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TELEKI PÁL ARCKÉPÉHEZ

Az utóbbi időben több visszaemlékezés, feltételezésekben bővelkedő tudományos jellegű

írás foglalkozott Teleki Pál személyével, emberi és politikai arculatával, tragédiájával.
Elég utalnunk a História 1982. évi l. számában megjelent közleményekre vagy Gorondy
Novák Sándornak a Mozgá Világ-ban (1982. 7. sz.) megjelent dokumentumára. Ez
utóbbi arról is tanúskodik, hogy Teleki Pál milyen mély történeti éleslátással igyekezett
a nemzetiségi kérdés megoldását serkentő elképzeléseit a fiatalabb nemzedék elé tárni.
Ez tanulmányaiból, könyveiből is kiderül. Eggetemi előadásaiban az európai országok
kisebbségeit sorra véve foglalkozott a nemzetiségi kérdéssel. Munkásságának egyik
eredménye a tudományos körökben nagy elismeréssel fogadott térképe Magyarország
néprajzi viszonyairól.

Teleki Pál egyetemi előadásait az 1930/31-es tanév első félévében kezdtem hallgatni
s vettem részt szemináriumai óráin. Az 1933/34-es tanév első és második félévében
nemcsak felsőfokú földrajzi szemináriumában, hanem - a szokatlanul hangzó - legfelső

fokú földrajzi szemináriumában is tevékenykedhettem. Ezt csak a vele történt külön
megbeszélés után lehetett a leckekönyvbe beírni. Mindkét szemináriumát heti két órában
pontosan megtartotta. Felsőfokú földrajzi szemináriumában az Os-Tisza elmélettel fog
lalkoztam, azzal a kérdéssel, hogy a korábbi geológiai korszakokban mai medrétől

keletebbre, valahol Erdély peremén folyt a Tisza s onnan "csúszott le" aKiskunságig,
Bácskáig. Legfelső fokú szemináriumának első órájára Teleki Pál több idegen nyelvű

könyvvel lépett be s tájékozódott arról, ki mivel szeretne foglalkozni. En a közép-európai
és balkáni pásztorvándorlásokat említettem. Teleki Pál mellém ülve (mindig így foglalko
zott hallgatóival), saját helyszíni kutatásairól beszélt. Az arab és kurd pásztormigrációk
modelljeit kezdte felrajzolni. magyarázta a vándorlások növényföldrajzi, klimatikus,
történeti és etnikai okait. Azután átadta a szerb Cvijié Jovan francia nyelvű balkáni
monográfiáját (La Péninsule Balkanique, Paris, 1918) azzal, hogy néhány hét múlva
számoljak be arról, milyen szerepet tulajdonít Cvijié a balkáni pásztorvándorlásoknak,
okait mivel magyarázza. Szemináriumi murikám részleteinek ismertetésére nem térhetek
ki. Csupán azt említem meg, hogy Telekinél a vizsga egyáltalán nem hasonlított a
szokásos egyetemi vizsgákhoz, beszámolókhoz. Az alább idézett tankönyvében írja, hogy
"a vizsgákat sohasem tekintem kikérdezésnek, hanem beszélgetésnek. A téma, a kérdés
csak eszköz a képességek vizsgálatára."

A szerb Cvijié Jovan (1865-1927) századunk elejének egyik kimagasló geográfusa volt;
irányításával- többek között - a szerb föld több regionális, a néprajzi és emberföldrajzi
viszonyokat is bemutató monográfiája készült el. Teleki előadasai során számtalanszor
hivatkozott Cvijié eredményeire, módszerére. Cvijié munkásságával való kapcsolata régi
keletű. Teleki Páll917-ben a Magyar Földrajzi Társaság főtitkára volt s a társaság
gazdaságfóldrajzi szakosztálya akkor indította meg kiadványsorozatát, amelynek első

száma A szerbek anthropogeografiai tanulmányai a Balkánon címen látott napvilágot. A
kiadványban Németh József foglalja össze Cvijié és munkatársai kutatásait. Ez Teleki
Pál inspirációja révén jelenhetett meg, ő volt mint főtitkár a kiadvány szerkesztője is.
A munka néhány zárómondata az akkori háborús viszonyokat tükrözi, de éppen a
háború idején a Magyar Tudományos Akadémia támogatásával kiadott, a szerb geográ
fia eredményeit ismertető kiadvány tanulságosan jellemzi Teleki Pál elfogulatlan tudo
mányos szemléletét és tudománypolitikáját. Mindehhez tudnunk kell azt is, hogy Teleki
Pál az I. világháborúban a vezérkarnál a szerb fronton szolgált s főtitkári jelentéseiből

kitűnik, hogy Cholnoky Jenővel és másokkal földrajzi kutatásokat kívánt végezni a
Balkánon. Gyakran anekdotaszerűen, de mindig elismerően beszélt a szerb katonák
hősiességéről.
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· Cvijié munkássága mellett igen sokat foglalkozott Teleki Pál könyveiben és egyetemi
előadásain a szerbek világhírű csillagászának és geofizikusénak, Milankovié Milutinnak
(1879-1958) a jégkorszakokra, a klimaingadozásokra vonatkozó megállapításaival. Mi
lankovié Bécsben végezte tanulmányait s az I. világháború idején hadifogolyként ha
zánkba került. Nyilvánvalóan Teleki Pál közbenjárására - ezt egyik volt legközvetlenebb
munkatársától, Kádár László professzortól tudom - a hadifogolytáborból a Magyar
Tudományos Akadémia kikérte, s Milankovié részben nálunk végezte a klimaingadozá
sokkal kapcsolatos számításait.

