
Teleki László és Abony

Amikor az olvasó leteszi a kezéből elolvasás után Horváth Zoltánnak Teleki
Lászlótól írt, múlt évben megjelent kiváló monográfiáját,1.) a szerző előszavának be-
vezető soraira visszagondolva önkéntelenül is Senecának önmagáról mondott jóslatára
gondol: „Az idő mély árja borít el majd bennünket; csak kevés szellem emeli ki
majd a fejét és dacol a feledéssel és sokáig fenntarja magát, bár egyszer majd ugyan-
abba a némaságba távozik. Én kegyelmet kapok az utódoktól". Habebo apud pos-
teios gratinm . .. Teleki Lászlót azonban előbb valóban az időnek, a feledésnek mély-
séges árja látszott elborítani a halálát követő annyi évtizeden keresztül. Horváth Zol-
tánnak nagyon találó a megállapítása, amikor ezzel kapcsolatban a következőket írja
Teleki Lászlóról: „úgy eltemették, hogy emléke még ioo esztendő múlva sem támadt
fel. . . rettenetes kegyetlenséggel igyekeztek elfelejteni, s a nemzet el is felejtette. Az
1862 májusi sajtó a halál évfordulójáról sem emlékezik meg"2.) Emléke azonban, ha
csendben is, de kitörölhetetlenül tovább élt népünk sok fiának szívében. Életükben
hűségesen őrizték Teleki László nemes alakjának emlékét azok az egyszerű választói
is, akik őt Abonyban két alkalommal egyhangúlag az abonyi választói kerület ország-
gyűlési képviselőjévé választották meg.

Most, hogy Horváth Zoltán történelmünk e tragikus sorsú, haladó alakjának ké-
pét nemzeti köztudatunk számára a történelmi valóságnak megfelelően és méltókép-
pen felelevenítette munkájában, talán nem lesz érdektelen, ha megemlékezünk a Ke-
gyenc írójának abonyi megválasztásáról és szerepléséről, valamint halálának abonyi
visszhangjáról, mégpedig Abonyi Lajos író nyomtatásban eddig még meg nem jelent
írásos hagyatékának felhasználásával.

Telekinek 1848-ban, majd pedig 1861-ben Abonyban képviselővé történt megvá-
lasztásáról röviden szó esik Teleki László válogatott munkáit tartalmazó kiadvány-
ban, mely 1961-ben jelent meg a Magyar Századok sorozatban.1.) Röviden szól erről
a választásról Horváth Zoltán is monográfiájában. Részletesebb leírás található Te-
leki 1861. évi abonyi megválasztásáról és szerepléséről abban az életrajzregényben,
melynek ugyancsak Horváth Zoltán volt az egyik társszerzője/*.)

Nyomtatásban megjelent legrégibb adatok természetesen a korabeli sajtóban ta-
lálhatók. Ezek között részletes beszámoló is olvasható helybeli tudósítás formájában
Teleki abonyi megválasztásáról és ottani szerepléséről.".) Részletesen szól erről Abo-
nyi Lajos író is Abony község történetét tárgyaló, kiadatlanul maradt művében.'1.)
Abonyi Lajos ebben a munkájában foglalkozik Teleki 1848. évi abonyi megválasztásá-
val is. A következőkben ennek a két eseménynek az emlékét kívánjuk felidézni Abo-
nyi Lajos ezen kiadatlan műve alapján, melynek értékét történeti szempontból fo-
kozza az a sajnálatos tény, hogy Abony község régi tanácsülési jegyzőkönyvei - érte-
sülésem szerint - elvesztek.

Teleki László a politikai élet területén került kapcsolatba Abonnyal, ezzel a
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Pest megyei községgel, melyről kevesen tudják azt, hogy a múltja gazdag történelmi
eseményekben és történetében nem egy érdekes színfoltot jelentő francia vonatkozás
is található. Nagy nevű képviselője is hosszabb időn át szolgálta hazája és népe ügyét
francia földön.

