
JEL LEM 
ÉS 

VI SZO NYOK
KORTÁRSAK 

TE LE KI PÁLRÓL
Te le ki Pál ha lá la után szá mos bro sú ra, kü lön nyo mat és ki nyom ta tott

be széd je lent meg Te le ki Pál, az em ber cím mel. 

Te le ki bi zal ma sai, ta nít vá nyai vagy ép pen po li ti kai el len fe lei raj zol ták

meg a cser kész, a hí vŒ, a ma gyar sá gért ag gó dó po li ti kus-ál lam fér fi, 

a ta nár és tu dós alak ját.

Ez a né hány em lék irat író ab ban a sze ren csés hely zet ben volt,

hogy meg les het te az egyéb ként rop pant zár kó zott 

és a ki tá rul ko zás tól ódz ko dó po li ti kus egy-egy fon tos lel ki rez dü lé sét.

Írá saik fi nom elem zé sek egy ja va részt ti tok ba bur kolt lé lek 

megér té sé hez és megér te té sé hez, s raj tuk ke resz tül fel sej le nek 

a sok szor túl sá go san egy ol da lúan áb rá zolt élet út

vi szo nyai és vá lasz tá sai. 
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po li ti kust és az em bert moz ga tó
sze mé lyes mo tí vu mok ról vaj mi
ke ve set tu dunk. Te le ki Pál irat -

ha gya té ka a mai na pig nem ke rült elő:
egyes hí rek sze rint meg sem mi sült
vagy eset leg ő ma ga sem mi sí tet te meg
a ha tal mas le ve le zést, a cé du lá kat és a
ké zi ra to kat. De az sem le he tet len,
hogy az anyag lap pang va la hol. En nek
hí ján el ső sor ban visszaem lé ke zé sek re
és le ve lei re va gyunk utal va, ami kor
sze mé lyi sé gé ről írunk.

A szem lé lő ket min dig meg lep te,
hogy mi lyen ala csony. Szü lei nek egyet -
len gyer me ke volt, több hal va szü le tett
utód után jött a vi lág ra. S bár szü lei ké -
nyez tet ték, vi gyáz tak rá, gyer mek- és
ka masz ko ra szün te len be te ges ke déssel
telt. „Pá lom erő sen kö hög”, „ka nya ró ja
van” (húsz esz ten dős ko rá ban!), „Pá -
lom nak gé ge hu rut ja van” – vissza té rő
for du la tok ezek édes ap ja le ve lei ben.
So kat be te ges ke dett, s ta lán ez és kis
ter me te volt az oka annak, hogy a kor -
ban az úri em ber ség hez elen ged he tet -
le nül szük sé ges egy éves ön kén te si szol -
gá la tát sem töl töt te le – így nép föl ke -
lő had nagy ként vo nult be ka to ná nak
1914-ben. A szerb fron ton szer zett hű -
dé sé nek – má sok sze rint ve se gyul la dá -
sá nak – el ha nya go lá sa ha ma ro san meg -
bosszul ta ma gát: 1922 de cem be ré ben
meg mű töt ték, és éle te hát ra lé vő ti zen -
ki lenc évé ben egy ve sé vel élt.  

Kedv te lé sei ről azon ban így sem
mon dott le: eve zett, ví vott, va dá szott,
rend sze rint hár ma sá val szed te a lép -
cső ket, s mindemel lett erős do há nyos
volt. Jó né hány fény ké pen lát ha tó,
amint füs tö lög a ke zé ben a ci ga ret ta.
Fel je gyez ték, hogy ami kor a sze ge di
kor mány kül ügy mi nisz te re ként el re -
pült a vá ros ból, ked venc szi var jai ból
már csak két da rab volt ná la.

A mo der ni zá ció és a tö meg tár sa da -
lom más szeg men sei vel azon ban ki fe -
je zet ten ha di lá bon állt: rosszul volt a
re pü lőn, ten ge ri be teg sé get ka pott a ha -
jón; egye dül a vo na tot to le rál ta. Ok ta -
tó-ne ve lő cé lú be szé dei ben, írá sai ban
nem ta lált elég éles sza va kat, hogy meg -
bé lye gez ze a „mo zit” és mind azt, ami
ve le járt a két há bo rú kö zött. Kár hoz -
tat ta a „sof főr- lel ket” mint tár sa dal mi
men ta li tást, a „rek lá mok vil ló dzá sa” pe -
dig a jó zan ész től és a mér le ge lés től va -
ló el tá vo lo dást je len tet te szá má ra. „Sof -
főr- lé lek” ide vagy oda, az au tó kért ra -
jon gott, már 1908-ban ren del ke zett
egy jár mű vel, amely nek kulcs sze re pe
lett ké sőb bi fe le sé gé vel való megis mer -
ke dé sé ben. S bár Chol no ky Je nő sze rint
el ső mi nisz ter el nök sé ge után au tó ját
kény te len volt elad ni, már 1924-ből ren -
del ke zünk in for má ciók kal ar ról, hogy
is mét vi dá man ro bo gott a Bükk út jain.

Az au tó, a köny vek és az uta zás: ez
a há rom tar to zott költ sé ges szen ve dé -

lyei kö zé, egye bek ben le gen dá san pu -
ri tán mó don élt, ne ki nem oko zott
gon dot a po los kás szál lo da vagy a für -
dő szo ba hiá nya, a sá tor ban al vás és a
har mad osz tály. Uta zá sai pe dig a két vi -
lág há bo rú kö zött négy kon ti nens
(Euró pa, Af ri ka, Ázsia és Ame ri ka)
szám ta lan or szá gá ra ki ter jed tek. Egy
1931-ben ké szült köz gaz da sá gi ka ri ki -
mu ta tás sze rint Te le ki több kül föl di hi -
va ta los úton és kon fe ren cián vett részt
a hú szas évek ben, mint a tel jes ta ná ri
kar együtt vé ve. 

