
Vagyoni tehát nem gyűj töt t , „életét tanulással, gondolkodással, az új eszmék vizsgálatával 
töltötte, és népe szolgálatára szánta" — írta róla kiváló tanulmányában Degré Alajos. A 
kivégzés előestéjén írt utolsó sorait egyetlen fennmaradt búcsúlevélben olvashatjuk: „Elvé-
geztetett, változhatatlantól elvégeztetett a mennyei örök tanátsban, hogy az életem holnap 
elvégződjön . . . Ó imádkozzanak, hogy a jó Isten engemet utolsó szörnyű szempillantásom-
ban erősítsen és bátorítson . . . Gondollyák, hogy a szerencsétlen őznek így kellett meghalni, 
hogy lenne másoknak példa. Én szívemből kívánom, hogy legyen halálom másoknak 
hasznára. Szerettem az életemet, szerettem volna megtartani, de másképp esett ..." 
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A magyar cserkészet történetéről1 

A múlt század második felének óriási ipari fejlődése a társadalomban is nagy változásokat 
hozot t létre. A korábban falusi környezetben vagy kisvárosban élő lakosság jelentős része a 
nagyvárosokba tömörül t és nemzedékek nőttek fel úgy, hogy a természettel jóformán 
minden kapcsolatuk megszakadt. A fogyasztói társadalomban specializálódtak a foglalkozá-
sok. Az emberi élethez szükséges javak előállítását most már szakosítva végezték, és 
mindenki csak a maga kis területét látta és ismerte. A társadalom tagjai elszigetelődtek, nem 
volt többé közösség, és ez már a századfordulón egyre több gondot okozot t pedagógusoknak 
és az ifjúság sorsával törődőknek. Különböző javaslatok, tervek születtek meg, hogyan 
lehetne ezt az ifjúságot visszavezetni az egészségesebb élet útjára. Ezek közé tar tozott Baden 
Powel angol tábornok terve is, amely közvetlenül a dél-afrikai búr háború után fogalmazó-
dott meg, részben talán éppen a náború tapasztalatai alapján, és ebből fejlődött ki a 
cserkészmozgalom. 

Baden Powel elképzelése arra vonatkozot t , hogy az egészségtelen városi környezetben élő 
ifjúságot miként lehetne visszavezetni a természethez való kapcsolathoz, hogyan lehetne 
visszaadni emberi méltóságát, hogy igazgatni tudja önmagát , hogy minden helyzetben 
megtalálja a kivezető utat, találékony legyen, önálló, ugyanakkor felelősséggel is rendelkez-
zék. Az ifjúság nevelésében ezt a célt tűzte ki, és elképzeléseibe — jó érzékkel — a fiatalság 
számára elengedhetetlen, romantikus életkellékeket is bevont, főként a tábori élet viszontag-
ságaiból. A szervezetnek katonás formát adott , ez azonban korántsem jelentette azt, hogy ez 
katonai jellegű szervezet lett volna. N e m katonákat akartak nevelni, hanem egészséges, 
minden szempontból helytállni tudó fiatalembereket. 

A mozgalom tehát Angliában indult. 1908-tól számítjuk a kezdeteit, amikor Baden Powel 
könyve megjelent a cserkészmozgalomról, és hamarosan egész Európában elterjedt. Már az 
I. világháború előtt létrejöttek Magyarországon is az első cserkészcsapatok a nagyvárosok-
ban, isKolákban, gimnazista környezetekben; igazi elterjedése azonban csak az I. világháború 
után, az 1920-as években indult meg. A cserkészmozgalom lényegéből következett , hogy 
elsősorban a városi fiatalság körében terjedt, teljesen önkéntes alapon. Csak az lépett be, aki 
magáévá tette a cserkészetnek az eszméit, és ha azokat nem váltotta valóra, könyörtelenül 
kizárták a cserkészek soraiból. Egy választott fiatalságnak a testülete volt ez, amelyikben 
azonban a választást, az ítéletet, ahogy magát az egész cserkészéletet is, az ifjúság, a fiatalság 
maga irányította és maga vette kézbe. Az 1920-as évek cserkészete nálunk és a világon 

'Elhangzott a Magyar Cserkészet Tör ténete című kiállítás megnyitóján, Szegeden, 1988. május 
27-én. (Szerk.) 

29 



mindenüt t — ahogy minden társadalmi mozgalom — természetszerűen a kornak a 
társadalmába és eszmei áramlataiba illeszkedett. De nem volt politikai mozgalom, nem akart 
politikai eszméket továbbadni vagy ideológiailag éltetni és megmagyarázni, embert akart 
nevelni az 1920-as évek szellemében és annak elképzelésében. 

