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Szá mos tevékenysé ge kö zül 

ta lán a cser ké szet az, amely 

a leg szo ro sab ban össze fo nó dott

Te le ki ne vé vel. Ez nem vé let len.

Te le ki már éle té ben va ló sá gos

kul tusz tár gya volt a cser kész -

saj tó ban és a csa pa tok nál. 

Em lé két új ság cik kek és ri tuá lék

tö me ge, or szá gos cser kész ria -

dók, em lék tú rák, bro sú rák tet ték

ma ra dan dó vá, sŒt 1941-ben

hegy  csú csot is el ne vez tek ró la 

a Ke le men-ha va sok ban.

Azok, akik részt vet tek a kor ban

cser kész nagy  ha ta lom nak 

szá mí tó Ma gyaror szág egyik

leg di na mi ku sabb if jú sá gi 

moz gal má ban, ter mé sze te sen

ápol ják em lé két. Az em lé ke zés

ter mé sze té nél fog va vol ta kép -

pen homály ban ma rad Te le ki

cser kész te vé keny sé gé nek

va ló di tar tal ma.

Teleki Pál meglátogatja
az országos  vízicserkésztábort 

a Népszigeten
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ma gyar cser kész moz ga lom kez -
de tei a há bo rú előtt re nyúl tak
vissza. Ám a há bo rú ala po san

meg té páz ta a so ro kat, s 1919 ké ső nya -
ra–ko ra ősze a há bo rú és a for ra dal mak
után az új ra kez dés és az át struk tu rá lás
idő sza ka volt. A so kol da lú te vé keny ség -
hez vagy az in du ló le ven te moz ga lom
kon ku ren ciá já nak ki vé dé sé re nem volt
ele gen dő Hor thy Mik lós fő véd nök sé ge
és a val lás- és köz ok ta tás ügyi mi nisz té -
rium jó in du la ta. A cser kész szö vet ség
leg főbb szer vé nek, az Or szá gos In té ző
Bi zott ság nak egyik ülé sén me rült fel,
hogy az im már 15 ezer főt szám lá ló
ma gyar moz ga lom nak is szük sé ge len -
ne egy olyan köz pon ti sze mé lyi ség re,
mint ami lyen Ba den- Po well Ang liá ban
– aki 1920 óta a vi lág fő cser ké sze is volt.
Fo dor Fe renc – aki ek kor már Te le ki ad -
junk tu sa volt a köz gaz da sá gi ka ron –
hoz ta szó ba Te le ki Pál sze mé lyét. Te le -
ki nek az volt a fel té te le, hogy ne vá -
lasszák, ha nem ki ne vez zék a poszt ra,
eb ben az eset ben „haj lan dó egész mun -
kás sá gát a cser ké szet nek szen tel ni”. 

A haj da ni mi nisz ter el nök nek nem
ez volt az el ső ta lál ko zá sa a cser ké szet -
tel: fia, Gé za tag ja volt a pia ris ta gim -
ná zium cser kész csa pa tá nak. Az Or szá -
gos In té ző Bi zott ság 1922. má jus 19-
én Te le ki sze mé lye mel lett dön tött. Az

ügy ola jo zott sá gá ra jel lem ző, hogy ké -
ré sük egy hét tel ké sőbb már a mi nisz -
ter ta nács elé ke rült. A val lás- és köz ok -
ta tás ügyi mi nisz ter elő ter jesz té se sze -
rint a fő cser ké szi mél tó ság be töl tő je
„az ál lam fő től élet hosszig lan vagy leg-
alábbis igen hosszú idő re ki ne ve zett
mél tó ság”, aki „a leg fel sőbb ki ne ve zés
ad ta nim busszal megerő söd ve a te kin -
tély el vét kép vi se li a cser kész tár sa da -
lom ban, és a ma gyar cser kész moz gal -
mat itt hon és kül föl dön egyaránt a leg -
hat ha tó sab ban kép vi sel he ti”. 

A fő cser kész bel föl dön és kül föl dön
kép vi sel te a cser ké sze tet, s a Cser kész
Nagy ta nács el nö ke ként a „cser kész mun -
ka leg ha tal ma sabb tár sa dal mi tá mo ga -
tó ja” és a szö vet ség mun ká já nak leg fon -
to sabb irá nyí tó ja volt. Te le ki azon ban
be teg sé ge miatt nem so káig tölt het te
be tisz tét. 1923. már cius 22-én kér te a
kor mány zó tól fel men té sét. A po li ti kust
„tisz te let be li fő cser kész nek” ne vez ték
ki, utó da pe dig a kis sé szín te len gróf
Khu en- Hé der vá ry Ká roly lett.

RÖ VID NAD RÁ GOS ELIT

Te le ki sze mé ben a cser ké szet ma gá tól
értetődő, ám egyik leg fon to sabb ele me
volt nem zet ne ve lői el kép ze lé sei nek,

ame lye ket a kor sze rű ha za fo ga lom
(ma gyar ság és Eu ró pa szün te len köl -
csön ha tá sa és az eb ből fa ka dó kö vet -
kez te té sek), a kö te les ség és a mű velt -
ség kiala kí tá sá nak im pe ra tí vu szá val le -
het ta lán a leg pon to sab ban leír ni. 

