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Ablonczy Balázs

TELEKI ELSŐ KORMÁNYA 
AZ OR SZÁG ÉLÉN 

A tria no ni bé ke szer zŒ dés aláírá sa után nyil ván va ló vá vált, hogy a Simo nyi- 

Se ma dam- kor mány nap jai meg van nak szám lál va. A csak nem más fél hó na pig

el hú zó dó kor mány vál ság és Bethlen Ist ván kor mány ala kí tá si kí sér le té nek ku dar -

ca után, jú lius kö ze pén Hor thy Mik lós Te le kit de zi gnál ta mi nisz ter el nök nek. 

Beth len va ló szí nı leg úgy vél te: ha a hely zet tisz tá zó dik, nyu god tabb

bel po li ti kai kö rül mé nyek kö zött áll hat az or szág élé re. A hely zet megíté -

lésében Bethlen nem volt egye dül: mind a né met, mind a fran cia dip lo má cia

bu da pes ti kép vi se lŒ je úgy lát ta, hogy Te le ki mi nisz ter el nök sé ge csupán

az át me ne ti ál la po tot hosszab bít ja meg né hány hét tel-hó nap pal.

Teleki mégis ma radt, és ki lenc hó na pon ke resz tül meg le he tŒs szerencsével

kor mány zott. Legalább négy szer akar ták meg buk tat ni, egy szer új kor mányt

ala kí tott, le sze relt, bé kí tett, al ku do zott és színlelt.
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gy vesz tes há bo rú ön ma gá ban
is elég mun kát adott vol na a
kon szo li dá ció fe lé tö rek vő or -

szág nak. Ma gyaror szág drá mai mér té -
kű meg cson kí tá sa, a me ne kült ára dat,
az inf lá ció, a tra gi kus mé re te ket öl tő
el lá tá si za va rok és a kü lö nít mé nye sek
ga ráz dál ko dá sai mel lett még az ide -
gen meg szál lást és a ma gyar bel po li ti -
ká ba köz vet le nül beavat ko zó an tant
gyám ko dá sát is el kel lett tűr nie a la -
kos ság nak és a kor mány zat nak. Az
adott hely zet ben be le kel lett nyu god -
ni eb be a tra gi kus kö vet kez mé nyek kel
já ró bé ké be, sőt ra ti fi kál ni kel lett a
nem zet gyű lés ben.

A KORMÁNYPROGRAM
Te le ki 1920. jú lius 19-én hir de tett kor -
mányt. Kez det ben ma gá nak tar tot ta
fenn a külügyek irá nyí tá sát is. Jú lius 22-
én mond ta el kor má nya prog ram ját a
Par la ment ben. A kül po li ti ká ról szól va
ki fej tet te, hogy a kor mány a ma gyar–
lengyel jó kap cso lat tala ján áll, s egyút -
tal kér te a nagy ha tal mak tól a Vö rös
Had se reg el len küz dő és ép pen ak kor
kri ti kus hely zet ben lé vő Len gyelor szág
meg se gí té sét. Megem lí tet te: az or szág -
nak ér de ke, hogy a nagy ha tal mak kal
és a kör nye ző or szá gok kal egyaránt
nor má lis gaz da sá gi kap cso la to kat épít -
sen ki. Megem lé ke zett az ép pen fo lya -
mat ban lé vő fran cia–ma gyar gaz da sá -
gi tár gya lá sok ról. Megis mé tel te áp ri li -
si né ze teit, me lyek sze rint a „nagy ha -
tal mak ban most már lesz megér tés
aziránt, hogy vál toz tat ni kell”. 

Át térve a bel po li ti kai ügyek re ki je -
len tet te, hogy el sőd le ges cél ja „a jog -
rend hely reál lí tá sa és tel jes biz to sí tá sa”.
Az ér tet le nek ked véért még megerő sí -
tet te: „bár mely irány ból jö vő” rend za -
va rá si kí sér let tel szem be száll. Azt is
megem lí tet te, hogy szá má ra nem „az
eu ró pai jó aka rat meg szer zé se lesz a
cél”, mert a kül föld „az ál lí tó la gos fe -
hér ter ror kér dé sé ben is tö ké le te sen ha -
mi san lát”. Bé kü lé keny nek mu tat ko -
zott a mun kás kér dés sel, il let ve a szak -
szer ve ze tek kel kap cso lat ban, ez utób -
bia kat mi nél ha ma rabb „át kell ad ni a
jó lé ti ér dek-kép vi se le ti mun ká nak” és
a gaz da sá gi ön szer ve ző dés nek. A föld -
re form ról Te le ki sze rint a le he tő leg -
ha ma rabb dön tést kel l hoz ni, és ügyel -
ni kell ar ra, hogy vég re haj tá sá nál „el -
ső sor ban a nem zet fenn tar tó ele mek vé -
tes se nek te kin tet be”. 

