
TELEKI LÁSZLÓ ÉS KEGYENCE. 
(Első közlemény.) 

Nagy eseményeket ígért az 1811. esztendő. A Regélő még 
1843-ban is emlegeti az 1811-i nagy üstököst. Várady-Szakmáry 
Donát, a lucsivnai fürdő tulajdonosa, Kossuth Lajosnak 81. 
születésenapjára a híres 1811-i tokaji termésből négy üveg bort 
küldött Turinba. A nagy remetének búbánatba merült kedélye 
kissé felvidult a régmúlt gyermekkori emlékeken: «Rengeteg 
Cométa iramlott az égen, amikor azt a nektárt szűrték, — írja 
köszönő levelében — az asszúszőlőt válogató szüretelök nap
jában négyszer is kénytelenek voltak megmosni kezeiket, hogy 
dolgozhassanak, úgy összetapadtak ujjaik a czukros szőlő
nedvtől, mint ha híg enyvben markolásznának. Magam láttam, 
saját ujjaimon is tapasztaltam, mert biz én akkor már kilencz 
éves ficzkó voltam, emlékezem.»1 

Ennek az égi és földi csodákban gazdag esztendőnek őszén 
látta meg a napvilágot Liszt Ferenc, «hírhedett zenésze a 
világnak», és ennek a híres esztendőnek februárjában született 
Pesten gr. Teleki László, a nagy családban e néven a negyedik. 
A két gyermek planétája messze elkanyarodott egymástól, 
csak a század derekán találkoztak ismét honi földön midőn 
Lisztet tisztelői rivalgó éljenzéssel, fáklyás menettel kísérték 
a Pesti Kör szállásához. A lakomán az elmés áldomások 
egyikére, «a gróf Teleki László által ráköszöntöttre, Liszt 
Ferenc válaszolt.»2 

Sorsuk ismét szétvált és a közelgő 48-as események örökre 
meghatározták Teleki László útját. Már akkor rálépett a gol-
gotás útra, honnan nem volt visszatérés. Épen félszázad ese
ményeinek mindenkor igen érzékeny és mély átélése után, 
férfias becsülettel, de összetört szívvel megtért őseihez: jött 
ismét egy koméfcás esztendő, az 1861-i, és elszólította gróf Teleki 
Lászlót abból a körből, ahol nem tudták, nem akarták, nem 
merték megérteni. 

1 'Ellenzék, 1383. 242. sz. 
2 Honderű, 18Í6. I. 375. 1. 
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I. A Kegyenc ig . 

Id. gr. Teleki Lászlónak első házasságából — huszon
negyedik születésenapjáu kötötte a Cid-fordító gr. Teleki Ádám
nak és hadadi báró Wesselényi Máriának leányával, Máriával, 
— négy gyermeke született.1 Ez a házasság nem volt boldog. 
Voinovich Géza id. Teleki László irodalmi munkásságáról közölt 
tanulmányában2 oly össze nem illő párt mutat be, házas életüket 
annyira kedélytelennek festi, hogy ennek a felbomlásától csak 
a halál menthette meg őket. 

Az apró négy gyermek nem maradhatott anyai gondozó 
nélkül. Teleki maga is épen a férfikor delén jutot t özvegységre. 
Minden oka megvolt az újabb házasságra. 1801. november 22-én 
feleségül vette Szoboszlai báró Mészáros János tábornoknak, 
& Mária Terézia-rend commendátorának és giczei Diószeghy 
Máriának egyetlen leányát, a tizenhétéves Johannát. Ebből a 
házasságból hat gyermek született. Négyen zsenge korban 
meghaltak, csupán László (1811) és Auguszta (1813) maradtak 
életben.8 Az új házassággal beköltözött a napfény, a hangu
lat, az alkotó élet a Teleki-házba. Teleki 1785-ben, gondos 
iskolázás után megszerezte az ügyvédi oklevelet és azóta állan
dóan a közpályán mozgott, de a politikai s a vallási élet sok 
gondja közt sem feledkezett meg a magyar irodalmi élet nagy 
fontosságáról sem. Amikor még csupán «Vitkovics, Kulcsár, 
Trattner házai voltak először Pesten a magyar irodalom sza
lonjai s főurainknak még a pesti német színházra is több 
gondjak volt, mint nemzetök irodalmi törekvéseire, leginkább 
Teleki László viseltetett érdekkel az irodalom iránt. Olykor 
meghívta házához a nevezetesb írókat, maga is író volt.»* 

«A nádor is, ismervén tudományokhozi hajlamát és készü
leteit, a Marczibányi jutalomosztó bizottság elnökségével tisz
telte meg.»5 tíok munkája maradt ránk kiadva és kéziratban: 
a magyar nyelv előmozdításáról, egy magyar tudóstársaság 
felállításáról, atyja életrajza, a magyar versszerzésről. I r t a 
vallásról, nevelésről. Több alkalmi verset is hagyott hátra, és 
három kéziratos drámát.6 

Ebben a széles alapra rakott tudományos művelkedés-
ben állandó gondja volt a család. Pártfogoltjának, Thaisz 

1 Thaisz András: gróf széki Teleki László Életirása. Tud. Gyűjt. 
1823. I. 97—98. 1. 

* IK. 1899. 129—167. 1. s V. ö.: Thaisz id. m. és Nagy Iván: Magyarország családai 10. és 17. k. 4 V. ö.: Gyulai: Vörösmarty életrajza. 86. I. 
í Nagy Iván id. m. 17. k. 93. 1. 6 Gr. Teleki László Három Szomorú Játékjai: 1. Helvétziának Könyü 

megszabadulása, vagy a bátor és Kegyes Ember minden szándékában bol
dog. 2. Seneca halála, vagy a haldokló Phüosophus. 3. Hunyadi Lászlónak 
M-Vétele. 
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Andrásnak idézett ÉleUrásábói értesülünk erről a jellem
vonásáról ; 

«melly nyughatatlan szorgalommal mívelte gyermekeit, kisérte, vezé
relte azoknak minden lépéseit, hogy kívánta tanátsa, példája által azoknak 
szívében minden jónak magvát kifejtegetni, melly kényes aggódással vált él 
az övéitől, midőn kötelességei vagy ötét magát, vagy ezeket másfelé szólíták, 
melly nyugodt megelégedéssel ült az övéinek eránta tisztelettel, de egyszers
mind szeretettel teljes körében, ha terhes napi munkáját befejezte, melly 
szorongatás fogla el kényesen érző szívét, ha hazanépe valamellyik tagját a 
betegség az ágynak szegezte . . .»* 

Ez a féltő gondoskodás örökségképen szállt atyáról fiúra a 
Telekieknél. Midőn apró gyermekeit nézte, eszébe jutot t az-
a tyai és nagy atyai ház, amelynek melegében hasznos tudo
mányokban, szerető gondviselésben egyaránt gyarapodott. Eszébe 
jutott , hogy a szülői gondosság volt az a biztonságos keret,. 
amelyben kiformálhatta élete mottóját: Vive Deo, Patriae et 
Litteris. Nagyszülei, Király falvi Róth Tamás és Felső vattai 
Vattay Borbála, «benne, mint egyetlen eggy leányok első fiú 
magzatjában, valóságos fiokat tekintvén és a történet által 
megtagadott ezen örömöket unokájukban egészen fellelvén, őtet 
a legtisztább Szüléi indulattal szerették, a legkényesebb gon
dossággal nevelték.»2 

Alig érte el negyedik életévét, atyja magához vette és 
saját • felügyelete mellett házi tanítókkai neveltette kedvelt 
gyermekét. Később a vásárhelyi kollégiumban taní t ta t ta . A tör
vénytudományokra készülő ifjúval sok jeles munkát elolvas
tatot t és kemény bírálattal illette minden dolgozatát. Majd a 
a tudós Cornides Dániel kezébe került és buzdíttatva az atyai 
példától, négy évvel ifjabb István testvérével és-Cornidessél 
együtt külföldre ment: Bécsben és Göttingában töltött két esz
tendőt 3 Beutazta Németországot, Angliát, Hollandiát, Francia
országot és Helvétiát, Gazdag ismeretekkel tért meg az atyai 
házba 1787 végén. 

Az atyai bölcseségnek a maga életén tapasztalt helyes 
beosztását kívánta tovább adni gyermekei neveltetésében. 
A nevelésről szóló kéziratában* tesz erről vallomást: «En miolta. 
Isten kegyelméből Apává lettem, azolta igen gyakori belső 
elmélkedésemnek főbb célja az volt, hogy Gyermekeim jó neve
lések állandó plánumát magamban kitsinálváD, annak köve
tésivel, azokból olyan Embereket formáljak, hogy a haza róllok 
való reménységében meg ne tsalattassék.» 

