
TELEKI LÁSZLÓ ÉS KEGYENCE. 
(Második közlemény.) 

II. A Kegyenc tő l a s z a b a d s á g h a r c i g . 

«A 20-as évektől kezdve erősen elpolitikaiasodott német 
és francia költészet — írja Szekfű Gyula — mindenüvé árasztja 
a Liberális hangulatot: a magyar fiatalok is elsősorban lelke
sedni akarnak, s ezt kapják meg Heinétől, Victor Hugótól, 
Lamartine-tŐl . . . Victor Hugo .fferrmmjanak bevezetése már 
1830-ban kijelölte az u t a t : a romanticizmusnak igazi megha
tározása nem egyéb, mint a liberalizmus az irodalomban.1» 

A külföldi útjáról hazatérő Teleki ebbe az eszmevilágba 
érkezik, elemi erővel éli ki magát a nagy megújhodási pro-
grammban. A fiatal mágnások ellenzékieskedő társasága kiváló 
környezetet adott a Telekiben erősen ébredező radikalizmusnak. 
A Károlyi GyÖrgyné, Bat thyány Lajosné szalonjában pezsgő 
élet a megújhodó magyar élet bölcsője lett. Ebben a szellemi 
áramlatban született meg Teleki László Kegyence. 

Már 1841 elején hirdeti a sajtó, hogy a Kegyenc elhagyta 
a nyomdát.2 A nyár végén pedig a Nemzeti Színházi hirdet
ményekben közli Asztalos Károly, országos igazgató választ
mányi titoknok : 

«Hétfőn szeptember 6-án 1841. Fáncsy Lajos javára bérszünettel elő
ször adatik: «Kegyencz?» Eredeti szomorújáték 5 felvonásban. Irta gróf" 
Teleki László. Zenéjét készítette Erkel Ferencz, nemzeti színházi első kar
mester. Táncz és csoportozatokat betanította Hasenhut, nemz. szinh. balét
mester. Az uj diszítményeket festette Engert József, nemz. szính. diszítö. 
Pest aug. 26. 1841.»» 

Az ifjúkor irodalmi kedvtelései után a nemzet elé lépett 
a harminc éves tragédiaíró. Az előadás is igen előkelő közönség 
előtt zajlott le, de megbukott. Teleki uem kis bosszúságára pl. 
előadás közben Pnlszky Ferenc elaludt. Hiába mentegette 

1 Szekfű: Magy. Tört. VII. 150—152. I. 2 «Kegyenc, szomorújáték 5 fvsban. Irta gróf Teleki László. Pest, 1841. 
Kiadja Heckenast Gusztáv. 8-ad rét, 151 lap. — Jelen művel kezdi meg a 
kitűnő műveltségű mtgos szerző drámai literatúránk szaporítását, mit e 
könyvnek pompás kiadásával előttünk kétszeres érdekűvé tön. Tartalma a 
hajdankorból, 3-dik Valentinian római császár (5-dik évszázad közepe) ide
jéből vett történet. Sietünk tehát ez érdekes új tüneményre a t. közönséget 
figyelmeztetni.» Honművész, 1841. I. 167. 1. • 

3 Nemzeti Újság, 1841. 69. sz. ' 
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magát , hogy három n a p i g mula tozot t , meg hogy a próbákon 
mindig rész tvet t , sokáig megmarad t némi ború i r á n t a az igen 
érzékeny grófban. 1 De személyén á t a nag} r közönség i r án t 
sem érezhe te t t több t i s z t e l e t e t a szerző, mer t az becsesnek h i t t 
művé t nem t u d t a kellően ér tékelni . Valóban a Kegyenc Teleki 
életébea, t e h á t húsz év a l a t t összesen háromszor ke rü l t színre2 , 
v iszont a legjelesebb kr i t ikusok kezdet től a század végéig 
komoly t a n u l m á n y o k b a n fej teget ik, dicsérik, gáncsolják. A 
századvégi esz té ták t rag ikum-e lméle tében méltó he lye t kap, s 
mágáern jó t ragéd ia . Bánk bán mellé dicsőül, s mégsem áll ja 
meg helyét a színpadon. Ennek egy ik okát mindjobban k i 
küszöbölték, terjedelmességét már a második előadástól kezdve 
megny i rbá l t ák , de a lényegen ez sem sokat vá l toz ta to t t . Tehát 
a Kegyenc ma is Bánk bánon, k ívül legjobb tö r téne t i t r agéd iánk , 
de v a n n a k szerkezetében és je l lemeiben oly botlások, amelyek 
megölik színházi életlehetőségét. Viszont épen ezek teszik a 
Kegyencet azzá. ami, kiküszöbölésük jel legzetességétől fosztaná 
meg a b iza r r egészet. 

A t r agéd ia Pe t ron iu s Maximus főúr v é r e s . bosszúja a 
pipogya, kéjenc I I I . Va len t in i anus császáron, ak i — Condillac 
rövid elbeszélése szer int — «tobzódásban töl te életét, meg
gya láz t a Maximusoak, egy h a t a l m a s férf iúnak nejét. Maximus, 
hogy bosszúját ki töl thesse, Ae t iu s t romlásba döntö t te és a 
birodalom k o r m á n y á t magához r a g a d t a . . . Csak három hónapig 
u ra lkodot t . Genserík megérkezése a lka lmáva l , k i t Eudoxia. 
Va len t in i anus özvegye h ívo t t segítségül , a nép meggyi lkol ta .» 8 

A t ragéd ia közvetlen forrását Mérei Ká lmán k u t a t t a föl 
Gibbon,4 Miliőt5 és Condillac műveiben és pontosan meghatá
rozta, mi t vet t Teleki eg3^ik, mit a másik forrásból. Mivel 
azonban felvet i többek közt, hogy a források Eudoxia elcsábí
tásáró l mi t sem tudnak , célszerű a Gibbon-szöveg n é h á n y mon
d a t á t i dézn i : 

Petronius Maximus Senator magánéletét gyakran úgy tüntették fel, 
mint az emberi boldogság ritka példáját. Fényes palotája és asztala, vendég
szerető és finom volt. Érdemeit megjutalmazta a fejedelem és a tanács: 
háromszor volt itáliai praetor! főnök, kétszer consul és elnyerte a patríciusi 
rangot. A sérelem, melyet Valentinián császárlól szenvedett, kimenti a leg-

1 V. ö. : Pulszky: Eletem és korom. Bp. 1884. I. 439. I. 
2 V. ö.: Vértesy Jenő: leleki László' és a Kegyencz EPhK. 1908. 426. 1. 
a Mérei Kálmán: Teleki László gróf «Kegyencz»-e.. (Bp. 1893. 209 1.) 

e. müvében idézi: Des Herrn Abts von Gondilláé Geschichie der altern 
und neuern Zeiten... von Johann Christoph von Zabuesnig. Augsburg. 1781. 
VI. k. 329—330. 1. 