Ké sőb bi meg nyil vá nu lá sai ból tud -
ható, hogy ő „nem zet fenn tar tó elem”
alatt el ső sor ban a kö zép bir to kos sá got
ér tet te. Mindenekfelett ta ka ré kos sá got

hir de tett: az ál la mi hi va tal no kok szá -
má nak csök ken té sét, a fe les le ges hi va -
ta lok fel szá mo lá sát, a köz be szer zé sek
fo ko zot tabb el lenőr zé sét, a do lo gi ki -
adá sok mér sék lé sét, a mi nisz té riu mi
au tók szá má nak csök ken té sét (en nek
fel ve té se a vál ság hely zet leg biz to sabb
je le volt a Hor thy-kor szak ban). Egy sze -
ri nagy va gyon adót kép zelt el. Telj ha ta -
lom mal kí ván ta fel ru ház ni a pénz ügy -
mi nisz tert a pén zü gyi igaz ga tás és a ta -
ka ré kos sá gi in téz ke dé sek te rén. 

A nem zet gyű lés elő ször a kor mány -
zói ha ta lom ki ter jesz té sé ről ho zott
dön tést. A Ház -felosz la tás mel lett a kor -
mány zó ke gyel me zé si jo got is gya ko rol -
hat, és az Or szág gyű lés elő ze tes meg -
kér de zé se nél kül dönt het a had se reg
ha tá ro kon kí vü li al kal ma zá sá ról. Hu -
szon egy év vel ké sőbb Hor thy e tör vény -
cikk re hi vat koz va in dí tot ta út nak a ma -
gyar hon véd sé get a Szov jetunió el len –
par la men ti fel ha tal ma zás nél kül.

A kor szak bí rá lói a mi nisz ter el nök -
ség el ső tény ke dé sei kö zül a bot bün te -
tés visszaállítását ró ják fel a mi nisz ter -
el nök nek. A ma gyar jog rend bün te tő -
ügyek ben 1871-ben tö röl te el a tes ti
fe nyí tés nek ezt a faj tá ját. A bün te tés
új bó li jog sza bály ba eme lé sé ről 1920-
ban két tör vény is ren del ke zett, s eze-
ket – szem ben a szak iro da lom ál lí tá -
sai val – igenis al kal maz ták, el ső ként
Rent ka Ist ván zseb met szőn haj tot ták
vég re 1921 ja nuár já ban.

A KÜ LÖ NÍT MÉ NYEK EL LEN
A Te le ki-kor mány egyik leg fon to sabb
prob lé má ja volt a kü lö nít mé nyek, az
el bur ján zott pa ra mi li tá ris ala ku la tok,
il let ve az ut cai zsi dó ve rők meg fé ke zé -
se. 1920 nya rán több ször ért tá ma dás
zsi dó pol gá rok, tőzs dei al ku szok ál tal
lá to ga tott bu da pes ti ká vé há za kat: az
egyik ilyen eset nek két ha lá los ál do za -
ta is volt. A történteket nem zet kö zi és
bel föl di fel há bo ro dás kí sér te, a bű nö -
sö ket el fog ták és sú lyos bör tön bün te -
tés re ítél ték. Az at ro ci tá sok azon ban
ősszel sem ér tek vé get, sőt a bé ke szer -
ző dés ra ti fi ká ció já nak (1920. no vem -
ber) kö ze led té vel egy re sza po rod tak.
A jog ta lan ut cai iga zol ta tá sok, egye te -
mi üt le ge lé sek mel lett zsi dó nak mi nő -
sí tett egye sü le tek szék há zá nak le fog -
la lá sa is elő for dult. 

A po hár no vem ber ele jén telt be: 9-
én éj jel 15-20 fér fi az Ara di ut ca és a
Nagy kör út sar kán bán tal ma zott egy já -
ró ke lőt, a meg tá ma dott se gít sé gé re
sie tő köz rend őrt pe dig ha lá lo san meg -
se be sí tet ték. A kor mány elég in do kot
ta lált a cse lek vés re: es te a rend őr ség

ka to nai se gít ség gel kö rül vet te a Bri tan -
nia, a Ber lin, a Deák Fe renc és a Sa voy
Szál lót. A raz zia so rán Ná dos sy Im re
rend őr fő ka pi tány, Sá voly Já nos tá bor -
nok, Sré ter Ist ván és Fer di nán dy Gyu -
la mel lett meg je lent Te le ki is. Négy ka -
to nát és hu szon hat pol gá ri sze mélyt
tar tóz tat tak le a szál lo dák ban. 

