
kevesebbet és szelídebbet, mint amit jelentenek? Miért kell pontatlan fordításokban és
gondolati transzplantációkban enyhítgetni a létezés lényegi drámáját Jézus Krisztus
történetében? "Repesett" vagy "táncolt" az a magzat Erzsébet méhében Vizitációkor?
Ebben a látszólag parányi eltérésben van elrejtve egy magatartás kérdésessege és
(kijelentő bátorságban) a gyógyítása is: táncolt!

Az út, az utunk befelé visz. Alighanem erről van szó. Hiába vagyunk már valahol,
valameddig már eljutottunk, a magyar egyház szentgyónásra, azaz megtéresre készül.
Ennek épp az a szepsége, hogy elölről kell kezdeni mindent. Innen látszik igazán a világ,
igazán magunk. A veszendőségünk és az elhagyatottságunk. Innen látszik, mennyire
rászorul a világ az egyházra, mennyire rászorulunk a megváltásra.

Nem szabad félnünk. Meg ne ijedjünk. különben Ő ijeszt meg minket a világ szeme
láttára, Jeremiás szavai szerint.

SURJÁN IÁSZLÓ

A cserkészet mai feladatai

A cserkészmozgalom helyzete ma

Nem mindennapi jelenség, hogy egy mozgalom több mint nyolcvan éven keresztül ne
veszítsen vonzerejéből:a világon 26 millió fiú és lány vallja magát cserkésznek Kell tehát,
hogy valamilyen "titka", valamilyen ereje legyen ennek a mozgalomnak. A Magyar
Cserkészszövetség újjászerveződéseután sorra alakulnak a cserkészcsapatok, és a cserké
szek száma robbanásszerűerr nő. Mindez felsöbb irányítás nélkül, spontán módon zajlik,
sokszor a gyerekek saját kezdeményezésére. Ez annál is meglepőbb, mivel negyven éven
keresztül csak titokban, turistacsoportnak vagyevezős klubnak álcázva működhetett egy
egy cserkésszerü közösség,

Amikor a mai cserkészet célját, nevelési elveit akarjuk meghatározni, szem előtt kell
tartanunk a következőket:

1. Meg kell őriznünk a régi magyar cserkészet értékes hagyományait, anélkül azonban,
hogy a nosztalgikus emlékek hatására mindent ott akarnánk folytatni, ahol egykor
abbahagytuk

2. A Cserkészek Világszövetségének mindenütt elfogadott elveit kell követnünk.
3. Figyelembe kell vennünk a mai gyermekek sajátosságait, az őket érő hatásokat.

Ismernünk kell érdeklődési területüket, vágyaikat. Nem arról van szö, hogy ezeket
maradéktalanul ki kell elégítenünk, hanem hogy számolnunk kell velük. A cserkészetnek
azt kell nyújtania, amit másutt nem, vagynem úgy kapnak meg, mint nálunk.

"Acserkészet önkéntes, fiatalok részére szervezett, politikamentes nevelómozgalom,
amely mindenki előtt nyitva áll, származásra, fajra, osztályra vagyvallási felekezetre való
tekintet nélkül" - határozta meg a cserkészet lényegét Robert Baden-Powell, a
mozgalom alapítója. A cserkészek önkéntes elhatározás alapján csatlakoznak: a mozgalom
hoz, és fogadják el annak alapelveit. Az alábbiakban a meghatározás egyes pontjait
szeretném részletesebben, és mai .heíyzetünkre való tekintettel megvizsgálni.

833



A cserkészet és a politika

A cserkészet nempolitikai mozgaiom. Nem vesz részt tehát a hatalomért vívott harcban,
hiszen ez a politikai pártok feladata. A Magyar Cserkészszövetség elzárkózik minden napi
politikával kapcsolatos tevékenységtől.Nem szolgálhat politikai köntösbe burkolt egyéni
törekvéseket sem. A cserkészet az egész magyarság szeretetére és szolgálatára kívánja
nevelni a gyerekeket. A múlt cserkészvezetői is igyekeztek mindig ellenállni a külső

politikai befolyásnak Sajnos azonban ez nem mindig járt sikerrel, hiszen negyven évvel
ezelőtt be is tiltották a cserkészetet.

Apolitikamentesség hangsúlyozása mellett azonban arra is gondolnunk kell, hogy a mai
gyermekek tíz-tizenöt év mülva felelős állampolgárokként politikai szerepre is vállalkez
hatnak. Ezért koruknak, képességüknek és képzettségüknek megfelelően meg kell
ismerkedniük átfogó nemzetpolitikai kérdésekkel is:a magyarság, a magyarság történelmi
szerepének, a magyarság ősi művészetének, a család és a gyermekáldás, valamint
társadalmunk fontos szociális kérdéseivel.

A cserkészet célja

Acserkészet célja az egyén képességeinek minél teljesebb kibontakoztatása. Ez azonos cél
a világon mindenütt, Ezenkívül azonban minden nemzet megfogalmazta még azt a sajátos
célt, ami összhangban van saját karakterével, kultúrájával is.

A cserkészet természetesen nem pótolhatja a családi, az iskolai, a vallási és a társadalmi
nevelést. Ezeknek csupán kiegészítője lehet. A Magyar Cserkészszövetség vezetősége a
cserkészet fő nevelési célját már évtizedekkel ezelőtt is a .magyarabb magyar és
emberebb ember" jelszóval jelölte meg. A cserkész számára mindig idegen volt a nemzeti
és a nemzetközi élet szembeállítása. A más népekhez való helyes viszonyulást a külföldi
cserkészektől tanulhatjuk meg, akik a más népek fiait, mint azonos lelki célokért
küzdöket, testvéreiknek tekintik.

