
Amikor Teleki Pál 1939 februárjában másodjára foglalhatta el a
kormányfŒi pozíciót, már biztos volt benne, hogy ki fog törni a vi-
lágháború, és azt is pontosan tudta, hogy Hitler el fogja veszíteni.
Ezért külpolitikájának legfŒbb célkitızése a független és önállóan
cselekvŒ magyar politika megŒrzése és megerŒsítése volt. Kor-
mányzása alatt Teleki mindvégig számolt azzal a lehetŒséggel,
hogy a – korlátozott – magyar függetlenség megtartására egy, a
nyugati szövetségesek által elismert emigráns kormány létreho-
zása lenne a megfelelŒ lépés.

Teleki Pál kísérlete egy emigráns
kormány létrehozására

em volna-e ajánlatos, gondoskodni
arról, hogy mindkét eshetőségre a
nyugati szövetséges országokban

legyen egy közismert nevű magyar po-
litikus, ki a mostani kormányzatunk bi-
zalmát teljesen bírja, de aki szükség
esetén Budapest sorsától függetlenül is
képviselhetné nemzetünk ezeréves ér-
dekeit?” – tette fel a kérdést memoran-
dumában Pelényi János washingtoni
követ 1939 tavaszán. Pelényi levonta
az első világháború tanulságait, és arra
a következtetésre jutott, hogy Magyar-
ország azért került rendkívül nehéz
helyzetbe a béketárgyalásokon, mert
szemben például a csehekkel és a len-
gyelekkel, nem volt kiépített diplomá-
ciai képviselete az antanthatalmaknál.
A követ látta, hogy rohamosan közele-
dik az újabb világháború, Magyaror-
szágra pedig az Anschluss óta közvet-
lenül szomszédos Harmadik Biroda-
lom részéről egyre nagyobb nyomás
nehezedik. A diplomata továbbment a
puszta kérdésfelvetésnél, memorandu-
mában konkrét tervet is felvázolt, ho-
gyan lehetne előkészíteni egy emig-
ráns kormány működését.

PELÉNYI JÁNOS TERVE
Pelényi szerint ha Magyarország a
német befolyás növekedése vagy kato-
nai megszállás következtében elveszí-
tené függetlenségét, szükséges lenne,
hogy a nyugati szövetséges hatalmak-
nál legyen egy olyan politikus, akit
nemzetközi szinten elismernek, és al-
kalmas a magyarság képviseletére. Az
első esetben ez azért fontos, mert egy
ilyen vezető politikus ellensúlyozhatja
a Magyarországon uralkodó nem legi-
tim kormány lépéseit, második eset-
ben pedig gyakorlatilag magát a meg-
szállás miatt megszűnt országot jelké-
pezné. Pelényi ezt a politikust „kül-
földi megbízottnak” nevezte. 

Fontosnak vélte azt is, hogy a „kül-
földi megbízott” amellett, hogy jó kap-
csolatokat épít ki a nyugati hatalmak
kormányaival, biztosítva legyen anyagi
szempontból is. Ha pedig a helyzet ve-
szélyessé válik, a nyugati szövetséges
országokban a kormányok bizalmát
legjobban élvező diplomaták még
kellő időben lemondanának posztjuk-
ról, hogy megőrizhessék hitelüket, és
magánemberként megtarthassák jó
kapcsolataikat. A posztjukról lemon-
dott diplomaták – úgynevezett „kon-
taktemberek” – pedig a legcélratörőb-
ben tudnák segíteni a „külföldi megbí-
zottat”, vagy esetleg egy ideig ők
maguk is betölthetnék annak szerepét.

„N

Nyári Gábor

A WASHING-
TONI VONAL
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Teleki Pál miniszterelnök támo-
gatta Pelényi tervét. Amikor a követ
nem sokkal a memorandum elkészí-
tése után, 1939. június–július folya-
mán Magyarországra érkezett, szemé-
lyesen is egyeztettek a gyakorlati kivi-
telezés lehetőségeiről. A kormányfő
ekkor fejtette ki először – de nem utol-
jára –, hogy ha Magyarország függet-
lensége veszélybe kerülne, megpró-
bálna repülőgépet szerezni és kül-
földre utazni.