Teleki kapcsolata Abonnyal 1848-ban kezdődött, amikor Abony, ill. az abonyi
választókerület őt az első népképviseleti országgyűlésbe képviselőjévé választotta
meg. A Pesti Hírlap a választással kapcsolatosan dicsérőleg emlékezett meg a követ-
kezőket írva: „Pestmegye abonyi kerülete pedig gr. Teleky Lászlót fogja elválasztani.
Becsületére válik e kerületnek, hogy ez országban tisztelt férfiú ellenében semmi pro-
vinciális tekintély nem tolta fel magát".'.) Teleki megválasztásáról Abonyi Lajos
többek között a következőket írja említett munkájában: „Jelszavak tehát ezentúl:
Szabadság, Egyenlőség, Testvériség! Június i-sőn most már népképviseleti alapon or-
szággyűlés hívatott egybe, melyre Gróf Teleky László nagy hazánkfia - a rebesgetett
nevek viselőinek szerényen meg sem nyilatkozásával -, egyhangúlag óriási lelkese-
déssel megválasztatott. .. mert alighogy megválasztották nagy lelkesedéssel június vé-
gén egyhangúlag legelső képviselőül Gróf Teleky Lászlót a június i-őn megnyílandó
országgyűlésre -, mely választásnál lélekemelő dolog volt látni az abban eddig részt
nem vett népnek a falukról nemzeti szín alatt betóduló ezreit,. . ."8

Arról a tényről, hogy a választáskor megnyilvánult szeretet és bizalom csak to-
vább fokozódott azokban az időkben, amikor Teleki a forradalmi magyar kormány
párizsi követeként, majd pedig az emigrációs sorsot vállalva szolgálta hazája ügyét,
az a határtalan lelkesedés tanúskodott, mellyel Abony, ill. az abonyi választói kerü-
let Telekit 1861-ben ismét országgyűlési képviselőjévé választotta meg. Magát Telekit
is rendkívül meghatotta a választók részéről megnyilvánult szeretet és ragaszkodás.
Az abonyiak, akiket Kossuth Lajos mielőtt Abonyt a haza „megvédésére a föld né-
pét is fegyverre hívandó" Egressy Gábor, Jókai Mór és mások társaságában 1848
szeptemberében felkereste volna - nem tudni mi okból -, „egykedvűeknek, hidegek-
nek" hitt, azok Teleki Lászlóhoz való ragaszkodásuknak szinte elemi erővel jelentke-
ző, megrázó módon adtak kifejezést Ókécske, Rékas, Tápiószele, Tószeg, Törtei és
más községekből érkezett választókkal együtt.

