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Százötven éve született Teleki Sámuel 
Az erdélyi Teleki család hazánk legjelesebb főúri dinasztiái közé tartozik, amely 

számos kiemelkedő egyéniséget adott történelmünknek, kultúránknak, tudományunk-
nak. Teleki Mihály (1643-1690) az erdélyi fejedelem (Apafi Mihály) főkancellárjaként 
tevékenykedett. Teleki Sámuel (1739-1822) kancellár Erdély legjelentősebb könyvtára, 
a marosvásárhelyi Teleki Téka megalapításával írta be nevét mindörökre 
művelődéstörténetünkbe. Teleki József (1790-1855) nyelvész, történetíró volt a Magyar 
Tudományos Akadémia könyvtárának megalapozója. Teleki Sándor (1821-1892) hon-
véd ezredes - Petőfi egyetlen arisztokrata barátja! - a szabadságharc leverése után 
emigrálni kényszerült és Garibaldi katonájaként harcolt a szabadságért. Teleki László 
(1811-1861) politikus és író, Kossuth párizsi követe volt. Teleki Blanka (1806-1862) 
grófnőt, a magyar nőnevelés úttörőjét az önkényuralom idején bebörtönözték. Teleki 
Pál (1879-1941) földrajztudóst kétszer is miniszterelnökké választották. 

E neves família, a széki Teleki grófok református ágának sarja volt Teleki Sámuel, a 
világhírű Afrika-utazó és földrajzi felfedező, aki 150 éve, 1845. november 1-én született 
a Marosvásárhely mellett fekvő Sáromberke községben. 

Ifjúkoráról, egészen a közelmúltig, megalapozatlan mendemondák is szárnyra kel-
tek; voltak olyan feltételezések is, hogy Teleki iskolázatlan, képzetlen kutatóként vá-
gott neki a fekete kontinensnek. A valóság az volt, hogy apja nagy gondot fordított 
Samu (így hívták a családban) nevű gyermeke iskoláztatására.1 A kiváló képességű ifjú 
gróf a hírneves debreceni Református Kollégium növendékeként a legkiválóbbak közé 
tartozott. Az I-VII. osztályt magántanulóként végezte el, s az utolsó, VIII. tanévet járta a 
civis városban. A szigorú, de nagy tudású Gelenczei Pál tanította Teleki Sámuelnek a 
természettant és a földrajzot, s ez irányú érdeklődésének fölkeltésében bizonyára sze-
repet játszott a tudós tanár. 

1863 júliusában érettségizett. A 61 jelölt közül hatan végeztek kitüntetéssel (eximio 
modo maturus), s közöttük volt gróf Teleki Sámuel is! Felsőfokú tanulmányait a berlini 
és a göttingeni egyetemen folytatta. Göttingenben az állam- és gazdaságtudományi kar 
hallgatója lett, de más előadásokra is eljárt. Tanult geológiát, ásványtant, földrajzot, 
matematikát és csillagászatot. Mindezeknek két évtized múlva nagy hasznát vette afri-
kai útján. 

Egyetemi tanulmányai befejezése után a katonai pályát választotta. 1881-ben huszár 
őrnagyként szerelt le a honvédségtől. A kardot a képviselősködésre cserélte föl. Immár 
honatyaként ismerkedett meg Rudolf trónörökössel, a Bécsi és a Magyar Földrajzi Tár-
saság tiszteletbeli elnökével. Az ifjú főherceg és Teleki között hamarosan elmélyült a 
barátság. 1881 őszén meghívta a trónörököst és feleségét (Stefániát, a belga király lá-
nyát) a görgényszentimrei medvevadászatra. Ettől kezdve Rudolf és előkelő kísérete 
rendszeres vendég volt a nagy vadászatokon. 

