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Tö rökor szág szá má ra elő ké szí tett
sèvres -i bé ke szer ző dés a há rom
szan dzsák ból ál ló mo szu li vi la je -

tet, amely nek föld jé ben je len tős olaj kin -
cset sej tet tek, Irak nak ítél te. Tö rökor -
szág azon ban nem ír ta alá a bé ke dik tá -
tu mot, és fegy ve res har cot kez dett az
or szág te rü le tét meg száll va tar tó, el ső -
sor ban gö rög, olasz, ki sebb rész ben
fran cia és brit csa pa tok el len. Er re a
küz  de lem re utalt Te le ki, ami kor a ter -
mé szet föld raj zi té nye zők fon tos sá gát
emel te ki a fegy ve res küz de lem ben.
Esze rint Ma gyaror szág nak nem volt
„ana tó liai si va ta ga”, amely mö gé vissza -
vo nul ha tott vol na, hogy új já szer vez ze
erőit a harc ra. A küz de lem si ke res volt,
az an tant a Tö rökor szág gal kö ten dő bé -
ke felül vizsgá latára kény sze rült. 

Az 1923 jú liu sá ban meg kö tött lau -
sanne-i bé ke nyit va hagy ta a mu zul mán
la kos sá gú, de nem tö rök több sé gű te rü -
le tek sor sát: el ső sor ban a mo szu li vi la je -
tét, amely ről a tö rö kök sem mi kép pen
nem akar tak le mon da ni. A brit és tö rök
fél ab ban ál la po dott meg, hogy ha a köz -
vet len tár gya lá sok a mo szu li vi la jet sor -
sá ról ki lenc hó na pon be lül nem ve zet -
nek ered mény re, ak kor a fe lek a Nép szö -
vet ség elé vi szik az ügyet. 

A tö rö kök az zal ér vel tek a te rü let
meg tar tá sa mel lett, hogy a brit sta tisz -
ti kák ha mi sak, a vi la jet la kos sá gá nak
több sé gét ki te vő kur dok, csakúgy, mint
a je len té keny ki sebb sé get kép vi se lő kal -
deu sok, együtt akar nak él ni a tö rö kök -
kel, és a te rü let sem mi fé le tör té nel mi
kap cso lat ban nem áll Bag dad dal. A bri -
tek ez zel szem ben ki tar tot tak amel lett,
hogy a kur dok nak eszük ágá ban sincs
együtt él ni a tö rö kök kel, s a te rü let je -
len tős szá mú arab la ko sá ról ugyanez el -
mond ha tó. 

Mi vel a köz vet len tár gya lá sok nem ve -
zet tek ered mény re, az ügy 1924 au gusz -
tu sá ban a Nép szö vet ség ta ná csa elé ke -
rült, amely ok tó ber ben ki he lye zett
brüssze li ülé sén meg hú zta az ira ki–tö -
rök de mar ká ciós vo na lat, amely nagy já -
ból egy beesett a volt mo szu li vi la jet
észa ki ha tá rá val. Ez lett az ún. „brüssze -
li vo nal”, amely a vég le ges ha tár ki je lö -
lé séig el vá lasz tot ta a két or szá got. A vo -
na lat kü lön bö ző okok ból mind a két fél
elutasította. A vég le ges ha tár vo nal hely -
szí ni vizs gá la tát a Nép szö vet ség Ta ná csa
egy há rom ta gú bi zott ság ra bíz ta. En nek
a bi zott ság nak lett tag ja Te le ki Pál.

Te le ki ne vét Ro y all Tyler Bu da pes ten
tény ke dő nép szö vet sé gi szak ér tő ve tet -
te fel, aki sze mé lye sen is jó vi szony ban
volt a gróf fal. Te le ki öröm mel vál lal ta a
felada tot. A bi zott ság tag ja lett még Al -

bert Pau lis bel ga ka to na tiszt, gyar ma ti
vál lal ko zó, el nö ke pe dig Carl Ei nar Thu -
re af Wir sén svéd dip lo ma ta, bu ka res ti
kö vet. Te kin tély ben és súly ban azon ban
egyi kük sem ve te ked he tett Te le ki vel –
a föld raj zi ta pasz ta la tok ról már nem is
szól va.