* Gibbon:s Geschichte des Verfalles und Unterganges des römischen 
Weltreiches... von Johann Sporschil, Leipzig. 1843. ÍI. kiadás 1167—1168. 
és 1171—1173. 1. 

5 Des Herrn Abt Millot Uaiversalhistorie ... von Wilhelm Ernst Chris
tian]'. Wien, 1794. IV. k. 186.—188. 1. 
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véresebb bosszút is. Mint bölcsész meggondolhatta volna, hogy azon esetben, 
ha nejének ellentállása őszinte volt, erénye sértetlen maradi, holott az többé 
sohasem volt helyreállítható, ha a házasságtörő akaratába beleegyezelt. Az 
eszélytelen Maximus kielégítette bosszúját és nagyravágyását, lábainál szem
lélte Valentinián vérző holttestét és hallotta, midőn egyhangúlag császárul 
üdvözöltetett. De trónra emeltetésének napja boldogságának utolsó napja volt. 

Uralkodása körülbelül három hóig tartott. Fiának, Palladiusnak az 
elhunyt császár leányával való házassága oda célozhatott, hogy a trónöröklést 
családjának biztosít&a, de az erőszak, melyet az özvegy császárnén, Eudox'án 
elkövetett, vak ösztönből vagy bosszúból származhatott. Saját feleségét, ezen 
tragikai eseményeknek okát, az időszerű halál elragadta, és Valentinián 
özvegye kénytelen volt az illendő gyászt megsérteni és a vakmerő bitor 
öleléseinek engedni, kit ö méltán elhunyt férje orgyilkosának tartott. A 
bosszús nő Karthágó felé vetette szemeit és Genseriket rávette, hogy hasz
nálja fel az alkalmat a támadásra. Maximus, midőn a vandálok Tiber part
jain kiszálltak, hirtelen futással akart menekülni, de alig jelent meg az utcán, 
kőzápor által fogadtatott és egy római vagy burgundi katona magának 
tulajdonította az első megsebesítés érdemét. A császár holtteste a Tiberisbe 
vettetett. — Genserik az ostiai kikötőből a védtelen város kapuihoz köze
ledett . . . Maga Eudoxia csakhamar megbánta esztelenségét, mert nemcsak 
minden ékszereit oda kellett adnia, hanem magukkal vitték két leányát is. . . 
Egyetlen örököse volt a theodosiusi családnak s idősebb leánya, Eudoxia, 
akarata ellen, neje lett Genserik legidősb fiának Hunneriknek.. -1 

A t ragéd ia eredet i kidolgozásának megértéséhez okvet lenül 
idéznünk ke l l e t t Gibbonnak e fontosabb ada ta i t . H u n n e r i k és 
Eudoxia kényszerű házasságából vehet te Te lek i P iac id ia és 
Gaudent ius k ikénysze r í t e t t eljegyzését. 

A e t i u s személyének bekapcsolása e redhet Miliőt művéből , de 
Ae t ius Gibbonnál o lvasha tó jel leme is m i n t á t a d h a t o t t Telekinek, 
miképen bonyol í t sa Maximussal romlásába V a l e n t i n i á n t : 

Aetius már Valentinián anyjának uralma idején jeles szerepet játszott 
a birodalom életében, «a női kormányzat különös fontosságú előnyében része
sült, udvarias és buzgó hízelkedésével megszállta a ravennai udvart, sötét 
terveit a hűség álcájával fedte el és végre ravasz összeesküvés által meg* 
csalta úrnőjét és távoli versenytársát, mit aligha gyaníthatott a gyenge nő 
s a bátor férfiú. Titkon rávette Piacidiát, hogy hívja vissza Bonifácot Afriká
ból, Bonifácnak meg titkon azt tanácsolta, hogy ne engedelmeskedjék. Az 
egyiknek a rendeletet úgy tüntette elő, mint halálos ítéletet, a másiknak a 
visszautasítást mint jelét a lázadásnak, és midőn a hiszékeny és gyanútlan 
vezér saját védelmére a tartományt felfegyverezte, Aetius megtapsolta ügyes
ségét, hogy előre látta a forradalmat, melyet saját hűtlensége idézett elő.»* 

E z a cselekedet ismétlődik lényegében Maximus életében 
is Teleki elgondolása s z e r i n t : hasonló csapdába ej tet i Ae t ius t 
és Valen t in ián t . 

Teleki a felsorolt ada tok bőséges ismeretével tervezte meg 
t ragédiá já t . Tekin té lyes í v n y a l á b őrzi a d ráma tervezeté t és 
első kidolgozását . I t t - o t t már a l ig -a l ig o lvasha tó a sok j a v í t 
gatással megtűzdel t , át- meg á t h á z g á l t szöveg. De igen ér tékes 

1 Gibbon Edvard: A római birodalom hanyatlásának és bukásának 
története. Az angol eredetiből átdolgozta: Hegyessy Kálmán. Pest, 1868. 
228-294. 1. 

* Gibbon: Id. m. 231. 1. 
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adatok rejlenek a kuszált sorokban, amelyeket egész terjedel
mükben közlünk.1 

Hogy könnyebben megérthessük az eredeti terv részben 
vázlatos szövegének a nyomtatásban megjelent szöveghez való 
viszonyát, ime e táblázat: 

Eredeti terv: Nyomtatott szöveg: 
I.—III. fv. I. fv. — III. fv. 
IV. fv. 1, 2, 3. az ín. IV. fv. 
IV. fv. 4,-5. szín. V. fv. 1, 2. szín. 
IV. fv. 6. szín. — 
V. fv. i, 2, 3. szín. — 

Maxim lelkében a császárság romlott légkörében felgyü
lemlett utálat és gúny keserű bosszúvá robban, midőn Valen
tinián és Heracles aljas cselére eszmél. Pillanatok alatt elborítja 
a boldogságban kiegyensúlyozott valóját a szenvedély viharzása, 
amely egyéni romlásáért a fennálló egész állami renddel fizettet. 

«Végre megtanulom érteni azt is, miként lehet embernek 
élni, gyilkolva önmagát, s miként válhatik gyámoltalan polgár 
mérgiből habzó tenger, mely egy ha/talmas fejedelmet biral-
mastól elborít!o «Becsemre mondom! Jelszava ez egy dicső 
játéknak, melyt én adandók mulatságul Rómának s melynek 
költségeit azzal fizetendőm, mi még enmagamból megmaradt, 
be zajos lesz az! Milyet még Róma nem látott, hogy a nézők 
belei kimozdulandnak helyükből! Szökdelni, keringeni fog egy 
fejdelem egész időszaka, hatalma s dicsével, mig elszédül s egybe
rogyik.» iNyomtatott szöveg: I. fv. 2. jel.) 

