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Három éve kutatom a széki Teleki család egyik legismertebb tagja, Teleki
Samu gróf – nem érdemtelenül – élete fõ mûvének tekintett kelet-afrikai fel-
fedezõútjáról származó képi és írásos anyagokat. Ezen az úton Erdélyi Lajos
1977-ben napvilágot látott munkája, a Teleki Samu Afrikában címû könyv in-
dított el, amikor egy, a Teleki gróf afrikai expedíciójával kapcsolatos doku-
mentumfilmhez kezdtem anyagot gyûjteni.

Erdélyi Lajos könyve mellett – mint minden a Teleki expedíciója iránt ér-
deklõdõ személy – a gróf útitársa, az osztrák Ludwig von Höhnel tollából szár-
mazó, a felfedezõút történetét megörökítõ könyv beszerzésével folytattam.
Ennek eredeti, 1894-ben magyar nyelven megjelent példányát ma már vi-
szonylag nehéz megtalálni (a budapesti Szabó Ervin Könyvtárban csak az
1892-es, német kiadást találtam meg). A Teleki Sámuel gróf felfedezõ útja Ke-
let-Afrika egyenlítõi vidékein 1887–1888-ban címû, olvasmányos, kétkötetes
mû vált minden Teleki-kutató szinte kizárólagos forrásává az azóta eltelt több
mint száz évben, hiszen maga a gróf egyetlen újságcikkben (a London Times
1888. december 26-i számában) számolt be felfedezõútjáról, amelyrõl minden
további információt szinte kizárólag Höhnel könyvébõl szerezhettek az érdek-
lõdõk. Szintén a Höhnel munkája alapján készültek késõbb az olyan nagyobb
lélegzetû munkák, mint a Cholnoky Béláé (Gróf Teleki Sámuel útja Kelet-Afri-
kában. Franklin Társulat, Bp., é. n.), Bendefy-Benda Lászlóé (Magyar utazók
Afrikában. A magyar etiópiai expedíció országos bizottságának kiadása, Bp.,
1934), de akár Erdélyi Lajos könyvét is említhetjük, amelyben szintén ennek
alapján írta meg Teleki gróf kalandos utazásait. 

Ami miatt mégis kiemelkedik az Erdélyi Lajos könyve a korábban készül-
tek közül, az a Román Nemzeti levéltár Kolozs Megyei Igazgatóságán talált, 
a felfedezõ útról származó több mint hatvan fénykép bemutatása: ezekkel
Erdélyi nemcsak hogy visszahozta Teleki gróf expedíciójának emlékezetét 
a köztudatba, de az általa publikált képek szinte azonnal „életre keltek”, és
azóta is ezek másolatai járják be a világot. (Hogy a második világháborút kö-
vetõen feldúlt sáromberki Teleki-kastély udvaráról milyen úton jutottak
ezek az értékes dokumentumok a kolozsvári levéltárba, és hogyan kerültek
közlésre Erdélyi Lajos könyvében, arról bõvebben a Teleki Samu kelet-afri-
kai expedíciójának képi hagyatéka címmel, a Kriza János Néprajzi Társaság
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23. Évkönyvében írtam.1) Erdélyi Lajos a Teleki család gyûjteményének
részletes feltárására nem vállalkozott, kizárólag a felfedezõút fényképeinek
másolása volt a célja. Ismereteink szerint a következõ évtizedekben a levél-
tári anyagok további feldolgozására nem került sor, ebbõl eredõen az afrikai
útról származó vagy azzal kapcsolatos újabb forrásanyagok azóta sem kerül-
tek elõ. Szintén Erdélyi Lajosnak köszönhetõen kerültek nyomtatásba rész-
letek az Osztrák Állami Levéltárból származó, a Monarchia trónörököséhez,
Rudolf fõherceghez címzett levelekbõl is, amelyeket Teleki gróf afrikai útjá-
ról küldött.2 Ezeket a Teleki Samu korának marosvásárhelyi sajtójában talált
írásokkal egészítette ki (mint például a Marosvidék 1887. május 8-i számá-
ban közölt, báró Aczél Bélához írt zanzibári levelének részletei), de mivel
Erdélyi Lajos a könyvét nem tudományos jelleggel készítette el, a felsorolt
anyagok eredetének közlésétõl is eltekintett. Tulajdonképpen forrásjelölés-
ként a kolozsvári levéltárt adta meg, ahol a Teleki család gyûjteményét
õrzik.3 Magam az általa másolt képek eredetije után érdeklõdve kerestem fel
az RNL kolozsvári fiókját, és kutattam A sáromberki Teleki család levéltára,
1574–1943 (Fondul Familial Teleki de Dumbrãvioara 1574-1943) címszó
alatt található, 252-es leltári számú, összesen 997 mappát tartalmazó gyûj-
teményt.

