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e le ki Pál 1918 no vem be ré nek vé -
gén ágy nak dőlt: ezút tal nem a
szo ká sos őszi be te ges ke dé sé ről

volt szó. Az egész Eu ró pán vé gig söp rő
spa nyol nát ha dön töt te le a lá bá ról há -
rom hét re. Ezek ben a na pok ban a be -
teg ágyon szü le tett meg egy olyan nép -
raj zi tér kép gon do la ta, amely – el té -
rően az ad dig raj zol tak tól – nem csak
a la kos ság et ni kai ho va tar to zá sát je löl -
te vol na, ha nem a nép sű rű sé get is. En -
nek ér de ké ben a rit káb ban – de ja va -
részt nem ze ti sé gek ál tal – la kott hegy -
vi dé ke ket fe hé ren hagy ta a tér ké pen,
és a mel lé jük ren delt né pes ség tö me -
get va la me lyik kö ze li völgy la kos sá ga -
ként tün tet te fel. Ma gyaror szág kö zép -
ső vi dé ke lett az eta lon, ez alapján ál -
la pí tot ták meg: egy négy zet mil li mé ter
száz em bert je lent. E tér kép raj zo lá sát
Nop csa Fe renc bá ró val, a ka lan dos éle -
tű al ba ni stá val és ő s lény ku ta tó val
együtt vé gez te. 

KÁ RO LYI MI HÁLY KÜLDÖTTE

A map pa a ma gyar ság szí né nek hasz -
nált vö rös szín miatt kap ta a „car te
ro u ge” el ne ve zést, és a kö zé pen el he -
lyez ke dő nagy, egy be füg gő vö rös folt,
a vá ro sok egyér tel műen ma gyar több -

sé ge éles kont rasz tot al ko tott a pe rem -
te rü le tek több szí nű vagy nagy fe hér
pa cák kal tar kí tott tér sé gei vel. A mód -
szer és az el gon do lás nem volt gyö ke -
re sen új: az el já rást a nem zet kö zi tér -
ké pé sze ti iro da lom is mer te, és pél dául
Emmanu el de Mar ton ne, a fran cia bé -
ke de le gá ció föld raj zos Er dély-szak ér -
tő je is eh hez ha son ló mód szer rel dol -
go zott Ke let-Ma gyaror szá got áb rá zo -
ló tér ké pein. Ez a mun ka azon ban
nem va la mi ma gá nyos par ti zán harc
volt: az Ipar mű vé sze ti Fő is ko la, a Ma -
gyar Föld raj zi Tár sa ság, a Sta tisz ti kai
Hi va tal, a Ke res ke del mi Mi nisz té rium
és más in téz mé nyek be vo ná sá val csak -
nem 60 raj zo ló és szá mos tér ké pész
ké szí tet te a bé ke tár gya lás ra szánt
adat so ro kat és tér ké pe ket. 

Te le ki előadás-so ro za to kat szer ve -
zett a köz vé le mény fel vi lá go sí tá sá ra,
me mo ran du mo kat írt és jut ta tott el
kül föld re, to váb bá egyik irá nyí tó ja volt
a TE VÉL- nek (Ma gyaror szág Te rü le ti
Ép sé gé nek Vé dő Li gá ja), s lel ke sen
részt vett min den olyan kül föl di sze -
mé lyi ség fo ga dá sá ban, aki ről gya ní ta -
ni le he tett, hogy a szava szá mít va la -
mennyit Pá rizs ban, a bé ke kon fe ren -
cián. A szo ciál de mok ra ta párt egy ré -
sze és a Nép sza va azon ban ki fo gá sol ta
Te le ki sze mé lyét, és el len for ra dal mi

mozgolódást sej tett ak ti vi tá sá nak hát -
te ré ben. Sze mé lyes hely ze te sem volt
könnyű: a ha di gon do zás te rü le te az
őszi ró zsás for ra da lom kez de té től a
kom mu nis ta pro pa gan da egyik ked -
velt cél pont ja volt. A kom mu nis ta irá -
nyí tá sú Rok kan tak Szö vet sé ge már
1918. no vem ber 1- jén bi zal mi em bert
kül dött a Ha di gon do zó Hi va tal ba.
1919. feb ruár 14-én 150 rok kant meg -
száll ta a Ha di gon do zó Vil mos császár
(ma Baj csy-Zsi linsz ky) úti köz pont ját,
el tá vo lí tot ták a tiszt vi se lő ket, és kül -
dött sé get me nesz tet tek a mi nisz ter el -
nök ség re. 