E rettentő kirobbanás viharában megcsendül az ártatlan 
női intelem: «Várakozzál, ki ott fontol s ítél, elvégzi munkáját. 
— Csak bosszút ne, Petron, ne azt a kétélű pallost, mely csupán 
Istennek kezébe való, — s mely, midőn halandó daczolva nyúl 
hozzá, egy csapásra sújt le bűnöst és büntetőt!»(Julia,I. fv. 2.) 

A féktelen szilajság és a keresztényi megalázkodás óriási 
tusája e párjelenet. A sértett önérzet és hatalomvágy világ
pusztító lángja elönti a józan kitérést tanácsoló észt, nincsen 
megállás. Kész a terv a pokoli elégtétel megszerzésére. E szen
vedélyes jelenetben emelkedik a tragikum magaslatára a hősr 
rettentő fájdalmában az emberi méltóságból az állatias bosszú
vágyra bizza lelkét a Kegyenc, és az egymás után pergő 
események ebből a mételyezett forrásból fakadnak. Eltökélt 
szándéka megsemmisíteni, elpusztítani a fejedelmet birodal-
mastól; hogy bizalmába férkőzhessek, Júl iá t is oda dobja neki 
ágyasul. 

«Julia egyedül. — Sopánkodik — a férje, Maxim jő és 
azt mondja, hogy nekik válniok kell és ő a császár szeretője 
lesz ezután. —« (II. fv. 3. jel. a tervezetben.) 

1 L. az AdottárXfoXi: 
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Ezt előre is közölni akarja feleségével, de a végleges 
kidolgozásban már meglepetésszerűen, elrejtőzés ürügyével 
csempészi a császár kezére, célozva bizonyos rejtett okokra: 

«Különösök, váratlanok fognak itt nemsokára történni, de 
ne engem okozz, ne hozz rólam Ítéletet, mig védelmemet nem 
hallod.» (II. fv. 4. jel. nyomtatott szöveg.) 

De Julia nem érti, nem értheti meg Maxim messze célját, 
midőn a császár megjelenik, ájulva kiált fel: 

«Maxim! Te ördög vagy! Az ég ily viszonyt nem engedhet 
meg!» (II. fv. 4. jel. nyomtatott szöveg.) 

Ezzel végképen a császár bizalmába férkőzik Maxim, 
egymás után döntögeti ki a pilléreket Valentinián hatalma 
alól s végül szörnyű elégtételül leszúrja a gyáván fetrengő 
császárt. A bosszú kielégült, vér mosta le a becsületen esett 
sérelmet, kezében a korona, a főhatalom. S most jő az igazi 
elégtétel: Júliával megosztani az új, boldog életet. Hiába 
kinálta fel magát a bosszúnak foganásakor, magából nem tudta 
egészen kiölni az érző embert. Julia átadásakor is kicsordult 
belőle a szív: 

«Érzem, fájdalom! Még ember maradtam!» (II. fv. 4. jel. 
a nyomtatott szövegben.) 

Mikor pedig a trónrajutás nagy mámorában rohan meg
alázott Júliájához s őt haldokolva találja, lélekben összerogy 
az égi bíró előtt: 

«Békülni kívánok, Istenem, emberi nemeddel, elég volt a 
bosszú, elég a vér! Látod a béke nemtőit szorítom most buz-
góan mellemhez, enneli karjai közt szelíd, jámbor akarok lenni, 
egy boldogító lény.» (IV. fv. 5. jel az eredeti tervezetben.) 

A bosszúszülte tragikai vétség itt nyeri el büntetését: 
akiért ölt, rombolt, azt magát is elpusztította. A bosszú két
élű fegyver, ime, lesújtott bűnösre, büntetőre egyaránt. De még 
nincsen megállás, a felzaklatott világ rohan és ragadja öt is 
magával a teljes testi összeomlás felé. 

Az író maga is felette küzdött hősével, mutatja ezt a nagy 
lelki összeütközésnek sokszoros megoldása. Olyannyira, hogy 
a hős a kezdet bosszújának épen ellentétébe csap át. Hiába 
tűzte ki célul mindenek elpusztítását, hiába érvényesítette 
ördögi mivoltát, az égi hatalom legyőzi őt. Ez az emberi énre-
ébredése bizonyos következetlenséget támaszt Maxim jellemében. 
Amig az eredeti útján haladt, érthető volt szenvedélyes szélső
sége. Ha a tragédia csúcsát a Maxim-Julia első nagy pár-
jelenetben látjuk, a cselekedetek sora e férfi feldúlt lelkéből 
természetesen folyik. Egészen elképzelhető Julia átadása, tehát 
segítő eszközül felhasználása is, hiszen célja úgyis a környező 
mindenség elpusztítása. De az életösztön erősebben küzd még 
magánál Maximnál is, a már monogám életű, féleségével békés 
szerelemben élő kétlelkű emberben felváltva cselekszik két énje. 
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«•Maxim'. Ládd fejedelem, bennem két lény rejtezik, egy zajos, fény
űző, dicsvágyó, ennek ő nem társa, mert ennek élettársra, milyen ő, nincs 
szüksége, ez cimborákkal megelégszik. 0 ezen ember zajos kacajjai és 
kedvcsapongásai elől visszavonul és elrejtőzik, — de mikor ez a tobzódó 
lény bennem elalszik, egy másik ébred fel bennem, — szelídebb szeszélyű, 
csendesebb örömöt, belső boldogságot kereső, ezen második valóságnak 
istene ő!» (I. fv. L jel. az eredeti kidolgozásban.) 

Tehát az első kitámadást, a bosszú nagy művét voltaképpen 
az első szilaj lény vállalja magára, a második lényét ért 
fájdalom megtorlásáért. Midőn e szörnyű műveletben Jul ia is 
megsemmisül, ez a második lény uralkodik és ez bűnhődik 
rettenetesen. De ilyen feltevés mellett ez a megoldás nem 
elégít ki. Maxim kettős lénye két külön tragikus vétséget 
követ el: a bosszúvágy hangsúlyozása mellett felébred benne 
a dícsvágy és hatalomra törekvés is és i t t hibázik második 
énje, mely nem tiltakozik a hitves átadása ellen eléggé. Ezért 
bűnhődik titkolt második énje Maximnak, midőn aljas tettével 
eléri a trónt. — Az első lény tragikai vétsége pedig az álta
lános bosszúvágy és kaján öldöklés nyomán hasonló bukásban 
veheti el csak büntetését: a testi összeomlást. 

