
még nehezebb pontosan felelni a kérdésre, hiszen Sík Sándorról meglepőenkevés, igazán
méltö megemlékezés, méltatás jelent meg. Az egyik, Pilinszky Jánosé mindenesetre
megsejtet valamit sors és hivatás paradoxonából: "Nehéz feladatot vállalt, kapott
osztályrészül. Olykor talán engedményeket tett a tiszta költőiség rovására, de neki volt
igaza, mert végül is eljutott a lehető legbensőségesebb megoldáshoz." (Szk Sándor utolsó
kötete)

Talán tisztábban rnutatkozik majd meg igazi nagysága, a szazad szellemiségében
elfoglalt ösztönző szerepe. ha hozzáférhető lesz hatalmas kéziratos hagyatéka, levelezése,
ha elmondják róla még élő barátai és rendtársai hiteles ernlékeiket. Drámai küldetésében
is megőrzött míndenesetre egy olyan jellemvonást, melynek e száZadban igencsak
megnőtt az értéke: igazi ember volt. Szeretetre rnéltó, esendő. másoknak mégis mindig
erőt adó, küldetését erkölcsi magaslaton teljesítő ember. Szerenesés volt, hiszen sok
szeretetet kapott, s értett ahhoz, tniképp sugároztassa azt vissza környezetére. De
szerencsetten is. hiszen alkat ával ellentétes szerepeket kellett vállalnia és végigjátszania, s
nem volt mindegy, hibátlanul mondja-e a szavakat. Ö azonban hitt a kegyelemben, s az
megsegítette, hogy egyszeruen, tisztán végigmondja nehéz szerepenek igéit.

SÍK SÁNDOR

Teleki Pál, az ember és a cserkész

Különösnek tetszhetik ez az egymás mellé állítás, a témának ez a leegyszerüsítése- ilyen
nagyszabású egyéniséget, ilyen gazdag életet, ilyen sokrétű jellemet egyetlen, sokak előtt

bizonyára jelentéktelennek látszó szempontból venni vizsgálóra. De nekünk, cserkészek
nek ez a természetes: mi a cserkészben. a cserkészéletben ismertük meg Teleki Pált, az
embert. És úgy érezzük, nem cselekszünk hozzá méltatlanul, mikor erről az oldalról
próbáljuk megrajzolni emberi sziluettjét: sokszor volt az az érzésünk, hogy a cserkészkör
nyezetben - az ifjúság között - érezte magát leginkább otthonosan, talán szabad azt
mondani: legemberibben. Különben is, nincs még itt annak ideje, hogy a történetíró
szólaljon meg. Teleki Pál sokkal több volt, sokkal nagyobb, sokkal bonyolultabb, finomabb
és történelemalakítóbb jelenség, semhogy ma még a véres és megráZó közelségből.akár a
legnagyobb, legértőbb, leghivatottabb toll is megkísérelhetné azt a vakmerőségét, hogy
csak hozzávetőlegesenis tárgyilagos és méltó képet fessen róla. Azt hisszük, akkor teszünk
leghasznosabbat. ha beérjük a kortárs közvetlen megfigyeléseivel, személyes emlékekkel,
jellemző apróságokkal, a kis élet sokatmondó adataival.

Teleki Pált 1922-ben kérte fel az akkor már tízéves magyar cserkészmozgalom, hogy
vállalja el legfőbb vezetését. Magyarország Kormányzója 1922. június 30-án nevezte ki
főcserkésszé. Ezt a címet már a következő évben - súlyos betegsége miatt - le kellett
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tennie: felépülése után mint "tiszteletbeli fócserkész" vett részt a mozgalomban. Utóbb
erről a címről is lemondott, és mint a 2. számú cserkészcsapat (a budapesti Piarista
Gimnázium csapata) egyszerű tisztje és az országos intézőbizottság választott tagja
dolgozott közöttünk.