1 103—104. 1. 
• 2 Thaisz: Id. m.: 92. 1. 

8 V. ö, Rudolf Gálos: Die Reise des Daniel Cornides nach Göttingen 
1785. UJb. 1932. Bd. XII. Heft. 314. 

4 Tud. Akad. Kvt.: M. írod. Régi és újabb írók. 133. sz. 



TELEKI LÁSZLÓ ÉS KEGYENCE Í3 

De az atyai helyes elgondolás üdvös megvalósításához kell 
a nevelő személye is. Ezért az elméleti alapvetésben hosszú 
rész szól a nevelőnek «tökélletességéről», s elvei szerint válasz
totta meg három nagyobb fia nevelőjét, Szabó uramat. Laci 
meg Gusztika mellé sem került silányabb ember Medgyessy 
Pál, majd Erős Sándor személyében. 

Korán ráfoghatták két kisebb gyermeküket, Lacit meg 
Gusztit is a tudományokra. Valószínű, hogy maguk a szülök 
oktatták legelőször őket. Csak egy-két levél tanúskodik arról 
a nagy szeretetről, lelkiekben tiszta és gazdag családi életről, 
mely szülőt és gyermeket, gyermeket és nevelőt egybefont a 
Teleki-házban. Pest—Szirák—Gyömrő váltakozott éLetükben. 
A tél örömeit Pesten élvezték, nyáron meg a falu nyújtotta 
kellemességeit. Megesett, hogy édesanyjuk ellátogatott szülő
helyére, Csomaközre, vagy édesatyjukat Pestre kívánták a 
kötelességek, akkor sem szűnt meg az érintkezés, hanem alkalom
adtán egy-egy levelet hozott-vítt a látogató. 

Csak töredékek, szórványos emlékek bukkannak fel e korból, 
de oly természetűek, hogy épen elégségesek a családi élet kellő 
megvilágítására. 

Nevelőik iránt hasonlóan nagy szeretetet éreztek a gyer
mekek. Medgyessy Pá l t Laci megsiratta, amikor a hajdúk 
megválasztották böszörményi tiszteletesnek. Még azután is 
sokáig leveleztek. Távozása után atyjuk hónapokig maga tanít
gatta az apróságokat — amint Medgyessy Pál későbbi leveléből 
megtudjuk, Erős Sándor csak december vége felé érkezett 
Telekiékhez. E levelek néhány adatából képet alkothatunk Laci 
tájékozottságáról: nyolc éves korában történelmet ír, németben, 
franciában jártas, a latin nyelvben szokatlanul jól felkészült.1 

Zavartalan boldogságban, testi-lelki gyarapodásban telt el 
az első tíz esztendő. De egyszerre csak rettenetes csapás sújtott 
a boldog családra: a családfő a hideg koratavaszi időben meg
hűlt és néhány napi súlyos betegség után meghalt. 

Gróf Teleki Lászlóné gyermekeinek, Lacinak és húgának, 
Gusztinak nevelésében mindent úgy irányított, ahogyan azt a 
ház imént elhunyt ura megkívánta. Lászlónak gyermekkori 
naplói megőrizték azokat az elveket, amelyek irányították idősb 
Teleki László életét és ezek voltak az atya szellemi öröksége 
a család további életére, 

A sziráki napok igen változatosak voltak. Még a tanulás 
sem volt oly nagy teher, pedig ugyancsak kijutott nekik belőle. 
A vallást, deák nyelvet, matézist, formák tudományát és a 
geográfiát Erős Sándor oktatta, a történelmet, francia-német 
feladatokat édesanyjuk segítségével tanulta a két gyermek. 

1 Medgyessy levelének jó része igazolja ezt: «usque latiné, reliqua 
hungarice scribam, ne attentio tua valde fatigetur.» 
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Mióta édesatyjuk meghalt, főképen Józsi bátyjuk gondolt Laci 
kellő előmenetelére. De a közvetlen felügyelet és oktatás az 
édesanya és Erős Sándor kezében maradt. Ok épen úgy ismerték 
és szigorúan megtartották az Öreg Teleki nevelési elveit, mint 
a bennük nevelkedett József gróf. A stúdiumok délelőtt és dél
után elosztva sok időt engedtek a szórakozásra is. De nem voit 
a napnak egyetlen órája sem, amely semmittevésbe veszett volna. 
Vagy a, Gyermekek barátját olvasgatta Laci, vagy, különösen 
esténkint, gyakran édesanyjuk is hasznos történeteket olvasott 
fel, melyeknek «kivonásait», «erkölcsi tanulságait» épúgy meg
követelték, mint annak idején nagyatyjuk tette idősb László 
gróffal. így született meg a «Latzi Jegyzökönyve.» Ennek két 
darabja fed fel egyet-mást Laci iskolás éveiből, azután már 
inkább a nagy közönség előtt játszódó életét kísérhetjük nyo
mon a korabeli sajtóban. Ebből a hiteles naplóból tudunk meg 
sok mindent, ami magyarázatot adhat a későbbi cselekedetek 
kutatóinak is. Az őszinte gyermek sok apró önvallomása búvik 
meg a verébfejnyi ákom-bákomokban: egy tragikus élet dió
héjban. 

Kora reggeltől késő estig előttünk ugrándozik, tanul, szó
rakozik, örül, szomorkodik, de legfőképen gondolkodik a napló 
gazdája. Látjuk, hogy a gyermek fogékony elmével átéli mindazt, 
ami körülötte történik és kicsiben megmintázza a nagyok életét. 
Különösképen hatása alá kerül édesanyja egyéniségének és a 
két oldalról is jövő, jóakaratú irányítást az apró gyermek 
sokszor erős megrázkódtatással veszi fel. 

Vallási életében a templom és szülői ház egyaránt a leg
szilárdabb erkölcsi alapon tartja. A vasárnapi prédikációk 
«kivonásai» belekerülnek a jegyzőkönyvbe. Sőt a Kinder Freund 
is gyakran ad elmélkedtető olvasmányokat. Egy alkalommal 
fel is írja Laci: «. . . Legjobban van elrendelve a világ a hogy 
áztat az Isten teremtette és azért nem kel kérdezni, miért 
teremtette az Isten eztet igy s miért nem másképpen. Mindenkor 
meg kel elégedni ezen gondolattal: Jóban tudja azt az Isten, 
hogy miért teremtette igy, mint mi Kurta látású emberek.» 
Majd később: «fiitkán tselekszik az ember még i t t ezen a 
világon is ollyan rosszat, amely meg ne büntetődnek és ollyan 
jót, a melly meg ne jutalmaztatódna.» Ez a tétel igen sokszor 
előbukkan a későbbiekben is : «Azt tapasztaltam, hogy mikor 
az ember jót tsinál, akkor öröme van. ma és egy néhány nappal 
ez előtt érzettem, hogy a Kinder Freundn&k és a Kampé uta
zásainak olvasása nekem nagyon használt, tehát fel tettem 
magamba, hogy tovább is fogok hasznos könyveket olvasni és 
örültem ennek a feltételnek.» Nevelője és édesanyja is minden 
alkalmat megragadnak, hogy ébren tartsák jóra való törekvé
sét. «Ma ezt mondta nekem Édes Mama, mikor nála tanultam: 
— írja egyik novemberi napon — Édes fiam, jó légy, soha 
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a te szádon hazugság ne jöjjön. Legyen bizodalmad hozzám, 
mert én szeretlek téged legjobban mindenek között, csak egy 
aki téged jobban szeretett, de már az az égben van, mig én 
hozzám bizodalmad lesz, addig nem tsinálsz rosszat, én utánam a 
te legjobb barátod Ádám bátsi, Jósi bátsi, Samu bátsi, Honi 
néni és Erős bátsi.» Meg is fogadja minden alkalommal, min
dig jó lesz és leszokik hibáiról. Igen ám, ha azok nem volná
nak olyan lényegbevágóak. Nem múlik el nap, hogy ne figyel
meztetnék szórakozottságára. Olykor napokon át feledékeny és 
figyelmetlen. Szigorúan, szeretettel nyesegeti édesanyja is, a 
nevelő is — sokszor egészen reménytelenül. Hömpölyög is az öröm 
a naplóból, ha úgy két-három napig fegyelmezett tudott maradni. 
De ismét csak megszállja az a kegyetlen «tzerstraitság» és 
akkor a hajszoltság sír ki napról-napra feljegyzéseiből. «Ezek
ben a napokban nagyot szenvedett az én eszem és memóriám, 
mert mind a kettő megkissebbült és mindig kissebbül . . . Ma 
midőn megkérdeztem volna Erős bátsit, mi az oka annak, 
tzerstraitság felelte ő, a melly magában olyan nagyon meg 
van. En érzettem, hogy az is oka, de kell annak más okának 
is lenni, ezért feltettem magamban, hogy erről a dologról Édes 
Mamával beszélek.» 

