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Nyári Gábor

Aki mert magyar lenni1

Teleki Pál (1879–1941)

„Rossz úton vagyunk. Másodszor 
is tévúton járunk. A németek 
elvesztik a háborút, utána 
teljes összeomlásuk követ-
kezik. És akkor orosz megszállás 
alá kerülünk, de ez sem fog 
örökké tartani, a bolsevizmus is 
összeomlik, mert embertelen és 
az emberi természettel ellentétes 
gondolat.”2

Ezeket a gondolatokat fejtette 
ki Teleki Pál miniszterelnök 
Dessewffy Gyulának,3 alig 
két nappal 1941. április 3-án 
hajnalban bekövetkezett tragikus 
halála előtt. Ebből a nyolcvan 
évvel ezelőtt megfogalmazott 
néhány mondatból is kitűnik, mi 
az, ami Telekit a 20. századi poli-
tikusok fölé emeli: mind időben, 
mind térben rendkívül széles 
látásmódja.

1 Jelen írás a szerző következő munkájának szerkesztett változata: Nyári Gábor: Teleki Pál – A tudós, a tanár és az államférfi. In: Trianoni 

Szemle emlékkönyv 2020. Szerk. Szidiropulosz Archimédesz. Budapest, L’Harmattan, 2020, 177–185.
2 Török Bálint: Értjük-e Teleki Pál nagyságát? Magyar Szemle, 2001. május–június, [72–90.] 80. 
3 Dessewffy Gyula (1909–2000): politikus, szerkesztő, újságíró. Teleki Pál második miniszterelnöksége idején az ellenzéki Kisgazdapárt 

félhivatalos lapjának, a Kis Ujságnak tulajdonosa és szerkesztője.
4 Néhány jelentős, Telekivel foglalkozó kötet: Ablonczy Balázs: A miniszterelnök élete és halála. Budapest, Jaffa, 2018.; Ablonczy Balázs: 

Teleki Pál. Budapest, Osiris, 2015.; Czettler Antal: Teleki Pál és a magyar külpolitika, 1939–1941. Budapest, Magvető, 1997.; Fodor 

Ferenc: Teleki Pál. Budapest, Mike és Társa Antikvárium, 2001.; Gulyás László: A Horthy-korszak külpolitikája 5. Budapest, Attraktor, 

2018.; Juhász Gyula: A Teleki-kormány külpolitikája, 1939–1941. Budapest, Akadémiai, 1964.; Kis Aladár: A Teleki-kormány külpolitikája 

a második világháború előtt. Budapest, Akadémiai, 1962.; Macartney, C. A.: Teleki Pál miniszterelnöksége, 1939–1941. Washington, 

Occidental Press, 1993.; Tilkovszky Lóránt: Teleki Pál. Legenda és valóság. Budapest, Kossuth, 1969.; Tilkovszky Lóránt: Teleki Pál 

titokzatos halála. Budapest, Helikon, 1989.; Zakar András: Teleki Pál halála. Budapest, Kairosz, 2009.; Nyári Gábor: A Sándor-palotától 

a ravatalig. Teleki Pál második miniszterelnöksége, 1939–1941. Piliscsaba – Budapest, Kairosz, 2015.

Bár Teleki Pál nem egészen 
három évig volt Magyarország 
miniszterelnöke, mégis elmond-
ható, hogy a 20. századi magyar 
történelem egyik legmeghatá-
rozóbb alakja, akinek gondo-
latai, világképe, cselekedetei 
nemcsak kortársaira, hanem a 
későbbi nemzedékekre is nagy 
hatást gyakoroltak. Ennek elsőd-
leges oka, hogy Teleki mindvégig 
nemzetben gondolkozott, 
miközben meg tudott maradni 
a tanár és a tudós szerepénél, 
ezzel pedig az aktuálpolitikai 
csatározások fölé helyezte magát 
– bár kormányfőként gyakorla-
tilag minden folyamaton napi 
szinten rajta tartotta a figyelmét. 
Jelentőségét szintén emeli, 
hogy két igen meghatározó 
időszakban volt az ország minisz-
terelnöke: közvetlenül a trianoni 
békediktátumot követően, így 
javarészt ő készítette elő a 

bethleni konszolidációt; valamint 
a második világháború előes-
téjén és annak első szakaszában, 
amikor egyszerre kellett küzdenie 
a magyar függetlenség megtar-
tásáért és a Trianonban elvesz-
tett területek békés visszaszer-
zéséért. Mivel halálát követően 
Magyarország rövidesen belesod-
ródott a második világháborúba, 
és a német érdekek kiszolgálójává 
vált, Teleki alakja szinte azonnal 
a független magyar cselekvés és 
politika szimbólumává emelke-
dett. De abban, hogy neve soha 
nem tűnt el a közbeszédből – 
még a kommunista diktatúra 
legsötétebb időszakában sem – 
legalább ekkora szerepet játszott 
rejtélyekkel övezett halála is.

Teleki életéről, haláláról és 
munkásságáról számos munka 
látott napvilágot,4 személyét 
és megítélését a mai napig 
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komoly viták övezik. Jelen írás azt 
igyekszik bemutatni, ki is volt az 
a gróf Teleki Pál, aki tudósként, 
tanárként és államférfiként 
egyszerre alkotott maradandót, 
és eleget téve a saját maga által 
számtalanszor hangoztatott 
felszólításnak: mert magyar lenni.