Amit a levéltár rejteget

Az említett gyûjtemény hét mappája tartalmaz fényképeket, ezek a 991–
997-es sorszámmal vannak ellátva. Összesen 712 darab, különbözõ méretû és
eredetû fényképrõl van szó, a következõ sorrendben (mappa és a fényképek
száma): 991: 74, 992: 60, 993: 94, 994: 127, 995: 134, 996: 139, 997: 84. Meg
kell jegyezni, hogy a fényképek között sok a másolat, egyeseket több mappá-
ban is megtalálunk, két-három, de akár még több példányban is. Ezekbõl vá-
logatta össze Erdélyi Lajos könyvéhez a 62, afrikai útról, valamint további,
más helyszínekrõl származó fotográfiákat. Összesen 193, Teleki Samu szemé-
lyéhez fûzõdõ vagy a felfedezõútján készült fényképet tartalmaz a kolozsvári
gyûjtemény, ezek közül 172 az expedíció helyszíneirõl származik, 8 rajz
(fényképek alapján, valamint fantomrajzok), 8 vadásztrófeákat örökít meg, és
további 5 késõbbi idõpontban vagy más helyszínen készült. Ezek ismeretében
elmondható, hogy az eddig teljesnek tekintett és Erdélyi könyvében publikált
fotókorpusz darabjainak száma szinte a háromszorosára nõ. 

A különbözõ családi iratok, adásvételi szerzõdések, litográfiák mellett 
további, eddig teljesen ismeretlen forrásanyagok kerültek elõ a levéltári gyûj-
temény 928-as számú mappájából: Teleki Samu apai nagynénjéhez, Waldeck-
Pyrmont Hermann herceg feleségéhez, Teleki Ágneshez írott öt levele, ame-
lyeket Afrika különbözõ helyszíneirõl küldött: 

1887. január 23. Zanzibár, 
1887. július 10. Taveta, 
1887. november 2. Leikipia, 
1887. december 17. Nyemsz a Baringó mellett, 
1888. november 2. Zanzibár. 
További három, még a felkészülési idõszakból származó levelet is talá-

lunk, ezek keltezési helye Bécs, valamint London (a harmadik, amely hiányo-
san maradt fent, valószínûsíthetõen szintén Londonból származik): 

1886. július 9. Bécs, 
1886. augusztus 6. London, 
1886 (ismeretlen idõpont, valószínûleg Londonból). 102
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Ugyancsak ide tartozik az Európából Afrika felé tartó úton, Adenbõl kelte-
zett terjedelmes levele, amelyet 1886. november 16-án küldött a gróf Teleki
Ágnesnek. Teleki Samu kilenc levele mellé sorolva az Erdélyi Lajos könyvé-
ben is idézett írásait (a Marosvidékben 1887 májusában közreadott, Acél Bé-
lához küldött, valamint a Rudolf fõherceghez címzett két levelét 1887. no-
vember 4., Leikipia – kiegészítve 1887. december 12., Nyemsz a Baringónál –
és 1887. december 22., Guasso la Nyuki) összesen 12 különbözõ terjedelmû,
személyes hangvételû írásban kapjuk meg az afrikai expedíció keresztmet-
szetét, a kezdetektõl a közel kétéves utazáson keresztül. Ezekben a nagyrészt
ismeretlen dokumentumokban Teleki gróf egyes szám elsõ személyben szá-
mol be az felfedezõút során tapasztalt élményeirõl, eseményekrõl.

