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Gróf Teleki Pál „gyanús” halála 

A  tragikus  sorsú  magyar  miniszterelnök  halálának  emléknapján,  április  3-án 
óhatatlanul is leemeltem a polcról dr. Zakar András könyvét, amely ezzel a kérdéssel foglalkozik és 
húsz esztendővel ezelőtt jelent meg Bécsben. Már megvásárlásakor feltűntek annak furcsa állításai 
és kiáltó ellentmondásai, de akkor még nem volt kedvem „csokorba gyűjteni” azokat.

A szerzőjéről  tudnunk  kell,  hogy  a  Mindszenty-per  egyik  vádlottja  és  elítéltje  volt,  keserűen 
megszenvedte  a  létezett  szocializmust,  így  bölcsebben  tett  volna,  ha  nem  Teleki  halálával 
foglalkozik,  legalábbis  nem ilyen  formában.  A több mint  200 oldalas  könyvben,  annyi  a  téves 
állítás,  hogy  cáfolatokban  csak  a  legnyilvánvalóbbakra  és  főleg  az  orvosi  vonatkozásúakra 
szorítkozunk. És természetesen néhány történeti képtelenségre is.

Kezdjük mindjárt  azzal,  hogy a szerző szerint  „Teleki  Pál öngyilkossága költött  megtévesztés”. 
Nem kár, hogy szertefoszlott. Az a kár, hogy hivatalos körök itthon és külföldön ilyen feltételezést 
kialakítottak. Elég merész állítás, amelyet a saját „kutatásai” egyáltalán nem támasztanak alá. A 
kutatást  azért  tettük  idézőjelbe,  mert  főleg  közvetett  és  néhány közvetlen  tanú  meghallgatásán 
alapul.

Zakar verziója nem öngyilkosság, hanem a németek által elkövetett gyilkosság, mert ugye bárt egy 
hithű katolikus nem követhet el szuicidiumot.

Azt  persze ő is  tudta,  hogy Teleki  egyenes ági  őse:  gróf Teleki László,  a  szintén hithű pápista 
szintén  öngyilkos  lett,  de  ez  a  szerzőt  nem  zavarta.  Azt  persze  még  nem  tudhatta,  hogy  a 
miniszterelnök fia, Teleki Géza kb. a kéziratleadás idején ugyancsak ezt a halálnemet választotta az 
USA fővárosában. Nyilván nem politikai vagy anyagai gondok miatt.

Magyarán: a Teleki-családban a vallástól függetlenül szomorú hagyománya volt az önkezűségnek. 
Egy dologban egyetértünk Zakar teológus doktorral. Valóban el kellett volna végezni a törvényszéki 
boncolást és nyilvánosságra hozni pl. az Orvosi Hetilapban. Miként Teleki László, Eötvös József, 
Deák Ferenc és Jókai Mór esetében ez megtörtént. Senki nem fogta fel „kegyeletsértésnek” és elejét 
vette az alaptalan találgatásoknak. Elvégre mindenkinek lehettek ellenségei.

Sajnos, a huszadik században e téren is visszafejlődés történt. És itt engedtessék meg nékem is egy 
személyes visszaemlékezés. Id. Kováts Ferenc pulmonológus professzor, aki ugyancsak 1983-ban 
hunyt  el,  írta  meg a következőket.  Lévén erdélyi  ember /székelyudvarhelyi  volt  az előneve)  és 
egyetemi tanár, Teleki halála után felkereste Bakay Lajos professzort, a Teleki-család háziorvosát, 
hogy  a  legilletékesebbtől  tájékozódjon,  elvégre  benne  is  mocorgott  valami  kis  gyanú.  De  az 
abszolút szavahihetőnek tartott Bakay azt mondta tanártásának: „hidd el,  mint sebész és katonai 
törzsorvos életemben annyi önkezű főbelövést láttam, hogy elég pontosan meg tudtam ítélni az 
idegenkezűség kizárását.

Ennek  ellenére  úgy  véljük,  szerencsésebb  és  megnyugtatóbb  lett  volna  a  jegyzőkönyvet  több 
szakemberrel  hitelesítve  szaklapban  közzétenni!  Ebben  tehát  egyetértünk,  de  amit  Bakayról 
összevissza irkál, azokkal már nem! Sőt! Az orvos történész már azt is nehezen viseli el,  ha az 

http://www.ekor-lap.hu/egeszsegugy/2008/grof-teleki-pal-%E2%80%9Egyanus%E2%80%9D-halala
http://www.ekor-lap.hu/egeszsegugy/2008/grof-teleki-pal-%E2%80%9Egyanus%E2%80%9D-halala


illusztris professzor keresztneve egyik helyen Lajos, a másikon János, hol belgyógyász, hol sebész, 
de azt állítani róla, hogy „egyoldalú németbarát lett volna, akinek a falán óriás Hitler-kép lógott”, 
már kimeríti a rágalmazás kritériumát.

Ezen  az  sem  változtat,  ha  másik  helyen  azt  írja,  hogy  zsidókat  mentett  (pl.  Zoltán  László 
agysebészt, aki ezt levélben meg is köszönte), de aligha hihető, hogy pont Teleki Pál egy Hitler-
rajongóra bízta volna a családja életét. Az 1945-ös igazoláskor ezt bizonyára nem hagyták volna szó 
nélkül, ám akkorra már betöltötte 65. évét, így simán nyugdíjazhatták. A Magyar Életrajzi Lexikon 
szerint  (1967)  az  50-es  évektől  a  fővárosi  kórházak  sebész  konzíliáriusa  volt  az  1959-ben 
bekövetkezett haláláig.