Dolgozott: ezt a szöt egész komoly értelemben kell itt érteni. A Magyar Cserkész
Szövetséget már Teleki Pál főcserkészsége alatt hatalmas meglepetés érte. Mikor vezetői
megnyerték őt a mozgalom élére, a nagy történelmi és országos névtől tekintélyt, a
befolyásos embertől erkölcsi támogatást, legfőképpenpedig az ifjúság ismert barátjától és
a földrajznak (ennek az eminenter cserkész-tudománynak) mcsterétől megértést,
együttérzést, szeretetet reméltek. Mindezt megkapták, de ennél sokkal többet kaptak:
meghitt barátot, atyai tanácsadót, keményen együttdolgozó bajtársat, és - ami a
legnagyobb, legváratlanabb, legnagyszerűbb - testestül-lelkestül cserkészt. A negy
venkét éves férfi, a volt miniszter, a professzor és világhírű tudós nemcsak a cserkészruhát
vette fel, hanem beleélte magát a cserkészet lelkébe, életérzésébe. beledolgozta magát 
a tudósra jellemző szakszerűséggel - a cserkészet sajátos pedagógiájába, kiképzési
anyagába, a gyakorlati cserkészélet minden csínjába-bínjába. Ezer elfoglaltsága, országos
és tudományos tenger munkája között időt talált rá, hogy megszerezze a szakszerű

cserkésztiszti képesítést. Belemélyedt a cserkészirodalomba és állandó érintkezésben élt
a mozgalom eleven életével.

Dolgozott velünk, úgy, ahogyan csak ő tudott dolgozni, olykor szinte alig elképzelhető

tempóban és arányokban. Talán legkápráztatóbb példája ennek az 1926-i Nemzeti
Nagytábor előkészítő munkájában való részvétele. A nyolcezer fiúra számító tábort az
újpesti Szúnyog-szigetre terveztük; meg is történt minden előkészület, egészen a
vízvezeték és a villamosság bevezetéséig. Ekkor a tavaszi áradás elárasztotta a szigetet és az
egész tervet át kellett vinni a megyeri dombokra, holott csak napok álltak már
rendelkezésre. Ekkor Teleki Pál tervei szerint és vezetése alatt huszonnégy órai éjjel
nappali munkával Végezték el öregcserkészeink az új táborhely felmérését, beosztását. 
Amikor szükség volt rá, mindig ott volt, ha tehette, vezette a magyar csapatot; parancsnoki
munkát vállalt a táborban, ha kellett, akár a gödöllői jamboreen, 1933-ban, akár a
lengyelországi apalai táborban és a svéd ingaröi rovermoot-on ( 1935), akár a hollandi
vogelensangi jamboree magyar táborában. Ott volt a tábortüzeknél, előadásokat tartott
tisztjeinknek, örsvezetőinknek, beszélt fiainkhoz, részt vett közgyűléseinken, nagy
kedvvel látogatta táborainkat; ha tehette, megjelent ünnepélyeinken, lelkigyakorlatain
kon, istentiszteleteinken, tanácskozásainkon. Még az utolsó években, országvezető

munkája közt is talált időt, hogy ellátogasson közérik. Hívni most természetesen nem
hívhattuk, de megkívánta, hogy asztalán ott legyen minden cserkészprogram, és amikor
lehetett, megjelent. Fő tevékenysége most már kevésbé a gyakorlatiakban, mint inkább az
elviekben nyilvánult meg: nem volt olyan problémája a magyar cserkészetnek, melyben ne
hallatta volna bölcs szavát.

Ezt, ennyit és így csak akkor végezheti az ember, ha szíve ügye. Valóban, Teleki Pálnak
szíve ügye volt a cserkészet. Megmutatkozott ez a nagy dolgokban meg a kicsinyekben is,
egészen olyan apróságokig, hogy - mint nevetve mondta egyszer - reggelenként,
borotvafenés közben a cserkészindulót dúdolta. Mikor Moszulba utazott nemzetközi
döntőbírönak, díszruhaként a cserkész-uniformist vitte magával és kedvtelve szokta
mesélni, milyen tiszteletadásokban, cserkész díszkivonulásokban volt része emiatt még az
ördögimádó jezidik közt is. Hogy mennyire szíve szerint volt cserkész, a szeméből láttuk,
mikor táborlátogatások alkalmával a kisfiúkka1elbeszélgetett, mikor egy-egy cserkészjáték
menetébe egész figyelmével belemélyedt, mikor a cserkészet nehéz problémáiról való
bizalmas tanácskozásokon meg-megszólalt, csalhatatlanul mindig a magyar fiúk lelkéből