A kor sze rű ha za fo ga lom meg te rem -
té se ér de ké ben – egyik sze mét fo lya ma -
to san Nyu gat- Eu ró pán tart va – mo dern
és leg fő kép pen friss esz mék kel igye ke -
zett megis mer tet ni a gond jai ra bí zott
fia ta lo kat. Ez a ne ve lés azt az elit nek
szánt cso por tot vet te cél ba, amely nem -
zet kö zi ki te kin tés sel bír va, a vi lág ból az
or szág szá má ra hasz nál ha tó ta pasz ta -
la to kat ha za hoz va se gít meg va ló sí ta ni
a re for mot, amely a ma gyar tár sa da lom
kon zer va tív szel le mű, de mégis ala pos
átala kí tá sát cé loz za. A Ma gyar Cser kész -
szö vet ség az an gol szász min ta alap ján,
de – fő leg 1919 után – val lás er köl csi ala -
po kon épít kez ve, erős nem ze ti ne ve lés -
sel igye ke zett for mál ni a kö zép is ko lás
if jú sá got. 

Te le ki a cser kész moz gal mat so ha
nem tö meg moz ga lom nak kép zel te el,

A

Teleki Pál egy cserkészünnepségen, 
mellette gyóntatópapja, Witz Béla

plébános, 1930-as évek
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ami ké sőbb, a har min cas évek ben szá -
mos konf lik tust oko zott a szö vet sé gen
be lül. A leg jobb évei ben 50 ezer fe let ti
iga zolt taggal és csak nem ezer csa pat -
tal ren del ke ző elit szer ve zet a ma gyar
if jú ság nak csak tö re dé két kép vi sel te, s
ve ze tői nek ki fe je zet ten el le né re is volt,
hogy na gyobb tö meg ára mol jon be a
szö vet ség be. Bár lé tez tek ipa ros-, ta -
nonc- vagy mun kás csa pa tok is (ezek
fon tos sá gá ról ma ga Te le ki is be szélt né -
ha), a cser kész csa pa tok zö mé nek kö -
zép is ko lai diá kok vol tak a tag jai, azok,
akik érett sé gi után szin te au to ma ti ku -
san a kö zép osz tály tag jai vá vál tak, s idő -
vel és a re mé nyek sze rint a ma gyar tár -
sa da lom irá nyí tói ke rül tek ki kö zü lük.

Te le ki nem zet ne ve lé si el gon do lá sai -
nak má so dik fon tos ele me a kö te les ség
mint ön ma gá ban megál ló ér ték. Kö te -
les ség Ma gyaror szág (a re ví zió kép vi se -
le te, szé les eu ró pai lá tó kör), az egy ház
(tisz ta cser ké szies élet) és Eu ró pa (kö -
vet ke ze tes an ti bol se viz mus) iránt.

Nem zet ne ve lé si el vei nek har ma dik
– az el ső ket tő ből kö vet ke ző – ele me
a mű velt ség sze re pé nek hang sú lyo zá -

sa volt. A meg fe le lő tu dás szint meg -
szer zé sé ben nem az is ko lát tar tot ta az
egye dü li te rep nek, az élet min den te -
rü le tét át fo gó, élet kor hoz nem kö tött
ne ve lés volt az ideál ja. El le ne volt min -
den túl sá go san sza ko sí tott ok ta tás nak,
a „papi ros kép zés” os to ro zá sa ked venc
vessző pa ri pái nak egyi ke volt. A gya kor -
la tot hang sú lyoz ta, nem a dip lo mát.
Min de nütt át fo gó, több tu do mány te -
rü let ből me rí tő mo dellt kö ve tett. Sok
posz ton helyt ál ló, mű velt, Eu ró pá ról
és Ma gyaror szág ról (per sze az ő Eu ró -
pá já ról és az ő Ma gyaror szá gá ról) gon -
dol ko dó em ber volt az ideál ja, aki ke -
resz tény er köl csi ala pon áll, eluta sít ja
a bol se viz must, a nem zet nek és ha gyo -
má nyá nak vé del mét a leg főbb pa rancs -
ként kép vi se li, s a kö te les ség etho sza
át hat ja min den tet tét. 

A cser ké szet ezt az em ber tí pust
szál lí tot ta vagy szál lít hat ta tö me ge sen
Te le ki nek. A jö ven dő tár sa da lom for -
má ló fér fiúi, akik ké szen áll nak a ve -
ze tés re, de ve zet he tők is, és egy más -
sal fel cse rél he tők. Kis gye rekkor tól, ré -
szint já té kos ke re tek közt meg szer zett
tu dá suk, ta pasz ta la tuk ké sőbb al kal -
mas sá te szi őket ar ra, hogy bár mi lyen
„pa pi ros ké pe sí tet tel” szem ben megáll -
ják a he lyü ket. A cser kész fér fiak hasz -
nál ha tó sá gát egy prak ti kus, ám so kat -

mon dó ha son lat tal vi lá gí tot ta meg: a
cser ké szet „az a fa is ko la, aho vá min -
den ki el jön cse me te fát kér ni, s az egyik
gyü mölcs fát visz, a má sik dísz cser jét,
a har ma dik tölgy fát, a ne gye dik er dőt
te le pít”.

