
ÉVFORDULÓK 1 

Gróf Teleki Lászlóról születése és halála 
kerek évfordulóján 

Teleki László gróf a reformkor vezető politikusa, az 1848-49-es szabadságharc párizsi követe, az 
emigráció egyik legmeghatározóbb személyisége, az 1861 -es országgyűlés Határozati Pártjának vezére 
volt. Nagy műveltségű, igazi „római jellem", hazafias becsületére kényesen büszke arisztokrata, Bat-
thyány Lajos legjobb barátja, a reformkori nagy politikus-nemzedék egyik legkiválóbb szónoka. Ennek 
ellenére ma már nincsen ott azon a képzeletbeli tablón, ahol a maga korában volt: Széchenyi, Wesselé-
nyi, Kossuth, Deák, Batthyány és Eötvös mellett. Az első sorban. 

Teleki László 200 éve, 1811. február 11-én született Pesten, id. Teleki László gróf és Mészáros Jo-
hanna bárónő gyermekeként. Erdély és Magyarország egyik legjelentősebb arisztokrata családjából 
származott, amely számos jelentős embert adott a hazának. Az Új Magyar Életrajzi Lexikonban pl. hu-
szonegy Telekit találhatunk, a legtöbb személyt egy családból. (Csak a Bethlen-család vetekedik velük, 
ugyancsak huszonegy említésre méltó személyiséggel, de ez esetben tulajdonképpen két családról van 
szó: az iktári és bethleni Bethlenekről.) Ok adták a legtöbb akadémikust is, hiszen hét Teleki lett az 
Akadémia tagja. 

Teleki László ősei között ott találjuk többek közt Teleki Mihály (1634-1690) erdélyi kancellárt, a 
családi vagyon megalapozóját és Ráday Pált (1677-1733), II. Rákóczi Ferenc híres kancellárját. 

Édesapjának nagybátyja, Sámuel (1739-1822) er-
délyi kancellár alapította a híres marosvásárhelyi 
könyvtárat, az ún. Teleki Tékát. Jelentős könyv-
gyűjtő volt nagyapja József (1738-1796) és édes-
apja, László (1764—1821) is, akik mindketten a 
felvilágosodás elkötelezett híveinek számítottak. 
Nagyapja az 1790-9l-es országgyűlés egyik leg-
tekintélyesebb és legbefolyásosabb politikusa volt. 
Édesapja jelentős pedagógiai gondolkodó, a Tudós 
Társaság alapításának egyik első kezdeményezője 
és szószólója. Végül nem hagyható ki a családi 
tablóból Teleki László féltestvére, a nála több mint 
húsz évvel idősebb József (1790-1855) sem, aki a 
hivatali, illetve politikai pályán Erdély kormány-
zóságáig vitte, és aki a magyar tudománytör-
ténetbe, mint történetíró és mint a Magyar Tu-
dományos Akadémia első elnöke írta be a nevét. 
Dessewffy József gróf 1836-ban, az addig élt 
Telekiek ismeretében a következőket írta az akkor 
huszonöt éves Teleki Lászlónak: ,JLn részemről 
egyetlenegy kevélységet engednék meg Neked, 
melly arról való emlékezetben állana, hogy Teleky 
vagy, nevezetes hazafiak, tudósok és írók szaka-
datlan sorából való". 