nézve a kérdést. De talán legmeghatóbban éreztük meg meleg cserkész-szívét a komáromi
bevonuláskor. A nevezetes komáromi diplomáciai tárgyalások napjaiban, mikor hajójáról
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átment tárgyalni, a Duna-hídon a komáromi bencés diákok és íparosfíük cserkészcsapata
fogadta kürtszóval és kísérte a tárgyalásra. Ezt nem tudta elfelejteni, meg akarta hálálni.
Meg is tette: a várva várt bevonulás napján ő vette ki a komáromi fiúk magyar
cserkészfogadalmát. és ezért az ünnepségen cserkészruhában jelent meg a Kormányzó
oldalán.

Mi magyarázza meg ezt a feltűnő jelenséget, hogy egy nagy tudós és államférfi ilyen
gyerekesnek látszó dolgokban leli kedvét? Mi hozta közérik Teleki Pált? Mi vétette vele
ilyen komolyan a cserkészetet? Sokan feltették ezt a kérdést. Előttünk, cserkészek előtt

nem kétséges a felelet. Teleki Pál a magyar ifjúságban és annak cserkész elitjében a magyar
jövőt látta, szerette. építette. A cserkészetben azt a nevelői rendszert ismerte fel, amely
hivatva van és képes is felnevelni a várva várt, az annyira nélkülözött és sóvárgott új
embertípust. Meggyőződésselhirdette, nevelők előtt is, hogy a pedagógia jövő fejlődése

csak a cserkészgondolat irányában képzelhető. Mélyen átérezte, hogy a magyar nemzet
ben és társadalomban sok olyan érték rejlik, amely a mostoha történelmi helyzet
következtében még nem fejlődhetettki, de amelyre az új körűlmények közt égető szükség
van, és amelyek kifejlesztését a cserkészneveléstől remélte. Közösségi tudat, felelősségvál
lalás, fegyelem, önzetlen munka, igénytelenség; ezeknek a tulajdonságoknak élet-halál
fontosságát, sürgető szükségét érezte kezdettől, és annál jobban átérezte, minél többet
kellett szenvedníe államférfiúi hivatása teljesítése közben hiányuk miatt. Magyar szemléle
te a történelemnek, magyar szempontú felfogása, értékelése, irányítása a nemzet mai
életének, jövőjének.a történelmi magyar hivatásnak, a szentistváni birodalmi gondolatnak
tudata és ésszerű mai alakítása: egyre inkább ezek a gondolatok izgatták nagy nemzetneve
lői lelkét. És mindezeket a magyar gondolatokat, mindezeket a nevelői célokat megtaláIta
a magyar cserkészmozgalomban, vagy már eredetileg világosan kifejezve és célul kitűzve.
vagy csírájukban, Iehetöségben, de mindjárt gyakorlati, nevelői módszerekkel megvalósít
va vagy megvalósírásra alkalmasan. Ezt szerette, becsülte a magyar cserkészetben. amely a
nemzeti újjászületés ösztönéből született, és közel három évtizede, hogy az emberebb
ember és magyarabb magyar ideálját írta zászlójára.

És ezért érezte jól magát a cserkészek között. A cserkészetnek - hogy úgy mondjam 
a levegője is vonzotta. Sokunk tapasztalata, hogy sehol sem érzi magát az ember annyira
tiszta és meleg légkörben, mint a cserkészek között, Az egyszerűség és a természetesség
légköre ez, amit mindenki megérez ott. Csoda-e, ha a nehéz, keserves gondok közt
emésztődő, a politika és diplomácia útvesztőibenforgolódó, mindig en garde-ban élni
kényszerülőnagy ember felüdült a természetben és természetességben zsibongó fiatalság
- gyermekek és fiatallelkű férfiak meleg körében! Nemegyszer mondta, hogy csak itt
tudja kipihenni magát. Ez a pihenés azonban nemcsak az idilli csend volt a politikai élet és
a történelem emésztő zaja után, hanem annak az embernek az elcsendesedése, aki a
nekivaJó légkörbe jutott. Ő, akinek annyi. mindenben és annyi mindenkiben kellett
csalódnia, a cserkészetben - mindvégig így érezte! - nem csalódott.

