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árnyAk A tElEki-köDBEn 
A trAgikUs sorsú MinisztErElnök PolitikAi örökségE  
és A HáBorús kiútkErEsés későBBi MozzAnAtAi (1941–1943)*

A közelmúlt teleki Pál megítéléséről folytatott vitáiban hol az egyoldalúan negatí-
vumait kiemelő szemléletmód, hol pedig az ezekkel polemizáló, csak pozitív arcélét 
megjelenítő, elnagyolt méltatások ütköztek egymással. Mindemellett teleki saját 
korának különféle megosztottságairól (pl. személyi ellentétek, hivatali rivalizálás) is 
üdvösnek tűnik eltöprengeni, különösen arról, hogy mennyiben alakíthatta ez a kül-
ügyi irányvonalat. nem látszik merész célkitűzésnek, hogy teleki politikai öröksé-
gének hatásait és a személyéhez kötődő kapcsolati hálókat, olykor azok kézzelfog-
ható fennmaradását, máskor búvópatakként való jelenlétét láttassuk egy-egy példán 
keresztül. Azokra a mozzanatokra kívánok rávilágítani, amelyek illusztrálják, hogy 
a korábbi kezdeményezések – a személyeken és a kapcsolatokon keresztül – miként 
éledtek fel ismét, noha végül mégsem váltak – a megváltozott körülmények folytán 
pedig nem is válhattak – egy korábbi politika szerves folytatásává. A teleki híveiből 
és barátaiból létrejött látens együttműködést, amely csak a kulisszák mögött létezett 
és valódi természete homályban maradt, talán éppen ezért nevezték el utóbb az érin-
tettek is teleki-ködnek.1

BúcsúEBéD

forrásainkat tanulmányozva nem igen támadhat kételyünk, hogy teleki Pál célja 
egészen az önként vállalt – üzenetnek szánt – tragikus halálig az ország külpolitikai 
mozgásterének és függetlenségének a megőrzésére irányult. teleki tudta, hogy ennek 
nem kedvezők sem a külső, sem a belső feltételei, így adódhat egy olyan pillanat, 

1 töröK Bálint: Farkas esz meg, medve esz meg … Szent-Iványi Domokos és a Magyar Függetlenségi 
Mozgalom. Basel–Budapest, Európai Protestáns Magyar szabadegyetem, 2004. 60.

* A tanulmány a VEritAs történetkutató intézet rendezte Teleki Pál emlékezete és öröksége című 
konferencián 2016. április 12-én elhangzott előadás, illetve a hozzá kapcsolódó ismeretterjesztő 
cikk (A béketapogatózások és a teleki-köd, Élet és Tudomány, 2016/31. 966–968.) jelentősen bőví-
tett változata
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amelyben képtelen lesz az események sodrában szilárdan megállni.2 Mindebből faka-
dóan arra törekedett, hogy az országot a háborúnak általa előre látott, kedvezőtlen 
fordulataival szemben valamiképpen bebiztosítsa; még arra az esetre is, ha ő közvet-
lenül nem lehet többé hatással már semmire.

1941 februárjában – kevesebb, mint két hónappal tragikus halála előtt – teleki a hazá-
jába távozó John flournoy Montgomery amerikai követ előtt, az együtt elköltött búcsú-
ebéd alkalmával, saját helyzetén viccelődött, egyúttal metsző keserűséggel jellemezte, 
hogy milyen állapotban is van. Minden reggel – szólalt meg a rá jellemző önironikus 
modorban –, amikor „felébred, megcsípi magát, hogy megvan-e még”. A háborús hely-
zet teljes kiszámíthatatlanságát ecsetelve mutatott rá, hogy minden esemény nélkül eltelt 
24 óra „tiszta nyereség” a számára.3 A teleki halála után bekövetkezett események ered-
ményeként – főleg 1941 végétől, a hadba lépések utáni helyzetben – ugyanez a megálla-
pítás ismét igen találó lehetett. sőt, kállay Miklósnak még sokkal nagyobb nehézségek 
közepette kellett – immáron a titkos diplomácia konspiratív szálain létrejövő csatorná-
kon keresztül – a magyar álláspontot megértetni, s közben időt is nyerni. Az amerikai 
követ előtt teleki nyilván némi túlzással is élt, hogy Magyarország iránt az amerikaiak 
együttérzését táplálja. Utóbb Montgomery mégis kissé nyers véleményt formált telekiről 
mint államférfiről. Az amerikai diplomata visszatekintésében távolságtartó, a világ-
hatalmi küzdelmek összefüggéseibe helyezett és némileg fölényes értelmezés olvas-
ható. Így írt: „szeretném azt mondani, hogy nagy államférfi volt, de sajnos nem tudom. 
[…] úgy gondoltam akkor és úgy gondolom ma is, hogy a saját bölcsességébe vetett 
túlzott bizalmának sok köze van mindahhoz, ami később történt”.4 

teleki a németek háborús vereségét elkerülhetetlennek vélte, mindemellett ő maga 
sem tudhatta annak idejét vagy módját, ahogyan utódai – így Bárdossy (aki végül 
letért az általa kijelölt útról), majd pedig kállay sem (aki irányvonalához éppenséggel 
vissza kívánt térni). Utóbbiak is súlyos kételyek malomkövei közt őrlődtek. nyomasztó 
volt ugyanis a kétely abban a tekintetben, hogy a talán csak évek múltán bekövetkező 
végjátékig milyen folyamatok játszódnak le. A tartósabb és jelentős német túlsúllyal 
is számolni kellett. Montgomery utódja Herbert c. Pell is pusztító, elhúzódó háborúra 
számított, melyben a németek kifáradása „sokára” következik be.5 

2 ld. erre vonatkozólag teleki őszinte szavainak felidézését: Újpétery Elemér: Végállomás Lisszabon. 
Hét év a magyar királyi külügy szolgálatában. Budapest, Magvető, 1987. (a továbbiakban: Újpétery, 
1987.) 110–111.

3 Roosevelt követe Budapesten. John F. Montgomery bizalmas politikai beszélgetései 1934–1941. kiad. 
FranK tibor. Budapest, corvina, 2002. 317.

4 idézi: abLonczy Balázs: Teleki Pál. Budapest, osiris, 2005. (a továbbiakban: abLonczy, 2005.) 442–443.
5 idézi: peterecz zoltán: Herbert c. Pell és Magyarország. Az UsA második világháború előtti 

utolsó követe Magyarországon. Külügyi Szemle, 2011/3. 136.
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fElkérés nEkrológrA

Aligha tekinthető a véletlen művének, hogy teleki halála után államférfiúi kvalitása-
inak francia nyelvű méltatására a Balogh József által szerkesztett folyóirat, a – fran-
kofon országokon túlmutatóan a nemzetközi közvélemény befolyásolását is szol-
gáló – Nouvelle Revue de Hongrie éppen kállay Miklóst kérte fel. A későbbi minisz-
terelnök érthetően, erősen patetikus hangnemben fogalmazott – szép francia nyelven, 
de nagyon is átütően a magyar észjárás szerint fűzve gondolatait. kállay a tragikus, 
moralizáló államférfi alakját vázolta ugyanis fel, akit mint a pártoskodáson felül álló 
robosztus alakot, széchenyivel állított párhuzamba, így mutatva meg a megértésre 
nem találó emberi nagyságot. Egyúttal – a két személy halálának módjára utalva – 
sejtette teleki öngyilkosságának politikai vonatkozásait.6 érdekes viszont, hogy 
a cikkben kállay a már leadott kézirat kiegészítéseként ragaszkodott egy gömbös 
gyulát meleg szavakkal méltató külön bekezdés beiktatásához is, amelyben remé-
nyét fejezte ki, hogy a telekitől olyannyira különböző „tragikus emlékű” miniszter-
elnök jobban megismerhető lesz, minthogy szerepének és jellemének „végleges elbí-
rálása” (jugement définitif) várat még magára.7 

