a nyugat felé.45 
 A fokozódó német nyomás ellensúlyozása céljából a Teleki-kormány 1941 elején 
mélyíteni akarta az angolokhoz főzıdı kapcsolatokat. Ez egyre nehezebb feladatnak bizonyult. A 
magyarok iránt inkább jóindulatú Halifax 1940 decemberében Churchill nyomására lemondott. 
Az új külügyminiszter Halifax elıdje, Anthony Eden lett, az Olaszország elleni népszövetségi 
szankciók egykori "Bayard-lovagja". Eden nagyrészt Benes és az egykori kisantant befolyása alatt 
állott, és ha nem is volt kifejezetten magyarellenes, mint ahogyan azt sokan feltételezték, nem is 
viseltetett irántunk olyan jóindulattal, mint Halifax. 1940. december 28-i és 1941. január 30-i 
nyilatkozataiban a Foreign Office nyomatékosan hangoztatta, hogy az 1938. november 2-i elsı 
bécsi döntést a müncheni egyezmény zárónyilatkozatától eltérıen csak a tengelyhatalmak 
külügyminiszterei hozták, s ezért "İfelsége kormánya" számára nem kötelezı.46 Cadogan 
egyidejőleg hangoztatta Barcza elıtt, hogy Anglia nem akar Magyarországra újabb Trianont 
erıszakolni. Néhány nappal késıbb Eden is megismételte e kijelentést Barcza elıtt, hozzátette 
azonban, hogy Angliának tekintettel kell lennie szövetségeseire, akik közé nyilvánvalóan az 
emigráns csehszlovák kormányt is számította.47 
 Idıközben nemcsak Angliában történt külügyminiszter változás, hanem Magyarországon 
is. Az 1941. január 27-én elhunyt Csáky István helyére a kormányzó Teleki javaslatára Bárdossy 
László bukaresti követet nevezte ki külügyminiszterré. Ebben az idıben újra felmerült a már 1940 
tavaszán fontolóra vett terv: arra az esetre, ha a németek megszállnák Magyarországot, Bethlent 
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és néhány ellenzéki politikust Angliába kell küldeni abból a célból, hogy Horthy megbízásából az 
emigrációban kormányt alakítsanak. O Malley követ azt tartotta volna  leghelyesebbnek, ha maga 
a kormányzó menne ki Angliába. A Foreign Office e tervet örömmel fogadta.48 
 
 
A jugoszláv válság és Teleki halála 
 
 A német-jugoszláv viszonyban beállt drámai fordulat gyökeresen új helyzetet teremtett 
Közép-Európában. Hetek óta folyó tárgyalások után Cvetkovic miniszterelnök és Cihcar - 
Markovic külügyminiszter 1941 március 25-én Bécsben aláírták a Jugoszláviának a 
Háromhatalmi Egyezményhez való csatlakozását rögzítı okmányt. Két nappal késıbb, március 
27-én a jugoszláv légierık parancsnoka, Dusan Simovic tábornok, államcsínyt hajtott végre, Pál 
régensherceget és a Cvetkovic-kormány tagjait ırizetbe vetette s a kiskorú Péter király nevében 
átvette a hatalmat. Ezt követıen Jugoszlávia szerb tartományaiban heves tengelyellenes 
tüntetések folytak. A német vezérkar nyomatékosan követelte a magyar kormánytól, engedélyezze 
német csapatok átvonulását Jugoszlávia ellen. Úgy látszott, hogy e kérés teljesítése a Teleki által 
eddig folytatott független külpolitika végét jelenti. A március 28-i minisztertanácson a kormány 
leszögezte, hogy abban az esetben küld csapatokat a Délvidékre, ha:  
 1. a jugoszláv állam szétesik, vagyis amennyiben a horvátok proklamálják 
függetlenségüket, 
 2. szerb katonai akciók a magyar kisebbség életét és biztonságát veszélyeztetnék, 
 3. német katonai lépések következtében a Vajdaságban vákuum keletkezne.49 
 A Simovic-puccs utáni napokban riasztó jelentések érkeztek Budapestre a délvidéki, 