Haj nal ban a ka to na ság kö rül vet te a
má tyás föl di Eh mann- te le pet, ahol épí -
tő ala ku la tok és me ne kül tek mel lett a
Ba bar czy– Hir- kü lö nít mény tag jai is be
vol tak kvár té lyoz va. Lö völ dö zés tört
ki, és a ka to na ság le lőtt négy kü lö nít -
mé nyest. Mi vel a le tar tóz ta tot tak kö -
zött ÉME- ta gok (Éb re dő Ma gya rok
Egye sü le te) is vol tak, a mi nisz ter el nök
az összes 1918 ok tó be re után lét re jött
egye sü let nél alap sza bály-re ví ziót ren -
delt el, és ideig le ne sen fel füg gesz tet te
a gyü le ke zé si jo got. Az ÉME bu da pes -
ti szer ve ze tét – mű kö dé si sza bály ta lan -
sá gokra hivatkozva – fel füg gesz tet te.
A ke rü le ti elöl já ró sá gok az új bó li en ge -
dé lye zés után sem szol gál tat ták vissza
az ÉME va gyon tár gyait. A mi nisz ter el -
nök ha son ló raz ziá kat ígért vidé ken is,
és ki ter jesz tet te a rög tön bí rás ko dást
a no vem be ri hez ha son ló cselekmé-
nyek el kö ve tői re. A rög tön bí rás ko dás
mó do sí tá sá ról szó ló tör vény ja vas la tot
már más nap be ter jesz tet te az igaz ság -
ügy-mi nisz ter.

Te le ki a ké sőb biek ben felosz lat ta a
kü lö nít mé nye ket. Héj jas Ivá nét for má -
li san már 1920 nya rán, a Ba bar czy- kü -
lö nít ményt 1920 no vem be ré ben, Rácz
Kál mán hu szár szá za do sét va la mi vel
ké sőbb. Azok hoz a cso por tok hoz, ame -
lyek  ve ze tői Hor thy ra gya ko rolt be fo -
lyá suk és ala ku la taik had rend be ta golt -
sá ga miatt érint he tet len nek szá mí tot -
tak (Pró nay, Osten burg), ek kor még
nem nyúl tak, de moz gás te rü ket min -
den le he tséges mó don szű kí te ni igye -
kez tek. Pró nay nem is sik lott el efö lött:
két év ti zed del ké sőbb írt em lék ira tai -
ban csak úgy sor jáz nak a szit kok a
„sza bad kő mű ves er dé lyi gró fok” (Te le -
ki, Beth len, Bán ffy) el len. Te le ki nek
nyil ván va lóan a kor mány zó jó vá ha gyá -
sá val fo ga na to sí tott in téz ke dé sei hoz -
zá já rul tak ah hoz, hogy a köz biz ton ság
meg szi lár dul jon az or szág ban.

EL SZI GE TELT SÉG BEN
A kor mány kül po li ti ká ját szemügy re
vé ve lát ha tó, hogy a fris sen ha ta lom ra
ke rült Te le ki-ka bi ne tnél el szi ge tel tebb
hely zet ben lé vő eu ró pai kor mány nem
volt 1920-ban. Az egy re szű kü lő kül po -
li ti kai moz gás te ret Te le ki és kül ügy mi -
nisz te re, Csá ky Im re is ér zé kel te. Az
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egy ol da lú nak ítélt fran cia orien tá ció
miatt szá mos tá ma dás ban volt ré szük
a ma gyar bel po li ti ká ban – fő ként a ku -
lisszák mö gött. Ugyanak kor ez az irá-
nyultság nem volt egé szen őszin te Te -
le ki ré szé ről – ezt ké sőbb bi zal mas
köz lé sek ben meg is erő sí tet te. „Én so -
ha nem fűz tem vér mes re mé nye ket az
ún. fran cia orien tá ció hoz, s 15 hó nap
előtt a hely zet kény sze rű sé ge foly tán
men tem be le egy lát szó lag fran cia
orien táci ó ba” – ír ta 1921 nya rán. Ah -
hoz azon ban, hogy megin dul has son az
új ra kez dés, ma gyar kö vet sé ge ket le -
hes sen felál lí ta ni, és legalább esély le -
gyen a fa lak ledöntésére, a kor mány -
nak ele get kel lett ten nie az utol só
nagy ha tal mi kö ve te lés nek: ra ti fi kál nia
kel lett a tria no ni bé ke szer ző dést, s
ebben a politikai elit meghatározó
része egyetértett.

Csá ky Im re kül ügy mi nisz ter 1920.
ok tó ber 26-án nyúj tot ta be a bé ke szer -
ző dést a nem zet gyű lés ben. Tár gya lá sá -
ra no vem ber 13-án ke rült sor. Az ülé -
sen Te le ki vád in dít ványt kért ma ga
ellen az 1848. évi III. tör vény alap ján.
A vád in dít ványt a nem zet gyű lés eluta -
sí tot ta. El fo gad ták ugyanak kor Pal la  vi -
ci ni György ja vas la tát, hogy a Par la -
ment épü le te mel lett lo bo gó or szág -
zász lót eresszék fél ár boc ra mindad dig,
amíg a bé ke szer ző dés igaz ta lan sá gait
nem or vo sol ják. Más nap a Te le ki-kor -
mány be je len tet te le mon dá sát a kor -
mány zó nak, amelyet Hor thy nem fo ga -
dott el. No vem ber 15-én, har mad szo ri
ol va sat ban – a rész le tes vi ta vol ta kép -
pe ni mel lő zé sé vel – a nem zet gyű lés el -
fo gad ta a bé ke szer ző dést. Más nap egy

al pá ri szó csa ta so rán ki de rült, hogy
negy ven nél több kép vi se lő nem sza vaz -
ta meg a tör vényt. A kor mány párt fe -
gyel me zett több sé ge azon ban el fo gad -
ta a ja vas la tot.