1941 tavaszán teleki mellett csakugyan feltűnhetett gömbös kissé halványuló és 
egyre ellentmondásosabbnak tetsző „szellemalakja”, amelyet ugyan árnyaltan kívánt 
megítélni kállay, akit azonban semmiképp sem tekintették úgy, mint, aki igazán 
közel állt gömböshöz. Alighanem vitatható volt az is, mit kell a ’30-as évektől gyak-
ran hangoztatott „öncélú” magyar politikán pontosan érteni, mert annak fogalmát 
igen tágan lehetett csak meghatározni. kállay, miután – teleki halálát követően rövid 
egy esztendőn belül – 1942 tavaszán megalakította kormányát, fontosnak tartotta el -
érni, hogy gömbös hívei legalábbis ne tartsák „ellenségüknek” (bár korábban a kor-
mánypártot is elhagyta, s csak Darányi kálmán miniszterelnöksége idején lépett oda 
vissza).8 kállay emlékirataiban gömbös úgyszólván csak negatív kontextusban kerül 
elő, noha miniszterelnöksége idején – jól felfogható politikai megfontolások alap-
ján – nem kívánt tőle elhatárolódni, hanem – a látszat szerint legalábbis – egy kettős 
politikai örökség letéteményeseként lépett fel. Mindez 1941 és 1942 bel- és külpoliti-
kai összefüggéseiben érthető is. kállay elsődlegesen teleki és Bethlen hívének 
tekinthető, azonban felettébb elnagyolt lenne az a szemlélet is, amely őt az egyébként 
igen teoretikusan kezelhető „Bethlen–teleki-vonal” kevéssé önálló gondolkodású 

6 KáLLay, nicolas: l’homme d’Etat. Nouvelle Revue de Hongrie, Mai 1941. 402–405.
7 Uo., ill. országos széchényi könyvtár kézirattára (a továbbiakban: oszkk), fond 1/1676, Balogh 

József irathagyatéka, A nouvelle revue de Hongrie titkársága kállayhoz, 1941. május 3.
8 KáLLay Miklós: Magyarország miniszterelnöke voltam. Budapest, Európa–História, 1991. i. (a to -

vábbiakban: KáLLay 1991/i.) 93–95.



230

Joó AnDrás

reprezentánsának állítaná be. sokakban az az ugyancsak felületes nézet is kialakult, 
miszerint egyformán „erős szálakat” tartott volna fenn korábban mind Bethlen, mind 
gömbös felé.9

kezdetben Bárdossyról is azt hitték, hogy teleki politikáját folytatja. Miniszter-
elnöki kinevezése szinte nem is volt kérdés, még az ilyenkor szokásos egyeztetések 
és formaságok is elmaradtak. semmilyen kétség sem merült fel vele kapcsolatban  
a kormányzó és bizalmasai részéről, ide értve Bethlen istvánt is.10 felettébb elgon-
dolkoztató, mennyire igényelte (és talán igényli manapság is) a történetírás, hogy 
egyértelműen, vetélkedő irányvonalak mögé sorolja be a politikus egyéniségeket, 
mégpedig a meghatározónak tekintett történelmi alakok mellé vagy alá rendelve.11 
Mindeközben a háború fordulatai és kockázatai közepette következetes irányvonalat 
adni legfeljebb elvi síkon lehetett, a döntéseknél viszont egyre inkább a taktikai meg-
fontolások játszottak szerepet, az időnyerés, a politikai túlélés érdekében. 

A háború előrehaladtával a húszas és a harmincas években mutatkozó törésvona-
lak jelentősége átértékelődött, a korábbi fajvédő vagy gömbösi „jobboldaliság” eltérő 
értelmezése az egykori politikai elvbarátok és ellenfelek viszonyán is sokat változta-
tott. Erre jó példa kozma Miklós vagy a felfogását radikálisabb értelemben megvál-
toztató Bajcsy-zsilinszky Endre. A korszak politikusai meglepő „kilengést” mutat-
tak nem várt (főképp a kormányzó által nem várt, és radikális jobboldali) irányokba, 
Elég, ha csupán az eredetileg angolbarátként számon tartott imrédyre vagy utóbb 
magára Bárdossyra gondolunk. nehezen lehetett a „szegedi gondolatot”, a gömbösi 
„öncélú magyar politikát” vagy teleki örökségét értelmezni, főképp azért, mivel  
a hagyományos szegedi „jobboldaliság” immár jobbára szólam volt, ami a külső 
kihívásokkal szemben és ideológiai értelemben sem jelentett sokat.12 

telekiben és kállayban közös vonás, hogy másoknál kevésbé kerültek a korszel-
lem hatása alá. teleki nagyobb dimenziókban gondolkodva, tudományos igénnyel és 
stratégiai megfontolások mentén alakította politikáját, míg a nála kevésbé töprengő 
hajlamú, gyakorlatiasabb alkatú kállay erős taktikai szemlélettel bírt, ami előnyös-
nek mutatkozhatott egy immár időnyerésre, manőverezésre kényszerítő helyzetben. 
Míg telekinek lehetősége nyílt még hivatalos diplomáciai úton, szuverén módon és 

9 Magyar nemzeti levéltár országos levéltár (a továbbiakban: Mnl ol), k 63 (472. csomó), szent-
iványi kézirata, 113.

10 tótH imre: Egy polgári arisztokrata. Kánya Kálmán (1869–1945). Pécs–Budapest, kronosz–Ma -
gyar történelmi társulat, 2016. 208.

11 ld. e kérdéskör feltárhatóságát elméleti és módszertani problémák felől közelítve: abLonczy Ba -
lázs: A kegyelmes úr napjai. kísérlet teleki Pál miniszterelnök határidőnaplójának elemzésére. 
Korall, 17. 193–194.

12 ormos Mária: Egy magyar médiavezér: Kozma Miklós. Debrecen, csokonai, 2000. ii. (a további-
akban: ormos, 2000/ii.) 749.
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bizalmi, személyes összeköttetések révén is a britek, valamint az amerikaiak meg-
győzése érdekében érvelni, addig kállay már csak az angolszászok legfeljebb rész -
leges és kétes – mindig a katonai helyzettől függő megfontolásaikon nyugvó – ro -
konszenvének elnyeréséért küzdhetett.13 Eden brit külügyminiszter a diplomáciai 
kapcsolatok megszakításakor, 1941 áprilisában azt közölte, hogy „teleki volt az 
utolsó”, akiben még bíztak, és hangsúlyozta, hogy a hivatalos magyar hatalom kép-
viselőivel „soha többé szóba állni” nem fognak.14 Ez végül mégsem így lett, hiszen 
több csatornán folyt még később is a kommunikáció (ha jobbára inkább közvetetten 
is) a magyar kormány és a brit diplomácia képviselői közt. Bizalomról beszélni azon-
ban valóban nem lehetett már.15

teleki nimbusza kevéssé használt abban az értelemben, hogy – a kezéből kieső 
kormánypálca felé karjait kinyújtva – sokrétű tapasztalatokkal bíró kormánypoliti-
kus lépjen a helyébe, politikai örökségének maradéktalan érvényesítése mellett elkö-
telezetten. könnyen lehet, hogy többek – teleki sorsát látva – kételyeiktől gyötörve 
húzódtak félre a kormányzati szerepvállalástól vagy attól, hogy nyilvánosan is őszin-
 te következtetéseket kényszerüljenek levonni teleki működése és halála kapcsán. A kor-
mányzati struktúrák élén állók tudomásul vették a változásokat, és még némi meg-
könnyebbülést is érezhettek, hogy teleki embereinek a szokványos bürokratikus 
szinteket és a hivatali utat gyakran megkerülő ügyködése helyébe ismét a megszo-
kott hivatali rend léphetett, amit egyébként a precíz természetű Bárdossytól jobban 
el is vártak.16

A Bárdossy miniszterelnökségének hónapjaiban tapasztalható politikai háttérfo-
lyamatok a kormányfő iránti gyors bizalomvesztést jelezték. szegedy-Maszák Aladár 

13 kállay titkos kapcsolatfelvétel céljából 1942–1943-ban elindított kiküldöttjei nem érkeztek „lég-
üres” térbe; több személy kiválasztásának komoly előzményei voltak, telekihez visszavezethetően. 
ld. joó András: Világháborús intrikák: A magyar béketapogatózások és az isztambuli színtér fon-
tos mozzanatai, 1942–1944. Századok, 2008/6. (a továbbiakban: joó, 2008.) 1421–1435. – abLonczy, 
2005. 364. – Vallomások a holtak házából: Ujszászy István vezérőrnagynak, a 2. vkf. osztály és az 
Államvédelmi Központ vezetőjének az ÁVH fogságában írott feljegyzései. szerk. Haraszti györgy. 
Budapest, állambiztonsági szolgálatok történeti levéltára–corvina, 2007. 560. – boKor Péter: 
Végjáték a Duna mentén: Interjúk egy filmsorozathoz. Budapest, rtV–Minerva–kossuth, 1982. 
(a továbbiakban: boKor, 1982.) 44. – geLLért Andor: A stockholmi színtér, 1942–1944. Adalékok 
a magyar „kiugrási diplomácia” történetéhez. Új Látóhatár 1974/5. (a továbbiakban geLLért, 
1974/5.) 366–367., 369.

