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zé ki gróf Te le ki Pál Já nos Ede 1879.
no vem ber 1-jén szü le tett Bu da pes -
ten. 1908-ban meg nŒ sült, a bán sá gi

né met-oszt rák arisz tok ra ta csa lád ból szár -
ma zó, ná lá nál tíz év vel fia ta labb Bis sin gen-
 Nip pen burg Jo han nát vet te fe le sé gül, aki tŒl
két gyer me ke szü le tett: Gé za és Má ria. Be -
töl töt te a Ma gyar Föld raj zi Tár sa ság fŒ tit -
ká ri poszt ját, és 1910-tŒl Œ volt a Tu rá ni Tár -
sa ság el nö ke is. A Ma gyar Tu do má nyos
Aka dé mia 1913-ban tag jai kö zé vá lasz tot ta. 

A há bo rú ki tö ré se kor Te le ki front szol -
gá lat ra je lent ke zett. Bosz niá ban, a

szerb, majd ké sŒbb az olasz fron ton szol -
gált. Az 1916-os ro mán be tö rés után Te le ki
az er dé lyi kor mány biz tos sá gon dol go zott,
köz ben Keszt he lyen az év ok tó be ré ben is -
mét kép vi se lŒ vé vá lasz tot ták. Nem sok kal
ké sŒbb le sze relt, és a Ma gyar Ke le ti Kul túr -
köz pont nak át ke resz telt Tu rá ni Tár sa ság
ügyei vel fog lal ko zott. Né hány hó nap pal ké -
sŒbb ki ne vez ték az Or szá gos Ha di gon do zó
Hi va tal élé re. Az Œszi ró zsás for ra da lom alatt
a bé ke-e lŒ ké szü le tek szak ér tŒi mun kái nak
egyik fon tos koor di ná to ra lett. A kom mün
alatt Bécs ben, az An ti bol se vis ta Co mi té ban,
majd a sze ge di el len for ra dal mi kor mány ban
buk kant fel kül ügy mi nisz terként. 

A Ta nács köz tár sa ság bu ká sa után
foly tat ta a bé ke-e lŒ ké szí tést, majd a

Pá rizs ba uta zó ma gyar bé ke kül dött ség fŒ -
de le gá tu sa volt. 1920 áp ri li sá ban is mét kül -
ügy mi nisz ter lett, majd Hor thy Mik lós kor -
mány zó 1920. jú lius 15-én Œt ne vez  te ki mi -
nisz ter el nök nek. Mı kö dé se a Beth len-fé le
kon szo li dá ció elŒ ké pe ként ír ha tó le, kí sér let
volt a jog biz ton ság meg te rem té sé re az or -
szág ban: a kü lö nít mé nyek egy ré szé nek fel -
szá mo lá sa, a Na gya tá di- fé le föld tör vény el -
fo gad ta tá sa, He ge düs Ló ránt gaz da sá gi sta -
bi li zá ciós prog ram já nak elin dí tá sa, a szom -
szé dos or szá gok kal foly ta tott tár gya lá sok, a
bé ke szer zŒ dés ra ti fi ká lá sa mind a kon szo li -
dá ció fe lé tett lé pés ként ér té ke len dŒk, még
ak kor is, ha a ké pet erŒ sen sö té tí ti a nu me -

rus clau sus és a bot bün te tés tör vény be ik -
ta tá sa. A IV. Károly el sŒ visszatérési kísérlete
nyomán jelentkezŒ bel po li ti kai bo nyo dal mak
le mon dás ra kény sze rí tet ték. 

