
Teleki Sándor 1821-ben látta 
meg a napvilágot, a művelt 
arisztokratát Petőfi  mellett 
Liszt Ferenc és Victor Hugo is 
barátságába fogadta.

→ N. CS.

G róf széki Teleki Sándor 
József János 1848–49-es 
magyar katona, honvédez-

redes, olasz tábornok, főrendihá-
zi tag és a Petőfi  Társaság tagja 
Kolozsváron született 1821. január 
27-én. Gyalui Farkas író Gróf Teleki 
Sándor regényes élete című köte-
tének előszavában a következőket 
olvashatjuk: „Teleki Sándor gróf, a 
szabadságharc nagynevű ezredese 
és Erdély főhadbiztosa az ősrégi 
Garázda-családot folytató széki 
Teleki-családból származik, amely 
rokonságban volt Mátyás király 
anyjának, Szilágyi Erzsébetnek 
családjával is. A család őse Teleki 
Mihály erdélyi kancellár, akinek 
sikerült diplomáciai ügyességével 
leráznia Erdélyről a török uralmat. 
Érdeméért grófi  rangot kapott Li-
pót királytól. Ama kevés politikus 
közé tartozott, akik politikájukat 
vérükkel pecsételték meg: mikor 
a török vissza akarta foglalni Er-
délyt és Thököly Imrét erős sereg-
gel az országra küldte, Teleki maga 
vezette az erdélyi hadakat, mint 
főgenerális, és a zernyesti csatá-
ban 1690. augusztus 21-én elesett. 
Halála után fi ai római szentbiro-
dalmi grófi  rangot kaptak. Ebből 
az előkelő főnemes családból szár-
mazott Teleki Sándor ezredes. An-

nak az ágnak, amelyből ő sarjadt, 
a kancellár legidősebb fi a, Teleki 
Mihály kővári kapitány volt a feje. 
Ez a Mihály kuruc ezredes volt, hí-
ven szolgálta Rákóczi Ferencet, s a 
harcok közben érdekes naplót írt a 
Rákóczi-szabadságharc eseménye-
iről. Valószínű, hogy Teleki Sándor 
ettől az ősétől örökölte a kurucsá-
got és az írói tehetséget.”

Teleki Sándor édesanyja, gróf 
zabolai Mikes Erzsébet igen vallá-
sos asszony volt, a korabeli lapok 
feljegyezték, hogy „amaz igazi 
arisztokrata nők közé tartozott, kik 
ma már csak Erdélyben s ott is csak 
kivételesen találhatók. Magánéle-
tében egyszerű, s a mellett hű meg-
őrzője az ősi hagyományoknak, 
az ősi fénynek. Jótékony a nélkül, 

hogy jótékonyságai birét vásárra 
vinné. Kolozsvári háza a szegé-
nyeknek, ügyefogyottaknak való-
ságos menedékhelye volt; szegény 
tisztviselők, papok özvegyeinek 
adott nem csak ingyen szállást, de 
konyhára valót is.”

Harcos és menekült
A kis Sándor Nagysármáson nevel-
kedett, majd 1830-ban szülei bead-
ták a kolozsvári piaristák konviktu-
sába, ahol öt évet töltött. 1835-ben 
Táncsics Mihály lett a nevelője. 
Iskoláit végezve Marosvásárhelyre 
ment a királyi táblához jurátus-
nak, ahol az ügyvédi vizsgát is 
letette. Onnan azután a családi 
szokás szerint német egyetemekre 
ment Berlinbe, Halléba, Jénába és 

Breslauba. Petőfi  Sándorral 1847-
ben ismerkedett meg, és annyira 
megkedvelték egymást, hogy a 
gróf koltói kastélyát is kölcsönad-
ta a költőnek, aki így ott tölthette 
másfél hónapos nászútját Szend-
rey Júliával.

Teleki Sándor a 48-as szabad-
ságharc aktív résztvevője volt, 
Bem tábornok ezredessé nevezte 
ki, és rábízta az erdélyi hadsereg 
felügyelőségét. A világosi fegyver-
letétel után Aradon bebörtönöz-
ték. Innen sikerült megszöknie, a 
császári haditörvényszék távollé-
tében halálra ítélte és jelképesen 
fel is akasztatta. Ezt követően szá-
mos országban élt, 1859-ben pedig 
Garibaldi oldalán harcolt Szicíli-
ában, Calabriában és Nápolyban. 
18 évnyi száműzetés után tért haza 
Magyarországra, vagyonát is visz-
szanyerte, így ezt követően koltói 
birtokán is újra sokat tartózkodott. 
Kétszer nősült, első felesége angol, 
a második francia hölgy volt. Má-
sodik házasságából négy felnőtt-
kort megért gyermeke született, 
köztük az 1937-ben elhunyt Teleki 
János, aki a koltói kastély és urada-
lom utolsó tulajdonosa volt.   