Pelényi a második világháború kitö-
rése után alig két hónappal, 1939 no-
vemberében kezdett neki a terv egyik
előkészítő fázisának: egyetemlátogató
körútra indult, amely egészen 1940
márciusának végéig tartott. Az öt
hónap alatt az Egyesült Államok 29
egyetemén vett részt zártkörű, a helyi
értelmiségi és társadalmi elit 10–20 fős
csoportjainak körében tartott vacsorá-
kon. A téma mindenhol ugyanaz volt:
Magyarország nemzetközi helyzete és
a lehetséges lépések a politikai függet-
lenség megtartására. A neves értelmi-
ségiek véleménye gyakorlatilag egybe-
hangzóan az volt, hogy a térség orszá-
gaival, elsősorban Romániával együtt-
működve kell a magyar önállóságot
megőrizni, hogy a háború után lehetsé-
ges legyen a „Dunai Konföderáció” lét-
rehozása. A későbbi magyar kísérletek
– legalábbis látszólag – igyekeztek eze-
ket az amerikai igényeket kielégíteni.

ELŐKÉSZÜLETEK
AZ EGYESÜLT ÁLLAMOKBAN
1940 kora tavaszán Magyarország füg-
getlensége komoly veszélybe került,
ezért Teleki elérkezettnek látta az időt,
hogy megindítsa a következő fázist, és
biztosítsa a tervben felvázolt anyagi
hátteret. Ennek érdekében március 17-
én a Magyar Nemzeti Bank ötmillió
dollárt – mai értéken körülbelül 77–80
millió dollár! – bocsátott Pelényi ren-
delkezésére. A pénzt és két levélben az
utasításokat a kormányfő titokban
küldte el unokaöccsével, Teleki Andor-
ral. A miniszterelnök egy nappal ké-
sőbb Barcza György londoni követnek
is küldött egy titkos levelet, amelyben
azt kérte, hogy a diplomata egy „bizo-
nyos helyzet beálltával” azonnal fordul-
jon Pelényihez. 

A Pelényinek adott utasítások már
pontosan tartalmazták azt is, hogy kik
vehetnének részt a kormány létreho-
zásában. A teljes összeghez Telekin
kívül Horthy Miklós kormányzónak, va-
lamint Károlyi Gyula korábbi kormány-
főnek volt hozzáférése, tehát nagy va-

lószínűséggel ők lehettek volna a terv-
ben felvázolt „külföldi megbízottak”.
Khuen-Héderváry Sándor, Barcza
György, Baranyai Lipót, Bethlen István,
Keresztes-Fischer Ferenc, valamint a
Népszövetség korábbi budapesti meg-
bízottja, az amerikai Royall Tyler csak
Pelényivel és még egy beavatott sze-
méllyel közösen rendelkezhetett az
összeg felett, Teleki nekik szánhatta a
„kontaktemberek” szerepét.

A névsoron végigtekintve megálla-
pítható, hogy a tervezett emigráns
kormány vezetői olyan németellenes
politikusok és diplomaták lettek
volna, akik biztosra vették az angol-
szász hatalmak végső győzelmét, fel-
tétlenül hűségesek voltak Telekihez,
és külpolitikai koncepciójukban fon-
tos szerepet kapott a dunai államok
együttműködésének létrehozása.

Az emigráns kormány székhelyé-
nek meghatározásánál is számos kö-
rülményt kellett mérlegelni. London
mellett szólt, hogy Barcza és Bethlen
is jól ismerte az angol politikai körö-
ket, Owen St. Claire O’Malley buda-
pesti brit követ támogatta a tervet, és
az angol külügy is jól ismerte Magyar-
ország helyzetét. Azonban Lord Hali-
faxot, aki elismerte a magyar külpoli-
tika „ügyességét és becsületességét”,
Anthony Eden váltotta a miniszteri
székben, aki nem volt magyarbarát,
míg Sir Orme Sargent helyettes kül-
ügyi államtitkár kifejezetten ellensé-
gesnek mutatkozott. Mindemellett
igen erős volt a csehszlovák és a ro -
mán propaganda, London ki volt téve
a háborús pusztításoknak, és reális
volt a veszély, hogy a hadiállapot be-
állhat a már hadviselő Nagy-Britannia
és a Magyar Királyság között. 