Csakis így képzelhető el Maximnak egyébként magyaráz
hatatlan megtorpanása, amikor már eresztékeiben recseg, ropog 
körülötte a világ rendje. 

Teleki nyilván mélyen beleérzett maga is a Gondviselés 
felé vágyódó, bűnös lélek szenvedésébe és kissé érzelmi alapra 
játszotta vissza a pokoli ész művét. Előtte lebeghetett Bánk 
lelki halála is mint kiváló, tragikus bűnhődés. Ezért a ki-
bonyolítási kísérletek között addig módosította, rövidítette a 
drámát, míg maga is megszokta a gondolatot és megelégedett 
Maxim lelki vereségével. Az eredeti első felvonás és a megjelent 
kidolgozás szövege között meglehetősen sok különbség észlel
hető. Az eltérés nagyrészt a rövidítések miatt támadhatott, de 
épen Maxim és Valentinián viszonyára, hasonlóképen magára 
Maximra kellő világot vető részek estek ki az egészből. 

A banki bűnhődés így hangulatos befejezést biztosított 
ugyan, de nyitott probléma maradt, vájjon miért kellett az 
ártatlan Júliának a sok szenvedésen átesnie. Általánosságban 
a kor ízlésével felelhetünk erre. Vörösmarty a Dramaturgiai 
töredékekben megszabja: «Jöjjön elő a bűn minden szörnyűsé
geivel, de ne tétessék kívánatossá, s ne legyen szeretetre s 
követésre méltó; álljon elő a hiba ezer alakú különbféleségben, 
de lakoltassék meg, szenvedjen az erény, de dicsőüljön is, álljon 
elő hatalmaival élet, világ, sors, de zsarnoki Önkényük ne 

.találjon mindenütt gyáva küzdőkre, cudar tisztelőkre.»1 

Sőt épen Vörösmartynál elő is fordul a Kegyenc kezdettől 
fogva támadott botlása: a hitves átadása. A Marót bán Hasz-

1 Athenaeum, 1837. I-II. 
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szánja okvetetlenül szeme előtt lebeghetett Telekinek, ezt látszik 
igazolni Páliad kétségbeesett igyekvése Jul ia elrejtésében, 
nehogy a tömeg rábukkanjon. Bod is berohan Hasszán sátrába 
és inkább megöli Idát, de az ne szégyenüljön meg a pogány 
karjaiban. Valami shakespeare-i szellem is átszövi Julia átadá
sának motívumát. Maximban kezdettől fogva, ha eloyomva is, 
de él Julia iránt érzett nagy szerelme és a hitves eltaszítása 
percében sem űl gyűlölet vagy kétség a férj szívében. Önkény
telenül felmerül a gondolat, vájjon nem Othello ihlette-e a 
költőt a bizarr indítékra: 

Desderaona: Mond csak Emiliám, lelkedre mond, 
Hiszed-e, hogy van nő, ki ily galádul 
Megcsalja íérjét? 

Emilia: Szó sincs róla, van. 
Desdemona: Te megtennéd-e az egész világért? 
Emilia: Te nem ? 
Desdemona: Nem én, tanúm a napvilága. 
Emilia: A nap világa mellett én se tenném, 

De a sötétben megtenném biz én. 
Desdemona: Tennél ilyesmit az egész világért? 
Emilia: A világ nagy dolog, díjnak temérdek, 

S apró a vétek. 
Desdemona: Nem tennéd te meg. 
Emilia: De biz én azt hiszem, megtenném, s aztán ha már meg

tettem, jóvá tenném. Persze nem tennék ilyesmit egy 
karikagyűrűért,, vagy egy darab bati8ztért, vagy egy pár 
ruhadarabért, kalapért, vagy egy kis pénzecskéért, de 
az egész világért, ugyan ki nem -szarvazná fel férjét, 
hogy azután koronát teliessen a fejéred Még a purgató-
riumtól sem irtóznám.» (IV. fv. 3. jel.) 

Talán épen ez indította a szélsőségekre hajlamos költőt e 
motívum használatára s annál hihetőbb Maxim emberibb, második 
lényének tragikus bűnhődése hitvese halálában. Egybe szedve 
Maxim tettének több forrásból szövődő szálait, megállapíthatjuk, 
hogy Maxim jellegében rejlik a főhiba, kétéltűsége kelt zavart 
bennünk. Felületes, nagyravágyó énje indítja el a tragédiát, 
hogy másik énje elégtételt nyerjen, s emberibb, mély érzésű 
énje bűnhődik és bukik el a színen, mert a költő az események 
közben beérte a kettős vétségnek egy bűnhödésével. Míg Maxim 
lélekben összeomlik, Jul ia szerelmében, hitében megújhodva 
boldogan tér örök álomra. 

A kritika már a dráma megjelenésekor ostorozta a hitves
átadás motívumát. Vörösmarty,1 Henszlmann2 egyaránt meg
magyarázhatatlannak minősítették. De ők még a hős egységes, 
következetes jellemének feltételével ítélkeztek a dráma fölött.8 

1 Áthenaeum, 1841. 870-873. 1. és 884-888. I. (41) ! Regélő, 1842. I. 4. sz. 
'•> V. ö. Császár Elemér: A magy. irod. kritika története a szabadság

harcig vonatkozó helyeivel. 
Irodalomtörténeti Közlemények. LI. 10 
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Az eredeti első felvonás megrövidítése miatt nem állhatott a 
krit ika előtt egészen világosan Petronius Maximus valódi 
jelleme. Az egykori és későbbi kritika szemében a drámának 
másik lényeges hibája Eudoxia elcsábítása és megsértése az 
udvar előtt. Ez az oknélkülinek látszó cselekedet épen a 
-befejezés megrövidítése miatt adódott. Ugyanis Julia elvesztése 
után Maxim első énje ismét erőre kap és daccal folytatja bosz-
szája művét. Hogy minden szálat eltépjen, lehetetlenné teszi 
a leendő hitveséül tisztelt, özvegy császárnét. Trónrajutása 
után újabb lökés kell a cselekmény folytatásához, tehát vérig 
sebzi és sérti Eudoxiát. A gyűlöletes Maxim ellen támad 
Eudoxia és szövetkezik a vandalokkal. Aetiusfia, Gaudentias, 
is ott van már az ellenség táborában. Sőt Sidon szerepére is 
kellett gondolnia Telekinek. Az aljas ember még meg tudta 
volna «hálálni» Maximnak a multat. De a «Ne gúnyolj Róma !* 
szavakkal, kínos összeomlás után már elszakad a cselekmény 
fonala, í gy Eudoxia megsértése valóban oktalanságnak érzik, 
Sidon epizodikus szerepe is félbemaradt toldalékul hat. Ezért 
is hagyták ki Sidon egész alakját később, mivel romantikus 
borzalomkeltésnél többre nem értékelték tetteit. Igazi szerepe 
Eudoxia körében fejlődött volna ki, minden oka meglett volna 
Maxim elpusztítására, az «adóslevél» végső lerovására. 