„Viselt dolgait megírni”
Élete utolsó éveit koltói birtokán, 
Nagybányán, olykor Kolozsváron, 
Debrecenben vagy Budapesten 
töltötte, gazdálkodással és írással 
foglakozott. Jókai Mór 1876-ban 
látogatott el Koltóra, és a követke-
zőket írta: „erős tanulmány volna 
egy biográfi aírónak Teleki Sán-
dor viselt dolgait megírni a kon-
tinensen, ki együtt élt, mulatott, 

harcolt a földrész minden művelt 
és barbár nemzetével, tűrte a di-
csőséget, kereste a bajt, járt ágyú-
tűzön, tengerviharon s hitelező 
csordán keresztül sértetlenül; jó 
barátja volt Victor Hugónak, id. 
és ifj . Alexandre Dumas-nak, Liszt 
Ferencnek, Petőfi  Sándornak s 
századunk egyéb versíró, éneklő, 
muzsikáló, képfestő és szoborfa-
ragó hírneveseinek, segített Gari-
baldinak országokat hódítani, s 
más nagy embereknek légvárakat 
építeni; értekezett királyokkal és 
császárokkal Magyarország sorsa 
felől, s lelkesedett földönfutókkal 
és poétákkal a népszabadságért; 
teleszedte mellét érdemrendekkel, 
hogy azokat ne viselje, s bejárta 
egész Európát azért, hogy felfedez-
ze, milyen szép kilátás van a kol-
tói dombról a kis Buba szőke feje 
fölött átnézve…” Jókai óta persze 
elég jól megismerhettük Teleki éle-
tét és munkásságát, mások mellett 
Csetri Elek, Dávid Lajos, Kiss And-
rás vagy Imreh István írt róla köny-
vet, tanulmányt.

Teleki Sándor Nagybányán 
hunyt el 1892. május 18-án. Koltói 
kastélya Petőfi  Sándor ott töltött 
mézesheteinek emlékére az 1960-
as évektől a Petőfi -múzeumnak 
ad otthont, amelyben a „vad gróf” 
emlékét is őrzi jó néhány tárgyi 
relikvia. A gyűjteményt s a kastély 
kertjében lévő somfa alatt nyugvó 
Teleki Sándor (később a falu teme-
tőjébe áthelyezett) sírját Sebők Mi-
hály, a kastély utolsó gazdájának 
hűséges embere őrizte meg és tette 
Petőfi  Sándor emlékezetének láto-
gatott kegyhelyé vé.

Hatvan éve jelentette be a 
John F. Kennedy amerikai 
elnök a Hold-programot. Bár 
régen történt, de a hőskorból 
még ma is élnek köztünk 
űrhajósok.
→ NÁNÓ CSABA

A z emberiség mindig az égbe 
vágyott – nemcsak vallásos 
alapon, hanem valamilyen 

járművet használva. És láss cso-
dát: a Wright fi vérek 1903-as első 
„igazi” repülője után alig több 
mint öt és fél évtizeddel, 1961 áp-
rilisában Gagarin már űrhajóban 
száguldott a csillagok felé! Jurij 
Alexejevics néhány évvel a törté-
nelmi repülés után valóban az ég-
ben kötött ki, hiszen alig 34 évesen 
életét vesztette egy rutinrepülés so-
rán, ám az ő hőstette arra sarkallta 
az amerikaiakat, hogy teljes gőzzel 
belevágjanak az Apollo-program-
ba. Ennek pedig egyenes követ-
kezménye lett, hogy 1969. július 
21-én az Apollo–11 űrhajósainak, 
Neil Armstrongnak és „Buzz” Ald-
rinnak az emberiség történetében 
először sikerült egy idegen égitest-
re lépnie. Az elkövetkező években, 

1972-ig, amikor a NASA pénzügyi 
megfontolásokból lefújta a kirán-
dulásokat a szomszédos égitestre, 
az Apollo-program 6 küldetése 
landolhatott a Holdon, 12 űrhajós 
léphetett annak felszínére.

Aki repül, többet él
Ha kicsit jobban elmélyülünk az 
amerikai űrprogram elemzésébe, 
illetve az űrhajósok életrajzaiban, 
rögtön feltűnik, hogy szinte kivétel 
nélkül mindegyikük tisztes kort élt 
meg, vagy elég sokan még mindig 
köztünk vannak. Természetesen 
kivételek is akadnak, ilyen az Apol-
lo–1 személyzete – Virgil „Gus” 
Grissom, Edward White, Roger B. 
Chaff ee –, akik 1967-ben egy sajná-
latos balesetben még a Földön éle-
tüket vesztették. De például a híres 
Apollo–11 legénységéből Michael 
Collins és „Buzz” Aldrin (a máso-
dik ember, aki a Holdra lépett) még 
él, Neil Armstrong, az első ember a 
Holdon 2012-ben hunyt el 82 éves 
korában. Egyébként az előbbi kettő 
a 91. életévét tapossa… A majdnem 
tragikus végkifejletű Apollo–13 
misszió három űrhajósának haj-
szálon függött az élete, amikor egy 
meghibásodás miatt elszivárgott az 
oxigén. Megmenekültek, és ketten 

