
Mészáros István

SÍK SÁNDOR ÉS
A MAGYAR CSERKÉSlPEDAGÓGIA
II.

"A cserkészet"

A Szekfű Gyula szerkesztésében megjelenőMagyar Szemle, illetőleg a mögötte álló
Magyar Szemle Társaság adta ki a Kincsestár címu tudományos népszerűsítő

könyvsorozatot, a legjelesebb szakemberek tollából. Ennek 105. számaként jelent
meg 1930-ban Sík Sándor A cserkészet címü kis kötete. CA szerző mint "egyetemi
tanár" szerepel a címlapon, 1929-től a szegedi egyetem magyar irodalomtörténet
professzora, egészen 1944-ig.)

Áttekintve a külföldi és a hazai cserkészet történetét, A cserkészet pedagógiai
alapgondolatai címu fejezetben foglalja össze a már ismert elveket, néhány újsze
rűen' megfogalmazott elképzeléssel együtt. Rámutat arra, hogy ami a cserkészet
ben új, eredeti és zseniális, az éppen a sokfelől származó különféle pedagógiai ele
mek "bámulatosan gyakorlati nevelő érzékkel megalkotott egysége". A magyar
specialitás: "Mindezt pedig nem idegen elem módjára egészíti ki, hanem minden
ízében átjárja a jellemnevelés munkája. A cserkészetben nincs külön jellernneve
lés: nevére méltó cserkészcsapatban minden a jellemnevelést szolgálja."

Kiemeli a szerző: a cserkészet nem más, mint az elmélet maradéktalan gyakor
latra váltása (idézi Baden-Powellt is: a cserkészet nem filozófia a felnőtteknek, ha
nem játék a gyermekeknek). Sehol sem olyan szembetűnő ez .a gyakorlatiasság,
mint a cserkészet jellemnevelőprogramjának érvényesítésében.

Sík Sándor hangsúlyozza: a cserkésznevelés egyik legnagyobb ereje az a szug
gesziiv hatás, amelyet a cserkésztörvény tartalma, rövid, szabatos, hatál-ozott fogal
mazása kelt. Egyszerű és világos a dolog: "A cserkész ilyen és ilyen; aki nem ilyen,
az nem cserkész. Mi, cserkészek így és így teszünk; aki tehát cserkész akar lenni,
az így tesz." A cserkésztörvény nem szabályzat, nem parancsok gyiíjteménye, hi
szen akkor még nagyon sokfélét kellene felölelnie, hanem egyszerűen a jellem
vonásoknak azt a minimumát foglalja magában, amelyek a cserkészt teszik. Nem
parancsol, még kevésbé tilt (egyetlen mondata sem negatív fogalmazású), egysze
rűen leír, konstatál.

Az eltelt két évtized alatt erősödött a nemzeti jelleg a magyar cserkészetben. A
hazai mozgalomban az indián-elem kezdettől fogva alárendelt szerepet játszott, és
egyre inkább kiveszőben volt. Helyébe "a magyar daliás időknek és a kurucvilág
nak kultusza" lépett. "Táboraink centruma nem a totem, hanem a kereszt és a
nemzeti zászló; a mi csapataink nem állatnevekkel, hanem nagy magyarok törté
nelmi nevével jelölik magukat, a mi tábortüzeink mellett egyre kizárólagosabb
magátólértetődésselszorítanak ki minden más dallamot a régi szép magyar éne
kek és a Kodály-féle igazi magyar dalok."

A következő fejezetekben szerzőnk bemutatja a cserkészpróbák rendszerét, va
lamint a magyar cserkészmozgalom szervezetét. Ez utóbbi fejezetben említi az
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öregcserkészet problematikáját. Számos generációt szántott már át ifjúkorában a
cserkészpedagógía, de mi legyen velük 18 éves koruk után? "A cserkészet etikai
alapgondolatai egész életre szólnak; a cserkésztörvény életrendező elv, amely ér
vényes 12 éves korban éppen úgy, mint ősz fejjel." Sík Sándor úgy látja, hogy az
"öreg fiúk" arra a területre kívánkoznak, amely "ma elsősorban kell hogy érde
keljen minden magyar fiatalembert: a magyar probléma szellemi küzdöterére". A
továbbiakból kiderül: ő az 1930-as évek elejének égető magyar társadalmi problé
máiragondol. Ezekkel ugyanis munkaterületükön és egyéni életükben állandóan
szembétalálkoznak, s e problémák helyes megoldásához jelentős rrrértékben hoz
zájárulhatnak.*