Te le kit ek kor a mi nisz ter ta nács le -
vál tot ta. Az el tá vo lí tás egyik in do ka -
ként azt em lí tet ték a mi nisz ter ta nács -
ban, hogy hi va ta li ke re té ből 30 ezer ko -
ro nát jut ta tott a Hon véd Új ság nak. Te -
le ki e tény ke dé sét csak ak kor le het
megér te ni, ha tud juk, mennyi re fon -
tos nak te kin tet te a pro pa gan dát és a
fel vi lá go sí tást a nép be teg sé gek le küz -
dé sé ben. Az összeg nagy sá ga és a tá-
mogatás fel hány tor ga tá sá nak kö rül -
mé nyei azon ban azt jel zik, hogy az
eset in kább csak ürügy ként szol gált.
Nagyobb jelentőségű az az ál lí tás,
amely sze rint a Te le ki ál tal ve ze tett hi -
va tal ban 16 hó nap ra nyúlt az egyes
ügyek elin té zé si ide je, és csak nem hat -

a for ra da lmaktól 
a békeszerzôdésig

Te le ki Pált a for ra dal mak és az el len for ra da lom emel ték be a ma gyar po li ti kai
élet el sŒ vo na lá ba. Sze rep lé sé nek azon ban van nak ho má lyos – ta lán szánt -
szán dék kal ho mály ban ha gyott – moz za na tai. A sze ge di el len for ra dal mi kor -
mány ban vi selt tiszt sé ge köz is mert, és né mely kor a Ta nács köz tár sa ság bé csi
kö vet sé gé nek ki rab lá sá val is meg vá dol ják – pe dig ez utób bit el le nez te. So kat -
mon dó azon ban az a tény, hogy szór vá nyos visszaem lé ke zé sei ben mind Ká ro -
lyi Mi hály, mind Te le ki el hall gat ta ko ráb bi is me ret sé gü ket (Ká ro lyi egye ne sen
azt ál lí tot ta, hogy csak az ok tó be ri na pok ban is mer te meg Te le kit), pe dig kö -
zös fran cia nyelv- ta ná ruk volt, szá mos egye sü let ben együtt sze re pel tek, együtt
spor tol tak, és Ká ro lyi sze mé lye sen is je len volt Te le ki es kü vŒ jén 1908-ban. 
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van ezer ak ta he vert elin té zet le nül.
Ezek sú lyos vá dak, s csak rész ben eny -
hí ti őket a for ra dal mi fel for du lás, a
hiva tal ve ze tő jé nek más irá nyú el fog -
lalt sá ga, el len ben sú lyo san esik lat ba
Te le ki nek a hi va ta li élet ben gya kor ta
ér vé nye sít he tet len szem pont rend sze -
re, amely le las sí tot ta az ügy ke ze lést.

Ennek ellenére Te le ki még 1919 feb -
ruár já ban-már ciu sá ban is él vez te Ká -
ro lyi Mi hály bi zal mát, ami kor a köz tár -
sa sá gi el nök őt is meg je löl te mint a
maj da ni ma gyar bé ke dele gá ció tag ját,
és Te le kit tá vol lé té ben ki ne vez te a Já -
szi Osz kár ve zet te Külügyi Ta nács tag -
já nak. Sőt, ami kor 1919 már ciu sá nak
ele jén Te le ki Svájc ba ér ke zett, még
egyér tel műen Ká ro lyi kül döt té nek
mon dot ta ma gát, aki a ma gyar bé ke -
de le gá ció pá ri zsi uta zá sá nak le he tő sé -
geit pu ha tol ja ki. 

KÁROLYI GYULA
KÜL ÜGY MI NISZ TE RE

1919. már cius ele jén úgy ítél te meg,
hogy kül föl dön töb bet hasz nál hat, és
Svájc ba uta zott. A már ott tar tóz ko dó
ma gya rok nak ki je len tet te: fél, hogy
„nem fog hasz nál hat ni sem mit, de nem
akar ja a szem re há nyást vál lal ni, hogy
ilyen sú lyos idők ben fél reállt”. Ami kor
nyil ván va ló lett, hogy Bern ből nem
tud to vábbutaz ni Pá rizs ba, a gróf nem
lát ta ér tel mét a to váb bi sváj ci tar tóz -
ko dás nak. 1919 áp ri li sá nak el ső nap -
jai ban át tet te szék he lyét Bécs be, ahol
új el len for ra dal mi  köz pont jött lét re.
Emig ráns po li ti ku sok, a szá mos név te -
len emig ráns, pél dául a szép szá mú ka -
to na tiszt össze fo gá sá ra ala pí tot ták
meg Beth len Ist ván ve ze té sé vel áp ri lis
kö ze pén a bé csi Ma gyar Nem ze ti Bi -
zott sá got, ame lyet az utó kor An ti bol -
se vis ta Co mi té (ABC) né ven is mer. E
szer ve zet kép vi se le té ben Te le ki, Beth -
len nel együtt, megol dá si ja vas la tok kal
és fel jegy zé sek kel bom báz ta a bé csi
an tan tmisszi ó kat: el ső sor ban a bri te -
ket és a fran ciá kat. 

