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SZAMOSI LÓRÁNT 

Magyarország 1936-1939 között 

 
1. Sikertelen egyensúlyi kísérletek 

 

   Gömbös halála után szinte mindegyik miniszterelnök azzal a politikai programmal lépett fel, 

hogy helyre állítja a megbillent politikai egyensúlyt, megfékezi a bal- és jobboldali 

szélsőségeket. Külpolitikai téren pedig a magyar revíziós politika folytatása, egyoldalú 

elkötelezettség nélkül. Gömböst már távolléte alatt is Darányi Kálmán a földművelésügyi 

miniszter helyettesítette. 

 

Darányi Kálmán kormánya (1936. október 12. – 1938. május 14.) 

Belpolitikai változások 

   Azért esett a választása Horthynak Darányira, mert mérsékelt, minden szélsőségtől mentes 

politikus hírében állt. Meglehetősen szürke egyéniségnek tartották, akitől azt várták, hogy a 

kormánypártot, és a kormányzati politikát vezesse vissza a hagyományos, konzervatív útra, 

ahonnét Gömbös letérítette azt. Darányi politikai rutinja, közigazgatási jártassága megfelelő 

háttérnek látszott ennek a feladatnak a végrehajtására. 

 Még 1936-ban Darányi felszámolta a Gömbös-féle pártszervezeteket, átalakította a NEP-

et ismét hagyományos kormánypárttá. Gömbös távozó hívei elsősorban a szélsőséges-

jobboldali szervezetekben találtak befogadó közegre (MOVE pl.) 

 Nagyon komolyan fellépett a megerősödő nyilas mozgalommal szemben is. Betiltották a 

Nemzeti Akarat Pártját, Szálasit letartóztatták, aki 3 hónapi börtönt kapott, ami nem 

jelentett sokat, és a bírósági hercehurca inkább a nyilas vezér nimbuszát növelte. 

Darányinak figyelnie kellett az egyre növekvő német befolyásra is. A hazai nácik, és 

szélsőjobb szervezetek komoly támogatást kaptak Berlintől.  

Az ún. „rendtörvény” szellemében jártak el korábban a kommunista vezetőkkel szemben 

is. A Moszkvából, 1924-ben hazatért Rákosi így kapott 8 és fél évet egy évvel később, 

majd 1935-ben életfogytiglant.  

 Darányi úgy igyekezett gátat szabni a szélsőségek térnyerésének, hogy erősítette az 

alkotmányos kereteket, illetve próbálta leszerelni (legalább is részben) a társadalmi 

elégedetlenséget. 

- Új munkaalkalmak teremtése. 

- Öregségi biztosítás bevezetése. 

- Minimálbér, 48 órás munkahét kiterjesztése. 

- Az állástalan értelmiségiek munkahelyhez való juttatása. 

Az utóbbit úgy kívánta megoldani Darányi, hogy kiszorítja az értelmiségi és 

közalkalmazotti pályákról a zsidóságot. Ez volt viszont az első eset, hogy kormányzati 

szinten hangzott el a faji rendelkezések szükségessége. Darányi ezzel a szélsőjobbot is el 

akarta hallgattatni, de ezzel inkább csak bátorította az antiszemita uszításokat. 

Az alkotmányos kereteket a kormányzói jogkör újabb kiterjesztésével kívánta erősíteni. 

1937-ben felruházták Horthyt az utódkijelölés jogával. A felsőház szerepét is erősítette, 

azzal hogy, törvényjavaslat csak úgy kerülhetett a kormányzó elé, ha azt a felsőház 

elfogadta.  

 1938-ban új választójogi törvény született, amely az ország egész területére kiterjesztette 

a titkos választójogot (ez a baloldal évtizedes követelése volt!), de ezzel párhuzamosan 

szűkítette a választójoggal rendelkezők körét is! 

 

 



 

II 

 A paraszt-polgári demokrácia hívei, a népi írók látták, hogy a hagyományos szellemi 

eszközökkel már nem harcolhatnak eredményesen céljaikért. Szükségesnek látták egy 

politikai mozgalom létrehozását. 1937. március 15-én zászlót bontott a Márciusi Front. A 

kezdeményezés és szervezés elsősorban Féja Géza érdeme volt. Programjukat 12 pontban 

foglalták össze, amely egy demokratikus gazdasági és társadalmi rendet vázolt fel. 

Külpolitikai részében viszont ugyanúgy ott volt a revízió szükségessége! A tagok között 

ott találjuk Illyés Gyulát, Erdei Ferencet, Veres Pétert, Kovács Imrét. Lapjuk a Válasz c. 

folyóirat volt. A Márciusi Front a magyar társadalom problémáinak új megközelítését 

adta, de mivel nem csatlakozott hozzá a két nagy ellenzéki párt (MSZDP, Kisgazdapárt), 

így nem válhatott egy népfrontos összefogás központjává. 