Páliad és Piacidia sokban emlékeztetnek Shakespeare 
Romeo és Jít? iájára. Az örök szerelem minden korban egyfor
mán ábránd«, s légiessége szinte kirí az egyébként franciás ízű 
rémdráma-inditékok tömegéből. Aetius alakja — mondhatni — 
a férfias józanság szimbóluma. Bukása mintegy az erkölcs 
bukását jelenti és kaput tár a pusztulás minden hatalmának. 
A szereplő személyek közül Valentinián császár alig több, 
mint a romlott, kéjbetorzult Róma festett cégére. Ha kriti
kusai nem tartják is jó jellemnek, élő, drámai alaknak, okvet
lenül alaphangját játssza az erkölcsök sírján tomboló, elfajult 
himpellérek orchestrumának. Körülöttük elénk tárul az V. 
század emberi méltóságtól elrugaszkodott világa. S a tragé
diának általában legsikerültebb, legbecsesebb részét teszi épen 
az a, kép, amely az I. felvonásban mesterien a cselekvénybe 
vezet bennünket. Telekinek erős érzéke volt az ellentétek éles 
megfigyeléséhez, ismerhette a kor históriáját is. Mégis meg 
kell említeni, hogy Dumas Caligulája, 1838-ban már bemutat
kozott a magyar színpadon is Vajda Péter fordításában. A 
francia dráma nagy udvari tablója hangulatával, mesteri raj
zával : Caligula pipogya gyávaságának és rosszaságának meg
kapó rajzával igen értékes támaszt nyújthatott a Kegyenc 
megszerkesztéséhez. 

Alapjában a tragédia első felvonása erősen fölülmúlja a 
többit és elemi erővel, könnyedén ömlik a későbbi események
nek nem egészen simán folyó szövevényéhez képest. A bírá-
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lók kivétel nélkül szóltak a szerkezet ellen is. El kell fogadni, 
hogy Teleki hatalmas anyagot ölelt fel. Tervezetében híven 
dramatizálta az egész vonatkozó történelmet. A divatos francia 
romantika szenvedélyes sokszerűségében, a színi hatás gazdag 
eszközeivel különösen a nagy monológokban élte ki magát és 
Vörösmarty szerint «a felébresztett vagy fellázadt indulatok, 
szenvedélyek zajában mondatnak el a beleszánt dolgok s élénk, 
zajló, viharos tekintetük azon altatást szerzi, mintha jelen 
volnánk a tettek-, s eseteknél, melyek ezen szellemi moz
gást okozták.»1 A minden mozzanatot többször is megokoló iró 
a nagy anyaghalmazban állandó rövidítésre, tömörítésre kény
szerült, ebből magyarázható, hogy a fellépő homályosság itt-
ott az okság elvét kezdte ki. Sőt az egész tragédiának ideges 
szaggatottságot kölcsönöz a sok változtatgatás. 

Ezek után világosabban érthető a kritika állandó bizony
talansága a Kegyenccel szemben. Vörösmarty a francia ízlés 
alapján megállapítja: 

«Egyre-másra véve Teleki László ezen első drámai müvének erényeit 
s hiányait, nem lehet őszintén nem örvendeni a literatura ily nyereségének. 
ő a drámai mezőn új s eredeti pályát tört, cselekvény-gazdagságban, egyes 
lelki állapotok festésében s az egésznek irányában magáévá tette az új 
francia iskola érdemét, de meg kell még attól tanulnia a célszerű elosztást, 
gazdálkodást s őrizkednie azon szörnyekben gyönyörködő tulságoktól, mily-
lyenektől Maximus characterét tisztának mondani nem lehet.8 

Henszlmann még élesebben rávilágít a franciás ízlés 
érvényesülésére.3 A Kegyenc hőseit nem V. századi bukott 
erkölcsű rómaiaknak, hanem a XIX. századi francia színművek 
embereinek tartja. Alig két esztendő múlva már élesen állást 
is foglal a francia színköltészet káros befolyása ellen: 

«Nálunk szintolly csekély a művészetek iránti valódi érzet és vonzó
ság mint a franciaknál, mi is szintúgy mint a franciák polgári életünkben 
•a rhetorikait, a hatásost, a pathost annyira megszoktuk, hogy ezáltal ki
elégíttetvén csak ritkán érzünk vágyat a müvek lényegét kikutatni . . . 
Más részről a franciákat azért szerettük meg annyira, mert a darabjaikban 
sok szabadelvűségre vonatkozott deklamációk fordulnak elő,»4 

A Kegyenc romantikája Vörösmarty (1837) és Henszlmann 
(1843) dicsőítő és ostorozó véleménye között foglal helyet (1841), 
még a minden mozzanat kellő megokolásának, jellem és cselek
mény logikus összefüggésének elvén alakult. Tagadhatatlan a 
francia romantika nagyfokú hatása, de nem a részletek üres 
kongatásában, hanem magában a lényegben. 

A magyar életnek kirobbanásra készülő egész feszültsége 
is bele van rejtve az V. század idegen keretébe. I t t adhatunk 
magyarázatot a kritikusoknak többször megpendített s cáfol
gatott tételére: Teleki Maxim jellemében magát, egyéniségét 

1 Athenaeum, 1837. II. 20. 1. 
2 ü. o-, 1841. II. 888. 1. 
3 Megélő, 18*2. I. 46. 1. 
* ü. o., 1843. I. 292. 1. 

10* 
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a d t a , a n a g y római vi lágégés mester i ra jzában n y i l v á n ih l e t t e 
sa já t kora pol i t ikai mozgalmassága, hősei sa já t életének roman
t i k u s eszmehirdetői .1 

A. dráma kidolgozásában végig Császár szerepel, a nyom
t a t á s b a n tompul Caesárré, a név. A bi rodalombukta tó , ellenséges 
elem vend néven lép fel, csak a k iado t t szövegben homályosul 
vandál lá . P e d i g h á t a Gaj Lajos-féle pánszlávizmus már a 
negyvenes évek előt t fel lángolt a m a g y a r egység ellen. A bi ro
dalom gyönge, befolyásolható u ra lkodó i : Ferenc , u t ána V. Fe r 
dinánd e g y a r á n t a lkalmasak vo l t ak az abszolut izmus szabadságölő 
szellemiségének meggyűlöl te tésére . A besúgók, rendőrkémek 
k i já t szására minden lehető módot megragado t t a forradalmi 
szellem. I l y e n ókori keretbe szor í to t t r ad ika l i zmus és korb í rá l a t 
a Kegyenc eredeti k idolgozásának első felvonása, mely a nyom
t a t o t t szövegben sokat enyhü l t . Főképen pedig a második fel
vonásnak egész második színe á t meg á t van szőve r e j t e t t cél
zásokkal . P a l l a d i u s e l fogatásának egész t á r g y a l á s a bu rko l t an 
fedi a Lovassy—Kossu th ü ldözte tés törvéoyel lenességét . 