A szülők nagy hangsúlyt fektettek a fiatal Lász-
ló gróf oktatására. A házitanító mellett - a korban 
még szokatlanul - édesanyja, Mészáros Johanna 
bárónő is sokat foglalkozott tehetséges fiával. Ti-
zenhét éves koráig tartott az otthoni nevelés, majd 
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Teleki László. Marastoni Jakab litográfiája, 
1861. (Magyar Nemzeti Múzeum Történelmi 
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1828-tól a sárospataki református kollégium növendéke lett, ahol egyre jobban megmutatkozott a poli-
tika iránti érdeklődése. Itt többek között az a Kövy Sándor professzor tanította, akinek keze alól nem 
sokkal korábban Kossuth Lajos is kikerült. Egyik hazaküldött levelében így írt kedves tanára óráiról: 
„öreg Kövinkkel gyakran politizálok, és boldognak érzem magam, ha olykor-olykor egy liberálisan 
gondolkozó emberre akadok. Milyen gyönyörűség, ha szabadon szidhatjuk Ausztriát." Persze ez még 
ekkor nem jelentett Habsburg-ellenességet, inkább egyfajta divatos kuruckodás volt, amely a reformá-
tus iljúságban ez idő tájt jellemzőnek mondható. (Említésre méltó még, hogy pataki diákként vívta első 
párbaját, amelyet több tucat követett. Teleki a kor nagy párbajhősének számított.) 

Pataki tanulóévei után 1830-ban Budán, a Helytartótanácsnál fogalmazógyakornok lett, majd a kö-
vetkező évben József bátyja magával vitte Bécsbe, ahol két évet töltött. Itt, testvére és édesanyja kérésé-
nek engedve, kancelláriai gyakornokként hivatalt vállalt, de ezt kezdetektől nem szívesen tette, mert a 
Metternich-rendszerrel szemben erős ellenszenvet érzett. Bécsből való távozását mégsem ez, hanem 
egy viszonzatlan szerelem okozhatta, melyet Rhédey Claudia grófnő iránt táplált, aki aztán később Sán-
dor würtenbergi herceghez ment feleségül (így lett II. Erzsébet angol királynő ükanyja). Bécsből Teleki 
Göttingenbe akart utazni, hogy ott folytassa tanulmányait, mint korábban nagyapja és apja is, de a kor-
mány nem engedte meg, hogy a liberális hírben álló egyetemen tanuljon. Végül a berlini egyetem jogi 
fakultásán hallgatott két félévet. Ezt egy kétéves nyugat-európai körutazás követte, amely hasonló ha-
tást gyakorolt rá, mint Széchenyire és Wesselényire. 

Hazatérése után politikai pályára lépett. Először az 1837—38-as erdélyi országgyűlésen vett részt 
Fogaras megye követeként. Pálffy Fidél gróf, magyar udvari kancellár még a diéta előtt a következőket 
írta róla az uralkodónak: „Teleky gróf igen derék, szorgalmas és ügyes állami hivatalnok, aki a legszebb 
reményekre jogosít, s akinek eddigi csendes és szerény viselkedése, továbbá az a körülmény, hogy fivé-
re, Teleky József gróf udvari tanácsos bizonyára jó irányban hat majd rá, mintegy biztosíték arra, hogy 
úgy is mint állami hivatalnok soha nem csatlakozik az exaltált ellenzékhez, hanem megmarad a jog és a 
mérséklet keretei között." Teleki László azonban nem felelt meg e várakozásnak, amit jól mutat a másfél 
hónappal későbbi Pálffy kancellárhoz intézet királyi leirat, amely arról szól, hogy Teleki az „ellenzék 
elszánt párthívének mutatkozik, ennek érdekében sok pénzt költ, és kiváltképpen a szegényebb követekel 
igyekszik magához vonni, traktálja őket és mindenképpen meg akarja nyerni őket az ellenzék számára". 
Az uralkodó azt ajánlotta, hogy bátyja, József útján érjenek el nála változást. Nem tudjuk, hogy Teleki 
József, aki 1821 óta gyámja is volt öccsének, tett-e ez irányban kísérletet, de sok hatással nem lehetett 
rá, mert Teleki László az erdélyi ellenzék egyik meghatározó politikusává vált, és ennek köszönhetően 
állandó szereplője a titkosrendőri jelentéseknek. Az ekkor szerzett tapasztalatokat nem sokkal később 
az 1839—40. évi pozsonyi országgyűlés felsőtábláján kamatoztatta. 

