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AZ MCSSZ ICHTHÜSZ KÖZÖSSÉGÉNEK LAPJA

Ady Endre: Szent Lélek karavánja
Egy Szent Lélek nevű kereskedő
Egykor sürgős, nagy rendelést adott.
Jövünk száz sarkából a világnak
Villámmal, gőzzel, szekérrel, gyalog.

Hosszú tíz nap volt: sok ezer éves.
Hazudtak minden Pünkösd hajnalán.
Tüzes nyelvekre, meleg aranyakra
Rászolgált immár ez a karaván.

Tevékkel vágtuk át a Szaharát,
Drága portékánk részben megavult.
De Szent Lélek már ezt így kivánta:
Egy kicsi Jövő, egy kicsi Mult.

Becsületes, részeg, okos fejünk
Mindig másért fáj. Megejti a Szó
S úgy futunk el ön-boldogságunknál,
Mint szép tájnál bamba kéjutazó.

Buddha, Mózes, Jézus éltek velünk:
Igemálhákkal rakott az agyunk.
Miként igérted, vedd át az árut,
Fizess, Szent Lélek, éhesek vagyunk.

Elherdáljuk a vérünk és inunk,
Minket kezdettől jégeső mosott,
Földet szereznek, bankót csinálnak
Sok ezer év óta az okosok.

Óh, mi, szegény, szomoru kupecek,
Eszmék vivői, büszke Szolonok.
Krőzusok élnek víg dőzsöléssel
S a mi kincsünk és sorsunk: a homok.

Hajh, Szent Lélek, nem vár a karaván,
Éppen elég volt az eszme-evés.
Viharverten és sakáltépetten
Várjuk: jöjjön hát a kitöltetés.

Fizess, Szent Lélek. Sok volt egy kicsit
Ez a bús, bolond ingyen-szerelem.
Ím, megérkeztünk s véres árnyékok
Cikkáznak rózsás Pünkösd-reggelen.
• Szeretettel hívunk és várunk Benneteket a berekfürdői kis/hód-cserkész tanyázásra
június 24-27. között. Részletek a 20. oldalon.

„A Mester itt van és hív téged”(Jn 11,28)
Majdnem mindent tud(hat)unk,
a következő tanmese szerint: Indiában a vakok egy csoportja sétája során egy elefánttal találkozott és ezt az élményüket kompromisszummentes meggyőződéssel erőltették egymásra.
Az egyik vak a lábát fogta meg és így azt mondta, hogy egy elefánt olyan, mint egy oszlop.
Aki az ormányát tapogatta, az tiltakozott az előző állítás ellen és egy tömlőhöz hasonlította az
elefántot. Aki a fülét fogta, az mindenkivel ellenkezett, mert szerinte az elefánt olyan, mint
egy tengeri rája: lapos és lengedező. Mindegyikük meggyőződéssel képviselte a maga igazát.
Nem összerakták a tapasztalatukat, hanem győzködték egymást a részigazságukkal, amelyet
teljes igazságnak véltek. Ugye, már érezzük, hogy nem az elefántról és nem a vakokról van szó,
hanem a látó emberek szűklátóságáról, rosszabb esetben elvakultságáról.
Milyen nagy a világ, milyen összetett a természet és a társadalom, és mi milyen kis szeletét
ismerjük ennek! (1Kor 13,9) És mégis bátorkodunk markáns, kategorikus, ellentmondást nem
tűrő nyilatkozatokat tenni róla. Olykor ezek a nyilatkozataink sem állnak közelebb az igazsághoz, mint például az elefántot a tengeri rájához hasonlító vak ember igazsága.
De jöhetünk még közelebb. Ahányan vagyunk cserkészek, annyi szeletét ismerjük kisebb
vagy nagyobb világunknak. A város és a városon belüli közösségek vezetői bizonyára majdnem
mindent tudnak a szűkebb hazánkról. Akinek kisebb szerep jut, azok annyival kevesebbet.
Mégis rajtakapjuk magunkat, hogy markáns és kategorikus mondatokat is szólunk (például
lásd néhány facebook bejegyzés egyikét-másikát), amelyek bizonyára a maguk rész-szerintiségében, partikularitásában vagy szubjektivitásában igazak, de teljességükben, komplexitásukban, vélt objektivitásukban teljesen sosem azok.
Szóval velünk sincs ez másként, mint az indiai vakokkal, ha nincs bennünk az a bölcsesség,
alázat és szerénység, amivel valljuk, hogy csak rész szerint miénk az igazság. Viszont az embernek éppen az adja a méltóságát, hogy ez lehet az igazságnak egy nagyon nagy része is. Sőt, a
teremtő és teremtés csodájába, például a húsvéti feltámadás titkába is betekintést nyerhetünk.
Éljünk ezzel az emberi, sőt ember feletti kiváltságunkkal, amely nem kevesebb annál, mint
hogy nem csak az életet legyőző halálról tudunk, hanem a halált legyőző feltámadásról is.
Sajnos az ilyen-olyan levelezőlistákon végeláthatatlan viták folynak részigazságokról. A
cserkészetünknek is inkább a javára lenne, ha nem annyira a debattőr versengésre adnánk a fejünket, hanem a cserkészet alázatos, szeretetteljes és felelősségteljes szolgálatára.
Ez a keresztyén hit számára vitán felül áll Húsvét után is és minden vasárnap erre emlékeztetjük magunkat.
dr. Bóna Zoltán cst., cspk.