Washingtonban értékes kapcsola-
tokkal csak Pelényi rendelkezett, de az
amerikai külügy jóval barátságosabb
volt Magyarországgal. Az Egyesült Ál-
lamokban élő nagyszámú magyar szár-
mazású lakos és a meggyőzött értel-
miségi réteg társadalmi támogatást
nyújthatott volna, valamint adott volt
a lehetőség egy, a magyar kultúrát és
politikai törekvéseket hirdető intéz-
mény felállítására is. Összességében
Washington jóval biztonságosabb és
kedvezőbb székhelynek bizonyult, így
az Egyesült Államok fővárosára esett
Teleki választása.

Azonban nem sokáig kellett Pelé-
nyinek a kihelyezett értékekre fel-
ügyelnie, ugyanis hamarosan kézzel
írott levelet kapott a miniszterelnök-
től, május 5-i keltezéssel:

Bár neve ma már keveseknek isme-
rŒs, a Horthy-korszak egyik legsikere-
sebb diplomatájának számított. 1907-
ben végezte el a Bécsi Konzuli Akadé-
miát, majd 1908 és 1917 között az
Egyesült Államokban a Monarchia
több konzulátusán is szolgált. Miután
visszatért Európába, elŒbb a közös
külügyminisztériumban, majd egy át-
meneti visszavonulást követŒen az
önálló magyar külügyminisztérium-
ban dolgozott. 1922-ben követségi ta-
nácsosként újra az Egyesült Álla-
mokba került, jelentŒs szerepe volt
az amerikai magyar képviselet kiépí-
tésében, eközben munkájának és ki-
emelkedŒ mıveltségének köszönhe-
tŒen rendkívüli elismertségre tett
szert mind az amerikai politikai, mind
az emigráns magyar körökben. 

1930 és 1933 között a népszövet-
ségi magyar képviselet vezetŒje
Brüsszelben. 1933 decemberétŒl 1940.
november 26-i lemondásáig washing-
toni követ, megbízva a kubai és me-
xikói ügyekkel is. Ez idŒ alatt már az
egyik legrangosabbnak számított a
Washingtonban szolgálatot teljesítŒ
diplomaták között. Hitler hatalomra
jutásától kezdve kemény németelle-
nes hangnemet ütött meg. Lemondá-
sát követŒen is segítette a magyar
követség munkáját, de több munka-
társával együtt politikai menedékjo-
got kért és kapott az Egyesült Álla-
moktól. 1941. október 8-án megfosz-
tották magyar állampolgárságától,
ezt követŒen Eckhardt Tiborral közö-
sen megszervezte a Független Ma-
gyarországért Mozgalmat. 

Az 1944. március 19-i német meg-
szállást követŒen csatlakozott a
posztjukról lemondott magyar diplo-
matákból álló Követi Komitéhez,
majd 1949-ben tagja lett a Nemzeti
Bizottmánynak. 1941-tŒl politológiát
tanított a Dartmouth Egyetemen,
1957-es nyugdíjba vonulása után me-
nekült magyar fiatalok tanulmányait
és pályakezdését támogatta. Ameri-
kai értelmiségi és nemzetközi diplo-
matakörökben haláláig nagy elismert-
ségnek örvendett.

PELÉNYI JÁNOS 
1885–1974
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„Kedves János,
Nagyon köszönjük, gazdám [Hor -
thy] is, hogy vállaltad a mire kér-
tünk. Andor már sürgönyben kö-
zölte kívánságodat, de bevártunk. E
perczben lehetetlen ezt lebonyolí-
tani. Várnunk kell. Talán később
lehet ezt a formát nyélbe ütni. Egy-
két hónap azonban nem teszi és
addig Te is beleegyezel. Köszönet
még egyszer a vállalásért és a lebo-
nyolításért. Semmit ne szólj!
Sok üdvözlet és barátság v. Haus zu
Haus, kézcsókjaimat kérlek jelen-
teni!