Az iga zi tár sa da lom ne ve lő le he tő sé -
get azonban az öreg cser ké szet ben lát -
ta, an nak meg szer ve zé sét szor gal maz -
ta már a hú szas évek vé gé től. Ezt a célt
szol gál ta a 1931-től meg je len te tett Fia -
tal Ma gyar ság cí mű fo lyó irat és a kö ré -
je gyü le ke ző fia tal em be rek meg szer ve -
zé se. A tisz te let be li fő cser kész gyak ran
pub li kált a lap ban, fő leg a fo lyó irat el -
ső évei ben. A pe rio di ka szer kesz tői, Sza -
bó Zol tán, Bol di zsár Iván, Ko vács Im re
– Fo dor Ferenc és kez det ben Sík Sándor
esz mei irá nyí tá sa mel lett – már nem -
ze dék ként té te lez ték ma gu kat, és ál lást
fog lal tak a tár sa dal mi re form mel lett.
Ami kor e cso por to kat moz gás ba hoz -
ta, Te le ki hi te sze rint so ha sem for má -
kat kutatott vagy ho zott lét re, ha nem
a mé lyá ra mo kat vizsgálta: nem ze dé ket,
erőt és cé lo kat ke re sett. El le ne volt
min den fé le – ahogy ő mond ta – „egye -
sü le tes di nek”, ki kelt az „alap sza bály -
gyár tás és -mó do sí tá sok” el len. Sőt el le -
ne volt an nak is, hogy a cser ké szet jog -
ál lá sát, feladat kö rét jog sza bály ban rög -
zít sék, mert „nem a for ma a lé nye ges”.
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Teleki Pál a budapesti 
cserkésznapon, 1939
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NEM ZE TI NAGY TÁ BOR
A ma gyar szö vet ség nek 1924-ben si ke -
rült lát vá nyo san ki tör nie a nem zet kö -
zi el szi ge telt ség ből, ami kor részt ve he -
tett a dá niai vi lág ta lál ko zón (dzsem bo -
rin), ahol a gon do san ki vá lo ga tott és
a csur gói tá bor ban fel ké szí tett ma gyar
csa pat fé nyes si kert ara tott a sport ver -
se nye ken. A kül föl dön elért si ker, a ro -
ha mo san iz mo so dó ha zai cser ké szet
és a hir te len ki tá gult ho ri zon tok ar ra
in dí tot ták a moz ga lom ha zai ve ze tőit,
hogy nagy nem ze ti se reg szem lén mu -

tas sák be a ma gyar köz vé le mény nek
és a nagy vi lág nak a csa pa tok ál tal meg -
tett utat. Nem ze ti Nagy tá bort ter vez -
tek, ame lyen 8000 cser kész (a moz ga -
lom ak ko ri tag sá gá nak mintegy negy -
ven szá za lé ka) ad hat  szá mot a cser ké -
szet jel lem- és tár sa da lom for má ló
ere jé ről, s mu tat hat ja be te vé keny sé -
gét. A se reg szem le meg szer ve zé se kö -
töt te le a ma gyar cser ké szet csak nem
min den ere jét az 1925-ös év ben. Te le -
ki re el ső sor ban mint a vég ső dön té sek
(hely szí nek ki vá lasz tá sa stb.) meg ho -
zó já ra szá mí tot tak, s nem el ha nya gol -

ha tó sze re pet ját szott az anya gi tá mo -
ga tás fel haj tá sá ban. Igye ke zett a nagy -
ban kok, könyv kiadók pénz tár cá ját a
cser ké szet szá má ra meg nyit ni – kor lá -
to zott si ker rel. 

A nagy tá bor hely szí né nek az új pes -
ti Szú nyog-szi ge tet je löl ték ki (ma
Nép szi get). Az 1926. jú niu si zöld ár
azon ban né hány nap pal a tá bor kez de -
te előtt elön töt te a szi ge tet, és az zal a
ve széllyel fe nye ge tett, hogy vissza vo -
nu lá sa után a sár és a pan gó vi zek mel -
lől ki raj zó szú nyo gok elvisel he tet len -
né te szik a tá bo ro zók éle tét. Vil lám -
gyor san kel lett a már elő ké szí tett tá -
bort át köl töz tet ni a szom szé dos,
jó részt fát lan, ho mo kos me gye ri dom -
bok ra. Te le ki is lel ke sen se gí tett a ci -
pe ke dés ben, s egy szava sem volt a
spár tai kö rül mé nyek re. A tá bor a nagy -
kö zön ség sze mé ben va ló di si ker volt:
an nak el le né re, hogy a bu da pes ti li be -
rá lis és szo ciál de mok ra ta el len zék és
saj tó ja jó eset ben is csak fa nya log va
nyi lat ko zott az 1926. jú lius 9. és 23. kö -
zött le zaj lott ese mény ről, nagy szá mú
lá to ga tó ke res te fel a me gye ri tá bort,
és szé les kör ben vált is mert té a cser -
ké szet mun ká ja. Te le ki már ke vés bé
volt elé ge dett az ered ménnyel: so kall -
ta a lá to ga tók nak tett en ged mé nye ket,
kár hoz tat ta a fe jet len sé get és a ver -
seny szel lem el bur ján zá sát a „cser ké -
szies ség” ro vá sá ra. 