Má jus má so dik fe lé ben, ami kor el -
ju tott Bécs be a hí r, hogy az Ara don lét -
rejött, majd Sze ge den működő új el -
len for ra dal mi erő köz pont mi nél előbb
fel akar ja ven ni a kap cso la tot Béccsel,
s egye sül ni kí ván az ABC-vel, Te le ki út -
ra kelt Sze ged fe lé, aho vá jú nius 2-án
ér ke zett meg. Más nap már részt vett
a gróf Károlyi Gyula által alakított kor -
mány ülé sén, meg kap ta a kül ügy mi -
nisz te ri stal lu mot, és jú nius 6-án le tet -
te es kü jét.

A sze ge di kor mány kül ügy mi nisz té -
riu ma a sze ge di tör vény szék te lek -
köny vi irat tá rá nak épületében mű kö -
dött, amely nek aj ta ját a kül ügy mi nisz -
ter sze mé lye sen la ka tol ta ki lá to ga tói
előtt. Dol go zó szo bá já ban egy szék kar -
fá ja tá masz tot ta ki a be já ra tot, mert a
ki lin cse ket el lop ták. A tár ca sze mé lyi
ál lo má nya a mi nisz té rium két hó na -
pos mű kö dé se alatt nem tett ki töb bet
har minc fő nél. A sze ge di kül po li ti ká -
nak elég szűk moz gás te re volt, és cél -
jai is szük ség kép pen csak rö vid tá vúak
le het tek: a kor mány elis mer te té se, a
ma gyaror szá gi bol se viz mus le gyű ré sé -
hez mi nél ked ve zőbb po zí ciók ki har -
co lá sa és a Ma gyaror szág ra vá ró bé ke
fel té te lei nek eny hí té se. A legin ten zí -
vebb kap cso lat fel vé te li kí sér le tek a
belg rá di kor mány és a fran cia had se -
reg köz ve tí té sé vel zaj lot tak. 1919 jú -
niu sá nak kö ze pén Te le ki a sze ge di kor -
mány új don sült ha dügy mi nisz te re,
Hor thy Mik lós kí sé re té ben Belg rád ba
in dult, hogy szerb kor mány fér fiak kal
és az an tant kép vi se lői vel tár gyal jon.
A két fér fiú nak ez volt az el ső kö zös
tény ke dé se, s va ló szí nű leg ro kon szen -
ves nek is ta lál ták egy mást. 

Te le ki nem csak kül-, ha nem bel po li -
ti kai té ren is ak ti vi zál ta ma gát Sze ge -
den. Már megér ke zé se kor elő ter jesz -
tet te a bé csi ko mi té ál tal ki dol go zott,
de va ló já ban Te le ki és Beth len mun ká -
já nak te kint he tő nyolc pon tos prog ra -
mot. A ha té kony mű kö dést azon ban
ha ma ro san meg bé ní tot ta a fran cia ka -
to nák és po li ti ku sok nö vek vő bi zal mat -
lan sá ga a Ká ro lyi Gyu la vezette kor -
mány iránt. A kor mány össze té te lét ál -
ta lá ban is túl reak ciós nak tar tot ták. 

Az el hú zó dó kor mány vál ság után,
jú lius 12-én megala kult P. Áb ra hám De -
zső kor má nya, amely ben – Ká ro lyi
Gyu  la ösz tön zé sé re – Te le ki meg tar tot -
ta a külügyi tár cát, sőt jú lius 16-tól
még a föld mű ve lé si tár ca ér de keit is
kép vi sel te. Au gusz tus 4-én részt vett
az el len kor mány par la ment jé nek szánt
Ma gyar Nem ze ti Bi zott mány ala ku ló
ülé sén, és a Peidl- kor mány bu ká sát kö -
ve tő na pon megis mé tel te a pár tok fe -
let ti vagy pár to kat ma gá ba fog la ló
nem ze ti tö mö rü lés megala kí tá sá nak
szük sé ges sé gét a kor mány lap já ban. Is -
mét ar ra szó lí tott fel, hogy a ma gyar -
ság te gyen fél re min den né zet kü lönb -
sé get, „min den iz must”, és fe gyel me -
zet ten, kö zös mun ká val ve zes se ki az
or szá got a bol se viz mus te rem tet te
zsák ut cá ból. Más nap reg gel Dö mö tör
Mi hály nép jó lé ti mi nisz ter rel a Nem -
ze ti Had se reg egyet len re pü lő gé pén

Sió fok ra re pült, va ló szí nű leg azért,
hogy a Bu da pest re és a Du nán túl egyes
ré szei re ak kor már be vo nult ro mán
csa pa tok ki ke rü lé sé vel jus son el a fő -
vá ros ba. 

