
TELEKI LÁSZLÓ ÉS KEGYENCE. 
(Harmadik, befejező közlemény.) 

III. A vég. 
A követből emigránssá lett Teleki a francia körök- fel

világosítására megírta Le bon droit de la Hongrie című mán
i á j á t , (Párizs, 1849.) és sokat dolgozott, mint újságíró is a 
Journal de Debats, National, Presse, Opinione publique. Evene-
ment lapokban; következetesen tiltakozott az osztrák kormány 
minden önkényes cselekedete, utoljára és legerélyesebben az 
októberi diploma ellen. A menekültek ügyeinek intézésében á 
francia kormány is meghallgatta. A bécsi kormány viszont az 
«in contumaciam» halálra Ítéltek sorába elsőnek iktatta Teleki 
nevét, aki az olasz háború kitörésekor Turinban, azóta fel
váltva Párizsban és Genfben tartózkodott. Innen többször uta
zott Drezdába, ahol két unokahuga élt : Emma grófnő, De 
Gerando Ágost özvegye és Blanka grófnő, akinek nyolc évig 
kellett sanyarognia. . .x De Drezdában élt Orczy báróné is. Köz-

; isméit volt hozzá fűződő nagy barátsága, mély szeretete. 
A tragikus végű drezdai kirándulást is az ő kedvéért tette. 

'Orczyné legnagyobb leányát, Saroltát Gyürky Ábrahám vette 
nőül. Midőn Orczynénak unokája született, Drezdában akarta 

'• ezt a nagy ünnepet megünnepelni. Teleki boldogan sietett hoz
zájuk hosszas távollét után. 

Az osztrák rendŐrminiszterium nov. 27-ről kelt levelében 
tudatta a szász kormánnyal, hogy Teleki Drezdába fog menni; 
kérte, hogy megérkezését tartsa szemmel és arról az osztrák 
Kkormányt értesítse. Ennek következtében az it teni rendőr
hivatal megtette a szükséges intézkedéseket s így jutott tudo
mására, hogy John Harold névre szóló angol útlevéllel jön 
Teleki.2 Gróf Beust Frigyes Aus drei Viertel Jahrhunderten 
emlékirataiban is feljegyezte, hogy Teleki hamis angol útle
véllel érkezett Drezdába; figyelmeztette őt, hogy hagyja el 
Szászországot, de Telekit «visszatartotta egy magyar család
nak ottléte,3 mire letartóztatták és rövidesen szenvedő hőse 

1 L. minderről Magyar Sajtó, 1861. 3. sz. 
2 L. Magyar Sajtó, 1861. 4. az. (a Dresd. Ztg-ból hiv. átvéve.) 
3 Pázmándy Dénes: Új Nemzedék, 1914. 6. sz. 
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l e t t a burgbeli híres jelenetnek, amelyen Ferenc József meg
kegyelmezett a meglepetéstől szólni, gondolkodni sem tudó, 
összetört,, feldúlt Teleki Lászlónak. 

Az emigrációban eltöltött tizenkét esztendő történetének 
részletezése inkább a történelem érdekkörébe vág. Az egykori 
.memoár-irodalom óriási adathalmazzal őrzi ezeknek az eszten
dőknek keserves történéseit. Kossuth, Klapka, Szemere Berta
lan, Pulszky Ferenc, Vukovics Sebő hűségesen, egyéni látással 
beszámolnak az eseményekről. Nem is az a problematikus, mi 
történt, hanem, hogy hogyan és miért. 

Tudjuk, hogy mint minden időben, a politikai menekültek 
élete ebben az emigrációban is egy és ugyanaz volt. «Dúlt a 
kölcsönös bizalmatlanság háborúsága. Maga Teleki László gróf 
sem volt, minden nemes és fennkölt tulajdonai mellett is, 
egészen ment e hajlandóságtól, a melyet sokszor egész a 
végsőkig hajtott.»1 Kossuthtól, Pulszkytól, Szemerétől elhide
gült, a sok szertefoszlott reménység hűlt helyét megszállta a 
keserű kiábrándulás. Az idegek örökös, célba nem futó feszült
sége beteggé tette az állandóan közéli kibonyolódást váró 
Telekit. Pulszkyhoz és Klapkához küldött levelei már az 
ötvenes években rengeteg szenvedés tárházát mutatják. Egész
ségi és anyagi állapota arra kényszerítette, hogy Párizst 
hagyja el, s Montmorencyba költözzék. Onnan irogatott Klap
kának szomorúbbnál-szomorúbb leveleket. 