14 idézi: jeszenszKy géza: Magyarország a brit gondolkodásban és külpolitikában, 1848-tól 1945-ig. 
Külügyi Szemle, 2014/2. 165.

15 joó, 2008. 1434. – coLvin, ian: Canaris: Hitler hírszerző főnökének sajátságos története. Debrecen, 
Aquila, 1996. 274.

16 ormos, 2000/ii. 747., 781. – rónai András: Térképezett történelem. Magvető, Budapest, 1989. 299–
300. – szegedy-maszáK Aladár: Az ember ősszel visszanéz… Egy volt magyar diplomata emlékira-
taiból. Budapest, Európa–História, 1996. ii. (a továbbiakban: szegedy-maszáK, 1996/ii.) 19–20.
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„hónapok óta esedékes változás” gyanánt jellemezte kállay kinevezését, ami azt 
sugallja, hogy Bárdossynak csak átmeneti szerep jutott, s politikailag rövid időn 
belül bukottnak tekintették.17 Bárdossy miniszterelnökségének jelentőségét az ese-
mények gyors fordulatai adják, mivel ezek valóban markáns változást jelentettek,  
s így a kevesebb mint egy esztendő, amely teleki és kállay működése közé esik, 
hosszúnak tűnik fel előttünk.

tElEki törEkVésEi, szEMélyEs Hálók

teleki szükségesnek vélte, hogy a kormányzati akarat közvetett módon, a személyes 
hálókon, valamint az irányított propagandán keresztül is érvényesüljön, vagyis lehe-
tőleg szándékaihoz közelítse, mi több, meg is változtassa a közhangulatot, és így 
megteremtődjön a lehetőség az ideálisnak vélt magyar érdekérvényesítésre, akár  
a hivatali apparátus, akár pedig a hadsereg túl németbarátnak ítélt szereplőivel szem-
ben. formabontó elképzelései voltak az államvezetés megújításáról is, amelyek össze-
függésben álltak miniszterelnöksége rendkívüli kihívásaival, de aligha lehettek meg-
valósíthatóak a háború alatt.18 

A nemzetközi tanulmányok szakzsargonjának egyik kifejezésével élve teleki az 
ún. backchanneling módszerét alkalmazta, vagyis a politikai kommunikáció másod-
lagos (fedésben vagy kulisszák mögött kiépített) csatornáit jelentős mértékben és 
fontos feladatokra kívánta igénybe venni. különösen így volt ez 1940 tavaszától, 
amikor teleki az Egyesült államok felé szeretett volna nyitott és barátságos marad-
 ni, előkészülve a váratlan helyzetekre, az ország esetleges német megszállására is. 
Az angolszász hatalmaknál a lehető legkedvezőbb képet kívánta kialakítani, szemé-
lyes szálakon keresztül is. Ebben a tekintetben a később (kállay idején) Washington-
 ban működő Eckhardt tibor, az utóbb még némi jelentőséget nyerő szent-györgyi 
Albert és mások is szóba jöttek.19 kosáry Domokosnak 1941 februárjától teleki szin-
tén feladatot adott, kérve, hogy amerikai útja során a magyar függetlenséget hangsú-
lyozza, de a szovjetek fenyegetésére is hívja fel a figyelmet. A visszatért kosáry ame-
rikai benyomásai alapján adott prognózisa akár váteszinek is tekinthető, de akkor 
kevés hatása volt, ahogyan egynéhány hasonló külügyi jelentés sem vált sarokponttá. 
Ezek alapján ugyanis jól körvonalazódott, hogy előbb-utóbb a szovjetunió és az 

17 szegedy-maszáK, 1996/ii. 68 – KáLLay 1991/i. 38–41.
18 abLonczy, 2005. 480–484. – nyári gábor: A Sándor-palotától a ravatalig. Teleki Pál második 

miniszterelnöksége 1939–1941. Piliscsaba–Budapest, kairosz, 2015. (a továbbiakban: nyári, 2015.) 
96–113.

19 nyári, 2015. 80.
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UsA – az ideológiai ellentétek dacára is – együtt fognak fellépni a náci németország-
 gal szemben.20 Minderről azonban legtöbbeket csak későbbi események győztek meg.

szent-györgyi neve ekkor és később, 1943 tavaszán a béketapogatódzások tekin-
tetében sem véletlenül merült fel, mielőtt isztambulban megjelent volna. Még 1940 
márciusában – angliai útjára készülve, teleki felszólítására – fel kellett keresnie 
szent-iványi Domokost, a tájékoztatási osztály vezetőjét (teleki korábbi tanárse-
gédjét), bizalmas utasítások és dokumentumok átvétele céljából. szent-iványihoz 
bizalmi kapcsolat fűzte telekit, az ország jövőjét illetően pedig – ezt joggal feltéte-
lezhetjük – a legfontosabb megbízatásokat tartogatta számára, már csak azért is, 
mivel az angolszász (főképp amerikai) mentalitás és politika jó ismerőjéről volt szó, 
akit egyben a hivatali munkában is körültekintőnek és akkurátusnak ismertek. teleki 
már 1939 nyarán ragaszkodott hozzá, hogy – csáky istván külügyminiszter egyéb 
intenciói ellenére is – a diplomata átkerüljön a Miniszterelnökségre.21 Még a háború 
kitörése előtt – többek jelenlétében – a jövendőbeli magyar békedelegáció vezetője-
ként mutatta be őt a miniszterelnök, ami ha túlzásnak is tűnt, de jelezte: a külpoliti-
kai helyzetelemzésben teleki nagyban szent-iványi meglátásaira kívánt hagyat-
kozni. Ezalatt a kormányfő közvetlen ellenőrzése alá rendelten egy latens bizalmi 
rendszer kezdett el kiépülni. Mindebben a hivatalos állami intézményeken belül 
helyzetbe hozott emberein túl, szélesebb hálózatra kívánt – mindenekelőtt a belső 
politikai propaganda terén – támaszkodni. törekvéseihez számíthatott például a cho-
 rin ferenc iparmágnás révén előteremthető külső pénzösszegekre is. chorin, vala-
mint az angolbarát, náciellenes iparmágnások később kállay kinevezését és céljait  
is maximálisan támogatták (sőt, 1944 elején egy svájcban létrehozott pénzalapot is 
létesítettek).22 chorin egyik háború utáni, Eckhardt tiborhoz írott levelében az 
1940-ben létrejövő nemzetpolitikai szolgálat elindulásának hátterében álló moz -
gatórugókról tett említést. teleki hitt abban, hogy a hangulat személyes informátori 
hálózatok és bizonyos kulcsemberek összehangolt tevékenysége által mérvadó mó -
don átformálható.23 

20 romsics ignác: kosáry Domokos és a teleki intézet, 1941–1949. Magyar Tudomány, 2013/12. 1459–
1460. – Mnl ol k 63 10/1-1941. 6. számjeltávirat (Washington, 5307. sz.), 1941. január 30., 4. 
számjeltávirat (Madrid, 5346. sz.), 1941. február 4.

21 abLonczy, 2005. 364. – szent-iványi Domokos: The Hungarian Independence Movement, 1936–1946. 
szerk. KodoLányi gyula – szeKér nóra. Budapest, Magyar szemle foundation, 2013. 180–181.

22 vida istván: Három chorin–levél. Századok 1977/2. (továbbiakban: vida, 1977.) 366., 375–376. – 
kállay gyűjtemény (nyíregyháza), rendezés alatt, a továbbiakban: kgy), chorin ferenc kállay 
Miklóshoz, 1949. május 27.