Ma gyaror szág egyik legége tőbb
prob   lé má ja a föld kér dés volt. Vi lá go san
lát szott, hogy a sta tus quo an te visszaál -
lí tá sa nem le het sé ges, jól le het for mai -
lag ez tör tént, ami kor a Fried rich- kor -
mány el ső in téz ke dé sei nek egyi ke, a
4607/1919-es mi nisz ter el nök sé gi ren -
de let a föl dek köz tu laj don ba vé te lé nek
meg szün te té sé ről in téz ke dett. 1920-
ban Ma gyaror szá gon 2 118 145 la kos,
azaz a ke re sők csak nem 57%-a élt a
me ző gaz da ság ból. E ha tal mas tö meg -
ből hét száz ezer em ber, te hát kö rül be -
lül 33% sem mi lyen föld bir tok kal nem
ren del ke zett. A kér dés sel mind szo ciá -
lis, mind po li ti kai szem pont ból fog lal -
koz ni kel lett, hi szen ek ko ra tö me get a
felemel ke dés esé lyé től tar tó san el zár -
ni nem le he tett. A Te le ki-kor mány kon -
szo li dá ciós po li ti ká já nak fon tos része
volt a nem zet gyű lés elé ter jesz tett tör -
vény ja vas lat a „föld bir tok he lye sebb
megosz lá sá ról”, amely nagy ban hoz zá -
já rult a vi dé ki Ma gyaror szág átmeneti
meg nyug vá sá hoz.

A KI RÁLYKÉRDÉS
Leg ko mo lyabb felada tai kö zül ket tőn, a
bé ke szer ző dés el fo gad ta tá sán és a föld -
 re form meg sza va zá sán túlesett a kor -
mány, ami kor de cem ber el se jén a nem -
 zet gyű lés ben vá rat la nul le sza vaz ták
Ko rá nyi pén zügy mi nisz tert. Az ő le -
mon dá sát kö vet te az egész ka bi ne té.
Va ló já ban azonban a ki rály kér dés ki -

éleződése  rob ban tot ta fel a kor mány -
pár tot, és el hú zó dó vál ság ba lök te a
ma gyar po li ti kai éle tet. 

1921. feb ruár 3-án, a kor mány párt
ér te kez le tén 58:62 arány ban le sza vaz -
ták a mi nisz ter el nö köt, aki a gyű lés től
a ki rály kér dés to váb bi elodá zá sát kí -
ván ta. A gyű lé sen részt ve vők ha tá ro -
zat ba fog lal ták, hogy a kor mány párt a
sza bad ki rály vá lasz tás alap ján áll. Az
elő ző na pon tör tén tek ha tá sá ra más -
nap a nem zet gyű lés ben Va sa di Ba logh
György kis gaz da kép vi se lő fel szó lí tot -
ta Te le kit, hogy nyi lat koz zon a ki rály -
kér dés ben. Te le ki azon nal vá la szolt:
„azon az ál lás pon ton ál lok ma is, hogy
ez a kér dés je len leg a par la men ti disz -
kusszi ók ból […] ki kap csol tas sék.” Az
elő ző na pi ve re ség után ezút tal a nem -
zet gyű lés ha tal mas több ség gel, 109:17
arány ban el fo gad ta Te le ki vá la szát. 

A sza va zás és a vég le te sen kiéle zett
ál lás pon tok ek kor ra vi lá gos sá tet ték:
a kor mány párt szétesett. Te le ki ezért
még feb ruár 4-én – 37 tár sá val együtt
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Ülô sor: Haller István vallás- és közoktatásügyi,
Korányi Frigyes báró pénzügy-, Rubinek Gyula
kereskedelemügyi,Teleki Pál gróf, Ferdinándy

Gyula belügy-, Nagyatádi Szabó István 
közélel mezés-ügyi tárca nélküli miniszter. 

Álló sor: Sokorópátkai Szabó István tárca nélküli
kisgazda, Benárd Ágost népjóléti és munkaügyi,
Sréter István honvédelmi, Tomcsányi Vilmos Pál

igazságügy- és Bleyer Jakab, a nemzeti kisebb-
ségek tárca nélküli minisztere
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– ki lé pett a párt ból, és hoz zá fo gott,
hogy az egy sé ges kor mány zó  párt
rom jain új kor mány koa lí ciót ala kít son
ki. Feb ruár 10-én a kis gaz da párt tiszt -
újí tó ér te kez le te el fo gad ta Te le ki koa -
lí ciós aján la tát. Ugyan csak feb ruár 10-
én új jáala kult a KNEP is. A feb ruár 11-
én kez dő dő tár gya lá so kon azon ban
mind két párt, a kisgazdák és az egysé-
ges kereszténypárt is el le nez te az egy -
sé ges kor mány erő új bó li lét re jöt tét,
ezért úgy ál la pod tak meg, hogy párt -
szö vet ség for má já ban, koa lí ciós ala -
pon tá mo gat ják a vál to zat lan össze té -
te lű ka bi ne tet. Az egy sé ges kor mány -
zó  párt te hát fel bom lott, és párt szö -
vet ség vet te át a he lyét. 