 1938 tavaszán még Darányi terjesztette be az I. zsidótörvényt, amelyet a parlament már a 

miniszterelnök lemondása után hirdetett ki. 

o Vallási alapon határozza meg a zsidóság fogalmát. 

o A zsidók arányát 20%-ban maximalizálja a színház, a film, a sajtó és az ipar illetve a 

kereskedelem területén. 

A törvény ellen több mint 60 neves közéleti személyiség, művész tiltakozott nyílt 

felhívásban, többek között: Bartók Béla, Kodály Zoltán, Zilahy Lajos, Schöpflin Aladár, 

Somlay Artúr.  

Szálasi ismét börtönbe került, most majd’ 3 évet kapott, de Szálasi betiltott pártjának a 

helyét átvette a Hubay Kálmán vezette Magyar Nemzeti Szocialista Párt – Hungarista 

Mozgalom. Darányi leült vele tárgyalni is, ami indokolatlan engedmény volt a 

szélsőségeseknek. 

 

2. Veszélyes utakon a külpolitika 

 

A fegyverkezési program 

   Darányi nevével leginkább a fegyverkezési programot szokták összekötni az I. zsidótörvény 

előkészítésén kívül. A programot a miniszterelnök jelentette be 1938. március 5-én, Győrben 

a kormánypárt értekezletén. A lényeg: a kormány egy négyéves terv keretében 1 milliárd 

pengőt kíván fordítani a hadsereg és a nehézipar fejlesztésére. Az összegből 600 milliót kapott 

közvetlenül a honvédség, 400 milliót pedig az infrastruktúra fejlesztésére (beleértve a 

szociális intézményeket is) szántak. A program egyébként később jelentősen kibővült, és 

komoly élénkítő hatással volt a magyar gazdaságra. A program már a kormány aktív, 

fegyveres revíziós politikájának a céljait szolgálta. A magyar hadsereg siralmas állapotban 

volt, mintegy 15 éves elmaradással a szomszédainkhoz képest is! Már a Gömbös-kormány 

visszaállította az általános hadkötelezettséget, de a technikai felkészültség komoly kívánni 

valót hagyott maga után.  

Közeledés Hitlerhez 

   Kezdetben Darányi igyekezett lazítani a Gömbös-kormány idején szorosabbá vált magyar-

német viszonyon, és Nagy-Britanniával illetve Franciaországgal kereste a párbeszéd 

lehetőségét. Hosszas tárgyalások kezdődtek a környező kisantant államokkal is, hazánk 

fegyverkezési egyenjogúságának az elismerésére is. 

   A külpolitikai környezet megváltozása azonban nem kedvezett ezeknek a törekvéseknek. 

Olaszország Hitler szoros szövetségese lett, ami rontotta Ausztria helyzetét is. Londonban és 

Párizsban is egyre inkább a megbékítési politika hívei játszották a főszerepet. Szinte minden 

erővonal Berlin felé terelte akarva-akaratlanul a magyar diplomáciát.  

   Darányi és Kánya 1937-es berlini tárgyalásain már kész tény volt, hogy a németekhez kell 

igazodnunk, ha a revíziós céljainkat meg kívánjuk valósítani. Darányi tudomásul vette 

Ausztria német bekebelezését, de Csehszlovákia közelgő felosztásában nem kívánt tevékeny, 

fegyveres szerepet játszani. Darányi még tett egy erőtlen lépést a magyar-lengyel kapcsolatok 

erősítésére ellensúlyként, de Lengyelország helyzete ennek nem sok esélyt adott. 



 

III 

Ausztria német bekebelezése és annak következményei 
   1938. március 13-án a hitleri Németország bekebelezte Ausztriát (Anschluß). Ez az 

esemény Magyarország külpolitikáját, belpolitikai viszonyait alapvetően megváltoztatta. A 

Harmadik Birodalom szomszédja lettük! Darányi elsőként gratulált Hitlernek, és azonnal fel 

is számolta a bécsi magyar nagykövetséget. Többeken viszont úrrá lett a félelem, hogy a 

németek nem állnak meg Hegyeshalomnál, a nyilasok pedig úgy gondolták, hogy eljött az ő 

idejük. A magyar határok sérthetetlenségét Berlin csak némi huzakodás után ismerte el! 

