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Cserkész volt
Bár férfikorában ismerkedett meg a cserkészet-
tel, szívvel lélekkel azonosult vele. Így ír erről
Sík Sándor: „A negyvenkét éves férfi, a volt mi-
niszter, a professzor, a világhírű tudós, nemcsak
a cserkészruhát vette fel, hanem beleélte magát a
cserké szet lelkébe, életérzésébe, beledolgozta
magát — a tudósra jellemző szakszerűséggel —
a cserkészet sajátos pedagógiájába, kiképzési
anyagába, a gyakorlati cserkészélet minden csín-
jába-bínjába…”

Miniszterelnöksége idején is szívesen vette fel
a cserkészruhát. Részt vett a lelkigyakorlatokon
és táborozásokon. Nélküle a híres gödöllői cser-
kész-világtalálkozó sem lett volna oly kiváló. De
életének nagy műve volt a magyar cserkészet
próbarendszerének kidolgozása. Az 1910 óta
használt Baden-Powell-i angol alapokra épített
próbarendszer helyén egy új, s a magyar nem-
zet ifjúságának szellemi és erkölcsi szükséglete-
ire szabott tartalmú próbarend szert dolgozott ki.
Alappillére a Biblia és a magyar kultúra. Teleki
mély meggyőződését mutatja, hogy a magyar
lelkiség alaptényezői: a magyarság, a magyar lé-
tünk ből származó európai mivoltunk és vallásos -
ságunk, az istenhit. Ezt tette a magyar cserkészet
próbarendszere és a cserkészet nevelő sikerének
kulcsává. Ahogy a cserkészek haladnak próbá-
ról próbára, nemcsak gyakorlati ismeretekre
tesznek szert, hanem lelki és szellemi kincsekre
is. Amint Teleki Pál mondta: „A cser ké szetben
fiatalokat igyekszünk szerencsés módszer sze -
rint nevelni, olyan fiatalokat, akikből emberek
lesznek. Becsületre, áldozat készségre igyek-
szünk őket nevelni, egyenlő ség ben, testvériség-
ben és önzetlenségben.”

Teleki nemzetnevelő munkáját tragikus halála
megszakította. Halála után, az akkori cserkész-
újság, a Magyar Cserkész ezt írta: „A hegycsú-
cson, melyről a messzi távlatokba tekinthetett,
ott maradt felszerelése: Egy magyar fokos, az
erő és önvédelem jelképe. Egy Bocskai-sapka,
cserkésztábori fövegünk, rajta a hármas foga-
dalomra emlékeztető cserkészliliommal. És
egy oldalzsák, az igénytelenség, a férfias ke-
ménység és a ’magad uram, ha szolgád nin-
csen’ megszemélyesítője. Hová ment gazdá-
juk? Merre vette útját? Sirassuk? Büszkék
legyünk rá? Nem tudjuk. De annyi bizonyos,
hogy öröksége életprogram minden magyar cser -
kész számára.”