Nem kisebb gyom volt jellemében az «ambitzió». Sőt még 
társult vele a «disputálás» is nem egyszer. Nagy szomorú
sággal látja be maga is: «Nékem a hibáim ezek az Ambitzió, 
tzerstraitság, disputálás kívánsága, ezeket igyekezem meg val
lom levetkezni. . .» 

Igazában hiányzott Laci mellől az édesapa biztos keze. 
A mélyen látó, alaposan gondolkozó fő nagy hatást tehetett 
volna kicsiny fiára. A nevelésről írt alapvetésében elfogulatlan 
Ítélettel boncolgatja három nagyobb fiának jellemét és mint 
jóslat vált be mindhármukról az egykori vélemény. Mindhárom 
gyermek szinte szórói-szóra követve az atyai jellemzést, bevál
totta a hozzáfűzött reménységet. A szangvinikus Ádám mint 
huszártábornok, az alapos József mint Erdély főkormányzója 
és történetíró fejezte be életét. Samu a megyei életben kezdte 
pályafutását. 1846-48-ban még mint kir. hivatalos vett részt 
az erdélyi és pesti országgyűlésen. De később, mint a duna-
melléki ref. egyházkerület főgondnoka, elvonult a politikától 
és a gazdasági tudományokba mélyedt spekulativ szellemével.1 

A három idősebb fiú jellemvonása szerencsétlenül kuszá-
lódott össze a kis Laciban. Teljes mértékben ráillik Ádám 
jellemzése és mégis a Samunak leginkább megfelelő pályára 
sodorták a viszonyok. Ádám tetteiben, felfogásában lelte volna 
talán meg önmagát, de Józsi bátyja környezetében élt szükség
szerűen. 

1 Nagy Iván: Id. m.: 17. k. 
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Kora ifjúságától kezdve áldozatkész, szociális légkörben 
mozgott, a tudomány és emberiség szolgálatára hajlott maga 
is, amint lát ta és átvette környezetétől. Alig múlt el nap, hogy 
valamilyen formában meg ne ismétlődött volna a nagy prob
léma: «Ha valaki nagy rangú famíliából született, semmi oka 
sints, hogy el kényesedjen, mert az nem az ő érdeme.» Másut t : 

«Ha az ember gazdag, nem kell rosszul bánni az szegény emberrel, 
...sokszor egy szegény mesterember többet ér mintegy gazdag hertzeg, ha 
a gazdag Hertzeg henyél, a szegény mester ember pedig nem. De a szegé
nyeknek sem kell azért el bízni magokot....» Vagy: «Nagyon sok hasznot 
tsinálnak a földmivelök és a hol tsak kitsit kultiváltak az emberek, hát a 
földmivelés iméretes, tehát azért nem kell a gazdagoknak a földmivelöket 
megvetni, mert sok földmivelö sokkal több hasznot hajt, mint sok gazdag 
hertzeg, akiknek más dolgok nints, azonkívül, hogy egyenek, hogy igyanak 
és hogy aludjanak.» «A legalábbvaló ember is tsak ember és szintolyan 
ember, mint a leggazdagabb uraságok.» 
Élni is e szerint éltek a Teleki-palotában. Csak egyszer pró
bálta meg Laci az András komornyikkal felhuzatni a cipőjét, 
legott megpirongatta Erős bácsi úgy, hogy többé nem volt 
kedve hozzá. Ezen a téren legjobb tanítómestere az édesanyja 
volt. Benne a jótékonyság és áldozatosság országoshírü példa
képét ismerhette meg. 

A napóleoni háborúk után nagy szegénység nyomta az 
országokat. Már nem volt elegendő, hogy a jószívű mágnások 
«a hosszas háború és a nagy drágaság tsapásai által végnélkül 
elszaporodott ügyefogyottaknak Ínségét személyes könyörü
letességgel enyhítsék».1 Főképen az 1817. esztendő volt emléke
zetes szegénységéről. A mágnás-asszonyok József nádor fenséges 
feleségének, Hermina anhalti hercegnőnek pártfogásával meg
alapították a Jóltévö Asszonyi Egyesületet. A budai egyesület 
elöljárójává gróf Sándor Vincéné, Sázapáry Anna grófnőt válasz
tották, a pesti egyesület gondozását gróf Teleki Lászlóné, 
Mészáros Johanna bárónőre bízták. Titoknokul Schedius Lajost 
kérték fel. A pesti intézet már egy év múlva vakok-házával 
és kézmíves-bolttal dicsekedhetett. 1818 augusztusában már a 
király elismerését fejezte ki Brunswick gróf, tárnokmester 
útján Teleki Lászlónénak. Még inkább serkentette ez a buzgó 
elnököt, hogy- eredményesebben virágoztassa fel továbbra is a 
nagyszabású jótékonysági intézményt. 

Leginkább a színpad felelt meg nagyobbkörü és kellő 
érdeklődést biztosító ünnepélyeknek. Első évben még németül, 
de 1818-ban már «magyar anyai nyelven egy néző játékot és 
Korner Zrínyinek nevezett szomorújátékát élőképen a Nagy 
Uj Theatromban előadatni el tökéllette.»2 S amit különösen 

i V. ö.: Tud. Gyűjt. 1819. I. 103. 1. 
2 Tud. Gyűjt 1819. I. 108. 1. 
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Idemel a korabeli közlemény: «buzgóságának felséges tzélja 
által odáig vitetvén, . . .nemes le ereszkedéssel ezen szomorú 
já téknak előadásától önnön betses személyét sem kiméllené. . .» 
Példájára több mágnáshölgy is szerepet vállalt és ez a méltó
ságokból, nemesekből és polgárokból szerkesztett társaság, 
«mind az intézet felséges tzélja, mind a játzptt darabnak 
nemzetisége, de íőképen magyar nyelven lőtt előadása kihívta 
Pest és Buda városoknak lakosait áltáljában a meg nyomorodott 
polgár Társaiknak felsegéllésére.» A szép előadásból segélye
zésre maradt 6000 egynéhány forint. 

A nádor harmadik felesége, Mária Dorottya főhercegnő 
pedig épen bensőséges barátságban volt Telekinév el és együtt 
tevékenykedtek az Intézet tiszteletreméltó munkásságában. 
A sok gond és fáradozás mellett el is vitte az elnöklő Telekiné 
nagy vagyonát a korlátlan adakozási készség. Már-már család
jának kellett őt figyelmeztetnie mértéktartásra. 

Mindez Laci élénk érdeklődése mellett zajlott le. Vendégek 
jöttek tízirákra, a pesti palotába, majd meg édesanyja utazott 
Pestre: sok időt kívántak a színi próbák is, ahonnan hol ez, 
hol az a mulatságos esemény szivárgott ki. Mind megannyi 
•olaj a gyermek lelkében «ambitzióval» parázsló tettkészségre. 

Az atya irodalmi munkálkodása, Józsi bátyjának tudo
mányos élete és édesanyja szociális, művészetkedvelő prog
ram mj a egy forrássá ölelkezett lelkében, és azt nyolc esztendős 
korától kezdve egész életén át meg akarta valósítani tökéle
tesen, hivatásból. 