BAS SO LA ZOL TÁN

Bas so la Zol tán (1902–1968) volt
Eöt vös-kol lé gis ta, gim ná ziu mi ta -
nár, majd mi nisz té riu mi tiszt vi se -
lő em lék ira tait ke ve sen is me rik,
pe dig ezek be mu tat ják a Te le ki
csa lád bel ső éle tét: Bas so la jó
ideig a Jó zsef ná dor té ri ház ban
la kott, ahol Te le ki Gé zá nak, Te le -
ki Pál fiá nak volt a há zi ta ní tó ja.

In cze még a te le fon kagy lót tar tot ta,
ami kor fel pat tant az aj tó, s ke mény
lép tek kel be lé pett raj ta gróf Te le ki Pál.
Felug rot tam he lyem ről, s be mu tat koz -
tam. „Mi új ság? Gon dol tuk, hogy ezek -
nek a na pok nak va la me lyi kén jön.”
Kér dez te, ho gyan érez tem ma gam a

A
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Col le gi um Hun ga ri cum ban, s nem saj -
nál tam-e ott hagy ni. Majd In czé hez for -
dult, né hány uta sí tást adott ne ki, az-
után vitt a bel ső, füg gőfo lyo són át
ugyanazon az eme le ten le vő dol go zó -
szo bá já ba. Előt tem ment, s bár alig
volt ná lam ma ga sabb, ak ko ra lép tek -
kel, alig bír tam kö vet ni.

Ami kor beér tünk a köny vek kel
menn  ye ze tig meg ra kott kis szo bá ba,
be húz ta az aj tó előtt a hang tom pí tó ne -
héz sző nye get, s reá mu tat va az egyik
bőr fo tel re, leült a szem ben lé vő re.

„Tu dom, van már gya kor la ta a ne ve -
lés ben. Gom bocz pro fesszor em lí tet te,
négy évig volt ne ve lő vi dé ken. De Gé -
zá val nem lesz könnyű dol ga. Pu ber tás
za va rok mu tat koz nak ná la, rend kí vül
zár kó zott, nem ol dó dik fel sen ki vel
sem.” Azután rész le tek be ve szően el -
mond ta, mi ben mu tat ko zik a za var,
köz ben ki tért reá, mennyi ben te kint -
he tők a ta pasz talt je len sé gek za va rok -
nak, s mennyi ben a pu ber tás ter mé -
sze tes ve le já rói nak. Ele mez te fia szel -
le mi ké pes sé geit, s büsz ke ség csil lant

ki sza vá ból, ami kor megem lí tet te, má -
ris mi lyen ha tá ro zot tan for dult ér dek -
lő dé se a geo ló gia fe lé.

„Szü le tés na pom ra a tűz há nyók mű -
kö dé sé ről szó ló né met nyel vű ér te ke -
zés sel le pett meg. Eze ket a for rás mű -
ve ket mind át ta nul má nyoz ta hoz zá” –
mu ta tott az egyik pol con lé vő könyv -
sor ra. Az egyik mun kát le is emel te, be -
le la po zott, s vi tá ba szállt a szer ző vel
va la mi lyen szak kér dés ben. […]

A mintegy két órán át tar tó tá jé koz -
ta tás szám ta lan to váb bi ki té rő je és is -
mét lő dé se ré vén olyan ha tá ro zot tan
for mál hat tam meg el ső be nyo má sai -
mat, hogy a ké sőb bi sok-sok éves ta -
pasz ta lat csak kiegé szí tet te, de meg
nem vál toz tat ta őket. Ahogy a té ma
gom bo lyag ját tar tot ta, a ve zér fo nal
mind sű rűb ben csú szott ki a ke zé ből,
új meg új szá lak kí nál gat ták ma gu kat
elem zés re, s időn ként adód tak pil la na -
tok, ami kor a fő té ma szin te tel je sen fe -
le dés be ment.

A so vány, szi kár tes ten – ma gas
nyak köz beéke lé sé vel – kes keny ar cú,

kreol szí nű fej nyu go dott. Az ar cot
legin kább ta lán a sok ránc, ba ráz da jel -
le mez te. A hom lo kon pár hu za mo san,
egyik a má sik mel lett ha ladt, az erő tel -
jes orr is mint ha csak azért emel ke -
dett vol na ki az arc ból, hogy ren det te -
remt sen a felületet össze- vissza ha so -
ga tó vo na lak kö zött. Az orr tő től jobb -
ra és bal ra a száj mel lett le hú zó dó
vo na lak nem si mul tak el az áll szint -
jén, ha nem mé lyen be le vá gód va, még
mint ha a nya kon is foly ta tód tak vol na.
Ve lük pár hu za mo san, ki fe lé és be fe lé
újabb mély ba ráz dák ha sí tot tak az áll -
ba. Nagy fü lei nem si mul tak a fe jé hez.
Sze mei kis sé ki dül led tek.

És ez a csú nya arc még sem tűnt
csú nyá nak. A von ta tott tem pó jú be -
széd, ami ben a mon dat na gyobb egy -
sé gei s gyak ran az egyes sza vak is egy -
más tól hosszabb-rö vi debb idő tar tam -
mal el kü lö nít ve áll tak, sa já tos jel le get
köl csö nöz tek ne ki.