Fulgent: ... Nem könyörgést értettem, hanem barátságos egyeződést 
s békélést, mit magunkra nézve is legüdvösbnek látok. Róma ösi helyzetének 
említése nem ide való. Szép volt a közegyformaság, de azt az idők viszon-
tagsági végkép eltörölték. Caesarok {kéziratban: császárok!) alatt élünk most,. 
ez mindent kifejez. Ha cselekedni akarunk, jelen körülmények természetibül 
induljunk ki, nem régi viszonyok emlékibül: 

Maxim: . . .Óh, az idők folyama nem áll megl Bele merült polgári 
jogaink egy része, de maradt még valami, ezt is engedjük elmosni, — mig 
nép s ember van, addig van még elmosandó is. — Szabadságtól szolgaságig 
hosszú az ut, ha felit megtettük, miért állnánk meg? Annyival inkább mért 
hátrálnánk? Hagyjuk az időt folyni, ne ússzunk ellene, különben eítikkadtan 
belefulladunk. 

Gaius: Fulgent! Tanácsod nem helyeslem. 
Többen: Most engedni csúfság volna! 
Fulgent: Ha ily balul magyarázzátok minden szavaimat, ugy inkább 

hallgatok. — Nem tebetek róla. ha e csekély esetben oly nagy sérelmet nem 
látok! 

Triget: Csekély' — Ha senátorral igy bánnak, ugy más polgár mit 
várjon ? 

Fulgent: A senátort nem akarták megsérteni, az eszükben sem volt! 
Gaius: Mégis megsértették! A tett itt az eldöntő, nem az akarat! 

(II. fv. 2. jel.) 
Míg P e t r o n i u s Maximus és a senátorok P a l l a d i u s t ö r v é n y 

telen elfogatásán v i táznak , míg Teleki Va len t in ián bi rodalma 
ellen szítja a hangula to t , va ló jában Kossuth a börtönben rabos
kodot t már második éve, Wesse l ény i t 1839-ben három esztendőre 
í té l ték , a megyék pedig «egymás u t á n kü ld ték fel az erélyesnél-
erélyesebb h a n g ú fe l i ra toka t az ifjak és főként Wesse lényi 
érdekében, ak iben a nemzet vé r t anú já t ünnepel ték.» 2 

1 V. ö.: Keszler József: Ellenőr, 1880. 454. sz. — Hoffmann Frigyes: 
FJPhK, 1879. Ferenczi Zoltán: Ellenzék, 1883. 246. sz. Sebestyén Károly, 
Magyarország, 1903. 225. sz. 

2 Szekfü: Id. m. 141. 3. 
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Teleki László is sok rejtegetés, burkolgatás, rövidítés után 
nagy müvét ilyen szavakkal indította útnak: 

«Mit kívántam e munkámban fösteni, mi legyen azon főeszme, melyt 
az egész színműn keresztül ügyekeztem vinni, azt itt igazolás gyanánt előadni 
s fejtegetni fölösleges, — mert ha kitűzött célomat nem vétettem volna egészen 
el, ugy az olvasó fölvilágosító jegyzetek nélkül is érteni fogna, ha pedig 
elvétettem, s színdarabom maga magának nem elég megfejtés, ugy — sze
rencsétlen teremtő én! csak silány holttetemet tudék alkotni, melynek semmi
nemű bármi mesterségesen összeszőtt előszó sem fog soha lelket adhatni...» 

Amint az előadások száma igazolja, kora mégsem méltá
nyolta a nagy művet. Közrejátszhatott ebben a tragédia nyel
vének sokszor érthetetienségig nehéz tömörsége s nem egy új 
szóképzése. Bizonyára rontotta hatását az előadó művészek 
készületlensége is. A kritikusok állandóan kifogásolták a szí
nészek szerep-tudatlanságát. 

Vájjon Telekit hogyan érintette darabjának hideg fogad
tatása, adatok hiányában meg nem határozható. Tény az, hogy 
egyelőre visszavonult a drámaköltéstől. Viszont teljesen nem 
kedvetlenedett el az irodalomtól, mert nem sok idő multán hírt 
ad a Honderű1 néhány irodalmi újdonságról: Gróf Teleki László 
beszélyei, b. Kemény Zsigmond : Izabella királyné és a remete 
című regénye nem sokára sajtó alá mennek. Később még többet is 
elárul a szerkesztő: «Belső bfcsét a Bonderünek emelni fogják 
ez év folyamán . . . gróf Teleki László . . . ós sok más reménydús 
fiatal lelkes irók válogatott munkái.»2 De ebből nem sok vált 
valóra, Telekitől nem jelent meg semmi. A következő évben 
pedig már megindult az Életképek és Pesti Divatlap. Az új 
folyóiratok rokonszenvesebbek voltak az ifjú irók előtt, ter
mészetes, hogy Teleki is, Vörösmarty útján haladva, inkább 
vonzódott a két másik folyóirat felé. Azonban ezekben a lapok
ban is hiába keresünk Telekitől irodalmi cikkeket: már ekkor 
a mindig erősebben zajló politikai élet terén helyezkedett el. 
A 1839. évi, majd az 1842, évi erdélyi országgyűlésre Foga-
ras megye követévé választotta, 1843-ban pedig a «magyar 
országgyűlésen lépett fel és csakhamar a mágnás-táblai reform
párt vezére lett. Ettől kezdve a reformmozgalmaknak egyik leg
első és legünnepeltebb tenkintélye lett és maradt. Bár tálán 
legbensőbb barátságban volt Széchenyi István gróffal, kinek 
iskolájában nevekedett, mindamellett nem kevésbbé csatlako
zott Kossuth törekvéseihez, mindaddig, míg a kérdés egyete
mesen nemzeti volt, és míg Deák Ferenc az alsótáblai reform
párt vezére volt, ő ugyanaz volt Bat thyány Lajos gróffal a 
mágnások táblájánál.»8 

* 1843. I. 453. L 
* 1843. 1. 490. 1. 3 Magyar Sajtó, 1861. 3. m. 
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Ekkoriban résztvesz az Erdélyi Hiradó pályatételeinek 
elbírálásában1 s közben élénk társasági életet él. Nagy Szil
veszter-esték, far-angi mulatságok és egyéb tüneményes esté-
lyek váltogatják egymást. Az ifjú mágnás-világ ily alkalmak
kor is hangsúlyozza reformpártiságát. Károlyi Györgynél 
Batthyány Lajosné jár jó példával elől. 