közülük, a 93 éves James Lowell és 
a 87 esztendős Fred Haise, ma is 
élnek. 1972 decemberében indult 
útjára az Apollo–17, a program 
utolsó küldetése. Érdekessége, 
hogy a személyzet egyik tagja első 
alkalommal nem berepülőpilóta, 
hanem geológus volt. A legénység 
névsora: Eugene Cernan, Ronald 
Evans, Harrison H. „Jack” Schmitt. 
Cernan, a parancsnok 82 évesen 
hunyt el, egykori társai jelenleg 85 
évesek, és jól érzik magukat.

Az űrhajósok hosszú életének 
egyik legkézenfekvőbb magyará-
zata, hogy eleve csak makkegész-
séges embereket lőttek ki az űrbe. 
A felkészülés, az edzések sem mi-
nősültek sétagaloppnak, egy mai 
focista, aki huszonévesen már mil-
liomos, valószínűleg pár nap után 
sírva könyörögne a NASA illetéke-
seinek, hogy engedjék haza. Azt se 
feledjük, kezdetben az űrhajósok-
ra nemzeti kincsként tekintettek, 
és úgy is vigyáztak rájuk…

Hogy mennyire számított a tö-
kéletes egészségi állapot az aszt-
ronauták esetében, azt jól jelzi 
Donald Slayton esete. Az „eredeti 
hetek”, az első űrhajós csoport tag-
jaként került a NASA-hoz, koráb-
ban vadászpilóta volt. 1962-ben a 

Mercury–7 kijelölt pilótája volt, de 
az ellenőrző orvosi vizsgálat enyhe 
szívritmuszavart jelzett, ezért eltil-
tották a repüléstől. Gyakorlatilag 
olyan apró hibát vettek észre az 
orvosok, amivel akár száz évig is 
eléldegél az ember, mégsem en-
gedték repülni. A NASA repülősze-
mélyzetének a főnöke lett, gyakor-
latilag ő döntött arról, ki indul az 
űrbe. Később Slayton felkeresett 
egy szívspecialistát, aki egy kocká-
zatos műtéttel visszaadta egészsé-
gét, így 1972-től újra űrhajós lehe-
tett. Nem a szíve vitte el, 70 éves 
korában agydaganatban hunyt el.  

Még a hosszú életű amerikai 
asztronauták között is kivételt ké-
pez John Glenn, aki 1921-ben szü-
letett, világháborús veterán volt, 
és szintén az első körben vett részt 
az űrhajósok kiképzésben. Ő a har-
madik amerikai, aki a világűrben 
járt, és az első amerikai, aki meg 
is kerülte a Földet. És ez még mind 
semmi: 1998-ban 77 évesen a Spa-
ce Shuttle fedélzetén ismét repül-
hetett, így ő a legidősebb ember, 
aki valaha az űrben járt. Glenn a 
politikában sem vallott szégyent, 
25 évig szenátor volt. 2016-ban 
95 éves korában szenderült örök 
álomra.

És a szovjetek?
A szovjet űrhajósok sem panasz-
kodhatnak arra, hogy nem élnek 
eleget. Már aki egyáltalán megélt 
egy tisztes kort, és nem zuhant 
le, nem égett bent, nem fulladt 
meg a viszonylag kezdetleges gé-
pekben. A kommunisták mániája 
volt, hogy mindenben legyőzzék 
a kapitalistákat, a cél eléréséhez 
az emberáldozatoktól sem riadtak 
vissza. Űrhajóik közel sem vol-
tak olyan biztonságosak, mint az 
amerikaiaké, Gagarin korszakos 
utazása előtt – ha egyáltalán meg-
történt – állítólag legalább ketten 
meghaltak a próbálkozások során. 
Gagarin után is történtek balese-
tek, talán sosem tudjuk meg, való-
jában hány szovjet űrhajós vesztet-
te életét. Másrészt az első orosz női 
űrhajós, Valentyina Tyereskova 
83 esztendősen is jó egészségnek 
örvend, a történelem első űrsétá-
ját végző kozmonautája, Alexej 
Leonov pedig 2019-ben, 85 évesen 
hunyt el.  

A fentebb említett „matuzsále-
mi” korú kozmonautákhoz képest 
Farkas Bertalan, az egyetlen ma-
gyar állampolgár, aki az űrben járt, 
még fi atal: „mindössze” 72 eszten-
dős lesz idén…
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