   Horthynak rádióbeszédben kellett megnyugtatnia a magyar közvéleményt. Darányi komoly 

politikai elképzelések nélküli ember volt, s úgy gondolta, hogy a német szomszédságból 

eredően a szélsőjobb ideje jött el, tehát velük kell egyezkednie. Darányi a zsidótörvény 

meghozatalával újabb engedményeket tett a nyilasoknak, és a németbarát köröknek. Mikor 

Horthy értesült arról, hogy titkos tárgyalásokat vett fontolóra a szélsőjobb erőkkel, Darányi 

Kálmánnak mennie kellett. 

 

3. Imrédy és reformtervei 

 

   1938. májusában Darányi Kálmánt a Gömbös-kormány volt pénzügyminisztere, a Magyar 

Nemzeti Bank elnöke, Imrédy Béla követte. Imrédy a kormányzó bizalmasai közé tartozott. 

A kormány személyi állománya nem sokat változott az előző kabinethez képest, de Horthy 

még két, hozzá közel álló személyt nevezett ki: Keresztes-Fischer Ferenc belügyminiszter 

lett, a kultuszminisztériumot pedig gróf Teleki Pál kapta meg. A viszonylag csekély személyi 

változtatás Berlin megnyugtatását is szolgálta. Imrédy egy morvaországi német zsidó 

családból származott, művelt, mélyen vallásos férfi, aki elismert pénzügyi szakember. 

Kinevezésében fontos szerepet játszott, hogy kitűnő angolszász pénzügyi kapcsolatokkal 

rendelkezett, és ismert volt angolbarátsága is. 

   Tőle is azt várták, mint Darányitól: a nyilasok megfékezését, a szociális és gazdasági 

problémák megoldását, az alkotmányos rend megerősítését, a konzervatív uralkodó csoportok 

hatalmának fenntartását. Kezdetben ez sikerült is neki, de később ő is a szélsőségek, a 

tekintélyuralmi rend felé vette az irányt. 

 

Imrédy Béla kormánya (1938. május 14. – 1939. február 14.) 

A kezdeti lépések 

 Még Darányitól kapta örökségként Imrédy az I. zsidótörvényt, a törvény elfogadtatása a 

parlamenttel, és annak kihirdetése rá várt. 

 Megtiltotta a közalkalmazottaknak, köztisztviselőnek, hogy olyan pártoknak, 

szervezeteknek a tagjai legyenek, amelyek a „törvényes rend követelményeivel” szemben 

álltak. Betiltotta az összes olyan pártot és szervezetet, amelyek belügyminiszteri engedély 

nélkül működtek. Ezek elsősorban a szélsőjobb ellen irányuló intézkedések voltak. 

 A sajtótörvénnyel felszámoltak a hazai lapok kb. egyharmadát. Ez már a baloldalt is sújtó 

rendelkezés volt. 

 A rendszer propagandáját hatásosan segítette két eseménysorozat is 1938-ban, amit a 

kormány kellőképpen ki is használt: 

o Május közepén rendezte meg Magyarországon a katolikus egyház a XXXIV. 

Eucharisztikus Világkongresszust. Ez több volt, mint egyházi esemény, diplomaták, 

politikusok sora jelent meg Budapesten. Hazánk a nemzetközi érdeklődés 

középpontjába került. 

o 1938 Szent István emlékéve is volt, hiszen első királyunk 900 évvel korábban halt 

meg. 

 

 

 



 

IV 

 Imrédy 1938. szeptemberében, a kaposvári beszédben hirdette meg az ún. csodás 

forradalmat, ami a diktatúra irányába tett lépésként jellemezhető. Amit Gömbös még 

„reformokkal” kívánt megoldani, azt Imrédy már „forradalommal” akarta elérni. 

Tagadhatatlan a miniszterelnök szociális érzékenysége: megalkották az első családi 

pótlékról szóló törvényt Magyarországon (bizonyos területeken dolgozók körében), 

javítottak a nyugdíjasok anyagi helyzetén. A kaposvári beszéd viszont már nagyon sok 

demagóg pontot is tartalmazott, bár részletesen nem fejtette ki programját Imrédy. A 

beszédben sejtetni engedte, hogy tervei végrehajtását az alkotmányos rend szűkítésével, 

diktatórikus lépésekkel kívánja végrehajtani. 

 A belpolitikai feszültség egyre nőtt, a konzervatív körök részéről heves támadások érték a 

kormányt. Imrédy, hogy pozícióit erősítse egyre inkább a németbarát, szélsőjobbos körök 

felé közeledett. Ekkor lett vezérkari főnök például Werth Henrik is. 

