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Tanácsadás a két világháború közötti magyar 
külpolitikában
Pritz Pál

Kiindulópontunk 1945 korszakzáró jelentősége, jellegzetessége. A viták többnyi-
re a felszabadulás, megszabadulás, megszállás körül zajlanak, valójában sokkal 
mélyebb változás zajlik. Ezeresztendős história zárul le.

Társadalmilag a kasztosodott társadalmi szerkezetnek lesz vége, a nemzetfelfogás-
ban szakítás a Szent István-i Magyarországhoz való ragaszkodás már 1848–1849-ben 
sem reális, 1920. június 4. után végképp irreális eszméjével.

Külpolitikában, nemzetközi kapcsolatokban az 1815-ös bécsi kongresszuson meg-
formált világrend száll a sírba, amely a nagyhatalmakat jogilag is előbbre helyezte a kis 
országokhoz képest.

1945 cezúra a modernizálódás aspektusában is. A tanácsadás nem létezik abban az 
értelemben, ahogy manapság szokásos emlegetni, s amelynek módozatairól ma is viták 
folynak.

Teleki Pál kezdeményezésére a békekötésre már 1918 elején megindul ugyan a fel-
készülés, a forradalmak ezt megszakítják, az úgynevezett Béke-előkészítő Iroda 1919.  
augusztus 21-től működik, munkatársai között az állami főtisztviselőkön túl szép szám-
mal jelen vannak az egyes tudományszakok képviselői, ám szakértői, tanácsadói vita 
arról, hogy érdemes-e, szükséges-e letérni az integritás álláspontjáról nem bontakozik 
ki. A politika az alapelvet alátámasztó érvekhez kért szakértelmet, azt megkérdőjele-
ző tanácsadást nem igényelt. A minisztertanács 1919 decemberében, 1920 januárjában 
három alkalommal tárgyalja a képviselendő magyar álláspont kérdését, ám minden 
esetben a taktika optimalizálása a cél.

Így azután amikor Apponyi Albert 1920. január 16-án a győztes főhatalmak képvi-
selői előtt elmondja nevezetes – az előző napon átnyújtott, a vártnál is súlyosabb bé-
kefeltételekre reflektáló – beszédét, akkor  sem módosít az integritás védelmezésének 
vezérgondolatán.

Az alkotmányos szabályokat általában betartó államfő, a korszaknak nevet adó Hor-
thy Miklós habitusából következően – amelyet erősen formáltak a Ferenc József  mel-
lett eltöltött esztendők – inkább a saját véleményformálásra, mint a tanácskérésre volt 
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hajlamos. 1919 őszi, siófoki memoranduma olyan politikust mutat, aki nem hajlandó 
tudomásul venni a győztesek Európájának realitását, olyan elképzeléseket fogalmaz 
meg, amelyek egyértelműen voluntarista, kalandor jellegűek. 1919 decemberében el-
lenben már ő figyelmezteti a minisztertanács tagjait a győztesek akaratának akceptá-
lására. Amikor a gyűlölt Csehszlovákia államfőjét, Tomaš Garrigue Masarykot 1935-
ben – egyébként egyáltalán nem alaptalan felindulásában, mert a marseille-i gyilkosság 
nyomán a csehszlovák sajtó, jó alkalmat látván a területi revíziós törekvések lejáratásá-
ra, rengeteg valótlanságot terjesztett Magyarországról – párbajra akarja kihívni, akkor 
sem kéri ki (nagy valószínűséggel) senki véleményét. A tervből nem lett semmi, a levél 
sem készült el, mert fogalmazás közben maga a kormányzó jöhetett rá tervének sze-
rencsétlen voltára. Erre vall az a tény, hogy a fennmaradt fogalmazvány „ez középkorias 
megoldás” szavakkal megszakadt.

A kormányzó inkább arra volt hajlamos, hogy maga adjon tanácsot. Tanácsokkal lát-
ja el Hitlert első, 1936-os berchtesgadeni találkozójuk alkalmából. Kommunistaellenes 
koalíciót akar Hitler részvételével létrehozni. Nem mérlegeli, hogy az általa lenézett, kis 
osztrák káplár hihetetlen gyorsasággal vált annak a Németországnak a szuverén urává, 
amely legyőzött állapotában is nagyhatalom maradt, azután az ő kancellársága révén a 
társ nagyhatalmakat mind nehezebb helyzetbe hozó birodalom lesz. Horthy ideológiai 
okok által elvakítottan nem mérlegeli: akkoron még jó ideig nem az a döntő, hogy Hit-
ler vele azonos módon gyűlölte a kommunizmust, hanem az, hogy a Führernek – ha 
Berlin számára európai hegemóniát akart – akkor még a versailles-i rendszer szétzú-
zásával kellett foglalkoznia. A világhatalmi pozíció későbbi programja természetesen 
feltételezte a Szovjetunió legyőzését, de az majd a második szakasz lesz.