TELEKI, A TUDÓS

Kis túlzással kijelenthető, hogy 
gróf Teleki Pál sorsa már szüle-
tésekor determinálva volt: 
1879. november 1-jén született 
erdélyi katolikus arisztokrata 
családba. Gyermekkorát főként 
a Partiumban, Szatmár várme-
gyében töltötte. A tudásszomj és 
a haza szolgálata iránti elkötele-
ződés apai részről generációk óta 
meghatározó volt a családban – 
édesanyja pesti görög kereskedő-
családból származott5 –, így nem 
csoda, hogy a gyermek, majd fiatal 
felnőtt Teleki is egyaránt érdeklő-
dött a tudomány, a történelem és 
a politika iránt. Pályáját először 
a tudomány határozta meg, a 
Budapesti Tudományegyetem 
hallgatójaként jogi, társadalom-
tudományi, mezőgazdasági és 
földrajzi tanulmányokat foly-
tatott, kutatói figyelmét pedig 
leginkább az utóbbiak keltették 
fel. Ez részben a családi hagyo-
mányoknak is betudható, hiszen 
nagybátyja Teleki Sámuel Afrika-
kutató volt, akinek kalandos 
történeteit kisgyerekként 

5 Ismeretlen fejezetek Teleki Pál életéből. Szerk. Vigh Károly. Budapest, Századvég, 2001, 8.
6 Kubassek János: A földrajztudós Teleki Pál. In: Teleki Pál: A földrajzi gondolat története. Budapest, Kossuth, 1996, [5–15.] 6.
7 Teleki Pál: Az elsődleges államkeletkezés kérdéséhez. Államtudori értekezés. Budapest, Franklin, 1903.
8 Idézi: Ablonczy i. m. 2005, 53–54.
9 Kubassek i. m. 1996, 7.
10 Teleki Pál: Atlasz a Japáni szigetek cartographiájának történetéhez. A Japántól keletre fekvő Arany-szigetek felfedezésére 1639-ben kiküldött 

Quast M. és Tasman J. A. kapitányok hajónaplójának hollandus szövegével és magyar fordításával. Budapest, Kilián Frigyes utóda Magyar 

Királyi Egyetemi Könyvkereskedő, 1909.
11 Ablonczy i. m. 2005, 73–74.
12 Nyári i. m. 2015, 16.
13 Teleki Pál: A földrajzi gondolat története. Budapest, Kilián, 1917.
14 Ismeretlen fejezetek i. m. 2001, 10.

áhítattal hallgatta.6 1903-ban 
védte meg államtudományi 
doktori értekezését,7 összessé-
gében azonban keveset publikált, 
mivel megfogadta professzora, 
Lóczy Lajos tanácsát: „Négy évig 
csak dolgozzál.”8

Teleki a négy évet megduplázva 
kutatott, dolgozott, képezte 
magát, tanulmányutakra járt. 
Sorra látogatta Európa legna-
gyobb könyvtárait, múzeumait, 
kutatóintézeteit, egyetemeit, 
pénzt és energiát nem kímélve 
kutatta fel a ritkaságnak számító 
földrajzi könyveket és térké-
peket.9 Ennek a nyolcéves 
munkának az eredményeként 
jelentette meg Teleki – magyar 
és német nyelven – 1909-ben 
az Atlasz a Japáni szigetek cartog-
raphiájának történetéhez10 című 
kötetet. Az Atlasz, nevével ellen-
tétben, sokkal több volt térkép-
gyűjteménynél. Számba vette a 
térképek vizsgálatán keresztül 
Japán európai felfedezésének 
egész történetét, valamint teljes 
terjedelmében közölt számos 
írásos forrást. A térképek között 
valódi ritkaságok is helyet kaptak, 
és egyedülálló volt az a szakiro-
dalmi áttekintés, amelyet Teleki 
elvégzett.

A harmincas évei elején járó 
Telekire és munkájára felfigyelt 
a nemzetközi tudományos elit. 
Beválasztották a genfi nemzetközi 

földrajzi kongresszus régi térké-
pekkel foglalkozó bizottságába, 
1911-ben pedig megkapta a 
Párizsi Földrajzi Társaságtól a 
rangos Jomard-díjat.11 A szerző 
természetesen Magyarországon 
is előrébb jutott tudományos 
pályáján: 1909-től 1913-ig töltötte 
be a Földrajzi Intézet igazgatói 
tisztségét, 1910-től 1923-ig pedig 
a Magyar Földrajzi Társulat 
főtitkára, majd alelnöke volt. 
1913 és 1916 között elnöke volt a 
Turáni Társaságnak. 1913-ban lett 
a Magyar Tudományos Akadémia 
levelező tagja.12 1917-ben jelent 
meg újabb jelentős könyve: A 
földrajzi gondolat története.13

Teleki Pál következő, nagy 
figyelmet keltő tudományos 
munkája, a „Vörös Térkép” már a 
Magyarország első világháborús 
vereségéből következő tragikus 
időszakhoz kötődik. 1918-tól a 
trianoni békediktátum aláírá-
sáig szakadatlanul dolgozott 
a Kárpát-medence néprajzi 
adatainak összesítésén. Ennek 
a munkának lett az eredménye 
az először 1919. február 21-én 
megjelentetett „Vörös Térkép”, 
amely pontosan határozta meg a 
magyarság arányát a történelmi 
Magyarországon.14 Az egymáshoz 
viszonyított elhelyezkedést és 
a népsűrűséget is bemutató 
etnikai térkép megalkotásának 
gondolata akkor született meg, 
amikor Teleki maga is elkapta 1918 
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és ágynak esett.15 Felépülését 
követően azonnal nekikezdett az 
addig nem látott módszertannal 
készült, 1910-es népszámlálási 
adatokra alapozó térkép elkészí-
tésének, amiben segítségére volt 
több tucat szakember, de még 
a Károlyi-kormány is támogatta 
anyagilag. Ugyancsak Teleki 
nevéhez fűződött a béketárgya-
lásokra készített egyéb szakmai 
anyagok elkészítése.16