„Nem hatalommal és erőszakkal, hanem az én lelkemmel!”
(Zak. 4.6)
Sokszor kell a mostani időkben erre az „aranymondásként” megtanult, jól ismert igeversre
gondolnom. Olyan sok minden történik velünk napjainkban, mely dolgok szokatlanok, újak
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és megoldásuk, feldolgozásuk nincs a mi hatalmunkban. Elég, ha a vírusra és annak következményeire gondolunk: bezártság, kiesés a kortársainkkal való közösség személyességéből, a valóságos világtól elszakadva a virtuális/látszólagos világban éljük életünk egy jelentős részét. Az
online tanítás/tanulás elszigeteltségét éljük meg ember közeli biztató tekintetek, arckifejezések, gesztusok nélkül. – Mint cserkészek nem találkozhatunk zavartalanul, nem tervezhetjük
a programjainkat úgy mint korábban, nem rendezhetünk táborokat a korábbi szabadságunk
szerint. – És ekkor még nem is beszéltünk a betegség fenyegető közelségéről, a naponta
hallható veszteségekről, közeli és távoli ismerőseink, rokonaink, barátaink esetleges megbetegedéseiről. (De beszélhetnénk további megoldhatatlannak látszó bajokról: migrációról,
üldözésekről, terrorizmusról, visszafordíthatatlannak látszó föld-víz-levegő szennyeződésekről, természeti csapásokról.)
Hogyan fognak ezek a kérdések megoldódni? Szeretnénk mindent megtenni, hogy viszszanyerjük a régi életünket, kapcsolatainkat. – Pünkösdi üzenetünk van: „ Nem hatalommal
és erőszakkal, hanem az én lelkemmel”. – Igénk az Ószövetség egyik prófétai látomásához
kapcsolódik. (Csodálatos arany lámpatartó, rajta lámpás, azon 7 mécses, minden mécsesben
7 kanóc, mely a magyarázat szerint az Úr szeme. Mellette, két oldalról két olajfa – mely a felszentelteket jelentené: a királyi-világi és a papi-lelki hatalmat, kik őrzik a „mindenlátó” lámpást.) A helyzet amiben megszólal ez üzenet az, hogy Isten Zakariás prófétán keresztül a
templomot újjáépíteni szándékozó Zorubbábelnek szól elsősorban. A lerombolt salamoni
templom helyén új templom épül, mely alapjait tekintve is kisebb a korábbinál és az anyagi
lehetőségek is korlátozottak. – Ennek ellenére – szól a prófétai üzenet – nem szabad és nem
lehet az építkezésnél a politikai hatalom igénybevételével számolnia a babilóniai hatalom által hivatalba helyezett Zorubbábel helytartónak mint, ahogy ez az első templom építésekor
történt. De számíthat a templomépítő Isten Lelkének támogatására, aki az egész népet készségessé és képessé teszi arra, hogy Isten háza általuk megépíttessék. – Sokszor képesnek gondoljuk és gondoltuk magunkat arra, nagy terveket megvalósítsunk, problémákat megoldjunk.
Fiatalon és cserkésziesen szólva nincs előttünk semmilyen akadály, munkálkodásunkban
Istenért, hazáért, embertársért, a teremtettségért, növényekért, állatokért, egyenes lelkűségre
– és a tisztaságra való törekvésben. – Mindezt azonban igazán megoldani, a munkát maradéktalanul elvégezni nem fogjuk tudni „erőből”, „hatalommal-erőszakkal” kapcsolatainkban,
viszonyainkban, magunkat is „megerőszakolva – rászorítva – magunkból kipréselve”. Ehhez
isteni segítségre van szükségünk. És Isten készségesen adja a Szentlelkét mindazoknak, akik
kérik azt Tőle.
Igen, most a Szentlélek minden neki engedő lélekre való kitöltetését ünnepeljük. Ez a
Lélek az erőnek, a szeretetnek és a józanságnak Lelke. Aki mindenben a mi segítségünkre van.
Aki képessé tehet hatalmas dolgok elvégzésére. Aki ebben a mai, sokszor elkedvetlenítő és vidámságunkat elrabló időkben is képessé tesz bennünket feladataink elvégzésére, és a jól végzett munka, tevékenységek felett érzett örömöt is megkaphatjuk. – És még egy nagyon fontos
megfigyelés mindehhez. Nemcsak a sikeresen elvégzett feladat felett érzett örömöt kapjuk
meg a bennünket betöltő Szentlélek által, hanem az öröm úgy terem, mint egy gyümölcs a
mindennapi életünkben is. Isten Lelke a szabadság Lelke. Tehát nem erőből, nem erőszakkal,
nem félelmet keltve, hanem munkálkodjunk Lélektől támogatva, szeretettel, örömben.