A következő fejezet a cserkészet világnézeti vonatkozásaival foglalkozik. Sík
Sándor természetesnek tartja, hogya mozgalom valláserkölcsi alapon áll, ez kö
vetkezik alapvető céljából, a jellemnevelésből. A cserkészetben kitűnő lehetőség

nyílik "a mindennapi élet gyakorlatiságába átültetett vallásos nevelésre". De meg
látja már az ökumenikus szempontokat is: "A cserkészet az az intézmény - hazánk
ban aighanem az egyetlen intézmény -, amelyben a különbözö vallásokhoz tar
tozó egyének tökéletes barátságban, megértésben, surlódások nélkül dolgoznak
egymás mellett". Megválaszolja az ellentétes oldalról jövő kettős - egymásnak el
lentmondó - vádat is: a cserkészet nemzetközi - a cserkészet soviniszta-nacio
nalista; ugyanakkor erőteljesenhangsúlyozza a cserkészetben magától értetődő és
széles körben élő népek testvérisége gondolatot.

.Megismétli 1915-ben megfogalmazott véleményét a cserkészet szociális nevelő

hatásairól is, hozzátéve néhány ezzel kapcsolatos új mozzanatot, ugyancsak a
konkrét vádakra reagálva. A cserkészet nincs kötve semmiféle társadalmi osztály
hoz. "A cserkészet nem proletár-intézmény, noha tagjai közt igen nagy számmal
vannak munkásifjak (a magyar cserkészeknek kb. egyharmada az), sőt Ausztriá
ban és Németországban egyenesen szociáldemokrata alapon szervezett csapatok
is szép számmal akadnak. De éppoly kevéssé lehet azt mondani, hogy a cserkészet
polgári intézmény, noha alapítója és jelenlegi vezetőinek legnagyobb része a pol
gári osztályból kerül ki." "A cserkészet szellemi tartalmában semmi olyan nincs,
amit bármely osztályhoz tartozó ember magáévá ne tehetne, gyakorlati munka
anyaga legkisebb részleteiben is minden társadalmi osztály számára hasznos dol
gokat tartalmaz."

Egyre nagyobb számban alakulnak a tanonccsapatok. Sík Sándor szerint "a tár
sadalmi jövö szempontjából a legszerencsésebb megoldás mindenesetre az, ame
lyet legjobb csapataink némelyike már ma is szép eredménnyel alkalmaz, hogya
diákok és tanoncok ugyanabban a csapatban dolgoznak együtt". Végül Acserké
szet magyar küldetése című fejezetben foglalja össze már ismertetett, erre vonat
kozó gondolatait. Újra szóba hozza a következőket: "A magyar cserkészmozgalom
talán egyedül tudta megvalósítani állandóan és zavartalanul ebben az országban a
keresztény felekezetek elvszerü, baráti összhangját. Akit nem hagynak hidegen. a
magyarságot fenyegető veszedelmek, az előtt nem szükséges éppen napjainkban