A Párizsba érkező, Apponyi Albert 
vezette magyar békedelegáció – 
tagjai között Teleki Pállal – átadta 
a 37 mellékletből és a „Vörös 
Térkép”-ből álló jegyzékét az 
antant képviselőinek, amelyről a 
Pesti Hírlap újságírója – meglepő 
előrelátásról tanúságot téve – a 
következőket írta: „Ez a jegyzék 
mellékleteivel egyetemben 
csodálatos türelemmel, hozzáér-
téssel megszerkesztett monog-
rafiája Magyarország mai állapo-
tának és védőirata nemzeti joga-
inknak és állami létünknek. Az a 
történelmi, etnografiai, politikai, 
közgazdasági, népesedési adat-
halmaz, amely benne összefogla-
lódik, kincsestára és forrásmun-
kája lesz sokáig azoknak, akik 
Magyarország elvesztett javainak 
a visszaszerzéséért fognak 
harcolni.”17

A „Vörös Térkép” története sok 
tekintetben hasonlóságot mutat 
alkotója sorsával. A két világhá-
ború közötti Magyarországon 
meghatározó volt, majd a kommu-
nista diktatúra idején évtizedekig 

15 Kubassek János: A Vörös térkép. Rubicon, 2010. április–május. [35–38] 35.
16 Salamon Konrád: Utak és tévutak, 1918–1920. Hitel, 2015. október, [3–23] 9.
17 Benda Jenő: A magyar békedelegáció előzetes jegyzékei. Pesti Hírlap, 1920. 01. 20. 2.
18 Kubassek i. m. 2010, 35.
19 Questions of the frontier between Turkey and Iraq. Report submitted to the Council by the Commission instituted by the Council resolution 

od September 30, 1924. Geneva, League of Nations, 1925. Országgyűlési Könyvtár SdN/1925.VII.2.

csak titokban beszéltek róla, el 
volt zárva a nyilvánosság elől, 
publikálását tankönyvekben is 
tiltották, és csak 1983-ban kerül-
hetett először bemutatásra a 
Földrajzi Múzeum kiállításán.18

Bár Telekinek számos további 
meghatározó tudományos 
munkája van, egyet még minden-
képpen érdemes kiemelni: az 
úgynevezett Moszul Bizottság 
tagjaként elvégzett feladatait. A 
háromtagú Moszul Bizottságot – 
amelynek Teleki Pál mint nemzet-
közileg elismert földrajztudós 
lehetett tagja – 1924-ben azért 
hozta létre a Népszövetség, hogy 
megvizsgálja az egykori Moszuli 
vilajet hovatartozásának lehető-
ségeit. A területet Törökország 
és a brit gyámság alatt létrejött 
Iraki Királyság is szerette volna 
megszerezni, elsősorban az 
ekkor még csak feltételezett 

gazdag olajkincs, valamint a rajta 
áthaladó, gazdaságilag fontos 
vasútvonalak miatt. A bizottság 
döntően Teleki Pál vezetésével 
olyan történelmi, földrajzi, 
geopolitikai kutatásokat folyta-
tott, amelyekhez hasonló még 
nem volt a térségben, módszereit 
tekintve pedig világviszonylatban 
is egyedülállónak számított. A 
bizottság felhívta a figyelmet a 
területen jelen lévő etnikai (kurd, 
arab, török) és vallási feszültsé-
gekre, valamint a terület földrajzi 
és geopolitikai viszonyaira. A 
bizottság tudományos alapon 
készítette el jelentését, fogal-
mazta meg tapasztalatait,19 de 
munkája alatt és azt követően 
komoly diplomáciai és katonai 
konfliktus alakult ki.

Az elvégzett tudományos munka 
– és különösen is a kisebbségek 
védelméről szóló fejezetek 

Teleki Pál „Vörös Térképe” pontosan határozta meg a magyarság arányát a 
történelmi Magyarországon. Fotó: Wikimedia Commons.
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– miatt Teleki a korábbinál is 
nagyobb nemzetközi hírnévre és 
elismertségre tett szert,20 bár ez 
a siker nem volt osztatlan, mivel, 
ahogy a Budapesti Hírlap újság-
írója találóan megfogalmazta a 
földrajztudós munkásságáról: 
„[…] az angolok megharagudtak 
érte, a törökök pedig nem örültek 
neki.”21

A Népszövetség és a Hágai 
Nemzetközi Bíróság 1925-ben 
döntött a terület Irakhoz csato-
lásáról. Az új határ megegye-
zett azzal, amelyet a Moszul 
Bizottság javasolt, Teleki mégsem 
örült a döntésnek, ugyanis a 
határozatból „kifelejtették” azt 
a pontot, amelyet a bizottság 
határozottan javasolt: a kisebb-
ségi törvények megalkotását. A 
földrajztudós emiatt a magyar 
nemzetgyűlésben élesen kriti-
zálta a Népszövetség működését, 
és felvetette Magyarország kilé-
pésének a lehetőségét is.22

A Moszul Bizottságban végzett 
munka nemcsak Teleki tudósi 
kvalitásait bizonyította, hanem 
azt is, hogy a geográfus nemcsak 
saját nemzete sorsát tartotta 
szem előtt, hanem ugyanolyan 
együttérzéssel, segítő szándékkal 
fordult más nehéz helyzetben 
lévő népek és csoportok felé.23

20 Az amerikai földrajzi társaság gratuláló levele. New York, 1925. szeptember 17. Magyar Nemzeti Levéltár (MNL) Országos Levéltára 