Itt legjobb barátja, Batthyány Lajos gróf vezette főrendi ellenzék liberális csoportjának tagjaként 
szólalt fel többek között Kossuth és Wesselényi jogtalan elítélésével kapcsolatosan. A következő, 
1843-44. évi országgyűlésen Teleki az ellenzék vezérszónokává és egyik legmeghatározóbb személyi-
ségévé vált. Az Augsburger Allgemeine Zeitung így írt az ellenzékről: „. . . látható feje Batthyány Lajos 
gró f , tulajdonképpeni feje azonban a zseniális Eötvös József báró. szája pedig a tüzes Teleki László 
gróf. Albert Hugo „Croquis aus Ungarn" című müvében (1844) a következőképpen méltatja: „...logi-
kája, bátorsága, vitakészségének élessége lenyűgöz... O az ellenzék Marat-ja... Es ez a maga kiváltsá-
gaitól védett férfiú a kiváltságok ellen harcol...". Befolyását, megbecsültségét mutatja, hogy elnöke a 
pesti radikális ellenzékiek társaságának, a Nemzeti Körnek, majd ennek a Pesti ÁTóVrel való egyesülése 
után, 1846-ban az Ellenzéki Körnek. Emellett az 1844 októberében létrehozott Védegyletnek alelnöke 
is, később az ellenzéki programot kidolgozó bizottság tagja. 1847-ben a követválasztások idején többek 
közt az ő intenzív agitációjának köszönhetően lett Kossuth országgyűlési képviselő. Az utolsó reform-
kori diétán, 1847-48-ban Teleki a jobbágyfelszabadítás (örökváltság) kérdésének megoldását tartotta a 
legfontosabb feladatnak, ennek érdekében szólalt fel. 

1848-ban, a forradalom kitörése után neve felmerült miniszterként, de ő az első napokban kijelentet-
te, hogy nem vállal semmilyen tárcát. Pozsonyból Pestre utazott és az Ellenzéki Kör nevét megváltoz-
tatva Nyáry Pállal létrehozta a Radical Kön, jelezve, hogy az áprilisi törvényeknél több kell, minden té-
ren radikális változások. Az első népképviseleti országgyűlésen, 1848 júliusában Abony képviselője-
ként jelent meg. Az országgyűlés munkájában tevékenyen részt vett, sokszor felszólalt, legtöbbször a 
barátja, reformkori harcostársa vezette kormánnyal szemben, annak ellenzékeként. Ez azonban nem je-
lentette sem a Batthyányval való barátság végét, sem azt, hogy a kormány adott esetben ne számíthatott 
volna szolgálataira. Számított is: a több nyelven, így franciául is jól tudó Telekit Batthyány miniszterel-
nök 1848. augusztus 29-én Magyarország párizsi nagykövetévé nevezte ki. A Teleki László vezette pá-
rizsi diplomáciai központ feladata az idő haladtával egyre bővült, 1849-ben már tulajdonképpen átvette 
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a külügyek teljes irányítását. A külföld, elsősorban Franciaország és Anglia Teleki propaganda-munká-
jának köszönhetően ismerte meg a magyar kérdést, a szabadságharc törekvéseit, a valós helyzetet. Ez 
korántsem volt könnyű, hiszen nagyon sok téves információ, illetve szándékosan megtévesztő hír, meg-
állapításjelent meg ezekben az országokban a magyarországi viszonyokról, történésekről. Teleki fárad-
ságot nem ismerve agitált, járta a minisztériumokat, újságszerkesztőségeket, társasági eseményeket. 
Mindenhol ott volt, ahol lehetett, hogy minél több embert nyerjen meg a magyar ügynek. Ő maga szá-
mos olyan cikket írt, ami a nyugati közvéleményre pozitív hatást gyakorolt. A szabadságharc leverése 
és legjobb barátjának, Batthyány Lajosnak elvesztése mélyen megrázta. Ez azonban nem gátolta meg 
abban, hogy Kossuthoz hasonlóan továbbra is mindent megtegyen azért, amiben hitt. Mednyánszky Cé-
zár. a szabadságharc híres tábori lelkésze emlékirataiban Teleki méltatását így fejezi be: ,Jtt a számki-
vetésben legméltóbb képviselője letiport hazánknak". Teleki életében a számkivetés évei következtek, 
és ez lelkileg nagyon megviselte. 1859-ig 30-35 városban fordult meg hosszabb-rövidebb időre, sehol 
sem találva helyét. Az európai, illetve az olasz helyzet aztán lehetővé tette neki és társai számára, hogy 
újra aktivizálják magukat. 1859. május 6-án Kossuth, Klapka és az ő részvételével megalakult a Ma-
gyar Nemzeti Igazgatóság, mely az emigráns kormány feladatát kívánta betölteni. A feladatmegosztás 
során Telekinek a hazai titkos szervezettel való kapcsolattartás jutott. Az aktív emigrációs működésnek 
végül egy utazás vetett véget. 