Az el moz du lá sok nyil ván va ló vá tet -
ték, hogy ha csak nem tör té nik ha ma -
ro san va la mi nagy hord ere jű ese mény,
új vá lasz tá so kat kell kiír ni, mert az ál -
lam fő sze mé lyé vel kap cso la tos kö vet -
ke ző fel ve tés nyo mán meg bé nul a tör -
vény ho zás és a kor mány mun ká ja.
A nagy hord ere jű ese mény vé gül is IV.
Ká roly hús vé ti hazatérési kí sér le te volt,
amely azért le pett meg min den kit,
mert régóta szá mí tot tak rá.

Megál la pít ha tat lan, hogy IV. Ká rolyt
mi lyen szó be li vagy írás be li megegye -
zés bír hat ta rá, hogy 1921. már cius 24-
én reg gel spa nyol ker té szé nek út le ve -
lé vel fel sze rel kez ve, egy há ti zsák kal, fe -
ke te szem üveg ben, fes tett ba jusszal
fel ke re ked jen a sváj ci Pran gins ból,
hogy vissza fog lal ja Ma gyaror szág trón -
ját. A fenn ma radt fran cia és an gol dip -
lo má ciai do ku men tu mok nem tar tal -
maz nak uta lást ar ra, hogy a két nagy -
ha ta lom tá mo gat ta vol na IV. Ká roly kí -
sér le tét. Olaszor szág is egyér tel műen

Habs burg-el le nes ál lás pon tot fog lalt el.
Fran ciaor szág vi sel ke dé se ad ta a leg -
több okot a gya nú ra. 

IV. Ká roly ál lí tó lag ren del ke zett Ari s -
ti de Bri and fran cia mi nisz ter el nök ígé -
re té vel ar ra, hogy kor má nya tá mo gat ja
a Habs burg-u ra lom hely reál lí tá sát Ma -
gyaror szá gon. Sőt emisszá ri u sa ik ré vén
– az idős Zi ta ki rály né sze rint – „szó be -
li egyez ményt” is kö töt tek, amely  ben
Fran ciaor szág ka to nai és gaz da sá gi se -
gít ség nyúj tás ra, ha tár mó do sí tá sok ra és
a kis an tant fé ken tar tá sá ra tett ígé re -
tet. Ha lé te zett is ilyen megál la po dás,
ami nem való színű, ér té ke nem volt. Ká -
roly min  den e set re hin ni akart a fran cia
tá mo ga tás ban, és eb ben a tu dat ban in -
dult el Ma gyaror szág ra. 

Uta zá sá nak rész le tei Bé csig ho mály -
ban ma rad tak. 1921. már cius 25-én ké -
ső es te meg je lent gye rek ko ri ját szó tár -
sa, a meg döb bent Er dő dy Ta más gróf
bé csi, Lands kron gas se 5. szám alat ti la -
ká sán. A ki rály kö zöl te, hogy két nap ja
csak sza lá mit és szá raz ke nye ret evett,
s ét ke zést, va la mint szál lást kért. Más -
nap, bár nagy szom bat volt, Er dő dy
meg sze rez te a ma gyar ví zu mot. Pin ka -
fő nél lép ték át a ha tárt, és a ki rály még
már cius 26-án es te megér ke zett Mi kes
Já nos püs pök szom bat hely i pa lo tá já ba. 

TELEKI KÉSEDELME
Né mely fel dol go zá sok gú nyo san em lí -
tik, hogy az ural ko dó ér ke zé sé nek idő -
pont já ban, úgy mond „vé let le nül”, a püs -
pö ki pa lo tá ban volt hús vé ti lel ki gya kor -
la ton Vass Jó zsef mi nisz ter, Te le ki Pál
pedig a kö ze li Iván con, Si gray An tal bir -
to kán tar tóz ko dott. Köz ve tett bi zo nyí -
té kok alap ján bi zo nyo sak le he tünk ab -

ban, hogy egyi kük sem tu dott az ural -
ko dó ér ke zé sé ről – ha son lóan az egész
ma gyaror szá gi le gi ti mis ta ve zér kar hoz.
A ma gyar le gi ti mis ták ve zé re, ifj. And -
rás sy Gyu la pél dául egy nap pal a király
ha za té rése után pol gár di kas té lyá nak
für dő szo bá já ban, reg ge li toa lett köz ben
ér te sült az ese mény ről. Te le ki Iván con
töl töt te a hét vé gét csa lád já val. A sza lon -
ka va dá szat tal szí ne sí tett ví ken den részt
vett az ame ri kai fő meg bí zott, Ulys ses
Grant-S mith is. Ne he zen kép zel he tő,
hogy Te le ki ilyen politikai kalandra ma -
gá val vi szi csa lád ját, és úgy in té zi, hogy
egy, a res tau rá ció val szem ben el len sé -
ges or szág kép vi se lő je is je len le gyen. 