«Mód nélkül szenvedek lelkileg, ez hat testemre is, 
borús színben látom magamra nézve a jövőt, azért lankadok! 
Isten adja, hogy szabadulásunk idejét megérjem! — Alig 
'hiszem. — Az én gépem szétbomlik idő előtt. Nem látom 
többé Kánaán földjét . . . » — írja Klapkának,2 és esztendőre 
ezután is állandóan betegségéről, lelki zavarairól panaszko
dik : . . . «Tűrhetetlenül fáj a fejem és azon fölül szédülök is, 
alig bírnak lábaim. Bizony romlik a gép! Mi keresni való is 
van e világon, mikor nincs célja életemnek?»8 

Pulszky Ferenchez ír t leveleiből már előbb kicsendül a hazá
jától, övéitől elszakítottság nyomasztó érzése. Már 1849 nyarán 
honvágy kínozza,4 midőn pedig hírül viszik neki, hogy Orczy-
nét, Vukovicsnét elfogták az osztrákok, sietve szólítja segít
ségükre Pulszkyt : «Csekonics, Orczyné soha se elegyedtek 
politikába, ezt becsületemre mondhatom, mert bizonyosan tudom, 
szimpáthiákért pedig senkit sem lehet büntetni.»5 

i Klapka: Emlékeimből Bp. 1886. 299. 1. 
8 U. o. 566. I. 
a U. o. 578. 1. 
4 Pulszky: Életem és korom. I. 484. 1. 
5 Gr. Teleki László levelei Pulszky Ferenchez. Közli Vértesy Jenő 

)IK. 1917. 222. 1. 
17* 
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Későbbi leveléből megtudjuk, hogy Orczyné Párizsban-
tartózkodik, távozása után csordultak ki lelkéből a montmo-
rencyi keservek. A sok sötét gond között ri tkán köszöntött 
be egy-egy boldog időszak a kietlen lelkű gróf életébe, 1852 
tavaszán is együtt volt Orczynéval. Az elválás nem kevésbbé 
volt fájó, mint először. Rorschachból ír Klapkának március 
23-án: «Leveledet i t t kaptam, ahova kisértem azt, kitől, fáj
dalom ! e napokban el kellene válnom. Most ismét egyedül 
vagyok, de most is képtelen vagyok részletesebb, okosabb levél 
megirására, mert testem-lelkem beteg.»1 

Genfbe, Zürichbe utazgatott ezután, hogy meneküljön 
önmaga elől. — Hiába. Ujabb keserű panaszkodások szakadtak. 
ki lelkéből. 

Augusztusban Spaaban kellemes napokat töltött bátyjával,, 
s alig egy hónap múlva — talán Orczyné vagy bátyja hatá
sára mondja az érdekes szavakat, hogy — «személyemre nézve. . « 
én elélek akárhogy, ataig eljövend azon időpont, midőn ana-
chronizmus volna tovább élnem. Épen nem szükséges, hogy 
én politikával foglalkozzam, én különben is oly keveset 
tehetnék!»2 

A nagy politikai kiábrándulás és reménytelenség közepett 
is visszatér a Múzsához: drámát ír. 1853. február 6-án írja 
Genfből testvérének: 

«Nem gondolok többé politikával s inkább költészetre adom magamat, 
azt talán te is tudod. Mindjárt akkor egy szomorújáték Írásához fogtam... 
már három fölvonást teljesen elkészítettem és jól. Én teljesen meg vagyok 
magammal elégedve, egy-két hó alatt biztosan remélem, el leszek készülve 
a negyedik s ötödik felvonással is. És az egész, úgy hiszem, teljesen jó 
munka lesz, csak bírjam szusszal és legyen aztán módom a közönség elébe 
bocsátani.»3 

1856-ban Genfben hónaposszobát bérelt, mert oly lakásra 
talált, melyben •— szokatlan ott — kemence volt. I t t nem 
voltak ismerősei, nem bánta, mert azt tervezte, hogy félbe
maradt tragédiáját befejezi.4 Talán sohasem tette meg. Nem< 
ismerjük még töredékét sem! 