Ne héz ke sen fe jez te ki ma gát. Gyak -
ran a váll nak, a kéz nek su ta moz du la -
tá val zár ta egésszé a mon da tot, ami
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egyéb ként be fe je zet len ma radt. Ha
állt, lá bait ter pesz ál lás ba he lyez te s
úgy be szélt. Időn ként egyik uj já val fe -
lül ről mel lé nyé be ka part, vagy an go -
los ra nyírt ba jusz ká já nak szá lait hú zo -
gat ta, vagy felül ko pasz s kétol dalt rö -
vid re vá gott ha jú fe jét si mo gat ta vé gig.
Né ha kí no san hosszú pau zá kat is tar -
tot t a mon dat kö ze pén, szá ja ilyen kor
va la mi su ta mo soly ba me re vült. Szin -
te se gí te ni sze re tett vol na raj ta az em -
ber, mint a da do gó diá kon, aki nek van
mon da ni va ló ja, de nem ta lál ja meg
hoz zá a ki fe je zést. […]
(Bas so la Zol tán: Ki vol tam… Egy kul -
tusz mi nisz té riu mi ál lam tit kár val lo má -
sai. Bu da pest, 1998, Or szá gos Pe da gó -
giai Könyv tár és Mú zeum, 134–136. o.)

CHOL NO KY JE NŐ

Te le ki el ső ba rá tai kö zé tar to zott
Chol no ky Je nő (1870–1950), a
fur csa, szang vi ni kus, de nagy 
te het sé gű föld rajz tu dós, aki vel
azon  ban az el ső vi lág há bo rú
után meg la zult a kap cso la ta: ez

itt idé zett írá sá nak egyes uta lá -
sai ból, for du la tai ból ki is tű nik.
Chol no ky 1998-ig szin tén ké zi rat -
ban lé vő em lé ke zé sei a szab vá -
nyos ma gyar em lék írói min tát
kö ve tik, ap ró anek do ták kal, li -
neá ris szem lé let ben, kü lö nö sebb
szé pi ro dal mi ér ték nél kül, pe dig
Je nő test vé re volt a két tra gi kus
sor sú író, Lász ló és Vik tor. Chol -
no ky sok szor rosszul em lék szik a
té nyek re, év szá mai pon tat la nok,
a tör té ne lem szá má ra már csak
tör té ne tek fü zé re. Ez nem is cso -
da, hi szen em lék ira tait het ven öt
éves ko ra után, tel jes ma gá ra ha -
gya tott ság ban fe jez te be 1945
után, mi köz ben megin dí tó pre ci -
zi tás sal ren dez get te el sa ját irat -
ha gya té kát.  

Ami kor ve se baj ban meg be te ge dett, na -
gyon le volt sújt va. A gróf né, szül. Bis -
sin gen- Nip pen burg Han na te le fo nált
ne kem, hogy men jek föl már egy ki csit
fel vi dí ta ni a fér jét, mert na gyon le han -
golt. Fel men tem, s amint szok tuk, va -
la mi föld raj zi kér dés fö lött vi tat koz ni

kezd tünk. Mert igen gyak ran meg tet -
te, hogy ha el volt fá rad va, hogy át jött
hoz zám az Egye tem Föld raj zi In té ze -
té be be szél get ni, s min dig vol tak prob -
lé máink, hisz a gaz da ság föld raj zi és
po li ti kai föld raj zi kér dé sek min dig szo -
ro san össze függ nek fi zi kai föld raj zi
kér dé sek kel. Be teg ágya mel lett is va la -
mi ilyen fé le prob lé mát húz tam elő, de
olyant, hogy ne ki le gyen az tán iga za.
Annyi ra be le me le ge dett, hogy egé szen
felélén kült. Az tán otthagy tam ne ki egy
rep ro du kál ha tat lan ki fe je zé sek kel
hem zse gő, tré fás ver set az ő be teg sé -
gé ről és en nek po li ti kai és tu do má -
nyos ha tá sá ról. A gróf né el mond ta,
hogy ak ko rá kat ne ve tett, ami kor elol -
vas ta, hogy szin te már túl sá gos volt,
be teg sé gé re va ló te kin tet tel. De még
na gyobb mu lat sá ga telt ab ban, hogy
olyan – tel je sen rep ro du kál ha tat lan –
ver set írt, hosszú köl te ményt, fe le let -
kép pen, hogy az megint ki tű nően jel -
lem zi az ő rend kí vü li sze rény sé gét,
tisz ta lel kű sé gét és szin te a ci niz mu sig
me nő igény te len sé gét. […]

A mi nisz ter el nök ség Te le ki nek igen
sok pén zé be ke rült. ő ma ga mond ta
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ne kem, hogy kö rül be lül 800 000 ko ro -
nát fi ze tett rá, s ami kor le kö szönt és
átad ta he lyét gróf Beth len Ist ván nak,
ak kor el kel lett ad nia szép, nagy au tó -
ját. Ez a pu ri ta niz mus, azt hi szem,
egye dül áll a vi lág tör té ne lem ben. Ott
volt a tűz hely mel lett, annyit ve he tett
vol na fel bi zal mas kiadá sok cí mén,
amennyit akart. És ő még az ide gen
dip lo ma ták meg ven dé ge lé sé nek költ -
sé geit is sa ját zseb ből fe dez te.

Van nak olya nok, akik nem átall ják
ki je len te ni, hogy Te le ki di let táns volt
a geog rá fiá ban is, meg a po li ti ká ban is.
Ez nem áll. A föld rajz egyes ágai ban
igenis ki tű nő szak em ber volt. Po li ti ká -
ja a leg tisz tább, legegye ne sebb ha za -
sze re tet volt, s be csü le tes ha za sze re -
te té nek lett ál do za ta. Ra vasz kod ni
nem akart és nem is tu dott. De ez
nem po li ti kai di let tan tiz mus.