bánáti és horvátországi német kisebbség paramilitáris alakulatainak riadókészültségbe 
helyezésérıl. Nagy Iván délvidéki magyar politikus Zágrábból jelentést küldött, miszerint a német 
kisebbség egy Pécstıl Temesvárig terjedı s közvetlenül a Német birodalom fennhatósága alá 
tartozó "Prinz Eugen Gau" létesítését tervezi a jugoszláv állam várható szétesése után a magyar 
csapatok esetleges bevonulásának a megakadályozására. Telekire, aki évek óta Magyarország 
"német bekerítésétıl" félt, e hír riasztó hatással volt. Magához kérette két bizalmasát, Kovrig 
Bélát és Rónai Andrást, a Statisztikai Hivatal igazgatóját. Statisztikai és térképészeti anyag 
összeállításával bízta meg ıket. Ezt az anyagot ki akarta küldeni Angliába, hogy felhívja az angol 
kormány figyelmét, Magyarország csak a német bekerítés veszélyének elhárítása érdekében 
kénytelen a Délvidéket birtokba venni. Április 3-án elkövetett öngyilkossága következtében ez az 
anyag sohasem került ki Angliába.50 
 Március 30-án Bárdossy külügyminiszter magához kérette az ellenzék vezetıi közül a 
liberális Rassay Károlyt, s a támogatását kérte a délvidéki akcióhoz. Bárdossy nyomatékosan 
hangsúlyozta, ha nem vonul be a magyar honvédség a Délvidékre, a németek magyarországi 
csatlósaik segítségével átveszik a hatalmat, szélsıjobboldali kormányt juttatnak hatalomra.51 
 A Legfelsıbb Honvédelmi Tanács 1941. április 1-i ülésén, amelyen a kormányzó elnökölt, 
jóváhagyta a minisztertanács  március 28-i, az esetleges délvidéki bevonulás feltételeire 
vonatkozó határozatát. Elhatározták egyúttal, hogy a magyar honvédség önálló alakulatként, a 
németektıl függetlenül lép fel a kormányzó legfıbb parancsnoksága alatt. Levelet intéztek 
továbbá a német véderı legfıbb parancsnokságához, az OKW-hoz, azzal a kéréssel, tekintsenek 
el attól, hogy Magyarországot német felvonulási területként használják fel. Teleki kivánságára a 
határozatot azzal a záradékkal egészítették ki, amelyben leszögezték, hogy Magyarország 
semmilyen körülmények között sem kerülhet szembe Angliával vagy az Egyesült Államokkal.52 
Ezt megelızıen - 1941. március 30-án - Bárdossy külügyminiszter táviratban kérte Barcza 
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Györgyöt, tájékoztassa a Foreign Office-t Magyarország kétségbeejtı helyzetérıl.53 Április 2-án a 
németek - az elızı napi magyar kérelmet figyelmen kívül hagyva - megkezdték a Jugoszlávia 
elleni felvonulást a Dunántúlon. Ugyanezen a napon megérkezett Barcza választávirata 
Londonból. Ebbıl kiderült, hogy az angol kormány Magyarország rendkívüli helyzetét nem 
hajlandó figyelembe venni s abban az esetben, ha a kormány az ország területét a Jugoszlávia 
elleni német felvonulás bázisává engedi válni, a brit kormány megszakítja Magyarországgal a 
diplomáciai kapcsolatokat. Ha pedig Magyarország a német támadáshoz bármilyen indoklással 
(Jugoszlávia területén élı magyarok megvédése) csatlakoznék, úgy számolni kell Nagy Britannia 
és szövetségesei (Törökország, késıbb esetleg az USA és a Szovjetunió) hadüzenetével is.54 
Amint tudjuk, másnap, 1941. április 3-án, a kora éjszakai órákban Teleki Pál fıbe lıtte magát.  
 Mivel a háború utáni irodalomban eltérı nézetek merültek fel az öngyilkosság 
motivációjával kapcsolatban,55 érdemes néhány mondatot Teleki utolsó napjának szentelni. 