Ölel Bóli”

Néhány nappal később, május 25-én
azonban Pelényi táviratot kapott Bara-
nyai Lipóttól, amelyben a bankelnök
kérte, hogy az összeget utalja a Magyar
Nemzeti Bank New York-i, a Federal
Reserve Bankban lévő számlájára. A
követ ennek azonnal eleget is tett.
Ezzel a visszautalással még nem volt
szó a terv elvetéséről, „csupán” halasz-
tásról, ahogyan Teleki is írta. A további
események igazolják, hogy az előkészü-
letek folytatódtak. Pelényi tartotta
magát a terv azon részéhez, hogy „kon-
taktemberként” megőrizhesse függet-
lenségét, Teleki Andoron keresztül táv-
iratozott a miniszterelnökkel, akivel
így megbeszélték a követ esetleges le-
mondását, ha az szükségessé válna. 

1940. november 20-án bekövetke-
zett az, ami megkövetelte Pelényi le-
mondását: Magyarország csatlakozott
a háromhatalmi egyezményhez. A kö -
vet november 26-án hagyta el posztját,
amelyet már hét éve töltött be. Elhatá-
rozásáról hosszú levelet írt Telekinek,
ebben közölte, hogy azért kellett le-
mondania, mert különben „egy csapás-
sal elfordul tőlem minden jó emberem,
anélkül, hogy ezzel legcsekélyebb mér-
tékben is szolgálnám ügyünket”. Hiába-
valóan „vesznének el kapcsolataim –
egyedüli értékem a jövő szempontjából”.
Az „ügy”, amit a volt követ továbbra is
szolgálni kívánt, valószínűleg a jövő-
beni emigráns kormány létrehozása le-
hetett. Pelényi lépésével Teleki is egyet -
értett.

AZ ELSŐ KRÍZIS
1940 tavasza kulcsfontosságú volt az
emigráns kormány tervezésével kap-
csolatban, mivel ekkor játszódtak le
azok az események, amelyek miatt a
magyar politikai elit felkészült arra is,

hogy bármelyik pillanatban szüksé-
gessé válhat az emigráns kormány lét-
rehozása, ezért küldte ekkor Teleki az
instrukciókat és az anyagi biztosítást
jelentő ötmillió dollárt Pelényinek.
Március 17. és május 25. között – amíg
a pénz a washingtoni követ felügyelete
alatt volt – komoly egyeztetések zajlot-
tak. Magyarország és Románia között
a viszony egyre feszültebbé vált azzal,
hogy a Szovjetunió igen keményen kö-
vetelte magának Besszarábiát. Egy
esetleges szovjet előrenyomulás veszé-
lyeztette volna a németek számára lét-
fontosságú román olajmezőket, ezért
a magyar vezetés – elsősorban Csáky
István külügyminiszter – biztos volt
benne, hogy egy ilyen akció maga után
vonná Románia német megszállását,
így lehetőség nyílna a magyar revíziós
törekvések érvényesítésére is. 

A helyzet azonban ennél jóval komp-
likáltabb volt. A német katonai vezetés
mindenképpen szerette volna meg-
őrizni a békét a Balkánon. Egyrészt a
német hadsereg már a nyugati hadjá-
ratra koncentrált, másrészt a romániai
olajmezőket nem elfoglalni akarták,
hanem csupán biztosítani, a szovjetek-
kel pedig kerülték a konfliktust. A né-
metek sokkal inkább attól tartottak,
hogy Magyarország egyedül – esetleg
Bulgária támogatásával – kezdene har-
cokba, ezért szóba került a Magyar Ki-
rályság megszállásának (!) lehetősége
is. A magyar vezetés is tisztában volt
azzal, hogy lehetséges következmény
Magyarország megszállása, bár úgy vél-
ték, hogy ez elsősorban akkor következ-
het be, ha a németek nem kapnak en-
gedélyt az ország területén való átha -
ladásra – ebben az esetben elképzel -
hetőnek tartották a magyar haderő
ellenállását is. Ugyanakkor Teleki és
Csáky is tisztában volt azzal, hogy az
esetleges fegyveres ellenállás – hiába vár -
ná ezt el Nagy-Britannia – nemzetközi
tá mogatás nélkül kilátástalan lenne.