A ma gyar moz ga lom nem zet kö zi
elis me ré sét je len tet te, hogy 1928 má -
ju sá ban Ma gyaror szág ra lá to ga tott Ba -
den- Po well, a vi lág fő cser ké sze. A bu -
da pes ti cser kész ke rü let csa pa tai az Ül -
lői úti Fe renc vá ros-sta dion ban fo gad -
ták „Bi- Pi”-t, aki na gyon meg volt
elé ged ve a lá tot tak kal, s ki je len tet te:
„Az egész vi lág tud ja, mi lyen ki vá lóak
a ma gyar cser ké szek.” Te le kit ala po san
meg lep het te, hogy az idős ka to na tiszt,
aki Bécs ből ha jó val ér ke zett a ma gyar
fő vá ros ba, egy sze rű ci vil ru hát vi selt,
míg Te le ki – mint az ün ne pi al kal mak -
kor kez dett szo kás sá vál ni – cser kész -
egyen ru há ban je lent meg a ha jó ál lo -
má son. S bár Ba den- Po well brit is me -
rő sei nek is úgy nyi lat ko zott, hogy na -
gyon elé ge dett volt lá to ga tá sá val,
Te le ki nek pe dig kü lö nö sen me leg han -
gú le vél ben mon dott kö szö ne tet a fo -
gad ta tá sért, in du lá sa előtt ud va ria san,
ám igen ha tá ro zot tan eluta sí tot ta,
hogy ro kon szen ve zően nyi lat koz zon a
ma gyar re ví ziós kö ve te lé sek ről. A vi lág
fő cser ké szét kel le met le nül érin tet te,
hogy az Ül lői úton a ma gyar cser ké -
szek Nagy- Ma gyaror szá got is be mu tat -
ták élő kép ben. 
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E lá to ga tás sal még hang sú lyo sab bá
vált a ma gyar rész vé tel a kö vet ke ző év -
ben ese dé kes ang liai dzsem bo rin. A Bir -
ken he ad mel let ti Ar ro we Park ban ren -
de zett 1929-es vi lág ta lál ko zó ra vé gül
több mint 800 fős ma gyar de le gá ció
uta zott ki. Te le ki – a ma gyar rész vé tel
fő szer ve ző je – nem volt könnyű hely -
zet ben. Ta lán Ba den- Po well bu da pes ti
ta pasz ta la tai alap ján, ta lán a Ro ther -
 mere- kam pány kel tet te hely zet ben a
Nem zet kö zi Cser kész iro da kér te a ma -
gyar szö vet sé get: a nem zet kö zi ren dez -
vé nyen sem mi lyen kon tex tus ban ne
em lít sék a ma gyar re ví zió ügyét, ne is
te gye nek uta lást rá, sem szó ban, sem
írás ban, sem kép ben. A ma gyar kö zön -
ség azon ban – több-ke ve sebb jog gal –
úgy vél te, hogy ilyen al kal mat vé tek vol -
na el mu lasz ta ni a Tria non ban esett mél -
tány ta lan ság megis mer te té sé re. 

Te le ki a cser kész tisz tek lap já ban
1929 jú liu sá ban cik ket tett köz zé,
amely ben igye ke zett a ve ze tők fe jé be
ver ni: „Felada tunk nem az, hogy a ma -
gyar sor sot mu tas suk be, de az, hogy
a ma gyar éle tet él jük a tá bor ban. A sor -
sunk nem min den kit ér de kel. A tá vo lál -
lót leg több ször hi de gen hagy ja, túl sok
is mét lés nél ránk un, sőt szim pá tiá ját is
ve szít het jük. […] Írás ban, kép ben, szó -
val sem sza bad Tria non, az in teg ri tás
vagy a re ví zió gon do lat kö rét fel tár -
nunk.” Úgy tűnt, hogy a cser kész tisz -
tek megér tet ték a tisz te let be li fő cser -
kész el vá rá sait. Ám még sem így tör -
tént. A ma gyar csa pat ta gad ha tat lan
si ke re el le né re Te le ki nek jó né hány kel -
le met len sé ge és bosszú sá ga szár ma -
zott a bir ken he a di dzsem bo ri ból. A
tisz te let be li fő cser kész él vez te, hogy
ugyanúgy sá tor ban la kik, mint a tá bo -
ro zó diá kok, részt vett a ver se nyei ken,
ugyanúgy ba kan csot pu colt, ázott az
eső ben, és hall gat ta a skót du dá sok
mű kö dé sét, mint bár ki más. 