A nép szö vet sé gi de le gá ció a kí sé re té -
ben le vő tit ká rok kal, tol má csok kal és
nem zet kö zi tiszt vi se lők kel 1924. de cem -
ber 25-én in dult el Isz tam bu lon, An ka rán
és Da masz ku szon át Bag dad ba. Te le ki -
nek min den bi zonnyal nagy örö met szer -
zett, hogy az út utol só sza ka szán, a si va -
tag ban a részt ve vők még au tó ver senyt is
rög tö nöz tek. Itt Te le ki az zal sok kol ta Fej -
szál ira ki ki rályt, hogy a hi va ta los fo ga dá -
son cser kész egyen ru há ban je lent meg, Ja -
szin pa sá nak, az ira ki mi nisz ter el nök nek
pe dig ki je len tet te, hogy a vi lág nak eb ben

a fe lé ben nem szá mít a nem ze ti ho va tar -
to zás, egye dül a val lá si iden ti tás a fon tos.
Az ira ki kor mány fő nyelt egy na gyot, és
a fris sen lét re jött or szá gok ve ze tői nek
jel leg ze te sen túl zó mód ján kö zöl te, hogy
ez egy tö rök ál lás pont, mert Irak ban elő -
ször min den ki ira ki ha za fi, s csak azután
síi ta vagy szun ni ta.

A bri tek gya nak vá sát is ki vál tot ta Te -
le ki, mi vel megér kez te kor egyál ta lán
nem zár ta ki a nép sza va zás kiírá sát –
ami ven dég lá tói sze mé ben gya nú san
egye zett a tö rök ál lás pont tal –, de a tar -
to mány megosz tá sát sem tar tot ta ki zárt -
nak. A konf lik tu sok nak ez zel még ko -
ránt sem volt vé ge: Te le ki össze ve szett a
bi zott ság egyik fran cia tit ká rá val. A bri -
tek sze mé ben gya nú ra adott okot az is,
hogy Te le kit Isz tam bul ban és An ka rá ban
több ször is ma gas ran gú he lyi po li ti ku -
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sok kal, il let ve köz is mer ten an gol gyű lö lő
sze mé lyi sé gek kel lát ták együtt. S mint -
ha ez nem lett vol na elég, a de le gá ció
má sik tit ká ra, az olasz Mar cel lo Rod do -
lo sza bá lyos tit kos had já ra tot vi selt Te le -
ki el len, akit a tu ra niz mus tól kezd ve a
tö rökor szá gi ma gyar gaz da sá gi ér de ke -
kért va ló lob bi zá sig min den el kép zel he -
tő vel meg vá dolt brit tiszt vi se lők előtt. 

Te le ki re pu tá ció ját az sem nö vel te,
hogy Mo szu lba ér ke zé se kor – a de le gá -
ció út ját biz to sí tó brit tiszt vi se lők és ka -
to na tisz tek in té se el le né re – a tö rök fő -
de le gá tus sal, Dzse vad pa sá val ki szö kött
egy ér te kez let ről, és elin dult fel fe dez ni
a vá rost. A szán dék ön ma gá ban di csé re -
tes is le he tett vol na, ám a tö rök ka to na -
tiszt sza bá lyos uni for mist vi selt, s a két
ide gen nek nem so ká ra je len tős tö meg
eredt a nyo má ba. Te le ki ké sőbb azt ál lí -

tot ta, hogy a mo szu li ba zár vá sár lói és
ke res ke dői csak üd vö zöl ni akar ták őket.
A he lyi brit köz igaz ga tá si felügye lő sze -
rint viszont ha tá ro zot tan ve ré si szán -
dék kal vet ték őket ül dö ző be. Akár hogy
is volt, a kar ha ta lom nem te ke tó riá zott:
a tün te tő ket bru tá li san szét ver te, ami
el len a ma gyar de le gá tus élén ken til ta -
ko zott, s til ta ko zá sát a bi zott ság mun -
ká ját is mer te tő je len tés ben is rög zí tet -
te – sa ját ver zió ja kí sé re té ben. 