A cserkészek pedig az ízig-vérig cserkészt, a cserkész-eszményt tisztelték és szerették
benne: az emberebb embert és a magyarabb magyart. Mindenekelőtt az ideális férfit: a
kötelességtudásnak és a felelősségvállalásnak megtestesült példáját. Legtündöklőbb

bizonyságát ennek a gödöllői világ-jamboree megszervezésekor adta. Legelőször arról
kellett dönteni, mikor felmerült a lehetőség, hogy mi rendezzük meg a nemzet e nagy
találkozóját: rnerjünk-e rá vállalkozni, kérjük-e egyáltalán, kis, le rongyolt ország létünkre?
A magyar cserkészvezetőket lelkesedés fogta el arra a gondolatra, milyen nagyszerű

nemzeti propaganda lehet egy magyarországi jamboree; az óriási többség óhajtotta a
jamboreet, ellene csak ketten voltunk a Főcserkésszel, féltettük a magyar cserkészet lelkét
attól az óriási külsö munkától, amelynek a jamboreet meg kellett előznie és attól az
ugyancsak külsőségestűlságos-népszerűségtöl,amelynek azt követnie kellett. Leszavaztak
bennünket. A következő pillanatban természetesnek találta, hogy vállalja a jamboree
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parancsnokságát: ha vállalkoztunk a nagy feladatra, minden erőt a szolgálatába kell állitani.
És mi, akik mellette dolgoztunk, tanúságot tehettünk róla, hogy a jamboree előtt, még
inkább alatta, milyen óriási, négy embemek való munkával töltötte be helyét. Ugyanazt a
Teleki Pált ismertük meg akkor, aki néhány hónappal második minisztersége előtt egy
cserkész-kiránduláson arról beszélt egyikünknek, hogy le akar mondani tanszékéről és
egészen visszavonulni a közélettól. és amikor kevéssel utóbb a nemzet hívta, habozás
nélkül vállalta az országvezetés hálátlan és végzetes kötelességét. Ugyanazt a Teleki Pált,
akiről tudtuk, hogy valahányszor tengerre száll, feltétlenül megkapja a tengeribetegséget,
de azért soha, egyetlen tengeri útról le nem mondott volna. "Egyilyen gyengeség míatt az
ember nem térhet ki a kötelesség elől",mondta, rnikor 1935-ben Stettinben megpillantot
tuk a veszedelmesen kicsi hajót, amely Koppenhágába vitt bennünket, a dán nemzeti
jambereera.

Az akaraterő klasszikus mintaképét, a munkavállalás és munkabírás hősét, a ruganyos,
fiatalos, lendületes munkaternpó bámulatos példáját csodáltuk benne. Aki az államférfi és
a tudós Teleki közelében élt, bizonyára nagyobb és lelkesítöbb dolgokat beszélhet erről.
Mi, akik a tábori életben, a táborparancsnoki irodában és közös cserkészutazásokon
lehettünk mellette, apróságokban láttuk megnyilatkozni ezt a rendkívüli energiát. Így,
mikor pihenés nélkül végigloholtuk vele például Koppenhága utcáit - gyalog, mert "egy
idegen városról csak az kap hiteles benyomást, aki gyalog járja be", és egy nap alatt (mert
több időnknem volt) megnéztünk mindent, ami a magyart, a geográfust, a cserkészt és a
nagyműveltségű embert érdekelhétte - akkor nem tudtuk, mit csodáljunk inkább: azt a
fiatalságot-e, amely nálunk, ifjabbaknál jobban bírta ezt a stílust, vagy azt a biztonságot,
amely például a rnüzeumban első pillantásra kiválasztotta azt a néhány műalkotást,

amelyet ilyen rövid látogatásra is érdemes megnézni. Amikor Stockholmból ( 1935-ben az
ingaről tábor után) visszatérve vonatra SZálltunk, azonnal elővette hatalmas jegyzetcso
magját, és egyetemi előadásainakszövegét kezdte javítani - ezt éppoly természetesnek
találtuk, mint azt, hogy mikor egyszer (igazán alapos ok miatt) haragra láttuk gerjedni; két
perc múlva már a teljes szellemi derű, a fölényes önuralom hangján szölalt meg.