Horthy kéretlenül tanácsokat oszt 1938 augusztusában is Hitlernek, amikor meg van 
róla győződve, hogy Csehszlovákia megtámadása London háborús válaszlépését váltja 
majd ki, az pedig végzetes lesz Németország számára. 

Amikor Hitler hadüzenet nélkül rátámad a Szovjetunióra, akkor nincs alkalma ta-
nácsot adni, csupán arról beszél a német követ előtt, hogy lesülne az arcáról a bőr, ha 
ebből a nemes hadjáratból hazája kimaradna. Ekkor nemhogy tanácsot nem kér, de 
még az alkotmányos előírásokat sem tartja be. 

A korabeli Magyarország ugyanis – nem árt leszögezni, mert a múlt valóságát ma is 
szeretik mindkét oldalról torzítani – korlátozott parlamentáris rendszeréből követke-
zően az államfőnek a honvédség határon túli alkalmazásának elrendelését csakis a kor-
mány (akkoron is használt szép magyar kifejezéssel: az összminisztérium) felelőssége 
és a parlament utólag, de haladék nélkül kikérendő egyetértése mellett tette lehetővé.

Amikor azonban Werth Henrik vezérkari főnök – alaposan szakítva azzal a hagyo-
mánnyal, amelynek jegyében a honvédség vezetői (nagyon jól ismervén azt a tényt, 
hogy a katonai erő még az ország megvédelmezésére sem elegendő) 1940-ig mindig 
minden háborús szerepvállalástól óvták a politikai vezetést – közvetlenül a kormány-
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zót tájékoztatta a (mai napig tisztázatlan) kassai provokáció tényéről, akkor Horthy 
nem várta meg a minisztertanács állásfoglalását, hanem döntött. 

A magyar politika egyébként ezen eset előtt alig több mint két hónappal rezzenés-
telenül tűrte, hogy az angolok által támogatott jugoszláv légierő Kassánál összehason-
líthatatlanul durvábban provokáljon, Szegedet, Pécset, Villányt bombázta, a magyar 
légierő ellenséges gépet is lelőtt, mégis megvárta, amíg az „önálló” Horvátország ki-
kiáltása révén a délszláv állam szétesett, s csak akkor indult el a magyar honvédség a 
Délvidék elfoglalására.

Aztán amikor 1943 tavaszán a Klessheimbe kéretett kormányzónak Hitler nem taná-
csolja, hanem kifejezetten követeli tőle az angolszász hatalmaknál a békefeltételekről tá-
jékozódni akaró Kállay Miklós menesztését, akkor a tárgyalás egy oldottabb pillanatában 
Horthy azzal a használhatatlan tanácsával ejti ámulatba a Führert, hogy a német tenger-
alattjárók a vizet a felszínen hasítva sárkányrepülőn a horizontot kémlelő személyekkel 
figyeljék az ellenség hadmozdulatait, és csak veszély esetén süllyedjenek a mélybe.

Amikor pedig már a magyar haza süllyedt a mélybe, 1944 őszén a kormányzó (egyéb-
ként nem éppen alaptalanul) oly mértékben bizalmatlan a környezetével szemben, 
hogy jószerével csak fiától és özvegy menyétől kér tanácsot a háborúból való kiugrás 
kivitelezésére, s mindebből következőleg az október 15-én délelőtt tartott koronatanács 
után a moszkvai  fegyverszüneti tárgyalásokról és megállapodásról mit sem tudó kül-
ügyminisztere, Hennyey Gusztáv magát és hazáját lejáratva a svéd és a török követet 
kéri: kormányaik a nagyhatalmakhoz továbbítsák hazája fegyverszüneti kérelmét, hi-
szen az említett diplomaták tudták azt, amit először Hennyeynek kellett volna tudnia.