Szuhánszky Gábor cst., cspk.
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„A kisgyermek pedig növekedett,
és erősödött lélekben” (Lk 1,80)
A Hit, Remény, Szeretet BiPi nyomán – pályázat

beadási határideje lejárt. Az első helyezést Kovács Benedek a 412-es Kalazanti Szent József cserkészcsapat tagja érte el nagyon szép pályamunkájával, amihez szívből gratulálunk és amit az alábbiakban néhány kivételtől eltekintve képek nélkül közlünk. Nagyon gazdag anyag lesz, minden
olyan cserkész és csapat számára, akik BiPi ilyen jellegű gondolataira kívánnak hivatkozni. A további beérkezett pályamunkák idézeteiből egyet-egyet fogunk közölni az elkövetkezendő számokban a beküldő és csapata nevének megjelölésével.
Az idei és a tavalyi pályázatok két teológiai észrevételt motiválnak bennem, amely természetesen nem értékítélet csak egyfajta pozitív megjegyzés. Mindkettő BiPi anglikán protestáns hátteréből következik, amely hangsúlyában eltér a radikálisabb német, pláne svájci reformáció hagyományától. Ez utóbbi kettő erősen biblikus meghatározottságú, míg az anglikánizmus nagyobb teret
hagy a katolicizmusban olykor hangsúlyos természetteológiának. Ennek jegyében a Teremtőnek
természetben való fölismerésének nagyobb teret enged. Fontos újra mondanom, hogy nem ellentmondásról vagy éles határról van szó, hanem hangsúlybeli eltérésről. A tavalyi és az idei pályázat
éppen ezért nagyon szorosan kapcsolódik egymáshoz és természetesen a cserkészethez azzal
együtt, hogy az evangéliumi cserkészet nem győzi továbbra is hangsúlyozni a solus Christus és a
sola Scriptura elvet. Ezt nem kritikai éllel teszi BiPi iránt, hanem hitvallásos meggyőződéssel saját
hagyománya szerint, ami egy jottát sem vesz el BiPi példás és sajnos általában keveset hangsúlyozott spirituális mélységéből és magasságából.
A másik észrevételem szintén BiPi cserkészetéből következik és hasonlóan pozitív az előbbihez,
sőt… Nevezetesen az a cserkészetben learning by doing kifejezéssel jelölt mentalitás, mely az elveket és a gyakorlatot, a hitelveket és a hitgyakorlatot, a dogmatikát és az etikát, a hittant és az
erkölcsöt a lehető legszorosabban kombinálja.
A cserkészetben sajnos máig élő az a vita, hogy vajon szükség van-e hitre vagy hitre való nevelésre a cserkészeten belül. Akármi is a válasz erre a fölvetésre a nemzeti és nemzetközi gyakorlat
azt mutatja, hogy sokkal nagyobb szükség volna rá. A szükség manifesztációja pedig éppen abban
áll, hogy a cserkészeknek a jócselekedete akár a társadalomban akár a környezetben alig érezhető.
Csak szerényen kérdezem, hogy vajon hazánkban ki gondol arra, hogy akár a teremtésvédelemben,
akár a karitatív/diakóniai/szociális tevékenységben a cserkészek meghatározóan lennének jelen?!
Ez pedig meggyőződésem és BiPi bizonyságtételei szerint azért is van, mert nem lehet teremtésvédelmet vagy emberszeretetet intenzíven gyakorolni a Teremtő ismeretének és a megváltó szeretetének ismerete nélkül. BiPi nagy lelkével egyesítette e hármat. Istenszeretet, természetszeretet, emberszeretet.
A TK tavalyi és az ICHTHÜSZ idei pályázata a maga szerény módján erre akarta felhívni a
figyelmet, ami bár tömegesen nem érintette meg cserkészeinket, akik vállalták a feladatot, azoknak egész biztos javára szolgált. És persze azoknak is javára szolgál, akik e pályaműveket tanulmányozzák, belőle erőt, ismeretet és motivációt merítenek. Mindezért legyen egyedül Istené
a dicsőség!
dr. Bóna Zoltán cst., cspk.