 

A diktatórikus kísérlet kudarca  

   Eddig példátlan módon a képviselők buktatták meg a diktatúrát ekkor már nyíltan 

megvalósítani kívánó miniszterelnököt. A parlamentben egy komoly egységfront alakult ki a 

kormánnyal szemben, amely magában foglalta a konzervatívokat ugyanúgy, mint a 

kisgazdákat, vagy a szocdemeket. Az okot a miniszterelnök által sürgetett házszabály-

módosítás adta: Imrédy szerette volna elérni a törvénykezés felgyorsítását, illetve a rendeleti 

úton való kormányzás lehetőségét. 

   1938. novemberében sok képviselő kilépett a kormánypártból, és az ellenzékkel együtt 

összefogva leszavazták Imrédyt. Erre, ahogy ez elvárható egy parlamentáris rendszerben, 

Imrédy benyújtotta Horthynak a lemondását. Horthy viszont, bár nem szerette Imrédyt, 

mégsem fogadta azt el, és másodszor is megbízta a kormányalakítással. Ennek oka az volt, 

hogy a kormányzó számára az ország stabilitása mindennél fontosabb volt. Legalább is ezt 

állította Horthy. A valódi ok: a kormányzó nem tűrhette, hogy a parlament önállósítsa magát, 

az ő posztja fölé kerekedjen. Ez azért rávilágít a magyar parlamentarizmus gyengeségeire a 

két világháború között! 

Súlyos döntések a külpolitikában 

   Bár Imrédy azzal a feladattal indult a miniszterelnöki székben, hogy lazítson a 

németfüggőségén hazánknak, a kormányzás végére már teljes egészében a németbarát politika 

jellemezte a magyar külügyeket. 

 1938. augusztusában, a bledi konferencián a kisantant államok elismerték Magyarország 

fegyverkezési jogát, és ígéretet tettek a magyar kisebbségek helyzetének javítására is. 

Cserében hazánk lemondott a fegyveres agresszióról, és a békés revíziót helyezte előtérbe. 

 1938 nyarán Hitler felajánlotta Magyarországnak, hogy indítson támadást Csehszlovákia 

ellen, vállalja az agresszor szerepét, és Németország ezt a lépést azonnal támogatni fogja 

katonailag, megkaphatjuk az egész Felvidéket. Horthy bölcsen döntött, mikor ez elől 

elzárkózott. 

Hitler viszont mindenképpen lépni akart, Csehszlovákiát fel kívánta osztani. Ehhez kapóra 

jött neki a francia és brit megbékítési politika, amely azt remélte, hogy ha teljesítik Hitler 

kívánságát, akkor a német vezér étvágyát csillapíthatják. Szeptember 29-én megszületett a 

müncheni egyezmény a csehszlovák állam feldarabolásáról, a németek bevonultak a 

Szudéta-vidékre. A müncheni egyezmény komoly csalódást és zavart okozott a 

kormánynak, de a társadalomnak is, mert nem tartalmazta a magyar igényeket. Ez utóbbi 

rendezését kétoldalú, magyar-(cseh)szlovák tárgyalásokra bízták. Miután ezek nem 

vezettek eredményre Hitler és Mussolini vállalta a döntőbíró szerepét. 
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1938. november 2-án született meg az I. bécsi döntés, melynek értelmében a Felvidék déli 

része, 11 927 km2 terület került vissza, 1 050 000 lakossal, amelynek 86%-a volt magyar. 

A kormány szerette volna Kárpátalját is megszerezni, de ezt Hitler egyelőre elutasította. 

Tehát volt is siker meg nem is. Az újabb hitleri „ajándékért” további engedményeket 

vártak a magyar kormánytól, amely még jobban odasodorta a németek oldalára a magyar 

külpolitikát. 

Imrédy bukása 

   Imrédy másodszori kinevezése után további lépéseket tett a németbarátság elmélyítéséért, 

tovább folytatta a jobbra tolódás folyamatát. 

   1939. januárjában Magyarország csatlakozott az Antikomintern Paktumhoz, amelyet még 

Németország és Japán hozott létre 1936-ban. Ez már nyílt kötelezettség vállalás volt egy 

szövetségi rendszer mellett. 

   A belpolitikában a szélsőjobbnak kedvező döntés volt, hogy Imrédy engedélyezte a 

Magyarországi Németek Népi Szövetségének (Volksbund) megszervezését. A Volksbund a 

hazai német nemzetiség körében erőteljes náci propagandát fejtett ki. (Annak idején Gömbös 

nyomatékkal kérte Hitlertől, hogy a hazai németség körében ne történjen meg a náci eszmék 

terjesztése.) A másik komoly, bátorító lépése a szélsőjobb felé Imrédynek a II. zsidótörvény 

előkészítése volt. Itt már nem vallási, hanem faji alapon különböztették meg a zsidókat. Az új 

honvédelmi törvény értelmében már 12 éves kortól bevezették a honvédelmi nevelést. 1939. 

januárjában Imrédy megindította a Magyar Élet Mozgalom szervezését is, amelynek jelképe a 

csodaszarvas lett. Ez már egy nyílt, tekintélyuralmi hatalom megteremtésére irányuló lépés 

volt, a parlamentáris jogrend felrúgásával. 