Elõzetes információk Teleki Samu gróf afrikai naplójáról

„Miközben múltból csak egy van, ugyanakkor számos eltérõ diskurzus
szólhat róla, mint ahogy sokféle történelmet írtak már eddig is ugyanarról a
múltról”4 – állapította meg Gyáni Gábor. Teleki társának, Ludwig von
Höhnelnek az expedíció egyetlen hiteles forrásának tekintett könyve hazaté-
résük után született meg, tehát egy összefoglalója a történteknek, ha úgy tet-
szik, szerkesztett összegzése mindannak, ami az osztrák szerzõ szerint érde-
kes lehetett az olvasóközönség számára. Ezzel szemben a levelekbõl – habár
ugyanazt a történetet ismerjük meg – ezúttal Teleki Samu szemszögébõl olvas-
hatjuk el egy-egy idõszak összefoglalóit, ahogyan azt a gróf érdemesnek gon-
dolta megírni. Vagyis mindegyik esetében a felfedezõútról olvasunk: az egyik
írás a széles közönségnek készült, míg a másik magánjellegû, de mindkettõ
egy adott eseményre vagy történésre néz vissza, és már egy késõbbi idõpont-
ban összegzi szerzõje benyomásait, tapasztalatait, gondolatait. 

Elsõ alkalommal Erdélyi Lajos könyvében olvashattunk arról, hogy kell lé-
teznie egy, a Teleki Samu afrikai útjáról származó személyes naplónak is.
Könyvében errõl mindössze ennyit jegyzett le: „A kéziratos naplót Sárom-
berkén, illetve késõbb a marosvásárhelyi Teleki Tékában õrizték. A második
világháború éveiben külföldre került: Kanadába.”5 Ennek érdekessége többek
között, hogy a Höhnel könyvével vagy a gróf leveleivel ellentétben a legtöbb
bejegyzés ott és akkor, az események hevében íródott. Erdélyi Lajost budapes-
ti otthonában kerestem fel, hogy a Teleki kutatása kapcsán kérdezzem, termé-
szetesen a napló is szóba került: elmesélése szerint akkoriban levélben kérte
a gróf idõközben Kanadába emigrált örökösét, Teleki Károlyt, hogy bocsássa 
a szóban forgó afrikai naplót rendelkezésére a készülõ Teleki Samu-könyvhöz.
„Egy szörnyeteg volt, õ volt az, aki nem volt hajlandó nekünk – kértem, hogy
a naplónak a másolatát, és nagy pénzhez kötötte, nem emlékszem, hogy mek-
kora [összeghez], de pénzhez kötötte. Õ már Kanadában volt, magával vitte 
a naplót, és nem adta ide. Tehát a másolatát sem adta ide.”6 Erdélyinek nem
maradt más hátra, mint hogy a levéltárból lemásolt fényképek mellett a bécsi
levéltárból származó két levél meg a marosvásárhelyi korabeli sajtóból szár-
mazó írásokkal egyetemben Ludwig von Höhnel könyvébõl írja meg a felfede-
zõút történetét.