Tovább tartott a bolyongás, a céltalan politikai szélma
lomharc. A francia és olasz események még egyszer fellob
bantják a radikális ellenzéki politika zsarátnokát, 1859-ben, 
hét esztendei hideg «ismeretség» után felébred Kossuth és 
Pulszky iránt a régi barátság. Előbb is érezhető volt már az 
olasz-francia közeledés, az új esztendő pedig már előre vetette 
a közeli háborút Ausztria ellen. Cavour és Napoleon magyar 
légiót szándékozott felállítani a szerte tengődő számüzöttekből.. 

* Klapka: Id. m.: 587. 1. 
* U. o. 594. 1. 
* Lukinich Imre: Teleki László életéhez. Bp. Szle. 1928. 324. 1. 
* V. Ö.: Lukinich: Id. cikke 334. 1. 
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Magyar Nemzeti Igazgatóság alakult. 1859. május 6-án tar tot t 
•első ülésének határozatait gr. Teleki László jegyzetté.1 Egye
sek, mint Szemere. nem bírták volna, ha Kossuthot mellőzik, 
«végre Teleki mégis szövetkezett vele, de csak mint egyenjogú 
tagja a nemzeti igazgatóságnak, melynél Kossuth volt elnök, 
Klapka a harmadik tag. Mindketten megkövetelték Kossuthtól, 
hogy ezentúl mint elnök, nem mint kormányzó írja magát 
alá.»2 

A nagy lelkesedéssel, sok reménykedéssel indult vállalko
zás a Magenta és Solferinö után megkötött fegyvernyugvással 
megbukott. Julius 16.-án a Magyar Nemzeti Igazgatóság búcsú
szavait írják már Kossuthék, annál is fájóbb szívvel, mert az 
osztrák uralkodóház évek során megenyhült a nagy nemzeti 
megmozduláson érzett bosszújában. A hazatérni kívánókat haza 
bocsátotta, útlevelet is könnyebben nyert a látogatásra kiutazó 
honfitárs. Ez a békésebb érzés Solferinö után is érvényesült, 
a magyar légió szerteszéledő legényei bántódás nélkül térhettek 
vissza a hazába, tűzhelyükhöz. 

A csüggedés nem tartott sokáig, az olasz kormányválság 
ismét Cavourt emelte élre. 0 Turinba kérette Kossuthot, Telekit, 
Klapkát és nekilátott az újabb tavaszi hadjárat szervezésének. 
A viszonyok miatt ez a terv is meghiúsult. 

Ebben a sok reménnyel, bizakodással induló szabadság
mozgalomban még egyszer tollhoz nyúl a költő Teleki és a 
multak fájdalmán jósjatszerű reménykedés csendül a magyar 
haza feltámadására Éljen a haza c, csak két évtizeddel halála 
után megjelent költeményében3): 

Ha a nyomor meglátogat, 
Büszkén hordunk mi rongyokat, 
Egyért becses csak életünk, 
Hogy jó honunkért szenvedünk. 
Éljen a haza! 

S ha majd otthon feledtetünk, 
Tört szívvel is példák legyünk, 
Honé legyen ne csak éltünk, 
Hitünk, szivünk, üdvünk, lelkünk. 
Éljen a haza! 

S ha eltűnnék minden remény... 
Remény nélkül is hü a rény! 
Szent gyász ily nép sirhalmánál, 
Becsesb a dús aranyánál. 
Éljen a haza! 
;S élni fog hazánk! 

Hit nem lankad, erö nem vész, 
Edzett lélek s kar harcra kész, 
Nép ügye hős küzdés utárí; 
Nem veszhet el akasztófán. 
Élni fog hazánk! 

Veszélyt érez o k hóhér ! 
Mámort keressz, azért kell vér!! 
Bibor hajnal piroslik ott, 
Bosszút hoz és szabadságot. 
Élni fog hazánk! 

Nincs künn, kitől üdvöt várnál, 
Nincs benn kire támaszkodnál, 
Alant börtön, fenn vérpadok, 
S népek dörgik, megbuktatok! 
Élni fog hazánk! 

1 A Kossuth-Emlékkiállításon kiállítva. (1924). 
2 Pulszky: Id. m. II. 189. 1. 
3 Gr. Teleki László kiadatlan költeménye. Figyelő, 1880. IX. 74—75.1. 

iKözli: Balássy Dénes. 
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E költeménynek — sok szubjektív vonatkozásán kívül, mint 
már kiadója rámutatott — különös érdekességet ad, hogy köz
vetlenül azelőtt keletkezett, mielőtt Beust gróf elfogatta.1 

Ezzel világosan előttünk áll a hontalanság tizenkét esz
tendejének története, szoros vonatkozásban Teleki személyével.. 
Előttünk áll Teleki személye és a tizenkét esztendő történé
seinek idegrendszerére nyomott hatása. 