Az események hatására gyorsultak
fel az emigráns kormány szervezésé-
nek lépései. Amellett, hogy Pelényi
ekkor kapta meg a pénzt és az instruk-
ciókat Washingtonban, működésbe lé-
pett a Tájékoztató Osztály is: Teleki
utasításaival több megbízható sze-
mélyt küldtek külföldre, többségüket
az utazási problémák elkerülése vé-
gett diplomata-útlevéllel, de magán-
emberként. Ebben az időben zajlott
Eckhardt Tibor harmadik amerikai
útja, amely során találkozott Roosevelt
elnökkel is. Hunyady Sándor újságíró
azért indult március 18-án az Egyesült

Államokba, hogy ott 3-4 hónapon ke-
resztül hathatós sajtópropagandát
folytasson. Nekám Sándor miniszteri
osztálytanácsos májusban két hétre
Olaszországba utazott, Szent-Györgyi
Albert pedig áprilisban az Egyesült Ki-
rályságba készült. Március 12-én Teleki
levélben szólította fel Szent-Györgyit,
hogy utazása előtt keresse fel Szent-
Iványi Domokost, a Tájékoztató Osz-
tály vezetőjét, bizalmas jellegű doku-
mentumokért és utasításokért.

TÁJÉKOZTATÓ OSZTÁLY
Teleki 1939 júliusában létrehozta a Mi-
niszterelnökség keretein belül a IV. Tá-
jékoztató Osztályt, amelynek vezetésé-
vel Szent-Iványi Domokost bízta meg.
Az osztály egyfajta második külügymi-
nisztériumként működött, amely fenn-
tartotta a titkos angolszász kapcsola-
tokat, valamint javítani próbálta a Ma-
gyarországról kialakított képet a nyu-
gati országokban. Rendkívül széles
kapcsolati bázist épített ki a kormány-
zatban, a közigazgatásban és az igaz-
ságszolgáltatásban, így az ország hatá -
rain belüli és kívüli eseményekről is
pontos információkkal rendelkezett,
valamint kapcsolatban állt a katonai
hírszerzéssel, a Vezérkari Főnökség 2.
osztályával. Az osztály személyzete
rendkívül csekély volt, elsősorban meg-
bízható „magánembereknek” adott
megbízást.

Azonban a magyar lépésekről – né -
mi pontatlansággal – a német külügy
is tudomást szerzett. Egy május 12-i
táviratban az olvasható, hogy „Eck-
hardt utazásának további és valószínű-
leg fontosabb célja az volt, hogy az it-
teni magyar szervezetekkel és az ame-
rikai kormánnyal érintkezésbe lépve,
velük eszmecserét folytasson arra az
esetre, ha Németország Magyarorszá-
got megtámadná vagy megszállná.
Amint azt nekem ezzel kapcsolatban
egy magyar bizalmi emberem közölte,
Eckhardt Roosevelttel és Hull külügymi-
niszterrel, valamint különböző szená-
torokkal és képviselőkkel folytatott be-
ható tárgyalásain többek között az
alábbi gondolatokat fejtette ki: Német-
ország […] Magyarországon csaknem
valamennyi irányban érzett rokonszen-
vet elvesztette, és Magyarország német-
ellenes, Horthyt és Telekit is beleértve.
Mindketten visszautasítanának egy Ro-
mánia felé irányuló esetleges német át-
vonulási követelést […] Német táma-
dás esetén a magyar kormány azonnal
Franciaországba menne és ott összpon-
tosítaná minden politikai aktivitását.



Ez már előkészítés alatt áll. A magyar
állami aranykészletek egy részét már
Franciaországban deponálták.”