A ma gyar csa pat ang liai tá bo ro zá sá -
hoz és fő ként az utá na kö vet ke ző lon -
do ni tar tóz ko dás hoz lord Ro ther me re
130 ezer pen gő vel já rult hoz zá. Emel -
lett a ma gyar re ví zió tá mo ga tó já nak
olyan nagy vo na lú gesz tu sok ra is fu tot -
ta, mint nyolc száz ezüst- és arany óra
kiosz tá sa a ma gyar cser ké szek és tiszt -
jeik kö zött. Az órák hát lap ján a kö vet -
ke ző szö veg volt ol vas ha tó: „Ne hogy
Lon dont el fe ledd. Ro ther me re.” Te le ki
visszauta sí tot ta a cser kész tisz tek nek
szánt arany órá kat, az zal, hogy cser -
kész és cser kész kö zött nin csen kü -
lönb ség, s ne kik is ugyanolyan ezüst -
hol mit kért, mint az egy sze rű részt ve -
vők nek. 

Te le kit komoly szem re há nyá sok is
ér ték a nem zet kö zi cser kész moz ga lom
ve ze tő sé ge ré szé ről. Hu bert S. Mar tin,
a Nem zet kö zi Cser kész iro da igaz ga tó -
ja (ci vil ben egyéb ként a brit kül ügy mi -
nisz té rium tiszt vi se lő je) fel rót ta a ma -
gyaroknak, hogy ha tá ro zott ígé re tük el -
le né re igenis ki fej tet tek ir re den ta pro -
pa gan dát a dzsem bo rin: a lo bo gó kon
sze re pel tek az el csa tolt or szág ré szek,
és ma gyar cser ké szek re ví ziós té má jú
ké pes la po kat osz to gat tak a részt ve vők -
nek. Te le ki az utób bit egyé ni ak ció nak
mi nő sí tet te, s azért nem vál lalt fe le lős -
sé get. A Te le ki el len irá nyu ló int ri ka ké -
sőbb sem szűnt meg a tes tü let ben: fő -
leg Marty gróf, fran cia kép vi se lő em le -
get te rosszal lóan a ma gyar cser ké szek
rész vé te lét ir re den ta ren dez vé nye ken.
Ész re vé te lei nek a moz ga lom brit ve ze -
tői is helyt ad tak, bár ké sőbb kis sé már
bán ták el ső reak cióik he ves sé gét. Az az
ered mény, ame lyet a ma gyar cser ké -
szet – és sze mély sze rint Te le ki – ez al -
ka lom mal elért, mér ge zett gyü mölcs -

nek bi zo nyult: a volt mi nisz ter el nö köt
be vá lasz tot ták ugyan a cser kész moz ga -
lom leg főbb irá nyí tó szer vé be, a ki lenc -
ta gú nem zet kö zi ta nács ba, s ez nagy -
mér ték ben emel te a ma gyar moz ga lom
te kin té lyét, a ta ná cson be lül azon ban a
né met cser ké szet ügyei nek in té zé sét
bíz ták rá. Né metor szág ban viszont
csak nem más fél tu cat cser kész szö vet -
ség lé te zett, ame lyek össze fo gá sa
szinte le he tet len nek bi zo nyult. 

A GÖ DÖL LŐI DZSEM BO RI

A né met prob lé mát megol dot ta he lyet -
te a tör té ne lem – ha ma rabb, mint gon -
dol ta vol na. Ma gyaror szág pe dig el nyer -
te az 1933-as cser kész-vi lág ta lál ko zó
(dzsem bo ri) meg szer ve zé sé nek jo gát. 

Ká ro lyi Gyu la mi nisz ter el nök a
dzsem bo ri kor mány biz to sá vá ne vez te
ki Te le kit 1932 nya rá nak ele jén. Kiépí -
tet ték a tá bor pa rancs nok ság szer ve ze -
tét, amely ben Te le ki he lyet te se Sík Sán -
 dor lett, a ve zér ka ri fő nök pe dig Far -
kas Fe renc ka to na tiszt, Far kas Gyu la
iro da lom tör té nész test vé re. Je len lé te
és ha té kony mű kö dé se meg ha tá ro zó
volt a dzsem bo ri ké sőb bi si ke ré ben, és
megala poz ta Far kas felemel ke dé sét a
moz ga lom ban. A ma gyar tár sa da lom
előtt 1933. jú nius 17-én az or szá gos
„Te le ki Pál jam bo re e- ri a dó val” nép sze -
rű sí tet ték az ese ményt, a na pi la pok
elő ke lő he lyen kö zöl ték a tá bo ro zás sal
kap cso la tos hí re ket, a Te le ki szer kesz -
tő bi zott sá gi el nök sé ge alatt mű kö dő
No u vel le Re vue de Hon grie kü lön szá -
mot szen telt az ese mény nek, miként
a Ma gyar Cser kész és a Fia tal Ma gyar -
ság című lapok is ide gen nyel vű cik -
kekben tudósítottak az előkészületek-
ről. Az egész or szág ké szült ar ra, hogy
ven dé gül lás sa a ti zen öt ezer kül föl di
cser készt.

