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Kedves Cserkésztestvéreim! 

  

Imre a megszokott precízségével ismertette azokat az adatokat melyek mozgalmunk egészségének, 

életerejének csalhatatlan bizonyitékai.   Ezt jól is tette mert a mérésben, számolásban és becslésben 

nagyon gyenge ellenfél az ügyvéd a mérnöknek! Az a szerencsém mai mondanivalóm szempontjából, 

hogy mozgalmunkban vannak olyan célkitűzések és feladatok, olyan eredmények és nehézségek 

melyeket nem lehet mérőszalaggal lemérni, amire még a tudomány nem talált ki stopperórát és 

mérleget.   Ezekre a “metafizikai” feladatokra és kihívásokra szeretnék egy kicsit kitérni a nekem szánt 

időben. 

 

1930-ban, a Magyar Szemle Társaság felkért egy irodalomtörténész tanárt a Szegedi Tudományos 

Egyetemen, hogy a magyar cserkészmozgalomról készítsen egy ismertető tanulmányt.   Bár akkor 

még húsz évet sem létezett a Magyar Cserkészszövetség, a negyvenegyéves piarista tanár egy 

csodálatosan sikeres fiatal mozgalomról számolhatott be, nemcsak akadémikusként, hanem mint 

annak egyik alapítója is.  

  

A Magyar Cserkészszövetség 1930-ban már egy nagyhírű, 10,000 fős nemzeti nagytáborral és két 

Világjamboree sikereivel büszkélkedhetett, és világcserkész körökben már olyan pletykák is 

keringtek, hogy esetleg a negyedik Világjamboree házigazda szerepére lesz felkérve, de Sík Sándor 

ezekkel az eredményekkel viszonylag keveset foglalkozott százoldalas művében.  Szövetségünk nagy 

ideológusa sokkal fontosabbnak tartotta az olvasókkal ismertetni a cserkészet lényegét: 
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polgárnevelő, pontosabban különleges jellemnevelő módszerét.  Ezt tömören igy foglalta össze: „A 

cserkészetben nincs külön jellemnevelés: nevére méltó cserkészcsapatban minden a jellemnevelést 

szolgálja… A cserkészet programjában minden ennek az egyetemes szempontnak van alárendelve; 

ami közvetve, vagy közvetlenül ezt nem szolgálja, annak a cserkészetben nincsen létjogosultsága.  

Törvénymagyarázat vagy sátorépítés, tábortűzi beszélgetés vagy nyomolvasás, lakatos próba vagy 

távolság becslés: minden arra való, hogy tisztább szemű és tisztább lelkű, ügyesebb kezű és erősebb 

szívű, önmagát és az embereket reálisabban ismerő, tudatosabban dolgos és tudatosabban magyar, 

meggyőződésesebben cserkész egyéniségeket neveljen Istennek, hazának és emberiségnek.” 

 

Ez a Sík idézet tökéletesen megfogalmazza mind a háború előtti magyarországi, mind a külföldi 

magyar cserkészet hagyományos hozzáállását a cserkész jellemneveléshez: azt, hogy a cserkészetben 

a jellemnevelés az nem programpont, nem munkaterv szakasz, hanem maga a cserkész élet 

megélésével jön létre.  Az az emberebb ember, akit a cserkészet kíván formálni az az őrsben, a 

portyán, a táborban, a tábortűznél formálódik minden különösebb beavatkozás nélkül.  Ebben a 

„tudat alatti,” a cserkészkedés közben és által becsempészett jellemnevelésben bíztunk mi is, ez 

szerepel próbarendszerünkben, ezt tanítottuk a vezetőképzésünkben. 

 

A másik érdekesége a Sík idézetnek, hogy a piarista pap (később tartományfőnök), amikor sorolja a 

cserkészet jellemnevelő mozzanatait nem tesz említést a cserkészetben történő, kimondottan vallás 

jellegű tevékenységekről.  Sík Sándor csak nem feledkezett meg a cserkészetben történő imáról, a 

vasárnapi miséről, illetve Istentiszteletről, a lelkigyakorlatokról és az egyéb lelki programokról?!  

Szerintem egyértelmű, hogy ezek a vallásos elemek azért nem érdemeltek az idézetben külön 

megemlítést mert 1930-ban egyértelműen részei voltak a cserkészet programjának. A háború előtti 

népszámlálási adatok szerint a magyarság 68 százaléka katolikus (római és görög) volt, 27 százaléka 

pedig református, evangélikus, görög-keleti vagy egyéb protestáns felekezetű. Tehát a magyarság 95 

százaléka kereszténynek vallotta magát, 4.3 százalék izraelita, illetve zsidó vallású volt és csak hét 

tized százalék tartotta magát “egyébnek.”  A cserkészet egy kimondottan keresztény társadalomban 

élő keresztény ember találmánya volt melyet elsősorban keresztény hátterű fiuk számára talált ki.  És 

amikor Angliából a cserkészet tovább terjedt, elsősorban Európa keresztény országaiban és egy 

túlnyomórészben keresztény Amerikában eresztette első, erős gyökereit.   A háború előtti magyar 

cserkészet kereszténysége épp olyan természetes és adott körülmény volt, mint annak a magyarsága: 

a cserkészet csupán visszatükrözte és ápolta azt az adott vallásosságat, amit a gyermek a családból, 

az iskolából és a templomból hozott magával az őrsi gyűlésre és a táborba. 

