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(Möra Ferenc Múzeum - Fekete-ház 1988. május 27.)

Hölgyeim és Uraim, kedves megjelentek'
A kapitalizmus elterjedése, a műlt század második felének órási ipari fejlödése a társadalomban is
nagy változásokat hozott létre. Ezek között egyik volt, hogy a korábban falusi környezetben vagy
kisvárosban élő lakosság jelentős része a nagyvárosokba tömörült, és nemzedékek nőttek fel úgy,
hogy korábbi környezetükkel és a természettel szinte minden kapcsolatuk megszakadt. A fogyasztói
társadalomban egyre növekedett a munkaágak specializálódása, a mindennapi élethez szükséges
dolgokat az élelmezésben, az iparban külön-külön állították elő, a munkát szakosírva végezték. Míg
korábban a falusi ember maga építette a házát, jórészt maga készítette ruházatát, maga termelte
élelmét, a városban mindenki csak a maga kis reszortját látta és ismerte, önállósága, önbecsülése is
csökkent. Ezzel együtt járt, hogy a milliós városokban a társadalom egyes tagjai izolálódtak, nem volt
többé közösség,

Mindez már a századfordulón egyre több gondot okozott elsősorban azoknak, akik az ifjúság
nevelésével foglalkoztak. Javaslatok, tervek születtek, hogy hogyan lehetne ezt az ifjúságot visszavinni
egy egészségesebb életbe, a természetbe, hogyan kaphatna lehetőségetaz öntevékeny cselekvésre, az
önálló gondolkozásra, a saját maga életének kiteljesítésére. Ez az elgondolás vezette Baden-Powell
angol tábornokot is, amikor közvetlenül a dél-afrikai búr háború után - talán részben éppen a
háború tapasztalatai alapján - formába öntötte nevelési elgondolásait, és ezzel elindította a
cserkészmozgalmat.

Baden-Powell abból a felismerésből indult ki, hogy a városban bezárva élő ifjúságot ki kell vinni a
szabadba, vissza kell vezetni a természettel való együttéléshez. VL'>SZa kell adni önállóságát, az elvesztett
közösséget. ezzel együtt egész emberségét. Arra van szükség, hogy teljes értékű emberré nevelődjenek,

olyanokká, akik önállóak, találékonyak, ugyanakkor közösségi emberek és felelősséggel intézik dolgaikat.
A nevelésbe beillesztette a fiatalság számára elengedbetetlen romantikát, a tábori élet viszontagságait
csakúgy, mint a természet felfedezésének örömét. Acserkészmozgalomnak katonás szervezetet adott, ez
azonban korántsem jelentette azt, hogy katonai jellegű szervezetté lett volna. Nem katonákat akart
nevelni, hanem egészséges, tevékeny, önálló és másokon segíteni kész embereket.

A mozgalom Angliában indult, 1908-tól számítjuk a kezdeteit, amikor Baden-Powell könyve
megjelent a cserkészmozgalomról; hamarosan azonban az egész világon elterjedt. Már az első

világháború előtt megalakultak Magyarországon is az első cserkészcsapatok, anagyvárosokban,
középiskolákban, gimnazista környezetekben. Igazi elterjedése azonban csak az I920-as években
indult meg. A cserkészmozgalom lényegébőlkövetkezett, hogy elsősorbana városi fiatalság körében
terjedt. A belépés teljesen önkéntes volt. Csak az lépett be, aki magáévá tette a cserkészet eszméit, és
ha azokat nem követte, könyörtelenűlkizárták. Ebben az értelemben kiválasztott fiatalság volt ez, a
kiválasztást azonban, ahogy magát az egész cserkész életet is, az ifjúság, a fiatalság maga irányította és
tartotta kézben. Persze a cserkészmozgalom, ahogy minden társadalmi mozgalom, nálunk és a
világon mindenütt, természetszerűena kor társadalmába és eszmei áramlataiba illeszkedett hele, de
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nem volt politikai mozgalom, nem akart politikai eszméket propagálni, vagyideológiailag éltetni.
Embert akart nevelni a húszas évek szellemében és annak elképzelésében.

Hamarosan létrejöttek országonként a különböző cserkészszövetségek, ahogy nálunk is mega1a
kult a Magyar Cserkész Szövetség. A mozgalom nemzetközi és ugyanakkor mégis nemzeti volt.
Először tűzte ki céljául és valósította meg, hogy tagjai a legkülönbözőbb országokból időnként

összejönnek, együtt táboroznak, egymást testvérnek tekintik és együtt építik a világbékét azáltal, hogy
egymást megismerik és becsülik. Ez a nemzetközi mozgalom azonban mindenütt nemzetivé is lett és
a magyarcserkészet is magyarmozgalommá vált. Az egyenruha nemzetközileg azonos volt, a cserkész
törvények is ugyanazok voltak, a cserkész tízparancsolat, amelyik lényegében a nyugati világnak
évszázadok során kikristályosodott keresztény humanizmusát és erkölcsi normáit öntötte formába.
Mindez nemzetközi volt, de ezen belül a szellemben, a mentalitásban, a magatartás bizonyos
formáiban a nemzeti sajátságok érvényesültek kezdettőlfogva. Elsősorban mindenütt a városi ifjúság
kapcsolódott be a cserkészmozgalomba, de nemcsak a gimnazista középiskolások, hanem már
kezdettőlfogva a nagyipari üzemek fiatalsága is. Ne felejtsük, legelsőkközött ott volt a Csepel Művek
cserkészcsapata is. A falusi ifjúság kevésbé vonódott be, számukra nem jelentett olyan vonzerőt a
természetbe való visszatérés, ők még sok tekintetben a régi, teljesebb emberi életet élték.