23 vida, 1977. 375–376. – nyári, 2015. 96–104.  – abLonczy, 2005. 484–485.
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Egy ProfEsszor látogAtásAi és A MinisztErElnöki 
„PriVát kABinEt”

Anélkül, hogy telekinek az imént említett törekvéseit bővebben taglalnánk, ismét ki 
kell emelnünk a Miniszterelnökségen működő tájékoztatási osztály, pontos nevén  
a iV. tájékoztatáspolitikai osztály tevékenységét, amelynek élére 1939 nyarán állí-
totta teleki szent-iványi Domokost. Az 1941 januárjától önálló költségvetési kerettel 
rendelkező osztály viszonylag kevés munkatárssal dolgozott (ami tükrözte bizalmi 
funkcióit is), feladatkörébe tartozott a külföldi kapcsolatokkal bíró szervezetek ellen-
őrzése, így a revíziós ligáé is, amely kiküldöttjei révén szerepet nyert később a bé -
ketapogatódzások elindításánál, és egyes bizalmi szálak további fenntartásánál 
ugyancsak. Az osztály számára külön „kijárt” pénzből utazott kosáry is az Egyesült 
államokba.24 A tájékoztatási osztályt a kormányfő „privát kabinetje” gyanánt emle-
gették, feladatai közt igen fontos volt a miniszterelnök személyes külföldi kapcsolat-
rendszerének kialakítása. A munkatársak „nagy részét” – írja visszaemlékezéseiben 
szent-iványi – csakúgy, mint a Magyar függetlenségi Mozgalom (MfM) tagjait, 
még „teleki küldte hozzám”, és itt mások (pl. Joó tibor, a történetfilozófia ismert 
budapesti professzora) mellett név szerint említi Váli A. ferenc professzort, az ismert 
nemzetközi jogászt. 25 

1940-ben Váli a tájékoztatási osztályon – amiként ő maga fogalmazott – „gyakori 
látogatóvá” vált, ugyanis már ekkor kiszemelték, mint jó angolszász (főképp brit) 
kapcsolatokkal bíró, megbízható személyt egy későbbi titkos küldetésre. feltéte lez-
hető, hogy az igen művelt, széles látókörű tudósnak, aki – viszonylag fiatal kora elle-
nére – nemzetközileg is ismert volt már, még akár fontosabb politikai szerepet is 
szánhattak. kiutazása (vélhetően törökországba, s onnan tovább Egyiptomba, eset-
leg az UsA-ba) napirenden volt már 1941 márciusában, ekkor azonban Eckhardt 
tibor indulása, az ő lépéseinek sikere érdekében más vonalak létesítését nem látták 
kívánatosnak.26 

talán Váli szerepe kapcsán a leginkább megfogható a konkrétumok síkján a kon-
tinuitás teleki kezdeményezései és a kállay idején isztambulban megkezdett béketa-
pogatódzások sorozata között. teleki a cserkészmozgalmon keresztül régóta ismerte 
Válit, s vele egy esetleges titkos misszió célját és lehetőségeit illetően már 1940 őszén 
egyeztetett. A háború után, amikor 1951-ben Válit kémkedés vádjával letartóztatták, 

24 abLonczy, 480–481.
25 szent-iványi Domokos: Visszatekintés, 1941–1972. szerk. szeKér nóra – KodoLányi gyula. Buda-

 pest, Magyar szemle Alapítvány, 2016. (továbbiakban: szent-iványi, 2016.) 42., 103.
26 váLi, ferenc A.: A Scholar’s Odyssey. ed. ryawec, karl W. Ames, iowa state University Press, 

1990. (továbbiakban váLi, 1990.) 4.
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kihallgatásakor a tájékoztatási osztállyal kialakult kapcsolatát és küldetésének meg-
beszélését is későbbre (1941 januárjára) datálta, mint emlékirataiban.27 Válival az 
1943 augusztusától jelentős szereplővé emelkedő fiatal külügyi tisztviselő, dálnoki 
Veress lászló – a britekkel később létrejött titkos fegyverszüneti megállapodás 
kulcsfigurája – is kapcsolatot tartott isztambulban.28 Veress a revíziós liga kikül-
döttjeként aposztrofálta egy interjúban Válit, aki azonban maga erre az emlékiratai-
ban szó szerint nem utal. Mindemellett az áVH kihallgatótisztjei előtt tett 1951-es 
vallomásában kiutazásának fontos előzményei közt említette találkozóját Bajcsy-
zsilinszky Endrével a Belvárosi kávéházban. A vallomás alapján úgy tűnik, 1942 
őszén Bajcsy-zsilinszky felvetette, hogy az angolszász hatalmakkal – kiküldöttek 
révén – mihamarabb fel kell venni a kapcsolatot, s mindez kállay miniszterelnök 
előzetes kezdeményezése nyomán hangzott el. A később mártírhalált halt kisgazda-
párti képviselő mindenesetre szoros barátságban állt a revíziós liga igazgatójával, 
fall Endrével, akivel az ún. „második vonalban” ténykedő és titkos missziókra al -
kalmas személyeket igyekeztek elhelyezni.29

Váli 1942–43-as utazásához visszakanyarodunk még, de előtte szólni érdemes  
a tájékoztató osztály sorsáról teleki halálát követően. Az osztály – a miniszterel-
nökségi és a külügyi sajtóosztály mellett – új információs irodaként is működött.  
A külföldre kihelyezett revíziós liga titkárok beszámolóit – a követségi jelentések 
kiegészítéseként – rendszeresen megküldték az osztályt irányító szent-iványinak, 
aki ezt az információforrást nagyra értékelte. A tájékoztatási osztály azonban 1941 
júliusában – mindössze három héttel Magyarország hadba lépése után – megszűnt, 
munkáját és személyzetét pedig utóbb a külügyminisztérium (a továbbiakban: küM) 
vette át. A tájékoztatási osztály tehát hivatalosan 1939. október 1-jétől 1941. július 
13-ig működött.30 

27 uo. 3. – állambiztonsági szolgálatok történeti levéltára (továbbiakban: áBtl), 3.1.9., V–85139/6, 
feljegyzés kihallgatásról, 1951. október 24.

28 Veress kapcsolatai a britekkel – Válihoz hasonlóan – korábbra nyúltak vissza, de telekinek is 
bizalmi feladatokat teljesített külügyérként, ld.: veress, laura-louise – taKacs, Dalma: Clear the 
line. Hungary’s Struggle to Leave the Axis During the Second World War. cleveland (ohio), 
Prospero Publications, 1995. 40.

29 boKor, 1982. 43.  – áBtl, 3.1.9., V–85139/6, feljegyzés kihallgatásról, 1951. október 24., Váli em  lék-
 irataiban egyetlen egy alkalommal sem tér ki Bajcsy-zsilinszky szerepére. ld.: váLi, 1990. – zeid-
 Ler, Miklós: A Magyar revíziós liga. Századok, 1997/2. (továbbiakban: zeidLer, 1997.) 330., 332, 
v.ö. még Bajcsy-zsilinszky, a liga és a külügyi vonatkozások tekintetében: Uő: Herczeg ferenc és 
a Magyar revíziós liga. in: „Fenn és lenn”. Tanulmányok Herczeg Ferenc születésének 150. évfor-
dulójára. szerk. gazdag lászló – p. müLLer Péter. Pécs, kronosz – Magyar történelmi társulat, 
2014, 43–44. – szegedy-maszáK, 1996/ii. 97., 365.