   A Berlinbe látogató Csáky István külügyminiszter több engedményt is kilátásba helyezett, 

hogy Hitler jóindulatát biztosítsa: fokozott fegyverkezés, kilépés a Népszövetségből, jó 

viszony Romániával és Jugoszláviával stb. A kormánypárt egy része és az ellenzék újból 

összefogott Imrédy eltávolítására. Ebben komoly szerepet vállalt gróf Bethlen István is. 

   Saját fegyverét fordították Imrédy ellen, mikor kiderítették, hogy egyik dédanyja zsidó volt. 

Ezt Imrédy tagadta, ami csak rontott amúgy is ingatag helyzetén. Horthy azonban egyelőre 

habozott. A végső lökést a Dohány utcai zsinagóga elleni nyilas bombamerénylet adta meg 

Imrédy eltávolításához, melyben többen megsebesültek. Horthy lemondásra szólította fel a 

már egyre terhesebbé váló miniszterelnököt, aki ezt 1939. február 15-én meg is tette.  

 

4. Úton a háború felé 

 

   1939 tavaszán érezhető volt, hogy Hitler háborúra készült. Állandó békenyilatkozatai csak a 

figyelem elterelését szolgálták. Ebben a kiélezett helyzetben olyan politikusokra volt szükség, 

akik kellő tekintéllyel, tapasztalattal, bölcsességgel rendelkeztek. Horthy számára nem sok 

ilyen ember akadt a magyar politikai életben. Bethlen és a mérvadó körök tanácsára ezért 

bízta meg a kormányzó immáron másodszor gróf Teleki Pált kormányalakítással. 

   Telekiről köztudott volt, hogy náciellenes, angolszász beállítottságú. Politikusként 

konzervatív volt, de kellő szociális érzékenységgel. A revíziós célokat tekintve számára 

elsősorban az etnikai elvű revízió volt elsődleges, és ennek megvalósításáért a fegyveres 

semlegesség vállalása egy esetleges háborúban. Teleki személyiségének negatív vonása volt a 

depresszióra való hajlam, ami családi örökség volt. 
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Gróf Teleki Pál kormánya (1939. február 16. – 1941. április 3.) 

   Teleki személyében tulajdonképpen Imrédy ellenzéke jutott hatalomra a konzervatív-

arisztokrata vonal. Telekivel szemben is hasonló volt az elvárás, mint Darányi vagy Imrédy 

esetében. A németfüggőség lazítását, és a hazai szélsőjobb megfékezését kívánta a többség. 

Komoly bel- vagy külpolitikai fordulatra azonban nem lehetett számítani, hiszen Teleki maga 

is a folyamatosság híve volt. 

   Teleki politikai teljesítményénél elsősorban azt kell figyelembe venni, hogy 

kormányzásának nagyobbik része már a háború idejére esett, és ezért a külpolitika a kelleténél 

jobban befolyásolta a belpolitikai döntéseket is. A belpolitikában volt Teleki számára egyfajta 

kényszerpálya is, hiszen Imrédy és hívei ott ültek a kormánypártban és jelentős befolyással 

bírtak. 

Kísérlet a szélsőségek visszaszorítására 

 Teleki, mivel nem tudta függetleníteni magát Imrédytől és híveitől, ezért integrálta a 

kormánypártba Imrédy szélsőséges mozgalmát, így próbálván kifogni a szelet a mozgalom 

vitorlájából. A Magyar Élet Mozgalmat beolvasztotta a NEP-be, és átkeresztelte a pártot 

Magyar Élet Pártjára. 

 Betiltották a nyilas pártot, és annak több vezetőjét is letartóztatták. Ebben nagy 

segítségére volt a miniszterelnöknek a belügyminiszter, Keresztes-Fischer Ferenc is. 

 A parlament tárgyalás alá vette a még Imrédy által beterjesztett II. zsidótörvényt. Teleki 

úgy gondolta, hogy a törvény meghozatala elkerülhetetlen, de ezzel le is kívánta zárni a 

„zsidókérdést”. A felsőház visszadobta a javaslatot, több liberális és konzervatív képviselő 

lemondott (pl. Bethlen), de a német nyomás érezhető volt. Végül a két ház egyesített 

ülésén elfogadták a törvényt 1939. május elején. 