Te le ki, ott hagy va a mi nisz ter el nök -
sé get, lel ke sen lá tott a ta ní tás hoz. A
Köz gaz da ság-tu do má nyi Ka ron Föld -
raj zi In té ze tet ren de zett be, s a ta nít -
vá nyo kat nem csak előadá sok on, ha -
nem gya kor la to kon is ta ní tot ta. Nem
volt jó előadó, na gyon is sok gon do la -
tot tö mö rí tett össze, és így ne he zen
ér tet ték és ne héz volt meg ta nul ni azt,
amit előadott. Az egye te mi hall ga tó el -

vég re hall ga tó ko rá ban még lai kus, na -
gyon is jól meg kell ma gya ráz ni az
alap fo gal ma kat. Az tán le gyen a leadott
anyag könnyen át te kint he tő, lo gi kus
rend ben. De írá sai is sok szor olyan na -
gyon tö mö ren gon do lat gaz da gok,
hogy ne héz ol vas má nyok. Ter mé szet -
tu do má nyi tu dá sa na gyon nem volt
ele gen dő ah hoz, hogy a fi zi kai föld raj -
zot ta nít has sa és mű vel hes se, de a fi -
zi kai föld rajz már le szűrt ered mé nyeit
na gyon jól fel tud ta hasz nál ni, hogy ve -
lük a po li ti kai és gaz da sá gi föld rajz je -
len sé geit kel lő kép pen ér tel mez ze. Min -
dig hang sú lyoz ta, hogy min den ilyen
prob lé má nak el ső és leg főbb kel lé ke,
hogy az il le tő po li ti kai vagy gaz da sá gi
ál la pot kel lő tár gyi la gos ság gal és pon -
tos ság gal le gyen leír va, jel le mez ve. Ha
mond juk Itá lia és Né metor szág gaz da -
sá gi ál la po tá nak kü lönb sé gét in do kol -
ni akar juk, ak kor elő ször pon to san le
kell ír nunk mind két or szág gaz da sá gi
ál la po tát. Ha ez a leírás nem tár gyi la -
gos, nem elég ala pos vagy nem elég
pon tos, ak kor az össze ha son lí tás sem
lesz az, s ek kor va ló ban he lye sen nem
le het a kü lönb sé gek okát meg ma gya -
ráz ni. És Te le ki nek leg na gyobb ere je
az ál la po tok igen tár gyi la gos és ala pos
jel lem zé sé ben volt. […]

Sok kal mé lyeb ben já ró gon do la tok
és sok kal több tu dás mu tat ko zik Te le -
ki min den mun ká já ban, hogy sem azt
di let tan tiz mus nak ne vez het nők. Két -
ség te len, hogy gon do la tait nem tud ta
kö zért he tő for má ban ki fe jez ni, ne he -
zen írt és ne héz ke sen adott elő, de ha
el len ke ző leg, min den gon do la tát úgy
tud ta vol na ki fe jez ni, hogy azt min den -
ki megér tet te vol na, ak kor bi zo nyo san
nép sze rűs kö dés sel vá dol ták vol na
meg. Mert va la mi vel vá dol ni, az ő
rend kí vü li ér de meit le ki csi nyí te ni, ez
a te het ség te len kö zép sze rű sé gek ren -
des el já rá sa, hogy sa ját tör pe sé gü ket
né mi leg el kö dö sít sék.

Te le ki ki tű nő po li ti kai ér zé ké re vall,
hogy a cser kész in téz ményt olyan me -
le gen, olyan lel ke sen párt fo gol ta. A ma -
gyar cser ké sze ket ki vit te Ang liá ba a
nem zet kö zi dzsem bo ri ra, vi szont Bu -
da pest re meg hív ta a vi lág cser ké szeit.
Nagy sze rű pa rá dé volt az Gö döl lőn, s
meg ha tó volt lát ni, ami kor Te le ki, a ke -
gyel mes úr, az egye te mi ta nár kö zön -
sé ges cser kész ru há ban fel ve zet te ma -
gyar cser ké szeit a Kor mány zó Úr elé!

Te le kit má so dik mi nisz ter el nök sé -
ge ide jén na gyon fél tet tem, kez det től
fog va. A vi lág tör té ne lem gé pe ze te ir -
tóz ta tó lej tőn kez dett le fe lé gör dül ni,
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mert a leg ve sze del me sebb em be ri be -
teg ség, a fa na tiz mus lett úr rá a lel ke -
ken. A né me tek fa na ti kus ha ta lom vá -
gya, az an go lok és fran ciák fa na ti kus
né met gyű lö le te el ra gad ta az em be ri -
ség fe lét, s a vég zet el ke rül he tet len
volt. Akár hogy vég ződ jék, bor zal mas
ka taszt ró fa lesz be lő le, ezt lát ni le he -
tett elő re. És a ka taszt ró fa be kö vet ke -
zett. A Ró mai Bi ro da lom bu ká sa, a
mon gol já rás, a tö rök hó dí tás mind el -
tör pül ez zel a ka taszt ró fá val szem ben.
És a vég ze tes ka taszt ró fá nak egyik leg -
saj ná lat ra mél tóbb, egyik legel ső ál do -
za ta volt Te le ki Pál gróf.

(Chol no ky Je nő önélet raj za. In: Vár
Uc ca 17, 1998/2, 300., 302–303. o.)