* (Egy kis kitekintés. Sík Sándor elgondolásai szerint indult meg 1930-ban a Fiatal Magyarság című
öregcserkész lap. Ennek 1932. évi 2. számában például a következő "magyar" problémákról esik szó:
Fel kell építeni a rombadőlt gazdasági életet. Meg kell oldaní az Alföld problémáját. EI kell következnie
a magyar földbirtok igazságosabb elosztásának. Meg kell oldani a nemzetiségi kérdést. Le kell küzdeni
a népbetegségeket. Vissza kell állítani a magyar közélet erkölcsi tisztaságát. Meg kell oldani a magyar
államforma problémáját ...) -
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hangsúlyozni ennek a ténynek ófiási nemzeti jelentőségét.A cserkészet ezen a té
ren éppúgy a példa győzelmes lényét állította bele a magyar társadalmi életbe. mint
ahogyan a tanonc-cserkészek megszervezésével, főleg a vegyes diák és tanonc
csapatok felállításával a szociális testvériség megvalósítása szempontjából végez
úttörő szolgálatot." De beláthatatlanul fontos az is, ami újabb keletű fejlemény: a
cserkészet közeledése a faluhoz. "A cserkészet alapján indult el a felvidéki ifjúság
nak nagy jelentőségű kulturális és szociális mozgalma, amely az elszakított ma
gyarság erőinek új életlehetőséget adott." S itthon is megindult a cserkészet regös
mozgalma. "A fiúk, akik tudatos elszántsággal, alapos felkészültséggel és kitárt
testvéri szívvel kimennek a falura, hogy ott tanuljanak, megismerjék a magyar né
pet a maga igazi életében, közte szociális látást tanuljanak és gyökeres népi kul
túrát szívjanak; másrészt a maguk szellemi értékeit megnyissák és átadják a falusi'
magyarságnak: olyan utat jelölnek, amelyre még nagy jövő vár a magyarság éle-
tében."** I

A cserkészetben felnőtt ifjú magyarság körében kialakulóban van "egy részletes
és praktikus magyar életprogram" - zárja könyvét Sík Sándor -, amely a cser
kész-tradíciókhoz híven "a magyarság problémáit mélyebben, egyetemesebben
és praktikusabban nézi, mint ahogya magyar életben eddig megszoktuk". Kitágul
ezért a "cserkész" szó jelentése: azokat "a gondolkodó és alkotó magyarokat" je
lenti ezután - legyenek fiatalok vagy felnőttek -, "akiknek gondolkodási és cselek
vési iránya megegyezik evvel a kialakulóban levő, egyetemesen és mélyen ma
gyar, praktikus cserkészprogrammal."

A szociális felelősségtudat

Említettük, hogy a Sík Sándor szerkesztésében megjelent Magyar cserkeszvezeuik
könyvé-nek 1934-i harmadik kiadása már három kötetesre bővült. Az általa írt "A
magyar cserkészideál" című fejezet lényege, alapvető mondanivalója változatlan
maradt, de a szerző beledolgozta A cserkészet című könyvében kifejtett újabb gon
.dolatait is. SŐ,t néhány vonatkozásban további új szövegrészek is kerültek a feje
zetbe.

A kezdetektől fogva hangoztatott felfogás alapján nagy hangsúllyal emeli ki a
szociális felelősségtudathatékonyabb kialakításának szükségességét, "Az utolsó év
tizedek történelmi fejlődése nemcsak azt mutatta meg a többi látókkal együtt a
cserkészvezetőknek is, hogy a jövő a nagyobb szociális igazság érvényesülése felé
mutat, hanem az igaz lelkekben felébredt kollektív lelkiismeretvizsgálat során
megmutatta azokat a végzetes hibákat is, amelyek a mai szerencsétlen és bűnös

helyzethez vezetnek." Kemény szavak! S hozzáfűzi: "a magyar értelemi osztályok"
- vagyis az úri rétegek - ezen a téren igen sokat mulasztottak, "ezért súlyos fele
lősséggel nehezedik rájuk a kötelesség, hogy új lendülettel teremtsék meg a kü
lönböző magyar osztályok és rétegek kölcsönös egymásra utaltságának, testvéri-