Erdélyi Lajos könyvével szinte egy idõben látott napvilágot az Egyesült Ál-
lamokban élõ Francis G. Wagner könyve, a Hungarian Contributions to World
Civilization, ebben lehetett olvasni a sáromberki gróf felfedezõútjáról is, ami-
nek kapcsán jegyezte le a szerzõ, hogy a Teleki-napló lelõhelye az East
Lansingben található Michigani Állami Egyetem (Michigan State University),
amelynek az Afrika Tanulmányok Központja vásárolta meg a nevezett doku-
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mentumot Teleki Károlytól.7 Az 1980-as évek elején a frissen alakult Magyar
Földrajzi Gyûjtemény részérõl Balázs Dénes az Egyesült Államokban járva ke-
rült kapcsolatba az idõközben elhunyt Károly azonos nevû fiával, aki szintén
megerõsítette, hogy a napló az említett egyetem tulajdonába került. Késõbb
Kubassek János, a Földrajzi Gyûjtemény igazgatója érdeklõdött az amerikai
könyvtárnál, de információjuk szerint „a mintegy 60-80 dollárba kerülõ mikro-
filmmásolatra a Földrajzi Gyûjteménynek anyagi lehetõsége nem volt”.8 Hogy
végül mégis eljutott Magyarországra a napló másolata, az Lázár István érdeme.
A Kortársban számolt be arról, hogy a véletlennek köszönhetõen Mádon járva
beszélt neki Mátyás Ernõ az egyik vendégérõl, a magyar–amerikai tudományos
kapcsolatok révén Magyarországot sûrûn látogató geológus Paul G. Telekirõl,
aki egyben az azonos nevû miniszterelnök unokája, Teleki Gézának, a debre-
ceni Ideiglenes kormány vallás- és közoktatásügyi miniszterének fia, és aki 
apja hagyatékában fellelte Teleki Samu gróf naplójának fénymásolatát. Ezt az
egyik látogatása alkalmával magával vitte Magyarországra.9 Teleki egyetlen 
kérése az volt, hogy a megfelelõ feldolgozás után a napló másolata a frissen ala-
kult érdi Földrajzi Múzeum adattárába kerüljön, ami meg is történt. Lázár a
Kortárs 1984. decemberi számában Elõzetes jelentés egy kéziratról. Teleki Samu
afrikai naplói címû írásában számolt be elõször a tulajdonába került másolat-
ról. Ebbõl az is kiderült, hogy tulajdonképpen nem egy, hanem két naplóról
van szó: az elsõ, nagyobb terjedelmû, 1886. december 30. – 1888. október 3.
között, a híres felfedezõútról, valamint egy jóval rövidebb, 1895. tavaszáról,
egy kelet-afrikai vadászútról származik. Lázár egy másik, magyar utazókról
szóló antológiájában10 a bécsi levéltárból származó levél mellett részleteket kö-
zölt a Teleki-naplóból, és habár korábban megállapította, hogy „a föllelt szöveg
publikálása fontos és sürgõs kötelesség”,11 ez mind a mai napig nem valósult
meg. Késõbb Paul G. Teleki azon kérésének, miszerint Érden helyezze letétbe
a naplók másolatát, eleget tett. Jómagam az érdi intézetben tett látogatásaim so-
rán Puskás Katalin gyûjteménykezelõ, valamint Kubassek János igazgató jóvol-
tából tanulmányozhattam azt. Nem elírás, amikor azok helyett azt használom:
Teleki Samu gróf második, 1895-es vadászútjáról származó naplója ugyanis ma
már nem található meg a Földrajzi Múzeum gyûjteményében, viszont annak
kilétérõl semmilyen információval nem rendelkeznek. Hogy mégis eljutott 
a második napló is Magyarországra, annak bizonyítéka Lázár István két írása a
Kortársból és a Világjárók – világlátók címû antológiából, hiszen ezekben ki-
sebb részleteket is közölt belõle. Ugyanakkor az Érden található fénymásolt
naplóból több oldal is hiányzik, amellett nagyon sok része nehezen – vagy egy-
általán nem – olvasható, ennek oka elsõsorban a fénymásolat gyenge minõsé-
ge (valamikor az 1980-as évek elején készülhetett), valamint az, hogy az erede-
ti naplót a gróf többféle írószerrel írta, ceruzával, tintaceruzával, tollal is, ezek
közül az írások közül sok több mint száz évvel késõbb elhalványult, elkopott.
Érden tett látogatásaimmal egy idõben levélben kerestem meg a michigani
egyetemet, amelynek tulajdonában található az eredeti napló (valamint az örö-
kös Teleki Károly és felesége, Vera angol nyelvû fordítása), a speciális gyûjte-
mények részlegének vezetõjétõl azt a választ kaptam, hogy annak digitalizálá-
sát nem tervezik a közeljövõben, állapota sem teszi lehetõvé, ezért csak hely-
színi tanulmányozása lehetséges. Másolását ugyanakkor kizárólag a Teleki
család beleegyezéséhez kötötték, ami késõbb az örökös Teleki Károly lányának,
Marie-Ágnesnek köszönhetõen megvalósult, ennek eredményeképpen 2017
májusában az East Lansingben található egyetem könyvtárában lemásolhattam
Teleki Samu gróf kelet-afrikai naplóit.104
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A Michigan State Universityn található Teleki-gyûjtemény összesen hét
mappát tartalmaz, ezek a leltári bejegyzés alapján a következõk:

1. napló, 1886. december 30. – 1888. február 17.
2. napló, 1888. február 18. – 1888. október 3.
3. napló, 1895. március 17. – 1895. április 11.
4. A naplók fordítása (magyarról és németrõl angol nyelvre, összesen 327

gépelt oldalon)
5. Teleki Samu 1887. november 4-én, valamint 1887. november 22-én Ru-

dolf trónörököshöz írott leveleinek fényképezett másolata (a bécsi levéltárból)
6. két biográfiai cikk Teleki Samuról, jelöletlen sajtótermékekbõl
7. különbözõ fényképek.
Két naplót is õriznek tehát az Egyesült Államokban, az elsõ a gróf