FO DOR FE RENC

A cser ké szet, nép szö vet sé gi meg -
bí za tás, a föld raj zi élet vagy a re -
ví zió kép vi se le te gyak ran szó lí tot -
ta el egye te mi ka ted rá já ról Te le -
kit. Ilyen ese tek ben örök „se géd -
ta ná ra”, az ál do zat kész Fo dor
Fe renc (1887–1962), a ma gyar
tár sa da lom- és gaz da sá gi föld -
rajz egyik nem kel lő kép pen mél -
tá nyolt mű ve lő je he lyet te sí tet te
őt tan szé kén. Az ő Te le ki ről írt, so -
káig ké zi rat ban ma radt köny ve
sze mé lyes érzel mek kel olyan nyi ra
te lí tett, hogy ér de mes nek tar tot -
tuk fel ven ni sze mel vé nyeink kö zé. 

Dé ká ni tisz tét azon ban nem so káig vi -
sel het te, mert 1922 őszén sú lyos baj -
ban, ve se sor va dás ban meg be te ge dett.
Be teg sé gét még a szerb harc té ren szer -
zett hű lés okoz ta. No vem ber ben Illyés
[Gé za – A. B.] pro fesszor haj tot ta vég -
re a szük sé ges mű té tet a Ró kus Kór -
ház ban, a jobb ve sét el tá vo lít va. So kan
sej tet ték, de ke ve sen tud ták bi zo nyo -
san, hogy ez az egyéb ként is gyön ge
test al ka tú em ber két év ti ze den át a leg -
na gyobb egész sé gi koc ká zat tal vi sel te
azt az ál do za tos mun kát, amit vál lai ra
vett, de amit ő ál do zat nak so ha sem te -
kin tett. „A ha zá val szem ben ál do za tok
nin cse nek” – mon dot ta nemegy szer.
Egyet len ve sé vel vet te ma gá ra a né ha
na gyon fá rasz tó felada tok egész so rát.
Ma ga sem hit te, hogy mun ka ké pes sé -
gét meg tud ja tar ta ni. En nek el le né re
min den re vál lal ko zott, amik ne héz tes -
ti fá ra dal mak kal is jár nak, ma gát so ha -
sem kí mél te, rit ka ság volt azt lát ni,
hogy a lép cső ket nor má li san ve szi: ket -
te sé vel-hár ma sá val szö kött fel azo kon.
Cser kész tá bo rok ban föl dön hált, és

sem mi fé le fi gyel mez te tés re sem hall -
ga tott, hogy kí mél je ma gát, sőt né ha
fa nyar ci niz mus sal ön ma ga iránt há rí -
tot ta el a gon dos ko dást. Szin te cso dá -
la tos volt kö te les ség tu dá sa, s eb ből
hoz zá tar to zói ké ré sé re sem en ge dett.

Be teg sé ge ide jén vol tak ha lál sej tel -
mei, de ön ma gáért va ló ag go dal ma kat
so ha sem mu ta tott. A szí vé hez kö zel ál -
ló cser ké szet ről min de ne set re igye ke -
zett gon dos kod ni, s mi vel nem le he -
tett biz tos mun ka ké pes sé ge vissza -
szer zé sé ben, a fő cser kész ség ről le -
mon dott, és ma ga ja va sol ta, hogy a
kor mány zó gr. Khu en- Hé der vá ry Ká -
rolyt ne vez ze ki ma gyar fő cser kész -
nek. Ő  ma ga 1923-ban tisz te let be li
főcser  ké szi ki ne ve zést ka pott. Lé nye -
gé ben mégis min dig csak ő ma radt a
magyar fő cser kész, fő leg ami a cser ké -
sze tért va ló mun kát il let te.

Ez a gyön ge tes tű, de szí vós és szi -
kár em ber sú lyos be teg sé gé ből is
össze szed te ma gát, s ké sőbb ön ma gá -
val szem ben va ló ci niz mus sal nem egy -
szer em le get te, hogy kö rül fa rag ták a
tes tét, mint egy gyu fa szá lat. Va ló já ban
azon ban so ha sem sza ba dult meg egé -
szen be teg sé gé ből, s ha lá láig Illyés pro -
fesszor felügye le te alatt ma radt. Mun -
ka ere je nem csök kent ugyan, mert a
lé lek sok kal erő sebb volt ben ne, mint
a test. E szer vi hiá nyá nak kel lett tu laj -
do ní ta ni, hogy ar ca sa ját sá go san átala -
kult asz ké ta arc cá vál to zott és ide je ko -
rán megöre ge dett. 

[…] Lel ké nek mély sé ge lep lez he tet -
le nül árul ko dott sze rény né zé sén ke -
resz tül is. Ne ki min den ki kény sze rű leg
hitt, s ő is so kak nak hitt, mert nem
volt jó em ber is me rő, s ilyen kor gyak -
ran csa ló dott azok ban is, aki ket kö ze -
lebb eresz tett ma gá hoz. Egé szen kö -
zel re azon ban na gyon ke ve se ket eresz -
tett. Tes te so kat szen ve dett, de er ről
alig akart tu do mást ven ni, s ci ni ku san
el hes se get te ma gá tól az ön kí mé le tet.

Moz gé kony sá gát azon ban so ha sem
vesz tet te el, s nem egy szer tör tént
meg, hogy cser kész tá bo ro kat lá to gat -
va, egy-egy jó ko ra hegy re olyan me net -
ütem ben ro hant fel, hogy fia tal cser -
kész tisz tek is ki ful lad tak mel lő le.