A BEL PO LI TI KA SŰ RŰ JÉ BEN

Mi vel a for ra dal mak és az összeom lás
erő sen meg té páz ták a ma gyar po li ti -
kai eli tet, az agi lis és alig negy ven éves
Te le ki a bel po li ti ka sű rű jé ben ta lál ta
ma gát. Olyan, so kat ta pasz talt, öreg
po li ti kai ró kák kal ke rült egy polc ra,
mint Po po vics Sán dor, Ap po nyi Al bert
vagy Soms sich Lász ló. Te le ki még 1919
au gusz tu sá nak vé gén ve ze tő je lett a
Friedrich Ist ván po li ti kai cso port já ból
lét re jö vő, le gi ti mis ta irá nyú Ke resz -
tény Nem ze ti Párt nak. 

Köz zé tett prog ram ja sze rint a párt
ál lást fog lalt a de mok ra ti kus, nem ze ti
ál lam mel lett, amely egyút tal le tö ri a
ke resz tény vi lág fel fo gást ve szé lyez te -
tő irány za to kat. Kö ve tel te a vi ri liz mus
el tör lé sét, az álta lá nos, egyen lő és tit -
kos vá lasz tó jo got, a „saj tó kér dés” meg -
ol dá sát (a ke resz tény-nem ze ti saj tó fó -
ru mai nak in téz mé nyes meg te rem té -
sét), az egye sü lé si és a gyü le ke zé si jog
biz to sí tá sát. Prog ram já ban a párt hi -
tet tett va la mi fé le föld re form mel lett,
amelyet azon ban „a bel ter jes ter me lés
ér de ké ben szük sé ges bir tok ka te gó riák
fenn tar tá sá val” kép zelt el. 

Né hány ál ta lá nos pont (jó út há ló -
zat, a tisz tes sé ges vál lal ko zá si kedv ser -
ken té se stb.) mel lett a párt el kép ze lé -
sei kö zött erő sen szo ciá lis in dít ta tá sú
ja vas la tok is sze re pel tek: kö te le ző
nyug díj biz to sí tás, az ár vák és öz ve -
gyek ja va dal mai nak ren de zé se és a
nagy va gyo nok prog resszív megadóz -
ta tá sa. A tü dő vész, a ne mi be teg sé gek
és a pá lin ka fo gyasz tás el le ni küz de lem
han goz ta tá sá ban pe dig le he tet len
nem felis mer ni Te le ki Pál ke ze nyo mát.
„Szo ciá lis re for mot hir de tünk, de kü lö -
nö sen hang sú lyoz zuk, hogy ad dig ez az
or szág nem fog bol do gul ni, amíg a ma -
gyar nem ze ti esz me és a ke resz tény er -
köl csi vi lág né zet nem hat ja át!” – szö -
gez te le a do ku men tum.

A va ló já ban Friedrich ál tal kéz ben
tar tott párt in kább bá zi sul szol gált Te -
le ki szá má ra az ek ko ri ban ha tal mas
len dü let tel lét re jö vő ke resz tény pár -
tok össze fo gá sá hoz. Te le ki Beth len nel
va ló elő ze tes egyez te tés és egy jö ven -
dő be li ke resz tény blokk lét re ho zá sá -
nak gon do la tá val fo gad ta el a párt el -
nök ség re való fel ké rést. A KNP hely ze -
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tét kü lö nö sen ked ve ző vé tet te, hogy
egyik ve ze tő je a mi nisz ter el nök ség –
igaz, kor lá to zott – le he tő sé gei vel se -
gít het te a szer vez ke dést. 

Né hány nap pal a párt ala kí tás meg -
in dí tá sa után az új for má ció össze han -
gol ta lé pé seit a Ke resz tény Föld mí ves -
párt tal és egyes ke resz tény szo cia lis ta
frak ciók kal. Sir Geor ge Clerk- nak, a pá -
ri zsi bé ke kon fe ren cia brit dip lo ma ta
kül döt té nek Bu da pest re ér ke zé se és a
po li ti kai ki bon ta ko zás ér de ké ben foly -
ta tott tár gya lá sai pe dig két ség kí vül
meg nö vel ték a kü lön bö ző ke resz tény
frak ciók haj la mát a kö ze le dés re. 

E koo pe rá ció be te tő zé se volt 1919.
ok tó ber 26-án a Wenck heim- pa lo tá -
ban a Ke resz tény Nem ze ti Egye sü lés
Párt já nak lét re jöt te, amely nek ré vén a
ke resz tény po li ti ku sok azt re mél ték,
hogy a Nagy atá di Sza bó Ist ván-fé le kis -
gaz da párt nö vek vő be fo lyá sát, gya nús -
nak tar tott szim pá tiáit el lenőriz ni és
szük ség ese tén el len sú lyoz ni tud ják.
Az új párt ve ze tő sé gé ben fog lalt he lyet
Friedrich Ist ván, Hu szár Ká roly, Hal ler
Ist ván, Pe kár Gyu la és Csil lé ry And rás.
Te le ki e ke resz tény blokk kép vi se le té -
ben je lent meg a Clerk ál tal szer ve zett
po li ti kai meg be szé lé se ken. 