Egyszer azzal lepett meg, hogy gyalog jött föl hozzám, a negyedik emeletre; csodálkozó
kérdésemre azt felelte, hogy elvből nem jár liften: kell az embemek ez a kis tüdő

gimnasztika. Pedig jól tudtuk róla, hogy fél vesevel jár köztünk. és ugyancsak vigyáznia kell
egészségére; ha nem tudtuk volna amúgy is, megtanultuk volna a megyeri nagytáborban.
amikor a táborparancsnokság közös étkezéseinél (egy dunai hajó ebédlőjében) alkal
munk volt megcsodálni, milyen imponáló önfegyelemmel tudja magától megvonni egész
nap még a vizet is - a .megyerí havasok" tikkasztó kánikulai hőségében.

Ugyancsak bőven volt alkalmunk megcsodálni sokoldalú tudását, bámulatos olva
sottságát, egyszerre mély és gyakorlati bölcsességét, zseniális asszociációit, gyors feltaláló
képességet is. Az ermelundeni erdő szélén sétálva (a dán nemzeti táborban, 1935-ben)
vagy a birkenheadi park melletti rnezön (az 1929-i angliai jamboreen) néhány legelésző

tehenet látva, elkezdett beszélni, és egy negyedóra mülva grafikonok, térképek jelentek
meg előttünk; Dánia egész gazdasági élete, illetve az angol sziget egész sajátságos
természete: az angol világbirodalom egész gazdaságföldrajzi és történelmi értelme.
Stockholmból Leffler professzorral és egy svájci (szintén cserkész) egyetemi tanárral
kirándultunk Uppsalába; egy fél nap alatt alkalmam volt meggyőződni róla, mialatt a friss
ásatások anyagát végignéztük, hogy a geográfus Teleki t az ősrégészet éppúgy érdekli, mint
a maga tudománya, és egyáltalán nem volt idegen ezen a területen sem. A tudósnál
azonban semmivel sem volt benne kevésbé szenvedélyes a tanár. Szívesen, ösztönös
örömmel magyarázott és - anélkül, hogy adott volna rá - nemcsak világosan, hanem
érdekesen is.

Tanár volt akkor is, amikor beszédeket kellett mondania, nem szönok. Sohasem
törekedett szónoki hatásokra. nem is volt rá tehetsége, dc valószínűleg mélyen meg is
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vetette; mélységes, puritán becsületessége irtózott a gondolat kiszámított felékesgeté
sétöl. Mikor szönokolnía kellett, akkor is tanított, magyarázott: az igazság erejével akart
hatni és meggyőzni. Aki felületesen figyelt, unalmasnak érezhette - többnyire hosszúra
nyúló - előadását; rendszerint banálisnak látszó megállapításokkal kezdte. Nemsokára
azonban tágulni kezdett a horizont, és aki lélekkel követte, rá kellett jönnie, hogy a régi,
ismert dolgokat is új, sajátos világításban láttatja meg. Legtöbbször nem lelkesedtünk
beszédein, de tanultunk belőlük,öntudatosabbak lettünk, tágult a látókörünk és az volt az
érzésünk - voltaképp a legnemesebb szönoki siker! -, hogy mi is úgy gondolkozunk,
mint ő, a nagy ember. Ám tudott, ha úgy fordult, frappáns, tömör, elragadó is lenni.
Legérdekesebb ilynemű emlékem a stockholmi öregcserkész konferenciáról való. A
férficserkészet problémáiról kellett előadnoma magyar tapasztalatok alapján. Az előadás
után vita keletkezett, és ennek során egy prágai orvosprofesszor, a cseh delegáció
vezetője,gúnyos és megvető támadást intézett a magyar cserkészet ellen. Akezemnéllévő