II. zsidótörvény: faji és nem vallási alapon tesz különbséget, korlátozza a zsidók 

választójogát, az 1938-as 20%-ról 6%-ra viszi le a zsidó származásúak engedélyezett 

arányát a köztisztviselői helyeken és a szakmai kamarákban. Államapparátusba, 

közszolgálati helyekre nem lehetett zsidót felvenni, újságok, színházak éléről 

eltávolították őket.  

 A májusi képviselőházi választásokon a kormánypárt abszolút többséget szerzett, a 

liberális és konzervatív ellenzék szinte teljesen eljelentéktelenedett. A riasztó az volt 

azonban, hogy 49 nyilas (szélsőjobbos) képviselő is bekerült a parlament alsóházába. 

 A demokratikus ellenzék legnagyobb ereje a Kisgazdapárt volt, soraiban Bajcsy-

Zsilinszky Endrével, Tildy Zoltánnal, Nagy Ferenccel, Kovács Bélával. A parlamenten 

kívül főleg a Magyar Nemzet című újság köré tömörült a kor szellemi elitje, amely 

szemben állt a szélsőjobbal. Parlamenten kívüli politikai erőként az újonnan alakult 

Nemzeti Parasztpárt, Erdei Ferenc vezetésével erősítette a demokratikus vonalat. 

Az SZDP-ben felerősödtek a szovjetellenes indulatok a Molotov-Ribbentrop paktum 

kapcsán. A szakszervezetek és a szocdemek is támogatták viszont Teleki békés revízióját, 

és a háborúból való kimaradást. 

 A kormány döntött az 1938-as győri program felgyorsításáról, és azt nem öt, hanem két év 

alatt kívánta megvalósítani. 

 Telekinek nem volt könnyű dolga, de egyelőre személyes tekintélye és maga a kormányzó 

volt a biztosítéka annak, hogy hazánk nem kerül rá végérvényesen a szélsőjobb útjára. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

VII 

Szociálpolitika 

 Megalakult a sokgyermekes családokat támogató Országos Nép- és Családvédelmi Alap 

(ONCSA). 

 Kormányzati szintű támogatást kaptak a keresztény szervezetek: KALOT, KIE, SDG. 

 Bevezetik több iparágban a minimálbért, néhol a vasárnap munkaszüneti nap lett. 

 Törvény születik a kishaszonbérletek kialakításáról, a kisbirtokok és házhelyek 

szerzésének előmozdításáról. 

   A vitathatatlan törekvéseket azonban nagyban gyengítette a háború megkezdődése miatt 

bevezetett korlátozó intézkedések, az ipari termelés egyoldalú támogatása. 

Külpolitika  

   Teleki teljes erejével a magyar külpolitika önállóságát igyekezett képviselni. Ő és elvbarátai 

meg voltak győződve arról, hogy Németország és szövetségesei ezt a háborút el fogják 

veszíteni. Tisztában voltak azzal, is Németországot a magyar külpolitika nem kerülheti meg, 

sőt jó viszonyt kell vele kialakítani, de minden komolyabb kötelezettségvállalás nélkül. A fő 

cél a háborúból való kimaradás volt, a fegyveres erő épségben tartásával. Nagy tanulság volt 

az I. világháború kapcsán, hogy a Duna-medencében az jut meghatározó szerephez, akinek 

minél épebb és jobb hadereje van. A német szálak lazítása mellett az olasz kapcsolatok 

erősítése, és a nyugati viszony elmélyítése volt a cél. 

   A Teleki-féle külpolitikát tehát eleve az határozta meg, hogy a várható német vereségből 

indult ki. A kormány úgy gondolta, hogy ha alkalom adódik a fegyveres konfliktus nélküli 

revízióra, azt mindenképpen ki kell használni, mint az I. bécsi döntés esetében is. 

 1939. márciusában a kormány egyből szembe találta magát Csehszlovákia felbomlásával. 

Teleki még korábban kifejtette, hogy a csehszlovák állam felbomlása esetén, akár a német 

tiltás ellenére is megszállja Kárpátalját. Ez stratégiai fontosságú volt, hiszen a 

megteremtendő közös lengyel-magyar határ lazíthatott volna egy esetleges német 

agresszió szorításán. Ebben, mármint a közös határ megteremtésében a Nyugat is 

németellenes élt látott a magyar kormány részéről. 

1939. március 14-én Szlovákia kikiáltotta függetlenségét, másnap a németek megszállták 

Cseh- és Morvaországot. Március 15-én a magyar csapatok bevonultak Kárpátaljára. Így 

újabb területek kerültek vissza az országhoz: 12 171 km2, 496 000 lakos, ebből 63 000 

magyar. 