Bár Friedrich min dent meg tett ha -
tal mon ma ra dá sa ér de ké ben, le gi ti mis -
ta szim pá tiái, ka lan dor sá ga miatt az
or szág ban ép pen dön tő szó hoz ju tó
bri tek – a kez de ti ro kon szenv el múl tá -
val – al kal mat la nabb em bert el sem
tud tak vol na kép zel ni a poszt ra. Clerk
vá rat lan rokonszenvet mu ta tott a ma -
gyar po li ti kai osz tály iránt. Ap po nyit
és Hor thyt olyan sze mé lyi sé gek ként
em le get te, akik nek „böl cses sé ge és be -
fo lyá sa” se gí tett a koa lí ciós kor mány
megala ku lá sá ban. Te le ki mint a „ke -
resz tény blokk el nö ke” – legalábbis a
brit tár gya ló part ne rek en nek hit ték –
részt vett a kon cent rá ciós kor mányt
elő ké szí tő tár gya lá so kon, ame lyek re a
ro má nok ki vo nu lá sa után ke rült sor. 

Fi gye lem re mél tó, hogy eze ken a
meg be szé lé se ken Te le ki egy szer sem
szó lalt fel, pe dig elég mély el len té tek
vá lasz tot ták el egy más tól a fe le ket.
Ezek ben a na pok ban megelé ge dett az -
zal, hogy Cler kot és a kí sé re té ben lé vő
dip lo ma tá kat in for má lis úton tá jé koz -
tat ta a ma gyar nem zet szá má ra
megalá zó bé ke szer ző dés vár ha tó kö -
vet kez mé nyei ről és az ide gen ura lom
alatt ma radt ma gya rokat érő at ro ci tá -
sok ról. Te le ki ilyen irá nyú in for má ciós
előadá sai nem min dig si ke rül tek jól: a
Bu da pes ten átuta zó bu ka res ti fran cia
kö vet – egyik buda pes ti in for má to rá -

ra tá masz kod va – Te le ki ről mint a
„reak ció sok ve zé ré ről”, to váb bá a há -
bo rú ide jén Ham burg tól a Csen des-
óce á nig nyú ló „pá nisz lám, pán tu rá ni,
pán ger mán” bi ro da lom ról ter ve ket
szö vő po li ti kus ról em lé ke zett meg je -
len té sé ben.

A Hu szár Ká roly ve zet te kon cent rá -
ciós kor mány megala ku lá sá val Te le ki
nem vo nult ki a po li ti kai élet ből. In dul -
ni kí vánt az 1920 ja nuár já ra kiírt vá -
lasz tá so kon. Nem elé ge dett meg azon -
ban pusz tán párt po li ti kai tí pu sú szer -
vez ke dés sel: Pá rizs ba in du lá sa előtt,
1919. de cem ber 28-án részt vett az
Egye sült Ke resz tény Nem ze ti Li ga
megala pí tá sá ban. Az egye sü let azo kat
a fő vá ro si ke resz tény közéle ti fér fia kat
tö mö rí tet te, akik le akar tak szá mol ni
vég re a vá ros há zi li be rá lis po li ti ká val,
és a szer ve ző dő ben lé vő fő vá ro si
KNEP hasznos ér tel mi sé gi hát tér szer -
ve ze teként kí ván tak működni. Az or -
szá gos párt po li ti ka vál to zá sai azon ban
úgy hoz ták, hogy er re nem volt mód:
a li ga bá zi sa lett a Ke resz tény Köz sé gi
Párt meg szer ve zé sé nek, a kor szak
egyik ere de ti, bár ki mon dot tan szél ső -
sé ges vá ro si po li ti ku sa, Wolff Ká roly 
ve zér le té vel. Te le ki más irá nyú po li ti -
kai von zal mai el le né re is tag ja ma radt
az egye sü let nek, sőt, Wolff ha lá la után
át is vet te az el nök sé get. A sok fe lé ága -
zó po li ti kai te vé keny ség meg hoz ta a
ma ga gyü möl cseit: Te le kit is mét csak
el len je lölt nél kül, egy han gú lag vá lasz -
tot ta kép vi se lő jé vé Sze ged el ső vá lasz -
tó ke rü le te – így nem kel lett szem be -
sül nie az ál ta lá nos, egyen lő és tit kos
vá lasz tó jog következmé nyei vel.