Szemere Bertalan még személyes megfigyelések alapján 
— bár ha sok tekintetben elfogultan is, — megrajzolta a, 
grófot: 

«Benne sok szellem van, de kevés kitartás, sok erély, de kevés hatá
rozottság, elveivel ö tisztában van, de önállósággal nem bír. Olyan mint az: 
ürge, lyukából ki kell önteni a színre, különben mindig kétkedik. Ö revo-
lutionáljs volna, ha nem volna oly határozatlan diplomata, ö demokrata, sőt 
szociális elvekkel bír, de vonakodik kimondani. Teleki elveivel tisztában van,, 
erélyes néha, de csak másodrendű, a detail-kérdésekben, a szenvedéllyel 
határos, de akaratereje gyönge... Teleki mindig az elsÖk közt lesz, első 
soha, ö soha nem fog initiálni, kivált ha ellenzést több oldalról vesz észre. 
Legföllebb cabinet, nem a tett embere.»3 

Lehet, hogy Szemerét nagyon befolyásolta a száműzetésben. 
keserűséggel megzavart barátság, bizonyos ellenszenv, mely az. 
ingerült, céltalan élet nyomán kelt a derék magyar emigránsok
ban. De megállapításainak lényege nem túlzás. Az igen érzé
keny Teleki lelkét gyökerestűi felforgatta az évekig húzódó 
bizonytalanság. Az az idegesség, amelyért hajdan édesanyja 
gyakran pirongatta, az az állandó izgés-mozgás, amelyért nevelője 
meg-megfeddte, elemi erővel támadt fel benne. Örökké úton volt, 
hogy feledje önmagát. A hazafias énje összetört a sok csalódáson, 
szerelmi élete tönkrement az állandó üldöztetésben, ernyedt 
testtel-lélekkel élt idegenben. Fáradt közönnyel vette a nagy 
csapást is, amely a drezdai, örömmel teljes, családi találko
záson érte. 

A szász rendőrség az elfogott grófot — Európa megvető 
felháborodása közepett, — kiadta az osztrák kormánynak. Bécsi 
fogságának egyik napján a börtönőr felszólította, hogy öltözzék 
tel tisztességesen. Teleki tréfásan kérdezte: «Hát fehér nyak
kendőt is kössek?» Lefüggönyözött kocsiban vitték egy palotába, 
ahol bevezettetve egy teremben a császár előtt állt a meg
döbbent fogoly. Más feljegyzés szerint épen Lasser miniszter 
előtt hallgatták ki, midőn az országos törvényszék elnökségéhez, 
parancs érkezett, hogy Teleki grófot vigyék a császár elé. 

Lényegében az történt, hogy a mit sem sejtő Teleki szólni 
sem tudott a meglepetéstől. A császár kijelentette, hogy tud 
minden ellenséges cselekedetéről, de visszaadja szabadságát 
három feltétellel: 

Semminemű politikai akcióban részt nem vesz. 
1 Balássy Dénes megjegyzése. 
3 Naplóm: L 151. 1. (1852). 
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A külfölddel nem érintkezik. 
Magyarországot el nem hagyja. 
Teleki jóformán köszönetet is alig tudott mondani, a távozó 

császár után sietve szólt néhány szót. Majd a kihallgatáson 
jelenlevő Vay báró kancellárral a Római császár-fogadóba ment. 
Annyira hirtelen történt mindez, hogy még a kísérő rendőr-
hivatalnok is vonakodott foglyát elengedni, a császár egyik 
szárnysegéde hozott külön parancsot a szabadon bocsátására.1' 