A mindenkori miniszterelnöknek természetesen mindig nagy szerepe jut a külpoli-
tikai döntések meghozatalában. Első számú tanácsadója értelemszerűen a külügymi-
niszter volt. A tíz éven át kormányzó Bethlen István nyugodt lehetett ugyan abban a 
tekintetben, hogy a külügyi apparátus révén olyan szakértő testületre támaszkodhat, 
amely kellő szakmai segítséget nyújt számára a győztesek Európájába történő beillesz-
kedésben, tehát megfelelően segíti az egyáltalán nem  súlytalan, s ugyanakkor a be-
illeszkedés szükségességét csak nagyon-nagyon nehezen elfogadó közvélemény nyo-
másával szemben. Az apparátus effajta megbízhatóságát több ok garantálta. Az egyik 
az volt, hogy az 1918 őszétől kiépülő magyar külügyi szolgálat kulcspozícióit zömmel 
azok foglalták el, akik 1918 előtt a közös külügyi szolgálatban tevékenykedtek, tehát 
akik a kis magyar–nagy magyar (másként fogalmazva kuruc–labanc) vitában egyértel-
műen az utóbbiak táborát erősítették. A másik az apparátus szerény létszámából adódó 
átláthatósága volt. A minisztérium összlétszáma háromszáz körül mozgott, a fogalma-
zási tisztviselők száma ennek a felét sem adta ki, a kifejezetten politikai ügyeket inté-
zők számát két kézen meg lehetett számolni. 

A két háború közötti magyar külügyi szolgálat a karrierdiplomaták világa volt, a 
politikai zsákmányszerzés gyakorlata itt nem volt tapasztalható, nem szakmabéliek 
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csak igen kis számban jutottak álláshoz. A mindenkori miniszterelnök számára ellen-
ben ez potenciálisan magában hordozta elgondolásai fékezésének-meghiúsításának a 
veszélyét. Bethlen ez ellen úgy védekezett, hogy a minisztérium élére nem szakmabéli 
politikusokat állított, akiknek a végrehajtás volt a feladatuk. Annak érdekében, hogy 
a minisztérium még biztosabban a kezében legyen, a főtitkári posztra unokatestvérét, 
Khuen-Héderváry Sándort állította. És Bethlen még így sem volt teljes biztonságban. 
Bizonyítja ezt az alábbi eset.

A (kül)politika és a közvélemény döntő többségében egység volt a Szent István-i 
Magyarország visszaállításának programjában. Ám míg a (kül)politika intézői nagyjá-
ból egységesek voltak abban, hogy a gyenge, saját határainak (támadás esetén történő) 
megvédelmezésére is képtelen ország csak nagyhatalmi segítség esetén remélhet sikert, 
addig a kurucos közvélemény a magyar–jugoszláv kiegyezéstől remélt legalább a Dél-
vidéken területi sikert. Bármennyire is irreális volt ez az elgondolás, itthon nagy erők 
szorgalmazták (köztük az igencsak befolyásos fajvédők, így Gömbös Gyula is) a jugo-
szláv irányba való aktív külpolitikát. Vannak jelek arra, hogy 1926-ban maga Bethlen is 
látott ebben fantáziát. Ő ellenben reálpolitikus volt, s tudta, hogy ellentételezés nélkül 
nincs megállapodás, tehát úgy vélte, hogy Belgrádtól éppen nem szabad területet kö-
vetelni, hanem a délvidéki magyarságról való lemondásért cserében remélte a szerbek 
megnyerését és ekképpen a kisantant felrobbantását. Tény, hogy Horthy Miklós neve-
zetes 1926. augusztusi mohácsi beszéde nemhogy nem segítette, hanem akadályozta a 
megbékélést (a Külügyminisztérium korifeusai minden bizonnyal ezért mondatták el azt 
a kormányzóval), majd szeptemberben éppen a rokon Khuen-Héderváry fejti ki Bethlen 
számára terjedelmes levélben a magyar–jugoszláv megállapodás lehetetlenségét.