30 zeidLer, 1997. 331., ill. 348. (123. lábj.)
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Míg a személyes kapcsolati hálók fennmaradása révén lehetőség nyílt a Magyar 
függetlenségi Mozgalom későbbi megszervezésére, a tájékoztató osztály volt mun-
katársai kénytelenek voltak tűrni, hogy hivatali kereteiket felszámolják, majd te -
vékenységük – a hagyományos struktúrába visszailleszkedve – ambiciózusabb 
személyek irányítása alá jusson, sőt, még kállay kinevezése után is alárendelt háttér-
munkára legyenek kárhoztatva.31 1941 második felétől jobbára a hivatalos, erősen 
tengelybarát irányvonal mentén folyt – legalábbis egy ideig – a propagandatevékeny-
ség. A megbúvó személyes hálók azonban – főképp a küM berkeiben, azon belül 
pedig a szent-iványi vezetése alá kerülő kulturális osztályon (de a sajtóosztály kere-
tében is) – megmaradtak, utóbb pedig ismét aktívvá váltak. Ehhez jött még a reví  zi  ós 
liga kiküldöttjeinek tevékenységére alapozott közvetett és „másodlagos diplomá-
cia”, amelyre – teleki korábbi szándékainak is megfelelően – támaszkodni lehetett. 
Egyelőre azonban ezek jobbára kihasználatlanok maradtak. úgy tűnt, hogy a cser-
késztisztek és tanártársak révén bonyolított külön utas politizálásnak egy időre vége, 
teleki „csapata” pedig három intézményben lelt otthonra: a külügy említett osztá-
lyain, a Hóman Bálint irányítása alatt megalakuló teleki Pál tudományos intézet -
ben, végül pedig a kevésbé jelentős szerepet játszó, Antal istván-féle Propaganda 
Minisztériumban.32

1942 márciusában szent-iványit minden korábbi funkciójából felmentették. Egy -
kori munkatársaival azonban ekkor a kapcsolatok fenntartása mellett döntöttek, hogy 
1942–43 telén hozzáfogjanak az Magyar függetlenségi Mozgalom felépítéséhez.33 
szent-iványi 1942 nyarán a béke-előkészítés történelmi megalapozására nagyobb 
lélegzetű összefoglaló készítésére kapott megbízatást a két világháború közötti ma -
gyar külpolitika jelentős eseményeiről és vonalvezetéséről, így ismét tanulmányoz-
hatta a bizalmas külügyi aktákat.34 szent-iványi korábbi ügyköre leginkább Ullein-
reviczky Antal irányítása alá került, aminek teleki hű munkatársa a legkevésbé sem 
örült, miután egy ideig beosztás és feladat nélkül maradt, s nyilván a korábbi moz-
gástér hiánya és a mellőzöttség is nyomasztották. közben nem kívánt aktív, még 
kevésbé pedig nyilvánosan ismert részesévé válni az akkori kormányzati politika 
alakításának. Ullein-reviczkynek később – miután Bárdossy alól kicsúszott a talaj – 
lehetősége nyílt a teleki által lerakott személyi alapokra építeni. Ezeket át tudta 

31 ráday levéltár (továbbiakban: rl), c/230 soós géza hagyatéka, 17. doboz, H 10 5/14, feljegyzés, 
1946. december 28.

32 pritz Pál: A bukás után. Barcza györgy hazai életének kezdete – és annak előtörténete. Századok 
2011/6. 1351. (94. lábjegyzet), v.ö. rl, c/80 szent-iványi D. iratai, 4. doboz, útmutatás-irányelvek, 
6., ill. gépelt életrajz, 3.

33 szent-iványi, 2016. 42–43.
34 rl, c/80, 4. doboz, gépelt angol életrajz, 7. – szent-iványi, 2016. 67. 
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tekinteni, mivel a miniszterelnöki és külügyi ügymenetre, az egyes beosztottakra és 
a külső relációkra is nagyfokú rálátása volt.35 

szent-iványi később – több hosszú és különböző változatokban fennmaradt írásá-
ban – negatív, intrikusi arcéllel láttatta Ullein-reviczkyt, aki nem csupán a külügyi 
sajtófönöki posztot töltötte be, hanem a miniszterelnök sajtófőnöke is volt. nem túl-
zás állítani, hogy többé-kevésbé a nyilvánosság ura volt, egyúttal pedig (brit állam-
polgárságú felesége, s annak isztambuli lakhelyű szülei révén is) az angolszász vonal 
kiépítésénél a kezdeményező szerepet vindikálhatta magának. Mindezeken túl a re -
víziós ligára is számíthatott. kezdeti próbálkozásai azonban rendre zátonyra fu -
tottak, de nem feltétlenül csak az ő személyes hibái következtében, hanem abból 
adódóan is, amit a háború alatti titkos diplomácia kuszasága, egyes személyek jel-
lemhibái vagy a tapasztalatok hiánya (ide értve az angolszászok bizonyos képvise-
lőit is) idézett elő. 

kállay – miután 1942 tavaszán hosszas győzködést követően elvállalta a kor -
mányfői megbízatást – eleinte aligha nélkülözhette Ullein-reviczky hatékony együtt-
 működését, miután sokáig nem volt aktív kormánypolitikus, és a külügyek terén sem 
volt gyakorlott. később azonban mindinkább a saját kezébe kívánta venni az irányí-
tást, a küM politikai osztályára támaszkodva, amellyel azonban Ullein-reviczky 
kapcsolatai kifejezetten rosszak voltak.36

HA nEM is igAz, Mégis tAláló…

Váli tervezett missziója 1941 tavaszán – mint említettük – nem valósult meg. A te -
leki halála nyomán előállt helyzetben maga sem vélte célszerűnek az országot 
elhagyni, noha Basil Davidson újságíró, aki fedésben dolgozó titkosügynök volt, és 
a brit Mi6 (secret intelligence service, sis) D-szekciója (szabotázsakciók) szolgála-
tában állt, arról győzködte, tartson vele Belgrád felé. Davidson ezen drámai órákról 
írt visszaemlékezése alapján nem zárható ki, hogy talán épp Ullein-reviczkynél 
elköltött ebédje után érkezett Válihoz. Davidson – mielőtt az események fordulatot 

35 Budapest főváros levéltára, XVii. 1547. 3. doboz (igazoló bizottsági ügyek), szent-iványi nyilat-
kozata, 1945. április 28. – FranK tibor: the „Anglo-saxon” orientation of Wartime Hungarian 
foreign Policy: the case of Antal Ullein-reviczky. Diplomacy and Statecraft, 26:4. (2015) (továb-
biakban: FranK, 2015.) 598–599. – Újpétery, 1987. 190–193.

36 Újpétery, 1987, 192–193., 196. – KáLLay 1991/i. 39. – KáLLay 1991/ii. 114–115, 120, 126, v. ö. Mnl 
ol P 2066, Bakach-Bessenyey györgy hagyatéka, 5. doboz, 55. dosszié, kállay argumentumai, 
1946. augusztus 9. – FranK, 2015. 604. – Mnl ol k 63 (473. csomó) 75/a, csonka-Magyarország 
külpolitikája (szent-iványi Domokos kézirata) 838–842. v.ö. Uo. k 63 (472. csomó) szent-iványi 
kézirata, 113. 



238

Joó AnDrás

nem vettek – partira volt hivatalos Balogh Józsefhez is, a Hungarian Quarterly és 
a Nouvelle Revue de Hongrie már említett szerkesztőjéhez, ami azonban a miniszter-
elnök halála miatt elmaradt. Balogh a vele rendszeres kapcsolatban álló Davidsont 
szerette volna még egy négyszemközti beszélgetésre vendégül látni, erre azonban 
már valószínűleg nem került sor.37

Váli egy isztambuli barát címét adta meg Davidsonnak, akivel később is kapcso-
latban maradt. Ezután (egy 1942 nyarán tett közvetett tapogatódzáson kívül Ullein-
reviczky felé) teleki tervei szunnyadtak. újabb kezdeményezés a Bajcsy-zsi  linsz -
kyvel folytatott, már említett kávéházi beszélgetésig nem történt. Ezután néhány 
héttel viszont Váli már személyesen mehetett a küM-ba a sajtófőnökhöz, akitől inst-
rukciókat kapott, hogy lépjen kapcsolatba fall Endrével. Miután a revíziós liga 
igazgatóját felkereste, megtörtént útjának előkészülete, amely – a háborús viszonyok, 
a balkáni német átutazó vízumok miatt – elhúzódott, akárcsak a Válihoz hasonló 
misszióra kiszemelt frey András újságíró esetében, akit eredetileg lisszabonba kí -
vántak volna kiküldeni. oda azonban végül Veress lászló ment egy ideiglenes meg-
bízatással, hogy utóbb visszatérve, 1943 nyarától mégis ő legyen a főszereplő  
a Boszporusz partjánál, együttműködésben a nem sokkal azelőtt kinevezett (szigo-
rúan a küM politikai osztály meghagyásait követő) Ujváry Dezső főkonzullal.38 