A spor tok kö zül leg to vább a ví vás sal
fog lal ko zott. Va la mi kor az eve zés nek is
hí ve volt. Még aty ja ala pí tot ta a Hun nia
Csó na ká zó Egy le tet. Fia is hű ma radt a
Hun niá hoz, szí ve sen járt oda, mert jól
érez te ma gát a mű velt kö zép osz tá lyi
kör nye zet ben. 1925-től ha lá láig igaz ga -
tó sá gi tag ja ma radt, s még 1940-ben is
részt vett köz gyű lé sü kön, s mit te he tett
vol na mást: ott is ta ní tott, a mű velt kö -

zép osz tály nak a nem zet éle té ben va ló
felada tai ról be szélt.

(Fo dor Fe renc: Te le ki Pál. 
Bu da pest, 2001, Mi ke és Tár sa 

An tik vá rium, 92–95. o.)

KO VÁCS IM RE

Te le ki ta nít vá nya volt Ko vács 
Im re (1913–1980) író, szo ciog   rá -
fus, pa raszt pár ti po li ti kus is, aki -
nek ki je len té sei ugyan sok szor
tar tal maz nak bán tó ál ta lá no sí -
tá so kat, de Te le ki vel kap cso lat -
ban, mint lát juk, haj lan dó volt
sa ját egy ko ri ál lás pont ját is fe lül -
bí rál ni. Há rom év vel ha lá la előtt
Hu szár Ti bor be szél ge tett vele
New York ban. 

Te le ki a gaz da sá gi föld rajz-ta ná rom
volt az egye te men, aki na gyon sze re -
tett be szél ni. Már csön get tek, vé ge
volt az órá nak, még min dig be szélt,
már be csen get ték a kö vet ke ző órát,
még min dig be szélt. Már ki szál lin gó -
zott min den hall ga tó ja, ő még min dig
be szélt. Hal lat lan tu do má nyos fel ké -
szült sé géért sze ret tem, és előadá si
mód sze réért, ahogy il luszt rál tan, ve tí -
tett ké pek kel, tér ké pek kel, diag ra mok -
kal stb. tar kí tot ta előadá sait. Úgy ta lál -
tam, hogy va ló ban nagy ko po nya, na -
gyon jó egye te mi ta nár. […]

Te le ki a le he tő sé ge ken be lül re for -
mer volt, ő ma ga is érez te, hogy ez így
nem ma rad hat, és annyi ra azért jó ta -
nár volt, és jó em ber is me rő volt, hogy
tud ta, szük ség van bá to rí tás ra, és szük -
ség van se gí tés re. Miért kel lett ő ne -
künk a Kem sé hez; hogy ő ír ja az elő -
szót? Mert ő Te le ki volt; ha mi nem
tud juk ma gunk ra föl hív ni a fi gyel met,
legalább egye te mi kö rök vagy po li ti kai
kö rök rá fi gyel nek, Te le ki vál lal ko zott
er re. Szó val Te le ki bá to rí tott, Te le ki
néz te a ma gyar lát ha tárt, hogy hol van -
nak je len sé gek, amik biz ta tóak, bá to -
rí tóak. Ma gá tól ér te tő dően le szá mít va
a szél ső balt, ma gá tól ér te tő dően le szá -
mít va az ak kor már je lent ke ző szél ső -
job bot, szó val ők fél tek mindegyik
irány tól, a for ra da lom tól. […]

Te le ki egy es te, zá rás után össze hí -
vott ben nün ket. Ez egy be szél ge tés
volt, de mo no lo gi zá lás sá vált az ő ré -
szé ről. Hi de gen vil lant a te kin te te a
szem üve ge mö gül, szin te ta ná ri póz -
ban mond ta, hogy ezt így nem le het
csi nál ni. Nem fe lej tem el, hogy ak kor
azt mond ta: „most vissza té rek az osz -
tá lyom hoz…” Ez a kulcs Te le ki hez. 
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[…] Utol já ra Te le ki vel mi nisz ter el -
nök ként va la mi kor 1940 vé gén, ősszel
vagy ’41 ko ra ta va szán a Jó zsef té ren
fu tot tam össze; ott volt há za, ame lyik -
ben la kott, bár a Sán dor-pa lo tá ban is
la kott, de időn ként eb be a Jó zsef té ri
há zá ba vo nult vissza. Egy es te, al ko -
nyat kor – azt is elárul ha tom ne ked,
hogy ran de vúm volt a Du na-par ton 7
óra kor egy leánnyal – hát 1/2 7-kor
össze fu tok Te le ki vel. Nem le he tett ki -
tér ni egy más elől. Mon dom, jó es tét,

pro fesszor úr, hogy van? Ma rad tam a
pro fesszo ri meg szó lí tás nál, an nak el -
le né re, hogy ak kor mi nisz ter úr nak
szó lí tot ták. Olyan fél szeg volt – min -
dig vol tak fél szeg moz du la tai –, ke zet
fo gunk, és ahogy meg fog ja a ke zem,
húz ma ga fe lé egy ki csit, je lez ve, hogy
örül, hogy ta lál koz tunk. El kez dünk be -
szél get ni min den ről, hogy én hogy lá -
tom az or szág hely ze tét, mik itt a ki -
lá tá sok, mi van, ki akart szed ni be lő -
lem dol go kat. Már 1/2 8, már 8 óra,