A két vi lág há bo rú kö zött szám ta lan
egyéb funk ció mel lett a köz gaz da sá -

gi kar egye te mi ta ná ra, az Eöt vös Col le gi um
ku rá to ra és tisz te let be li fŒ cser kész is volt.
1938 má ju sá tól vissza tért a nagy po li ti ká ba,
és val lás- és köz ok ta tás ügyi mi nisz ter lett
Im ré dy Bé la kor má nyá ban. 1939 feb ruár já -
tól pe dig má sod szor is mi nisz ter el nök ké ne -
vez te ki Hor thy Mik lós. Több mint két évig
állt ka bi net je élén, ne vé hez fı zŒ dik a ma gyar
re ví ziós po li ti ka két si ke re: Kár pát al ja és
Észak- Er dély vissza csa to lá sa, to váb bá az or -
szág há bo rú tól va ló tá vol tar tá sa és en nek
ke re té ben szá mos kül po li ti kai gesz tus. Kor -
mány zá sa alatt csat la ko zott Ma gyaror szág
a há rom ha tal mi egyez mény hez. Szo ciál po -
li ti kai tör vény ke zés, kor lá to zott föld re form
mel lett a bel po li ti ká ban ne vé hez fı zŒ dik a
cen zú ra be ve ze té se, a má so dik zsi dó tör vény
meg ho za ta la és vég re haj tá sa, va la mint a
har ma dik zsi dó tör vény elŒ ké szí té se. 

1941 már ciu sá nak vé gén, ami kor a
zsa ro lá sig me nŒ né met nyo más és a

ka to nai kö rök, a köz vé le mény, va la mint a
po li ti kai osz tály egyes cso port jai nak el vá rá -
sai, to váb bá a ha tá ro zott brit ma ga tar tás
kö vet kez té ben Te le ki szem be sült ad di gi kül -
po li ti ká ja ku dar cá val, már nem lá tott em be ri
és po li ti kai kiu tat a ma ga szá má ra. 1941. áp -
ri lis 3-án haj nal ban ön gyil kos lett.

1941 már ciu sá nak vé gén, ami kor a1941 már ciu sá nak vé gén, ami kor a
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Egy szép re mé nyű fia tal em -ber
Szár ma zás, csa lád, if jú kor

A Te le ki csa lád ere de tét és Te le ki Pál gyer mek ko rát
vizs gál va za var ba ej tŒ pa ra do xon nal ál lunk szem ben.
A Te le kiek sa ját ere de tü ket Bosz niá ba, Szla vó niá ba
ve zet ték vissza, ahon nan a tö rök elŒ re nyo mu lás
miatt kel lett el me ne kül niük a 14. szá zad vé gén, s
ezen ere det bŒ sé ges do ku men tá lá sáért min dent meg
is tet tek. Úgy tı nik azon ban, hogy a csa lád ko ránt -
sem volt olyan elŒ ke lŒ és re gé nyes szár ma zá sú: az el -

sŒ Te le kiek a 16. szá zad vé gén buk kan tak fel Er dély
és a ki rá lyi Ma gyaror szág ha tár vi dé kén. A ha tal mas
csa lád ágas-bo gas csa lád fá ja rend sze re sen meg té -
vesz ti a tör té né sze ket is. Te le ki Pál csak tá vo li ro  kon -
 ság ban állt az 1848–49-es sza bad ság harc pá ri zsi 
kö ve té vel, a csa lád refor má tus ágá hoz tar to zó Te le ki
Lász ló val, az Af ri ka-u ta zó Te le ki Sámuel lel és az Aka -
dé miai Könyv tá r ala pí tó já val, Te le ki Jó zsef fel.



