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Frank Tibor 
 

Teleki Pál tréfás rajzai és versezetei a világföldrajzhoz 
 
 
Gyerekkorom óta gyűjtöm híres emberek kéziratait. Ezt már gimnazista 

osztálytársaim is tudták rólam, s egyikük édesanyjától, Dr. Sárosi Dezsőné Dr. Tóth 
Magdolnától 1966-ben igazi ritkaságot kaptam ajándékba, érettségink alkalmával: 
gróf Teleki Pál földrajzprofesszorként lejegyzett, kézzel készített térképvázlatait és 
hozzájuk írott tréfás versikéit.  

Tóth Magdolna egykor Teleki Pál tanítványa volt . 1966. június 30-án kelt, 
írógéppel írott levelében így mutatta be számomra a mindeddig nem publikált, 
érdekes és becses kézirat történetét (az írógépen hiányzó ékezeteket 
pótoltam): 

 
„A József nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 

Közgazdaságtudományi Karának tanárképző, földrajz-kémia szakára jártam 1934-
től 1939-ig, ott szereztem tanári és doktori oklevelet. A politikai és gazdasági 
földrajz tanára és a földrajzi szeminárium vezetője dr. gróf Teleki Pál egyetemi 
tanár volt miniszterré, majd miniszterelnökké történt kinevezéséig. 

A földrajzi szemináriumban minden évben tréfás műsorral mikulásestet 
rendeztek a negyedéves hallgatók. 1937 decemberében az én évfolyamom 
rendezte – Teleki professzor tanársegédeivel együtt – a mikulásestet. A műsort a 
férfi kollegák állították össze. Az én részemre jutott a műsorból azoknak a tréfás 
versikéknek elmondása, amelyet Teleki professzor minden cél nélkül magának 
rajzolgatott és költött a vizsgázó ifjúság sikerületlen feleletei alapján. 

Teleki professzor két lapra írt és rajzolt szövegét Elek Pétertől, Teleki professzor 
tanársegédétől kaptam, hogy a mikulásesten olvassam fel. A szóban lévő 
mikulásest nagyon jól sikerült, Teleki Pál is eljött. A tréfás műsor zömében a 
politikai és gazdasági földrajz előadásaiból kiragadott humoros részletek 
szerepeltek, Teleki Pál versikéinek elmondása is megtörtént. Teleki professzor igen 
jól szórakozott a műsoron, utána megtáncoltatta a hallgatónőket.  

A két lapot, melyen Teleki Pál által írt és rajzolt versikék voltak, eltettem, de 
egyik lap később sajnos elveszett. A megmaradt lapot kaptad meg most, kedves 
Tibor. 

Ez tehát a rövid története a Teleki kéziratnak. Ha további részletek iránt 
érdeklődsz, szívesen elmondok mindent, amire emlékszem. Teleki Pál tanítványai 
közül néhánnyal ma is kapcsolatban vagyok. Elek Péter, akiről korábban tettem 
említést, a háború végén eltűnt. Kovács Imrével, a Parasztpárt akkori vezetőjével 
együtt ment át a szovjet hadsereghez az ostrom kezdetekor Pest határában. Hogy 
út közben, vagy máskor mint tűnt el, a kollégák közül senki nem tud róla 
közelebbit.” 
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Dr. Tóth Magdolna a fentiekhez kézzel hozzáfűzte: „Elnézésedet kérem, amiért 
a Teleki kézirat történetét géppel írtam, de a kézírástól nagyon elszoktam s úgy 
gondoltam, hogy a szöveg jobban olvasható.” 

A Teleki-kézirat és Dr. Tóth Magdolna levele ma is gyűjteményemben található. 
A Teleki Pál jellegzetes írásával, fekete ceruzával készült kéziraton két 

mulatságos térkép látható, a hozzájuk fűzött versikékkel, amelyeknek alapját tehát 
a sikerületlen vizsgafeleletek képezték. Az egyik versike szerint 

 
„A magyar európai ember 
Alatta Földközi tenger 
Délebbre él az arab 
Az oroszlán zebrát harap” 

 
A versike mellett a Földközi-tenger medencéje fölött, Magyarország helyén 

bajszos, pipázó magyar ül, díszes, magyaros öltözetben, sarkantyús csizmában. 
Észak-Kelet Afrikában, a „Homok”-kal jelzett Szaharától Keletre burnuszos arab 
ember ül, jellegzetes papucsában, legalul oroszlán látszik, amint egy zebrába 
harap. Minden részlet a legpontosabban látszik a kis rajzon, mindennemű javítás 
nélkül. 

 
A második versike szerint 
 

„A Pamírról jön az ember 
És sárga a kínai tenger 
Asszíriában a pecsét henger 
A Szomáli félsziget nem lengyel” 

 
Az ehhez csatolt kis térképvázlat Ázsiát mutatja, rajta különféle alakokkal és 

állatokkal, a helyi sajátosságok szerint ábrázolva. Asszíria helyén látszik a henger, s 
a Szomáli félsziget helyén Bem-apó áll, lábát egy négeren nyugtatva.  

A lap alján a következő két sor szerepel, ugyancsak Teleki írásával:  
 

„Pol. Földr. rövid kísérletek  
Összefoglaló feleletek alapján” 

 
A kézirat aláíratlan, s nincs rajta dátum sem.  
 
A sok kontinensen utazó földrajztudós, a világszerte ismert kartográfus Teleki 

Pál egyike volt a nagyvilág legjobb ismerőinek a korabeli Magyarországon. A 
tragikus sorsú, sokat vitatott miniszterelnökről a köztudatban élő képet árnyalja és 
közelebb hozza az itt közreadott dokumentum. Mutatja vidámabb oldalát, 
oldottabb tanári arcát, diákjaival való jó kapcsolatát. Így is érdemes rá 
emlékeznünk.  
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