A dzsem bo ri a ma gyar cser kész -
moz ga lom rend kí vü li ese mé nye lett.
Az or szág éle té ben is kü lön le ges al ka -
lom nak szá mí tott: Ma gyaror szág ra irá -
nyult a nem zet kö zi köz vé le mény fi -
gyel me, és ezút tal nem a po li ti ka kap -
csán. E te kin tet ben a dzsem bo ri je len -
tő sé ge csak az 1938-as Eu cha risz ti kus
Kong resszu sé hoz mér he tő. S bár a tá -
bo ro zás so rán akad tak prob lé mák: a
mo ha me dán cser ké szek disz nó húst
kap tak uzson ná ra, a tá bor ban ipa ri
mé re te ket öl tött az egyéb ként til tott
„csen dzsö lés” (ru hák, hasz ná la ti tár -
gyak cse re be ré je), a sok lá to ga tó né -
hol vá sá ri vá tet te az 1933 au gusz tu sá -
nak el ső fe lé ben ren de zett ese ményt,
a találkozó összes sé gé ben mégis két -
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ség te len si ker volt. A dzsem bo ri után
még egy gond le ke rült Te le ki vál lá ról:
1933 jú niu sá ban Né metor szág ban
felosz lat ták a cser ké sze tet. 

Te le ki, aki a hu szon öt ezer cser készt
fel vo nul ta tó ren dez vé nyen Ba den- Po -
wel lé hez ha son ló nép sze rű sé get ví vott
ki, s a szer ve zés ben ját szott sze re péért
meg kap ta a nem zet kö zi moz ga lom leg -
ran go sabb Ezüst Far kas ki tün te té sét,
nem volt elé ge dett. A gö döl lői pre -
mont rei gim ná zium ban lé vő pa rancs -
no ki szo bá já ban fur csa pesszi miz mus -
sal nyi lat ko zott a saj tó nak. Sok ta pin -
tat lan sá got ta pasz talt a né ző kö zön ség
ré szé ről, so kal lot ta a vá sá ri han gu la tot,
az üz let vá ros sal, a tá bor fő be vé te li for -
rá sá val kap cso lat ban han goz tat ta,
hogy tíz szer annyi volt az üz let, mint
amennyit ő sze re tett vol na. Cser kész -
szem pont ból nem si ke rült annyi ra jól
a tá bo ro zás, mint ter vez ték, de az or -
szág nak két ség te len si kert je len tett. 

A dzsem bo ri nak Te le ki éle té ben is
je len tős sze re pe volt: ké sőb bi be szé -
dei ben is sok szor hi vat ko zott ar ra,
hogy az ese mény szer ve zé si ré szét né -
hány tu cat cser kész tiszt tel és né hány
száz cser késszel gya kor la ti lag mun ka -
díj nél kül bo nyo lí tot ta le. Gö döl lő azt
a – meg le het csa ló ka – ta pasz ta la tot
hoz ta szá má ra, hogy ál do zat vál la lás sal,
az egy cé lért össze fo gó egyé nek meg -
szer ve zé sé vel fel le het vál ta ni a ne héz -
ke sen moz du ló, drá gán és kö rül mé nye -
sen mű kö dő ál la mi szer ve ze te ket. 

VI TÁK ÉS BOT RÁ NYOK

Te le ki sze rep lé se ez zel ter mé sze te sen
nem ért vé get a cser ké szet ben. Részt
vett nem zet kö zi cser kész kon fe ren ciá -
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Hogy miért si ke rült az, hogy hu szon két fiú -
ból rö vid idŒ alatt két mil lió fiú le gyen,
amely szám nem csak át me ne ti, mert azt
hi szem, hogy ez után a jam bo ree után min -
de nütt óriá si tö me gek fog nak je lent kez ni,
s egyik ál lam is a má sik után fog je lent kez -
ni – pél dául ezelŒtt há rom hét tel is mer tük
el St. Do min go kö zép- ame ri kai né ger ál lam
cser ké sze tét –, en nek ta lán két nyit ja van.
Mind ket tŒ ar ra ve zet he tŒ vissza, hogy az
a for ma, ame lyet Ba den Po well a moz ga -
lom meg szer ve zé sé re meg ta lált, meg fe lel
a fiú lel kü le té nek, s ha azt mon dom, hogy

„fiú”, ak kor ezalatt min den fiút ér tek Ma -
gyaror szág tól és Ang liá tól Tri ni da dig és
Hát só-In diáig min de nütt.