Visszaemlékezve a magam fiatal korára, tudom, rnít jelentett az, hogy mi, városban élő gyerekek a
cserkészet révén minden hétvégén kinn jártunk a hegyekben, az erdőkben, és a természet mellett
megismertük az ország valóságát is. Azt a valóságot, amely nélkül nem lehet tájékozódni, történelmet
alakítani vagy jövőt építeni. Mi a cserkészet révén találkoztunk a faluval, a falusi parasztokkal. a
kisvárosi mesteremberekkel, a magyar élet egészével, és azt hiszem, nem én vagyok az egyetlen,
akinek életére ez elhatározó és döntő befolyással volt.

Hosszú ideig a cserkészetet. ahogy általában a két világháború közti történetet is, nálunk teljesen
egysíkúan és egyoldalúan értékelték. Ahogy a kor a magyar fasizmus idejének bélyegzódött, a
cserkészmozgalmat is fasiszta szervezetként, mint politikai és katonai előképzéstértékelték. Ma már
kimondhatjuk, hogy ez nem így volt. A magyar cserkészet benne élt a korban és a kortól szabadulni
természetesen nem tudott, de nem volt politikai, ideológiai mozgalom. Embert és magyart akart
nevelni, és azt hiszem, céljai és a megvalósításra törekvő eszközei nemcsak akkor voltak modemek,
hanem még ma is annak nevezhetők.Nem szokták említeni, hogy a magyar népdalt. a népdaléneklést
a cserkészet tette Magyarországon mozgalommá, a magyar népi táncok és a magy:Jr paraszti kultúra
kiemelését a néprajzi érdekességból a n1indennapi magyar kultúra szféráiba nagyrészt a cserkészet
indította el. És arnikor az 1940-es években, a fasizmus előretörésének a hatására, nálunk is
polarizálódtak a dolgok és a kormányzat a cserkészetből katonai előképzést akart kialakitani, erre
mintegy válaszként az "Öregcserkészek", a .Regöscserkészek" tudatosan a népi kultúrához fordultak
vissza, mintegy tiltakozásul a német politikai eszmék, a fasizmus ellen. A népi mozgalom gyökerei
mélyen lenyúltak a cserkészmozgalomba. Ha pedig sorra vesszük a háború utáni évek alkotóarr építő
nemzedékének tagjait, mindenütt találkozhatunk a volt cserkészekkel. akik emberséget, kötelesség
teljesítést, a nehéz helyzetekben való helytállást tanultak. akik megtanulták azt, hogyan lehet vagy
legalábbis hogyan kell megpróbálni rnínden körűlmények között hűnek maradni azokhoz az
eszményekhez. amelyeket fiatalkorukban oltottak belénk.

1948-ban a cserkészmozgalmat is megszüntették, beolvadt az üttörőmozgalomba és Kommunista
Ifjúsági Szövetségbe. Mindkettő több mindent átvett a cserkészettől. a lényeget azonban nem tudta
átvenni. Nem tudta átvenni az ifjúság belső önkormányzatát és azt, hogy minden körűlményekközött
a közösségért élőketneveljen. Úgy vélem, a cserkészmozgalomnak voltak és vannak olyan tanulságai,
amelyek nemcsak a történetíróra tartoznak, hanem amelyeket napjainkban is érdemes elővenni.

Ez a kiállítás a cserkészmozgalom magyarországi megszüntetése óta az első. Összegyűjtötte a
tárgyakat, iratokat, fényképeket és méltó emléket állít a mozgalomnak, amely nemzedékeket nevelt
Magyarországon. Minden dicséretet megérdemel a rnüzeum, hogy ezt vállalta. Akiállítás anyaga - azt
hiszem - mindenkit meggyőzhetarról, hogy a cserkészmozgalmat nem kell szégyellnünk. nem kell
letagadnunk, hogy cserkészek voltunk s nem kell megtagadnunk eszményeit.

Kérem a jelenlévőket és azokat, akik most nem lehetnek itten, hogy a Möra Ferenc Múzeumot,
amely ezzel a kiállítással elkötelezte magát a cserkészmozgalom emlékeinek gyűjtésére, tiszteljék
meg azzal, hogy a még meglévő dokumentumaikat. tárgyaikat, a cserkészet történetére, múltjára
vonatkozó emlékeiket átadják megőrzésre.Jöjjön létre a cserkészmozgalom múzeuma. Ez a müzeum
- reménységem szerint - az eleven életet fogja táplálni.

A kiállítást megnyitom.
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