Te le ki és Si gray még az éj sza kai órák -
ban Szom bat hely re sietett. Egy szem -
ta nú még azt is fel je gyez te, hogy mi -
után kons ta tál ta, nem rossz vicc ről van
szó, Te le ki – jel leg ze tes moz du lat –
jobb ke zé vel meg va kar ta a bal fü lét,
ami ná la a fej tö rés és a ké nyel met len
hely zet tel va ló szem be sü lés csal ha tat -
lan je le volt. Ke vés bé anek do ti kus be -
szá mo lók sze rint a mi nisz ter el nö köt
na gyon fel dúl ta a ko ro nás ki rály megér -
ke zé se. „Te le ki meg döb bent, egy pol gár -
há bo rú le he tő sé gé ről be szélt, és csak na -
gyon ne he zen tu dott ural kod ni ma gán”
– ír ta ró la Le hár An tal ez re des, a nyu -
gat- ma gyaror szá gi ma gyar had erő pa -
rancs no ka, tán to rít ha tat lan le gi ti mis ta. 

Mind nyá jan azt ta ná csol ták az ural -
ko dó nak, hogy sies sen Bu da pest re, és
a kor mány zó val foly tas son tár gya lá so -
kat a ha ta lom át vé tel ről. Ab ban ál la pod -
tak meg, hogy más nap reg gel Te le ki
előbb elin dul, és fel ké szí ti Hor thyt az
ural ko dó megér ke zé sé re, a ki rály pe dig
más fél órá val ké sőbb megy utá na. Már -
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Sötét árnyék – A numerus clausus
A zsidóság visszaszorításának igénye elsŒsorban a „szellemi prole-
tariátus” felszámolásának jelszavával jelent meg a közéletben, és
a zsidó orvosok, ügyvédek magas arányával indokolták. Az 1919. au-
gusztus–szeptemberi budapesti egyetemi tanácskozásokon fogal-
mazták meg az egyetemi hallgatók beiratkozási korlátozásának kö-
vetelését. Ebben az orvoskar járt az élen, ám a hittudományi és a
jogi kar állásfoglalása adott a kérdésnek határozottan faji-felekezeti
jelleget. A kultuszminiszteri poszton ekkor a keresztényszocialista
Haller István állt, akinek kulcsszerep jutott a numerus clausus tör-
vény meghozatalában. Ebben az idŒben megszaporodtak az atro-
citások az egyetemeken: a bajtársi szövetségek tagjai zsidókat ver-
tek, vagy a zsidó hallgatókat nem engedték belépni az egyetemre.
Ez a rituálé a húszas–harmincas években sokszor ismétlŒdött.

Ilyen elŒzmények után készítette elŒ a vallás- és közoktatásügyi
minisztérium a törvény tervezetét, amelyet 1920. augusztus 13-án
a Nemzetgyılés elé terjesztett, és szeptember 22-én, az egyetemi

tanév kezdete elŒtt el is fogadták: 1920. évi XXV. törvénycikként
került be a Magyar Törvénytárba. Eszerint az ország minden nem-
zetiségének az összlakosságban elfoglalt arányban kellett/lehetett
képviseltetnie magát az egyetemi és fŒiskolai hallgatók között. 

A törvény beterjesztésével azért is kellett sietni, mert a politikai
életben ennél lényegesen radikálisabb javaslatok is megjelentek.
Bár a „tudományegyetemekre, a mıegyetemre, a budapesti egyetem
közgazdaság-tudományi karára és a jogakadémiákra való beiratko-
zásról” szóló törvényjavaslat egy szóval sem említette a zsidóságot,
mindenki tisztában volt a javaslat lényegével: ezt már a nemzet-
gyılési viták is pontosan megmutatták és a törvény végrehajtási
rendelete is nyilvánvalóvá tette. A törvény szándéka nem a német
vagy a szerb hallgatók korlátozása volt, hanem a zsidóké, ezt Haller
miniszter is megerŒsítette: „Nagyon természetes dolog, hogy ez igen
erŒsen fogja érinteni a túlprodukció legerŒsebb koefficiensét: a zsi-
dóságot is.”



cius 27-én reg gel a mi nisz ter el nök Pest -
nek vet te az irányt. So főr je azon ban el -
té vedt, majd az au tó de fektet kapott. E
kés le ke dés va ló szí nű leg nem volt szán -
dé kos, azon ban gya nú ra adott okot. A
ki rály min de ne set re nem tar tot ta be a
megál la po dást a más fél órá val ké sőb bi
in du lás ról, és erő sebb tú ra ko csi já val Bu -
da pest re in dult. Au tó ját a ké sőb bi ne -
ves si va ta gi ku ta tó és még ké sőb bi film -
hős, Al má sy Lász ló Ede ve zet te. Ká roly
egy óra kö rül ért Bu da pest re, ahol azon -
nal a Vár ba haj ta tott. Az el ső meg döb -
be nés után az ebéd lő asz tal tól riasz tott
Hor thy va sár nap dél ben, kö rül be lül fél
ket tő kor fo gad ta a ki rályt.