1861 január első napjaiban Ferenc József megkegyelmezett 
Teleki Lászlónak. Elfogatása felzúdította Európát,megkegyel-
mezt-etése boldoggá tette a magyarságot. Az emigrációt porig; 
sújtotta a szerencsétlenség, Kossuth a kétségbeesés határám 
kínlódott a vereségen. És a hirtelenében nem magyarázható' 
tény rossz akaratot szült: azt suttogták a kinn maradottak,, 
hogy az egész esemény előre kitervezett színészkedés volt. Ez: 
a határozott formát nem öltő, támadásban nem testesülő gyanúi 
méreg volt a teljesen összetört, agyonhajszolt Teleki lelkére. 
A császárnak adott szava a feltételekhez kötötte, a szívébeni 
élő ellenzéki hűség idegenbe csábította. Ebben a lehetetlen 
helyzetben vergődött a széltében ismert, lovagias ember. Év
tizedek multán épen Kossuth jegyezte fel e nemes jellemvonását 
annak az üldözött hontalannak, akire az első követ maga 
vetette szerencsétien tőrbeesésekor: 

«Százszor nézett — mondja — hunyorítás nélkül a halál szemébe,, 
sokszor igen csekély okért is. Egy görbe tekintetet sem tűrt el a nélkül, hogy 
halálveszély árán meg ne torolná. 

. . .Hát bizony nem a személyére hárulhatott veszélyre való tekintet 
volt oka annak, ami rajta a bécsi Burgban megesett, hanem egyszerűen a 
meglepetés. 0 nagyon ideges ember volt. Nem egyszer tapasztaltam, hogy 
váratlan meglepetés közben néhány percre volt szüksége, míg idegességét 
legyőzheti s az a jól kiszámított, gyönyörű «surpríse és mise en scene»,, 
melyről levelében szól s melyre két napig készültek a szegény idegbeteg: 
«fogoly» ellen, kit a drezdai elfogatás, Josefstadtba s onnan Bécsbe hurcol-
tatás és ottani faggatás több napon át folytonos lázas ingerültségben tartott,, 
bizony nagyon is alkalmas volt arra, hogy őt pillanatnyilag annyira elfo
gulttá tegye, miszerint majdnem még a mindennapias udvariasságról is meg
feledkezzék. Ez a dolog lélektani magyarázata. Én ma is meg vagyok győ
ződve, hogy ha Teleki László csak öt perccel is előre tudja, hogy a császárhoz, 
vitetik, nem ezt felelte volna, amit felelt, hanem azt, — ha nem többet, — 
amit mi vártunk tőle.»2 

Ez a késői rajz azonban nem tisztázza Kossuthék egykori 
ádázkodását a tehetetlenül vergődő gróf ellen. Maga Kossuth 
is feltette, hogy az elfogatás színpadias volt, mert Pulszkyhoz 
küldött levelében csak vádakkal illeti Teleki Lászlót. Azon
felül pedig a külföldi mozgalmak hamis beharangozásával igen 
sokat ártottak az állandóan vergődő Telekinek. Szedlák Mátyás 

1 V. ö.: Szedlák Mátyás: Leleplezések a magyar szabadságharc és a 
magyar emigráció idejéből. (1840—1861) és Magyar Sajtó, 1861. 4. sz. 

2 Kossuth: Irataim, III. 303—304. J. 
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& kortárs közvetlen tapasztalatát adta közre a Leleplezésehh^n. 
0 Kossuthot vádolja meg: «álhirekkel és karnis utasításokkal 
halálba kergette a nemeslelkű grófot.» 

A hazatérő Telekit nádorként üdvözölte a fiatalság. A bel
földi népszerűség, a külföldről beküldött kedvező utasítások 
«•'megingatták öt adott szavában, minek következménye az lett, 
hogy az 186l-i országgyűlésen Teleki mint követ határozati 
javaslatot készült benyújtani. E közben bekövetkezett Cavour 
halála, mely a politikában nagy fordulatot idézett elő, mind
annak ellenére Kossuth Telekit a legvérmesebb reményekkel 
kecsegtette. Úgy látszott, hogy Teleki kétkedni kezdett, mert 
•egyik megbízottját kiküldte Jerome vörös herceghez Párizsba, 
ki is azt írta, hogy minden el van halasztva bizonytalan időre. 
Ezen levél Telekitől ellopatott és Bach kezeibe került. Bach 
Telekit, mert fogadásának két pontját megszegte, elfogatni 
kivánta, de az nem történt meg és Jerome levele Telekinek 
visszaküldetett. 