Te le ki csa lád ere de té ről meg osz -
la nak a vé le mé nyek és a tör té ne -
ti ér té ke lé sek. Az egyik vál to zat

sze rint a Te le ki csa lád a me csin cei Ga -
ráz da nem zet ség ből eredt, amely a 14–
15. szá zad for du ló ján „Bol gá ror szág -
ban” és Bosz niá ban ren del ke zett bir -
to kok kal, s a tö rök elő li me ne kü lés
után Bi har, Arad, Bé kés és Za ránd vár -
me gyék ben nyert ja va dal ma kat a 15.
szá zad ban. Ezt a né ze tet kép vi sel te
pél dául a csa lád irán ti tisz te le tét ge -
nea ló giá ban le ro vó Ka zin czy Fe renc is.
Ám más, nem el len sé ges, ha nem a for -
rás kri ti ká hoz ra gasz ko dó ku ta tók sze -
rint nem kel lő kép pen bi zo nyí tott a Szi -
lá gyi–Ga ráz da-ro kon ság, s még ke vés -
bé le het az a Ga ráz da–Te le ki-le szár ma -
zás. Az el ső Te le kiek ről a 16. szá zad
má so dik fe lé ből van tu do má sunk, min -
den egyéb tör té net (né hány sem mi re
sem hasz nál ha tó uta lá son kí vül) csa lá -
di száj ha gyo mány vagy ok le ve lek kel
alá nem tá maszt ha tó spe ku lá ció.

Te le ki Mi hály, a di nasz ti a a la pí tó
nagy  úr az 1630-as évek ele jén szü le -
tett. Kar rier je Ke mény Já nos és még
ké sőbb Apa fi Mi hály fe je de lem alatt
ívelt fel. Az 1680-as évek vé gén ő volt
Fe hér, Tor da és Má ra ma ros vár me gye
fő is pán ja, Csík-, Gyer gyó-, Ká szon szék
fő ka pi tá nya, husz ti és kő vá ri fő ka pi -
tány, a fe je del mi ti ze dek fő á ren dá to ra,
Er dély fő ge ne rá li sa, ta nács úr és a Habs -
burg-ha ta lom leg fon to sabb er dé lyi tár -
gya ló part ne re. A kí mé let len és né hol a
kap zsi sá gig me nően a „szer zés re” össz -
pon to sí tó fő úr Er dély utol só nagy 17.
szá za di po li ti ku sa volt, aki a ma gyar
ügyet, az er dé lyi kü lönál lást és az eu ró -
pai – vagy legalábbis a ke let- eu ró pai –
kons tel lá ciót egy ség ben tud ta szem lél -
ni. Sok ten ni va ló ja már nem akadt,
nem le he tett e vi lág ban, ami kor 1690.
au gusz tus 21-én, az el vesz tett zer nyes -
ti csa tát kö ve tő me ne kü lés so rán tö -
rök ül dö zői beér ték, ar cát, ke zét
össze ka sza bol ták, ke resz tül lőt ték,
holt  tes tét ki fosz tot ták. 

A TE LE KI-Ö RÖ KÖ SÖK

Te le ki Mi hály ér de mei elis me ré -
séül 1685-ben ma gyar gró fi cí -
met ka pott I. Li pót tól, ame lyet az
ural ko dó a csa lád szá má ra még egy
né met-ró mai szent bi ro dal mi gró fi
cím mel is meg tol dott 1697-ben. A volt
kan cel lár ti zen há rom gyer me ke kö zül
ket tő nek, Mi hály nak és Sán dor nak a
le szár ma zot tai ban te re bé lye se dett to -
vább a csa lád fa. A 18–19. szá zad fo lya -

mán a Te le kiek egy re gya ra po dó és
gyak ran egy más közt há za so dó csa lá -
dot al kot tak Er dély ben és ha ma ro san
Ma gyaror szá gon is: a re for má tus ág
bir to ko kat szer zett pél dául Pest, Pi lis,
Solt, Kis kun és Nóg rád me gyé ben is. 