már 1/2 9, mon dom, hát az a sze ren -
csét len leány ül va la me lyik ká vé ház te -
ra szán, mi lesz itt ve lem, már akar tam
mon da ni, hogy ne kem ran de vúm van,
el kell men ni, de ugyanak kor érez tem,
ez az em ber most va la ki vel be szél get -
ni akar. Mert ő is egy ma gá nyos em ber
volt, nem na gyon osz tot ta meg iga zán
a ben ső gon do la tait, ott, a Ká ro lyi-pa -
lo tá ban, ott ki tört be lő le; hogy „vissza -
té rek az osz tá lyom hoz”. Ő mond juk
ezt nem mond ta se hol előt te, ő nem
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ad ta se hol je lét an nak, hogy ha dön te -
ni kell, ak kor ő hogy fog dön te ni. Ő
úgy állt előt tünk, hogy ő sze ret ne va -
la mit csi nál ni, ő egy jó aka ra tú, jó in du -
la tú em ber, föl mér te a dol gait, most
mu tat ta meg ön ma gát, hogy ő így dön -
tött, a ma gá nyos sá gá ból, a zár kó zott -
sá gá ból egy pil la nat ra ki lé pett, és ott,
a Jó zsef té ren érez tem ná la – most
megint könnyű azt mon da nom –,
mint ha megérez tem vol na, hogy ez az
em ber hogy fe je zi be, de ak kor lát tam
meg azt a di der gő ma gá nyos sá gát.
Hiá ba ment ő vissza az osz tá lyá hoz, az
osz tá lya nem ad ta ne ki azt a biz ton sá -
got, azok tól már nem vár ha tott sem -
mit, az egy vesz tett ügy volt, mint
ahogy az tán az egész vesz tett ügy lett,
az or szág is. Ak kor egy ki csit azért
bán tott, hogy én mi lyen ke mény és szi -
go rú vol tam ve le szem ben. 

(Hu szár Ti bor: Be szél ge té sek. Bu da -
pest, 1983, Mag ve tő, 85–87. o., 128–
130. o. Be szél ge tés Ko vács Im ré vel)

SZE GE DY- MA SZÁK ALA DÁR

Sze ge dy- Ma szák Ala dár (1903–
1988) Te le ki ta nít vá nya volt az
egye te men, majd a Kül ügy mi -
nisz té rium mun ka tár sa lett. Ber -
li ni évei után Bu da pes ten, a Dísz
té ren tel je sí tett szol gá la tot. Kö -
vet ke ze tes né met el le nes sé gé nek
kö szön het te, hogy 1944 már ciu -
sa után a Ges ta po fog lya lett,
majd Da chau ba de por tál ták.
1945 után wa shing to ni ma gyar
kö vet lett, majd Nagy Fe renc le -
mon dá sa után ő is visszaad ta kö -
ve ti meg bí zá sát, és emig rá ció ba
vo nult. Az Ame ri ka Hang ja mun -
ka tár sa lett, és Wa shing ton ban
hunyt el. Sze mé lyé ben nem csak
fon tos ta nú val ren del ke zünk a
ta nár és a kül po li ti kus Te le ki ről,
ha nem egye dül ál lóan éles sze mű
meg fi gye lő vel is.

Ha Te le ki Pált va la me lyik ma gyar po li -
ti ku si ka te gó riá ba egyál ta lán be le he -
tett so rol ni, ak kor leg föl jebb az er dé -
lyi jel ző il lik rá – rész ben. Nem csak csa -
lád ja ré vén, ha nem azért is, mert ő is
pár hu za mot lá tott a tö rök és a császár
kö zött egyen sú lyo zó Er dély, a ná cik és
az oro szok kö zé ékelt Ma gyaror szág
hely ze te kö zött. Er dély az ő re ví ziós
tö rek vé sei nek is leg főbb cél pont ja volt,
eb ben tel je sen egyetér tett Bes se nye y -
vel és Csá ky val. Alap já ban vé ve na gyon
haj lott a ha gyo má nyos pat riar ká lis föl -

fo gás fe lé, szí ve sen idé zett egy pa rasz -
tot: „Ki rály kel le ne, mert az úri em ber.”
A hang súly per sze in kább az úri em be -
ren, mint a ki rá lyon volt. Vi szont a
nob les se ob li ge el vét rop pant ko mo -
lyan vet te. A má so dik bé csi dön tés
után kas té lyát a leg na gyobb ti tok ban
az ál lam nak aján dé koz ta, és ami kor a
par la ment ben nyil vá nos ság ra ke rült,
el pi rult, annyi ra ké nyel met le nül érin -
tet te. Alap ve tően kon zer va tív beál lí -
tott sá ga nyil vá nult meg ab ban, hogy a
Ma gya ry Zol tán és Györ ffy Ist ván ál tal
irá nyí tott Táj- és Nép ku ta tó Köz pont
1938-as kiál lí tá sát be til tot ta, mert az
OMGE és a Ke res ke del mi Bank ki fo gá -
solt né hány felira tot, ame lyek drasz ti -
ku san áb rá zol ták a ma gyar tár sa dal mi
és gaz da sá gi rend visszás sá gait.