** (Tegyük hozzá: valóban, a regöscserkészek sokasága döbbent rá e falujárások során a parasztság
sürgősen megoldandó szociális problémáira,. anagybirtokrendszer tarthatatlanságára, a társadalmi
változások szükségességére. Ez a regösmunka sokuk tájékozódását terjesztette ki a városi proletariátus
problémáira is, sokan kerültek kapcsolatba a munkássággal, a baloldali mozgalmakkal. Nem véletlen,
hogya Sík Sándor által is említett felvidéki magyar regös cserkészek falufeltáró munkájában született
meg a jól ismert Sarlá-mozgalom.}
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ségének. közös munkája szükségességének tudatát". A cserkészet is részt vesz eb
ben, a már korábbról ismert eszközökkel, valamint az öregcserkészet újabb keletű

speciális tevékenységeivel.
A társadalom bizonyos körei részéről viszont "a szociális testvériség gondola

tának" a cserkészeten belüli érvényesítése jelentős meg nem értéssel találkozott.
Az a "történelmi szükségesség", amely a magyarság legjobbjait elvezette a nemzeti
közösség megteremtésének igényéhez, egyes helyeken gyanút keltett ezekkel a
törekvésekkel szemben. Sajátos paradoxon: "Magasabb polgári és vezető körök
ben például bizonyos gyanakvás kíséri az öregcserkészeknek objektív, szociális
látásra irányuló és azért az erősebb kritikától sem irtózó törekvéseit; viszont a
munkásság körében még mindig hitelre talál az a- tendenciózusan terjesztett ba
bona, hogya cserkészet tisztán polgári, vagy pláne proletárellenes mozgalom."

E vádak mögött súlyos társadalmi probléma húzódik meg, amely már nem so
káig tűr halasztást: "amíg a magyarság legszélesebb rétegei: munkásság és paraszt
ság nem tudnak mindenestül beleolvadni a nemzet vérkeringésébe, amíg a nem
zet egészének teljes tudatosságú és felelősségű részévé nem válnak, addig a ma
gyarság nem élheti természetes életét ..."

A másik súlyos cserkésznevelési probléma: a felerősödött frázis-irredentizmus.
Semmi sem könnyebb, mint az emberekbe azt szuggerálni, hogy "lelkesedéssel,
ünnepélyekkel, felvonulásokkal" eleget lehet tenni hazafias kötelességeiknek. s
hogy mindez helyettesítheti a kemény önképző és önnevelő munkát, a köznek
hozott súlyos áldozatokat. Ez a széles körben hosszú idő óta élő téves felfogás
alaposan próbára tette a cserkészepedagógiát is.

Itt is részletes kifejtésre kerül - zömmel a régi szövegekkel -az "emberebb
ember, magyarabb magyar" célkitűzés konkrét tartalma. De a "magyarkodó ma
gyarok"-ról szóló részhez új szövegrész csatlakozik: "Ezeknek utódai ma is azok a
magyarok, akik ma már szinte érthetetlen szfvóssággal várják a pillanatot, amikor
régi magyar vitézséggel, olasz vagy német, vagy Isten tudja, milyen csodálatos se
gítséggel egyszerre csak bemasírozunk a megszállott országrészekbe és megint
»minden úgy lesz, amint volt«: akiknek nincs fontosabb politikai feladatuk, mint a
megmaradt némi nemzetiségi elem törik-szakad megmagyarosítása, vagy a mara
dék magyarságnak a német fajelméletek alapján való még jobban rnegszükí
tése ..."

Magyarország hídszerepéről szólva is szerzőnk kibővíti korábbi mondatát: fela
datunk "Nyugat kultúráját közvetíteni Keletre, Kelet örökifjú életerejét, eredeti
színgazdagságát, bontakozó friss energiáját átcsörgedeztetni segíteni a Nyugat
ereibe, értékesíteni az emberiség számára".

Trianon után másfél évtizeddel, a szomszédnépekkel kapcsolatos újszerű viszony
ról a következőket írja: "Tisztában vagyunk vele, hogy a történelem vissza nem
fordul. A régi keretek mindenestül a régi módon vissza nem térnek." Nem tudjuk,
hogyan "fog alakulni a jövő, de az kétségtelen, hogy .Közép-Európa népei miránk,
mi pedig őreájuk vagyunk utalva". Ezért minél jobban meg kell ismernünk szom
szédainkat, és meg kell majd valósítanunk "a harmonikus és termékeny együtt
élés eljövendő rendszerét".