Telekinek a választóival való ezen utolsó találkozásról, melynek hat héttel a tra-
gikus vég előtt rendkívül megható és felejthetetlen körülmények között Abony köz-
ség volt a színhelye, a szemtanú Abonyi Lajos részletesen beszámol említett művé-
ben, melyben többek között a következőket írja: „A város márt. 19-én vette ismét a
megye központi választmánya által a 11 éves elnyomatás korszaka után, az alkotmá-
nyos országgyűlésnek az 1848-ki törvények alapján összehívását. A városi közgyűlés
azonnal küldöttséget menesztett a régi, 1848-ki szeretett képviselőjének, az emigrátió-
ból ő felsége kegyelme által hazaérkezett nagy hazafi Gróf Teleky László üdvözlésére
és meghívására . . . oly módon küldetnek, hogy nemzeti zászlók alatt a vasúti pálya-
háznál fogadják és Antos János tartsa az üdvözlő beszédet; díszes bandérium állít-
tassék Kormuth Gusztáv és Móricz Kálmán vezetése alatt, legalább is 50 főből álló.
Az utcák fölsöpörtessenek, a vasúttól be a városig a házak nemzeti szín zászlókkal
díszíttessenek. A városház téren egy kétöles magasságú, nemzeti színekkel bevont szó-
szék emeltessék. Valóban a legnagyobb öröm érte a várost március 26-án, midőn a
kínos külföldi száműzetésből hazatért, 1848-ik évi imádásig szeretett képviselője, Gróf
Teleky László megérkezett a városba. Ifjak, öregek sírtak örömükben, az asszonyok,
gyermekek, sőt férfiak is le'borulva valódi fanatizmussal csókolták kezét s ruháját s
maga a bálványozott férfiú is a tolongó néptömegtől csak nehezen szabadulva, a vá-
rosháza végén felállított szószékbe menve, alig birta - ideges reszkető megindulása
miatt —, a beszédét elmondani. Nemcsak könnyezett, de sírt. Midőn a szállására,. ..
ment, úgyszólva az egész város -, mintegy 6-8000 ember, tódult utánna. A nép való-
ban a megérkező megváltónak tekintette. - Csak urunk Jézus Krisztust fogadhatták
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úgy a szabadságért hevült jeruzsálemick virágvasárnapi útjakor. Estve hangversenyt
adtak üdvözlésére a 74 intelligens taggal biró Cassinóban, melyben a már rég hal-
lott hazafias dalokat, szózatot, hymnust, Rákóczy-indulót dalolta a jól betanított da-
lárda és Dalmady Győző ifjú fővárosi költőtől ugyan ez időben a megye másik al-
jegyzője szavalta el legszebb hazafias költeményeit. Ezt a nagy fáklyásmenet követte,
melynek sora a templomtól egész az Antos-házig nyúlt. Még késő éjjel is tartott a
búcsújárás az Antos-házig. Számtalanszor ki kellett jönnie a szobából, hogy láthassák,
akik még nem látták. Még Kossuthot sem fogadhatták volna ily nagy lelkesedéssel,
ha ő tért volna nekik haza, mert Teleky irányában az 1848-iki személyes összeköttetés
és látás, kifejtett választói buzgalom ragaszkodása is hevítette a kebleket. Alig bírt
időt nyerni arra, hogy régi barátját Beniczky Lajost meglátogassa Karácsony István
házánál; nem is szökhetett el a néptől, tömegesen kísérték lámpákkal útjában, szeret-
ték volna úgyszólván tenyerükön vinni odáig a két háztelek között vivő üde laposon
keresztül; bevárták, visszakísérték, alig bírtak tőle megválni. Valódi őrjöngő lelkesü-
lés volt a városban, ahol riem fizetett kortesvacsorák mellett, de ösmeretség és össze-
köttetés szerint alakultan, víg zeneszó mellett vígadó körökben ünnepelte meg az elfe-
lejthetetlen 1861-ki követválasztás napját a város minden rendű lakossága, mely ve-
gyülve a vidéknek bentmaradt választóival, leginkább rékasiak, ókécskeiek, tószegiek
és törteliekkel kivilágos kivirradtig mulatott."u.)

Mindössze hat hét telt el, és Abonyba is megérkezett „az a megdöbbentő hír,
mely a városba május 8-án a déli vonatnak 11 órakor megérkeztével Teleky váratlan
halálának hírét hozta. Senki sem akarta hinni. Aztán azt sem, hogy saját kezével ve-
tett volna véget életének. A népnél egész hagyományul annyira fennmaradt, hogy
még most sem hiszi senki. Az emberek, asszonyok sírtak, átkozódtak. Nagy népgyű-
lés jött össze úgyszólván hívatlanul, egyakarattal. Temetésére a legtömegesebb rész-
vét határoztatott e l . . . A város jegyzőkönyvében ezen szomorú napokról azt találjuk
feljegyezve, hogy: „Gróf Teleky Lászlónak Május hó 8-án az élők sorából erőszakos
elragadtatása folytán 3 gyász-zászlót rendelt s minden templomban gyász-isteni tiszte-
letet. Nagy hazánkfia rögtöni halála által a Magyarországra nehezedett súlyos csapás
amily váratlanul, oly kebelrázólag érintette Abony város közönségét, mely a boldo-
gultban nemcsak a szilárd jellem és polgári erények vezércsillagát; nemcsak a nemes-
lelkű embert, lángoló érzelmű tántoríthatatlan jellemű hazafit, hanem a városnak és
kerületnek 1848 és 1861-ben egyhangúlag, nagy lelkesedéssel megválasztott, szeretett
képviselőjét vesztette e l . . . A város elrendeli, hogy a temetésen küldöttség képvi-
selje. A toronyra, városházára gyászzászló tűzessék, minden templomban gyászisteni
tisztelet tartassék, s ezen istentiszteletek idejéig a zászlók kitűzve maradjanak; a te-
metés előtt való nap estéjén és idején pedig a harangok reggel és este meghúzassa-
nak. E végre a lelkész urak felkérendők. Végre emlékére ott, ahol szónoklatát tar-
totta, a városház-tér piacán kőszobor állíttassák, melynek költségeire gyűjtőívek bo-
csáttassanak ki. A többi községek ily értelemben felkérendők. Hatheti gyász rendel-
tetett el, mely idő alatt semmi mulatság tartása nem engedtetik s a gyászzászlók foly-
vást kitűzve maradnak .. ."10.)