így aztán a gróf, reményében megcsalatva, fent kegy
vesztett, alant, ha a megindult úton tovább halad, vagy 
visszalép, ámítónak tartatik, nem maradt tehát számára más 
mód, mint mághalni.»1 

Szemere rajza és Kossuth engesztelő elismerése között 
harminc esztendő múlt el. Akkor, a legkínosabb pillanatokban 
egyedül volt Teleki László, végtelenül egyedül! Őt, aki a 
becsület és az úri felfogás bálványozója volt, nyomorúságában 
sárral dobálták meg egykori bajtársai. Az az öt perc, amely 
Kossuth, szerint döntő fontosságú lett volna, később az ő lel
kében is kételyt támasztott. Tettét magyarázta, igazolta, védte 
kétségbeesetten, de míg mások számára minden világosabbá lett, 
benne annál rombolóbb sötétségbe veszett. Egyelőre csak 
magányában vergődött, később, a királyi meghívó vétele után 
ismét a politikai pályára lépett. A főrendek táblájára szólt 
•a meghívó, ő Abony képviseletét fogadta el az alsótáblán. 
Most minden lépésével igazolni akarta az egész világ előtt 
ártatlanságát, érintetlen ellenzéki felfogását. Hamarosan körü
lötte nyüzsgött a határozati radikális párt, szemben bizony
talankodtak a Deák-párti feliratiak.2 A z évtizedes szenvedés, 
ideggyengeség, hajszoltság tetőfokára ért. A megtört lélek 
magányra vágyott, csendre. Talán Orczyné oldalán elégtételt 
nyert volna az élettől a vett sok rosszért, de az események 
sodorták a beteg embert, rohanva vitték tragédiája elé. Az 
•emigrációban élők, főképen Kossuth felocsudása után erős 

1 Szedlák: Id. m. 120—124. 1. 
2 A történeti események részben közismertek, részben az egykorú 

források megnevezése nélkül, de azok hűséges felhasználásával regényesen 
megírták Teleki László emigrációs ég megkegyélmeztetését követő életét: 
Horváth Zoltán és Németh Andor: A kegyenc címmel. Pantheon. 
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hangulatot keltett mellette a magyarok között, A tömegek 
•éltették, ünnepelték az új vezért, az ellenzéki hőst, az új 
Kossuthot. Fáklyás zene tisztelte meg, az ifjúság nádorrá 
kiáltotta, ő pedig magában ődöngött:- Egyedül! Ne gúnyolj 
Róma f 

Többen vélték hajdani darabjában őt felismerni, hazatérése 
után valóban Petronius Maximus tragikus életét vállalta 
magára. Látta nyilván, hogy az ország az eltelt tizenkét esz
tendő alatt a meddő ellenkezésből az építő, kiegyezéses munka 
terére lépett. Idegenben tapasztalta, hogy az emigráció ön
magát áltatja, nincsen komoly barát, segítség. De nem tudott 
visszalépni a meredek útról. Esze Deákék felé húzta, becsüle
tének megvédése a radikális ellenzékiességet kivánta meg. 

Mérhetetlen kínok között vergődött el a nagy politikai 
összecsapás napjáig. Napról-napra ingerültebb, betegebb lett, 
nagy politikai beszédét még félig megírta, színházi páholyá
ban Orczy Istvánnét még utoljára felkereste, eltréfálkozott 
Esterházy Pállal és 1861 május 8-án éjjel szíven lőtte magát. 

Tizenhárom hónapra Széchenyi halála után ő is sírba 
tért. A suttogás ismét megindult: az udvar tétette el láb alól, 
mások amerikai párbajt sejtettek,1 melyet a pletykák szerint 
Benedek táborszernaggyal vívott. De leghűségesebb barátja 
Lukács Móric világosan, elfogadhatóan megírta halála okát 
és körülményeit a még száműzetésben, Genfben élő Károlyi 
Györgynének, sőt az Akadémián mondott emlékbeszédében is 
kifejtette:2 «Azt hitte vagy képzelte inkább, hogy a fenn
forgó körülmények közt halála üdvösebb a hazára, mint élete.» 

Tragikus tettének lélektani magyarázatát évtizedek óta 
megírják s míg eleinte a politikai helyzet fonákságával, a 
viszonyok nyomasztó kényszerűségével próbálgatták megvilá
gítani a szörnyű cselekményt,3 addig Angyal Dávid már 
Teleki egyéni hajlandóságát mérlegelte igen helyesen. Szerinte 
a gróf vele született lelki vonásai szerint cselekedett a nehéz, 
megoldhatatlan viszonyok között.4 Lukihich Imre véleménye 
szerint politikailag oly súlyos dilemmába jutott, «mely Teleki 
előtt elég indítóok volt arra, hogy egy pisztolylövéssel kísé
relje meg azt megoldani. A lelki diszpozíció ilyen lépésre 
meg volt benne.»5 

Eddig a reformpárti politika radikális Teleki grófját, a 
hontalan száműzöttet és a megkegyelmezett rabot látta a 

'.Berzeviczy Albert: Gr. Teleki László tragédiája, Bp. Szle, 1929. 
161—179. 1. 