A Magyar cserkészvezetők könyvé-t cserkésztisztek ezrei tanulmányozták az
1920-as, 1930-as években, akik ezeket a gondolatokat, elveket, figyelemfelhíváso
kat a cserkészek tízezrei számára közvetítették. Az égető "magyar problémákv-kal
való józan foglalkozás a cserkészet körében napirendre került, természetessé vált,
ebben szerzőnknekkiemelkedőérdemei vannak.
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Sík Sándor - mint a fentiekből kitűnik - széles körű, átfogó és gyökeres társa
dalmi átalakulás szükségességét hirdette, ezt igyekezett tudatosítani a cserkész
tisztek és a cserkészfiúk tömegeiben. egymásra következő generációiban. Ebben
méltó társa a legkiválóbb hazai korabeli polgári társadalmi reformereknek. Nem
hirdetett osztályharcot, nem törekedett a társadalom szerkezetének forradalmi
úton történő megváltoztatására. Cserkészpedagógiáját is e társadalmi átalakulás
szolgálatába állította, a társadalmi reform eszközéül szánta. Ezért is tekinthető a
hazai XX. századi polgári nevelés története jelentős alakjának. (Az 1933-1936. év
szám megjelöléssel kiadott Magyar Pedagógiai Lexikon "Cserkészet" szócikkében
Sík Sándor foglalta össze a cserkészpedagógia alapvető tényezöit, az ismertetett
elvek alapján.)

Érdemes összevetni az 1930-as évek első felének e sajátos magyar jellegű cser
készpedagógiáját Kodály Zoltán népi-nemzeti alapozású, a teljes ember kifejlesz
tését célzó nevelési koncepciójával: Marczell Mihály katolikus szellemű, nagysza
bású neveléstudományi szintézisével (A bontakozó élet, 1931-1935); Karácsony
Sándor 1938-1939-ben több kötetben kifejtett "társas-lélektani" és "társas-logikai"
pedagógiájával, valamint Németh Lászlónak az 1940-es évek második felében kifej
tett pedagógiai elképzeléseivel.

Közben jelentős változások mentek végbe az országban is, a cserkészmozgalom
ban is. Ennek egyik jele, hogy a Magyar cserkészvezetők könyve 1942-i negyedik ki
adásának címlapján már nem Sík Sándor, hanem vitéz Temesy Győző szerepel
szerkesztőként.

Az egyre erőteljesebben jobbra tolódó magyar kormányzat nyomására az or
szággyűlés 1939-ben elfogadta az úgynevezett honvédelmi törvényt, s ez újra fel
élesztette a mindvégig lappangó veszélyt: a levente elnyeli a cserkészetet. Ez Te
leki Pál haláláig (1941) megakadályozható, illetőleg elodázható volt. 1942-ben
azonban megszüntették a Magyar Cserkészszövetséget, s Magyar Cserkészmozga
lom néven a' magyar cserkészetet vitéz kisbarnaki Farkas Ferenc tábornok pa
rancsnoksága alá helyezték. Ettől kezdve a hazai cserkészet felső vezetése egyre
inkább a háborús politika szolgálatába állt.

A cserkészet hagyományos rugalmas szervezeti keretei között azonban lent nem
sikerült végrehajtani az átalakítást: magukban a cserkészcsapatokban - kü1önösen
az egyházi vezetés alatt állókban - továbbra is a korábbi humánus cserkészpeda
gógia érvényesült, nem ci gyűlölet, az erőszak, az embertelenség szelleme. Ekkor, a
háború legborzalmasabb tombolása idején egyébként is lehetetlen lett volna meg
valósítani új irányvonalat: a világi cserkészparancsnokok, cserkésztisztek mind a
fronton voltak.

Míg fent, a cserkészmozgalom felső vezetésében a háborús jelszavakat harsog
ták, lent - amíg lehetett - egyre intenzívebben folyt a cserkészcsapatok országjá
rása, a falukutatás, a néppel való ismerkedés. Sok későbbi- felszabadulás utáni 
vezető és "közember" itt kapta "az első leckéket" a társadalomtudományok és a
"népben gondolkodni tudó" politikai ismeretek terü1etén.

Megállták a helyüket a cserkészek a légitámadások borzalmai közepett, a hát
ország hadszinterein is: különféle emberbaráti szolgálataikkal széles körben segí
tették a rászorulókat.