1 Debreceni gimnáziumi és göttingeni egyetemi tanulmányainak föllelhető dokumentu-
mait dr. Kubassek János kutatta föl és tette közzé Teleki Sámuel kelet-afrikai 
expedíciójának tudományos jelentősége című tanulmányában, amely a Földrajzi Múze-
umi Tanulmányok 1988. 5. sz-ban jelent meg. 
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Több mint száz esztendeje megkerülhetetlen kérdés, hogy Teleki Sámuelt „a szá-
zadfordulót megelőző évtizedek egyik utolsó grand seineurjét, a társasági szokásokban 
jártas, remek társalgó"-l2 az ország egyik leggazdagabb főurát mi késztette a kockáza-
tos, veszélyes afrikai utazásra? Legendák és pletykák szövődtek e kérdés köré már a 
nagy utazó életében is. Szenvedélyes, kitűnő vadászként bizonyára el-eljátszogatott a 
gondolattal, hogy afrikai vadászexpedíciót szervez valamikor (anyagi helyzete révén 
ezt bármikor megtehette). Hisz minden vadász legfőbb vágya a nemes nagyvadak 
(elefánt, orrszarvú, kafferbivaly, oroszlán, leopárd) elejtése. Kelet-Afrikában pedig 
még fölfedezésre várt egy jókora ismeretlen fehér folt. 

Miért ne lehetne e kettőt összekötni? Valószínűleg Rudolf trónörököstől származott 
ezen ötlet, amikor 1886 elején Teleki Sámuel fölkereste őt az adriai Lacroma szigetén. 
A főherceg bemutatta magyar barátját Ludwig Höhnel tengerésztisztnek. A 29 éves, 
pozsonyi születésű osztrák fiatalember ekkor a Greif nevű hajón teljesített szolgálatot, 
s a trónörökös segédtisztje volt. Kiválóan értett a térképezéshez, s a földrajzi műszerek 
kezeléséhez. Pár órás beszélgetés után a 41 éves magyar mágnás őt választotta útitársul. 

Szinte azonnal megkezdték a körültekintő fölkészülést az afrikai expedícióra. Teleki 
Sámuel Londonba utazott, ahol tudósokkal folytatott megbeszéléseket. A könyvtárak-
ban és a British Múzeumban elmélyülten tanulmányozta a korabeli szakirodalmat és 
térképeket. Fölfrissítette geológiai és csillagászati ismereteit, s tanulni kezdte a szuahéli 
nyelvet. Alapvető orvosi és gyógyszertani ismereteket sajátított el. Höhnel az Alpokban 
hegymászással edzette magát, s erőteljesen gyakorolta a térképezési tudnivalókat. 

Höhnel 1886. októberében, Teleki egy hónappal később érkezett meg Zanzibár szi-
getére, ahová befutott hatalmas mennyiségű fölszerelésük (fegyver, lőszer, élelem, 
sátrak, niházat, szerszámok, csereáru és -tárgy, fotóapparátus, vegyi anyagok stb.) is. 

2 Erdélyi Lajos: Teleki Sámuel Afrikában. 1977. 8. old. 
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Toborzóirodát nyitottak, hogy teherhordókat szerződtethessenek, hiszen több száz 
emberre volt szükségük. Útikalauzul Dzsumbe Kimemeta maszájföldi elefántcsont-
kereskedőt fogadták föl. Teleki még Adenben szerződtette nyolc tagú testőrségét, 
Dualla Idrisz vezetésével. E bátor és megbízható szomáliai fegyveres gárda - akárcsak 
Dzsumbe Kimemeta útikalauz - a későbbiekben fölbecsülhetetlen szolgálatot tett. 

1887. február 4-én indult el a több száz főnyi karaván. Első uticéljuk Afrika legma-
gasabb hegysége, a Kilimandzsáró volt, amelynek 5895 méter magas tetejét, a Kibót 
addig még senki sem tudta meghódítani. E hóborította hajdani vulkánt Teleki szerette 
volna elsőként megmászni. 4900 méterig együtt haladt Höhnellel. Osztrák útitársa tel-
jesen kimerült, s nem tudta tovább folytatni. Teleki egyedül próbált fölmenni a csúcsig. 
Zúgó dobhártyával, vérző szájjal érte el a hóhatárt. Magasságmérője 5310 métert mu-
tatott, de annyira erőt vett rajta a magashegyi betegség, hogy kénytelen volt visszafor-
dulni. így is az első ember volt, aki a forró földrészen érintette a havat! 

