
z au tó hasz ná lat volt a szá zad elő
mo der ni tá sá nak az a szeg men se,
amit Te le ki nem csak el vi selt, ha -

nem ked velt is. Au to mo bil já nak 1908-
ban sze re pe volt a há zas sá gá hoz ve ze -
tő ro mánc ki bon ta ko zá sá ban is, ugyan -
is autóján fuvarozta azt a vidám kom-
pániát, amelynek jövendőbeli felesége
is tagja volt. 

Au tó vá sár lá sá val Te le ki sze re pet vál -
lalt a há bo rú előt ti ma gyar tár sa da lom
egyik sa já tos szer ve ze té ben, az au to -
mo bi lis ták egye sü le té ben. A ma gyaror -
szá gi au tó zás és au tós szub kul tú ra
meg te rem té sé ben megke rül he tet len
sze re pet ját szó Királyi Magyar Auto-
mobil Club (KMAC) fel emel ke dé sé hez
Te le ki is hoz zá já rult. Ké sőb bi po li ti kai
pá lyá já nak szá mos sze rep lő jét az egye -
sü let ben is mer te meg: itt ver seny zett
Friedrich Ist ván ké sőb bi mi nisz ter el -
nök, Ma ga shá zy Lász ló, Hor thy Mik lós
ké sőb bi szárny se gé de, Ká ro lyi Mi hály,
Bán ffy Mik lós, Be lits ka Sán dor ké sőb -
bi hon vé del mi mi nisz ter és Be nárd
Ágos ton, a tria no ni bé ke szer ző dés
egyik aláíró ja. 

A KMAC tag jai ból ala kult Gépkocsi -
zó tes tü let ala pí tó tag jai kö zött volt Te -
le ki, és 1909-ben ő is fel vo nult az ala -
ku lat el ső, nagy rá ko si szem lé jén, ahol
Ter szty ánsz ky Károly budapesti had -
test   pa rancs nok, ér zé ket le nül az új don -
ság iránt, azt tu da kol ta a kér dé sen in -
dig ná ló dott arisz tok ra ták tól, hogy le -
het-e ro ha moz ni au to mo bi lon. A fia tal
gróf rend sze re sen részt vett eze ken a
szem lé ken, és idő ről idő re had gya kor -
la tok ra is be vo nult. Az au tók irán ti von -
zal ma motiválta, hogy a tí zes évek ele -
jén tag ja lett az ara di Mar ta (Ma gyar
Au to mo bil Rt.) igaz ga tó sá gá nak, és
részt vett Bu da pes ten az el ső ta xi utak
egyi kén: 1913. jú nius 1-jén in dult út -
nak Ross mann Já nos so főr ve ze té sé vel
az el ső fő vá ro si „zöld ta xi”, melynek
egyik uta sa gróf Te le ki Pál volt. 

Te le ki 1914. jú lius 31-én in dult el
Szül lő Gé za mun ka pár ti kép vi se lő (ké -
sőbb cseh szlo vá kiai ma gyar párt ve zér),
szin tén au to mo bi lis ta tár sa sá gá ban
Sza ra je vó ba. Az ala ku lat tag jai kö zött
szá mos oszt rák és ma gyar arisz tok ra -
ta csa lád sar ja fel buk kant. Ve  zér ka ri
tisz te ket kel lett szál lí ta niuk, en ni va lót,
cso ma go kat fu va roz tak, és nagy né ha
fel kel lett ven niük egy-egy se be sül tet.
A sze ren csé seb bek a Szer bia el len ké -
szü lő oszt rák–ma gyar ár má dia fe jét,
ma gát Po ti o rek tá bor szer na gyot is
szál lít hat ták. A vi dám ön kén te sek a
me gye fő nök asz ta lá nál et tek, kü lö nö -
sebb dol guk nem volt, vi szont élén ken
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Autós népföl-kelő
Teleki a világháború viha-
rában1914-ben nem min den na pi ala ku lat ka to ná ja lett Te le ki. A Ma gyar

Ki rá lyi Ön kén tes Gépkocsizó tes tü let azért jött lét re 1909-ben, hogy

eny hít sen a Ma gyar Ki rá lyi Hon véd ség és a kö zös had se reg gyen ge

gép ko csi-el lá tott sá gán. Tag jai vál lal ták, hogy bé ke idŒ ben két-

három al ka lom mal gya kor lat ra vo nul nak be, moz gó sí tás ese tén

pedig azon na li szol gá lat ra je lent kez nek. Te le ki nép föl ke lŒ had nagy -

ként vo nult be eh hez az ala ku lat hoz. 
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szid ták a had ve ze tést és ben ne fő nö -
kü ket, Po ti o re ket. Az el ső vo nal ban
elég rit kán tar tóz kod tak. 