SI MO NYI- SE MA DAM
KOR MÁ NYÁ BAN

Te le ki 1920. áp ri lis ele jén vissza tért a
pá rizsi bé ke kon fe ren ciá ról Bu da pest -
re, ahol már cius ele je-kö ze pe óta nyílt
ti tok volt, hogy át ve szi Si mo nyi- Se ma -
dam Sán dor kor má nyá ban a kül ügy mi -
nisz te ri tár cát. Be mu tat ko zó be szé dét
1920. áp ri lis 26-án mond ta el a par la -
ment ben. Ezek ben a na pok ban a Pá -
rizs ból jö vő hí rek ha tá sá ra meg le he tő -
sen op ti mis tán lát ta Ma gyaror szág
hely ze tét, bár rö vid tá vú vál to zá sok kal
nem szá molt. „Lát tam azon ban oda -
kint a han gu lat vál to zást, és meg kel lett
ra gad ni. Azt hi szem, már egy na pig
sem le he tett vár ni” – ír ta a nagy be teg
Ló czy La jos nak, majd né mi ma gya ráz -
ko dás sal foly tat ta a fris si ben elvál lalt
stal lum mal kap cso lat ban. „Ab so lut jót

sen ki sem csi nál hat, de a mi ben a leg -
job ban bí zom a comp li kált hely zet tel
szem ben, az a ge o gra fus syn the ti cus
fel fo gá sa.”

Igye ke zett hang sú lyoz ni, hogy Ma -
gyaror szág nak be kell il lesz ked nie az
új eu ró pai rend be, és en nek ér de ké ben
nem ze ti egy ség re hí vott fel. A bé ke de -
le gá ció mun ká ját úgy ál lí tot ta be, mint
nem a pil la nat nak, ha nem a jö vő nek
szánt fel tá ró és adat gyűj tő mun kát,
amely „pó tol ta azt, amit év ti ze de ken át
mu lasz tot tunk or szá gunk megis me ré -
se te kin te té ben”. Ez az idő előtt el vég -
zett mun ka az ő sze mé ben azért is
hasznos volt, mert „an nak felis me ré se,
hogy ez az ál la pot el vi sel he tet len és
tart ha tat lan, meg kell hogy jöj jön”.
Nem ze ti egy ség re szó lí tott fel, és
visszauta sí tot ta, hogy bár mely párt
irány zatá nak szol gá la tá ba áll jon. 

A ked ve zően fo ga dott be szé det
azon ban beár nyé kol ta az el kö vet ke ző
he tek ben be mu ta tott po li ti kai pi ruett:
a dua liz mus po li ti kai tech ni káit má sol -
va Tele ki né hány nagy bir to kos tár sá val
ki lé pett a KNEP- ből, hogy disszi dens
cso por tot al kot va el ves se egy új, több -
sé gi párt mag vát. A kí sér let nem si ke -
rült, vi szont fel kor bá csol ta kö rü löt te
az in du la to kat. Ez a tény, pá ro sul va a
ma gyar–fran cia tár gya lá sok ról ki szi -
vár gó ér te sü lé sek kel és a Ma gyaror -
szág ré szé ről felaján lott el lenér ték kel,
az ál ta la foly ta tott kül po li ti ka el len
han gol ta a kép vi se lők je len té keny há -
nya dát. Te le ki nek sze mé lye sen is di -
lem mát je len tett, hogy elutaz zon-e Pá -
rizs ba a bé ke szer ző dés aláírá sá ra. Vi lá -
gos volt, hogy az a po li ti kus, aki el lát -
ja kéz je gyé vel az ok mányt, le mond hat
ar ról, hogy bár mi fé le po li ti kai sze re -
pet játsszon a ké sőb biek ben Ma gyaror -
szá gon. Vé gül a fran cia fő meg bí zott se -
gí tett elosz lat ni a külügyminiszter ag -
gá lyait: a fran cia ba rát nak tar tott po li -
ti kust ő  ma ga be szél te le a pá ri zsi
uta zás ról, és ez zel meg nyi tot ta az utat
Te le ki po li ti kai túlélé se előtt. 

A BÉ KE DE LE GÁ TUS

Te le ki ugyan hi va ta lo san nem volt tag -
ja Friedrich Ist ván kor má nyá nak, de
1919. au gusz tus 21-én Jó zsef fő her ceg
kéré sé re felál lí tot ta a bé ke tár gya lá so -
kat elő ké szí tő iro dát, és ki ter jedt szer -
ve ző mun ká ba fogott, hogy foly tas sa a
Ta nács köz tár sa ság ide jén meg sza kadt
elő ké szü le te ket. Te le ki nek kez det ben
mindössze két mun ka tár sa volt a Kül -
ügy mi nisz té rium épü le té ben meg kez -

94 RUBICON TÖRTÉNELMI MAGAZIN



dett, majd a pa lo tá ban foly ta tott mun -
ká hoz: egyi kük Te le ki sze ge di fel fe de -
zett je, gróf Csá ky Ist ván, a bé csi kon -
zu li aka dé mia fris sen vég zett nö ven -
dé ke, ké sőb bi kül ügy mi nisz ter. Ha ma -
ro san mun ka tár sak és szak ér tők egész
lé gió ja csat la ko zott hoz zá juk. 