(OL), K 37. Miniszterelnökség, Teleki Pál miniszterelnök iratai (1924–1941). 1. csomó. a) dosszié. Telekinek, a Törökország és Irak 

közötti határ megállapítására kiküldött népszövetségi bizottságban való közreműködésével kapcsolatos iratok. 58. dokumentum.
21 Moszul és Moszkva. Budapest Hírlap, 1925. 12. 16. 1.
22 Teleki Pál felszólalása a Nemzetgyűlés 456. ülésén, 1925. október 29. In: Az 1922. évi június hó 16-ára hirdetett Nemzetgyűlés 

Nyomtatványai. Napló. XXXV. kötet. 1925. október 14. – 1925. november 6. 250. https://library.hungaricana.hu/hu/view/OGYK_

KN-1922_35/?pg=0&layout=s (Utolsó letöltés: 2020. 04. 13.) 
23 A Moszul-kérdésről és Teleki Pál bizottsági munkájáról részletesen lásd: Nyári Gábor: A Moszul-kérdés és a Népszövetség, 1924–

1925. Geopolitikai Szemle, 2019/2, 121–137.
24 Teleki Pál: Főtitkári jelentés. Földrajzi Közlemények, 1917. június, [265–271.] 267–268.
25 Mészáros István: Teleki Pál nemzetnevelői programja. Gödöllő, Teleki Pál Egyesület, 1993, 7–20.
26 Alföldi Alajos: Teleki Pál, a cserkész. Honismeret, 1991. április, 42–47.
27 Levél Czettler Jenő egyetemi tanárnak. (1940. március 1.) MNL OL, K 37. Miniszterelnökség, Teleki Pál miniszterelnök iratai (1924–1941). 

1. csomó. c) dosszié: A–H betűkkel kezdődő levélírók levelei, 1940. 172.

Miután Teleki visszatért 
Moszulból, a Magyar Tudományos 
Akadémia rendes tagjává 
választotta. Különböző hazai és 
külföldi egyetemeken töltött be 
magas tisztségeket, 1926-ban 
pedig létrehozta a Szociográfiai 
Intézetet és az Államtudományi 
Intézetet, 1938-ban pedig a Táj- 
és Népkutató Intézetet.

A tudós Teleki Pál korának egyik 
meghatározó geográfusa volt, 
aki mindig azt tartotta szem 
előtt, hogy munkájával hogyan 
segítheti nemcsak a tudomány 
haladását, hanem a magyar 
nemzetet is. Már pályája elején 
ráébredt arra az összefüggésre, 
amely az egyes területeket az ott 
élő népekkel összeköti, ez pedig 
egyfajta tudományos hitvallá-
sának is tekinthető, amelyet 
1917-ben a következőképp fogal-
mazott meg: „[…] egy területnek 
minden része, minden teremt-
ménye, minden tüneménye, 
minden ereje szorosan összefügg 
egymással, egyet alkot és akkor, 
amikor erejének érvényesülnie 
kell, […] ezeknek az erőknek az 
eredője érvényesül.”24

Teleki azon dolgozott, hogy az egy 
földrajzi, politikai és gazdasági 
egységet képező Kárpát-
medence és az abban meghatá-
rozó magyarság minél erősebb 
legyen.

TELEKI, A TANÁR

Teleki nem csak a tudományos 
életben volt jelen, az oktatás is 
mindig a szívügyének számított. 
1922. június 10-én nevezte ki 
Horthy Miklós főcserkésszé, 
amely címet egy évig töltötte 
be, amikor egészségi állapo-
tára hivatkozva lemondott. 
Tiszteletbeli főcserkészként 
dolgozott tovább azon a nemzet-
nevelési programon, amelynek 
megvalósítását egyik legfonto-
sabb feladatának tartotta.25 Ilyen 
minőségben vett részt az 1933. 
július 22. és augusztus 15. között 
Gödöllőn megtartott IV. Cserkész 
Jamboreen.26

Amellett, hogy kiváló tanár 
volt, részt vett az oktatás szer-
vezésében is, így munkájának 
hatása kiterjedt az egész Horthy-
korszakra. Kereste és pártfo-
golta azokat a tehetséges fiata-
lokat, akik közül később többen 
is jelentős politikai vagy tudo-
mányos karriert futottak be. 
Tanárként igazságosan bánt hall-
gatóival, még miniszterelnökként 
is odafigyelt arra, hogy a magas 
kapcsolatokkal rendelkező vagy 
jobb anyagi helyzetben lévő 
egyetemistákat ne részesíthessék 
különleges bánásmódban.27

Tanári-nevelői munkáját 
Teleki 1932 és 1936 között az 
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Ösztöndíjtanács, majd 1936-tól 
külföldi Collegium Hungaricumok 
és az Országos Közoktatási Tanács 
elnökeként végezte. 1937-től ő 
volt Magyarország képviselője 
a Szellemi Együttműködés 
Nemzetközi Bizottságában. Az 
1938-ban létrehozott Táj- és 
Népkutató Intézetben szintén 
lehetőséget biztosított a tehet-
séges fiatal értelmiségieknek.28

Amikor hosszú évek után vissza-
tért a politikai életbe, és szerepelt 
vállalt az 1938. május 14-én 
megalakuló Imrédy-kormányban, 
nem véletlen, hogy a vallás- és 
közoktatásügyi tárcát kapta. Apró, 
de Telekire jellemző momentum, 
hogy kinevezése után külön 
kérte, hogy ne küldjenek számára 
gratuláló leveleket.29 Ez már 
az az időszak, amikor Európa 
a következő világháború felé 
tartott, Magyarországot pedig 
két totalitárius diktatúra, a náci 
Németország és a kommu-
nista Szovjetunió fenyegette, 
előbbinek pedig egyre nagyobb 
befolyása volt az ország határain 
belül is. A változó nemzetközi és 
a radikalizálódó hazai helyzetet 
figyelembe véve érhető, hogy 
Teleki első miniszteri beszédében 
azt emelte ki, hogy „rendet kell 
teremtenünk a magyar ifjúság és 
a magyar iskola keretében”.30