Az 1932-ben miniszterelnöki székbe emelkedő Gömbös Gyula számára az ekkori-
ban ismét hű baráttá váló Kozma Miklós ajánlotta Kánya Kálmánt külügyminiszternek.  
A saját személyi varázsát sokszor eredménnyel kamatoztató, s ezért azt túlbecsülő 
Gömbös abban a reményben fogadta el a tanácsot, hogy olyan karrierdiplomatát állít 
a Dísz tér (az akkori Külügyminisztérium) élére, aki mesteri módon fogja elgondolá-
sait keresztülvinni. A színvonal dolgában a kormányfő nem is tévedett, Kánya majd 
egészen 1938 őszéig marad hivatalában, ám a lojális végrehajtást illetően annál inkább 
oka volt a csalódásra. Leglátványosabb összecsapásukra 1935-ben került sor, amikor 
a Nemzetek Szövetségében London Mussolini országát – etiópiai agressziója okán – 
gazdasági embargóval akarta sújtani. Gömbös elképzelhetetlennek tartotta az igenlő 
szavazást, tehát Róma cserbenhagyását. Kánya ellenben hideg racionalizmussal a brit 
érdeket tartotta szem előtt (ennek is megvolt természetesen a magyar érdekekből leve-
zethető magyarázata, mert 1919-től Magyarország vad ellenségeivel szemben mindig 
érezhette az angolok ha nem is baráti, ám a magyar érdekeket lehetőség szerint mérle-
gelő magatartását). Az elfajult vitában a kormányzó salamoni döntést hozott: Kánya a 
posztján maradhatott, Genfben pedig tartózkodó lapot kellett leadni.
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A színtelen (Kozma Miklós maliciózus megjegyzése szerint: fűrészporszerű) Dará-
nyi Kálmán kormányfősége alatt a magyar külpolitikában Kánya akarata szerint men-
tek a dolgok. Az akkoron már hetven év felé tartó „vén róka” mesterségében mindent 
tudott, vélelme szerint túlzottan is sokáig kellett mások akaratához alkalmazkodnia, 
ezért most nemhogy nem igényelte mások tanácsait, hanem (agglegény létére) kimon-
dottan örömét lelte abban, ha munkatársait megkínozhatta. 

Így mentek a dolgok a következő miniszterelnök, Imrédy Béla alatt is, egészen an-
nak 1938 szeptemberében bekövetkezett pálfordulásáig. Bethlen István 1931-ben azért 
mondott le, mert érezte, hogy oly gyűlölethullám veszi körül, amely nem csupán őt, 
hanem rendszerét is elsodorhatja. Itt érdemes megemlíteni: ha a kortársak és az utókor 
méltányosan tárgyilagos, akkor a korszakot nem Horthyról, hanem Bethlenről neve-
zi el, hiszen a rendszert nemcsak ő építette ki és üzemeltette 1931-ig, de az (kisebb-
nagyobb torzulások árán) egészen az 1944. márciusi német megszállásig fennmaradt. 
Történeti tény, hogy Gömbös Gyula kísérlete e rendszer alapvető átformálására nem 
járt sikerrel. Bethlen annak reményében költözött ki a – korszakban a mindenkori mi-
niszterelnököknek szolgálati lakást is nyújtó – Sándor-palotából, hogy az indulatok 
csillapodásával újfent visszatérhet oda.

A kívánsággondolkodás tehát e tekintetben – oly sok bukott és majdan megbukó 
politikushoz hasonlóan – őt is jellemezte. 

Bethlen e vágya nem teljesült ugyan, ám 1936-tól szürke eminenciásként, tanács-
adóként nagyon sok döntésben részt vett. S szerepe messze nem egyéni alakítás volt. 
Szócsöve, képviselője azoknak a nagytőkés köröknek, akik komoly aggodalommal fi-
gyelték a náci Németország térnyerését, akik, bár szintén a területi revízió álláspontján 
voltak, mindent igyekeztek megtenni az angolszász hatalmakkal való jó kapcsolatok 
megőrzése érdekében. Ezért buktatják meg 1938 májusában Darányit, ültetik helyére 
Imrédy Bélát, majd vonják meg tőle is (pálfordulása okán) a bizalmat. Imrédy azonban 
néhány hónapig képes ellenállni, sőt azt is eléri, hogy a Berlin szemében mind nagyobb 
tüskét jelentő „vén madarat”1, Kánya Kálmánt kitessékelje a Dísz térről.