A Magyar Nemzet 1964. január 5-i számában Groó Gyula Hol van eltemetve
Teleky László, a „Kegyenc" írója? címmel cikket közölt, és ebben egy, a szirákiak
között élő, igen érdekes és különös szájhagyományt ismertet, mely szerint a
Habsburg-kormányzat a temetés után néhány nappal kegyeletsértő módon ellenőriz-
tette katonák útján a koporsóban nyugvó halottnak Teleki Lászlóval való azonossá-
gát. Ilyen eljárásra Abonyi Lajos feljegyzése szerint Abonyban valóban sor került
Gyulai Gaál Miklós honvédtábornok temetésekor, amikoris „az összegyűlt népnél a
látomány nagy bántódást idézett elő".11.) Egyébként 1849-ben a császári katonák egy
olyan abonyi embernek is felnyitották a koporsóját, „aki vallásos gyászének helyett
víg magyar dalokat rendelt temetésénél húzatni, nevezetesen kedvenc nótáját: ,Ejhaj!
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magyar ember összeüti bokáját' stb.." A katonák. így akartak meggyőződést szerezni
afelől, „hogy nem valami élő nevezetes embert akarnak-e kilopni a városból", írja
Abonyi Lajos.12.)

Abony község Teleki László szellemében hű maradt a 48-as eszmékhez. Ennek
ékes bizonyítéka volt 1867-ben a község képviselőtestületének országszerte feltűnést
keltett állásfoglalása a kiegyezés, ellen és ugyanakkor Kossuth iránti bizalmának és
ragaszkodásának nyilvános kifejezése, amivel a belügyminisztérium leirata szerint a
képviselőtestület már „a haza iránti hűtlenség bűnrészesévé" vált.13.) A község, 111. a
választói kerület a 48-as eszmékhez való ragaszkodásának később is jelét adta, ami-
kor 1880-ban a francia származású Degré Alajost, a Petőfi körül tömörült Tízek Tár-
saságának tagját, az 1848-as márciusi fiatalok egyikét választotta meg országgyűlési
képviselőjévé.

Abony község vezetőségének azon határozata, hogy Teleki László emlékére a
„városház-tér piacán kőszobor állíttassék", sajnos nem valósult meg, amit talán azzal
lehet magyarázni, hogy Telekit - Horváth Zoltán megállapítását idézve újból - „ret-
tenetes kegyetlenséggel igyekeztek elfelejtetni." Akármint is volt ez a dolog, az emlé-
kezés ezen külső jelének kegyetlen mellőzésén szomorúan elgondolkozva a kortársak
azzal a gondolattal vigasztalhatták csak magukat, amelyet az antik időkben Tacitus,
apósának, Agricolának érdemeit méltatva, így fogalmazott meg: „Nem mintha elle-
nezni akarnám a szobrokat, melyek márványból vagy ércből alkottatnak; de vala-
mint az emberek külsője, úgy a külső képei is gyarlók és múlandók; ellenében a szel-
lem alakja örök, melyet nem valamely idegen anyag és művészet, hanem saját er-
kölcseink által tarthatunk meg s fejezhetünk ki. A mit Agricolából szerettünk, a mit
benne csodáltunk: az fönnmaradt és fönn fog maradni az emberek lelkében, az idők
örökkévalóságában, a történelem hírében."1'1.)

Palásti László
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