 

Lassan száz évet számolunk Sík Sándor tanulmánya óta, abból hetvennyolc éve cserkészkedünk mi 

magyarul a Kárpátmedencén kívül. Megmaradásunkon, körülményeinken elcsodálkozna Sík Sándor, 

Teleki Pál és Baden-Powell: négy kontinensen, 14 országban idegen nyelvterületeken igyekszünk 

magyarul öntudatú fiatalokat nevelni másod, de egyre inkább harmad és negyed generációs 

magyarszármazású gyerekekből.  Nem túlzás azt mondani, hogy erre az óriási feladatra, 
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magyarságunk megtartására külföldön, fordítottuk erőnk és figyelmünk legnagyobb részét a huszadik 

században: a KMCSSZ küzdelme leginkább a magyarságunk megtartásának, a nyelvünk megőrzésének 

küzdelme volt.  Bár nem mondhatjuk, hogy ezt a harcot megnyertük, de a Magyarországra utazás 

könnyítésével, a külföldön működő magyar iskolák segítségével, az átfogó magyarságismereti 

programunkkal és semmiképpen sem utolsó sorban az anyaország kitartó és nagylelkű támogatásával 

úgy érzem, hogy az asszimilációval sikeres patthelyzetig harcoltunk és harcolunk.  Nyilvánvaló, hogy 

ez a harc folytatódik amig magyar cserkészet létezik külföldön és megnyerni talán nem fogjuk, de 78 

év után jogos büszkeséggel és bátorsággal mondhatjuk, hogy elveszíteni sem fogjuk. 

 

És közben az emberebb ember célunkkal nem kellett igazán törődnünk, mert az persze magától 

adatik.  Amig magyarul csomózunk és számháborúzunk, amig őrsben élünk és a tábortűznél együtt 

magyarul énekelünk, a cserkész jellem magától megterem, úgy ahogy azt Sík Sándor megírta 93 évvel 

ezelőtt, ugye?  Továbbra is bízhatunk abban, hogy elég cserkészkedni, elég táborozni, elég potyázni 

és kirándulni, hogy a tíz törvényben lefektetett ember ozmózis-szerűen előálljon, ugye? 

    

Mint egy búvópataki áramlat, már néhány éve elindult több Szövetségi körben egy halk, de kitartó 

dübörgés a jellemnevelésünk terén.  Növekvő bátorsággal kezdtek többen is egy nehéz kérdéssel 

foglalkozni: valóban sikeresek vagyunk-e az emberebb ember nevelésben? Fiataljaink immunisak a 

kor szellemromboló hatásaira csupán azért, mert magyar származásúak és cserkészek?   Még mindig 

bízhatunk abban, hogy egy egységes keresztény valláserkölcsben vetett hit a mai cserkesz és 

cserkészvezető kiindulópontja a cserkész jellem útján, még akkor is amikor minden felmérés azt 

mutatja, hogy a hagyományos vallási hovatartozás világszerte hanyatlik?  És ha nem, akkor hogyan 

tovább, hogyan értelmezzük a tíz törvényt, a fogadalmunkat és erkölcsrendünk alapjait? 

 

Ezzel az alapvető kérdéssel, hogy cserkeszvezetőink aktuálisan milyen alapból közelítik meg a 

cserkész értékrendet, először itt az első kerületben foglalkoztatok a Kopernik19-nevü felmérésben. 

Amikor a Kopernik eredményei az Intező Bizottsághoz is eljutottak 2021-ben, annak fontosságát 

felmérve, az IB egy munkacsoportot létesített, hogy egy Kopernikból kiinduló, átfogó felmérést 

végezzen a lelkiségről a Szövetség vezetői között.  Ez az élcsoport (melynek többek között Pándi Árpi, 

Győry Andris és Nádas Krisztina is tagjai voltak)  azzal kezdte tevékenységét, hogy 13 körzetből 

képviselőket verbuvált kiket “Pisztrángoknak” nevezett a Mécs László vers szereplői után, feladatjuk 

pedig a “Pisztráng 21” nevet kapta.  A munka folyamán ezeknek a Pisztrángok száma elérte a 35 

személyt is és minden kerület és majdnem minden körzet képviseltette magát. 