Baráti köre nem mondható épen nagynak. Sziráki nap
j a i t a napi megszokott munkán és szórakozáson kivül gyakran 
változatossá tették a látogató családok. Szirákon többször 
meglátogatta őket Wenckheimné, Mária nevű leányával. Ilyen
kor kirándultak a Béri-patakhoz vagy szüret felé szőleikbe. 
Legkedvesebb vendége Mczky Miklós volt Lontóról. Bár Miklós 
szilajabb legényke volt, mégis jól megértették egymást. Egyéb
ként a családból adódtak a pajtások. Pesten már zajosabb volt 
az élet. Vasár íaponkint meglátogatták a Benyitzky-fiúk, Marci 
és Adolf. Kitartó barátja még Lacinak Péterdi Lajos, a gyöm-
rői nótárius fia. természetesen naponkint náluk volt Cili és 
Vilhelmina1 is. Sok ideje nem volt Lacinak a szórakozásra, 
-egymást váltogatták napról-napra Müller rajzolómester, Klein-
heitz klaviermester és a táncra oktató Ehrenstein. Olykor
olykor a Fáy-fiúk és Puky Miklós is ellátogattak hozzájuk. 
Bár Miklós öt-hat évvel idősebb volt Lacinál, megértették 
egymást. Laciban volt ugyan pajkosság is, — hol a «mamzel» 
lába alól húzta ki a széket, hogy az nagyot esett, hol meg 
addig bámészkodott este a gyertya lángjába, míg háló-köntöse 

1 A családhoz tartozó Hornikné fogadott leánya és annak unokanövére 
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lángot fogott, — mégis jobban vonzódott a komolyabb emberek-
kéz. Neki is el kellett mennie viszontlátogatásokra, de leginkább 
nevelőjével együtt ment, különösen Wenckheim Béla szüle
tésenapja óta. Erről a jeles napról nem valami boldogan emlé
kezik meg: «el invitált játzani magához négy órára nagyon 
őröltem neki. Erről a játékról nem sokat irok, mert nincs 
miről, és ezért én azokat a sok verekedéseket, és hogy ot t 
bottal meg vertek engemet és örültem, mikor kimehettem is 
ebből a hamis társaságból.» De azért változatlan maradt a 
barátság. Orczy Nina jár t még Telekiékhez. Eleinte nem is 
bővült a társaság. Jól esett ugyan a két gyermeknek pár órai 
vidámság, sakkozás, tánc, de Lacinak mégis csak az volt az 
eleme, amikor a család volt együtt és kedvére élhette igazi 
valóját. 

Amikor csak tehette, már ekkoriban is szerkesztett egy 
«komédiát» és vagy Gusztinak adta meglepetésül, vagy még 
el is játszották. Egy alkalommal édesanyjukat várták Pestről 
és «pantominát» vagy «balettot» adtak elő, maguk is kompo
nálták. Ha pedig nem futotta az idő eredeti komédia megírására, 
Laci vagy idegenből fordított, mint tette a Módi sgerént való 
neveléssel, vagy kiosztva a szerepeket csupán összeolvasták. 
Különös szeretettel ajánlgatta «darabjait» Gusztikának: «Ma 
valami histórját kezdettem komponálni Gusztikának, azt a 
hístórját hivom Demetriusnak és Telismarnak, két barátnak 
viszontagsági, vagy második Robinson.» Állandóan érdekelte 
a historikum. Ebből a korszakból nem szabad kifelejtenünk az 
alkalmi versek sorozatát sem. Karácsonykor, születésenapján 
rengeteg ajándékot kapott, ezt meghálálandó ő is megemlékezett 
édesanyja, Józsi bácsi, Samu bácsi nevenapjáról, megemlékezett 
Erős Sándorról is minden alkalommal. Már napokkal előbb 
készült az ünneplésre valami verses mondókával.1 

A drámaíráson, versköltésen, adakozáson kívül a Tudós 
Társaság volt a Teleki-család nagy problémája. Évszázados 
kísérletezések után, 1804-ben Kultsár István pályadíjat tűzött 
ki a magyar nyelv előmozdításának eszközeiről szóló értekezésre. 
Kis János volt a pályanyertes, de pályázaton kívül érdemes 
művet írt gr. Teleki László is. Nagy nyomatékkal szólt az 
Akadémia vagy Tudós Társaság felállításának szükségességéről. 
Elvben már az országgyűlés is elfogadta az ügyet, de nem 

1 Alig múlt hét esztendős, Gusztika ötüdik születésenapjára már vers
ben szólalt meg: 

Guszti, születésed napjára a szivem 
Szeretet zálogát kíván adni hiven. 
Bártsak verseimmel sokat végbe vinnék, 
Rósa koszorúkkal két szivet meg kötnék. 
Tehát Latzi bátyád neked azt kívánja, 
Virágozzon benned a jóság bimbója. 
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volt rá anyagi alap. 1815-ben Marczibányi István megalapította 
irodalmi jutalmazó intézetét, kicsiben az Akadémia elődjét^ 
amely 1845-ben bele is olvadt abba. Ennek elnöke lett Teleki 
László. «Ekkortájt lépett az írói pályára fia, József, és Thaisz 
szerkesztősége idején élénk részt vett a Tudományos Gyűjte
mény szerkesztésében.»1 «A magyar nyelv és a múzeum ügyében 
írt értekezései koszorút nyertek.»2 Végre 1825-ben az ország
gyűlésen Pelsőbüki Nagy Pál, majd közismert tettével Széchenyi 
olyan hatást ért el, hogy egyszeriben meglett a kellő anyagi 
alap. Id. Teleki László nem érhette meg, de legalább családja 
élvezhette a sok fáradozás jutalmát: a nádor Teleki Józsefet 
nevezte ki az 1827-ben összeülő választmány élére, majd 1830-ban 
Ő lett a megalakult Akadémia első elnöke. 

Mióta Laci emlékezett, örökké szóban forgott házuknál a 
Tudós Társaság gondolata. Amikor pedig a húszas években 
erosebb hullámokat vert az vLgy, Laci otthon meg"is alakította 
a maga Tudós Társaságát. A legnagyobb valószínűség szerint 
1824 októberében, mégpedig 12-én, vasárnap kelt egy jegyző
könyv, amelyből megtudjuk, hogy: 

«Praesidensnek tették Teleki Lászlórét, született Mészáros Johanna kis 
asszonyt. — És ő ezt elfogadta minden habozás nélkül. 

Teleki Lászlót szekretáriussá tették. Ez is elfogadta ezt a tisztséget. 
Még ezen kivül négy tagjait tettek ennek a társaságnak: Teleki Johan

nát, Teleki Augusztát, Détsey Karolinát és Bulla Eugéniát. — Mind heállottak 
T. Johannán kivül. 

Az után feladtak: 
1. M. Johannának egy Logogrifet versbenn, Frantzia nyelven. — És ö 

ezt elfogadta. 
2. T. Lászlónak : Egy Orátziót Egy jó hazafinak kötelességeiről magyar 

nyelven. — Ö is elfogadta ezt. 
3. T. Augusztának. Kellett egy mesét irni 6 szót feladván. — Ö is el

fogadta. 
4. B. Eugéniának Burimés-t. De ő ezt el nem fogadta. Tehát e hejjet 

5 szót adván, neki egy mesét kellett irni. 
5. D, Karolinának egy eharadeot, német nyelven. De ö azt mondotta, 

hogy azt fogja irni, a mi eszébe fog jutni.» 
Ez az «akadémikus» korszak már Erős nevelősködése után 

történt. 1824. december 19-én kelt leveléből megtudjuk, hogy 
«már csak nem egész esztendeje», hogy Telekiéket nem látta. 
Érdeklődik, «miképen tetszik Lacikának Vergilius, Ovidius és 
Horatius s más poéták a kikkel esmerkedett eddig s esmer-
kedni fog ezután.» Szerette volna öccsét, Dánielt is bemutatni 
Telekiéknek, — de Pesten jártokban Gusztika beteg volt, így 
elmaradt a látogatás — «ö is most Poéta, első a grádusában 

1 Gyulai: Vörösmarty életrajza, 86. 1. 
* Nagy L: Id. m.: 17. k. 94. 1. 

Irodalomtörténeti Közlemények. LI. 4 
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Csurgón.» Tehát Laci is a poéta osztályt jár ta ebben az időben. 
S amint boldogult atyja megszabta, — miután Erős Sándor 
betegsége miatt megvált Telekiektől, s Laci is 12—13. évében 
járt—-nem is fogadtak több házitanítót. Valószínűen «publicus» 
lett Laci, de erről semmi pontosabb adat nem szól. Részben az 
atyai «alapvetés» értelmében tehető az fel, részben pedig az 
említett baráti kör enged erre következtetni, mind publicus 
diákokból állt. 

A tudós társaságbeli feladatnak pontosan megfelelt Laci : 
«Egy jó hazafinak ezek a fő vonásai: az Isten szeretete és tisztelete, 

háládatosság és a felebaráti szeretet, gondolom némellyek azt fogják kérdezni, 
hogy miért nem tettem ide a törvény eránt való tiszteletet, de visgálódjonak 
tsak, majd meglátják, hogy haza eránt való háládatosság azt magábann 
foglalja, mert én nem azt hivom a törvény eránt való tiszteletnek, mikor az 
ember a büntetéstől való félelem miatt fogad szót a törvénynek, ha nem 
mikor a hazánftk szeretetéből.» 