Teleki 1860 novemberében álnéven Drezdába utazott, hogy ott találkozhasson kedvesével, özv. 
Orczyné Lipthay Auguszta grófnővel. A szász rendőrség kezdettől figyelte, végül el is fogta. Szászor-
szág hamarosan kiadta a rebellis grófot Ausztriának, ahol tíznapi fogva tartást követően I. Ferenc József 
maga elé rendelte, majd azzal a feltétellel, hogy nem hagyja el az országot, nem fog a külfölddel a biro-
dalom ellen konspirálni és egy ideig nem politizál, szabadon engedte. Teleki ezt követően hazatért 
gyömrői birtokára, majd Pestre, ahol még Deákot is elhomályosító népszerűség fogadta. A tizenkét év 
után, 1861 tavaszán összeülő országgyűlésen ismét abonyi képviselőként jelent meg, ahol rögtön az ún. 
Határozati Párt vezére lett. Teleki és hívei az 1848-as trónváltozást nem fogadták el, így Ferenc Józse-
fet nem fogadták el törvényes magyar királynak, ezért formailag határozatban akarták kimondani mind-
azt, amit 48-as alapokon, de azon túl is lépve, gondoltak az ország függetlenségéről. Az idő múltával 
azonban egyre nyilvánvalóbbá vált, hogy Teleki pártjában egyre többen bizonytalanok e politika he-

Teleki László gyászravatala a Nemzeti Múzenmban (Vasárnapi Újság 1861. június 2.) 
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lyességében, illetve gyakorlati megvalósításában. A parlamenti záróvita előestéjén, 1861. május 7-én a 
Telekit meglátogató unokaöcs, Tisza Kálmán is erről beszélhetett. Teleki még ugyanazon az éjszakán, 
félbehagyva másnapi beszédének írását, szíven lőtte magát. Öngyilkossága mély megdöbbenést, majd 
Széchenyi halála után tapasztalt nemzeti gyászt váltott ki. Telekit a Magyar Nemzeti Múzeum épületé-
ben ravatalozták föl, majd innen kísérték utolsó útjára, amely a sziráki családi sírboltba vitt. 

Nem ő volt az első, akit a Nemzeti Múzeumból temettek, pár nappal korábban ugyanitt ravatalozták 
fel Palóczy Lászlót, az országgyűlés korelnökét. De azzal, hogy Teleki koporsója is idekerült, nemzeti 
gyásztér született ezen a helyen, hiszen ettől kezdve több mint nyolc évtizeden keresztül a nemzet mú-
zeumában búcsúztatták a nemzet nagy halottjait, szám szerint húszat, köztük Kossuth Lajost, Jókai 
Mórt, Görgey Artúrt, Ady Endrét, Bem tábornokot és Klebelsberg Kunót. 