 

Miután összeállt a Pisztráng csapat, elindult egy rendkívüli és példátlan kétéves folyamat a KMCSSZ 

eddigi történetében.  Az első feladat annak a kérdőívnek az elkészítése és megfogalmazása volt 

melyet bizonyára a jelenlévő cserkészvezetők mind láttak (ha nem is töltötték ki), melynek elsődleges 

célja az adatgyűjtés volt. Az elkészült Pisztráng kérdőív kitöltésére minden 16 éven felüli cserkész (és 

minden annál fiatalabb kiképzett cserkészvezető) meg lett hívva.   A Pisztráng csapat érdeme, hogy 



Külföldi Magyar Cs erkészszövetség  

Hungarian Scout Association in Exteris  

 

  
  

KMCSSZ 2850 Rt. 23 North Newfoundland, NJ 07435   

végülis 434 vezető töltötte ki a Pisztráng21 kérdőívet, világszerte a kitöltésre jogosult vezetőink 53 

százaléka. A 13 körzetből 9 érte el, hogy a kitöltésre jogosult vezetőinek több mint ötven százaléka 

vett részt a felmérésben.  A résztvevők majdnem 55 százaléka őrsvezetők és segédtisztnek voltak. 

Összesen 27 alkalommal találkozott virtuálisan a Pisztráng csapat, hogy a kérdőívet véglegesítse, 

majd a beérkezett válaszokat, melyek 21,000 külön adatpontot foglaltak magukban, feldolgozza és 

értelmezze. Monumentális és értékes összmunka volt.   

 

A Pisztráng21 projekt eredményeinek és javaslatainak, majd az IB.-nek a kapcsolatos döntéseinek 

részletes ismertetése túlhaladják jelentésem határait (igy is túl hosszan beszélek), de azok irányzatát 

talán igy tudom tömören összefoglalni: fiatal vezetőink (és feltehetően a sorban álló cserkészeink) 

ma már sokkal ritkábban érkeznek hozzánk azzal a megalapozott keresztény valláserkölcsi háttérrel, 

amely Sík idejében még természetes volt. Egyre több fiatal úgy jelentkezik cserkésznek, hogy otthon 

nem részesült semmilyen komolyabb vallási nevelésben. Hasonlóképpen, egyre több az olyan 

cserkészvezető akinek a lelkisége már nem csak (és nem egyértelműen) keresztény jellegű. Világot 

átfogó mozgalmunkban a hozzánk érkező, különböző kultúrákban élő magyar származású fiatalok 

megalapozott vallási hátterét ma már nem tekinthetjük sem egységesnek, sem természetesnek.  

 

Ezekhez a megváltozott, 193O-ban nemlétező körülményekhez hogyan közeledjen keresztény 

alapokra épült mozgalmunk? Elsősorban figyelemben kell tartsuk, hogy a cserkészet sosem volt 

hitbuzgalmi, illetve hitéletet megalapozó, hittéritő mozgalom, hanem a társadalom és tagjainak a 

már megalapozott hitéletét tükrözte vissza és ápolta. Mi a cserkészkedésre szánt átlag havi 8-10 óra 

alatt képtelenek vagyunk pótolni azt a hitéleti nevelést, ami az otthonban, az iskolában és a templom 

padban ma már gyakran nem történik meg.  Ez határozottan nem azt jelenti, hogy letagadjuk, 

elhallgatjuk mozgalmunk keresztény alapjait. De szükség van arra, hogy áthelyezzük a gyakorlati 

figyelmünket és hangsúlyt a keresztény alapokból eredő és valóban univerzális cserkész értékekre: 

az önzetlen szolgálatra, a testi/lelki tisztaságra, a testvériességre, a kölcsönös tiszteletre és a tíz 

törvényben megfogalmazott életvitel többi vonására.  Ezeket az értékeket (és az elfogadásukkal 

elnyert életformát) kell előtérbe helyezni, ezeket kell elfogadják mind azok, akik cserkészeknek 

akarják magukat hívni, és fordítva is, akik ezeket elfogadják és élik azokat pedig mozgalmunk teljes 

mértékben cserkészeknek kell elfogadja!  Továbbra is kötelességünknek tartjuk a hozzánk érkező 

fiatalok hazulról hozott vallásosságát alátámasztani és ápolni, ez nem változott.  De nem csak ezeket 

a fiatalokat szolgáljuk: feladatunk a tíz törvényben megfogalmazott embert formálni még olyanokból 

is, akik számára a kereszténység idegen vagy akik más erkölcsi meggyőződésből közelednek a 

cserkészethez.  Teleki Pál mondta, hogy “Örülök amikor szavak helyett tetteket látok.” Mi is örüljünk 

mind azoknak, akik magatartásukkal, munkájukkal és életvitelükkel a tíz törvény értékeit tükrözik.  