2 Vasárnapi Újság, 1861. 22. sz. 8 Kálmán Antal. Nagybecskereki Hírlap, 1902. 248., 253. sz. és Páz-
tmándy Dénes. TJj Nemzedék, 1914. 6. sz. 4 Magyar figyelő, 1911. III. 10—23. 1. 5 Id. cikke. 
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világ benne, aki tündökölt, emelkedett és a siker ntolsó lép
csőjéről vetette izzó lelkét az örökkévalóságba, fáradt testét 
pedig az anyaföld békés ölébe. A történések dús áradatában 
ki gondolt volna arra, hogy az a lángoló lelkű, szenvedő 
ember apró gyermek is volt valaha, kiben a lélek minden 
későbbi erénye, hibája kezdettől megvolt. Pedig a gyermek
szobától kézen vezetve utolsó napjáig elkísérhetjük a grófot 
és sohasem látjuk, hogy önmagához következetlen lenne. 
Gyermekkori hibák végig kisérték életét és a Sors «Erős 
bácsija» előtt utolsó éjtszakáján megismételhette megható önval
lomását: «Nékem a hibáim ezek, az Ambitió, Tzerstraitság, 
Disputál ás kivánsága . . . Én Istenem — megvallom, rút hibák, 
engedj meg nekem hibáimért!» 

Hajdan hiába pirongatta ambíciójáért nevelője, hiába pél
dálódzóit Napóleonnal, — az idők sodrában, évek múlásában 
forradalmisága valóban kimerítette Erős Sándor intelmét: 
«Az ilyen emberből lesz egy Napoleon, kinek ambiciója ezrek
nek vérét kiontotta, a maga népét szerencsétlenné tette.» — 
A disputálás kivánsága vitte a radikális ellenzék első helyére, 
a legelsők közé. Amint gyermekkorában mellette voltak szülei, 
az ellenzéken Batthyány, a számkivetésben Kossuth, a hatá
rozati pártban őt tették a legelső helyre, ahol nem ő, hanem 
vele «disputáltak», s ettől megtorpant. Szemere jól lá t ta : elsők 
között volt mindig, de legelső lenni nem tudott!-

«Tzerstraitsága» idővel közismert szórakozottsággá erősö
dött. A gyermekkori izgés-mozgás ideges vándorlássá, békétlen 
nyugtalansággá növekedett, amely akarata biztosságát ásta 
alá, ingatta meg végtelenségig. Ez a szórakozott bizonytalan
kodás úgy ráült külsejére, hogy kortársai megjegyezték róla: 
«Volt alkalmunk Pesten látni gyakran az utcákon, s ha vala
kinek ilyenkor mutatták meg, az nem hi tte, .hogy ez az a 
Teleki László, kiről pár hóval előbb az egész világ beszélt. 
Magatartása, öltözete hideg, közönyös pongyolaságból állt, s 
fekete kalapja gyakran szánandólag össze volt gyűrve.»1 Ezek 
a gyermekkorból hozott lelki tulajdonságok a szenvedések lán
colatában összetört testen úrrá lettek, a megkötött szabadság,, 
a külső-belső igazságtalan üldöztetés rádöbbentette, hogy «egy 
félbeszakadt hivatás minden hű kebelre nézve nem egyéb egy 
kettémetszett életnél. . .» 

Százezrek kisérték utolsó útjára, a sziráki családi kripta 
fogadta magába fáradt, meghurcolt tetemét. Gyászolta ünne
pélyekkel, versekkel számtalan tisztelője, Török P á l pedig 
gyászbeszédében így siratta el: «Egy tűzhely aludt ki, mely 
az aranyból a salakot fölemésztette, egy árboc dőlt el, mely 
a hányatott hajónak erős oszlopa volt!»2 

< r > - ; ' i J tatét «Kx i ROMHÁNYI G Y Ü L A -
1 Divatcsarnok, 1861. 154. 1. 
2 U. ott: 155. 1. 