Egyéb vo nat ko zás ban azon ban in -
kább ki vé tel szám ba ment a ma gyar po -
li ti ku sok kö zött. El ső sor ban azért, mert
mint tu dós és pe da gó gus egy faj ta össze -
füg gő rend szer ben gon dol ko dott, és a
ne ve lést a po li ti kus felada tá nak is te kin -
tet te. Arisz tok ra ta lé té re nem a Nem ze -
ti, ha nem az Or szá gos Ka szi nó ban vitt
sze re pet, a kö zép osz tályt igye ke zett bi -
zo nyos fo kú – tár sa dal mi, nem po li ti kai
– közéle ti te vé keny ség re ösz tö nöz ni és
ne vel ni is. Hiány zott be lő le a kí mé let le -
nül világos lo gi ka, amely pél dául Beth -
lent, vagy az ösz tö nös tak ti ká zás, amely
Kál la yt jel le mez te. Nem gon dol ko dott
ha ta lom ban, párt hí vek ben, csak hí vek -
ben és fő leg ta nít vá nyok ban, nem több -
ség ben, ha nem be fo lyás ban. Nem tö rő -
dött az zal, hogy az örö költ po li ti kai gar -
ni tú rát sa ját hí vei vel vált sa fel, ha nem
csak az zal, hogy né hány meg bíz ha tó
em be rét is be hoz za az új kép vi se lő ház -
ba, amely az 1939. áp ri lis leg vé gén
fölosz la tott Göm bös- fé le kép vi se lő ház
he lyé be az új vá lasz tó jo gi tör vény alap -
ján tit ko san volt meg vá lasz tan dó. Vi -
szont a kor mány ból fo ko za to san el tá vo -
lí tot ta Kun dert, Tas ná di Na gyot és Ja -
rosst, akik Im ré dy hez áll tak kö zel. Szá -
la si párt ját ke vés sel ki ne ve zé se után
fölosz lat ta, de azt szó nél kül tu do má sul
vet te, hogy a kor mány párt több sé gük -
ben jobb ol da li jelöl te ket ál lít son. El tűr -
te, hogy a kor mány saj tó to vább ra is
szél ső sé ges han gon ír jon, de a nem zet -
po li ti kai szol gálat tal ti tok ban sa ját, bi -
zo nyos jobb ol da li ele me ket sem nél kü -
lö ző prog ram ját hir det te. Nem hiá ba
volt lel kes cser kész, va la mi von zot ta őt
az in di án ro man ti ka fe lé: kons pi ra tív ter -
mé szet volt, amint a frank ügy ben vagy
az Egye sült Ke resz tény Nem ze ti Li gá -
ban ját szott sze re pé ből is ki tű nik. Mi -
nisz ter el nök ko rá ban is szí ve sen fo lya -

mo dott kons pi ra tív esz kö zök höz, bi zal -
mi em be rek kel, köz ve tí tők kel ope rált,
sok szor na gyobb súlyt he lye zett a ku -
lisszák mö göt ti, mint a nyil vá nos sze -
rep lés re, a köz ve tett, mint a köz vet len
ak ció ra. Csa lád tag jait szí ve sen hasz nál -
ta föl po li ti kai missziók ra, ele ve na -
gyobb bi zal mat ér zett irán tuk. Sa já tos
egyé ni, in kább asszo cia tív gon dol ko dá -
sa és stí lu sa volt, amely nemegy szer
kon fú zus nak lát szott. Egy va sár nap
vagy ün nep nap dél után – ha jól em lék -
szem, 1939 jú liu sá ban – Uj vá ry De zső -
vel együtt be ren del tek a kül ügy be,
hogy a Mus so li ni hoz in té zett fran cia és
a Hit ler hez in té zett né met le ve lét le gé -
pel jük. A né met le vél kis sé slam pos, kis -
sé oszt rák-ma gya ros nyel ven volt ír va.
Az ér te lem szi go rú tisz te let ben tar tá -
sá val át fé sül tem, mon da to kat ket -
téoszt va, de a főne ve ket, igé ket és jel -
ző ket nem vál toz tat va. Új ból le kel lett
ír nom, mert az ere de ti szö ve get tel jes
mér ték ben hely reál lí tot ta. Be szé dei ben
sok szor el ka lan do zott a tárgy tól, né ha
kis sé ku szán, né ha na gyon hossza dal -
ma san. Nemegy szer az volt az em ber
ha tá ro zott be nyo má sa, hogy szán dé ko -
san tet te, így akar va a ki fá rasz tás esz -
kö zé vel le sze rel ni a nyug ta lan ko dó, sőt
eset leg lá za do zó kép vi se lők ből ál ló hall -
ga tó sá got.

Az em ber na gyon bí zott ben ne,
mert so ha a leg ki sebb két ség sem me -
rül he tett föl, hogy egyé ni am bí ciói nin -
cse nek, csak szol gál ni akar, és hogy a
ma gyar nem ze ti ér de ke ket so ha sem
ál doz ná föl va la mi lyen ideo ló gia ol tá -
rán. És azt is tud ta az em ber, hogy a
hol nap ra is gon dol, hi szen egye te mi
és cser kész mun ká ja a foly to nos ság, az
után pót lás biz to sí tá sát szol gál ta. Ta lán
va la mi lyen me ri to krá ci á ra is gon dol -
ha tott, amely ben a ha gyo má nyos ve -
ze tő ele mek nek is fon tos sze re pük lett
vol na, de amely nyit va állt vol na mind -
azok előtt, aki ket ké pes sé geik, tel je sít -
mé nyeik, tu dá suk vagy er köl csi ma ga -
tar tá suk ve ze tő sze rep re al kal mas sá
tesz. Tele ki nél az ál lam nem ját szott
olyan közpon ti sze re pet, mint a ma -
gyar po li ti ku sok több sé gé nél, ő ta lán
Szé che nyit kö vet ve nem annyi ra ha tal -
mi, mint in kább tár sa dal mi ka te gó -
riák ban gon dol ko dott, a tár sa dal mi
erő ket sze ret te vol na az ál la mi ap pa -
rá tu son kí vül is ak ti vál ni, az ál lam tár -
sa da lom ala kí tó sze re pét legalábbis tu -
da to san kiegé szí te ni a tár sa da lom ál -
lam ala kí tó sze re pé vel.

(Sze ge dy- Ma szák Ala dár: Az em ber
ősszel vissza néz… Bu da pest, 1996,

Eu ró pa-His tó ria, 247–250. o.)
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