Az ,1844. év elhatározó fontosságai volt az ifjú gróf éle
tében. Édesanyja március 12-én meghalt.2 A harminchárom 
éves gróf teljesen magára maradt. A korán elhalt atya erős 
kezét valamennyire pótolta az édesanya jósága. Most már 
egyedül állt az ifjú politikus a radikális liberalizmus zászló
vivői körében. A Honi iparvédegylet, melyet Kossuth még 
1841-ben alapított, 1844-től kezdve mint Védegylet lendült 
virágzásnak, Teleki lett tevékeny alelnöke. Majd 100 ezer 
pengős tőkével gyáralapító részvénytársaság alakult gróf Keg-
levich Gábor elnökségével. Széchenyi másodelnök lett, a vá
lasztmányban helyet foglalt Teleki László is. A Tudományos 
Akadémia gróf Kemény Józseffel és Pyrker László egri pát
riárka érsekkel együtt tiszteleti tagjává tette.3 

A társadalmi és tudományos megtiszteltetések mellett a 
politikai életben is mind erősebb iramban tevékenykedik. 
A pestmegyei tisztújításon a fehér tollas párt ellenében a zöld 
tollasok ügyét viselte szívén. A választás napján «á széna
piacon a fővárosi nemesség és szavazattal biró honorátiorokT 
gróf Teleki Soma és Teleki László, s a lovon daliás kinézésű 
Besze János vezérlete alatt magyar díszruhába öltözve, s Moreili 
nemzeties hangászkarától kisérve a széna-piacon fogadák és 
üdvözlék a vidékről érkezett zöld leveles pártot, melly nemzeti 
lobogók alatt jött a fővárosba, s egyesülve a kardos nemességgel 
Szentkirályi Móric és Nyáry Pál üdvözletére sietett. .»4 

Ekkortájt újították fel Kegyencít «Laborfalvy Róza kis
asszony jutalomjátékául», de nem nagy sikerrel. Meg is jegyzi 
a kri t ika: «a drámában, melynek utolsó fölvonása, némelly 
hátrányos kitétel dacára is, művészileg van gondolva és irva, 

- szerepét senki nem tudta. Tírak! nem elég konstrukciót 
konstrukcióra súgó után elmondva dikciót, értelmet, indulatot^ 
festést, mindent Össze meg összedarabolni.. .5 

1 Begélö, 1842. I. (Tárcája 30. sz. 234—235. 1.) «Fejtessenek fel a 
coliegium mint tudományos pályára készítő intézet rendszerének hiányai, s 
a míveltségnek ebből folyó akadályai; mulattassék ki, mennyire háríttatná-
nak el ezek és azok központi egyetem s erre készítő gymnásiumok kapcso
latban levő rendszere által.» 

2 «Nyolc hóig tartó súlyos mellvízkór kioltá élete lángját, mely 61 
évig lobogott üdvesen és boldogítva mindenütt, hová csak fényének sugarai 
elhatottak.» Honderű, 1844. II. 356. 1. 

ä Begélö, 1845. I. 17. 1. 
4 U. o., 1845. I. 188. 1. 
» Honderű, 1845. I. 359. 1. 
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Teleki már nem vetett súlyt erre, minden percét elfog
lalták a reformmozgalmak. A Vörösmarty életéből emlékezetes 
Nemzeti Kör s az abból 1845-ben kivált Pesti Kör 1846-ban 
Teleki László gróf és Vörösmarty elnökségével mint Ellenzéki 
Kör egyesült s egészen politikai sikon mozgott. A hazafias 
érzésű reformpártiak fáklyászené vei tisztelték meg Telekit és 
Batthyány Kázmért mint iparvédegyleti elnököket,1 majd a 
budai színkörben nagy táncvigalmat rendeztek, «melyben gr. 
Károlyi Györgyné őméltósága, gr. Batthyány Kázmér, Kossuth 
Lajos és gr. Teleki László urak magasztos éljenzéssel fogad
tattak, sőt a két elnök úr az iparbarátok harsány örömrivaL 
gásai között ősi szokás szerint körül is hordoztatott.»2 A vidám 
társasági és eleven politikai élet percei közé azonban befura
kodott a gondok árnyéka is. Evekkel előbb felmerült a horvát
kérdés, a fizetett izgatók pánszlávizmusa. A mozgalom már 
nagy méreteket öltött, 1845 Őszén Pestmegye fényes küldött
séget rendelt ki Bécsbe a horvát ügyek ellensúlyozására.8 

Tagjai közt voltak: Bat thyány Kázmér és Lajos, Kossuth, 
Ráday, a két Teleki, Eötvös, Szentkirályi Móric és mások. 

A következő évben Teleki ismét felkarolja a színpadot. 
Amint hajdan édesanyja is tette, műkedvelő társulatot szer
vezett. 0 maga volt az elnöke. Igazgatója Vahot Imre, Ren
dező-tanítója Szentpétery, pénztárnoka Obernyik és jegyzője 
Klée.»* A több rendbeli előadások jövedelme jótékony célokra, 
u. m. árvaház, gyermekkórház, iparegyesület, stb. van szentelve 
s ezek előmozdítása tekintetéből buzgó pártfogásra kéretik a 
közönség.»5 

Április 25-én tartották az első előadást. A Műkedvelő 
(Mocsáry Lajos), Hűség próbája (Kisfaludy Károly) és Éljen a 
hon! (Vahot Imre) egyfelvonásos darabokkal szórakoztatták 
a. közönséget. De a kritikusok egyaránt kifogásolták, hogy a 
Nemzeti Színház műkedvelőknek nyitja meg kapuját. «A nemzeti 
színház főérdeke a színművészet és nem az egyébként kétség
telenül igen nagy becsülést érdemlő jótékony intézetek . . . 
8 hozzá még a äzinlap hirdetése szerint, nem kevesebb, mint 
tizenegy jótékony és hazafiúi intézet javára megy a jövedelem, 
ugy hogy egyik sem nyer valami érezhető segélyt . . ,»6 

«Hinni szeretjük, — írja Irinyi József — ezen műkedvelői 
első előadás a rendes előadások során utolsó is volt.»7 A sok 
kritizálás ellenére is egy évre rá már az ötödik előadását tar-

1 Honderű, 1845. II. 400. 1. 
2 ÍJ. o., 1845. II. 415. 3. 
a IJ. o., 1845. II. 475. 1. 
* li. o., 1846. I. 316. 1. 
- Életképek, 1846. I. 514. 1. 