1942 után a hazai cserkészmozgalom felső szervezeti vezetése katonai jellegűvé
vált s teljes mértékben alárendeltje lett a kormányzat háborús politikájának, a fel
szabadulást követően ezért a korábbi szervezeti kereteket 1946-ban felszámolták,
s megalakították a Magyar Cserkésziiúk Szövetségét. A háború alatt folyamatosan
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tevékenykedő csapatok nagy része az új szövetség égisze alatt folytathatta - az új
körülmények között is aktuális és értékes - hagyományos cserkészmunkáját.

A fordulat évében, 1948 májusában a Magyar Cserkészfiúk Szövetségét beol
vasztották az Úttörő Szövetségbe, a többi ifjúsági egyesületet pedig feloszlatták.
Később, 1950-ben .Iétrehozták az egységes hazai ifjúsági szervezetet, amelynek
egyik részét az úttörő-mozgalom, a másikat a DISZ alkotta.

Epilógus

Sík Sándor álma a magyar társadalom "átcserkésziesítéséről",azaz a cserkész
eszme jegyében való átalakításáról kétségkívül illúziónak bizonyult, akárcsak
Imre Sándor "nemzetnevelés"-e; ahogyan utópia maradt Platóntól kezdve az
összes hasonló elképzelés a nevelés társadalomátalakító hatásáról. A nevelés tör
ténete bizonyítja: semmiféle - bármilyen magas színvonalú, értékes, hatékony 
nevelési szisztérna, illetőleg annak bármilyen sikeres átvitele a széles körű gyakor
latba nem képes magát a társadalmat átalakítani.

Ugyanakkor az is a neveléstörténet által bizonyított tény: mindenfajta pedagó
gia elsősorban az egyénre épít, s optimális körülmények között magasra tudja fej
leszieni az egyént s az őt körülvevő természetes kisközösséget. Sík Sándor cserkész
pedagógiája ezt teljes sikerrel el is érte.

Az előző oldalakon már többször szó esett róla: ez a cserkészpedagógia korszerü,
modern pedagógia volt mind neveléstudományi, mind pszichológiai szempontból.
És hatékony pedagógia volt. Tízezrek növekedtek fel e humanista nevelési elvek
szellemében, tízezrek felfogását, magatartását, meggyözödését, világnézetét. élet
vitelét határozta meg ez a pedagógia, tízezreknek nyújtott derűs, egyéni és közös
ségi fejlődést eredményező, romantikus és boldog gyermek- és ifjúkort.

A szigorú ítéletű, ritkán dicsérő Kodály Zoltán véleménye kívánkozik ide, aki
1929-ben vetette papírra: "Mikor először kezdtek szemembe tűnni erdőkön-he

gyeken a cserkészinges csapatok, sokszor elgondoltam: midenben rosszabb a mai
diák élete, mint a mienk volt, de ezért az egyért érdemes volria cserélni vele".

Statisztikailag lehetetlen kimutatni, de a pedagógiai logika alapján (humánus
pedagógia nem eredményezhet antihumánus magatartástl) bízvást állítható: az eb
ben a humánus, belső emberi értékeket kiteljesítő, értékes fiatal energiákat jó
irányba felszabadító, jellemfejlesztőcserkészpedagógiában felnőtt férfiak a humá
numot képviselték magatartásukkal a háború embertelenségében. a frontori és a
hátországban; s a felszabadulás utáni első évek országépítésében az élenjárók kö
zött tevékenyen, önfeláldozóan - azaz cserkészmódra -dolgoztak, a régóta várt
nemzeti újjászületés reményében.

SIMONE WEIL: AMI SZEMELYES, ÉS AMI SZENT

Felhívjuk kedves Olvasóink figyelmct. hogy a Vigilia-Könyvek sorozatának második kötete,
Simone Weil Ami személyes, és ami stent címü tanulmány-gyűjteményeelőreláthatólag 1983
karácsonyára jelenik meg. A Vigilia Kiadóhivatala a kiadványra előjegyzéseketfelvesz.
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