Jó néhány lapnyi, választékos nyelven, sokszor patetikusan 
emelkedő szólamokkal értekezik a tételről. N igyon érdekes 
megnyilvánulása a serdülő-korban lassankint gyermekből ifjúvá 
érő léleknek. A törhetetlen becsület még az olvasót is magával 
ragadja, hát még magát a szónokot. A Józsi bátyja környezeté
ben elsajátítható történetiség vezette elméjét. Szélesen hömpöly
gő érzelme nem igen maradt meg lírai síkon, okvetlenül a 
történelem adta a hátteret vagy az alapeszmét serdültebb kora 
fennmaradt írásaiban. A szerelmi líra nem ihlette tol lát ; ha a 
történelem kikapcsolódott művéből, akkor főképen elmélkedő 
költeményt ír t és ódái fenségig fokozta hangját. 

A szilárd becsületességben nevelt, minden erőszakos elnyo
mást, hatalmaskodást megvető, minden igaz ügyért egész lélek
kel küzdő ifjút mélyen áthatotta a görög szabadságharc ; a hős 
Bozzaris Markus halálára, talán 1823 őszén verset is írt.1 

Az ifjúkori írásait őrző füzet nagyobb részét elfoglalja 
e^j történelmi dráma: A Mohátsi ütközet Szomorújáték. Négy 
Felvonásban. 

II. Lajos királyt a törökök csata közben foglyul ejtik. A kirohanásban 
Bertsényi vitéz és még háromszáz vitéze vett részt. (I. fv.) Lajos a tömlöcben 
megláncolva. Ali pasa, majd később a szultán szabadságot ígér Lajosnak, 
ha Magyarországot átadja. A király meg sem hallgatja az ajánlatot. Begier 
bég megsajnálja a királyt, tiszteli nemeslelküségéért és levelet ajánl neki, 
mellyel megszökhetnék. A király visszautasítja. (IL fv.) Mustafa és Begier 

1 Marcos Botzáris. 
Mennyéi Misolungiba, Botzárist siratni, 
Sok ditséreteket sírjánál kiáltni. 
Nyugszik mostan hamva, megholt a hazáért, 
Nemzetéért hartzolt, soha sem magáért. 
Kevés vitézekkel meg holt ditsőséggel. 
Nem a hartzból futott, hanem derékséggel. 
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bég beszélgetnek a király nemes magaviseletéről. Szánjak Magyarország 
siralmas, igazságtalan sorsát. — Botskay, Újvári, Bertsényi magyar vitézek 
belopakodnak a török táborba és az őrség leverése után megszabadítják a 
királyt. (III. ív.) Erdődy és Kemény vitéz nemesek a király elveszéséről és 
a mohácsi síkságról beszélgetnek. Egyszerre csak megjelenik a király három 
megszabadítójával. Nagy az örvendezés. Ujabb csata, a törököket a magya
roktól elpártolt Gyula vezeti. A király és nemesek meghalnak, a magyar 
sereg megfut. — Gyula; «Én szerentsétlen mit tsináltam? pénzért ferteztet-
tem meg magamat ezen szent vérrel» szavakkal megöli magát. (IV. fv.) 

Igen hasonlít e júdási motívummal záruló darab a Kisfaludy 
Károly-féle romantikus történelmi drámákhoz. Kiváltképen a 
magyar nemzeti dicsőség patetikus szónoklása vall a korabeli 
ízlésre. Nagy a valószínűsége annak, hogy ezt a darabot László 
1826-ban készítette, háromszázados fordulójára a nagy mohácsi 
•csatának. Inkább érdekes, mintsem becses ez a dráma. Határozott 
készség mutatkozik benne a nagy monológok felépítésére. 
Korszerűség és jellemzés szóba sem jöhet. Alig áll magasabban 
a «tragédia» a minden valószínűség szerint korábban keletkezett 
és a Tudós Társaság számára írt Demeter Vagy Az ártatlanság 
el esik címűnél. (Szomorú játék. Három felvonásban.) Csak egy 
felvonás készült el belőle. Az Iréne-dráma ismétlődése. 

Értékes adatok e drámák arra, hogy Teleki László gyer
mekkorától fogva állandóan kísérletezett drámaírással, s hogy 
mindig a történeti tragédia témaköre foglalta el érdeklődését. 
Jellemzésről természetesen még nem beszél betűnk e kísérletek
ben, de már i t t feltűnik mindkét darabban az érzelemnek 
szenvedélyig fokozása és az ünnepélyes pátosz. 

Szerepel német, francia nyelvű levelezés, klasszikus költők 
átírása a Társasághoz készült írások között. Van feladott 
szavakra német nyelven megírt történet, van több vers. Ilyen 
A mezei élet dicsérete: 

Oh te szép élet, hol az ember a szép 
És ditső mivét nagy Atyánknak a szent 
Nyájas és Istent mutató örömben 

Tudja emelni. 

A hol élvén a haragot, a sok bűnt 
Távol eltartván maga virtusától 
Szent vigasságnak maga adni éltét 

Által akarja. 

Odai magasságokra törnek Az Isten mivei, A tsillagoh. 
Könnyebb a Tavasz hangja könnyed tizenketteseivel. KBerenice 
halála töredékben maradt, van egy Kis Károly című regéje is. 

Lukács Móric a Teleki László felett mondott emlékbe
szédében említi: «Elsőifjúságából, úgy szólván gyermekkorából 
emlékezem ugyan még egyéb költészeti kísérleteire is, neve
zetesen néhány verses regékre Kisfaludy Sándor modorában, 
de ezek közönség elé nem kerültek s hihetőleg már régen a 

4* 
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kandalló tüzében hamvadtak el. Az évek hosszú sora folyván 
le azóta, hogy e költői zsengéket előttem felolvasta, nem biz
hatom eléggé sem emlékezetemre, sem gyermeki itélőtehetségem-
ben, hogysem azoknak költői becséről mai nap ítéletet mondani 
mernék.»1 A Kis Károly épségben megmaradt a «kandallá 
lángjában elhamvadtnak» hi t t regék közül: 

Gyanuságtól tiszta szívvel «A biztosod most én legyek? 
Ment Károly Erzsébethez. Én segitsek dolgodon? 
Ö azt nem gondolhatta el, Ne szégyenits, ó, szép lélek, 
Hogy a gonosz most mit tesz. Ne szégyenits oly nagyon!» 

Egy levéllel jön elibe A királyné meg indulván 
Az tettetett jósággal, Reszket ezen szavaknál, 
Olvasd ált, Sigmond levele, De erejét visszakapván, 
És segits tanátsoddal. Dolgozik a pokolnak. 

«Barátsággal nézel reám! S mig Károly biza keblében, 
Kiessen, óh, Erzsébet! A levélt olvasgatja, 
Elfelejtetted te talám, Járul a setétségekben 
Hogy fosztalak tégedet?» Táplált gonosz hozzája. 

«Nem!» könnyekkel igy kiálta Bálás bemegy és titkos tört, 
«Nem! Esméred fosztódat! Visz a király fejének, 
De nagy szived tűrni tudja A melly mindjárt ebbe bé tört 
S felejteni bajodat!» Véget vetni éltének. 

«Nem lehetett, látod magad, 
Erzsébet — oh Erzsébet, 
TŐlled most a halál ragad, 
De látlak még tégedet.» — 

Ha még hozzávesszük Kummer und Freude címmel írt r 
levélformájú memoire-ját, mely a francia forradalom idejét 
eleveníti fel, a Les Amis, Der dankbare Sohn, Az aranyidő és 
Egy anyához, mellyneh ura nagyon beteg c. prózai és verses 
dolgozatait, ki is merítettük az ifjúkor költői emlékeit. Az 
apró feljegyzések között akad még egy lapnyi drámaszöveg, 
német verses drámának készült. Péter, Grete, Frau Trudl r 
Prötzl nevek váltakoznak benne. A harmadik és negyedik 
színből való töredék maradt belőle épségben. 