A Te le ki csa lád tag jai nem let tek
hűt le nek Te le ki Mi hály örö ké hez,
könyv tá ra la pí tók, gyűj te mény szer ve -
zők, a ma gyar kul tú ra bő ke zű me cé ná -
sai, tu dós tár sa sá gok tag jai ke rül tek ki
kö rük ből. Er dély ben az a mon dás jár ta,
hogy „a leg szebb fér fiak a Beth le nek, a
leg ked ve seb bek a Ke mé nyek és a
legesze seb bek a Te le kiek”. Sok te kin tet -
ben kö zé jük tar to zik a ka to li kus ág sar -
ja, id. Te le ki Fe renc (1785–1831), Te le -
ki Pál déd ap ja is. A te het sé ges köl tő -
ként és a ko lozs vá ri szín ját szás me cé -
ná sa ként is mert arisz tok ra ta köl te ke ző
élet mód ja azt ered mé nyez te, hogy
gyer me kei re, Eduárd ra (Edé re) és Ka ro -
li ná ra na gyon meg gyé rült bir to ko -
kat tu dott csak ha gyo má nyoz -
ni: a Ko lozs me gyei Pasz mo -
son kí vül a tren csé ni Nagy -
zab lá tot, Kis- és Nagy sa jót,
va la mint a Kő vár vi dé ken
fek vő Nagy som ku tat és Pri -
bék fal vát.

Te le ki Pál édes ap ja, Te le -
ki Gé za 1843. szep tem ber
28-án szü le tett Dé sen. Elő -

ször egy há zi kö zép is ko lák ba járt Nagy -
vá ra don. Ma ros vá sár he lyen, majd egy
né metor szá gi gaz da sá gi aka dé mián ta -
nul ta a bir tok ve ze tés hez nél kü löz he -
tet len is me re te ket. Ha za tér ve ma -
gánúton jo got hall ga tott, és 1866-ban
fő jegy ző nek vá lasz tot ták a Par tium -
ban fek vő Kő vár vi dé ken. Egyút tal új -
ság cik ke ket és szín da ra bot írt, for dí -
tott, majd idő sebb ko rá ban tör té ne ti
ku ta tá sok kal is fog lal ko zott. Bekap cso -
ló dott az or szá gos po li ti ká ba is: 1875-
től or szág gyű lé si kép vi se lő volt, sza -
bad el vű prog ram mal. 

A Ház ban Te le ki Gé za nem sok vi -
zet za vart. Kép vi se lői szűz be szé dét ti -
zen négy év nyi kép vi se lő ség után,
belügy mi nisz ter ként mond ta el. Kép -
vi se lő- és párt tár sa, Mik száth Kál mán
sze rint szí ve sen ül dö gélt a ház na gyi
iro dá ban, ahol a be té rő ket ado mái val
szó ra koz tat ta. „Itt jó le ve gő van, itt so -

káig él nek az em be rek” – sze -
ret te mon do gat ni. Ti sza

Kál mán 1889 nya rán át -
ala kí tot ta kor má nyát,
és a Há zon kí vül elad -
dig jó sze ré vel is me ret -
len po li ti kust kér te fel
belügy mi nisz ter nek.
Mi nisz te riá lis pá lya fu -
tá sát azon ban a sors

nem szab ta hosszú ra:

A
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1890 már ciu sá ban le mon dott Ti sza
Kál mán és ve le kor má nya is. Az ural -
ko dó ér de mei elis me ré séül va ló sá gos
bel ső tit kos ta ná csos nak ne vez te ki a
negy ven hét éves gró fot. 

