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TELEKI PÁLRA EMLÉKEZÜNK 

Budapest középpont jában, a Vörösmarty tér és József nádor tér sarkán állt Teleki Pál kis 
kétemeletes háza. Egy ugrásnyira az egyetemtől, egy ugrásra az Akadémiától, egy ugrásra a 
vártól. Gazdája így gyalogszerrel közlekedhetett , s tette is ezt a Lánchídon át a Várba és 
onnan vissza, mihelyt megszabadult első miniszterelnökségétől és hivatalos őrzőitől . A kis 
palota első emeletén volt a dolgozószobája, kézikönyvtárral, térképekkel, glóbusszal, iratok 
rengetegével. Kézikönyvtárának másik részét az egyetemen tartotta. 

Teleki nem vitt nagy házat, de külföldről jövő vendégei megtalálták az utat, hol 
tanszékéhez, hol lakásához. Közvetlensége, széles körű műveltsége és a vendég iránti 
tapintata mellett élvezetes volt f inom belső humora , amellyel látogatóit lekötötte. 

Hogyan lett Teleki Pál geográfus? Jogi és mezőgazdasági tanulmányai mellett szenvedé-
lyesen szerette a felfedezőutakról szóló beszámolókat, DÜjta a térképeket, maga is írt 
tudósításokat felfedezőutakról. 23 éves korában elhatározta, hogy földrajzi ismereteit egy jó 
iskolában megalapozza. Felkereste hát Lóczy Lajos egyetemi tanárt, akkor s azóta a geológia 
és földrajz legkitűnőbb magyar tudósát azzal a kéréssel, hogy vegye maga mellé tanítványá-
nak. Lóczy elvállalta azzal a feltétellel, hogy 5 évig egy sort sem publikál. Teleki kezet adott 
rá és 7 évig megtartotta. 

1909-ben, 30 éves korában jelentette meg első nagy művét: Atlasz a japán szigetek 
kartografiájának történetéhez. A munkát ebben az é \ben a párizsi nemzetközi földrajzi 
kongresszus a Jomard-díjjal tüntette ki. Japáni tar tózkodásom idején az egyetemen büszkén 
hozták elő a hatalmas mappát, amelyet nagy becsben tartottak. 

A szilencium évei alatt élénk tudományos és társadalmi szervezőmunkát végez. Olvas, 
egyesületeket, kirándulásokat szervez, kritikákat ír. Sokat és gyorsan olvas 3—4 nyelven, jó 
érzékkel válogatva. Az értékes szerzővel együtt gondolkodik, olykor vitatkozik. A könyv 
maga nem szent előtte. A szerzővel szembeni nézeteit sokszor ráírta a könyv margójára, 
mindig olyan nyelven, amelyen a szerző írt. 
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A Lóczynál szerzett alapok néhány évvel később értek be, 1912-ben alkalma volt 
Cholnoky Jenővel együtt részt venni a N e w Yorki Földrajzi Társaság jubileumi transkonti-
nentális tanulmányútján. Ez az országjárás nagy fordulatot hozot t Teleki tudományos 
felkészülésében. Lóczy után megkapta társnak Cho lnoky Jenőt, a fizikai földrajz nagy 
tudású professzorát. Figyel arra, amit Cholnoky lát és mond, de az ő figyelmét más köti le. 
Kitárulnak előtte az U j világ társadalmi és gazdasági viszonyai. 33 éves korában, férfikora 
teljében, ekkor lesz olvasó tudósból érett gazdasággeográfus és a társadalomtudományok 
tapasztalatokban gazdag bölcse. 

Észak-Amerikaban ismeri meg a gazdasági földrajzot , nem könyvekből , hanem terepi 
tapasztalatokból, amelyekhez csak a statisztikákat és történelmet kellett hozzáolvasni, vagy 
az elbeszélésekből kiszűrni. Itt fedezi fel a gazdálkodó ember mellett a gondolkodó és új í tó 
embert. A tájalakító munka mellett a tájalkotót és itt találja meg az egyén mellett a közösség 
teremtő erejét, a közösségét, mint természeti faktorét . Itt lesz gazdasággeográfussá, de nem 
az akkor divatos német vagy francia elméleti iskolák szerint, hanem megragadva és megértve 
a látott tér és a m ű k ö d ő ember együttélésének eredményeit . 

1914-ben frontszolgálatot teljesít két éven át. 1917-ben székfoglalót tart az Akadémián. Az 
erre a célra írt esszé végigkíséri a földrajz fogalmának és jelentésének alakulását az ókori 
népektől kezdve a görögökön és középkoron át a jelen korig. Hatalmas irodalmi anyagot 
tekint át. Az idézett francia, német, angol és magyar szerzők és munkáik címe 125-re rúg. 
Tárgyalja a geomorfológia kiválását a geológiából; a meteorológia, klimatológia, oceanográ-
fia, biográfia bifurkációját. Fejtegeti, hogyan hatja át a gondolkodást az új földrajzi 
megfigyelések szelleme. Beszél a gazdasági és történeti földrajzról, a szintetikus földrajzról. 