Teleki Pál egyetemi előadásain gyakran emlegette N. 1. Vavilov szovjet genetikusnak
a termesztett növények eredetéről szóló tanításait. A gazdasági élet földrajzi alapjai
(Budapest, 1931)című kétkötetes tankönyvében - amelyet Koch Ferenc és Kádár László
tanársegédeivel rendezett sajtó alá - arról ír, hogy "gabonaféle kultúrnövényeink erede
tének földrajzi centrumaira nézve az eddigi és különösen a legújabb kutatások azt
látszanak igazolni, hogy azok a szubtrópusi övekben voltak" (188. l.). Ezután részletesen
ismerteti Vavilov elméletét az egyes kultúrnövények termesztési centrumáról. Az iroda
lom felsorolása során Teleki Pál meg is mondja, hogy Vavilov 1926-ban Leningrádban
megjelent munkája különösképpen használt forrása volt. Vavilov és Teleki Pál közvetlen
kapcsolatban is állottak egymással. Nemzetközi kongresszusokon találkoztak, s Vavilov
Afganisztán mezőgazdaságáról D. D. Bukinich-csal közösen írt orosz és angol nyelvű

munkáját (Agricultural Afghanistan, Leningrad 1929) ezekkel a szavakkal dedikálta
Teleki Pálnak: "Comte Paul Teleki with the compliments of N. Vavilov".

Teleki Pál sokat foglalkozott a nomádizmussal. Mint a török-iraki határmegállapitó
bizottság egyik tagja, maga is végzett helyszíni kutatásokat. Az USA-ban tanulmányozta
Arizona, New Mexico navaho indiánjainak állattartását. Figyelemmel kísérte az állatok
házíasításáról írt munkákat. Érdeklődésétkülönösképpen felkeltette Flor Fritznek Haus
tiete und Hirtenkulturen című 1930-ban Bécsben megjelent munkája, amelyben a szerző

a rénszarvas háziasítását az ősszamojédeknek tulajdonítja, az első lótenyésztő népek
pedig az ősaltájiak lehettek. Flor Fritz könyvét egyik nyári szabadsága idején Erdélyben
kívánta elolvasni. Onnan küldött levelezőlapjána következőket írja (1936. július 20.):
"Kedves Gunda, szükségem volna Menghin assistensének (kinek neve F.-el kezdődik,
de tovább nem emlékszem) kis (vörös) könyvére a primi t. kultúrákról, ami már egyszer
nálam volt, ide akkor nem jutottam olvasáshoz. Itt lehet. Kérem vegye kissé szemre s
kűldje egyszerű dupla keresztkötés alatt: Fersig, Jud. Satmar, - címemre, de ne ajánlva,
mert avval túl sok a komédia. Szívből üdvözli Teleki Pál." - A könyvet a Néprajzi
Múzeum könyvtárából el is küldtem, s a néhány soros kísérőleveletBátky Zsigmonddal,
a Néprajzi Múzeum igazgatójával közösen írtuk.

Teleki Pál július 30-án a következő sorokkal értesítette Bátky Zsigmondot a könyv
megérkezéséről;"Ez a könyv volt! Hálás köszönet érte és a kedves lapért és jókívánato
kért. Még itt is rémes meleg van, pedig itt máskor igen kellemes szokott lenni. Sajnálok
mindenkit aki most Pesten van. Elég lusta életet élek, inkább olvasgatok. Szivből üdvözöl
mindkettőtöketigaz hívetek Teleki Pál." Az első levelezőlapon említett Menghin, a bécsi
prehisztorikus professzor, akinek Weltgeschichte der Steinzeit (Wien, 1931)című munká
ja elméletektőlduzzadó, izgalmas monográfiája a kőkorszakok társadalmának. Menghin
Oswaldról az az anekdota járta, hogy ha kezébe vesz egy kőeszközt, megmondja, milyen
nyelven beszélt az a nép, amelyik használta. Teleki Menghin könyvét gyakran tanulmá
nyozta, óráin emlegette, munkáiban hivatkozik rá. Menghin merész elméleteit főleg a
kultúrák fejlődésének tárgyalásánál vette tekintetbe. Teleki is nagy híve volt az elméle
teknek. Azt írja egy helyütt, hogy "nem állok meg hypothesisek határai előtt". Előadásai

ban gyakran elkalandozott, hogy megértesse a csillagász, a geológus elméleteit, az életet,
amelyet a biológus kutat, a történész ítéleteit és a politikus gondolkodását. "Mindig
fontosabbnak tartottam - írja - azt érzékeltetni, hogyaföldfelszíni életben és kutatásá
ban nincsenek korlátok" (id. munkája 3, 4. l.).