A Kilimandzsáró környékén pár hétig pihentek, majd az újjászervezett karaván az 
állattenyésztő maszáj és a földművelő kikuju törzsek szálláshelyein átutazva közelítet-
ték meg a Kenya-hegyet. Az 5194 magas csúcsot szintén meg akarta mászni Teleki Sá-
muel. Itt is az örök hó határáig, 4680 méterig jutott föl. 1887. novemberében indultak 
tovább észak-nyugat felé, a Baringó-tó irányába. Szavannás, néptelen terepen hatoltak 
át. A nagy létszámú expedíció élelmezése heteken keresztül Teleki Sámuel vadásztudomá-
nyától függött. Elefántokat, zebrákat, antilopféléket, orrszarvúkat ejtett el. 

1888. február 10-én kerekedett föl ismét a karaván a Baringó-tótól, melynek addig 
alig ismert környékét alaposan föltérképezte Höhnel. Észak felé mentek, ahol - a 
bennszülöttek elmondása szerint - egy hatalmas tó terült el. Március 6-án érkeztek 
meg a partjára. Höhnel így írta le a fölfedezés feledhetetlen pillanatait: „A tájképi szép-
ségek varázsa alatt, amelyek minden oldalról környékezték, hosszabb ideig néma el-
ragadtatásban állottunk egy helyen, embereink is némán, miként mi, bámultak a mesz-
szeségbe, míg végre csodálkozásunk hangos kiáltásokban tört ki a tó miatt, melynek 
tükröző felszíne a távol fekvő látóhatáron az ég kék színével olvadt össze. Ebben a 
percben összes addigi fáradalmainkat és minden elénk gördülő veszélyt elfelejtettünk, 
hogy felfedező utunkat siker koronázta..."3 A 300 kilométer hosszú, több mint 50 ki-
lométer széles, tízezer négyzetkilométer területű hatalmas tavat Teleki Rudolf 
trónörökösről nevezte el. Ma Kenyához tartozik, s hol Turkana-, hol pedig Rudolf-
tónak tüntetik föl a különböző térképek. 

A resiát törzs által gyéren lakott területeken át, észak-keletnek vették útjukat április 
elején, s 14-én egy másik, szintén ismeretlen tóhoz érkeztek meg, melyet Teleki a 
trónörökös feleségéről, Stefániáról nevezett el (ma Chew Bahir, Etiópia). A kietlen 
környéken pár napig tartózkodtak csupán, majd visszaindultak a Rudolf-tó irányába. A 
tó keleti partvonalát követve meneteltek dél felé. Június 1-én a tó déli csücskénél füst-
oszlopot észleltek, amely egy működő vulkánból szállt az ég felé. „...bátorkodtam -
írja Höhnel - a vulkánt az expedíció vezérének tiszteletére, Teleki-vulkánnak elke-
resztelni, mert neki tartatott fenn, hogy a sötét világrész ezen legfrissebb tűzhelyéről a 
világot értesíthesse..."4 Ma is e néven szerepel a térképen! 

A vulkántól már visszafelé vitt az expedíció útja, roppant nagy szárazság sújtotta te-
rületen. Az elgume és szuk törzsek földjén át a Baringó tóig az éhség és a szomjúság 
gyötörte az embereket. Szeptemberben érkeztek meg Tavetába, október 24-én pedig 
végre Mombasánál elérték az Indiai-óceánt. 

3 Teleki Sámuel gróf felfedező útja Kelet-Afrika egyenlítői vidékein 1887-1888-ban II. 
kötet. Magvető Könyvkiadó, 1984. 133-134. old. (Az 1892. évi kiadás rövidített és átdol-
gozott kiadása, képek nélkül!) Sajtó alá rendezte Wéber Károly. 

4 U.o. 245. old. 
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Zanzibár szigetén két hónapig pihentek, s az első mérlegét készítették el viszontag-
ságos expedíciójuknak. 1889 elején Teleki és Höhnel bejárta Adent és környékét, majd 
áthajóztak az abesszínai Hararba, ahol Höhnel súlyosan megbetegedett. Még fölkeres-
ték Kairót és Alexandriát, s 1889 tavaszán érkeztek haza. 