A trianoni béketárgyalásokra harmincadmagával összeállított nagy munka külön méltatást 
igényel. 

1920-ban Telekit egyetemi tanárrá nevezik ki az ú jonnan felállított közgazdaság-tudomá-
nyi egyetemen. Tanárként van igazán a helyén. Előadásaira rendszeresen készült. Egy-egy 
óra anyagának előkészítésére 3 -4 órát áldozott és gazdag dokumentumanyaggal tette 
szemléíhetővé a témát. Újítás volt, hogy előadásai előkészítésébe nemcsak kisegítőként, de 
társszerzőként is bevonta tanítványait. Foglalkozott Európa gazdasági intenzitási központ -
jának kialakulásával. Kimutatta a Thünen-elmélet modelljének fokozatos megvalósulását. E 
munkába bevonta tanársegédét, Koch Ferencet. Sokat foglalkozott a klímával. Ö népszerűsí-
tette Köppen klímabeosztását a magyar irodalomban és mutatta be ennek eredményeit 
világviszonylatban. Köpeczy Nagy Zoltán tanársegédjével feldolgoztatta Közép-Ázsia 
klímáját, a jellemnövények eíterjedese alapján. Kimutat ta a honfoglaló magyarság vándorlá-
sának éghajlat és növényzet szabta útvonalát. Kádár László tanársegédjét Afrika fu tóhomok-
területeinek vizsgálatára küldte ki. Kádár segített jegyzeteinek összeállításában is. Han tos 
Gyulával a magyar közigazgatás szerkezetét és a szellemi műveltség hazai területi kapcsola-
tait dolgoztatta fel. Magam az európai politikai határállandóság témáját kaptam feldolgozás-
ra. Bevezetésként ehhez ő részletesen foglalkozott a spanyol félszigeten a történelmi időkben 
lezajlott határváltozásokkal. Folytatni kívánta ezt a munkát Franciaország felé. Ehhez 
kapcsolódott volna az én tanulmányom Közép-Európa határainak állandóságáról. 

Teleki fő műve egyetemi tankönyvként 1936-ban jelent meg: A gazdasági élet földrajzi 
alapjai címmel, két testes kötetben. Az első kötet általános rész, amelyből kiemelkedik az 
éghajlatról írt, és a kultúrák keletkezéséről szóló fejezet. A második kötet egy sor táji 
monográfia. Indul a Földközi- tenger vidékének és életének leírásával, majd áttér Európára s 
végigszalad annak legérdekesebb tájain. Helyet kap benne hazánk és európai helyünk 
ismertetése. A háttér mindenütt a rengeteg olvasmány, dokumentum, térkép. Megeleveníti 
ezeket sok személyes megfigyelés és benyomás, hiszen a területet és lakóit utazásaiból jól 
ismeri. 

A tájak leírása során ismerjük meg Teleki Pál megjelenítő képességét. Az ő tájleírása 
nemcsak geológia, nemcsak földrajz, hanem egyszerre történelem, életmód, kultúra, 
gazdálkodás. S mindez nem egy állapotrajz időbeli metszeteként, hanem élő, dinamikus 
változásaiban és egymásra hatásában. Teleki műveltsége és kerek látása egy-egy tájleírásban 
olyan ismereteket és kapcsolatokat tár fel, amelyek együttesen, egymást módosítva hatnak és 
eredményük az egyéni, mással össze nem téveszthető táj. Európa egyes tájainak földrajzát, 
gazdasági és kulturális fejlődését senki olyan egységben nem írta meg, mint Teleki Pál. 
Szerencsés az a magyar egyetemi hallgató, aki ebből a csak magyar nyelven megjelent 
kincstárból tanulhat. 

A második kötetben külön fejezet szól az Amerikai Egyesült Államokról. T ö m ö r 
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Teleki Pál miniszterelnök a Földrajzi Társaság ülésén, 1940 

rövidítése ez 1922-ben Amerikáról írt tankönyvének. Ez a könyv rossz papíron, gyenge 
nyomtatással jelent meg közvetlenül az első világháború után, de gyöngyszeme a magyar 
gazdaságföldrajzi irodalomnak. Mikor írhatta meg, hiszen az amerikai tanulmányút után 
háborúban járt, majd békeszerződést készített elő? Aztán Amerikában 1921-ben előadás-so-
rozatot tartott Magyarországról, amelynek anyagát az amerikai Mecmillan Kiadó 312 
nyomtatot t oldalon adta ki. Ez a könyv Magyarország földrajzának és közérdekű viszonyai-
nak idegen nyelven megírt legjobb összefoglalása. Ha hozzátesszük ehhez, hogy 1917-ben 
adta ki akadémiai székfoglalójának becses filozófiai művét A földrajzi gondolat története 
címen, akkor képet alkothatunk magunknak munkaintenzitásáról. 