Politikus volt
Tudását vitte Trianonba népességi térképpel, fel-
készültséggel, de meg sem hallgatták. 1938 máju-
sában az Imrédy-kormány vallás- és közoktatás-
ügyi minisztere lett, főként a területi revízióval
foglalkozott. 1938 augusztusában meghatározó
szerepe volt a Magyarok Világszövetsége létreho-
zásában és programjának kialakításában. 1939.
február 16-án másodszor is elvállalta a miniszter-
elnökséget, mert bajban volt a haza. Hitler a ma-
gyarokat hívta a lengyelek elleni beavatkozásba,
Teleki 1939 őszén megtiltotta a német csapatok át-
vonulását magyar területen. A német–lengyel há-
ború után pedig befogadta a lengyel menekülte-
ket, köztük mintegy tízezer lengyel zsidót is.
Segítette a szovjetek által lerohant Finnország ön-
védelmi harcát is a Finnországi Magyar Légió föl-
állításával. 1940-ben a német hadsereg látványos
sikerei és a második bécsi döntés Magyarországot
a németek mellé kényszerítette. A területi revízió
folytatása, Észak-Erdély visszacsatolása fejében át
kellett engedni magyar területeken a Romániába
tartó német csapatokat. Külpolitikailag már csak
Jugoszlávia felé nyílt szabad mozgástér, ezért
Teleki 1940 decemberében jugoszláv–magyar
„örök barátsági szerződés”-t kötött. Amikor 1941
márciusában Hitler elhatározta Jugoszlávia lero-
hanását, kérte Magyarország részvételét a táma-
dásban. Teleki dilemmáját bonyolította az angol
külügyminisztérium figyelmeztető átirata, misze-
rint:„Ha Magyarország bármilyen indokkal csat-
lakozna egy Jugoszlávia ellenes támadáshoz, úgy Nagy-
Britannia és szövetségesei hadüzenetével is számolni
kell.” Tisztában volt azzal, hogy az adott helyzet-
ben Magyarország nem vonhatja ki magát a jugo-
szlávok elleni hadműveletekből. Azzal is tisztá-
ban volt, hogy Németország „végső” győzelme
csak Hitler zavaros agyszüleményének terméke,
hiszen az úgynevezett „angliai légi háborút” is
elveszítette, és mások is bekapcsolódtak az ellenük
folyó küzdelembe. Nem vállalta a szerződés-
szegést, ezért a tragikus helyzetben április 3-ára
virradóra főbe lőtte magát. Ezzel akarta figyel-
meztetni és felrázni a magyar és a nemzetközi
közvéleményt, megakadályozni az angolok had-
üzenetét, ami átmenetileg sikerült neki: Churchill
is fejet hajtott Teleki nemzetét óvó vértanúsága
előtt. Egy kicsit Dugonics Titusz tettéhez vélem
hasonlónak tettét.

Mit üzent írásaival?
„Nehéz ma igaz úton járni, de lehet. Hit nélkül
nem fogunk kivezető utat találni abból a nagy ká-
oszból, amely ma a világon uralkodik.
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Minél kevesebb a becsületesség, minél keve-
sebb a tisztaság, annál több rendelet, annál több
törvény kell, viszont annál kevesebbet használ.

Legszilárdabb meggyőződésem, hogy nem-
zetet csak igazmondással lehet nevelni.

Szegeden a franciák lépten-nyomon azt kérde-
zik tőlünk egyes polgárok felől: franciabarát vagy
németbarát-e az illető. Egy idő múlva meguntam
ezt a kérdezősködést, és azt mondtam: Ha Magyar -
országon tisztességes emberrel akarnak beszélni,
s remélem, ezt akarják, akkor ’magyarbarátokat’
keressenek.

Nehezebb feladatot talán egy nemzedék sem
kapott, mint éppen a mai, de mi legyünk büsz-
kék erre a feladatra, s a magunk erejét összetéve
igyekezzünk azt teljesíteni, mert a legkisebb
megingatás, össze nem tartás alapjaiban rendít-
hetné meg a nemzet egész épületét.”

GYULAY ENDRE

A NÉPI JÁMBORSÁG ÉS A
SZEPLŐTELEN FOGANTATÁS
TANA

Az egyházi tekintély mindig is figyelemmel volt
a népi jámborságra. Az utóbbi időben pedig ész-
revehetően megnőtt ez a ráfigyelés.

Mindenekelőtt ne hagyjuk figyelmen kívül a
II. Vatikáni zsinat megállapítását. Idézem az
1964. november 2-én kihirdetett Lumen gentium
dogmatikai határozat 12. pontjának megszívle-
lendő sorait a hívek összességében az igazság
Lelke által ébren tartott „hitérzékről” és annak új-
bóli vállalását. Hogy a földi egyház „semmit
sem vesz el egy-egy népnek ideig való értéké-
ből, sőt ellenkezőleg: felkarolja és átveszi a
népek tehetségeit, szellemi kincseit, szokásait,
amennyiben jók”, nem feledi ugyanis, hogy
annak a Krisztusnak takarítja be a népek termé-
seit, akinek az Isten örökségül adta a nemzeteket
(Zsolt 2,8).