Te le ki Gé za az 1893-as ada tok sze -
rint 2527 ka taszt rá lis hold föld del ren -
del ke zett, ami még az er dé lyi arisz tok -
ra ták közt is rop pant sze rény nek szá -
mí tott. Ez zel a föld va gyon nal csak 979.
volt a ma gyaror szá gi bir to ko sok rang -
so rá ban, fény év nyi re a ma mut bir to kos
her ceg Es ter há zyak tól vagy Schön bor -
nok tól, de előt te ál lt a Te le ki vagy a
Beth len csa lád leg több tag ja is. Vél he -
tően ez a kis sé in ga tag anya gi hely zet
tet te gya nak vó vá Te le ki Gé za jö ven dő -
be li apó sát, aki a lá nyát meg ké rő gróf -
nak sze gez te a kér dést: „Mond ja, gróf
úr, mennyi a ma ga adós sá ga?” Ami re
a fia tal arisz tok ra ta önér ze te sen any-
nyit vá la szolt: „Nem ér tem a kér dést,
Mu rá ti úr. Én a lá nyát aka rom el ven ni,
nem a pén zét” – majd vet te a ka lap ját,
és el ro hant. A há ziak a meg sér tett
gróf után ered tek, vissza hoz ták, kien -
gesz tel ték. Te le ki Gé za 1871. au gusz -
tus 28-án fe le sé gül ve het te a 19 éves
Mu rá ti (Mu rá thy) Irént, Mu rá ti Kons -
tan tin ház tu laj do nos lá nyát.

GÖ RÖ GÖK PES TEN

Az, hogy gróf Te le ki Gé za egy pes ti gö -
rög polgár lá nyát vet te el, nem csak sa -
ját tár sa dal mi cso port já ban volt szo -
kat lan, ha nem az en do gám gö rög kö -
zös ség sze mé ben is. Va ló szí nű leg e
körül mény nek is be tud ha tó Mu rá ti
Kons tan tin gya nak vá sa. A Mu rá ti (ere -
de ti leg Mu ra tisz) csa lád gyö ke rei ről,
Pest re ér ke zé sé ről csak el szórt ada tok -
kal ren del ke zünk. Konsz tan tin Mu ra -
tisz fia, Pa najot (1785–1843) a mai
Észak- Gö rögor szág ban fek vő Ko za ni
vá ro sá ban szü le tett. 1822-ben már Pes -
ten la kott, a Fe hér ha jó ut cá ban (ak ko -
ri ban még Schiff gas se), és fog lal ko zá -
sa ként a gyap jú ke res ke dést je löl te
meg. Két év vel ké sőbb már ház tu laj do -
nos, ilyen mi nő sé gé ben vált a ko rán
megöz ve gyült ke res ke dő pesti pol-
gárrá. 1827-ben már tulajdonosa volt
annak az egyszintes háznak is, amely-
nek helyére 1831-ben – Kasselik Fe-
renc tervei szerint – felhúzták a ma is
álló klasszicista palotát a József nádor
tér és a Harmincad utca sarkán. Ér dek -
lő dé se fo ko za to san a pénz üz le tek és
az ingat lan be fek te té sek fe lé for dult,
me lyek ből tisz tes va gyont hal mo zott
fel. Örö kö sét, uno ka öccsét, az 1813 kö -

rül szü le tett Mu rá ti Kons tan tint hét -
éves ko rá ban el ho zat ta szü lő föld jé ről. 

Te le ki Pál nagy ap ja nem lett mél tat -
lan a nagy bá csi pén zü gyi te het sé gé -
hez: 1873-ban 10 084 fo rint ház bér -
adót fize tett, ti zen öt év vel ké sőbb
pedig 23 684 fo rin tot. (Csak össze ha -
son lí tás kép pen: en nek felét fi zet te a
Pes ten élő leg gaz da gabb Te le ki, Jó zsef,
har ma dát Ti sza Kál mán mi nisz ter el -

nök és öt szö rö sét Es ter házy Mik lós
her ceg. Si mor Já nos her ceg prí más
adó zott nagy já ból ha son ló összeg gel
Bu da pes ten lé vő in gat la nai után.)
Négy lá nyá ból hár mat gö rög szár ma -
zá súak hoz adott fe le sé gül: így ro kon -
ság ba ke rült a Vrá nyi ak kal, a Cur tyak -
kal és a bá ró Eco no mo csa lád dal. A
Mu rá ti  le szár ma zot tak – mind vé gig ra -
gasz kod va gö rög iden ti tá suk hoz – a
20. szá zad el ső év ti ze dei ben szét szó -
ród tak Eu ró pa nagy vá ro sai ban, él tek
kö zü lük Trieszt ben, Bécs ben, Athén -
ban, Marseille-ben és Pá rizs ban is.