Az una lom nak hasz -
na is volt: Te le kit
meg lá to gat hat ta fe -
le sé ge a fron ton, a
szál lá sul szol gá ló
tuz lai Bris tol Szál ló -
ban. E ki vált sá gos
ala  ku lat hely ze té re
jel lem ző, hogy Te le ki
csak nem há rom hó nap -
pal had ba vo nu lá sa után,
ok tó ber vé gén, egy front -
ins pek ció so rán ta pasz talta
meg a tü zér sé gi tü zet. 1914 de -
cem be ré ben Te le kit elő lép tet ték,
pa rancs no ká val, Har rach Fe renc cel
együtt so ron kí vül nép föl ke lő fő had -
nagy lett. Egyébiránt ret te ne te sen
unat ko zott és ren ge te get ol va sott: fő -
ként po li ti kai és tör té ne ti iro dal mat.
A ve zér ka riak né ha ki kér ték ta ná csát
föld raj zi és me teo ro ló giai ügyek ben.
Le ve le zett kül föl di föld raj zo sok kal. 

Köny ve ket kül de tett ma gá nak, és a
leg kü lön fé lébb prog nó zi so kat ál lí tot -
ta fel ar ról, hogy mi kor is lesz vé ge az
öl dök lés nek. Idő kel lett szá má ra, hogy
felis mer je: ez a há bo rú gyö ke re sen
más, mint a ko ráb biak. Bár az át la gos
ka to ná nál sok kal több ször ka pott sza -
bad sá got – az idő elő re ha lad tá val már

há rom-négy ha von ta el ké redz ked he -
tett a front ról –, egy re lé lek ölőbb nek
lát ta a ka to na sá got, s fi gyel mét in -
kább a re mél he tő leg győz tes há bo rú
po li ti kai kon zek ven ciái nak le vo ná sá -
ra for dí tot ta. 

Ami kor 1915 má ju sá ban Olaszor -
szág is had ba lé pett, Te le kit pa ran csőr -
tiszt ként át he lyez ték a dél nyu ga ti
front ra. Fu tár szol gá la tot lá tott el, de
mun ká já nak hiá ba va ló sá ga egy re job -
ban kí noz ta. Ezért örült, ami kor vég -

re ér tel mes nek tű nő felada tot bíz tak
rá. Stan jel (ola szul San Da nie le, ma
Szlo vé niá ban) vas út ál lo má sá nak irá -

nyí tá sát kap ta meg.
Alig volt ide je al vás -
ra, ál lan dóan vo na -
tok kal és szál lít má -
nyok kal kel lett tö -
rőd nie: „Ku tya egy

mun ka, de hasznos”
– ír ta fe le sé gé nek. Mi -

vel az ál lo más fon tos
cso mó pont volt a dél -

nyu ga ti front után pót lá sá -
nak biz to sí tá sá ban, ért he tő,

hogy egy olasz lé gi tá ma dás
után, ami kor is Te le ki eré lyes fel -

lé pé sé vel megelőz te a pá ni kot, „az
el len ség előtt ta nú sí tott vi téz ma ga tar -
tá sa elis me ré séül” az ural ko dó „leg fel -
sőbb di csé rő elis me ré sét nyil vá ní tot ta”. 

1916-ban még vissza tért ala ku la tá -
hoz, de egy már cius ban ka pott hat he -
tes sza bad ság után már tar tó san a hát -
or szág ban ma radt. Csak az er dé lyi ro -
mán be tö rés ide jén vál lalt még szol gá -
la tot egy sze be ni pa rancs nok sá gon – de
ezt is meg kel lett sza kí ta nia: 1916 ok tó -
be ré ben Keszt he lyen or szág gyű lé si kép -
vi se lő vé vá lasz tot ták, s bár el len je lölt je
ek kor sem volt, meg kel lett je len nie a
ke rü let ben. A Gépkocsizó tes tü letet az
év ta va szán for má li san is felosz lat ták, s
őt 1917 ta va szán vég leg le sze rel ték.