1886–1888 között kelet-afrikai expedíciójáról származó, nagyobb terjedelmû,
két, egyenként 22 x 28 cm-es füzetbõl álló (193, illetve 109 oldalon), valamint
egy késõbbi vadászúton kelt, 1895-ös, 18 x 21,5 cm-es füzet, amelyben mind-
össze 15 oldalt tartalmazó írást találunk. A két napló összterjedelme 317 ol-
dal. Az elsõ naplóban a kezdeti idõszaktól eltekintve a gróf mindennapos be-
nyomásairól írt hosszabb-rövidebb feljegyzéseket: volt, amikor a dátumot és
különbözõ mérések adatait jegyezte fel csupán, más alkalmakkal viszont több
oldalon írta le egy vadászat vagy egy esemény minden apró részletét. Ezzel el-
lentétben a második útjáról származó naplójában 15 oldalon olvashatunk két
nagyobb bejegyzésben a március 6. – április 11. közötti idõszak eseményeirõl.

A feltárt források használata

Disszertációmban külön fejezetekben vizsgálom és tárgyalom a felsorolt
anyagokat: külön az írásokat és külön a Teleki Samu személyérõl készült és
az expedíciójáról származó fényképeket. A gróf naplója és levelei történeti
források, amelyek a felfedezõút történetének jobb megismeréséhez segítenek
hozzá. A forrásközlések céljai alapján a Levéltári Közlemények két fajtát kü-
lönböztet meg: a tudományos (szûkebb körû használatra) és népszerû közlést
(tágabb körû használatra), valamint az ezekbõl eredõ tudományosan népsze-
rû forrásközlést, amelynek forrásválogatása nem törekszik teljességre, appará-
tusa azonban bõvebb, tudományosabb igényû, mint a népszerû forrásköz-
léseké.12 Dolgozatomban az írásos dokumentumok feldolgozása az idézett két
csoportból eredõ tudományosan népszerû közlés szerint történik, második lé-
pésként a Teleki-naplót egy alapos kritikai jegyzetapparátussal és elõtanul-
mánnyal ellátott kötetben szándékozom publikálni.

Erdélyi Lajos könyvében nem számolt be arról, hogy a fotókorpuszt milyen
rendszerbe sorolva találta, mint ahogy arról sem ejtett szót, milyen kritériu-
mok alapján válogatta össze a közlésre kerülõ fényképeket. Elmondása szerint
Höhnel könyvének segítségével próbálta azokat a fotográfiákat azonosítani,
amelyeken semmilyen képaláírás nem található, megjegyezve azt, hogy „kétes
esetben egy bokszmérkõzést pontozó bíró elfogultságán is túltettem, Teleki
Samu javára”.13 Az õ nyomán folytatta a munkát évekkel késõbb Borsos Ba-
lázs, aki az afrikai útról származó képek egy részét a Höhnel könyvében sze-
replõ illusztrációkkal vetette össze, és ez alapján jutott arra a következtetésre,
hogy az Erdélyi által közölt hatvan fotográfia mellett az expedíció során to-
vábbi fényképek készülhettek, ezekkel együtt 80-90-re tette a felvételek
számát.14 A levéltárban õrzött 172 fénykép közül sok esetében hátra van még
azonosításuk, ezt a hosszúnak ígérkezõ folyamatot elsõsorban rossz állapotuk
nehezíti, valamint hogy az Erdélyi által publikált fotográfiákkal ellentétben
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ezeken sem képaláírást nem találunk, és nagyobb részük Höhnel könyvének
illusztrációi között sem tûnik fel.

Mindent összevetve úgy gondolom, hogy Teleki expedíciójának teljes fel-
dolgozása mindmáig nem történhetett meg, és ha a felsorolt dokumentumok
által újabb információk már nem láthatnak napvilágot a felfedezõútról, még-
is – a személyes írásoknak köszönhetõen – egy új szemszögbõl, a Teleki Samu
gróf élményein keresztül ismerhetjük azt meg.
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