A helyzet megoldását sürgetve Te-
leki még április 17-én levélben fordult
Hitlerhez, amelyben kérte, hogy lehe-
tőleg minél hamarabb jöjjön létre egy
német–magyar–olasz hármas tanács-
kozás, amelyen megvitathatnák a Ro-
mániával szembeni esetleges lépé -
seket. Hitler május 14-i válaszában ha-
tározottan elutasított egy ilyen tanács-
kozást, és hangsúlyozta, hogy a
térségben fenn kell tartani a békés ál-
lapotot Romániával. A németek szán-
déka így már elég egyértelműnek tűnt,
főleg azok után, hogy május 10-én el-
kezdődött a nyugati hadjárat. Teleki
továbbra is akcióra készen állt, de nyil-
vánvaló lett, hogy német megszállással
abban az esetben lehet számolni, ha
először a magyar fél lép fel Románia
ellen. Egy ilyen helyzet beálltával pedig
nem lehetne számítani a nyugati ha-
talmak segítségére sem, főleg úgy,
hogy az Egyesült Királyság és Francia-
ország saját védelmével volt elfoglalva.
A krízis tehát nem alakulhatott olyan
irányba, amely kedvező lett volna egy
emigráns kormány létrehozására. 

A magyar politikai elit egyrészről
egy pillanatra fellélegezhetett, más-
részről azonban továbbra is megoldat-
lan maradt a viszony Romániával. Ami-
kor május 26-án Franz Halder, az OKH
vezérkari főnöke hadinaplójában leírta,
hogy Magyarország túl pimasszá válik,
és ha nem áll le ezzel a politikával, pro-
tektorátusi státuszba kerülhet, Teleki
akkor már utasította Pelényit, hogy a
rá bízott ötmillió dollárt helyezze a
Nemzeti Bank New York-i számlájára,
tehát véget vetett a „riadókészültség-
nek”. A magyar–román konfliktus
végül a második bécsi döntést eredmé-
nyezte, az év folyamán pedig már nem
voltak olyan események, amelyek
miatt újra előtérbe került volna az
emigráns kormány terve.

Részlet Franz Halder tábornok, az
OKH vezérkari főnöke hadinaplójá-
ból, 1940. május 26.
„A balkáni politikai fejlemények kü-
lönösen érdekesek. Magyarország
kezd pimaszul viselkedni. Politikai pa-
rancsnokságunk biztos benne, hogy
Oroszországot elég rövid pórázon
tartjuk ahhoz, hogy ne próbáljon
meg Besszarábia felé mozdulni. Ha
Magyarország nem áll be a sorba,
protektorátusi státuszt fog kapni.”

AZ ÚJABB KRÍZIS: A JUGOSZLÁV
KONFLIKTUS
Az emigráns kormány előkészületei
1941 tavaszán kerültek újra előtérbe,
amikor a kialakuló jugoszláv konfliktus
miatt igen feszült lett a helyzet. Ma-
gyarország 1940. december 12-én kö-
tötte meg az örök barátsági szerződést
Jugoszláviával, amelyre mindkét fél
egyfajta nyitási lehetőségként tekintett
az angolszász hatalmak felé, de mégis
ez a szerződés hozta rendkívül nehéz
helyzetbe Magyarországot. Jugoszlávia
hónapokig tartó belső krízise odáig fa-
jult, hogy végül a Simović-puccsal an-
golbarát kormány került hatalomra,
amelynek működését Hitler – nem sok-
kal a Szovjetunió elleni hadjárat kez-
dete előtt – nem tűrhette el, ezért a ka-
tonai akció mellett döntött, amelyben
elvárta Magyarország részvételét is. Te-
leki és a magyar politikai elit jelentős
része – szemben a katonai vezetés
többségével – ki akart maradni a konf-
liktusból. 
Teleki Pál, Horthy Miklós, Károlyi Gyula,
Bárdossy László, Bethlen István, Keresz-
tes-Fischer Ferenc, Kánya Kálmán, Rad-
vánszky Antal és Eckhardt Tibor több-
ször is tanácskozott az ellenkormány
létrehozásáról. Bethlen Angliába ké-
szült, Eckhardt pedig az Egyesült Álla-
mokba, végül csak utóbbi indult útnak.
Eckhardt 1941. március 7-én a Gestapo
embereitől veszélyeztetve hagyta el Ma-
gyarországot, de csak Teleki halála után,
augusztus 8-án ér kezett meg Ameri-
kába. A terv szerint elsősorban „kon-
taktemberi” pozíciót láthatott volna el,
de akár „külföldi megbízottként” is mű-
ködhetett. Teleki már cius 12-én arra
kérte Barcza György londoni követet,
hogy a magyar–angol diplomáciai kap-
csolatok megszűnése esetén magánem-
berként maradjon Londonban, és for-
duljon Pelényihez, tehát teljesítse a terv
rá eső részét. (Ennek Barcza később
nem tett eleget.) Rendelkezésre állt az
ötmillió dolláros anyagi háttér is, ezt
Baranyai március legvégén még meg-
erősítette Telekinek, aki ekkor az ellen-
séges csehszlovák propagandát tar-
totta az emigráns kormány legfőbb aka-
dályának.