Imrédytől 1939 februárjában sikerül megszabadulni, az utód Teleki Pál gróf lesz, aki 
alig két esztendővel később önkezétől bekövetkezett haláláig két külügyminiszterrel dol-
gozott. Először a Felvidékről elszármazott mágnástársával, a mérhetetlenül becsvágyó, 
tüdőbeteg2 Csáky István gróffal, Istivel, akinek közvetlen rövidséggel megmondhatta a 
véleményét. Csáky respektálta ugyan a nála jóval idősebb, tudósként is elsőrangú kor-
mányfőt, ám alkati különbségük sok feszültségnek lett forrása. Tanácsra a külügyminisz-
ter nem tartott különösebben igényt, ám a kormányfő már csak tudósi természetéből kö-
vetkezően is természetesnek vette a csapatban gondolkodást. Egy adott pontig becsülte a 
másként gondolkodók véleményét, s az továbbgondolkodásra késztette, míg Csáky felfelé 
nehezen viselte a lobbanékony természetétől eltérő kormányfő sok tépelődésre hajlamos 
alkatát, lefelé pedig nem munkatársakat, inkább csak végrehajtókat látott tisztviselőiben.
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Bárdossy sok mindenben hasonlított a korán elhunyt Csákyra, a hivatalba lépé-
se nyomán nem sokkal később kirobbant jugoszláv válságban azonban semmit sem 
egyénieskedett, jó munkatársa volt Telekinek, akinek éppen elég gondot okozott Hor-
thy Miklós mérséklése, aki hanyatt-homlok követte volna Hitlert a Jugoszlávia elleni 
akcióban. Barcza György londoni magyar követ nevezetes április 2-i távirata azonban 
Teleki számára világossá tette, hogy a Legfelsőbb Honvédelmi Tanácson előző nap ki-
formált igen körültekintő álláspont végrehajtása is törésre vezet az angolokkal, s ennek 
nyomán politikája csődjét belátva az öngyilkosságot választotta. Halálával akarta mun-
katársait és nemzetét felrázni, hogy ne menjenek tovább a végzetbe vezető úton.

Bárdossy sokkal nagyobb intellektussal rendelkezett, mintsem hogy ne lássa át a 
végzetes pisztolylövés értelmét, mégis az elvállalt utódi szerepkörben mindent Teleki 
április 2. előtti intenciói szerint tett. Cselekedetéről talán csak az általa megkérdezett 
Rassay Károly próbálta lebeszélni, ellenben a parlament külügyi bizottsága, s benne 
bizony a jó Bethlen István gróf is támogatta.

Ha a történeti anyaggal nem politizálunk, nem kíséreljük meg ilyen vagy olyan ide-
ológiai hadállások erősítésére felhasználni, akkor azt kell mondanunk, hogy a történe-
lemben bizony jöttek (s jöhetnek) olyan helyzetek, amelyek feloldhatatlan ellentmon-
dástól terhesek. Nemzeti alapon álló kormány nem tehette meg, hogy kihasználatlanul 
hagyja a szerb impérium alól szabaduló délvidéki magyarság anyaországhoz való csa-
tolásának lehetőségét, mikor közben az alternatíva másik ágán az rajzolódott ki, hogy 
német impérium alá jutnak.

Más volt a helyzet a Szovjetunió két hónappal későbbi megtámadásával. Ezt Hitler 
nem kérte, és főleg nem követelte. Szfinxszerű hallgatásba burkolózott, mert tudta, hogy 
(a lényegében az ő ajándéka okán) több mint 170 ezer négyzetkilométerre  növekedett 
ország olyan kényszerpályára került, amely révén urai bele fogják vinni a háborúba. 

Determináció azonban nem volt.
Lett volna lehetőség akkor a távolmaradásra, de az elvakult katonai vezetés és az 

erősen érzelmi alapon mérlegelő kormányzó Bárdossy számára csak az igazodás vagy 
a lemondás alternatíváját kínálta. És ő annak az oly ismert (és oly sokszor hamis) kép-
letnek alapján, amely szerint maradnom kell, mert helyettem csak rosszabb jöhet, nem 
állt fel székéből. Ezzel nem csupán a saját halálos ítéletét írta alá3 (amelyet majd 1946. 
január elején hajtanak végre), hanem az országot is arra a lejtőre állította, amelyen már 
sem az Anglia, sem az Amerikai Egyesült Államokkal való fél esztendővel későbbi ha-
diállapotot nem lehetett elkerülni.

Érdemi tanácskozás egyik esetben sem történt. Sőt még a kormányzóval is felcse-
rélődtek a szerepek. Bár ezek a sors ujja alatt vitt szerepek (ha a mindig lehetséges 
visszavonulást nem tekintjük) valóban nem kínáltak alternatívát. Hiszen az Angliával 
szembeni hadiállapotra már úgy került sor, hogy Sztálin követelésével szemben – bizo-
nyos ideig tanúsított késlekedés után – Churchill nem látott kitérésre lehetőséget. A Bu-
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dapesten átadott ultimátumot pedig nem volt ember, aki teljesíthette volna. Bárdossy 
alkata eleve nem olyan volt, hogy döntéseit mások tanácsának mérlegelése alapján hoz-
za meg, következőleg ebben a létfontosságú helyzetben érdemben teljesen feleslegesnek 
tartotta mások véleményének megismerését. 