adatok alapján könnyü lett volna megcáfolnom, de nem éreztem magam elég biztosnak a
franciában (a konferencia nyelve a francia és angol volt), hogy vitába álljak. Hirtelenében a
mellettem ülő Teleki Pálnak súgtam hát oda a legfőbb néhány mondatot és kértem,
feleljen helyettem. Teleki ebből az anyagból egyáltalán nem volt felkésZülve, nem is volt
szándéka felszólalni aznap. Most mégis felállt és pompás franciasággal - francia nyelven
és francia észjárás szerint - néhány tömör és szellemes mondatban összetörte a támadot.
Mikor melléje lépett a tolmács, hogy elmondott szavait angolra fordítsa, egy kézmozdulat
tal elhárította és maga mondta el, most már angolul - éspedig egészen másként, immár
angol észjárás szerint - a magáét, viharos hatással.

Puritán egyszerűségetnemcsak beszédeiben éreztük, hanem minden megnyilatkozá
sában. Az a Teleki Pál, aki legkülönb tetteit jóformán eltitkolta az emberek elől (ki tudta
például, hogy visszanyert erdélyi birtokát a nemzetnek adta?), cserkész mivoltában is hű
maradt magához. Maga volt az igénytelenség, természetesség, egyszerűség. Mikor
második minisztersége elején bemutatkozott a parlamentben, nem szégyellte kijelenteni,
hogy az első minisztersége óta eltelt tizenkét év alatt jelentősnevelésen ment át: a magyar
fiú részéről, a cserkészetben. Mikor a komáromi bevonulásra indult, előbbannak rendje és
módja szerint engedélytkért a Cserkészszövetség ügyvezetőelnökétől - a kultuszminisz
ter egy egyszerű középiskolai tanártól! -, hogy kivehesse a komáromi cserkészek
fogadalmát. Egyáltalában, ha táborban vagy cserkész összejövetelen megjelent, mindig
szabályszerűen jelentkezett a vezetőnél. sohasem engedte feledésbe menni, hogy
egyszerű cserkésztisztnek tekinti magát, aki a cserkészet vezetőit a cserkészetben 
miniszterelnök korában is - fölötteseinek tartja. Felszerelésben, ételben-italban, kénye
lemben alig voltak igényei. A táborban úgy akart élni, mint akármelyik egyszerű

cserkészfiú. Mikor külföldi utakon egy vasúti kocsiban, egy 3. osztályú hálófülkében
utaztunk, vagy egy sátorban laktunk, bőven volt alkalmunk meggyőződni róla, hogy ez
nem volt póz, hanem lelkének természetes megnyilvánulása. Aminthogy az volt kedélyé
nek kedves derűje, barátságos jókedve is. Szinte gyermekesen tudott örülni egy szellemes
ötletnek, egy ügyes éknek. Szerette és kedvvel űzte a szójátékot. Tábori szabadidőben
vagy fehér asztalnál valóságos szójátékcsatákat vívott egyik-másik cserkészbarátjával. De
ugyanezt a meleg, szívbeli, egyszerű örömet látták cserkész szemek elömölni rajta akkor
is, mikor a padlóra heveredve kis unokájával játszogatott.