Teleki Pál említett, A gazdasági élet földrajzi alapjai című, ma már ritkaságnak szárüító
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könyvére kiadóinknak érdemes lenne figyelmet fordítani s néhány fejezetét megjelentetni.
A Mezopotámiáról írt rész a mai iraki, szíriai problémákra is tanulságos fényt vet.

A New Yorkban megjelen ő Ötágú síp folyóiratban (I. évf. 2. sz. 1973) Kovács Imre
Afalukutatás hőskorárólírt cikket, s közölte a Táj- és Népkutató Központ kiállításának
bezárása miatt Teleki Pálhoz írt levelét, amely egy elásott .vasládéban élte át a viharos
időket". Meg kell mondanom, hogy a levél több tévedést tartalmaz, s kérdés, vajon
eljutott-e Telekihez. Így a kemsei munkát nem a nevezettek szervezték meg, hanem
Hilscher (Mády) Zoltán mellett Pócs Y Ferenc, Horváth Sándor, Koczogh Ákos és

.jómagam, aki már akkor éveken át dolgoztam az Ormánságban s doktori értekezésemet
is az Ormánságról írtam. Az énjavaslatomra választottuk ki Kemsét, s a megjelent kötet
Kovács Imre által idézett összefoglalását én írtam. A kutatás előkészítésébenjelentős

szerepe volt Pócsy Ferencnek, aki kitűnően tudott románul és Gusti D. román szocioló-
gus munkáival ismertetett meg bennünket, ,

A Táj- és Népkutató 1938-ban rendezett és bezárt kiállításával kapcsolatban még több
probléma tisztázásra vár. A kiállítás megszervezője, rendezője Elek Péter és Kiss István
voltak. Kiderül ez Györffy Istvánnak 1938. december IS-én nékem Stockholmba küldött
leveléből is. Györffy a következőket írta: "A Táj és Népkutató Központ megalakult s
2 hónap múlva a miniszter (ti. Teleki Pál) feloszlatta. Most a tanszékem keretében támad
fel, de szűkebb keretben. A baj az volt, hogya Központ politizált. Tudod, hogy a
politikához nincs érzékem s csak kelletlenül vettem részt a kiállításban. Az ifjú magya
rok, élén Elek Péterrel és Kiss Pistával politikát vittek bele s a Minister megharagudott
s feloszlatta. Péter örökre kegyvesztett lett s elvitorlázott Párizs felé. Bár előbb ment
volna, hogy belé ne keveredjék. Szerencséd, hogy nem voltál idehaza, mert ahogy
ismerlek, te is ott lettél volna. Kovács Péter is belegabalyodott s a gyakornokságáról is
lemondott, mert a minister kijelentette, hogy csalódott a tanítványaiban. Próbálom
menteni, talán sikerülne is, ha Péter is nem volna nyakas. Egyébként majd megírják ők

neked, hogy történt a dolog. A minister véleményét meg majd elolvashatod az Ország
gyűlési Naplóból, mert másfélórás interpelláció volt ebben az ügyben a házban. ,Szeren
cséd - mondom, hogy nem voltál itthon, mert a többi tanítvány sorsára jutottál volna."

Györffy István professzor, aki közel állt Telekihez és a Táj- és Népkutató Központhoz,
levelében egyetlen szóval sem említi Kovács Imrét. A kiállítás tulajdonképpeni megszer
vezője, a statisztikák, térképek összeállítója a kitűnő gécgráfiai képzettséggel rendelkező
Elek Péter volt, aki korábban gyakornoki funkciót töltött be Teleki Pál katedrája mellett.
Kiss István pedig mint magasan képzett közigazgatási szakember, Magyary Zoltán
intézetében dolgozott. Teleki tanítványai mégsem lettek olyan kegyvesztettek. Elek Péter
tovább dolgozhatott. Az is eléggé köztudomású volt körünkben, hogy Teleki Pál a
kiállítást rendező tanítványai előrehaladásaelé semmiféle akadályt nem gördített. Győr
ffy Istvánt kérte fel Kovács Péter alkalmazására, aki továbbra is részt vett a Györffy
vezette táj- és népkutatásban. Később a Néprajzi Múzeum gazdag kézirattárában dolgo
zott. Teleki a "feddéssel" védeni kívánta tanítványait; később kifejtette: "A kiállítás
úgyis megtette a hatását, inkább azt zárom be és nem nehezítem meg tanitványaim
munkáját", Igy nyilatkozott Györffy Istvánnak, Elek Péternek és jómagamnak is. A
Parlamentben nyilvánvalóan másképp kellett beszélnie. Természetesen senki sem kíván
hatta Telekitől,hogy hasonlóan gondolkozzék, mint Kovács Imre, akit gyakran vezettek
elsietett megnyilatkozások.

Kovács Imréhez egyébként mindig meleg barátság fűzött. 1967 nyarán találkoztunk
utoljára New Yorkban. Görbe tükörben látta a magyar valóságot; sajnos hiányzott
belőle az elmélyedés. Itthon sem a reálpolitikus szemével látta a magyar életet.
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