A „kontaktemberek” készen álltak,
Pelényi Washingtonban bő négy hó-
napja készült erre a feladatra, Barcza
Londonban megkapta az utasítást, Eck-
hardt úton volt az Egyesült Államokba.
Több mint egy éve meghatározták
azoknak a névsorát, akik „külföldi meg-
bízottakként” vagy „kontaktemberek-
ként” hozzáférhettek az anyagi keret-

hez. Teleki azon három fő közé tarto-
zott, akik egyedül is rendelkezhettek
az összeggel, tehát az emigráns kor-
mány feje lehetett volna. A miniszterel-
nök 1941 márciusának végén–áprilisá-
nak elején megtette az utolsó lehetsé-
ges lépéseket, hogy elkerülje a német
oldalon való belépést az akcióba. De
hiába döntött a Minisztertanács és a
Legfelső Honvédelmi Tanács a németek
kiszolgálása ellen, Magyarország nem
maradhatott ki a konfliktusból.

A TERV MEGHIÚSULÁSA
1941. április 3-án Budapest lakossága
arra ébredt, hogy a német csapatok
erődemonstrációt tartva – engedély
nélkül – vonulnak át a fővároson, köz-
ben pedig napvilágra kerülnek az első
hírek – és találgatások – a miniszterel-
nök tragikus haláláról. Felmerül a kér-
dés: ha minden rendelkezésre állt,
miért nem próbálta meg Teleki el-
hagyni az országot és megalapítani a
két éve tervezett emigráns kormányt?
Találgatások, elméletek vannak, de biz-
tosnak tűnő válasz jelenleg még nincs.

A másik fontos kérdés, hogy mi tör-
ténhetett az ötmillió dollárral. Nincs
nyoma, hogy az összeg visszakerült
volna Magyarországra, de természete-
sen nem zárható ki. Valószínűbb, hogy
az újabb tárgyalás esetére Baranyai kint
tartotta az összeget az Egyesült Álla-
mokban, de a hadiállapot beálltakor az
amerikaiak lefoglalták a számlát.

Megállapítható, hogy az emigráns
kormány felállításának előkészületei
1939 és 1941 tavasza között lezajlottak,
„csak” a legfontosabb lépésre nem ke-
rült sor. A kormány létrehozása két kri-
tikus pillanatban került előtérbe: 1940
tavaszán, a magyar–román konfliktus
idején, és 1941. március–áprilisban, a ju-
goszláv krízis elmélyülésekor. 1940-ben
a helyzet diplomáciai úton oldódott
meg, 1941-ben Teleki halála gátolta meg
az emigráns kormány létrehozását. 

Magyarország Teleki halálával együtt
elveszítette szabad cselekvőképességé-
nek jelentős részét is, majd belesodró-
dott a háborúba, 1944-ben teljes német
megszállás alá került. Megvalósult az,
amitől Pelényi a legjobban félt: Magyar-
ország ismét a vesztes oldalra állt, és
ismét nem volt egy olyan emigrációs
képviselete a nyugati hatalmaknál,
amely hathatósan léphetett volna fel a
magyar érdekekért.
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