Mindezen eleinte meglepődtünk, aztán örültünk, aztán csodálkoztunk, egyre nőtt

bennünk - kisfiúkban és ötvenesvezetőkbenegyaránt - a szeretet, a tisztelet, a bámulat,
aztán lassanként hozzászoktunk és egyre inkább beleéltük magunkat, hogy van köztünk
valaki, aki élő megtestesítője annak, amit akarunk, szeretünk és hirdetünk, akinek
embersége és magyarsága az, amivé mi lenni akarunk és amiért cserkészeinkben
dolgozunk. És lassan megnőtt lelkünkben alakja azzá, amivé a nagy történelmi példák, a
múlt nagy magyar hősei. Mert közben még valami történt. Munka közben, tanácskozások
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során, bizalmas beszélgetésekben lassankint ráébredtünk valamire - szinte észrevétle
nül, de valamennyien -, aminek szöt sem próbáltunk adni, de amit ma világosan érzünk és
felfedezésképpen. kérdés nélkül, szinte azonos szavakkal mondjuk el egymásnak: Teleki
Pálban a magyar nyilatkozott ki előttünk. Most eszmélünk rá, milyen ösztönös biztonság
gal, milyen magától értetődően és csalhatatlanul szölalt meg minden szavában és
cselekedetében a magyar szempont, a magyar gondolkozás, érzés és cselekvésmód. Most
tömegesen merülnek föl emlékezetünkben kényes problémákról való nehéz tanácskozá
sok, amelyeket egy mondatával vágott el, és mi föllélegzettünk: hogy is nem láttuk ezt 
hiszen magyar módon másként nem is cselekedhetünk! Apróságok jutnak eszünkbe; mint
az a szalonnahistória, amelyet mosolyogva mcsélt el egyszer. Vadászaton volt, rokoni
körben, és az ebédre felhordott elemözsíás kosárból nem a finom szendvícsekhez fogott,
hanem bicskát húzott és a hajtök számára a kosár alján e1bújó szalonnahoz nyúlt. Hetek
múlva hírt kapott: ha képviselő akar lenni, oda menjen, mert hallatlan a népszerűsége a
parasztság közt. Mikor bámulva kérdezte, hogy lehet ez, hiszen alig ismer onnan valakit,
azt a választ kapta: "Láttuk, hogy úgy eszik, mint mink, hát biztosan úgy is gondolkozik,
mint mink."

A nép ösztönével érezte meg benne a maga fajtáját; mi cserkészek szívünkkel és
eszünkkel tudtuk a magunkénak. Koronája volt ennek a felismerésnek az utolsó szövetségi
közgyűlésen való fellépése 1940. december IS-én az Akadémia dísztermében. A IV.
cserkésztörvényről volt szö, amely szerint "a cserkész minden cserkészt testvérének
tekint". Egyesek azt kívánták, hogy módosítsuk ezt a formulát, mert hogyan tekintheti
testvérének a magyar cserkész az ellenséges népek fiait. A kérdésnek sok volt a kényes
vonatkozása, heves vita keletkezett, óriási volt az izgalom. Egyszerre szöt kért a vita közben
megérkezett miniszterelnök. Beszédére olyan viharos lelkesedés tört ki, amilyenre nem
volt példa a Magyar Cserkészszövetség történetében. Az indítványt visszavonták. Teleki Pál
neve azóta a legkisebb cserkész lelkében is a magyar lelkiismeretet jelenti.

Mi pedig, akik közelről láttuk és a magunk lelkében éreztük szimbólummá magasulását,
önkéntelenül is a nagy tragikus magyar váteszek, Zrínyiek, Széchenyiek mellé társítjuk
alakját.

Egy emlék tolul föl lelkemben, a Kárpátalja visszaszerzése körüli izgalmas napokból;
bennem akkor lett véglegessé ez a történelmi társítás, alakja akkor vált véglegesen magyar
szimbólummá bennem. A magyar férficserkészek vacsorára gyűlteka cserkész kaszinóban.
Teleki is megjelent, és komoly, bizalmas beszédet mondott. E beszédnek egy mondata
örökké él bennem: ,A legnagyobb dolgokról, amelyektőla nemzet élete vagy halála függ,
sokszor fél órán belül kénytelen dönteni az ember. És akkor nem lehet mást tenni, vállalni
kell ezt az irtózatos felelősséget." Nemcsak a szavak értelme, hanem a mondat zenéje,
színe, hanghordozása. fegyelmezett arcának, alakjának egész - talán csak a közelében
ülők számára észrevehető - kifejezése az "irtózatos felelősség" végzetes vállalásáról
beszélt. Most, a tragikus és történelmi befejezés után, Teleki Pál alakja mindörökre ezekről

az irtózatos felelősségről beszél nekünk - és arról a nagyszerű, szinte emberfeletti
lélekeröröl, amellyel ez a sápadt és vézna tudós akarta vállalni és tudta is hordozni a
történelem terhét, mint ama nagyon kevés legnagyobbak, nemzeti múltunk és jövőnk

útmutatói, erőforrásai.
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