Teleki Pál második miniszterel-
nöksége alatt is kiemelten foglal-
kozott az oktatás és nevelés 
ügyével. Egy miniszterelnökségi 
titkos tanulmányban a követ-
kezők szerepeltek az oktatás 
irányvonalával kapcsolatban: 
„Alapelv: nemzeti kulturával 
telítendő minden magyar. […] 
Nagyobb terület biztosítandó 
a honismeretnek, hazafias 

28 Nyári i. m. 2015, 19.
29 Gróf Teleki Pál kérése. Pesti Hírlap, 1938. 05. 15. 8.
30 Gróf Teleki Pál fogadtatása a kultuszminisztériumban. Néptanítók Lapja, 1938. november, [424–426.] 425.
31 Idézi: Nyári i. m. 2015, 261.

nevelésnek, világnézeti karakter-
képzésnek. […] Az elemi iskolától 
kezdve nagyobb öntudat, magyar 
öntudat csepegtetendő a felnö-
vekvő generációkba. Legyen 
ránevelve gyerekkorától kezdve 
minden kismagyar, […] hogy a 
történelem folyamán még soha 
sem tudott erőt venni rajtunk 
senki – ha egyek voltunk.”31

Teleki Pál egyetemi előadásait, 
szemináriumait összességében 
több ezren látogatták, és több 
százra tehető azoknak a diákja-
inak a száma, akikkel a tanórai 
kereteken kívül is valamilyen 
kapcsolatot tartott. Jó pedagó-
gusként mindvégig figyelemmel 
kísérte és egyengette tanítványai 
útját, akik közül sokan közvetlen 
munkatársai, bizalmi beosztottjai 
lettek. Ugyancsak több ezerre 
tehető azoknak a fiataloknak a 

száma, akik cserkészként hall-
gatták Teleki egy-egy előadását, 
vagy közös kirándulásokon, 
jamboreekon vettek részt vele. 
Az egykori tanítványokban 
egyvalami közös: mindannyian 
egy olyan tudós tanárra emlé-
keznek vissza, aki annak ellenére, 
hogy nem rendelkezett sem 
megnyerő külsővel, sem kiemel-
kedő szónoki képességekkel, 
mérhetetlen tudásával, empáti-
ájával magával tudta ragadni, 
motiválni tudta hallgatóságát.

TELEKI, AZ ÁLLAMFÉRFI

Jelen írás keretei nem adnak lehe-
tőséget arra, hogy a miniszterel-
nöki tisztséget két alkalommal is 
betöltő Teleki Pál politikai pályá-
járól részletes elemzés szülessék. 
De nem is ez a cél, hiszen Teleki 
Pál azon 20. századi politikusaink 

Teleki Pál tiszteletbeli főcserkész 1933-ban. 
Fotó: FORTEPAN / Magyar Bálint, 55751-es számú fotó.
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közé tartozik, akiknek életese-
ményeit feldolgozták, és azok 
nem csupán a történész szakma, 
hanem a szélesebb közönség előtt 
is ismertek. Jelen írásban azokat 
a pontokat szeretném felvázolni, 
amelyek alapján úgy vélem, hogy 
Teleki Pál nem csupán politikus, 
hanem államférfi is. Utóbbit 
pedig elsősorban az különbözteti 
meg a politikustól, hogy nemzete, 
hazája boldogulását saját 
ambíciói elé helyezi, és képes 
távlatokban, stratégiai célokban 
gondolkozni. A Telekivel baráti, 
majd munkatársi viszonyban 
lévő egykori tanítvány, Szegedy-
Maszák Aladár úgy fogalmazott 
a néhai kormányfővel kapcso-
latban, hogy „egyéni ambíciói 
nincsenek, csak szolgálni akar, 
[…] a magyar nemzeti érdekeket 
sohasem áldozná föl valamilyen 
ideológia oltárán.”32

Teleki 1905-től ugyan részese 
volt a politikai életnek, az első 
világháború alatt pedig nem 
csak önként vállalt frontszolgá-
latot teljesített, hanem egyre 
fontosabb közéleti szerepet is 
vállalt, mégis a háborús vereség 
és a Trianonhoz vezető út volt 
az, amely igazán jelentőssé tette 
működését. Tudósi pályája átte-
kintésekor már szóba került a 
„Vörös Térkép” elkészítése, illetve 
a béketárgyalásokon játszott 
szerepe. A Tanácsköztársaság 
uralmának idején csatlakozott 
a bécsi Antikommunista 
Komitéhez, majd 1919. június 
6-tól a szegedi ellenkormány 
külügyminisztere lett.33 A 

32 Idézi: Ablonczy Balázs: Jellem és viszonyok. Kortársak Teleki Pálról. Rubicon, 2016. május–június, 157.
33 Ablonczy i. m. 2005, 141.
34 Vizi László Tamás: Ki legyen az aláíró? Vita a minisztertanácsban a trianoni békediktátum aláíróinak személyéről. Közép-Európai 

Közlemények, 2010/4, 109–132.
35 Ablonczy i. m. 2005, 159.
36 Részlet Teleki Pál miniszterelnöki bemutatkozó beszédéből. 1920. július 22. In: Országgyűlési Dokumentumok. Nemzetgyűlési Naplók, 

1920. IV. kötet. 1920. július 22. – 1920. augusztus 19. Budapest, Athenaeum, 1920, 6.
37 1920. évi XXV. törvénycikk a tudományegyetemekre, a műegyetemre, a budapesti egyetemi közgazdaságtudományi karra és a 

jogakadémiákra való beiratkozás szabályozásáról.