Az egyik mo men tum az, hogy a moz ga -
lom ön kén tes. Nincs sem mi kény szer, min -
den ki ak kor lép be és ak kor lép ki, ami kor
akar. Kü lön bö zŒ ál la mok ban ez meg le he tŒ -
sen kü lön bö zŒ ideig is tart. Van nak cser ké -
sze tek, ahol az át la gos idŒ tar tam, amed dig
egy cser kész meg ma rad cser kész nek, öt-
hat év, mint pl. ná lunk vagy a leg több eu ró -
pai ál lam ban. Ame ri ká ban vi szont, ahol na -
gyon sok a cser kész, kis sé gyor sab ban él nek

eb ben a te kin tet ben is; ott az át la gos idŒ -
tar tam va la mi vel meg ha lad ja a más fél évet.

Min den ön ként tör té nik. Mi pa ran cso -
lunk, de az a pa rancs még sem pa rancs. So -
ha sem iga zi pa rancs – és ha mint cser kész
va la ho vá ki me gyek, a pa rancs nok vagy Œrs -
ve ze tŒ nem szo kott ne kem tisz te let tel je -
len te ni, és azt hi szem, más cser kész pa -
rancs nok nak sem, ha nem: sze re tet tel je -
len te ni. Min den, amit a fiú csi nál, ön ként
tör té nik, ön ként annyi ban, hogy rá ve zet -
jük és kedv vel csi nál ja. Tud ja, hogy ezt
azért kell csi nál nia, mert er re sa ját sza bad
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kon, és ak tív sze re pet vál lalt a ma gyar
moz ga lom éle té ben is, jól le het már fel -
tűnt az a „nem zet vé del mi irány zat”,
amely ve szély be so dor ta a moz ga lom
ere de ti kül de té sét. A dzsem bo ri Ma -
gyaror szá gon is meg nö vel te a moz ga -
lom nép sze rű sé gét, amely nek tag lét -
szá ma ro ha mo san emel ke dett. A ré gi
szer ke zet már nem min den eset ben
volt al kal mas a meg nö ve ke dett lét szá -
mú tag ság be fo ga dá sá ra, s ezért struk -
tu rá lis re for mok vál tak szük sé ges sé.
Te le ki eb bé li né ze tei nek már 1933 vé -
gén han got adott: úgy vél te, ra cio na li -
zál ni kell a ne héz ke sen mű kö dő szer -
ve ze tet, s en nek mi ként jé ről is meg -
volt az el kép ze lé se: „Tíz terv kö zül jobb
a leg rosszab bat sok be széd nél kül, ener -
giá val és kö zös aka rat tal vég re haj ta ni,
mint a leg jobb há rom fe lett hó na po kig
vi tat koz ni és töp ren ge ni.” 

A moz ga lom vál sá ga azon ban el mé -
lyült: Te le ki elé ge det len volt az öreg -
cser kész-moz ga lom tel je sít mé nyei vel,
né ha ki ro ha nás sze rűen szid ta a par la -
men tes dit, az „alap sza bá lyos dit” az Or -
szá gos In té ző Bi zott ság ülé sein. Hiá -
nyol ta az or szá gos köz pont mun ká já -
ból „a cor di a li tást” is, amely nélkül a
hely szel le me nem olyan, mint ré gen.
A külügyi cso port ve ze tő jé nek írott
leve lé ben fel rót ta a cser ké szet nem zet -
kö zi kap cso la tait in té zők nek, hogy pél -
dául mél tat la nul ke zel ték a Ma gyaror -
szág ra ér ke zett lengyel cser kész de le gá -
ciót. „Ez mind a leg sa já tabb meg fi gye -
lé sem a leg ki sebb től a leg na gyobb
dol go kig. És akár hogy vissza vo nul az
em ber, megesik h[ogy] va la mi ki bugy -
gyan.” Utalt ar ra, hogy az „egy le tes di”
és a fo ko zó dó harc a szö vet ség ber kei -
ben elég gé szkep ti kus sá tet te őt a jö -
vőt illetően. A kon cep cio ná lis el len té -

tek ha ma ro san ha tal mi har cot és bel vil -
lon gá so kat idéz tek elő a cser kész szö -
vet ség ben. A vi ta egyik ál lo má sa az volt,
hogy 1936-ban Te le ki dü hé ben le mon -
dott tisz te let be li fő cser kész cí mé ről.
Igaz, kér le lés re vissza vet te, s a há bo rú
előt ti utol só vi lág tá bo ro zá son, a hol lan -
diai Vo ge len zang ban is mét a ma gyar
kül dött ség és a nem zet kö zi cser kész ve -
ze tő ség tag ja ként sze re pelt. 