A két és fél órán át zaj ló meg be szé -
lé sen el hang zot ta kat ké sőbb a  két
részt ve vő el té rően ad ta elő. Min de n -
eset re úgy tű nik, hogy a kor mány zó a
kis an tant vár ha tó tá ma dá sá ra hi vat -
koz va pró bál ta tá vo zás ra bír ni a ki -
rályt. Ami kor Ká roly a fran cia ga ran -
ciá kat em lí tet te, Hor thy két ség be von -
ta Bri and jó hi sze mű sé gét, egyút tal
azon ban biz to sí tot ta az ural ko dót ren -
dü let len hű sé gé ről. Lát va, hogy a kor -
mány zó nem en ged, a ki rály négy óra
kö rül el hagy ta a pa lo tát, és visszain -
dult Szom bat hely re. A ki rály már cius
28-án be te get je len tett, és kö zöl te,
hogy nem hagy ja el Szom bat helyt. 

A kés ve be fu tó Te le kit a kor mány zó
azon nal visszain dí tot ta, de pu tá ció ba a
ki rály hoz. Ká roly több ször le mon dás -
ra szó lí tot ta fel Hor thyt, aki nem en -
ge del mes ke dett. A bot rány nem zet kö -
zivé te re bé lye se dett. A szom szé dos ál -
la mok már cius 29-én til ta koz tak a
puccs kí sér let el len, sőt a ké sőb biek ben
Cseh szlo vá kia és Ju go szlá via az ese tet

ca sus bel li nek te kin tet te, és rész le ges
moz gó sí tást ren delt el. A nagy ha tal -
mak megér tőbb nek mu tat koz tak a
kor mány zat tal szem ben: már cius 28-
án az an gol, az olasz és a fran cia fő -
meg bí zott meg vi tat ta a hely ze tet, és
úgy dön töt tek, hogy eré lyes fel lé pés re
nincs szük ség, sőt ők igye kez tek más -
nap meg nyug tat ni a ma gá ból ki kelt ju -
go szláv kö ve tet. Több szö ri ne ki ru gasz -
ko dás után és az an tant ha tal mak, va -
la mint az utód ál la mok nyo má sa alatt
a volt ural ko dó hagy ta ma gát meg -
győz ni, s áp ri lis 5-én el hagy ta az or szá -
got. Bú csúz ta tá sá ra nagy tö meg gyűlt
össze a vá ros ban. A kí sé re té ben lé vők
nyil ván eldöntötték magukban: a kö -
vet ke ző kí sér le tet job ban elő ké szí tik. 

TE LE KI LE MON DÁ SA
Te le ki kor má nyá nak le mon dá sa he tek
óta ben ne volt a le ve gő ben, a ki rály visz-
szatérési kísérlete csak al ka lmat adott
a tá vo zás ra, hiszen  világossá tette a két
kor mány zó párt köz ti el len té tet a ma -
gyar po li ti kai élet egyik leg ké nye sebb
kér dé se, az ál lam fő sze mé lye kö rül. A
to váb bi fej le mé nyek az tán fel szín re ve -
tet ték a töb bi prob lé mát is: a föld re -
form vég re haj tá sát, az in ter ná lá so kat,
a kis gaz da be fo lyás nö ve ke dé sé nek
megíté lé sét. Te le ki vé gül egy óvat la nul
kiadott kor mány zói had pa rancs, egy
ügyet len kül ügy mi nisz te ri nyi lat ko zat
és a két kor mány párt zsa ro lá sai miatt
ke rült olyan hely zet be, hogy le he tet len -
né vált poszt ján ma rad nia. 1921. áp ri -
lis 14-én felaján lot ta le mon dá sát –
nagy já ból ötö dik al ka lom mal mi nisz ter -
el nök sé ge alatt –, ame lyet a kor mány -
zó ezút tal már el fo ga dott.

A kon szo li dá ció alap jai nak le ra ká sa
Te le ki kor mány zá sá ra te he tő: a jog biz -
ton ság meg szi lár dí tá sa, a kü lö nít mé -
nye sek vissza szo rí tá sa, a gaz da sá gi sta -
bi li zá ció kí sér le te fi gye lem re mél tó
tett volt. Kül po li ti kai lag a Te le ki-kor -
mány ka taszt ro fá lis örök sé get ha gyott
hát ra – nem a sa ját hi bá já ból. A meg -
tett út a tel jes el szi ge telt ség ből a tel -
jes súly ta lan ság ba ve ze tett. Az or -
szág – nagy ha tal mi ér dek te len ség kö -
ze pet te – egy ség be ko vá csol ta ma ga
el len a kis an tant or szá gait. 