Davidson számára Váli minden bizonnyal schwarz András Bertalannak, a római 
jog ismert, budapesti születésű professzorának nevét adta meg, akinek – Váli vissza-
emlékezése alapján is – direkt kapcsolatai voltak az isztambulban működő brit tit-
kosszolgálati érdekeltségekhez.39 A német emigráns professzorok ugyanis kapcsolati 
szálat képeztek az amerikai és brit hírszerzés felé. A bonyolult hálók működését 
ugyan sokszor a résztvevők sem igazán látták át, ám Válinak ez a kapcsolata és  
a magyar vezérkar részéről Hatz (Hátszeghi) ottón keresztül az amerikaiak felé 
kiépült titkosszolgálati csatornák rövidesen összekapcsolódtak. Mindezzel a magyar 
próbálkozások a stratégiai szolgálatok Hivatala (office of strategic services, oss) 
és a német belső ellenállás között (főleg svájcban és törökországban) létrejött fontos 
relációk mozaikkockái közé illeszkedtek.40 

37 váLi, 1990. 5. – west, nigel: Historical Dictionary of British Intelligence. lanham (Maryland), 
toronto, oxford, scarecrow Press, 2005. 135–136. – davidson, Basil: Special Operations Europe: 
Scenes from the Anti-Nazi War. newton Abbot, readers Union ltd., 1981. 60. – oszkk, fond 
1/721-736, Balogh Davidsonhoz, 1941. április 4.

38 áBtl, 3.1.9., V–85139/6, feljegyzés kihallgatásról, 1951. október 24. – szegedy-maszáK, 1996/ii. 
97., 187–189., 195., 198–201.

39 áBtl, 3.1.9., V–85139/6, feljegyzés kihallgatásról, 1951. október 24. – váLi, 1990. 9., 16.
40 ld. a szerző erre vonatkozó írását és annak hivatkozásait: joó András: fedőneve: Jázmin. Adalékok 

Hatz ottó tevékenységének megítéléséhez. in: Historia est lux veritatis. Szakály Sándor köszöntése 
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Az isztambuli oss kirendeltség egyik legfontosabb nexusa a német emigránsok 
közül Alexander rüstow kultúrtörténész volt, akivel schwarz professzor az isztam-
buli német emigráció lelkét és motorját jelentette, így befolyásos személyiségnek 
számított (egyébként török kormányzati körökben is).41 stössel nándor,42 az ismert 
újságíró, aki a háború alatt az soE „iron” fedőnév alatt tevékenykedő munkatársa 
volt isztambulban, a következőket írta: „Váli az isztambuli egyetemen adott elő több 
menekült, német és más nemzetiségű professzorral együtt (ennek az ismeretségi kör-
nek köszönhetően kaptam egyszer 200 török lírát egy segélyalapból, amelyet Hitler 
elől futó európai entellektüeleknek létesítettek amerikai egyetemi tanárok)”.43 

Az isztambuli német emigráns tudósok kapcsolata az amerikaiakkal – a német 
belső ellenállás összekötőinek szerepében is – jóval korábbra, a harmincas évekre 
datálható. számosan tartoztak e körhöz, akik tekintélyre tettek szert, nagy érdeme-
ket szerezve törökország modernizációjában. Jogászok és más tudósok mellett ide 
tartoztak például olyan kiváló orvosok, mint a schwarz András Bertalanhoz hason-
lóan magyar zsidó származású schwartz fülöp (Philipp schwartz) patológus pro -
fesszor és a szintén származása miatt emigrációba kényszerült nagyszerű sebész, 
rudolf nissen, aki 1938 februárjában már isztambulból érkezett Budapestre, hogy 
Babits Mihályon gégeműtétet hajtson végre. érdekes megemlíteni, hogy ezután  
– 1969-ben megjelent visszaemlékezései szerint – rövid személyes kihallgatáson járt 
Horthy Miklósnál, melynek során állítólag jelen volt teleki Pál is. Ezt a találkozót  
a sebészprofesszor akkor titokban tartotta, de különösebb okunk nincs arra, hogy 
élete alkonyán írt szavaiban kételkedjünk. nissen igen jól informált volt egyébként  
a német emigrációról és az isztambuli összeköttetések vonatkozásában is, noha 1939-
ben az UsA-ban telepedett le a családjával. talán másról is érdeklődhetett tőle teleki 
vagy épp a kormányzó az Anschluss előestéjén, mint Babits egészségi állapotáról? 
ki tudja?44 Ha netán így volt, egyszer más forrás is akadhat erről, különben pedig 

60. születésnapján. szerk. anKa lászló – HoLLósi gábor – tótH Eszter zsófia – ujváry gábor. 
Budapest, VEritAs–Magyar napló, 2016. ii. köt. 353–364., főképp: 358–360.

41 HeideKing, Jürgen – maucH, christof: Das Herman-Dossier: Helmuth James graf von Moltke, die 
deutsche Emigration in istanbul und der amerikanische geheimdienst office of strategic ser  vices 
(oss). Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte, 1992/4. 569–570., ld. a 12., ill. 13. sz. lábj. az 570. ol -
dalon. – Hamza gábor: Das Muster der internationalität des römischen rechts: der lebenslauf 
von And  reas Bartholomeus schwarz. Acta Juridica Academiae Scientiarum Hungaricae. Bd. 23 
(1981). 453.

42 stössel nándor (1907–1992), sportújságíró, az Mti munkatársa. 1965-ig romániában élt. 
43 stösseL nándor: Az isztambuli vétó. Valóság, 1986/7. 78. kapcsolatára az soE-vel ld. uo. 66–70. 

– ogden, Alan: Through Hitler’s Back Door. SOE Operations in Hungary, Slovakia, Romania and 
Bulgaria 1939–1945. Barnsley, Pen and sword Military, 2010. 11.

44 HeideKing–maucH, 1992. 570., 572. – maKovitzKy József: schwartz fülöp emlékezete (1894–1977). 
Kaleidoscope Művelődés-, Tudomány- és Orvostörténeti Folyóirat (Journal of History of Culture, 
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– amiképp a titkos műveletek töredékes részleteivel kapcsolatban sokszor mond -
hatjuk – az olaszok híres mondásával élve: Se non è vero è ben trovato, vagyis: ha 
nem is igaz, jól el van találva.

Az emlegetett népi bölcsességgel együtt sem veszik jó néven a történésztől a gyen-
gén megalapozott kijelentéseket. Mégis lehet ezekben árulkodó, mögöttes tartalom, 
ahogyan például a béketapogatódzások egyes mozzanatai vagy a személyek megíté-
lése is egykor homályos volt, utóbb (esetleg jóval később) azonban igazolást nyert. 
Míg Basil Davidson kapcsolatai közül Váli 1941 kora áprilisi napjaiban a Budapesten 
maradást választotta, hiszen, ha más formában is, de lehetőséget látott az addigi 
hivatalos politika folytatására, addig Pálóczi-Horváth györgy, aki más kötődésekkel 
és világlátással bírt, már semmit sem várt, hanem brit barátaira bízta önmagát. 
Válinak, vagy korábban Eckhardt tibornak jelentősebb szerepet szántak, ugyanúgy, 
ahogyan a lengyel kapcsolatoknak – egy ideig brit oldalról is – a háborús diplomáci-
ában jól kamatoztatható értéket tulajdonítottak.45 Utóbb mégis a jelentékeny szerepre 
hivatottnak aligha ítélhető mellékszereplők váltak úgymond fő tárgyalókká, így 
Pálóczi-Horváth, akinek szovjet irányú titkosszolgálati kötődését legfeljebb gyaní-
tották (noha az valóban fennállt), vagy Veress lászló, akit szent-iványi felettébb 
alkalmatlannak ítélt, mégis állandó kapcsolatot és jelentősnek ítélhető diplomáciai 
eredményt ért el (jóllehet erre felhatalmazást nem kapott, s utólag meg is rótták 
érte).46 Az 1943. szeptemberi titkos szóbeli jegyzék kifejezte azt is, amire a magyar 
kormányfő mégiscsak törekedett (ti. konkrét diplomáciai egyezség jött létre két kor-
mány diplomatáinak közreműködése révén). 

kontinUitás, szÍntErEk és A „MásoDik VonAl” 

teleki tanítványai közül gellért Andor, aki az államtudományi intézetben folytatott 
nyolcéves munkája után került külföldi posztra a revíziós liga révén, egészen 
komoly – akár élvonalbelinek mondható – diplomáciai szerepet vitt stockholmban. 
Az ő vonalát a „második vonal” helyett akár még „elsőnek” is minősíthetjük, hiszen 

Science and Medicine) Vol. 5. no. 8. 2014. 75–77. Url: http://www.kaleidoscopehistory.hu/
download.php?cikkid=166 (letöltés: 2016. december 14.) – nissen visszaemlékezésére hívja fel  
a figyelmet az eshetőségek fejtegetésével: FLescH istván: Az isztambuli menedék. Budapest, cor -
vina, 2010. 42. v.ö. nissen, rudolf: Helle Blätter – dunkle Blätter: Erinnerungen eines Chi  rurgen. 
stuttgart, Deutsche Verlags-Anstalt, 1973.