A cserkészet alapelvei

A Cserkész Világszervezet három alapelvet ír elő minden cserkész számára:
az Isten iránti kötelesség,

- a mások iránti kötelesség,
- és a magunk iránti kötelesség elvét.
Az lsten irántikötelesség az egyén lelki és hitbeli értékekhez való viszonyát szabályozza.

Baden-Powelltől egyszer megkérdezték, hogy mi köze a vallásnak a cserkészethez. Ezt
felelte: "Semmi. Az már benne van, mint a cserkészet egyik alaptényezője."

Sík Sándor szerint a cserkészet lehetőséget nyújt a mindennapi gyakorlatba átültetett
vallásos nevelésre. Volt idő, amikor az ökumenikus nevelésre is egyedül a cserkészet volt
képes hazánkban. ,,A cserkészet nálunk az az intézmény - hazánkban alighanem az
egyetlen -, melyhen a különböző vallásokhoz tartozó egyének tökéletes barátságban,
megértésben, súrlódások nélkül dolgoznak egymás mellett" - írta SíkSándor. Mert minél
inkább ragaszkodik valaki a saját hitéhez, annál jobban becsüli mások vallását. A Magyar
Cserkészszövetség az egyéntől és a csapattól egyaránt megkívánta - és ma is megkívánja
- a gyakorlati vallásos életet, ugyanakkor nem utasítja el a vallásos nevelésben nem
részesült gyerekeket sem, hiszenjézus is azt mondotta, hogy nem az igazakért jött. Ez a
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fajta nyitottság azonban nem vonatkozhat a felnőtt vezetőkre, mert azok befolyása esetleg
káros lehet a cserkészmozgalom számára.

A cserkészet a különböző felekezetekhez tartozóktól nem kívánja hitelveik feladását,
azonban megengedhetetlennek tartja, a vallás gyakorlásában a közösködést, amely az
elszürküléshez, a közömbösséghez vezethet: tehát a katolikusok szentmiséje alatt a
protestáns gyerekek számára istentiszteletet vagy bibliaórát kell szervezni. A cserkész
programokkai együtt járó közös imádságokat természetesen közösen, kellő bölcsességgel
kiválogatott imákat mondva kell végezni.

A cserkészet nem akar közvetlen egyházi irányítás alatt működő hitbuzgalmi egyesü
letté válni, azonban utat akar találni a gyerekek lelkéhez, és a vallásos lelkületű vezetők

példamutató életével hatni szeretne erkölcsi világuk fejlődésére.Ezért aki vezetőként akar
részt venni a cserkészet jellemnevelőmunkájában, szilárd erkölcsi meggyőződésselkell
rendelkeznie, amely kizárólag az istenhitben gyökerezhet. Akikvezetői hivatástudata nem
a hitből táplálkozik, alkalmatlanok erre a munkára. A nemzet és a cserkészet megújítása
csak olyanoktól várható, akik egyszerre merítenek a magyarság szellemi kultúrájából és
hitük örök forrásából.

A cserkészetnekolyan programot kell kidolgoznia, ami hiányzik, vagycsakfogyatékosan
található meg társadalmunkban: a becsületre, a kötelességtudatra, a szolgálatkészségre,
egymás és a természet megbecsülésére és az erkölcsi tisztaságra kell nevelnie. Ezen
értékek becsülésére pedig hit és Isten nélkül senkit sem nevelhetünk

A mások irántikötelesség a cserkészet második alapelve. Ezhűséget jelent a haza iránt,
részvételt a társadalom és a természet integritásának tiszteletben tartásában.

A sovinizmus nélküli hazaszeretet lehet csak a béke és egymás megértésének záloga.
Hazaszeretetünk olyan legyen, amely hazánkat a világ más nemzetének megismerésére, a
velük való szolidaritás felé vezeti. Először legyen béke és megértés saját hazánkban, akkor
majd közvetíthetjük tiszta és nemes eszményeinket a határokon túlra.

A cserkészek 6. törvénye mindig hangsúlyozta a természet védelmét. A fejlődés

érdekében az ember nem zsákmányoIhatja ki a természetet.
Mindemellett közvetlen környezetében is nagyfeladatok várnak a cserkészre. Köteles

ségei közé tartozik tehát a felkészülés minden olyan feladatra, amelykörnyezetébenvár rá.
A cserkésznek szeretnie és szolgálnia kell az embert és a természetet,

A magunk iránti kötelességben sokan talán önzést gyanítanak, holott kötelességünk
öröklött vagy szerzett képességeink kibontakoztatása - elsősorban embertársaink
érdekében. A cserkészet pedagógiájának célja és feladata, hogy segítse a fiatalokat
adottságaik fejlesztésében, amely egyben népünk és nemzetünk iránti kötelességük is.

az Angelika eszpresszó kerekasztalánál
1989. december 12-én, este 8 órakor

(Budapest, Batthyány tér 7.),

az "elóttünk egy nemzetnek sorsadű... ':
mi hát az író dolga és az irodalmi lapokér című sorozat keretében.

Az est házigazdája: Szentpál Mónika, az est vendégei: A Vigilia szerzői.
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