A fekete földrész fölfedezésének történetében kiemelkedő jelentőségű volt Teleki 
expedíciója. Körülbelül 230 ezer négyzetkilométernyi, jórészt ismeretlen teriiletet jár-
tak be, ahol Höhnel számos kitűnő térképfelvételt készített, s Afrika utolsó nagy fehér 
foltját derítették föl. A két tó és a működő vulkán fölfedezése kiemelkedő jelentőségű 
siker volt. Megállapították, hogy a tavak és Abesszínia (a mai Etiópia) között nem léte-
zik az úgynevezett Hold-hegység, amely - helytelenül - a korabeli térképeken is sze-
repelt. A Teleki-vulkán fölfedezésével megdőlt az a téves elmélet, hogy a vulkánmű-
ködés csak a tengerpartok közelében lehetséges. A bejárt területeken élő, alig ismert 
vagy teljesen ismeretlen bennszülött törzsekről Telekiék hoztak elsőször hiteles hír-
adást, s számos értékes néprajzi tárgyat gyűjtöttek közöttük. Az utazás idején készített 
fényképfelvételeik5 szintén páratlan tudomány- és művelődéstörténeti értékek. A va-
dászeredmények is imponálóak. Teleki Sámuel egymaga 75 orrszarvút, 72 kafferbi-
valyt, 33 elefántot, több száz antilopot, zebrát és más vadfajt zsákmányolt.6 Az általuk 
összegyűjtött növények között 78 faj volt új a tudomány számára.-

Az utazás teljes anyagi költségét (130 ezer aranykoronát!) Teleki Sámuel viselte. 
Nem a gyarmatosítási szándék, hanem a fölfedezés és a vadászat vágya vitte Afrikába. 
Hihetetlen türelmet, jóindulatot és megegyezési készséget mutatott a harcias bennszü-
lött törzsek iránt. Ismeretes, hogy Afrika fölfedezésének történetét valóságos népirtá-
sok kísérték. Ezzel szemben Telekiék csak a legvégső esetben, önvédelemből nyúltak 
néha fegyverük után. Az expedíció teherhordozói közül 36-án vesztették életüket. Ha 
figyelembe vesszük a rendkívüli körülményeket, akkor ez jóval kisebb, mint Stanley és 
Livingstone emberveszteségei. Teleki Sámuel fölfedező útja olyan nagy eredmények-
kel gyarapította a magyar és az egyetemes földrajztudományt, hogy a legnagyobb Afri-
ka-utazók - Clapperton, Nachtigal, Baker, Livingstone és mások - között foglal helyet! 

1893-ban Indiában és Indonéziában járt vadászattal egybekötött utazásokon. 1895-
ben másodszor is Afrikában járt. Ezt az útját sokáig homály fedte, s csak 1984-ben vált 
ismertté, amikor Lázár István újságíró megszerezte eredeti afrikai útinaplójának8 fény-
másolatát, s részleteket közölt belőle a Kortárs folyóiratban.9 Az afrikai felfedező út 
történetét és élményeit társa, Ludwig Höhnel először német nyelven írta meg és adta ki 
Bécsben, 1892-ben10 Még ugyanebben az esztendőben megjelent magyarul is Buda-
pesten. 

Teleki Sámuel neve világszerte ismertté vált. Számos tudományos társaság válasz-
totta tagjává és elhalmozták magas kitüntetésekkel. 1897-ben a bécsi udvartól meg-
kapta a valóságos belső titkos tanácsos címet is. A századfordulót követő években több 
cikluson át tagja volt az országgyűlésnek, kormánypárti képviselőként. 1916. március 

5 Válogatást adott ki belőlük Erdélyi Lajos idézett művében. 
6 A vadásznaplót közli a 3. jegyzetben említett könyv II. kötete, 326-338. old. 
7 Farkas Edit: A Teleki-expedíció botanikai eredményei. Földrajzi Múzeumi Tanulmá-

nyok, 1988. 5. sz. 43. old. 
8 Az eredeti kéziratot a Michigani Állami Egyetem Könyvtárában őrzik (East Lansing, 

USA), amelynek id. Teleki Károly adta el az 1950-es években. 
9 1984. 12. sz. 1945-1957. old. 
10 Zum Rudolt'-See und Stefania-See. Wien, 1892. A Rudolf és Stefánia tavakhoz. Teleki 

Sámuel gróf felfedező útja Kelet-Afrika egyenlítői vidékein I-II. Leírta kísérője Höhnel 
Lajos cs. és kir. sorhajó-hadnagy. Kiadja Rátli Mór. 
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