45 joó András: Bánffy Miklós 1943-as romániai küldetése tágabb kontextusban. Pro Minoritate, 
2014, ősz (továbbiakban: joó, 2014.) 111.

46 szent-iványi, 2016. 80.
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fontos brit és amerikai szálakat tartott kézben a magyar diplomáciai képviselet tud-
tával, és később (a már követként a svéd fővárosban tevékenykedő) Ullein-reviczky 
szinte valamennyi fontos tárgyalásán jelen volt. épp gellért volt viszont az, aki 1967-
ben a könyvén dolgozó fenyő Mariónak (fenyő Miksa fiának) azt nyilatkozta, hogy 
intézményesült keretekben soha nem létezett „második diplomáciai front”. gellért 
már 1942 őszén kikerült stockholmba, ahonnan elsősorban szegedy-Maszák 
Aladárral (tehát a küM politikai osztályával) tartotta a kapcsolatot. Ullein-reviczky 
emlékirataiban úgy fogalmazott, hogy a diplomáciai „második front” az ő és sze -
gedy-Maszák együttműködésének gyümölcse volt, amit ellenben az utóbbi 1966-ban 
fenyőhöz írott levelében cáfolt.47 

telekit évekkel korábban – ahogyan gellért fogalmazott – „jóval miniszterelnök-
sége előtt” foglalkoztatta a hitleri németország fenyegetése, így már „1936-ban hoz-
záfogott egy megbízható egyénekből álló hálózat felépítéséhez”. gellért szerint a te -
leki-féle „belső kör” feladata a német befolyás gyengítése volt, így kállay is (leg-
alábbis eleinte) fontos szerepet szánt e körnek az induló béketapogatódzásokban.  
A kezdeményezésekre stockholmot és lisszabont látták megfelelőnek, azonban 1943 
tavaszán – gellért szerint helyes lépésként – mégis isztambul lépett elő súlyponti 
hellyé. E mögött nyilván az állt, hogy a mediterrán térségben zajló hadiesemények 
dinamikussá és reményt keltővé váltak.48 

Az említett két színtéren a kontaktusok már 1942 során létrejöttek. A tárgyalások 
kiindulópontjaként szolgáló legalapvetőbb elveket a magyar együttműködés feltét-
eleiről és mikéntjéről az úgynevezett „stockholmi formulában” rögzítették. 1943 
januárja után azonban nem csupán a fronthelyzet, hanem a szövetségesek elvárásai is 
változtak, mégpedig a feltétel nélküli megadás követelése miatt. A kezdeményezések 
egyre zavaróbb decentralizáltsága, a kettősség és a különböző vonalak kuszasága 
1943 során csak erősödött. Mindez azonban annak következménye is volt, hogy  
a szövetségesek (egymástól is igen eltérő) aktuális szándékait alig volt lehetséges fel-
mérni, a több színtér viszont az „ajtók nyitva tartása” és a sokrétű tájékozódás miatt 
mégis fontos volt. Előre azt sem lehetett tudni, az események felgyorsulása esetén 
milyen (esetleg jelentéktelenebb) kontaktus jöhet később kapóra.49 A telekire vissza-
vezethető „második vonal” és a szekunder „diplomáciai front” fogalmai a történeti 
elemzés során azonban segítenek az eligazodásban. gellért maga sem látta úgy, hogy 

47 geLLért, 1974/5. 365–377. – fenyő, Mario D.: Hitler, Horthy and Hungary. German–Hungarian 
Relations 1941–1944. new Haven, london, yale University Press, 1972. 114–115. – uLLein-reviczKy 
Antal: Német háború – orosz béke: Magyarország drámája. Budapest, Európa–História, 1993. 117.

48 geLLért, 1974/5. 366., 374.
49 Uo, 372-374, ill. Uő: A stockholmi színtér, 1942–1944. Adalékok a magyar „kiugrási diplomácia” 

történetéhez. Új Látóhatár 1974/6. (továbbiakban: geLLért, 1974/6.) 442–443.
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összehangolt elképzelések részese lenne. Mégsem talált jobb címet a téma feldolgo-
zásáról tervezett könyvének, mint a Második vonal.50

A szövetségesekhez kötődő lisszaboni szálak még teleki miniszterelnöksége ide-
jén részben a lengyel hadsereg menekült tisztjeinek közreműködésével – a közös 
érdekek és a hasonló politikai megítélés alapján – jöhettek létre. E kontaktusok épí-
tése – közvetett módon, lengyel segítséggel – Bárdossy alatt is folytatódott.51 Miként 
Eckhardt tibor – aki lisszabonon keresztül tájékozódott kállay manővereinek hatá-
sairól – megfogalmazta, telekihez hasonlóan kállay is „nagy szeretettel tekintett” 
lengyelországra, ami őszinte viszonzásra talált mindkettőjük esetében. E téren lehe-
tőség nyílt az érdekek közös érvényesítésére, de mindezeken a háborús események és 
a nagyhatalmi politika hamar túlléptek.52

lisszabon és stockholm kapcsolati szálainak kiépülése teleki és az ő politikai 
örökségét szem előtt tartó személyek erőfeszítései szempontjából igen szemléle -
tesek. A revíziós liga lisszaboni kiküldöttje, a teleki informális köréhez tartozó 
tamás András kitüntetett szerepet játszott a lengyel összeköttetések fenntartásá-
ban és a lényeges üzenetek közvetítésében, mindebből azonban a követség is kivette 
a ré  szét. tamás néhány esztendővel a háború után írott leveléből kiderül, hogy az 
informális hálózatok tevékenysége végső soron beleilleszkedett a magyar külügyi 
irányítás, valamint a hírszerzés működésébe, és kapcsolódott a kállay-kormány 
megbízható tagjaihoz, illetve a (hivatalosan tengelybarát) kormány parlamenti ellen-
zékéhez. 

tamás két vonalról tett említést: kiemelte Bethlen, Bajcsy-zsilinszky és a szociál-
demokraták szerepét, másrészt a külügyi vonal illetékeseit (Ullein-reviczkyt és 
szegedy-Maszákot). gellért küldetését is hasonló háttérrel, személyes egyeztetések 
alapján erősítették meg, a külügyi vezetés, a revíziós liga és az ellenzék (többnyire 
Bethlen istván által koordinált) közreműködésével. E „háromszög” lehetővé tette  
az óvatos kezdeményezéseket, a sok forrásból származó információk egybevetését  

50 geLLért, 1974/6. 441.
51 zeidLer, 1997. 330–332, ill. a 349., 125. jegyz. v.ö. tamás András: Délkelet-Európa a diplomáciai 

törekvések sodrában 1939-1944. i. rész. Montréal, „északi fény”, 1961. (továbbiakban: tamás, 
1961.) 9., 22., 53–68. – Újpétery, 1987. 183., 191., 197. és 243. – ciecHanowsKi, Jan stanisław: 
lt-col. Jan kowalewski’s Mission in Portugal, in: Intelligence Cooperation bertween Poland and 
Great Britain during World War II – The Report of the Anglo-Polish Historical Committee, szerk. 
sterLing, tessa–naLecz, Daria–dubicKi, tadeusz. vol. i. london, Vallentine Mitchell, 2005. 520.