A ro mán meg szál lás miatt azon ban
a mun ká kat nem le he tett egy hely re
kon cent rál ni, mert a meg szál ló ha tó -
sá gok va ló szí nű leg szí ve sen meg ne he -
zí tet ték vol na a ma gyar fel ké szü lést.
Az egyes re fe ren sek és szak ér tők a vá -
ros ban, a mi nisz té riu mok ban szét szór -
tan dol goz tak, Te le ki egy lo vas konf li -
son (az au to mo bilt fel tét le nül el rek vi -
rál ták vol na a ro mán ha tó sá gok) jár ta
az egyes hi va ta lo kat, ér te kez le te ken
vett részt, majd vissza tért a pa lo ta
krisz ti na vá ro si szár nyá ba, és gyak ran
iro dá já nak mun ka tár sai val együtt ka -
na laz ta az egy ko ri ki rá lyi kony hán ké -
szült üres le vest. 

A kul tusz-, a föld mű ve lé si, a belügy-,
a ke res ke del mi, a külügy- és a pén zügy -
mi nisz té rium szak em be rei mel lett a
Sta tisz ti kai Hi va tal és szá mos más, ki -
sebb szak ága za ti szerv mun ka tár sai
vet tek részt az anyag gyűj tés ben. E
szer ve zé si mun ká ban buk kan tak fel
elő ször azok a szak em be rek, akik Te le -
ki pá lyá já nak fon tos kí sé rői let tek a ké -
sőb biek ben. Csá ky Ist ván mel lett Csá -
ky Im re a Fel vi dék re vo nat ko zó anyag -
gyűj tést koor di nál ta, Bencs Zol tán a
Kul tusz mi nisz té rium ré szé ről vett
részt a mun ká ban, Ko vács Ala jos a sta -
tisz ti kai adat gyűj tés rend sze re zé sét vé -
gez te, a me ne kült ka rán se be si ta nár, Fo -
dor Fe renc a köz pon ti iro dá ban dol go -
zott: megannyi fon tos sze mély Te le ki
ké sőb bi sze mély ze ti po li ti ká já ban.
A mi nisz té riu mok ban elő ké szí tett anya -
go kat ál lam tit ká ri ér te kez le te ken vi tat -
ták meg, és a bé ke- elő ké szü le tek két
mo tor ja: Te le ki és Beth len, va la mint az
időn ként fel buk ka nó Ap po nyi po li ti kai,
cél sze rű sé gi szem pont ból iga zí tott raj -
tuk, majd az anya go kat kiad ták an gol
és fran cia for dí tás ra. 

Nyom dai mun ká la tok ról a ro mán
had se reg no vem ber kö ze pi ki vo nu lá sa
előtt nem le he tett szó, fé lő volt, hogy
a meg szál ló ha tó sá gok el ko boz zák az
anya got. Így de cem ber ele jé re a ma -
gyar bé ke de le gá ció a mos to ha kö rül -
mé nyek el le né re fel ké szül ten vár hat ta
a pá ri zsi bé ke kon fe ren cia meg hí vá sát.
A mi nisz ter ta nács 1919. de cem ber 29-i
ülé sén úgy dön tött, hogy el kül di de le -
gá tu sait Pá rizs ba. Ezért 1920. ja nuár 5-
én reg gel a Ke le ti pá lya ud var ról út ra
kelt a ma gyar bé ke de le gá ció nyolc va -

gon ból ál ló kü lön vo na ta, amely nek het -
ven há rom uta sa kö zött volt Te le ki Pál,
a bé ke kül dött ség egyik fő de le gá tu sa.