 

De a hanyatló vallásosság és Istenhit csak egy jelenség, ami korunkban terheli a cserkész jellem 

kialakulását.  Ehhez még hozzá jön, hogy az iskola és a társadalom már nem a szülők és a cserkészet 

partnerjai a jellemnevelésben.  Az iskolák (tisztelet a kivételnek) már a múlt században az egyéni 
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szabadság és önmegvalósítás jegyében gyakorlatilag abbahagyták nem csak a valláserkölcsi nevelés, 

hanem a jellemnevelés minden fajtáját. A nyugati társadalmakban pedig a fiatalokat megpályázó 

zene, filmek, videó játékok és uralkodó kultúra minden eszköze egy eltorzult értékrendet, az 

embertelenség, a fogyasztás, az önzés és a szabadosság evangéliumát hirdetik a minden gyerek  

zsebében található technológia napi 24 órás közvetítésével. Mécs László másik kedves versét idézve, 

ma már egy sokkal sűrűbb vadócban próbál a cserkészet rózsát oltani. 

    

Ezekkel az alapvetően megváltozott társadalmi körülményekkel szembenézve, több 

cserkészvezetőben megerősödött az az érzés, hogy ma már sajnos nem elég a cserkészélet egyszerű 

megélése ahhoz, hogy a cserkészetben az az ember formálódjon, aki a tíz törvényben le van rajzolva. 

1930-ban még esetleg elég volt az őrsi élmény, a portyán gyakorolt összmunka, a próbarendszer 

követése, hogy az emberebb ember a kezünk alatt kialakuljon, de ma már nem. Egy céltudatosabb, 

koncentráltabb, átfogóbb és gyakorlatibb jellemnevelésre van szükségünk ma, ha azt akarjuk, hogy a 

cserkészet elősegítse a tíz törvény jellemének a kialakulását.   

  

Ennek a feladatnak a teljesítésére összeállt egy másik, eddig még kis létszámú vezetői munkacsoport: 

Fogarasi Miki, Marshall Tomi, Forrai Tamás atya és Magyaródy Tomi, kik a “Forrás” nevet választották 

maguknak.  A Forrás munkacsoport célja a jellemnevelésünket a gyakorlati cserkészet felszínére 

hozni, először a közös cserkészértékek megfogalmazásával és a vezetőképzésünkben, de idővel 

csapat, raj és őrsi szinteken is.  Felfogásukban a céltudatos jellemnevelést épp úgy kell fokozatosan 

felépíteni korcsoportonként, kezdve már kiscserkész korban, mint a gyakorlati cserkészismeretket.  

Idővel a munkájuk a próbarendszerünk alkalmazását, az őrsi, raj és csapatéletet, a cserkészet minden 

tevékenységét igyekszik majd érinteni.  A Forrás munkacsoport első igyekvései a 2022-ben lezajlott 

három tisztképző táborban megtörténtek, ahol a Forrás-féle felfogások és anyag a tábor előtti 

hivatástisztázáson és a táborok átdolgozott jellemnevelési előadásaiban is szerepeltek.  A jelöltek 

visszajelzései alapján ezek az első lépések a gyakorlati jellemnevelés irányába nagyon sikeresek voltak 

és a 2023-as vezetőképzési ciklusban kibővített formában folytatódnak.  Az “emberebb ember” 

célkitűzésünk mai megvalósításához kritikusan fontos a Forrás munkacsoport munkája és ehhez 

keresnek munkatársakat minden kerületben.  Fogarasi Mikinél és Marshall Tominál lehet jelentkezni. 

 

Azért ülünk ennyien itt ma, azért létezik még 78 év után is külföldi magyar cserkészet, mert 

mozgalmunk képes volt a történelem és a magyar sors váratlan kanyarjait sikeresen bevenni.  De 

amennyiben a huszadik század legnagyobb kihívása az idegen nyelvterületeken, idegen 

környezetekben való újrakezdés és megmaradás volt, meggyőződésem, hogy a 21. században a 

legnagyobb kihívásunk a cserkész jellem megteremtése lesz egy elidegenedett és sok ízben 

ellenséges társadalmi erkölcsrend közepette.  Ez az új harc valószínűleg keményebb, körülményesebb 

lesz az előzőnél, de küzdeni muszáj, mert a világnak ma nagyobb szüksége van a tíz törvény emberére, 

mint valaha.   
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Ezt a társadalmat gyógyító, embert formáló, tehetséget, időt és erőfeszítést megérdemlő “jó munkát” 

kivánom mindannyiunknak!    

 

Köszönöm a figyelmeteket. 

 

 Jó munkát!  

 

ifj. Vajtay István cscst. 

  

 

  