Tanácsköztársaság bukása után 
egyre fontosabb szerepet vállalt 
a régi-új rendszer kialakításában, 
1920. április 19-e és július 19-e 
között ismét külügyminiszter 
lett Simonyi-Semadam Sándor 
kormányában. Az első világhá-
borút lezáró trianoni békét 1920. 
június 4-én írták alá. Szóba került, 
hogy magyar részről a külügy-
miniszter, Teleki Pál legyen az 
aláíró, de mivel ekkor francia-
barát politikusnak számított, 
végül Benárd Ágost munkaügyi 
és népjóléti miniszterre és 
Drasche-Lázár Alfréd rendkí-
vüli követ és meghatalmazott 
miniszterre esett a választás.34 A 
Párizsból hazatérő Teleki beszá-
molóiban hangsúlyozta, hogy a 
megállapított határok teljesen 
irreálisak, településeket vágnak 
ketté, és egyáltalán nem felelnek 
meg az etnikai elveknek.35

1920. július 19-én került Teleki Pál 
először a kormány élére, kilenc 
hónapra. Az elvégzendő felada-
tokat és a helyzet súlyosságát már 
miniszterelnöki bemutatkozó 
beszédében is világosan megfo-
galmazta: „Nehéz, rendkívül 
nehéz pillanatban kellett vállal-
nunk a kormány átvételét. 
Vállaltuk e nehézségek teljes 
tudatában, bátran nézve szembe 
mindazzal, ami ezeket a nehézsé-
geket okozza, jöjjön bárhonnan 
is, tudatában ugyan erőink véges-
ségének és gyöngeségének, 
de erős akarattal arra, hogy 
azt a munkát, amely egy évvel 
ezelőtt megkezdődött ennek az 
országnak megmentésére és ujra 

felépítésére, teljes erővel foly-
tassuk […].”36

Az őszirózsás forradalom és 
a Tanácsköztársaság okozta 
zűrzavaros helyzeten, majd a 
trianoni békediktátum okozta 
sokkon próbált Teleki úrrá lenni 
konszolidációs politikájával, 
ezzel segítve Horthy Miklós 
kormányzó pozíciójának és 
rendszerének megszilárdítását. 
Ennek érdekében erélyesen 
lépett fel az országban még 
ekkor is garázdálkodó különböző 
fegyveres különítmények ellen. 
Két igen fontos törvényt kell 
megemlíteni ezzel az időszakkal 
kapcsolatban: a Nagyatádi-
féle földtörvényt és a numerus 
clausust,37 amely miatt ma is 
vádak érik. Az első törvény a föld-
kérdést próbálta megoldani, nem 
túl sikeresen, de nem is egészen 
eredménytelenül; míg a második 
az egyetemeken szabályozta a 
nemzetiségek számát az ország 
lakosságában lévő arányukhoz 
képest. Ez utóbbi törvény 
jellegét tekintve valóban a zsidó 
vallásúak felsőoktatásban való 
túlsúlya ellen irányult, de céljai 
nem egyeztek a későbbi zsidó-
törvényekéivel. A korszakban 
nemzetközileg sem szokatlan 
jogszabály elsődlegesen a 
trianoni katasztrófa után talpra 
álló magyarság nemzeteszméjét 
volt hívatott erősíteni, valamint 
egyfajta rendezést próbált 
véghez vinni abban a magyar 
felsőoktatásban, amely számos 
egyetemét a területekkel együtt 
elveszítette, miközben a frontról 
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és az elcsatolt országrészekről 
tömegesen érkeztek az egyete-
misták és a felvételizni kívánó 
fiatalok.

Teleki 1921. április 13-án azért 
mondott le, mert kiderült IV. 
Károly visszatérési kísérletében 
játszott szerepe. A miniszterelnök 
találkozott a korábbi uralkodóval, 
és nem zárkózott el annak lehető-
ségétől, hogy Károly visszatérjen a 
magyar trónra. Nem egészen egy 
éves működése alatt megtette a 
legszükségesebb intézkedéseket, 
hogy a Horthy-korszak liberál-
konzervatív politikai rendszere 
megszilárduljon. A miniszter-
elnöki pozícióban gróf Bethlen 
István követte, aki tíz éven át 
kormányozta Magyarországot.

Amit ma bethleni konszolidáci-
ónak és a Trianon utáni talpra 
állás időszakának nevezünk, 
nem mehetett volna végbe, ha 
az alapokat nem rakja le, az 
irányt nem határozza meg Teleki 
Pál. Nem kizárólag az elvégzett 
munka volt meghatározó, hanem 
az a szellemiség is, amely a 
világháborús összeomlás, a 
Tanácsköztársaság diktatúrája 
és a trianoni tragédia után stabi-
litást, a jogállamisághoz való 
visszatérést jelentette.

Teleki közel tizennyolc évvel 
később, 1939. február 16-án 
vette át újra kormányfőként az 
ország irányítását. Jól mutatja, 
hogy visszatérésének oka nem a 
hatalom hajszolása volt, hogy a 
kinevezést sokáig el sem akarta 
fogadni.38 Horthy – és a politikai 
elit – választása azért esett rá, 
mert benne látta azt a személyt, 
aki képes úgy véghez vinni a 
területi revíziókat, hogy közben 

38 Ablonczy i. m. 2005, 385.
39 Botlik József: Közigazgatás és nemzetiségi politika Kárpátalján. I. kötet. Magyarok, ruszinok, csehek és ukránok, 1918–1945. Nyíregyháza, 

Nyíregyházi Főiskola Ukrán és Ruszin Filológiai Tanszék – Veszprémi Egyetem Tanárképző Kar, 2005, 329.
40 Macartney, Carlile Aylmer: Október Tizenötödike. I. kötet. Budapest, Gede Testvérek, 2006, 544.

távol tartja az országot a túlzott 
jobbratolódástól és német 
befolyástól.