A gyermekkorból kilépő László gróf az atyai akaratnak 
megfelelően elhagyta a szülői házat. Sárospatakra került, ott 
jogi tudományokat hallgatott. Bár kinőtt már a nevelők keze 
alól, mint felügyelő idősebb barát vele tar tot t a család új 
pártfogoltja is: Petrovics Frigyes. A holicsi evangélikus lelkész 
fia volt, akit atyja halála után a gyülekezet meghívott ugyan 
atyja örökébe, de a filozófiai és teológiai tudományokat a 

1 Budapesti Szemle, 1861. 412. 1. 
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pozsonyi líceumban végzett ifjú újabb ismeretekre vágyott. 
A pesti egyetemre iratkozott, a törvénytudomány érdekelte. 
Az anyagiakban nem épen bővelkedő fiatalembert gondjaiba 
vette Sebed ins Lajos. A Jóliévö Asszonyi Egyesület révén, ahol 
Telekiné és Schedius együtt munkálkodtak a társadalmi élet 
sok ügyében-bajában, könnyű volt a tanulni vágyó, művelt 
ifjút Telekiek pártfogásába ajánlani. Így lett Petrovics Frigyes 
László gróf belső barátja, nevelője és éveken át útitársa. Együt t 
mentek 1828 őszén Sáros Nagy-Patakra is, hogy diákjai legye
nek az évszázados kollégiumnak. Kósza hírek nem a legkie-
légítőbbnek mondták a pataki diákéletet, Telekiné jobbnak 
vélte, ha maga is elkíséri fiát új otthonába. Az idegenkedő 
László gróf lassankint megszokta az új élet kisszerűségeit. 
Eleinte gyakran kitört belőle a honvágy és keserű bírálgatás, 
később azonban a táguló baráti kör eltompította első ellenséges 
érzületeit. Pataki életéről édesanyjához küldött levelei1 és 
Jászay Pál naplója2 számolnak be hűségesen. 

A város jó hatást tett Telekinére, de a diákélet titkaiba 
épen nem láthatott be. Bezzeg, László gróf annál keserűbben 
vette tudomásul a diákság szertelen duhajkodását, amely még 
Péterfy Pál pataki tanárt is úgy megkeserítette, hogy megvált 
tanszékétől, A tanárok közül a híres Kövy és Nyiry professzorok 
férkőznek szívéhez. Kiváltképen Kövy Sándor hat rá mélyen. 
Egy-egy levelében meg is említi a velük folytatott disputáit, 
amelyek nagyobbára a művelődést érintik, de olykor politikai 
színűek is.s «Mit unserem alten Kövi politisire ich öfters, ich 
fühle mich glücklich, wenn ich dann und wann einen liberal 
denkenden Menschen finde. Welch ein Qenuss über Osterreich 
frei schimpfen zu können /» Igen fájlalta Kövynek nemsokára 
bekövetkezett halálát, de környezete akkorra már úgy köré 
fonódott, hogy el tudta viselni a pataki életnek vidám és keserű 
napjait egyaránt. 

Alig került új otthonába, már is megbarátkozott Jászay 
Pállal, akiről elismerően nyilatkozik édesanyjának írt levelében: 
«Monsieur Jászay est aussi un de mes intimes. II sera surement 
un jour un grand jurisconsulte.» Ez a barátság meg is maradt 
a pataki élet után is, sőt még bensőségesebbé vált, amikor 
Jászay Teleki József gróf mellé került Pestre, majd Bécsbe is. 
A jurista barátság a pataki tanulások és táncaíkalmak óráiban 
mélyültel. Már Borbála estéjét igen vidáman töltik NyiryéknéJ. 
Éjfélbe nyúló táncvigalomban ismerkedik Gróf Ragályi, Patay, 
Kazinczy, Csapó, Szerviczky, Kapczy és Borbély juratusokkal. 

i Részben kiadva: Iványi Béla: A széki gróf Teleki család gyömrői 
levéltára. Szeged, 1931. 503. 1. 

2 Közti: Czékus László: IK. 1894-95-96-97. 
3 A közölt adatok Iványi id. müvében 29—50. 1. 
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Együt t tanulgatnak. Köztük forgolódik Petrovics is, akivel 
nagy jogi vitákat rendez a baráti kör. László gróf ellátogat 
Patak urához, Bretzenheim herceghez is. Kirándul Sátoralja
újhelybe, olvas, szórakozik, változatossá teszi a kisvárosi unalmas 
életet. Többször vitára kel Nyiryvel, a házigazdájával is. 
Főképen a színészetről különbözik véleményük: «Heute hatte ich 
mit unserem Hausherrn einen Streit. Er behauptet, Romeo und 
Julia sei kein schönes Trauerspiel!» Felségsértésnek érzi ezt 
László gróf, s végképen leszámol Nyiryvel, midőn a vegyes
házasságot bűnténynek vallja: «Est ce un philosophe ? Connait-il 
les droits de la nature?» 

A pataki élet egyhangúságát nagy eleveoséggel váltotta 
fel a pozsonyi diéta. 1830 szeptemberében László gróf már 
Pozsonyban éli világát. Lassankint a jurátusok is felszivárognak 
és ismét együtt él a pataki társaság. It t vívja László első 
párbaját is. A következő tavaszon, a diaeta végeztével Pestre 
tért vissza, a pataki diákságnak búcsút mondott, miután az 
előző év augusztusában gróf Majláth Antal főispáni beikta
tásakor, József gróffal és másokkal együtt őt is táblabíróvá 
választották.1 

A pesti eleven társadalmi élet felvillanyozta a vidám embert. 
A pataki álmodozást és Himfy szerelmeinek imádatát kiverte 
lelkéből a változatos vidámság. Egymást érik a főúri bálok, 
estélyek. Új barát is kerül Lukács Móric személyében. Az új 
környezet jó hatást tesz rá. Alig egy esztendő múlva már be
vallja Jászaynak, «hogy ő véghetetlen szerelmes egy leányba, 
Almássy Izabella comtesse-be.» Erősködött, «hogy rmég ilyen, 
szerelmes sohasem volt, hogy nincs kedve semmihez.» Vgy látszik 
azonban, hogy a szerelem lángja hamarosan ellobbant, mert rövi
desen a Pesten vendégszereplő Hagen énekesnő körül csopor
tosult az if|ú mágnás-sereg és köztük László gróf is feltűnt 
szellemével. Közben a bécsi útra készült, tervezgette a kancel
láriai gyakornokságot. 1832 augusztusában Jászay Pál is meg
érkezett a Szirákon nyaraló Telekiékhez, hogy együtt indul
hassanak a császárvárosba. Ezekben a napokban kezdte írni 
László első komoly drámáját, amelynek elvesztéséről később 
Lukács Móric sajnálkozva emlékezik meg.2 

«Lacival pipázgatni menvén — írja Jászay — vacsoráig 
olvasgattam Katonát, Ö pedig a Kupa vezér történeteit kezdvén 
drámában leírni, nekem, amit dolgozott, azonnal elolvasta.» (1832 
augusztus 22.)8 

Ez év őszén már Bécsben találjuk Lászlót Petrovicscsal 
és Jászayval együtt. Az udvari gyakornokság nem valami 

1 V. ö.: Magyarország Varmegyéi é3 Városai Zemplén m. 456—é57. 1. 
2 Bp. Szle id. kötete. 
3 IK. 1896. m, l 
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nagyon ízlik az ifjú grófnak, de még nagyobb terhet rak 
vállára a sors egy reménytelen szerelemmel. Csáky gróféknál 
megismerkedett Rédey Klaudina grófnővel és első találko
zásuk óráiban nagy lángolással beleszeretett. A grófnő kez
dettől fogva csupán ártatlan rajongásnak vélte László sze
relmét és Sándor württembergi herceghez ment feleségül. 
Ez a nagy csalódás megölte Lászlóban egész Bécset. Jöhetett 
a vidám farsang, belefeküdhetett a komoly munkába, múl
hattak a hetek, hónapok, méla bánatából mi sem ébresztette 
fel. Egy orvosság kínálkozott: el Bécsből! A Telekiek hagyo
mányos szokása szerint Göttingába vágyott. Mivel azonban 
erre az utazásra engedélyt Bécsből nem kapott, Berlint válasz
totta útja céljául.1 

Hűséges barátjával, Petrovics Frigyessel nekivágott a 
világnak, hogy évekig ne is lássa sok ábránddal kitervelt, de 
nagy csalódással zárult állami hivatalnokoskodásának első állo
mását. Augusztus 19-én hagyták el Bécset, László szorgalmasan 
jegyezte úti élményeit. Ismét megszólalt az egj^kori Jegyző
könyv folytatása: üti napló formájában. 

Megismerjük belőle a cseh, német utakat, városokat. Mező
gazdaság, állattenyésztés, építkezés, művészet bőségesen szóba
kerül napról-napra, sőt az ifjú elevenen jegyzi fel az egyes 
vidékek «gyengébb nemének» jó és rossz tulajdonságait is. De 
már zárkózottabb: a személyével szorosabban kapcsolatos élmé
nyek közlésében igen fukar. Utján gyakran érik kisebb-nagyobb 
kellemetlenségek. A nagyon érzékeny László grófnak különösen 
szüksége volt baráti kísérőjére. Még így is sok nyugtalanságot 
állt ki. Königsteinban megismerkedett Odeleben báróval, aki 
másnap adósságainak rendezése nélkül eltűnt. 