Mi helyst azon ban bein dult a hely szí -
ni mun ka, a la ko sok, he lyi tiszt vi se lők,
ke res ke dők ki kér de zé se a mo szu li vi la -
jet ben, a bot rá nyok csil la pul tak. A há -
rom de le gá tus több mint más fél hó nap
alatt 800 em bert in ter jú volt meg. Mun -
ká ja nyo mán Te le ki bi zo nyos elis me rést
ví vott ki ma gá nak a brit tiszt vi se lők kö -
ré ben – fő leg, ami kor meg tud ták, hogy

a nép sza va zás gon do la tát el ve tet te. Elis -
mer ték, hogy a bi zott ság má sik két tag -
ja tel je sen a ha tá sa alá ke rült, hi szen a
ma gyar gróf volt a legak tí vabb és a leg -
kö vet ke ze te sebb hár mó juk kö zül, és szí -
vós, el fo gu lat lan mun kát vég zett a vi -
szo nyok fel tér ké pe zé séért. 

Kül de té sé nek vé ge fe lé Te le ki nek is a
fü lé be jut ha tott, hogy Bag dad ban és Lon -
don ban meg ren dült a be lé ve tett bi za -
lom. Ez nyil ván riasz tóan ha tott szá má -
ra, s ezért bi zal ma san meg kér te ba rát ját,
Ru bi do- Zi chy Iván lon do ni ma gyar kö ve -
tet, hogy ad ja ér té sé re a brit kül ügy mi -
nisz té rium nak: haj lan dó a brit szem pon -
to kat a leg messzebb me nő en fi gye lem be
ven ni. Ru bi do- Zi chy, érez he tő kín nal, ele -
get is tett a ké rés nek. Vo na ko dá sa ért he -
tő volt: brit tár gya ló part ne rei egyál ta lán
nem res pek tál ták szem pont jait, és né mi -
leg kár ör ven dően kö zöl ték ve le, hogy
nem tud nak se gít sé get ad ni ne ki eb ben
az ügy ben. Bel ső hasz ná lat ra még azt is
hoz zá tet ték, ér tik ugyan Te le ki gróf igye -
ke ze tét re pu tá ció já nak hely reál lí tá sá ra,
de a ma gyar po li ti kus „nem gon dol hat ja
ko mo lyan, hogy vá la szo lunk kér dé sé re,
ha csak nem olyan együgyű – ami elég va -
ló szí nűt len nek tű nik”. Sőt, volt olyan, aki
még en nél is to vább ment: „Te le ki gróf
egy ki csit ide ges”, ami nem is cso da, mert
„ira ki mód sze rei elárul ták a ta pin tat és
a fi gyel mes ség hiá nyát”. Azt azon ban
mind annyian elé ge det ten nyug táz ták,
hogy Te le ki meg vál toz tat ta kez de ti el -
kép ze lé seit a mo szu li kér dés ren de zé sé -
nek mód já ról.

A bi zott ság a te rü let Irak nál ha gyá sa
és a „brüssze li vo nal” vég le ge sí té se mel -
lett fog lalt ál lást je len té sé ben, amit a
Nép szö vet ség Ta ná csa el fo ga dott – a tö -
rök fél már ke vés bé. A brit (ira ki)–tö rök
megegye zés vé gül két ol da lú tár gya lá sok
nyo mán szü le tett meg. Hiá ba volt azon -
ban a bi zott ság ja vas la tai nak (és Nagy-
B ri tan nia ér de kei nek) meg fe le lő dön tés,
hiá ba a je len tés nem zet kö zi tu do má -
nyos elis me ré se, Te le ki még sem volt elé -
ge dett. A mun ka kö rül kiala kult po li ti -
kai és nem zet kö zi vi ta, il let ve Genf ben
a ma gyar ki sebb sé gek ügyé ben ta pasz -
talt ér dek te len ség ar ra in dí tot ta, hogy
Bu da pes ten a nem zet gyű lés plé nu ma
előtt ves se fel a Nép szö vet ség ből va ló
ki lé pést. Mo szul ma ra dan dó nyo mo kat
ha gyott ben ne: fog lal ko zott a tér ség ről
szó ló könyv írá sá nak gon do la tá val, s
egye te mi előadá sai ba fur ton furt be le -
szőt te ira ki ta pasz ta la tait, és a cser kész -
tá bor tü zek nél is gyak ran hall hat ták tör -
té ne teit. Vé gül az ő má so dik kor mány -
zá sa alatt lé pett ki Ma gyaror szág a Nép -
szö vet ség ből.
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