Április 2-án délelıtt egy komor hangú levelet írt Apor Gábor vatikáni követnek, amelyben 
hangsúlyozta, hogy a kormányzó, a hadsereg és a kabinet fele vele ellentétes álláspontot foglal 
el.56 Este - miután értesült arról, hogy a német csapatok megkezdték az átvonulást magyar 
felségterületen Jugoszlávia felé - részt vett a Bazilikában egy cserkészek számára tartott misén, 
majd bement a külügyminisztériumba, ahol Bárdossy megmutatta neki Barcza Londonból 
érkezett táviratát. Ezt elolvasván mély depresszióba esett, és így kiáltott fel.: "Tudtam, hogy ez 
lesz a következménye. Megtettem mindent, amit tudtam. Nem tudok többet tenni." Utána 
halálosan beteg feleségéhez sietett a szanatóriumba, ahol egy telefonhívást kapott. "Hát mégis, 
mégis" - kiáltotta, lecsapta a kagylót, úgy, hogy az összetört. "Rossz hírt kaptam egy cserkész 
barátomtól" - mondta feleségének, de soha nem derült ki, ki hívta fel és mi volt a hír.57 
 Másnap, április 3-án reggel holtan találta inasa, mellette revolvere. Jobb halántékán hatolt 
be a golyó. Az éjjeliszekrényen Barcza távirata hevert, íróasztalán Széchenyi "Napló"-ja. A másik 
szoba íróasztalán a kormányzóhoz írt búcsúlevele.58 A levél egyrészt a depressziós lelkiállapotra 
jellemzı önvádat tükrözi, másrészt utal a Barcza-távíratban említett angol megítélésre. A 
boncolás megállapította, hogy éjjel 2 óra 30 perckor állt be halál, s hogy vagy 15-16 órája 
embólia keletkezett az agyában, ami rendkívül erıs fejfájással kellett, hogy járjon. 
 Teleki halála után a kormányzó - Bethlen István és Keresztes-Fischer Ferenc 
belügyminiszter tanácsára - Bárdossy Lászlót bízta meg kormányalakítással. A közhiedelemmel 
ellentétben Horthy és Bárdossy Teleki politikáját folytatták Jugoszláviával szemben. Horthy 
Hitlernek írt levelében közölte, hogy Teleki annak a lelkiismereti válságnak esett áldozatául, 
amelyet az egész nemzet érez, s Magyarország csak a Legfelsıbb Honvédelmi Tanács április 1-én 
meghatározott feltételek beállta esetén veszi birtokba a Délvidéket.59 Bárdossy április 4-én 
összehívta a pártok vezetıit, s a többség elfogadta az április 1-ji határozatokat. Az események a 
görög drámák végzetszerőségével követték egymást. 1941. április 6-án, a hajnali órákban a német 
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véderı megkezdte a Jugoszlávia elleni hadmőveleteket. Ezt követıen jugoszláv repülıgépek 
bombázták a németek magyarországi felvonulási bázisait, de bombát dobtak néhány városra, így 
Szegedre és Pécsre is. Április 10-én Zágrábban proklamálták Horvátország függetlenségét. Az 
önálló horvát állam megalakulásával a jugoszláv állam megszőnt létezni. Ezzel megvalósult az 
egyik feltétel, amelytıl a minisztertanács és a Legfelsıbb Honvédelmi Tanács a magyar 
honvédség délvidéki bevonulását függıvé tette. Április 11-én a magyar honvédség megkezdte a 
bevonulást a bácskai területre. Ezt megelızıen - Cadogan Barczának tett nyilatkozata értelmében 
- 1941. április 7-én az angol kormány megszakította Magyarországgal a diplomáciai 
kapcsolatokat.60 Barcza megkérte egy bizalmasát, magyarázza el Churchillnek Magyarország 
kétségbeejtı helyzetét. Churchill válasza meglepı volt és ma, több mint ötven év távlatából 
olvasva, némileg igazolni látszott mind Teleki, mind a helyébe lépı Bárdossy Jugoszláviával 
szemben követett politikáját: "A magyar követnek valóban igaza van. Mi, angolok, bőnösök 
vagyunk, a múltban komoly hibákat és mulasztásokat követtünk el. Magyarország végül is mindig 
nyíltan fenntartotta revíziós igényeit és most, amikor a magyar csapatok arra szorítkoznak, hogy 
csupán olyan területeket foglalnak el, amelyek azelıtt magyarok voltak, ez emberileg érthetı. 
Sajnálom, hogy számomra politikailag lehetetlen mást tenni, mint a diplomáciai viszonyt 
megszakítani, de mindaddig, amíg magyar csapatok nem kerülnek szembe harctéren angol 
erıkkel, valóban nincs szükség hadüzenetre. Egyébként a magyar nagyon rokonszenves nép.61  
 Az USA nagyobb megértést tanúsított. Sumner Welles külügyi helyettes államtitkár 1941. 