Az Egyesült Államokkal való hadiállapot beálltát nem előzte meg ugyan formálisan 
ilyen teljesíthetetlen ultimátum, ám a német és olasz követ Bárdossynál történt együt-
tes megjelenése tartalmilag hasonló ultimátumot jelentett. 

Ezzel Bárdossy miniszterelnöksége is megpecsételődött. Mivel a németek meg vol-
tak elégedve vele, s ahogyan az ügyeket vitte, ezért most a kormányzó nem volt olyan 
időprésben, mint Teleki Pál halála után. Utódjának, Kállay Miklósnak a kiválasztására a 
puhatolódzások már 1941 őszén megtörténtek. Először a nagyhatalmú, kormányfőjével 
alapvetően elégedetlen belügyminiszter, Keresztes-Fischer Ferenc kereste fel vidéki bir-
tokán Kállay Miklóst, majd ugyanezen célból Baranyai Lipót, a Magyar Nemzeti Bank 
elnöke, utóbb Chorin Ferenc, a hazai ipari és bankvilág meghatározó személyisége járt 
nála, azután a kormánypárt elnöke s két alelnöke is vizitált otthonában. Ők mind azt kér-
ték Kállay Miklóstól, hogy vállalja el a kormányzás akkoron irgalmatlanul nehéz terhét, s 
azt tanácsolták Horthy Miklósnak, hogy vonja meg a bizalmat attól a Bárdossy Lászlótól, 
aki elsőrangú diplomata volta ellenére nem tudta megakadályozni, hogy rövid hónapok 
alatt országa és nemzete ne kerüljön három világhatalommal hadiállapotba.4 

A döntést előkészítőknek volt figyelmük arra is: Kállay Miklós miniszterelnökségét 
ne terheljék meg azzal, hogy ő állapodjon meg a Moszkva alatt elszenvedett súlyos 
vereség nyomán a jelentős5 katonai részvételt brutálisan követelő német kormánnyal. 
A II. Magyar Hadsereg frontra küldése a Kállay-kormány időszakában történik ugyan, 
de a megállapodást magyar részről még Bárdossyval tárgyaltatják le. Miután ez meg-
történt, akkor hívatja őt a kormányzó, és szólítja fel lemondásának benyújtására.

A távolról visszatekintő, a konkrét helyzet iszonyú súlyától mentes, bár azt a hiteles elő-
adás érdekében utólag átélni törekvő történész elég nagy pontossággal állapíthatja meg, 
hogy Kállay Miklós (bár nem volt oly művelt, nem volt oly széles látókörű, nem tudott oly 
briliánsan fogalmazni, mégis) jobb miniszterelnök volt, mint elődje. Az ő kormányfősége 
idején az ország nem süllyedt el még jobban a háború mocsarában. Nem vezényelt újabb 
katonákat a szovjet frontra, nem ment bele abba a csapdába, hogy a magyar honvédek a 
Balkánon megszálló feladatot vállaljanak, nem számolta fel a korlátozott parlamentariz-
must, a képviselőket úgy küldte hosszabb szabadságra, hogy azzal alapvetően a nyilas 
képviselők penetráns tevékenysége alól húzta ki a talajt, ám jottányit sem mozdult el a to-
talitarizmus irányába, nem korlátozta a korábbinál jobban a sajtó szabadságát, nem akarta 
a zsidóság sorsát tovább nyomorítani, s nem tiltotta be a Szociáldemokrata Pártot sem. 

Az is kétségtelen tény, hogy ha Kállay Miklós 1941 őszén számításba jött, akkor fél 
esztendővel korábban is lehetett volna megbízását mérlegelni. Ám, ha konzekvensek 
vagyunk korábban mondott szavainkhoz, akkor csak azt mondhatjuk: az utóbbi két 
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hadiállapot ügyében Kállay sem tehetett mást, ekképpen a kérdés arra szűkül le: az ő 
robusztussága vajon elég lett volna-e a Horthy Miklós akaratával való szembefordulás-
ra? Mivel történész nem téved bele a „mi lett volna” lápvilágába, „csupán” a történelmi 
helyzetekben – bár korántsem mindig, ám számos esetben mégis – kimutatható lehe-
tőségeket mérlegeli, határozott véleményt ellenben csak akkor mond, ha állítását ellen-
őrizhető tényekkel tudja alátámasztani. Ez esetben szárazon azt állapíthatja meg, hogy 
a felvetett kérdés (mai ismereteink birtokában) megválaszolhatatlan.