' • U. o. I. 574. t. 
' U. o., 575. 1. 
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totta a társulat. Igaz, hogy háromszor a budai szinkört hasz
nálták, amit annál is helyesebbnek tartottak a bírálók, mert 
a magyar nyelv terjesztésére akkoriban több szükség volt Budán.1 

A jótékonysági ünnepélyek között előkelő hely illeti meg 
Liszt Ferenc jótékonycélú hangversenyeit, A nagy művészt 
körülvette Eötvös, Teleki László, Bat thyány Kázmér.2 Fényes 
lakomát adott tiszteletére a két Kör, itt köszöntötte egymást 
a nemzet két nagy fia: Liszt és Teleki. 

Az év őszén zajlott le «a negyvenes évek legnagyobb sajtó-
sensatiója.»3 Frankenburg Adolf Életképek c. népszerű és tekin
télyes hetilapját a kormány előbb kemény cenzúrával, figyel
meztetésekkel akarta megtörni, majd meg akarta vásároltatni 
a lapot. Petrichevich Horváth Lázárt és Kanitz Manó pesti 
nagykereskedőt bízták meg a rábeszéléssel. Sikertelenül. Fran
kenburg mindig Kossuthtól kért tanácsot. Midőn tovább nem 
lehetett kijátszani a kormányt, — Apponyi kancellár ugyanis 
közölte, hogy megszüntetik az Életképeket és Frankenburgnak 
a Honderühöz kell társulnia, — Kossuth, Vörösmarty, Bajza, 
Nyáry Pál határozott szerződéssel akarták az ellenzék számára 
megmenteni a lapot. Több értekezlet után Ráday Gedeon inten
dáns a Nemzeti Színház hivatalos lapjává tette az Életképeket 
a jövőbeli, «enyhébb színibírálatok kikötésével.» A szerződést 
Teleki László lakásán fogalmazta meg Kossuth Lajos, ott is 
írták alá 1846. szeptember 10-én gr. Bat thyány Kázmér, Kossuth 
Lajos, gr. Ráday Gedeon, Pulszky Ferenc és gr. Teleki László. 
A sok jószándék mégis megbukott, a szerződők nem biztosít
hatták Frankenburgot kellő évjáradékról és a lap zavartalan 
megjelenéséről. így hát Frankenburg elment Bécsbe, a felajánlott 
tolmácsi hivatalra, a lapot pedig Jókai vette át. Az ő mérsé
keltebb hangja után végül is 1848-ban igazi forradalmi, radikális 
közlönnyé lett. 

Ez volt Teleki utolsó irodalmi vonatkozású tevékenysége 
a nagy nemzeti események kirobbanása előtt. Már ezt a lépést 
is a politika sugallta és azokkal együtt tette, akikkel meg
osztotta a szabadság-mozgalomnak minden dicsőségét, később 
minden szenvedését. 

1847-ben már odáig lángolt a nemzeti gondolat, hogy maga 
Teleki is «felcsapott a pesti polgári őrhadba.4 A 48-i pozsonyi 
diétán is Nemzetőrség alakult a polgárságból és ifjúságból. 
Ennek kapitánya lett Teleki.5 

* V. ö. Honderű, 1846. I. 496. 1. 
* V. ö. Életképek, 1846. I. 626 1. 
8 Bányai Elemér: Irodalmi szerződések. Urania, 1907. 485. 1. 
4 Honművész, 1847. II. 18. I. 
5 Szemere Bertalan mint jellemző, komikus esetet írja le: « . .kimenének 

gyakorlatra. Egyszer ö parancsnokplván, kiáltá: «balra fordulj, indulj!, de 
azonnal megbánta s kiáltá: «. . .nem, jobbra fordulj, indulj !» s a azázad fele 
balra, fele jobbra ment.» Naplom, II. 227. 1. 
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A márciusi bécsi események hatására a magyar reformerek 
sem halogatták az ügyeket. Az országgyűlés küldöttséggel jut
tatja feliratát Bécsbe. «Roppant néptömeg várta a küldöttség 
megindulását . . . A tömeg Bat thyányt első magyar miniszternek; 
kiáltá ki. Gyalog mentek a várig. Kossuth Lajos és Teleki 
László fölemeltetve mutattattak be a kiváncsi tömegnek.»1 

Ekkor már Teleki László közismert, szélsőségesen radikális 
ellenzéki politikával opponált. A Nemzeti Kör és Károlyi 
Györgyné, Batthyány Lajosné szalonja véglegesen meghatározta 
az ifjú gróf politikai irányát. Heves határozottságát meg is 
éneklik humorosan: «Charivari. Szónoki mellkép a la Lisznyai 
Kalmus: 

«Legvégire hagytam a javát: — Teleki. 
Soh sem kell ám mondani: te! le! ki! 
Mert ha bár nincsenek is számos teleki, 
Belőle legdiesöbb szónokunk tele ki!»2 

«1848 márciusában Pest megye követévé választatván egész 
augusztusig az alsó táblánál ült, mint egyike leggeniálisabb 
tagtársainak. Lamartine hívta meg legelőször Magyarországot, 
hogy képviselőt küldjön a francia Köztársasághoz. Az 1848. 
aug. 31-i pesti országgyűlés, egyhangúlag Teleki László grófot 
választotta ezen állomásra. 0 szeptember 9-én érkezett Párizsba 
és hivatalosan elfogadtatott Bastide és Cavaignac által. Pascal 
Duprat pedig kijelöltetett, hogy francia követté menjen Pestre.»3 

Ez már nem valósult meg. A rohanó események a magyar 
életet szerte zúzták kíméletlenül. Alig egy esztendő múlva a 
boldog gyermekkor, ideálokért lelkesedő, vidám ifjúkor, a pezsgő 
társasági élet csak hontalan menekültek emlékeiként maradtak 
meg. És gróf Teleki László elindult tizenkét esztendős kál
váriájának útján a tragédia felé . . . 
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1 Életképek, 1848. I. 447. L 
2 U. o. II. 188. I. —• Az anekdota eredetileg Teleki Sámuel kancellárról 

szólt. V. ö. Tóth Béla, Magyar Anekdotakincs. 
s Magyar Sajtó, 186L 3. sz. 