április 7-én közölte a magyar követtel, hogy az amerikai kormány megérti Magyarország nehéz 
helyzetét, de Magyarország formális magatartása rendkívül fontos. Magyarország formailag nem 
tőnhet támadónak.62 Késıbb - április 16-án - Roosevelt elnök Magyarországot a Semlegességi 
Törvény alapján agresszornak nyilvánította.63 
 Mivel Bárdossy még április 9-én is vonakodott Erdmannsdorff német követ kérésének 
eleget tenni, és csak a horvát önállóság proklamálása után - tehát április 11-én - járult hozzá a 
honvédség délvidéki bevonulásához,64 ami megfelelt a Teleki által elfogadott álláspontnak, 
remélte, hogy a Szövetségesek megértéssel viseltetnek majd politikája iránt. De joggal jegyzi meg 
Macartney, hogy "bár a Szövetségesek sok mindent csináltak a háború alatt, amit könnyebb volt 
metafizikai úton megmagyarázni, mint a nemzetközi jog alapján, nem szerették, ha mások is 
követték példájukat."65 
 
 
Teleki Pál külpolitikájának értékelése 
 
 A marxista pártállam egyoldalú történelemszemlélete nem tette lehetıvé a Teleki által 
követett külpolitika tárgyilagos elemzését. Juhász Gyula 1964-ben írt kitőnı munkájában a nagy 
államférfi szemére veti, hogy nem szállt szembe a németek politikájával és öngyilkosságba 
menekült. "Nem tudott felemelkedni osztálykorlátain" - írta e többször idézett, egyként jól 
dokumentált mővében Juhász.66 E nézetet - amelytıl Juhász különben a fordulat után gyökeresen 
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eltért,67 - e sorok írója nem tudja osztani. 1941 tavaszán Németország hatalma tetıfokán állott, a 
jugoszláv állam a német véderı támadása következtében néhány nap alatt felbomlott. 
Görögország kapitulált, s a Peloponnezoszon partra helyezett angol expedíciós hadsereg 
pánikszerően menekült vissza hajóira. A váratlan gyors német gyızelemnek hatása alatt a 
Szovjetunió mindent megtett Hitler szimpátiájának visszaszerzése érdekében. Az 1945 utáni 
történetírás azt is szemére vetette Telekinek, hogy nem támaszkodott a "haladó" körökre és 
rétegekre. Milyen haladó körökre támaszkodhatott volna Teleki? Az 1938-1941 közötti 
idıszakban a szociáldemokrácia befolyása a munkásság széles tömegeire egyre csökkent, a nyilas 
és radikális jobboldali pártok befolyása viszont erıs volt. A németektıl megszállt Európában a 
kommunisták (akik mögött Magyarországon egyébként sem álltak tömegek) Hitlernek a 
Szovjetunió elleni támadása elıtt mindenütt passzivitásra - sıt egyes országokban kollaborációra 
- buzdították híveiket. A nyílt társadalom és az alkotmányosság eszméjét, amelyért Franciaország 
összeomlása után fegyveres erıvel egyedül Anglia harcolt, Magyarországon egyedül éppen az a 
politikai vezetı réteg igyekezett ébren tartani, amelyet a marxista történészek 
"osztályszemlélettel" és "osztályérdekkel" vádoltak. E vezetıréteghez tartozott Teleki Pál is, akit 
egyrészt családi körülményeire visszavezethetı depressziója, másrészt - miként egy évszázaddal 
elıbb Széchenyi Istvánt - a "nemzethalál" vízióján töprengı lelkülete hajtott a halálba.Eljött az 
ideje annak, hogy személyét a magyar történetírás a megfelelı helyre állítsa.  
 Végkövetkeztetésként megállapíthatjuk, hogy Teleki Pál életének feláldozásával - ha nem 
is tudta a jövendı gyızteseket nemzete kíméletére bírni - bebiztosította, hogy az ı független 
magyar külpolitikai elképzelései valósuljanak meg. Ha nem is lehetett a németek átvonulását 
megakadályozni, a magyar csapatok csak Jugoszlávia felbomlása után, önálló alakulatokként és 
Horthy parancsnoksága alatt vonultak be a Délvidékre. A délvidéki bevonulással kapcsolatos 
magyar akció kizárólag a történelmi magyar föld visszaszerzésére korlátozódott. Igaz, Teleki 
Magyarország késıbbi katasztrófáját nem tudta megakadályozni. De a magyar függetlenség 
megırzéséért folytatott hısies küzdelme és önként vállalt mártírhalála kiváltja a kései 
nemzedékek tiszteletét is. 
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