 Magyarország rendkívül kényes geopolitikai elhelyezkedését leginkább a Molotov-

Ribbentrop paktum mutatta meg, amit 1939. augusztus 23-án írt alá a két fél, és 

tulajdonképpen Lengyelország felosztásáról szólt. Két óriási hatalom közé van beszorítva 

a térség, és a Nyugat túl messze van, és túl határozatlan ahhoz, hogy segítsen. Teleki még 

az év nyarán egyértelműen Berlin tudtára adta, hogy hazánk nem kíván semmiféle 

formában szerepet vállalni egy Lengyelország elleni hadműveletben.  

 A másik vonzata a paktumnak megcsillantotta Erdély visszaszerzésének lehetőségét, 

ugyanis német jóváhagyással Sztálin megkapta Besszarábiát és Észak-Bukovinát. 1939. 

szeptember 1-én azonban kirobbant a II. világháború, és a helyzet megváltozott. A magyar 

kormánynak egyelőre le kellett tennie egy esetleges Erdély elleni akció tervéről, amit a 

németek nem támogattak. 

 Szeptember 1-én Horthy bejelenti a kivételes hatalom bevezetését: korlátozzák az 

egyesülési és gyülekezési jogot, szigorítja a cenzúrát, az ipari termelést fokozatosan 

átállították haditermelésre. Szeptember 10-én Horthy és Teleki határozottan elutasították 

azt a német kérést, hogy az észak-magyarországi vasútvonalakat engedjék át 

csapatszállítás céljaira. A kormány megnyitotta a lengyel menekültek előtt a magyar-

lengyel határt, ahol mintegy 140-150 000 lengyel érkezett hazánkba.  
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 A lengyel menekültek hazai kormánybiztosa id. Antall József volt. Varga Béla r. kat. 

plébános gimnáziumot szervezett Balatonbogláron a lengyel menekülteknek, amely 

Európa egyetlen ilyen intézménye volt 1939 és 1945 között. 1940. novemberéig működött 

a lengyel nagykövetség is Budapesten. 

 Miután hazánk csatlakozott az Antikomintern Paktumhoz a Szovjetunióval megszakadtak 

a diplomáciai kapcsolatok, de azokat német nyomásra helyre kellett állítanunk 

szeptemberben.   

 Teleki lengyelbarát, náciellenes magatartása kivívta a nyugati kormányok rokonszenvét, 

ezért sokkal nagyobb türelemmel és megértéssel szemlélték a magyar kormány 

erőfeszítéseit. Churchill hatalomra kerülése után tudatta Telekivel, hogy ha ellenállán 

Hitlernek, akkor Telekit fogják elismerni a törvényes magyar kormány fejének akkor is, 

ha emigrációba kényszerül. E célból Teleki át is utalt 5 millió dollárt a washingtoni 

magyar nagykövetségre. 

 Természetesen mindenki várta további területek visszatérését, leginkább Erdélyét, amely 

Telekinek szívügye is volt. Hitler győzedelmes nyugati hadjárata után ismét napirendre 

került Erdély kérdése. A kormány azzal érvelt a német támogatás megszerzéséért, hogy ha 

Románia átengedi a kért területeket a Szovjetuniónak azzal elismeri a versailles-i 

békediktátum érvénytelenségét, tehát Magyarország jogosan tart igényt Erdélyre. Hitler 

viszont nem volt hajlandó a magyar igényeket támogatni. Mindkét félre szüksége volt (a 

románokra jobban): ránk a kiváló földrajzi fekvés, a bauxit és a kőolaj miatt, a románokra 

pedig a gazdag kőolaj- és földgázmezők miatt. Tárgyalást javasolt a két ország között, az 

oszd meg és uralkodj elvét követve. A készülő Szovjetunió elleni támadás miatt mindkét 

félre szüksége volt, ezért köztes megoldást dolgoztak ki Berlinben: Magyarország 

visszakapja Észak-Erdély, míg a déli rész román kézen maradt. Így elérte azt, hogy a 

magyarok minden engedményt megtettek a maradék déli részért, a románok pedig azért, 

hogy a magyarok nehogy további területeket kapjanak. 

 1940. augusztusban a román-magyar tárgyalások megrekedtek, és a román fél kérte fel 

döntőbírónak a német-olasz párost. 1940. augusztus 30-án született meg a II. bécsi döntés: 

43 600 km2, 2 185 000 lakossal, amelyből 1 124 000 volt magyar. 