A leg fia ta labb és leg szebb Mu rá ti
lány ma gyar arisz tok ra tá hoz ment
hoz zá. Te le ki Gé za ha ma ro san be köl -
tö zött a Jó zsef té ri ház ba. A há zas ság
a csa lád kö ze li is me rő sei sze rint har -
mo ni kus volt, a fia tal gróf bo lon dult
hit ve séért, aki vi szont vas ma rok kal irá -
nyí tot ta a ház tar tást, és aka ra ta el len
nem volt apel lá ta a ház ban. A há zas -
ság ra egyet len tény ve tett ár nyé kot,
hogy a há zas pár nak elein te nem szü -
le tett gyer me ke. A vár va várt gyer me -
kek sor ra hal va jöt tek vi lág ra. Nagy le -
he tett te hát az öröm a Jó zsef té ri ház -
ban, ami kor 1879. no vem ber 1-jén,

nyolc év nyi há zas ság után meg szü le -
tett az ép és egész sé ges utód: szé ki
gróf Te le ki Pál Já nos Ede.

BÓ LI OTT HON

A cse ne vész új szü lött nek a szü lők
annyi ra megörül tek, hogy hét éves ko -
ráig há lá ból a Szent Szűz szí né ben,
kék ben já rat ták. A kis Te le ki Pál na -
gyon ha mar, még az is ko lás kor előtt
meg ta nult né me tül, és va la mennyit tu -
dott gö rö gül is. Te le ki ké sőb bi oda ve -
tett fél mon da tá ból úgy tű nik, hogy e
két nyelv ko rai tu dá sa nem a vé let len
mű ve volt: a Mu rá ti- ház ban sem mi kép -
pen nem a ma gya ré, ha nem a gö rög és
a né met nyel vé volt a fő sze rep. Ma gya -
rul va ló szí nű leg csak a cse lé dek be szél -
tek. A kis gyer mek Te le ki Pál a rend kí -
vül pat riar ká lis, ugyanak kor nagy bá -
csik, nagy né nik és uno ka test vé rek za -
já tól han gos ház ban töl töt te el ső éveit,
fő ként édes any ja felügye le te alatt. 

A csa lád nya ran ta rend sze rint Pri -
bék fal ván tar tóz ko dott, míg a te let Bu -
da pes ten töl töt te. Pri bék fal ván a kis
Pált a kör nyék más bir to kos gyer me -
kei vel együtt a nagy som kú ti ta ní tó ok -
tat ta, ter mé sze te sen anya nyel vi ne ve -
lő nők mel lett. Év vé gi vizs gáit a mai
Deák té ren ál ló evan gé li kus ele mi nép -
is ko lá ban tet te le. Ját szó tár sa két uno -
ka test vé re: Edi na és Je nő, a Nagy som -
kú ton la kó Te le ki Sán dor gyer me kei,
va la mint egy hely be li orvos ná la egy
év vel fia ta labb fia, Fel vin czi Ta káts Zol -
tán – a ké sőb bi ne ves mű vé szet tör té -
nész -o rien ta li sta – vol t. A kö ze li Sza-
mos, a kas tély nyolc hol das park ja min -
den bi zonnyal ki fogy ha tat lan já ték le -
he tő sé get biz to sí tott a gye re kek nek. 

Ka masz ko rá ban nyit va állt előt te a
kas tély könyv tá ra, amely messze föl -
dön hí res volt a ben ne tá rolt köny vek
és ké pek bő sé gé ről, va la mint ar ról,
hogy min den mű meg ta lál ha tó volt
ben ne, ami va la ha is ki ke rült egy Te le -
ki tol la alól. A há rom ezer-két száz kö -
te tes könyv tá rat ma ga Pál ren dez te,
ka ta lo gi zál ta, és a ki lenc ve nes évek ben
leg szor gal ma sabb hasz ná ló ja is volt.
Az „úr fi” sze re tett ólom ka to nák kal ját -
sza ni, bo lon dult Karl May tör té ne -
teiért, tri cik li jén ver seny re hív ta ba rá -
tait, és nem sok kal ké sőbb el dön töt te:
ten ge rész tiszt akar len ni. 