Nehéz helyzetében Kállay a külpolitika formálásában semmit sem kockáztatott, tehát 
(minden esetleges vitát, kéretlen tanácsot megakadályozandó) kormányában magának 
tartotta meg a külügyi tárcát. Formailag felajánlotta ugyan Bárdossynak a posztot, de 
azt a visszautasítás biztos tudatában tette. Ez alkalommal folytatott (egyébként utolsó) 
beszélgetésükön tanácsnak aligha mondható, ám annál súlyosabb útravalót kapott:

„Te katasztrófába viszed az országot. Rólad mindenki tudja, hogy németellenes és 
angolbarát vagy, és nem vagy antiszemita. Futsz majd az angolok után, de soha nem 
nyered meg őket, ahogy Bethlen sem tudta, sem senki más. Ők le vannak kötelezve 
ellenségeinknek, az oroszoknak és a kisantantnak, és soha nem fogják cserbenhagyni 
őket. Te viszont elveszíted a németek barátságát, és Magyarország magára marad. Azon 
a tényen, hogy ha a németeket megverik, minket is a vesztesek közé sorolnak, Te úgy-
sem tudsz változtatni. Ez eldőlt már az első világháborúban, és eldőlt Trianonban is.”

Bárdossy szavai rövid távon is csak részben voltak igazak. Valóban igaza volt ab-
ban, hogy Magyarország a németek bukásával magára maradt, pontosabban szólva az 
angolok nem védték meg az országot Sztálin akaratától. Ez annál is fájdalmasabb, ha 
tekintetben vesszük, hogy a második világháború alatti angol és amerikai béketervek a 
térséget illetően abból indultak ki, hogy itt csak akkor lesz tartós béke, ha nem ismétlik 
meg a trianoni döntést, hanem méltányosabb határokat húznak. Mindennek jegyében 
északon a határ lényegében az első bécsi döntésnek megfelelően haladt volna, és észa-
kon, illetve délen is jelentős korrekciót terveztek. A moszkvai akarat majdani érvénye-
sülése előtt Teheránban nyílt meg az út, ahol eldőlt, hogy a második front megnyitására 
nem a Balkánon, hanem a távoli Normandiában kerül sor. 

És hogy miért akarta Sztálin visszaállítani a trianoni határokat? Ebben szerepe lehetett 
a Kállay-kormánynak, amennyiben nem mérlegelte, hogy a véres partizánháborút válla-
ló szovjet lakossággal szembeni megszálló feladatok ellátása – másfajta logikát felülírva 
– negatívabb következményekkel jár, mint a frontvonalon való küzdelem. Molotov már 
1943. június elején az angolok tudomására hozta: „a szovjet kormány úgy véli, hogy azért 
a fegyveres segítségért, amelyet Magyarország Németországnak nyújtott, valamint azo-
kért a gyilkosságokért és erőszakos cselekményekért, fosztogatásokért és gyalázatossá-
gokért, amelyeket a megszállt területeken követtek el, a felelősséget nemcsak a magyar 
kormánynak kell viselnie, hanem nagyobb vagy kisebb mértékben a magyar népnek is.” 
Ám a döntő mozzanat minden bizonnyal annak az ősrégi birodalmi hatalomgyakorlási 
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technikának a célszerűsége és alkalmazása volt, amelynek jegyében a csatlós országok 
között mennél  több konkolyt kell hinteni, s akkor akár a gazdasági-kulturális viszonya-
iban primitívebb központban is nyugodtak lehetnek befolyásuk megőrzése dolgában. 
S ehhez a politikához jó partner volt az az Eduard Beneš, aki Moszkva barátságát már 
1943-ban azzal is meg akarta nyerni, hogy önként lemondott Kárpátaljáról, szövetséges 
volt az a Josip Broz Tito, aki a délszláv államot óriási saját véráldozatokkal szabadítot-
ta fel a német iga alól, s hajlékonyságra számíthatott attól a román vezetéstől, amelyet 
Besszarábia elvételéért lényegében Erdély visszaadásával kompenzált.