A ma gyar bé ke de le gá ciót gya kor la -
ti lag in ter nál ták Pá rizs egyik elő ke lő
kül vá ro sá nak egy ke vés bé elő ke lő szál -
lo dá já ban. Az egyik – et től nyil ván meg -
gyö tört – dip lo ma ta val lo má sa sze rint
a Neu illy- ben ál ló Cha te au de Mad rid
egye ne sen gar ni szál ló volt, min den e -
set re tá vol esett a Te le ki ál tal ked velt
Ho tel Mi ra be au ele gan ciá já tól. A ma -
gyar kül dött ség tag jai – köz tük a hét
fő de le gá tus – azt re mél ték, hogy a Bu -
da pes ten el ké szí tett elő ze tes vagy be -
mu tat ko zó jegy zé kek átadá sá val ked -
ve zően tud ják majd be fo lyá sol ni a bé -
ke kon fe ren cia dön tés ho zóit. Er re azon -
ban a megér ke zés után nem volt mód.
A de le gá ció tag jai Pá rizs ba nem utaz -
hat tak be, csak a kö ze li Bo is de Bo u -
 logne- ban sé tál hat tak. Ez azon ban
nem az egyet len test moz gá si le he tő sé -
gük volt a po li ti ku sok nak. A de le gá ció
ma gá val ho zott egy ki sebb ké zi  nyom -
dát, hogy a hely szí nen is tud jon do ku -
men tu mo kat előál lí ta ni. A gé pet a szál -
lo da pin cé jé ben ál lí tot ták fel, és egy bi -
cik li vel össze kö tött szer ke zet se gít sé -
gé vel két em ber mű köd tet het te. A
de le gá tu sok nak is részt kel lett vál lal -
niuk a mun ká ban, amit Te le ki ilyen al -
kal mak kor a rá jel lem ző jó ke déllyel
vég zett, sőt a szem ta nú sze rint „igen
jól len dí tett”.

Csak nem egy hét tel a megér ke zés
után a ma gyar de le gá ció átad hat ta az
így tö ké le te sí tett elő ze tes jegy zé keit,
ame lyek színül tig meg töl töt tek egy
bér au tót. A ma gyar bé ke fel té te lek meg -
is me ré se után a de le gá ció szá mot vet -
he tett az zal, hogy szem pont jaik vaj mi
ke vés megér tés re szá mít hat nak. Te le -
ki volt az, aki Ap po nyi hí res be szé dé -
nek reg ge lén a nép raj zi tér kép re tus -
sal be raj zol ta a bé ke szer ző dés ben kör -
vo na la zott ma gyar ha tá ro kat. E tér kép
se gít sé gé vel tu dott a bé ke de le gá ció ve -
ze tő je bi zo nyos ér dek lő dést ki vál ta ni
a „négy nagy” előtt. Két nap pal ké sőbb
a de le gá ció ha zauta zott Ma gyaror szág -
ra. Te le ki meg szó la lá sai ban kiemel te,
hogy a ha tá rok tel jes ség gel ir reá li sak,
vá ro so kat vág nak ket té; olya nok, mint
ami lye ne ket a bri tek húz tak Af ga nisz -
tán ban. 

Feb ruár 11-én a de le gá ció vissza tért
Pá rizs ba, és igye ke zett a szín fa lak mö -
gött is ten ni a bé ke fel té te lek meg vál -
toz ta tá sáért. Ap po nyi új bó li meg hall -
ga tá sát eluta sí tot ta a bé ke kon fe ren cia,
csak a 18 vá lasz jegy zék átadá sá ra szo -
rít koz hat tak a kül döt tek. Így feb ruár

vé gén a de le gá tu sok nagy ré sze dol ga -
vé ge zet lenül hagy ta el Pá rizst. Ezek a
jegy zé kek, ame lyek összeál lí tá sát szin -
tén Te le ki koor di nál ta, már hang sú lyo -
sab ban fog lal koz tak az ön ren del ke zés
és a nem ze ti sé gek prob lé má já val, jól -
le het a Ma gyaror szág tör té nel mi egy -
sé gé re tör té nő hi vat ko zás itt is elő-
 el őfo rdult. 

A negy ven egye dik élet évét ta po só
fő de le gá tus ban ek kor is, ké sőbb is

meg volt a kész ség, hogy dip lo má ciai
mű ve le tei hez ne a ha gyo má nyos csa -
tor ná kat, ha nem sa ját bi zal mi em be -
reit ve gye igény be. Így ke rül he tett sor
az 1920 ta va szán–nya rán zaj ló ma -
gyar–fran cia tit kos tár gya lá sok ra, ame -
lyek so rán a ma gyar fél gaz da sá gi elő -
nyök fel kí ná lá sáért cse ré be te rü le ti en -
ged mé nye ket sze re tett vol na elér ni.
Ezek a tár gya lá sok Te le ki tud tá val és
kül ügy mi nisz te ri in ten ciói alap ján zaj -
lot tak, bár rop pant pesszi mis ta volt a
bé ke szer ző dés sel kap cso lat ban: „Hús -
vét ra ha za men nénk – ír ta mes te ré nek,
Ló czy La jos nak. – Hogy mi vel, az még
nem bi zo nyos, de alig van né mi ki lá tás
is ar ra, hogy ne a leg rosszabb vál to zat -
lan bé ké vel. És ta lán mégis alá fog kel -
le ni a kor mány nak ezt ír ni, mert éhen
vész Pest, és az olá hok a Ti száig be jön -
nek új ra. Én ugyan ezen ál do za to kat is
meg hoz nám, de a leg töb ben nem.”
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