4

Pályázó neve: Kovács Benedek
E-mail címe: kbeni2000@gmail.com
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B.-P. horizontja

Alapítvány a Szegedi Cserkészéletért,
2008

Oldalszám
67

Idézet
Pedig a vallás természetes formája olyan egyszerű, hogy még egy gyermek is meg tudja
érteni, még egy fiú is meg tudja érteni, még egy cserkész is meg tudja érteni. Belülről
ered, a lelkiismeretből, a szemlélődésből, a szeretetből, ahogy az ember felhasználja
mindabban, amit tesz.
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Oldalszám
110

Idézet
A cserkészmozgalomban mindössze a legegyszerűbb alapvető vallásetikát állítjuk a fiúk és
a lányok elé, és aztán arra vesszük rá őket, hogy ezt ültessék át a gyakorlatba. Ezek az elvek
annyira egyszerűek és alapvetők, hogy a felszínes kritikusnak a cserkészet akár „vallástalannak” is tűnhet. A cserkészet tanulója és felhasználója azonban mégis másként látja.
Azt mondtam, hogy az egyszerű és alapvető etikához ragaszkodunk. Ez részben azért
van, mert ezt a gyerekek jobban meg tudják emészteni (és az emésztés alapvető fontosságú, ha bármi hasznát akarjuk venni az ételnek), részben pedig azért, mert ha a felekezeti
formák alapjánál maradunk, akkor ez az etika egyetlen olyan vallást sem sért, amelynek
tagjai soraink között vannak.
Úgy vesszük őket, ahogy Krisztus tanította, két egyszerű formában:
„Szeresd Uradat, Istenedet teljes szívedből. A második hasonló hozzá: Szeresd felebarátodat, mint saját magadat. Ezen a két parancson alapszik az egész törvény és a próféták.35”
De a gyerekeknek nem elegendő csupán elvontan megtanulni a szövegeket, és alkalomadtán papagájszerűen ismételni őket; ez rövidesen elhalványulna, és csekély hatása lenne jellemükre vagy életükre.
A két parancsolatot tehát aktívvá kell tennünk.
Isten iránti szeretet. – Hogy jobban felfogják és szeressék Istent, ezt nagy mértékben a
művében való elmélyedéssel tesszük.
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Oldalszám
111-112

Idézet
Felebarátunk iránti szeretet. – A második parancsot támogatva – „szeresd felebarátodat”
– arra buzdítjuk a cserkészeket és cserkészlányokat, hogy ezt aktív formában, cselekvéssel
fejezzék ki, akár egészen alapvető módon, jó szolgálatot téve másoknak.
A viszonzás vágya nélküli napi jócselekedet, amely fokozatos szakaszokban növekszik
egészen addig, amíg viselkedési szokássá válik, addig folytatódik, amíg idő- vagy
pénz- vagy örömbeli áldozatot is jelent, akár egészen addig, hogy a jót tevő életét is
veszélyezteti.
Azt tanítjuk a fiúnak, hogy az ajándék addig nem az övé, amíg ki nem fejezte érte háláját.
Isten iránti viselkedése ezért hála a kapott javakért, az ezt kifejező módszer pedig a szolgálat: Isten kedvéért, embertársainak.
Az önzésnek ez az elnyomása, és ennek a bennünk lakozó Istent jelentő szeretetnek a kifejlesztése teljesen megváltozott szívet ad az egyénnek – s vele az igazi mennyország ragyogását. Más emberré válik. Számára nem az lesz a kérdés: „Mit kaphatok?”, hanem az:
„Mit adhatok az életben?”
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Oldalszám
168

Idézet
AZT szokták mondani, hogy az ifjúságot a remény erősíti meg, az időskort pedig az elégedettség nyugtatja meg. A fiatalság reménnyel néz előre, az időskor megelégedéssel néz
széjjel, és majd egyszer, ha megöregszem, nagy megelégedettséggel fogok körülnézni.
Addig pedig nektek, akik még nem vagytok 81 évesek, folytatnotok kell a munkát, amelyet most is végeztek. Nincs ennél jobb munka, és majd akkor keresitek meg időskori elégedettség-nyugdíjatokat, amikor képesek lesztek megelégedetten visszanézni az elvégzett
munkára, amely megérte a fáradságot. A fiatalabbaknak pedig azt mondom: igyekezettek
reménykedve előrefelé, keverjétek ezt optimizmussal és csillapítsátok humorérzékkel, így
a nehézségekkel majd megfelelő arányérzékkel tudtok szembenézni. Igyekezzetek előre a
mozgalom egészségességébe és jövőbeli lehetőségeibe vetett hittel, és igyekezzetek előre
szeretettel, amely a leghatalmasabb tényező. Hiszen a szeretetnek ez a szelleme tulajdonképpen Isten bennetek működő szelleme. Emlékezzetek, „addig megmarad a hit, a remény és a szeretet, ez a három, de közülük a legnagyobb a szeretet”. Folytassátok tovább
ebben a szellemben, és nem tévedhettek.
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A cserkészvezető

Magyar Cserkészcsapatok Szövetsége
Budapest, 1992

Oldalszám
77

Idézet
A fiú is jobban megérti, hogy
„Isten iránti kötelességének” része
azoknak a talentumoknak a megőrzése és szent bizományként való
kamatoztatása, amelyekkel Isten
megajándékozta életútjára: egészséges, erős és szaporodásra képes
testének, hogy Istent szolgálja;
érvelőképességgel, emlékezettel
és fogékonysággal felruházott
eszének, amely az állatvilág fölé
emeli, és annak a léleknek, az
Isten benne lakozó kis részének,
más szóval a szeretetnek, amelyet
állandó gyakorlásával növelhet, és
tehet egyre erősebbé. Így tanítjuk
meg rá, hogy Isten iránti kötelességének teljesítése nemcsak anynyi, hogy bízik Isten jóságában,
hanem, hogy akaratát is cselekszi
azzal, hogy szeretettel fordul felebarátja felé.
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Adventures and
Accidents