 A területgyarapodásért viszont olyan árat kellett fizetnie a kormánynak, amely 

lehetetlenné tette a kívül maradás politikáját. Magyarország kényszerpályára került, és az 

erről való sikertelen letérési kísérletek is hajszolták Telekit az öngyilkosságba. Teleki már 

a II. bécsi döntést követően le akart mondani: egyre több engedményre kényszerült, amit 

egyáltalán nem kívánt.  

 Már csak Jugoszlávia jelentett némi ablakot Európára. Ez indította arra Telekit, hogy bár 

mérsékelten fenntartva a területi igényeket, de szorosabbra fonja a magyar-jugoszláv 

viszonyt, amit London is helyeselt. 1940. decemberében írták alá Belgrádban a magyar-

jugoszláv „örök barátsági” egyezményt. 1941. márciusában viszont megdöntötték a 

németbarát belgrádi kormányt, ezzel veszélybe került a Szovjetunió elleni támadás déli 

szárnya. Hitlernek gyorsan kellett döntenie Jugoszlávia és Görögország lerohanásáról. Az 

előbbi ország megszállásában számított a magyar részvételre is. Teleki tudta, hogy egy 

Jugoszlávia elleni támadás az angolok hadüzenetét vonja maga után. Ebben a helyzetben 

Teleki nem látott kiutat: a németekkel való szembefordulás nem volt lehetséges, a velük 

való fegyveres együttműködést pedig nem akarta vállalni. 

   1941. április 3-ára virradóra főbe lőtte magát gróf Teleki Pál, Magyarország végletesen 

belesodródott a háborúba, többé nem volt megállás, és fénysebességgel haladt az újabb 

tragédia felé.  
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Fontosabb évszámok 
Darányi-kormány 

Imrédy-kormány 

Teleki-kormány 

 

1937. március 15. 

1938. március 5. 

1938. május 

1938. augusztus 

1938. szeptember 

1938. november 2. 

1938 folyamán még 

1939. január 

 

1939. február 

1939. március 

1939. május 

1939. szeptember 

 

1940. augusztus 30. 

1940. december 

1941. április 3. 

1936. október 12. – 1938. május 14. 

1938. május 14. – 1939. február 16. 

1939. február 16. – 1941. április 3. 

 

Megalakul a Márciusi Front 

Elhangzik Darányi győri beszéde (fegyverkezési program) 

I. zsidótörvény 

Bledi konferencia (A kisantant elismeri Mo. fegyverkezési jogát) 

Imrédy kaposvári beszéde (csodás forradalom) 

I. bécsi döntés  

Eucharisztikus Világkongresszus, Szent István emlékév 

Imrédy létrehozza a Magyar Élet Mozgalmat 

Csatlakozunk az Antikomintern Paktumhoz 

Merénylet a Dohány utcai zsinagóga ellen 

Kárpátalja visszacsatolása 

II. zsidótörvény 

Kivételes hatalom bevezetése 

Német kérés megtagadása a csapatok átvonulására Lo. Ellen 

II. bécsi döntés 

Jugoszláv-magyar örök barátsági egyezmény 

Teleki öngyilkossága 

 

Fontosabb nevek 
Antall József id. – a lengyel menekültekért felelős kormánybiztos (Teleki-kormány) 

Bajcsy-Zsilinszky Endre – kisgazda politikus 

Churchill, Sir Winston – Nagy-Britannia miniszterelnöke 

Csáky István gróf – külügyminiszter (Imrédy-, Teleki-kormány) 

Darányi Kálmán – miniszterelnök, volt földművelésügyi miniszter (Gömbös-kormány) 

Erdei Ferenc – népi író, a Nemzeti Parasztpárt megalapítója 

Féja Géza – népi író, a Márciusi Front megalapítója 

Hubay Kálmán – a Magyar Nemzeti Szocialista Párt-Hungarista Mozgalom vezetője, nyilas 

Imrédy Béla – miniszterelnök, volt pénzügyminiszter (Gömbös-kormány), MNB elnök 

Kánya Kálmán – külügyminiszter (Gömbös-, Darányi-, Imrédy-kormány) 

Keresztes-Fischer Ferenc – belügyminiszter (Gömbös-, Imrédy-, Teleki-kormány) 

Molotov, Vjacseszláv – a Szovjetunió külügyminisztere 

Rákosi Mátyás – kommunista politikus 

Ribbentrop, Joachim von – a Harmadik Birodalom külügyminisztere 

Szálasi Ferenc – a magyar nyilasmozgalom vezetője, a Nemzeti Akarat Pártjának elnöke 

Teleki Pál gróf – miniszterelnök, kultuszminiszter (Imrédy-kormány) 

Tildy Zoltán – kisgazda politikus 

Tiso, Josef – a fasiszta Szlovákia elnöke 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