A zsinat után VI. Pál pápa egy 58 pontos jelen-
tős körlevéllel fordult az egyházhoz.1 Jelentős: „A
II. Vatikáni zsinat figyelmeztet, hogy a liturgikus
kul tusz mellett más jámborsági formák is előfor-
dulnak… a keresztény nép kegyelete és az Isten
Anyja iránti tisztelet különféle formákat ölt az idők
folyamán és a különböző helyek szerint… ezek az
idők folyamán hibássá vált megjelenési formák
megújításra szorulnak… hogy teológiai vizsgálat
ré vén az egyházi tanítóhivatal elé tárva, újra beil-
lesztést nyerjenek. Szükséges, hogy ehhez a püs-
pöki konferenciák... hathatós közreműködéssel
működjenek közre... kívánjuk azonban, hogy az
egészséges hagyományt tiszteletben tartsák (qua

tamen in re exoptamus, ut sana observetur traditio) és
nyíljék lehetőség korunk jó szándékú igényeinek is.”2

A zsinat után VI. Pál pápa a mai világ evange-
lizálásáról szóló Evangelii nuntiandi kezdetű, nagy
jelentőségűvé vált buzdításában így írt: „Oly pont-
hoz értünk az evangelizáció tárgyalásában, amely
figyelmet érdemel. Arról a jelenségről akarunk
szólni, amelyet ’népi jámborságnak’ neveznek…
Kétségtelen: a népi jámborságnak megvannak a
maga határai… Mégis, ha okosan, az Evangélium
szellemében irányítják, sok értéket rejthetnek ma-
gukban. Kifejezhetik az Isten utáni szomjúságot,
ahogyan azt csak az egyszerű emberek és szegé-
nyek tudják átélni… Olyan erényeket hozhatnak
felszínre, amelyek másként talán nem is nyilat-
koztak volna meg: türelmet, a mindennapi élet ke-
resztjének elfogadását, lemondást, embertársi sze-
retetet, a vallási kötelezettségekben való nagyobb
hűséget… Mindenesetre kell, hogy legyen érzé-
künk hozzájuk… Helyes vezetés mellett a népi
jámborság elvezetheti a tömegeket az Istennel
való igazi találkozásra Jézus Krisztusban.”3

II. János Pál pápa így fogalmazott: „A külön-
böző népek és nemzetek közül azok, akik a föl-
dön nemzedékeken át hittel fogadják Krisztus-
nak, a megtestesült Igének, az Üdvözítőnek titkát,
nemcsak hogy tisztelettel fordulnak Máriához…
az ő hitéből erőt is merítenek saját hitükhöz. És
pontosan ez az élő részesedés Mária hitében teszi
őt jelenlévővé az egyháznak, mint Isten új népé -
nek zarándokútján az egész földkerekségen.”4

Nem akarom túlságosan hosszabbítani a kér-
dést, de idéznem még II. János Pál egyik apostoli
levelét: „A népi jámborságot nem szabad figyel-
men kívül hagyni, sem közömbösen venni vagy
lekicsinylően beszélni róla, nagyon értékes, és
már önmagában kifejeződik általa Isten színe
előtti vallásos magatartás.”5

Ehhez járul az Istentiszteleti és Szentségi Kong-
 regáció 2001. december 17-i Direktóriuma „A népi
ájtatosságról és liturgiáról”, melynek eddig nem
tapasztalt, terjedelmes, 288 pontját itt összefogla-
lóan említhetem, hogy ugyan nem önálló munka,
de örülhetünk megjelenésének. Helyesen használ
fel korábbi szentszéki írásokat — különösen az
Evangelii nuntiandit, és sejtésem szerint Andreas
Heinz trieri teológus nagyon sikeres szócikkét is.6

A Kongregáció ismeri a népi vallásosság elő-
nyös tulajdonságaira történő hivatkozásokat,
hogy tudniillik különösen alkalmas egyszerre sza-
bad, spontán megnyilatkozásokra; az egész em-
bert szólítja meg, a nép saját szókészletével beszél,
szokásformái a saját kultúrájából valók. A Direk-
tórium természetesen hangsúlyozza, hogy a li-
turgikus ünneplés egyedülálló szent cselek-
mény, hatékonyságát semmi más nem érheti fel.
Ugyanakkor elismeri, hogy nem rekeszti ki a jám-
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