«A kellner, ki őt már elébb is esmérte, nem tudott rólla eleget beszélni. 
Ez az ifjú már mindennemű bűnökbe esett, sokszor megcsalta a fogadósokat, 
lovat is lopott. Rettegek, ha eszembe jut. — Szomorú társaságba jutottam. A leg
kellemetlenebb dolog, hogy Königsteinben ö mutatott be. Mit fognak az embe
rek gondolni. Ö engem a Commendansnénak, Nostitzné atyjafiának mondott» 
pedig nem igaz. — Mit tsináljak Istenem, igy nem hagyhatom a dolgot. 
Desperatióm miatt nem is láttam semmi megjegyzésre méltót.» 

Végre megnyugtatta Nostitzné, s békésen utazott Alten-
burg felé. Mennyire nem változott László korában sem a be
csületet érintő, úri viselkedést veszélyeztető helyzetekben 
kínosan vergődő Laci! 

Az altenburgi herceg nyaralójában. Hummelsheimban 
fogadta. Alig, hogy bejelentette magát, már is érkezett szál
lására «egy úr, aki szállására elkisérte.» 

«Én czifra magyar ruhába voltam, — irja — kócsak tollal, az embe
rek néztek reám mint a borjú az uj kapura, a gyermekek futottak utánnam. 

1 V. ö. Iványi id. m. 
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— Ich machte sehr viel Effekt mit meinem Anzüge.» «Minthogy én az 
Erbprinzessinnél akartam tiszteletemet tenni, kihez volt intézve a levél, mit 
én a Palatinától (a testvérétől) kaptam, a kisérő kijelentette, hogy a herezeg 
asszony kész engem mindjárt fogadni. A Herczegasszony a Palatinához 
nagyon hasonlít, csakhogy sokkal szebb, mindjárt leültetett... Az Erbprinz 
is mindjárt bejött, igen nagy barátsággal fogadtak, több gyermekei vannak, 
egy igen szép leánya, mint egy angyal, soha szebb tekintetet nem láttam. 
16 észt. ugy gondolom, Marie. Discuráltunk, egy kicsit illiberátisan beszélt 
a Herezeg és né Franciaországról. Mit akar — úgymond — ott tanulni ? Azt, 
mit nem kell tenni, felelek én — egyébbaránt a reformokról igen szabadon 
beszéltem azzal mentegetvén magamat, hogy mint magyar constitutionális 
monarchiák mellett kell tartanom.» 

Es te a j á t ék te remben hosszan elbeszélgetet t vele a herceg 
Magyarországró l , maga is j á r t m a g y a r földön, nehéz dolga 
vo l t László grófnak, — amin t írja, — «weil seine Fragen 
s e h r genau waren.» 

Másnapra i-í o t t marasz to t t ák a kas té lyban . Az E rbp r inz 
fe lkeres te a szobájában is és sokat beszélget tek val lásos dol
gokról . A herezeg igazi lu te ránus volt, »egy kissé p ie t is ta is, 
— de nagyon jó ember.» Az Urvacsorá járól sokáig d i spu tá l t ak 
egymássa l . F i lozofá l tak is , «a herezeg egyéba rán t nem igen 
l iberá l i s , mégis az ellen mondást k ö n n y e n szenvedi,» — j e g y e z t e 
fel róla. «Azután sétá lni v i t t kocsin, hol e g y ü t t p ipáz tunk i s . 
— M e g m u t a t t a a he lység nevezetességeit .» 

További ú t ján W i t t e n b e r g á b a n L u t h e r o t t honának meg
t e k i n t é s e vol t n a g y élménye. 

«Egy régi elő szobán keresztül, mi egészen üres volt, Luther dolgozó 
•szobájába értünk. Nagy emlék kapcsolódik azon helyhez. Minden megmaradt 
itt ugy, mint volt hajdan, mikor még mozgásban volt a 10-ik Leo Pápát és 
á-ská'ódó követőit szüntelenül rezentö hatalmas penna, főhatalom az akkori 
világban. El állott ez végre is, nyom nélkül eltűnt a csudálok szemei elől, 
de látni itt küzdése mezejét, egyszerű és régi izlésü, de világ végéig min
dig nevezetes asztal, hol készült a nagy Protestatio... Itt van még ama fa 
karszék, (goromba munka), miből repültek a Vaticant örökre szét zúzó tüzes 
bombák... Az asztalból már nagy rész hibázik, mert eddig szokás volt, 
hogy ki-ki a látogatók közül elvitt magával egy darabot.» 

Ez vol t az u tolsó élmény Ber l in ig . A h a t hé t i g t a r tó , 
vá l toza tos u tazás vé^et ért, s vele e g y ü t t végződött a napló i s . 

Közben haza küldözöt t leveleiben még egy-egy ú t i é lményét 
mondta e l : «Weimár . . . L e s cendres de Göthe, de Schiller, de 
Wie land , de Herder y reposent encore. Nous avons vis i té leurs 
maisons. — Que de souvenirs!» Lipcsében épen n a g y vásá r t 
t a l á l t a k . — Berl inből már egye temi vonatkozásokkal t e l t h í reket 
küldöz. E l r a g a d t a t á s s a l ír Gans és S a v i g n y professzorokról: 
«Beide Her rn sowohl Gans, als Sav ign i besuche ich, so oft ich 
Gelegenhei t dazu habe. Sav igny de plus t i e n t maison, e t merne 
assez grandé maison pour un professeur.» 

* 
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Két félévi hallgatás után elhagyják a berlini egyetemet. 
Hannover, Braunschweig, Göttinga, Frankfurt, Stuttgart, Karls
ruhe, Strassburg, Mannheim, Amsterdam, Haarlem útvonalon 
Párizsba érkeznek. 1835 áprilisében a király ebédjére hivatalos. 
Míg két évvel előbb a porosz udvarnál ruhája díszével ha to t t : 
«II m'y suis présenté vetu et páré de mon uniform hongroise, 
qui a eu l'approbation de tout le monde,» a francia udvarnál 
belső díszével csillogott: «A királlyal ebéd után hosszasan 
beszélgettem, a mi constitutionk rendszabásait neki elé adtam 
a, mennyire lehetett, — azután- a nyelvről beszéltem vele és 
a magyar verseket recitáltam előtte. (Veresmartytól [sic!J a 
Magyar költőt) Igen tetszett neki a nyelv hangzása.» 

Ez év májusában már Londonból küldi értesítéseit. 
Augusztusig az angol városok kerülnek sorra. Különösen a 
Newcastle-től Edinburgig tartó utazás felejthetetlen élménye. 
«Az út többnyire a tenger mellett vezet, roppant sziklák és 
nevető legelők közt. Több ruinák mellett mentünk el, miknek 
neveit már Walter Scott románjaiból esmértem . . .» Még meg
nézik Invernesst s azután megindulnak hazafelé. Olaszországon 
á t készülnek haza jutni, de a kolera miatt mégis inkább Svájcon 
á t utaznak, bár László nem igen rajongott érte: «Ezt a szegény 
országot a sok angol, francia és német utas egészen kivet
keztette eredeti formájából és csak úgy lehet tekinteni, mint 
egy szörnyű nagy parkot.» Hitte volna-e .László gróf, hogy 
hontalansága idején sokszor megpihen majd ebben a hegyes-
völgyes országban? — Franciaországon, Svájcon át 1836 feb
ruárjában megérkeznek Münchenbe. Néhány heti munkálkodás 
után Petrovics súlyos betegségbe esett és néhány napi szen
vedés után meghalt. Az ifjú grófban amúgy is nagy csalódást 
okozott Wesselényi elfogatása: « . . . ha lesznek olly birák 
Magyarországon, kik illy féle perben a bűnöst ki merik ejteni 
•szájjokon, akkor vége minden reménynek, minden álmodozásnak !» 
Voltak! -— S hozzá a nagy csapás, a legjobb barát halála! 
Összetörten panaszkodik: 

«.. .Kimúlt a világból, ki nekem bajjaimban őrangyalom volt s egyetlen 
Tigasztalóm. Három esztendei utazása alatt mindig csak honn felé néztek 
vágyai, ott várta s várja most is kedvese. A budai hegyrül hányszor álmo
dozott s azon örömrül, mellyet akkor érezne, mikor a gőzhajón Pest felé 
menvén — legelébb Esztergomnál messziről kékelve meglátná. . . Szerettem 
•őt kimondhatatlanul, szerettem ugy mint magamat, jobban mint magamat. — 
Ég a fejem, — nem tudom, hogy szabaduljak meg ezen szörnyű várostól, 
miben annyi szerencsétlenség ért!»1 

Édesanyja érte utazott. Hazahozta világotlátott, de fájó 
lelkű fiát. 