1936-ban kiadott alapművében a második kötet egyik legtartalmasabb és legjobb fejezete 
az angol világbirodalomról szól. Bemutatja a modern kor ez időben még bontatlan 
világbirodalmának szerkezetét és fejlődését. A helyszíni tapasztalat szerzésének ki tűnő 
példája a Mezopotámiáról szóló fejezet. Teleki Moszul körüli területi vita megvizsgálására 
kapott népszövetségi szakértői kiküldetését használta fel arra, hogy erről az addig kevéssé 
ismert területről sokoldalú információt szerezzen. Újszerűen fogalmazott fejezete ennek a 
kötetnek a városodásáról szól. Ezt is történelmi alapvetés vezeti be. 

Túlzás nélkül mondhat juk , hogy szédületes nagy irodalmi anyag és széles körű, sokfelé 
szerzett tapasztalat teszi lexikonszerűen gazdag kézikönyvvé. Mégsem a tárgyi anyagtömeg, 
hanem az ahhoz fűzöt t gondolati rész, a lopva tanítás az igazi érték a könyvben. Ha valaki 
nemcsak felületesen olvassa a művet, ha megpróbál a szerzővel együtt gondolkodni, talán 
megjelenik előtte a művelt, mélyen gondolkodó és mégis egyszerű, közvetlen ember, aki 
mindig tanít, mindig figyelmeztet, mindig javít. 

Elméleti munkássága mellett minden idegszálával kötődik a hazai gyakorlati feladatokhoz. 
Különös gondja az Alföld. Ezt a területet kell felhozni elmaradottságából. Itt van a 
legnagyobb szükség a tudomány bevetésére. Számos előadásában foglalkozik az itteni 
feladatokkal, szervezni igyekezik a különböző tudományok művelőit az Alföld kutatására. 
Foglalkozik az öntözés kérdésével, munkatársakat ad tanítványaiból Kreybig Lajosnak a 
talajtani térképezéshez, foglalkozik a szikesedéssel, a dunai hajózással, a földreformmal. 
Segíti Györ f fy István munkálatait a tájkutatásban, maga is szervez tájkutató csoportokat . 
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Elnöke lesz a Böckh H u g ó által szervezett Geológiai Tanácsadó Bizottságnak. Támogatja 
Böhm Ferenc kezdeményezését, aki az olajkutatást a Dunántúlról az Alföldre igyekszik 
áthelyezni. 

A két háború közöt t Teleki jelentős működés t fejtett ki több hazai és nemzetközi 
tudományos intézetben és társaságban. Több előadó körúton igyekezett a közép-európai és 
kárpát-medencei problémákra és Európa gondjaira a maga sajátos nézőpontjai t ismertetni. E 
téren segítségére volt az a széles körű világirodalmi tájékozottság, amelyről 1917. évi 
akadémiai székfoglalójában tanúbizonyságot tett. O t t h o n volt a korabeli francia, angol, 
amerikai, német irodalomban, de az európai filozófiai és történelmi irodalomban is. 

Előadásainak magyar vonatkozású anyagát, illetve azoknak egy részét 1934-ben kiadta 
magyar nyelven Európáról és Magyarországról című könyvében. Magyarország európai 
helyzetéről és a nemzetiségi, illetve kisebbségi kérdésről, valamint a dunai együt tműködés 
problémájáról sajátos felfogása volt. Véleménye az e témában írók és nyilatkozók közül 
sokakétól eltért. De az ő megnyilatkozása a terület és probléma egyik legjobb ismerőjének 
véleménye volt. 

Teleki több magyar és nemzetközi , illetőleg külföldi társaságnak volt tagja, alapítója, 
vezetője. Legmaradandóbb alkotása az 1926-ban szervezett Államtudományi Intézet volt. 
Az intézetet a szomszéd államok viszonyainak tanulmányozására létesítette. Ezt az intézetet 
haláláig személyesen vezette és számtalan tudományos és politikai munkájában erre 
támaszkodott . 

Rónai András 

Teleki Pál, 
a cserkész 

Teleki Pál, a tudós, a politikus 43 éves korában, 1922. június 10-én lett cserkész, ekkor 
nevezte ki a kormányzó gróf Teleki Pált főcserkésszé. Ebben az időben családi kapcsolatba is 
került a cserkészettel, mert Géza fia a piarista gimnázium tanulója és cserkészcsapatának tagja 
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