Azon ban ez a dzsem bo ri sem múl -
ha tott el bot rány nél kül: Habs burg Ot -
tó meg lá to gat ta a cser ké sze ket, vé gig -
ka lau zol tat ta ma gát az oszt rák, a ro -
mán, a fran cia és liech tens tei ni tá bo -
ron, és be tért a ma gyar kül dött ség hez
is. Meg je le né se kor – az egyik szél ső -
jobb ol da li lap né mi leg ten den ció zus
be szá mo ló ja sze rint – né hány ma gyar
cser kész rá zen dí tett a Kos suth-nó tá ra.
Ot tó ál lí tó lag csak mág nás fiúk kal ta -
lál ko zott. Az Össze tar tás nevű szélső-
jobboldali lap fel rót ta Te le ki nek, hogy
a ma gyar kül dött ség be mu ta tó ján a
Ba den- Po well nek szánt ga bo na ko szo -
rút a ki rá lyi her ceg nek nyúj tot ta át, es -
te pe dig a csa pat mu zsi ku sai val éj je li
ze nét adott a lá to ga tó tisz te le té re.
Ami kor kér dő re von ták vol na a bú za -
ko szo rú és a fo gad ta tás miatt, a
gróf fel há bo ro dot tan kö zöl te, hogy
ilyen tó nus után ő a ma gyar tá bor -
ba be nem te szi a lá bát. 

Az őt ért tá ma dá sok el le né re Te le ki
a po li ti ká ba va ló vissza ka nya ro dá sa
után is szá mí tott a cser ké szet re, ahol
csak tud ta, se gí tet te mun ká ját. Ál lan -
dó sul tak a cser ké szet nem zet ne ve lő
ere jé re tett uta lá sai, s a moz ga lom el -
ter jedt sé ge, ered mé nyei jog gal tet ték
őt büsz ké vé. Bár a ka to na ság erő sö dő
tér fog la lá sát a moz ga lom irá nyí tá sá -
ban nem tud ta megaka dá lyoz ni, sok

olyan feladat ra hasz nál ta fel „fiait”,
ame lye ket nem akart az ál lam igaz ga -
tás ra bíz ni. A cser ké szet volt ta lán a
leg na gyobb sza bá sú al ko tá sa: a moz -
ga lom meg ho no sí tá sá hoz nem volt kö -
ze, de el ter jesz té sé nek mód ja, fej lő dé -
sé nek irá nya, ne ve lő mun ká já nak cél ja
nagy ban tük röz te el kép ze lé seit. Te le ki
megíté lé se a ko ra be li köz vé le mény ben
legin kább cser kész te vé keny sé gé nek
függ vé nye volt. Az 1941 utá ni „Te le ki-
kul tusz” lét re ho zá sá ban a cser kész szö -
vet ség fon tos sze re pet ját szott. Ha
meg kér dez ték vol na tő le, hogy mi a
nem zet ne ve lés ben a hoz zá leg kö ze -
lebb ál ló te rü let, min den bi zonnyal
a „fiúk moz gal mát” em lí ti. El ső sor ban
azért, mert ott elért presz tí zsé vel
a szö vet ség ben sen ki nem ve te ked   -
hetett.
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aka ra tá ból vál lal ko zott, s eb ben na gyon
nagy ér ték van.

A má sik mo men tum az, hogy a cser ké -
szet al kal maz ko dó. Van nak tör vé nyeink,
ame lyek nagy já ban és egé szé ben az egész
vi lá gon ugyanazok. Tör vé nyeink ben és fo -
ga dal munk ban ben ne van az Is ten hez, ha -
zá hoz va ló hı ség, ben ne van a ter mé szet
sze re te te, ben ne van az em ber tár sak sze -
re te te, az em ber tár sak vé del me, a ne kik
va ló se gít ség nyúj tás stb., de még ezek ben
sem köt jük ma gun kat a tel je sen ri deg for -
mák hoz. Az egyes nem ze tek nek ezek a tör -

vé nyei fo gal ma zá suk ban bi zo nyos kü lönb -
ség gel bír nak, úgy hogy a cél egy for ma ma -
rad, de a fo gal ma zás olyan, hogy a célt az
il le tŒ nem zet lel kü le té hez a szó ban is kö -
ze lebb hoz za. Még a szám ban sem ra gasz -
ko dunk min den hez, mert az ame ri kaiak
tör vé nye tíz sza kasz he lyett ti zen két sza -
kasz ból áll.

A cser ké szet ben nincs dokt rí na, ha nem
– azt mond hat nám – a dokt rí na he lyett in -
kább a meg gon do lás ra he lyez zük a súlyt.
Ar ra tö rek szünk, hogy so ha sem mit se
dönt sünk el prin cí piu mok és dokt rí nák alap -

ján, ha nem azo kat a kér dé se ket, ame lyek
elénk ke rül nek, las sú me di tá lás és meg fon -
to lás után le he tŒ leg kon szen zus sal, ka pa -
ci tá lás után old juk meg. Ugyanez a sza bály
a tisz tek közt is s a fiúk kal szem ben is.

Ez a mo men tum az, amely nek ere je ta -
lán a moz ga lom si ke ré hez ve ze tett. A moz -
ga lom si ke ré hez ve ze tett az is, hogy mind -
azt, amit csi nál, játsz va csi nál ja, de mégis
min dig ko moly cél lal. 

(Dr. gróf Te le ki Pál elŒadá sa. 
1929. de cem ber 10. Az Or szá gos Ka szi nó

év köny ve 1929. év rŒl. Bp. 1930.)
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