Methuen & Co. ltd., 1936

Oldalszám
66

Idézet
Scoutcraft is a means whereby the veriest hooligan can be brought to higher thoughts and
to the elements of faith in God, and, coupled with the Scout’s obligation to his Promise
and Law, it gives a base of duty to God and neighbour on which the parent or pastor can
build with greater ease the form of belief desired.
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A cserkészet egy eszköz, amellyel a legnagyobb huligán is közelebb juthat a magasztos
gondolatokhoz, és az Istenben való hit elemeihez, és karöltve a cserkész elköteleződésével
a cserkésztörvények iránt, alapot ad az Isten és felebarát iránti kötelességhez, amire a szülő vagy a lelkipásztor nagyobb nyugalommal építheti a vágyott hit formáját.

Sorszám

Könyv címe

Kiadó, kiadás évszáma

7

AIDS TO
SCOUTMASTERSHIP

Herbert Jenkins ltd., 1920

Oldalszám
73

Idézet
The repression of self and development of that love and service for others, which means
God within, bring a total change of heart to the individual and with it the glow of true
Heaven. It makes a different being of him.
Az én elnyomása és a mások iránti szeretet és szolgálat felerősítése, benne Istennel, teljes
változást hoz az egyén szivében és ezzel együtt az igaz menny ragyogását. Egy más létet
hoz létre számára.
8

Sorszám

Könyv címe

Kiadó, kiadás évszáma

8

u.a.

u.a.

Oldalszám
36

Idézet
This is in addition to the realization of God the Creator through His wondrous work,
which when coupled with active performance of His will in service for others constitutes
the concrete foundation of religion.
Ez egybefügg a Teremtő Isten felismerésével annak csodálatos munkáján keresztül, ami
karöltve az akaratának mások szolgálatában való aktív teljesítésével alkotja a vallás alapját.
Sorszám

Könyv címe

Kiadó, kiadás évszáma

9

Girl Guiding

C. Arthur Pearson Ltd., 1938

Oldalszám
12

Idézet
To be loyal to God means never to forget God but to remember Him in
everything you do.
Istennek hűnek lenni azt jelenti, hogy
sose felejted el Istent, és minden cselekedetben emlékszel Rá.

Sorszám

Könyv címe

Kiadó, kiadás évszáma

10

u.a.

u.a.

Oldalszám
12

Idézet
If you never forget Him you will never
do anything wrong. If, when you are doing something wrong, you remember
God, you will stop doing it.
Ha sose felejted Őt nem fogsz soha roszszat tenni. Ha mégis rosszul cselekszel,
emlékszel Istenre, és abbahagyod azt.
9

Sorszám

Könyv címe

Kiadó, kiadás évszáma

11

u.a.

u.a.

Oldalszám
12

Idézet
You are taught to say grace before dinner, and to return thanks to God after it. As a
Brownie you should do the same after anything that you enjoyed, whether it is your dinner or a good game or a jolly day.
Tanítva vagy az étkezés előtti imára, és az utáni köszönet mondásra Istennek.
Cserkészlányként ugyanezt kellene tenned akármi után, amit élveztél, akár a vacsorádról
vagy egy jó játékról, vagy egy vidám napról lenne szó.

Sorszám

Könyv címe

Kiadó, kiadás évszáma

12

u.a.

u.a.

Oldalszám
12

Idézet
God has been good to you, it is
your business to do something
for God in return; that is your
duty to God.
Isten jó volt hozzád, a te feladatod viszonzásképp tenni valamit Istenért. Ez a kötelességed
Istennek.
Sorszám

Könyv címe

Kiadó, kiadás évszáma

13

u.a.

u.a.

Oldalszám
44

Idézet
No man is much good, either to himself or to others, unless he believes in God and obey
His laws. So every Guide should have a religion.
Egy ember sem nagyon jó sem maga, sem mások iránt, anélkül, ha nem hisz Istenben és
engedelmeskedik törvényeinek. Tehát minden vezetőnek kéne legyen vallása.
10

Sorszám

Könyv címe

Kiadó, kiadás évszáma

14

Yarns for Boy
Scouts

C. Arthur Pearson Ltd., 1910

Oldalszám
108

Idézet
Most of the real scouts in our Colonies are honest, God-fearing men of a simple but deep religion.
A legtöbb igaz cserkész a közösségünkből, tisztességes, Isten félő ember az egyszerű, de
mély hit híve.
Sorszám

Könyv címe

Kiadó, kiadás évszáma

15

Young Knights
of the Empire

C. Arthur Pearson Ltd., 1917

Oldalszám
23

Idézet
It is chivalry to do one’s duty to God and the King, to help women and children, and all people in distress; and to be plucky and
brave in carrying out one’s duty.
That is why Boy Scouts are frequently being described in the papers as „chivalrous” I hope they will go on and continue to deserve
the title.
Lovagiasság az Isten és haza iránti kötelesség cselekedete, segíteni
a nőkön a gyerekeken és minden emberen a bajban; és elszántnak
és bátornak lenni a kötelesség beteljesítésében.
Ezért írnak az újságok a cserkészekről úgy hogy „lovagias”.
Remélem továbbiakban is kiérdemelik ezt a címet.
Sorszám

Könyv címe

Kiadó, kiadás évszáma

16

u.a.

u.a.