Bi zo nyá ra nagy öröm mel töl töt te el
az a – va ló szí nű leg pó nik ból ál ló – fo -
gat, ame lyet ti zen négy éves ko rá ban ka -
pott szü lei től, s büsz kén haj tot ta lo vait
Pri bék fal va ut cáin és a kas tély park já -

88 RUBICON TÖRTÉNELMI MAGAZIN

Teleki Pál édesanyjával 1890 körül
74 ∞&£ ∞ ∞ § £ ™
74 ∞&£ ∞ ∞ § £ ™



ban. Át la gos nál gyen gébb test al ka ta és
gya ko ri be te ges ke dé sei el le né re meg -
sze ret te a lo va kat, a ké sőb biek ben is
szí ve sen pat tant ló hát ra, és ha ma ro san
va dásszá ava tá sa is meg tör tént. 

A hely be li ba rá tok, ját szó tár sak mel -
lé ha ma ro san magyaror szá gi és er dé -
lyi arisz tok ra ta csa lá dok if jú tag jai is
csat la koz tak: Wenck heim Fri gyes fiai
mellett Pal la vi ci ni György és Edi na, va -
la mint a legif jabb csák vá ri Es ter há zy
gró fok. „Bó li” – aho gyan egy, a ma gyar
nyelv vel ha di lá bon ál ló öreg sváb inas
sza va já rá sa után ne vez ték – ha ma ro -
san a tár sa sá gok ked velt tag ja lett. Ki -
tű nően raj zolt, pil la na tok alatt tu dott
ka ri ka tú rá kat ké szí te ni, na gyon len dü -
le te sen tán colt, és szí ve sen részt vett
min den tré fá ban.

Az or ni to ló gia is el kezd te ér de kel ni.
Szor gal ma san lő döz te a ma da ra kat,
éne kest és ra ga do zót egyaránt, ame -
lye ket Bu da pest re, a Nem ze ti Mú zeum
pre pa rá to rai hoz kül de tett. A ma da rá -
szás ka masz ko rá nak tar tós szen ve dé -
lyé vé vált: le ve le zés ben állt Her man
Ot tó val is, sőt a szá zad utol só évei ben
részt vett egy ma dár ta ni kong resszu -
son Bosz niá ban, mes te re, va la mint

Cher nel Ist ván és a ma da rak iránt szin -
tén ér dek lő dő, de ké sőbb po li ti kus sá
lett Ga ál Gasz ton tár sa sá gá ban. 

DIÁKÉVEK

Az ele mi is ko lai ta nul má nyok el vég zé -
se után a bu da pes ti ke gyes ren di gim -
ná zium ma gán ta nu ló ja lett. Az órá kon
nem gyakran vett részt: ne ve lők gon -
dos kod tak lel ki és szel le mi épü lé sé ről.
A fia tal Te le ki Pál lát ha tóan nem is szo -
rult rá a pia ris ták egy ol da lú – fő ként
a né met re és a fran ciá ra kon cent rá ló
– nyelv ok ta tá sá ra: már gyer mek ko rá -
ban el sa já tí tott négy nyel vet a ma gyar
mel lé. Fran ciául ki tű nően meg ta nult,
és bár idő sebb ko rá ban vé tett né ha he -
lye sí rá si hi bá kat, fo gal ma zá si kész sé -
ge egé szen el ső ran gú volt. 