Ennél nagyobb badarságot (és akkor még tapintatos a kifejezés) csak Orsó Ferenc professzorról 
vetett papírra. Idézzük szó szerint: „Később a német nácik Orsós egyetemi tanárt kérték fel, hogy a 
halott  jelentést  állítsa  ki,  de  ő  ezt  megtagadta,  mert  tudott  a  gyilkosságról.  Emiatt  nem sokkal 
később megmérgezték, „Azt a köztudottan németbarát Orsós professzort,  aki ha itthon marad, a 
legsúlyosabb  ítéletre  számíthatott  volna.  Idejében  ki  is  ment  Németországban  ahol  Mainz 
egyetemén az 1964-ben bekövetkezett haláláig művészeti anatómiát adott elő.

Ergo,  ez  a  könyv  annak  idején  nem a  szerző  előélete,  hanem képtelen  zagyvaságai  miatt  nem 
jelenhetett  meg  a  magyar  fővárosban.  Ugyanis  mi  oka  lett  volna  1983-ban  a  hivatalos  hazai 
történetírásnak letagadnia náci-gyilkossági változatot? Sőt kaptak volna rajta, ha bizonyítani tudják. 
Az már semmiség, hogy Herzog professzort soha nem nevezték ki Korányi helyére, mert 1929-ben 
kapta meg Bálint Rezső halála után az I.sz. Belgyógyászati Klinikát és Korányi akkor még maradt a 
III. sz. Klinika élén.

A történelmi  képtelenség  egyik  „csúcsállítása”,  hogy maga  Keitel  vezértábornagy,  a  Wermacht 
főparancsnoka, a Führer jobb keze irányította volna személyesen „Teleki likvidálását.  „Sötétben 
Pesten, egy budai sváb fiú, úgynevezett Gebauer Ottó társaságában. Ilyen groteszk abszurditások 
legföljebb  Rejtő  regényekben  olvashatók.  Pont  1941.  tavaszán,  amikor  a  nagy  horderejű 
Barbarossa-terv készült, Keitel marsallnak ez lett volna legfőbb gondja? Ezt kisebb ember el sem 
tudta volna végezni! Ami a helyszínt illeti, az sem akárhogy történt.

Egyik változat szerint a lakásán, a József Nádor tér 7. sz. első emeletén. A másik szerint a budai 
Sándor-palotában. A szerző ilyen „csekélységtől” nem jött zavarba. Szerinte Keitel marsall illetve 
Generalfeldmarschall irányításával „hosszú dulakodás után” a lakásán lőtték tartók (a la NKVD), 
majd felcipelték a várba és „elrendeztek mindent körülötte, hogy öngyilkosságnak látszódjék. „És 
mindezt Bakay professzorék csak úgy bevették.

Ezek után  az  sem meglepő,  ha  (1.58.o.)  Teleki  miniszterelnök,  a  buzgó katolikus,  Szabó  Béla 
református lelkészt „rendőrfelügyelővé tette meg”. A kettő mégsem nevezhető rokonszakmának, 
mert  miniszter  lehet  nem szakember,  de  rendőrfelügyelő  aligha.  És  ha  már  felmerül  Sombor-
Schweinitzer József neve, lehetetlen hogy a valóban zseniális rendőrfelügyelő, aki később a New 
York-i rendőr akadémia tanára lett, ne

Felemlít  olyan  törvényszéki  orvost  is,  pl.  Zakar  Aladárt,  akinek  neve  egyetlen  korabeli 
kimutatásban nem szerepel. A kisebb tévedéseket és képtelenségeket nem soroljuk tovább. Ahogy a 
latin mondja: sapineti sat! Ebből minden megérthető. Néhány szót a lektorokról, akiktől az ember 
mégis elvárna valamilyen korrekciós módosításokat.

A történelmi  részt,  amivel  nem foglalkozunk,  jó  nevű Bölöny József  tanár  végezte,  az  orvosit 
nyilván Kiszely István. Ha ő ennyire „ismerte” a kriminológus Orsós professzor pályafutását, az sok 
mindent  megmagyaráz.  Pl.  hogyan  lett  „A magyarok  őstörténete  „  (2001)  szerzőjéből  lengyel 
kisebbségi önkormányzati képviselő? Ez nagyobb talány, mint Teleki Pál halála. Még annyit a sokat 
hangoztatott öngyilkosságot kizáró vallási érvről, hogy sajnos én is találkoztam szuicid esetekkel, 
de a kesztölci plebános Kárpáti atya azt mondta nagyon bölcsen, állítsak ki egy papírt, hogy mindez 
pillanatnyi  elmezavar  következménye  és  így  egyházjogilag  nincs  akadálya  a  hagyományos 
temetésnek.



Tudtommal Bakay professzor ezt szintén igazolta. Ez azt is megmagyarázza, miért nem közölte 
Teleki a szándékát előre a gyóntató papjával. A fiú Teleki Géza egyébként 1945-ben, mint az új 
kormány tagja, az apa önkéntes mártíriumát tartotta elfogadottnak. Más dolog, hogy Teleki székét 
az  angol  ígéret  ellenére  a  béketárgyalásnál  nem  hagyták  üresen  és  tettét  legföljebb  szóban 
méltányolták.

Eszmefuttatásunkat  azzal  zárjuk:  ha  a  Teleki  Lászlóéhoz  hasonlóan  elkészül  a  törvényszéki 
boncjegyzőkönyv  és  publikálják  a  Hetilapban,  nem születnek legendák és  a  Zakar  Andráséhoz 
hasonló  zavaros  irományok.  Jó lenne,  ha jobb későn-mint  soha alapon ezt  a  munkát  egy igazi 
szakértő végre elvégezné!

 

Szállási Árpád dr.
Kór-Lap, 2003. május 
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