Oldalszám
40

Idézet
Don’t stand with your back to the sun.
This is one of the Scout mottoes. Every Scout knows that when you examine footmarks
on the ground, you should generally do so facing the sun; have them between you and
the light and you will see them all the better.
But that is not the meaning of this text; it has a second and bigger meaning.
11

It means that when there is any sunshine or brightness possible, look out for it when
you are in trouble or misfortune, and make the most of it.
If you feel inclined to grumble at your lot because you have damaged your leg and can’t
play in a game of football, think of other poor cripples who never can play at all.
However down on your luck you may be, remember there is bright lining to every cloud.
There is some brightness somewhere, if only you look out for it and don’t turn your back
on it.
When things are looking their worst, and everybody is depressed, make up your mind
that you, at any rate, will be hopeful.
Try to see there is hope.
Remember St. Paul said that God was the „God od Hope.” Hope gives you pluck and
comfort at a bad time, and your hopefulness will comfort others round you and nerve
them to stick it out”
Ne állj háttal a napnak.
Ez az egyik cserkész mottó. Minden cserkész tudja, hogy amikor lábnyomokat vizsgálsz
a földön, azt alapból nap felé fordulva kellene csinálnod; hogy a nyomok a fény és közted
legyenek, és így jobban fogod látni őket.
De a mottó lényege nem ez, van egy második nagyobb jelentése is.
Azt jelenti, hogyha nincs se fény, se világosság a láthatáron, akkor is tedd oda magad,
ha bajban, vagy szerencsétlenségben vagy, és hozd ki a legtöbbet belőle. Ha hajlamos
vagy morgolódni a magadén, mert lesérült a lábad és nem tudsz focizni, gondolj a többi
szegény rokkantra, akik sose tudnak játszani.
Bármennyire is a szerencséd híján lennél, emlékezz, hogy fény van a felhők fölött.
Valahol világosság van, de csak akkor, ha nézel utána, és nem fordítasz neki hátat.
Amikor a dolgok a legrosszabbra állnak, és mindenki depressziós, fogadd meg, hogy te
minden áron reményteli leszel.
Próbáld meglátni, hogy van remény.
Emlékezz Szent Pálra aki azt mondta, hogy Isten a „Remény Istene.” A remény elszántságot és kényelmet ad neked a rossz időkben, és a te reményteliséged, könnyít a körülöttedlevőkön, és felvértezi őket, hogy kitartsanak.
Sorszám

Könyv címe

Kiadó, kiadás évszáma

17

u.a.

u.a.

Oldalszám
41-42

Idézet
...he was a true Scout in every sense of word. The things which brought him succes were:
His pluck in facing every kind of difficulty or danger with cheery hopefulness...
... His kind-heartedness and thoughtfulness for others, especially those at the bottom of
the ladder....
...His simple faith in God, which led him true and staight through every difficulty.
12

...ő egy igaz cserkész volt a szó minden értelmében. A dolgok, amik sikert hoztak számára:
Az elszántsága a mindenféle nehézséggel vagy veszedelemmel való szembenézéssel buzdító reménnyel....
...A jószívűsége és gondoskodása mások iránt, kifejezetten a nehezebb sorsúak iránt....
...Az egyszerű hite Istenben, ami igaz és egyenes úton vezette őt túl minden nehézségen...
Sorszám

Könyv címe

Kiadó, kiadás évszáma Oldalszám

18

Scouting for Boys (a régebbi magyar fordításban nem találtam ezt
az idézetet, nem tudom, hogy az
újban benne van-e, de mindenesetre lefordítom)

Bi-Pi, 1908

151

Idézet
Love and frienship are the Gift of God, so when you are making the upward move you
look to heaven and drink in the air and the good feeling, which you then breathe out to
your comrades all round.
A szeretet és a barátság Isten ajándékai, tehát amikor a felfele mozgást csinálod, az égre
nézel és beszívod a levegőt és a jó érzést, amit utána a körülötted lévő társaidnak fújsz ki.
Sorszám

Könyv címe

Kiadó, kiadás évszáma Oldalszám

19

Rovering to success (a magyar fordítás és az angol eredeti nem mindig egyezik meg, néhol a magyar
kihagyja az isteni jelenlétet, ezért
idézem angol eredetiből)