Kállay Miklós ellenben nem vitte katasztrófába az országot. Míg a majdani katasztrófa 
felé Bárdossy László döntő lépéseket tett, addig Kállay a végzet beteljesedésétől igyeke-
zett az országot megmenteni. Az 1943. szeptemberi ideiglenes fegyverszüneti megállapo-
dás  létrejötte számba veendő eredmény volt ezen az úton. A kormányfő tudta, hogy mit 
akar elérni, ehhez neki nem tanácsokra, hanem a konspirációban abszolút járatos munka-
társakra lett volna szüksége. Munkatársai odaadására általában nem is lehetett panasza, 
ám a konspiráció terén már oly gyászos volt az eredmény, hogy a német elhárítás szinte 
minden részletet Hitler asztalára helyezett, ezért tudott az említett klessheimi találkozón 
már 1943 áprilisában a Führer a kormányzó számára oly nehéz helyzetet teremteni.

Feltétlen hasznos tanács lett volna a Szent István-i Magyarország visszaállításának 
ábrándjáról való lemondás, ám az uralkodó politikai eliten belül ilyen tanácsra Kállay 
Miklós nem számíthatott, és mentalitása okán azt abszolút nem is igényelte. Olyan 
paradigmaváltásra lett volna szükség, amely felé Teleki László gróf már 1849-ben lé-
nyeges lépést tett ugyan, ám amellyel csak furcsa különccé vált. Az első világháború 
elvesztése után éppen egy évtizeddel a rendszer reprezentatív folyóiratában, a Magyar 
Szemlében (minden bizonnyal Bethlen István intenciójára) meghirdetik ugyan Hungária 
föderalizálásának tervét, ám nem vonják le a tanulságot, hogy az elszakadt nemzetisé-
gek semmiféle rezonanciát nem mutattak, annál inkább kellett itthon mosakodni azért, 
hogy az elképzelésnek semmi köze a gyűlölt Jászi Oszkár Keleti Svájc elgondolásához. 

S amikor 1942 januárjában Londonban lengyel–csehszlovák, illetve görög–jugoszláv 
föderációs megállapodást írnak alá, akkor erre mintegy válaszképpen a Külügymi-
nisztériumban kidolgozott dokumentum – Szegedy-Maszák Aladár memorandumáról 
beszélünk – úgy fogalmazza meg („természetesen” magyar szupremáciaigénnyel) a 
Kárpát-medencei Commonwelth tervét, hogy az semmiféle konzekvencialevonást nem 
tükrözött. A kéretlen angol reagálás a háborús szembenállás logikája mentén nyers sza-
vakban öltött testet: „Ha a magyar kormány azt reméli – jegyezte fel a brit külügymi-
nisztérium illetékese –, hogy ezek a gondolatok alapul szolgálhatnak a velünk folyta-
tandó tárgyalásokhoz, akkor még nagyon sokat kell tanulnia.”6

Ehhez a tanuláshoz a rendszer építményén belül nem volt senki, aki tanácsot adott 
volna. Bethlen István nevezetes 1944. évi memoranduma – miközben oly szigorúan 
(adott esetben nem is méltányosan, s főleg elfedve az ő korábbi szerepének következ-
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ményeit) mond bírálatot a fél évszázad külpolitikájáról – sem adja fel a Szent István-i 
Magyarország ábrándját. 

Az 1944. évi teljes csődöt intézményes, modern tanácsadási rendszerrel sem lehetett 
(volna) elkerülni. 

Jegyzetek
 1 Imrédy Béla kifejezése.
 2 A korában még halálosnak tartott betegségét az első világháborúban francia földön elszenvedett 

internálása során kapta, s ez is egyik oka volt, hogy a franciákat mérhetetlenül gyűlölte.
 3 A háború alatt egyszer Illyés Gyulával beszélgetve kimutatott a ház előtt álló fára: „Látod? Erre 

fognak felakasztani” – mondta.
 4 A köztudatból és a történeti irodalomból szinte reménytelen kiradírozni, mégis elmondjuk: mivel 

Bárdossy László okos, művelt, széles látókörű ember volt, ezért a hadüzenet otrombaságát egyik 
nagyhatalommal szemben sem követte el. Mindhárom esetben „csupán” az történt, hogy megálla-
pította a hadiállapot beálltának tényét.

 5 A hadba lépés után a magyar honvédség minimális erővel volt jelent a Szovjetunióban.
 6 A memorandum kizárólag a semleges országokban állomásozó magyar diplomaták szavainak irá-

nyítására készült, rejtélyes módon került el a Foreign Office-ba.
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