1 Iványi id. m. 49. 1. 
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A kezdettől magyarnak nevelt, minden jótékony újításért,-
nemzetnevelésért lelkesedő ifjú mágnás a reformok gazdag 
világába toppant be. Széchenyi hídja, a Kaszinó, Teleki József 
elnökségével az Akadémia már hirdették a magyarság öntudatra 
kelését. A Nyugat felé fordulás reformáló munkájában a nemzet 
belső élete is rohamosan átalakult. Az országgyűlések Nagy 
Pál és Wesselényi szónoklatairól híresek. Az idegenségre eddig 
büszkélkedő mágnások közül mind többen örömmel vallják 
magukat magyarnak. S a színpad külföldi darabjai mellett 
megszólal a romantikus magyar történetiség, a magyar múlt 
és jelen büszkélkedő rajza is. E nagy fordulat küszöbén áll az 
elsők között az ifjú Teleki László, «aki mindenben különbözött 
a többi fiatal magyar mágnástól. Egészen magyar volt és nem 
negélyezte a németséget, mint a többiek. Egyedül Wesselényi 
Miklós beszélt akkor rendesen magyarul a Pesten időző mág
nások közül és Teleki leginkább hozzá simult.»1 Ebben az időben 
jár t Hagen Karolina művésznő Pesten. «Telekivel csak egyszer 
találkozott, Wesselényi mutatta be neki. 0 nem udvarolt az; 
ünnepelt színésznőnek, s mégis talán épen azért csak ő tetszett 
neki : Wesselényi nagyon derék férfiú, gróf Károlyi György igen 
szép ember, Palocsay legelegánsabb gavallér, de Telebit mind
nyájuk elé teszem, mert csak ő köztük a szellemes.»2 

Külföldi tapasztalatokban, élményekben gazdagon még-
nagyobb kedveltséggel szikrázott e szellem a harmincas évek 
elegáns világában, mely «akkortájt az addigitól teljesen eltérő-
új alakulást nyert. A valódi high life a fiatal asszonyok tár
saságában jegecesedett úgyszólván meg, mind az, ami e kia 
cotteriához nem tartozott, képezte az idős dámák körét, a valódi 
nagyvilágot» E «liga» tagjai egy véleményű fiatal asszonyok 
és ifjú mágnások voltak, akik a politikai szabadelvűséget társas 
életükre is érvényesítették. Ellenzékiek voltak minden múltbeli 
megkötöttséggel szemben, első s eredeti céljuk volt: fesztelenül 
és kellemesen élni. Gr. Bat thyány Lajosnéval és gr. Károlyi 
Györgynével az élükön a mágnás asszonyok eleven társaságában 
töltötte napjait a fiatal arisztokratáknak az a csoportja, amelybe 
Teleki László is tartozott. «Ki is gondolt volna a házas életre 
az egymást érő kedélyes, fesztelen s mulatságos, szép, fiatal 
asszonyok alkotta összejövetelek varázsa alatt.»8 Még a com-
tesseknek való udvarlást is abbahagytak egynek kivételével. Alig
hanem Teleki László rejtőzik e kivétel személyében. Talán innen 
szövődött az a nagy lelki közösség, az az évtizedek multán is 
annyira lángoló szenvedély, amely báró Orczy Istvánné, Liptay 
Auguszta bárónőhöz fűzte. 

1 Kászonyi Dániel: Függetlenség, 1881. 124. sz. 
2 Kászonyi Dániel: Függetlenség, 1881. 124. sz. 
8 Podmaniczky Frigyes: Naplótöredékek: II. 104. 1. 
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A mind elevenebben pezsgő politikai mozgalmakkal rokon
szenvező társaság hamarosan magához ragadta a vezetést. Nem 
volt területe a nemzeti életnek, ahol alkotnivágyasuk helyet 
nem követelt. Különösen Teleki László vette ki részét a széltében 
hullámzó megújhodásból. 

Még külföldi útja előtt elkezdte a Kupa című drámát. 
Ezzel mintegy megelőzte korát. Hiszen ezzel egyidoben az 
Akadémia még csak a Külföldi játékszínt indítja meg- Az Ere
deti játékszín fellendítésére jutalmakkal, dicséretekkel csak 
1835-től törekednek. így hát Teleki hazatérése után az eredeti 

játékszín műsora még igen kezdetleges volt. A külföld jelesebb 
műveinek gyarló előadásaival, az idegen szentimentalizmussal 
még alig tudott megbirkózni Kisfaludy egészséges humora. Az 
eredeti drámákat még a Szittya magyarok kiindulása (Bárány 
Boldizsár),1 Vatha (Tóth Lőrinc),2 Gyula erdélyi fejedelem va y 
Sz. István király diadala a Scitha pogány'ságon,z Abai stb. kép
viselik. 

Ezekből az évekből irodalmi munkásságáról nincsen ada
tunk, csupán a Budapesti Árvízkönyv szerzői között olvashat
juk a nevét, de csak a nevét. 

Az árvíz okozta rombolás nyomai az év végére annyira 
eltűntek s a társadalmi élet is úgy fellendült, hogy az 1839. 
év farsangján a főúri kaszinó három estélyt rendezhetett. Sőt 
később főúri műkedvelő társaság alakult, amely 1841. március 
23-án «saját mulatságául az Angol királyné termében magyar 
és francia előadással és tableaukkal fűszerezé az estélyt.»5 

«A színpad és diszítmények ugyanazok voltak, mellyeket hajdan 
nm. Teleki grófné ö excjánál hasonló czélra használtak volt.»& 

Az előadás első szakasza Fáy Közös ház& volt. «Ez alkalom
mal Réti Gáspárt Eckstein Rudolf pestmegyei szolgabíró, Károly 
öccsét báró Orczy István, Erzsit Almássy Pálné (Batthyány 
grófnő), Reginát gróf Karoly i Györgyné (Zichy grófnő), Toronyay 
Ferencet gróf Teleki László, Sándort báró Bánffy Albert, az 
inast gróf Andrássy Manó játszották.»7 

Amig a magyar csel vígjáték és német-francia énekes dara
bok bohóságaival szórakoztatta e főúri társaság vendégeit, 
Teleki László agyában és szívében állandóan forrongott, vajú
dott régmúltból egy tragikus esemény, amely 1841 tavaszán 
formát öltött és hirtelenében Bánk bán mellé emelkedett. 
A drámai költésben Teleki tehetségének csúcsára ért, a Kegyenc-

1 Rédey: A Nemzeti Színház Tört. 89. 1. 2 Honművész, 1836. I. 865. 1. 
a U. ott, 1837. II. 703. 1. 
4 U. ott, 1838. II. 813. 1. 6 Eegélő, 1841. 198. 1. 6 U. ott, 21*. 1. 7 Badics: Fáy András életrajza. 406. 1. 
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ben kiöntötte egész tehetségét és egyetlen nagyméretű alkotásá
val a problémák sorozatát hagyta ránk. 

Feltehető még, hogy az Árulót1 is ebben az időben akarta 
megírni, bár ezt igazoló érveim ellen szólhat egy körülmény: 
a Kegyenc megjelenése és előadatása után terjedelmes bírálat 
jelent meg többek között Henszlmann Imrétől is. Elismerő 
szavait ezzel az óhajtással végzi: «minél hamarabb szerzőn
ket nemzeti tárggyal fellépni lássak.»2 Az Áruló nyilván 
kuruckori történeti drámának készült volna. Talán épen Ocskai 
históriáját szándékozott bemutatni Teleki. 

Az első harminc esztendő küszöbén számotvetve a múlttal, 
elmondhatni, hogy az ifjú gróf életét a család derűssé, meleggé, 
kiegyensúlyozottá tette. A következő két évtized rohanó tör
ténelmében a sors két kézzel tépte szét Teleki László gróf 
ezernyi színes álmát, sok-sok ábrándját. 

ROMHÁNYI GYULA. 

1 Teleki ismeretlen drámatöredéke. Császár-Emlékkönyv. 1934. 192.1. 
2 Regélő, 142, I. 47. 1. 