Hamarosan országonként létrejöttek a különböző cserkészszövetségek, nálunk is megala-
kult a Magyar Cserkész Szövetség. Sajátságos, hogy ez a nagy nemzetközi mozgalom, 
Európa történetében először tűzte ki cé l jáulés valósította meg azt, hogy a legkülönböző 
országok cserkészei időnként összejöjjenek. A cserkész minden cserkészt testvérének tekint, 
és nagy a testvéri összefogása — ma talán úgy is mondhatnánk: —- a világbéke érdekében, az 
egymás megismerése, az egymás jó tulajdonságainak a tudomásulvétele, ez mindig a békét és 
az előremenést célozta. Ez a nemzetközi mozgalom azonban sajátságos m ó d o n nemzeti 
mozgalommá lett mindenüt t , és a magyar cserkészet is magyar mozgalommá vált. Az 
egyenruha nemzetközi volt, a törvények is nemzetköziek voltak, nevezetesen a cserkész 
tízparancsolat, amely lényegében a nyugati világnak évszázadok, sőt évezredek során 
kikristályosodott keresztény humanizmusát és erkölcsi parancsait öntöt te formába. Ez 
nemzetközi volt, de a gondolkodás, a magatartás bizonyos formái kezdettől fogva nemzetiek 
voltak, egyre inkább nemzeti irányba fordultak. A városi ifjúság volt elsősorban az, amelyik 
a cserkészmozgalomban részt vett, de nemcsak az értelmiségi, a gimnazista, a középiskolás 
ifjúság, hanem már a kezdetektől fogva a nagy ipari települések fiatalsága is, mint ahogyan a 
legelsők között ott volt a Csepel Művek cserkészcsapata is. A falusi ifjúság számára nem 
jelentett olyan vonzóerőt a természetbe való visszatérés, ők ilyen szempontból még a régi, 
teljesebb emberi életet élték. Visszaemlékezve a magam fiatal korára, tudom mit jelentett az, 
hogy mi, városban élő gyerekek a cserkészet révén minden hét végén kint jártunk a 
hegyekben, az erdőkben, és nemcsak hogy kint jártunk, hanem a természet mellett 
megismertük az ország valóságát is. Azt a valóságot, amelyik nélkül nem lehet életet építeni 
és nem lehet történelmet alakítani és nem lehet jövőt fejleszteni. Mi a cserkészet révén 
találkoztunk a faluval, a falusi parasztokkal, a kisvárosi mesteremberekkel, a magyar életnek 
az egészével, és azt hiszem nem én vagyok az egyetlen a cserkészek közül, akinek az életére 
ez meghatározó és dön tő befolyással volt. 

A cserkészeket, ahogy általában a két világháború között i időszak történetét, itt nálunk 
hosszú ideig teljesen egyoldalúan és egysíkúan kezelték. Ahogy ez a kor a magyar fasizmus 
idejének bélyegződött, a cserkészmozgalom is egy fasiszta egyesület és egy politikai 
előképzés rangjára süllyedt le ebben az értékelésben. Ma már elismerjük, és ki is mondhat juk, 
hogy ez nem így volt. A magyar cserkészet nem szolgált politikai pártot, jobboldali vagy 
baloldali ideológiát. Benne élt a korban, és bár a kortól természetesen nem tudot t szabadulni, 
de nem politikai mozgalom volt. Embert és magyart akart nevelni és azt hiszem, céljai és a 
megvalósításra törekvő eszközei nemcsak akkor voltak modernek, hanem még ma is annak 
nevezhetők. 

N e m szoktak róla beszélni, hogy a magyar népdalt, a népdaléneklést mozgalommá 
tulajdonképpen a cserkészet tette Magyarországon. N e m szoktak róla beszélni, hogy a 
magyar népi táncnak és a magyar paraszti kultúrának a néprajzi érdekességből a mindennapi 
magyar kultúra szféráiba való emelését részben a cserkészet indította el. És azután, 
különösen már a későbbi években, amikor az európai harcoknak és a fasizmus előretörésének 
a hatására nálunk is polarizálódtak a dolgok, és a kormányzat a cserkészetből valóban 
katonai előképzést akart kialakítani, a cserkészek egyik ága, az öreg cserkészek, a regős 
cserkészek tudatosan a népi kultúrához fordultak, mintegy tiltakozásul minden idegenből 
jött, fasiszta eszme elterjesztése ellen. A népi mozgalom gyökerei jórészt a cserkészmozga-
lomban mélyedtek el és gyökereztek, és ha megnézzük a náború utáni éveknek az alkotóan 
építő nemzedékét, akkor mindenütt találkozhatunk a volt cserkészekkel, akik emberséget, 
kötelességteljesítést, a nehéz helyzetekben való helytállást tanultak, azt, hogy miként lenet 
vagy legalábbis miként kell megpróbálni minden körülmények között hű maradni azokhoz 
az eszményekhez, amelyeket fiatal korunkban oltottak belénk. 

1948-ban a cserkészmozgalmat is megszüntették, beleolvadt az út törőmozgalomba. Az 
út törőmozgalom több mindent átvett a cserkészettől, de valahogy a lényeget nem tudta 
átvenni belőle. Nem tudta átvenni azt, hogy minden körülmények között az emberré 
nevelést helyezze az első vonalba. Azt hiszem a cserkészmozgalomnak voltak és vannak 
olyan tanulságai, amelyek nemcsak a történetírókra tar toznak, hanem amelyeket még 
napjainkban is érdemes volna elővenni. „ . , 

Benda Kaiman 
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