Na gyon jól be szélt né me tül is, és
édes any já val még érett fér fi ko rá ban is
e nyel ven érint ke zett, írás ban azon ban
már nem volt egé szen ki fo gás ta lan:
ilyen kor „kis sé slam pos, kis sé oszt -
rák–ma gya ros nyel ven” fo gal ma zott –
ahogy egyik ta nít vá nya em lé ke zett.
Ro má nul pe dig min den bi zonnyal a

túl nyo mó részt ro mán la kos sá gú Pri -
bék fal ván ta nult meg va la me lyest,
hogy ne es sen ne he zé re a min den na -
pi érint ke zés a kas tély sze mély ze té vel
vagy ne tán azok kal a fa lu be li gye re kek -
kel, akik kel szü lei ját sza ni en ged ték.
Ké sőbb meg ta nult an go lul, és tu dá sát
ma gán nyelv ta nár ral tö ké le te sí tet te;
né hány szót tu dott hol lan dul, s ké pes
volt po hár kö szön tőt mon da ni, tár sal -
gást foly tat ni ola szul.

Érett sé gi vizs gáit 1897 jú niu sá ban
tet te le, egy osz tály ban pél dául Deutsch
(ké sőbb Hat vany) La jos író-i ro da lom -
tör té nésszel. Ké sőb bi be szé dei ben oly
sok szor em lí tet te az érett sé gi két
szük sé ges ve le já ró ját, je le sül azt, hogy
az ese mény után sé tál hat a ma tu ran -
dus elő ször sé ta pál cá val, és vi sel het
mo nok lit, hogy okunk van azt gon dol -
ni: a ti zen nyolc éves Te le ki ma ga is hó -
dolt e gye re kes örö mök nek. A vizs ga
azon ban mást is je len tett: a vi lág tól jó -
részt el zár tan ne velt és ok ta tott fia tal -
em ber elő ször győ ződ he tett meg ar -
ról, hogy az ál ta la fel hal mo zott tu dás
és meg szer zett mű velt ség nem csak
ver seny ké pes sé te szi őt kortársai kö -
ré ben, ha nem ha tá ro zot tan a leg job -
bak kö zé eme li. Érett sé gi je után, 1897
őszén beirat ko zott a bu da pes ti egye -
tem jo gi ka rá ra, mi köz ben szor gal ma -
san lá to gat ta Ló czy La jos és Chol no ky
Je nő óráit az egye tem föld raj z tan szé -
kén. Sőt, 1898 ta va szán fé l év re beirat -
ko zott a Min ta raj zis ko lá ba, a Kép ző -
mű vé sze ti Fő is ko la előd jé be.

A jog tu do mány va ló szí nű leg egy pil -
la na tig sem ér de kel te a föld rajz fe lé ka -
csin ga tó ju rá tust, min den bi zonnyal
szü lei nyo má sá ra irat ko zott be a jogi
karra. Ám a ké sőb bi köz igaz ga tá si-
közéle ti pá lyá nak elen ged he tet len fel -
té te le volt a jo gi vég zett ség. És ő, en ge -
del mes fiú ként, el is vé gez te a jo got.
Sőt, az 1901–1902-es tan év ben a ma -
gyar óvá ri gaz da sá gi aka dé mia rend kí -
vü li diák ja lett. Eb ben nyil ván egy re be -
te ge sebb, gaz dász vég zett sé gű édes ap -
ja ját szott sze re pet, aki fel akar ta ké szí -
te ni fiát a csa lá di gaz da ság ve ze té sé re.
Az if jú Te le ki siker rel vé gez te stú diu -
mait, s bár a jo gi kar utol só vizs gáin
buk dá csolt, itt si ker rel dok to rált, Az el -
sőd le ges ál lam ke let ke zés kér dé sé hez
cím ű ál lam tu do má nyi dok to ri mun ká -
ját Pik ler Gyu lá hoz, a jo gi kar pol gá ri
ra di ká li sok hoz kö zel ál ló pro fesszo rá -
hoz ír ta.
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