Sorsszerű, hogy a békés ország- 
gyarapítás időszaka ahhoz a 
Telekihez fűződik, aki Trianon 
előtt a szakmai munkájával 
a revíziós törekvések alapjait 
lefektette, valamint tudósként és 
tanárként egész pályája során 
a magyar nemzet egységéért 
küzdött. Ha a régi-új kormányfő 
második miniszterelnökségének 
alig kétéves korszakát nézzük, 
a felszínen ez a békés területi 
revíziók, a második világháború 
előtti utolsó békeévek időszaka.

Az 1938. november 2-i első bécsi 
döntéssel – Teleki ekkor még 
kultuszminiszterként töltött be 
kiemelt szerepet a tárgyalá-
sokon – a Felvidék 12 ezer km2-e 
került vissza Magyarországhoz, 
az itt élő 870 ezer fős lakosság 
86,5%-a volt magyar nemzeti-
ségű. Csehszlovákia szétesését 

követően, 1939. március 15-e 
és 18-a között a magyar haderő 
– kisebb fegyveres összecsapá-
sokkal – vonult be Kárpátaljára, 
visszaszerezve 11 ezer km2-t és bő 
félmillió, döntően ruszin nemze-
tiségű állampolgárt.39 A békés 
területi revíziók utolsó fázisa 
Észak-Erdély visszaszerzése volt. 
1940. augusztus 30-án a második 
bécsi döntés 43 ezer km2-t adott 
vissza hazánknak a területen élő 
2,4 millió lakossal együtt, akiknek 
54%-a volt magyar.40

A területi visszacsatolásokkal 
együtt letörtek a trianoni 
bilincsek, az ország ujjongott. A 
visszatért területekre bevonuló 
katonákat éljenző, magyar 
viseletbe öltözött tömeg fogadta. 
A nagyobb városokba maga a 
kormányzó vezette be a csapa-
tokat, miközben tízezrek törtek ki 
örömkönnyekben.

A felhőtlen öröm és az ünneplés 
azonban csak a felszín volt. A 

Teleki Pál feleségével, Bissingen-Nippenburg Johanna grófnővel a Szilágyi 
Dezső téri templom előtt, Horthy István és Edelsheim-Gyulai Ilona esküvő-
jén 1940 áprilisában. 
Fotó: FORTEPAN / Vass Károly, 24715-ös számú fotó.
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magyar politikai elit – elsősorban 
Teleki Pál – tisztában volt vele, 
hogy a békés területi revízióknak 
ára van. Európa térképének 
átrendeződése elsősorban két 
totalitárius államnak, a hitleri 
Németországnak és a fasiszta 
Olaszországnak volt köszönhető. 
A német hadsereg 1938 márciu-
sában bevonult Ausztriába, ezt 
követően a két ország egyesült. 
Szeptemberben, Hitlernek 
engedve, a nagyhatalmak elfo-
gadták a müncheni egyezményt, 
amely az első világháború 
után mesterségesen összera-
kott Csehszlovákiát felosztotta, 
Németországnak juttatva a 
főként németek lakta Szudéta-
vidéket. Az egyezmény rendelke-
zett arról is, hogy ha a magyar és 
a csehszlovák fél nem tud tárgya-
lások útján megegyezni a területi 
vitákról, döntőbíráskodásra kerül 
a sor. Ez lett végül az első bécsi 
döntés, de a Belvedere-palotában 
– érdektelenségre hivatkozva – a 
nagyhatalmak közül csak a német 
és az olasz jelent meg. A döntés 
után a német fél úgy érezte, hogy 
Magyarország az adósa lett, és 
ezt nem is felejtette el több alka-
lommal jelezni…

A kárpátaljai bevonulásra akkor 
került sor, amikor a csehszlovák 
állam maradéka is megszűnt. Az 
így „gazdátlanná” váló területre 
bevonuló magyar haderő 
látszólag a németekkel egységben 
lépett fel, valójában viszont 
teljesen önállóan cselekedett.41

1940-ben a látszat ellenére már 
kifejezetten bizalmatlan volt a 
magyar–német viszony.42 Az 

41 Erdős Márton: Gróf Teleki Pál és Kárpátalja visszaszerzése (1939). Valóság, 2017. március, 84–95.
42 Erdős Márton: Gróf Teleki Pál és Adolf Hitler stratégiai dilemmáinak kereszteződése. Hitel, 2018. június, 58–68.
43 War Journal of Generaloberst Franz Halder, Chief of the General Staff of Supreme Command of the German Army. IV. kötet. 1940. május 10. 

– 1940. október 30. Archives Section, Fort Leavenworth, Kansas, USA. Document NO. N–16845–D. 1940. május 26-i bejegyzés. 37–38.
44 Zakar i. m. 2009, 41.
45 Czettler i. m. 1997, 26.; Barcza György: Diplomataemlékeim, 1911–1945. I. kötet. Budapest, Európa – História, 1994, 403.; Macartney i. 

m. I. 2006, 428.