A kül föl di meg fi gye lők rész ben elis -
me rés sel adóz tak Te le ki tel je sít mé nyé -
nek. A brit fő meg bí zott sze rint, bár Te -
le ki „ad dig tán colt a po li ti kai élet bo -
rot va élén, amíg né zői be le fá rad tak pro -
duk ció já ba”, nem sza bad el fe lej te ni,
hogy szá mos kel le met len hely zet tel
ke rült szem be, és Eu ró pa egé sze há lá -
val tar to zik ne ki azért a ha tá ro zott
kiállá sért, amellyel Ká roly Svájc ba tör -
té nő vissza té ré sét szor gal maz ta. Te le -
ki bu ká sát vé gül is az okoz ta, hogy a
ki rály kér dés ben foly ta tott két ku la csos
po li ti ká já val el ve szí tet te a po li ti kai elit
és a kor mány zó bi zal mát – vél te a né -
met kö vet. 

Te le ki bele fá radt a hi va tal vi se lés be.
Mi vel Beth len sze mé lyé ben – ahogy a
mi nisz ter el nök ség mun ka tár sai nak
mond ta – „má so dik én je” ér ke zett a kor -
mány élé re, könnyű szív vel ad ta át a kor -
mány ru dat. A ka bi net ből va ló ki vá lás ré -
vén ér zett fel sza ba dult sá got ké sőbb is
hang sú lyoz ta: ami kor azon az áp ri li si
dél előt tön le gya lo golt a Vár hegy ről, s át -
ment a Lánc hí don, ha za a Jó zsef tér re,
úgy érez te ma gát, mint az érett sé gi ző
diák, „aki elő ször jár sé ta pál cá val”.
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A törvény teremtette új helyzet kedvezményezettje egyértel-
mıen a hagyományos középosztály volt. A törvény olyan dodonai
módon volt fogalmazva, hogy míg a húszas években éppenséggel
a diákhiánnyal küzdŒ vidéki egyetemeknek kedvezett és lehetŒséget
adott viszonylag sok zsidó diák felvételére a pécsi és szegedi ka-
rokra, a harmincas években ugyanez tette lehetŒvé a korábban csak
az orvosi vagy a jogi karra jellemzŒ, jóval szigorúbb elbánást. Ugyan-
akkor tehetséges fiatalok ezreit kényszerítette külföldre, akik tu-
dásukat jobbára külföldön kamatoztatták. 

A miniszterelnök ugyan nem vett részt a nemzetgyılési vitában, mert
betegséggel küszködött ebben az idŒben, de visszatérte után soha nem
emelt kifogást a javaslat ellen. A korszakban keletkezett beszédeiben
egyetértŒleg beszélt róla, sŒt, amikor 1928-ban a törvény enyhítésére ke-
rült sor, felsŒházi tagként harcosan kiállt az eredeti törvény mellett. Má-
sodik miniszterelnöksége idején pedig büszkén hivatkozott a jogsza-
bályra: „Én hoztam a numerus clausust, én tiltakoztam a törvényhozás
másik Házában, amelynek akkor tagja voltam, annak megszıkítése, ha-
tásának tompítása ellen, de ugyancsak én oszlattam fel a »Britanniát«
is 1920-ban” – mondta errŒl 1939 februárjában a Parlamentben.

Teleki antiszemitizmusa nem valamiféle ösztönös, régóta lap-
pangó ellenszenv kifejezése volt. Nem keresett magának ifjúkori
sérelmeket, és nem is terelte a kérdést például közgazdasági síkra.
Miközben 1918 elŒtti életébŒl nem ismerünk antiszemita gesztust,
megszólalást (egy magánlevél rosszízı kitételétŒl eltekintve), sŒt
társaságában, érdeklŒdésében sok olyan elem van, amely baloldali
gondolkodókhoz, sŒt akár a Huszadik Század köréhez köti Œt, már
1919 folyamán felbukkant írásaiban-beszédeiben a zsidóság faji
alapú kirekesztésének szükségessége. Úgy vélte, az „asszimilálha-
tatlan” zsidósággal Magyarországra a „destrukció” elemei érkeztek
a 19. században, és ebben az értelmezésben 1918–1919 forradalmai
a zsidóság politikai hatalomátvételi kísérletei voltak. 

KésŒbbi erŒs szociális reformterveinek kiegészítŒ eleme volt a
diszkriminatív fellépés, amely aztán második miniszterelnökségé-
nek zsidóellenes törvénykezésében bukkant fel újra – legalább 1940-
ig náci nyomás nélkül, belsŒ indíttatásból. Teleki írta a második zsi-
dótörvény elŒszavát (preambulumát), és miniszterelnöksége idején
kezdŒdtek meg a harmadik zsidótörvény munkálatai is, s az ezeket
kísérŒ rendeletek sokasága is mind ebbe az irányba tolta politikáját. 