52 ecKHardt tibor: Visszaemlékezések, 1941-1943. szerk. Kádár Lynn katalin, Budapest, 
l’Harmattan, 2008. 372 – Kapronczay károly: lengyel professzor Magyarországon. W. felczak 
visszaemlékezése, 1939-1944. História, 1989/4-5. 6. – zeidLer, 1997. 349. (127. jegyz.) – tamás, 
1961. 59. – joó, 2014. 110–112., ill. 120–121.
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és a miniszterelnöki „legfelsőbb” politikai akarat érvényesítését is – pl. Bajcsy-zsi -
linszky vagy fall Endre által –, anélkül, hogy a felelősséget nyíltan vállalni kellett 
volna.53 teleki személyi hálói így jutottak tehát újra szerephez.

53 kgy, tamás András kállay kristófhoz, 1949. szeptember 24. – geLLért, 1974/5. 369., Uő, 1974/6. 
452.
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sHADoWs in tHE tElEki fog
tHE PoliticAl HEritAgE of A trAgic PriME MinistEr AnD lAtEr 
AttEMPts At EXtrActing HUngAry froM tHE sEconD WorlD 
WAr (1941-1943)

Even before his tenure as prime minister, Pál teleki was concerned by the growing 
german sphere of influence and what Hungary could do in order to keep her freedom 
of action. in pursuit of this objective, he believed it necessary to establish a special 
“quasi-diplomatic front”, secondary information channels through semiofficial dip-
lomatic connections, a kind of informal ongoing “parallel diplomacy”. operating 
behind the scenes and whose real nature – like the individuals themselves – remained 
shrouded in mystery, this latent cooperation among teleki’s supporters and friends 
was referred to as the teleki fog.     

teleki wanted to remain open and friendly towards the United states, on guard 
against any unexpected situation, including the potential occupation of the country 
by the germans. in the eyes of the Anglo-American powers, he wished to present  
a positive image of Hungary. in the Prime Minister’s office, a diplomat named 
Domokos szent-iványi headed the information Department, which oversaw the clan-
destine network. teleki also intended for him to lead the Hungarian delegation at the 
peace conference at the end of the war. Even though the department had ended oper-
ations in July 1941 as a result of changing political winds and Hungary’s entry into 
the war on the german side, a diplomatic maneuver, the so-called “overture” (Kapu-
 nyitás) took place in summer of that same year with the collaboration of the Hunga-
rian revisionist league, which similarly played a key role in the development of  
a parallel diplomatic line. instead of szent-iványi, however, another rather ambitious 
diplomat and influential press chief named Antal Ullein-reviczky would play the 
starring role.             

communication between the British secret service representatives and their con-
tacts were not completely severed following teleki’s death in April 1941 and the 
lead-up to belligerence. Hungarian communication remained possible with the Bri -
tish (and later the Americans) via the Polish military officer refugees taken in by 
Hungary and the intelligence network of the london-based Polish government-in-
exile. this is how it happened in lisbon, which was initially the preferred location 
for the clandestine negotiations. teleki also wished to take advantage of the interna-
tional contacts cultivated by various Hungarian scientists.
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At the beginning of 1943, nobel Prize recipient Albert szent-györgyi tried to 
initiate a meeting in istanbul, as would ferenc A. Váli (whose mission to turkey 
Prime Minister kállay was aware of), a professor specializing in international law. 
Moreover, Váli was also in contact with Basil Davidson, an Mi-6 officer based in 
Budapest, and Váli’s forays to turkey came about in part because of his relationship 
with german professors (for example, Andreas Bertalan schwarz) exiled in istanbul. 
the study goes into some detail concerning these contacts.

Ultimately, these informal networks came under the direction of the political 
department of the Hungarian Ministry of foreign Affairs and also operated as part of 
intelligence gathering, linked to trustworthy members of the kállay government and 
loyal members of the parliamentary opposition. the study also touches upon teleki’s 
political heritage.
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scHAttEn iM tElEki-nEBEl
DAs PolitiscHE ErBE DEs MinistErPräsiDEntEn trAgiscHEn 
scHicksAls UnD DiE sPätErEn MoMEntE DEr sUcHE nAcH DEM 
AUsWEg AUs DEM kriEg (1941–1943)

schon vor seiner Ministerpräsidentschaft beschäftigte Pál teleki die frage, welche 
Möglichkeiten gegenüber dem deutschen raumgewinn für die Erhaltung der selb-
ständigkeit des landes  genutzt werden könnten. Um dieses ziel zu erreichen, hielt 
er die schaffung einer spezifischen „zweiten linie”, d.h. sekundärer informationska-
näle, halboffizieller diplomatischer kontakte für erforderlich. Dies konnte als eine 
Art informelle, mit anderen Worten als parallele Diplomatie auch später weiter exis-
tieren. Die aus telekis Anhängern und freunden entstandene latente zusammenar-
beit, die hinter den kulissen wirkte und deren wahre natur im Dunkeln blieb, nannten 
später auch die davon Betroffenen selbst – unter Hinweis auf die schwer durchschau-
baren Verbindungen – teleki-nebel.

teleki wäre den Vereinigten staaten gegenüber gern offen und freundlich geblie-
ben, um auf unerwartete situationen, so auch auf eine eventuelle deutsche okkupa-
tion des landes vorbereitet zu sein. Er wollte in den Augen der angelsächsischen 
Mächte ein günstiges Bild von Ungarn entstehen lassen. im Büro des Ministerpräsi-
denten stand der Diplomat Domokos szent-iványi an der spitze der informationsab-
teilung, der die Aufsicht über die erwähnten netze oblag. teleki dachte szent-iványi 
die leitung der ungarischen Delegation auf der friedenskonferenz zum Abschluss 
des krieges zu. Wegen des veränderten politischen Windes und des Eintritts Ungarns  
in den krieg an der seite Deutschlands beendete zwar die Abteilung im Juli 1941 
ihre tätigkeit, aber noch im sommer 1941 kam es zu Vorbereitungen einer diploma-
tischen operation, der sog. „toröffnung” unter Mitwirkung der revisionsliga, der 
ebenfalls eine schlüsselrolle beim Ausbau der parallelen diplomatischen linien 
zukam. Dabei spielte allerdings nicht mehr szent-iványi, sondern ein anderer sehr 
ambitionierter Diplomat und zugleich einflussreicher Pressechef, Antal Ullein-revi-
czky, die Hauptrolle.

Die kommunikation zwischen Personen des britischen geheimdienstes und ihren 
Verbindungen war auch nach telekis tod im April 1941 und dem Eintreten des 
kriegszustandes nicht völlig abgebrochen. Die Aufrechterhaltung der kontakte zu 
den Briten, später dann zu den Amerikanern war auch durch inanspruchnahme der 
nachrichtendienstlichen netze der nach Ungarn geflüchteten polnischen offiziere 
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und der polnischen Exilregierung in london möglich. so geschah es in lissabon, das 
anfänglich als bevorzugter schauplatz von geheimverhandlungen genutzt wurde. 
teleki wollte auch aus den internationalen Verbindungen einzelner Wissenschaftler 
nutzen ziehen. Der nobel-Preisträger Albert szent-györgyi versuchte Anfang 1943 
in istanbul Verhandlungen zu initiieren, ebenso wie der bekannte Professor für Völ-
kerrecht ferenc A. Váli, der mit Wissen von Ministerpräsident Miklós kállay in die 
türkei fuhr. Darüber hinaus stand Váli auch mit Basil Davidson, dem Budapester 
Mi6-Vertreter, in Verbindung. Bei seiner reise in die türkei spielten seine Beziehun-
gen zu den emigrierten deutschen Professoren in istanbul (so zu András Bertalan 
schwarz) eine rolle, die in der studie ausführlich behandelt werden.

Die informationsnetze fügten sich letzten Endes in das Wirken der lenkung des 
ungarischen Außenministeriums und des nachrichtendienstes ein. sie waren ver-
bunden mit den zuverlässigen Mitgliedern der kállay-regierung und der parlamen-
tarischen opposition der regierung. Die studie befasst sich auch mit allgemeinen 
fragen des politischen Erbes von teleki. 