időközben kirobbant második 
világháború alatt Magyarország 
lengyelek tízezreinek segített 
a menekülésben, miközben a 
magyar–román viszony fokoza-
tosan romlott. Mivel az ekkor 
még a németekkel szövet-
séges Szovjetunió magának 
követelte a Romániához tartozó 
Besszarábiát, a magyar kormány 
is egyre erélyesebben lépett fel 
Erdélyért, kilátásba helyezve 
akár a fegyveres megoldást is. 
Azonban 1940 késő tavaszán 
és nyarán, amikor a németek 
a nyugati fronton indítottak 
hadjáratot a franciák és a britek 
ellen, nem hagyhatták, hogy két, 
érdekszférájukhoz tartozó ország 
fegyveres konfliktusba bonyo-
lódjék egymással, főleg mivel 
égető szükségük volt a román 
olajra. Minthogy a magyar fél nem 
hátrált, a németek számára két 
megoldás maradt: Magyarország 
megszállása vagy újabb 
döntőbíráskodás elrendelése. 
Bár a német fél mindkét esetre 
felkészült – Franz Halder vezérkari 
főnök 1940. május 26-án azt 
jegyezte le hadinaplójába, hogy 
„ha Magyarország nem áll be a 
sorba, protektorátusi státuszt 
fog kapni”43 –, végül az utóbbira 
került sor, Bécs pedig ismét 
fontos helyszín lett. A második 
bécsi döntéssel végül sem a 
magyar, sem a román fél nem 
volt elégedett, míg a németek és 
olaszok véglegesnek tekintették, 
a britek pedig nem fogadták el. 
Így miközben a magyar társa-
dalom örömünnepként élte 
meg, hogy újabb területek tértek 
vissza az anyaországhoz, addig a 
viszontagságos úttal és a várható 

következményekkel tisztában 
lévő Teleki Pál miniszterelnök 
hazaérkezésekor az őt ünneplő 
tömegnek ezt mondta: „Csitt! 
Nincs okunk örvendezésre!”44

Telekinek – és vele együtt a 
kormányzónak és a magyar 
politikai elitnek – valójában a 
területi revíziók elérése mellett a 
fő célja az volt, hogy távol tartsa 
Magyarországot a háborútól, 
és megőrizze haderejét a 
későbbi területi rendezések 
idejére. Kormányra kerülé-
sekor Barcza György londoni 
követen keresztül Teleki tájé-
koztatta Nagy-Britanniát, hogy 
Magyarországnak, geopoli-
tikai helyzete miatt, jó viszonyt 
kell ápolnia Németországgal, 
viszont sosem adja fel az ország 
becsületét, függetlenségét, és 
nem tesz ellenséges lépéseket 
Anglia irányába.45

Teleki egészen miniszterelnök-
sége – és egyben élete – utolsó 
pillanatáig, 1941. április 3-ig, 
bár több kényszerű lépést is 
tett Németország felé, nemzete 
és hazája érdekében tartotta 
magát a briteknek tett ígére-
téhez, és ahhoz a céljához, hogy 
Magyarországot távol tartsa a 
háborútól. Amikor 1941 tavaszán 
Hitler döntött Jugoszlávia megtá-
madásáról, a hadműveletekhez – 
minimum felvonulási területként 
– Magyarországra is szüksége 
volt. Hitler akaratával szemben 
az elsődleges akadály Teleki Pál 
volt, aki életének utolsó percéig 
ellenállt a német követeléseknek. 
Mai napig tisztázatlan, hogy a 
miniszterelnök a helyzetből való 
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kilátástalanság miatt, egyfajta 
utolsó figyelmeztetésként 
önkezével vetett véget életének, 
vagy külső erő végzett a német 
akarat ellen fellépő államférfival. 
Az azonban bizonyos, hogy 
Teleki halála egyben az önállóan 
cselekvő és független magyar 
politika végét is jelentette. A 
magyar nemzet pedig elveszí-
tette azt a tudóst, tanárt és állam-
férfit, aki meghatározó idősza-
kokban volt képes irányt mutatni, 
és élete utolsó pillanatáig mert 
magyar lenni. Teleki Pál jelentő-
ségét és hiányát talán a Magyar 
Tudományos Akadémia gyászje-
lentése fogalmazta meg a legpon-
tosabban: „Neve, munkája, kiváló 
emberi alakja egész lapot kér 
nemzetünk történelmében, egész 
lapot, de e lapon félbeszakad 
az írás; abbamaradt, rejtélyes 
utolsó sorára gyászfátyolt borít a 
nemzet nemtője.”46

Teleki öröksége tanítványa-
iban, írásaiban tovább élt, és a 
mai napig jelen van a magyar 
szellemi életben. Bár megíté-
lése sokat változott az elmúlt 
évtizedekben, napjainkban is 
rányomja bélyegét a kommu-
nista diktatúra időszakának torz 
narratívája.47 Teleki halála óta 
eltelt nyolcvan esztendő, a rend-
szerváltás óta pedig harminc év, 
így épp itt lenne az ideje annak, 
hogy az utókor megadja a kellő 
tiszteletet a tudósnak, a tanárnak 
és az államférfinak, a 20. századi 
magyar történelem egyik legmeg-
határozóbb alakjának.

46 A Magyar Tudományos Akadémia Nekrológja. Esztergomi Prímási Levéltár, Teleki Pál halálának iratai, 1941. 2467 D/C.
47 A Telekiről kialakult negatív kép egyik fontos elemét képezik a miniszterelnök antiszemita nézetei, amelyek nem tagadhatóak ugyan, 

de távol álltak a szélsőséges nyilas és náci eszméktől. Saját nézeteit talán maga Teleki fogalmazta meg a legpontosabban 1939-ben: 

„Kérem a közvéleményt, idézze emlékezetébe, hogy én hoztam a numerus clausust, én tiltakoztam a törvényhozás másik Házában, 

amelynek akkor tagja voltam, annak megszűkítése, hatásának tompítása ellen, de ugyancsak én oszlattam fel a »Britanniát« [a 

zsidókat üldöző terrorcsoportokra történő utalás a székhelyüket adó szálló után – Ny. G.] is 1920-ban.”

Teleki Pál balatonboglári szobrát, Rieger Tibor alkotását hosszú viták után 
végül Balatonbogláron állították fel, 2004-ben. 
Fotó: Wikimedia Commons.