Politikai működése mellett Teleki László a magyar irodalomtörténetbe is beírta a nevét. 1841-ben 
kiadott és bemutatott drámáját, a Kegyencet sokáig a Bánk bán és Az ember tragédiája mellett emleget-
ték. Számos alkalommal felújították, nem egyszer át is dolgozták müvét; a legnagyobb sikerrel Illyés 
Gyula tette ezt, aki A különc címmel nagyszerű drámát is írt Telekiről. Ő többek közt így látta hősünket: 
„Széchenyi is maga felé fordítva húzott meg eg}' rettenetes ravaszt, s bukott le a mélybe, de micsoda ri-
valdáról, micsoda szerepvivés, mondhatnánk: micsoda látványosság után. Teleki László élete hozzá ké-
pest homályban folyt; - innen, az utókorból tekintve. Nincsenek művei, mint Széchenyinek, sem gesztu-
sai, mint Kossuthnak. Példája mégis azokéval vetekszik, alakja azok mellé emelkedik. Minél jobban 
megismerjük, annál inkább följelé nézünk rá." 

(Teleki László születésének és halálának kerek évfordulóján a Magyar Nemzeti Múzeum 2011. ok-
tóber 26. és 2012. január 31. között kiállítással emlékezik a XIX. század jeles magyar államférfiára.) 

Debreczeni-Droppán Béla 
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„Eletemet a hazának szentelem" 
Kétszáz éve született Perczel Mór 

Az 1811. november 11-én született Perczel Mór értelmi és 
érzelmi gazdagodását a pályakezdő Vörösmarty Mihály irányí-
totta, aki nemcsak grammatikai ismeretekkel bővítette ő és test-
vérei (Sándor és Miklós) tudását, hanem a haza iránti feltétlen 
szeretetet is szívükbe plántálta. Az apa, a napóleoni háborúk 
egykori, 17-szer sebesült huszártisztje, Sándor és a nevelő egy-
aránt fontosnak tartották a történelmi emlékhelyek megismeré-
sét, ezért látogatták meg az ifjakkal a mohácsi, a siklósi és a szi-
getvári emlékhelyeket. Perczel Mór emlékirataiban írja; hogy 
„amikor Vörösmarty Mihály II. Rákóczi Ferenc dicső tetteit is-
mertette, élményei hatására 10 évesen a fejedelem képe előtt 
megesküdött, hogy életét a hazának szenteli, megmenti és meg-
bosszulja nemzetét." A költő-nevelő által elvetett mag jó talajba 
hullott. 

Katonaiskolai pályája 1830-ban, a lengyelek megsegítése 
ügyében folytatott szervezkedése miatti letartóztatásával, véget 
ért. A későbbi hírhedt Újépületbe zárták, a súlyosabb ítélettől, 
esetleg a főbelövéstől csak Fáy András József nádornál való 
közbejárása mentette meg. Magas pártfogói továbbra is segítet-
ték. Az alig húsz esztendős, de országosan ismert Perczel Móric 
először megyei esküdt, aljegyző, majd 25 évesen a simon-
tornyaijárás főszolgabírója, s hamarosan a reformkori Tolna megye életét befolyásoló pártvezér lett. 

Közéleti szerepvállalását jelzi, hogy 1842-ben Baranyában, Tolnában és Fejérmegyében egyik kez-
deményezője volt - Kossuthot megelőzve - a védegyleti mozgalomnak. Már 1843-ban a vármegyéket a 
nemzetőrség felállításának szükségszerűségéről kívánta meggyőzni. Reformgondolatai terjesztéséhez 
kiváló fórumnak bizonyult a Kossuth szerkesztette Pesti Hírlap. Tekintélyének növekedésére, a liberá-
lis reformpártiak Tolna megyei előretörésére utal, hogy az 1843/44-es országgyűlésre jelentős szó-
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