Herbert Jenkins
1922

6

Idézet
To let your actions and thoughts be directed by Love. By Love with a capital „L” I don’t
mean falling in love and so on. I mean the use of the kindly spirit which you show when
you do good turns to other people when you are kind and sympathetic, and when you
show gratitued to others for kindness done to you. That is, Good-will. And Good-will
is God’s will.
Hogy a cselekedeteid szeretet által vezéreltek legyenek. Szeretet nagy Sz-szel alatt
nem a szerelembe esést és hasonlókat értem, hanem a gyengéd lélek használatát, ami
megmutatja mikor jót cselekszel másokkal, mikor kedves és szimpatikus vagy, és hálát
mutatsz mások iránt, akik jót cselekedtek számodra. Ez a jóakarat. És a jóakarat Isten
akarata.
13

Még egy szó az amerikai dzsemboriról

14

Két gyönyörű albumot vehettünk kezünkbe, mindazok, akik készek voltunk ehhez a
megfelelő anyagi áldozatot meghozni. Ez a része rendben is van, és nyilván azoknak, akik
ott voltak, az élmények egyfajta megelevenedését is indukálták a fotók. Én is ezek közé
tartozom és most is köszönetet mondok, hogy bár nem voltam az MCSSZ kontingens
tagja, az utaztatásban élveztem az MCSSZ segítségnyújtását.
A képek valóban hossz és keresztmetszetét adják a nagy eseménynek és benne a magyar csapat aktivitásának. Ez is örömmel töltheti el mindazokat, akiknek van érzékük a
cserkészet globális aspektusának a megélésére is.
A fotók között azonban – legalábbis az én számomra – „szemet szúróan” alulreprezentáltak azok a pillanatok, amelyek kegyességi vagy általában vallási aspektusra, eseményre,
15

jelenségre emlékeztetnének. Pedig bizonyára készültek képek egyéni csendességről, altábori imádságokról, a felekezetek szerint pénteki, szombati vagy vasárnapi istentiszteletekről. Ehhez képest a magyar album csupán a washingtoni utóprogram szabadtéri szentmiséjét mutatja részlegesen, amely program, mint a neve is mondja nem volt szerves része a
tábornak. Nem is beszélve az úgynevezett Hitzóna sátrainak permanens munkájáról. Erre
utal a központi album egy duplaoldallal. Valamint az „Egység Show” bemutatásakor kerül
a színre a spiritualitás néhány sorral és képpel. Lehet, hogy ez a fajta megjelenítés a képes
dokumentációkban reálisan hirdeti a valóságot, de sokunk számára ugyanakkor pont ezért
elkeserítően utal a BiPi féle cserkészet és különösen a 100 éves magyar ökumenikus cserkészet értékeinek marginalizálódására. Természetesen ez csak azok számára rossz hír, akik
a cserkészetben nem a bulit és az élményt, hanem a spirituális, fizikai és társadalmi növekedés eszközét, lehetőségét, feladatát látják, keresik, munkálják.
Én magam a kontingens református lelkésznőjével és egy szintén magyar cserkészleánnyal minden nap dolgoztam az említett zónában, a protestáns sátorban, amelyet vezetői feladatokkal, kérdésekkel felruházott cserkészek (nem a magyar kontingensből) tömegesen kerestek föl. Felteszem, hogy Péter atya is kapott szerepet a vasárnapi szentmisén,
miként fontos szolgálatot végeztünk mind a hárman a protestáns istentiszteleten. Még
azt is elfogadom, hogy a legnagyobb kegyességi rendezvényeken is a több, mint negyvenezres tábor kisebbsége vett részt, bár nem vagyok benne biztos. De a fotók szinte egytől
egyig olyan pillanatokat örökítenek meg, amelyek egy-egy szűk kisebbség élményei. A
gyönyörű albumokkal kapcsolatos hiányérzetemhez csak adalékként írok egyetlenegy (bár
van több is) ide vonatkozó, nem túl boldogító élményemet, amelyben egy magyar csapatbéli fiatal vezető lelkesen beszélt a svájci és a cseh cserkészek vallástalanságáról. Nem
mondta, hogy ez a helyes, de inkább megfontolandó, mint elrettentő példaként hangzott.
Lehet mondani persze, hogy paradigmaváltás történik a cserkészetben is nemzetközi
és hazai viszonylatban egyaránt. Nem mondok más példát, mert a témára koncentrálok,
csak a spirituális és hazafias elemek háttérbeszorulását. Egy mozgalom úgy gondolom a
paradigmaváltásokat kibírja, vagy éppen ezzel válik korszerűvé. Ugyanakkor, ha a paradigmaváltás azt jelenti, hogy az eredendő báziselemeket száműzzük, akkor a mozgalom
előbb utóbb felismerhetetlenül sérül. Lehet, hogy korszerű lesz, de már nem lesz önmaga.
A paradigmaváltás csak addig legitim, ameddig nem jelent identitásváltást. Szívből kívánom, hogy modern legyen és vonzó a cserkészet. Mindazonáltal szerintem ez akkor is
megtörténhet, ha sem BiPi alapelvei, sem pedig a száz éve alakult ICHTHÜSZ krisztusi,
evangéliumi bázisa nem változik, sőt akár fotogén módon is a felszínen marad.
A valamikor kifejezetten ICHTHÜSZ-ös jelszó immáron úgy érzem közös jelszava
az ICHTHÜSZ-nek és a TK-nak, és így hangzik: Jézus Krisztus a cserkészetnek is az
Ura! Ennek megnyilvánulásait szerintem nem kellene véka alá rejteni, pláne szégyellni. S
ha egy fotó erre utal, azt bátor hittel, méltó helyen tegyük közkinccsé még akkor is, ha a
világ uralkodó szele más irányba fúj. Bennünket a pünkösdi Szentlélek szele motiváljon,
irányítson és bátorítson!
dr. Bóna Zoltán cst., cspk.
16

„Örüljetek az Úrban mindenkor!” (Fil 4,4)
Egy kis néprajz
Az ötvenedik
Pünkösd neve a görög pentekosztész ’ötvenedik’ szóból származik, ugyanis ez az ünnep a
húsvétot követő ötvenedik napon kezdődik. Pünkösd a húsvét függvényében mozgó ünnep, május 10-e és június 13-a között. A magyar pünkösdi szokások a keresztyén ünnephez kapcsolódnak ugyan, de mint az alábbi tiltó rendelkezések is bizonyítják, számos
olyan szokás és hiedelem őrződött meg, melyek legfeljebb csak az elnevezésükben köthetők pünkösdhöz, például a csetneki zsinat határozata 1594-ben tiltotta a pünkösdi királyválasztást, táncot és játékokat. Az 1692-ből származó csíkkozmási tiltás így szólt: „Eleitől
fogva régi időben is mindenkor tilalma volt a sátoros ünnepeken való táncolásnak, királynéasszony ültetésnek, mely pogányoktól maradott szokás ezután is tilalmas.” 1770-ben
Tessedik Sámuel arról számolt be, hogy megszüntették a májusi fák bevitelét a templomba pünkösdkor, mert a gazdák legszebb gyümölcsfáikat láthatták ott kivagdosva. A
tiltások jellegzetes pünkösdi szokásokra vonatkoznak: pünkösdi királyválasztás, pünkösdi királynéjárás, pünkösdi zöldágazás, májusfa, valamint pünkösdi mulatságok, táncok,
játékok. A pünkösdi szokások történeti rétegeiről Dömötör Tekla és Bálint Sándor
munkáiban olvashatunk bővebben.

Pünkösdi király
A pünkösdi királyválasztásról a középkor óta vannak adataink. A 17. század végén és a
18. század elején a huszárezredekben „májuskirályt” választottak. A közmondás is ismert: „Rövid, mint a pünkösdi királyság.” A többnyire lóversennyel vagy más ügyességi
próbával választott pünkösdi király hatalma egy évig tartott. A múlt századi szokásgyűjtemény részletesen közöl egy lovasversennyel történő pünkösdi királyválasztást a
Dunántúlról. A győztest és lovát virágokkal és szomorúfűzágakkal borították be. „Egy
évig azután őt nevezik pünkösdi királynak. Nem kell pedig hinni, hogy ez csak valami
üres czím. Járnak emellé hatalmas kiváltságok. A pünkösdi király egy évig minden lakodalomba, ünnepélyre, mulatságra hivatalos, minden kocsmában ingyen rovása van, amit
elfogyaszt, fizeti a község, lovát, marháját tartoznak a társai őrizni, s ha netán valami apró vétséget követne el, azért testi büntetéssel nem illetik. Ilyen nagy úr a pünkösdi király
egy álló évig”.
A múlt századihoz hasonló módon választottak pünkösdi királyt Pusztaszemesen az
1940-es években. A győztest és lovát virággal borították. Végigvágtatott az utcán, utána
tíz-húsz fős lovas kísérte. A lovak nyakán csengő csörgő volt, kanászostorral durrogtattak,
17

rikongattak, kurjongattak. Salgótarjánban ugyancsak a második világháború idején a
pünkösdi királyjelölteknek 5–6 kilométeres távon kellett lovagolniuk, fejükön félig telt
borosüveggel táncolni úgy, hogy a teremben méterenként borosüvegek voltak letéve.
Akinek sikerült, az lett a pünkösdi király, első a mulatságban, vezető a legénybíró-választásban.
Nádudvaron a lovasversenyt tekézés és birkózás egészítette ki. A versenyek győztese lett
a pünkösdi király. A bálteremben letettek egy csokor pünkösdirózsát a padlóra, azon kellett áthajolnia, és a legények sorra rácsaptak a fenekére. Azután annyit ihatott, amennyit
bírt. Majd a legényavatás következett, mely szintén veréssel járt. A legényavatás lényege
az volt, hogy ettől kezdve udvarolhatott, járhatott kocsmába, bálba.
A Csallóközben, Szapon a pünkösdi királyválasztásról nincs adat, de pünkösd volt a legényavatás ideje: „Minden tizennyóc éves leginnek be köllött magát körösztötetnyi a
leginyek közé; A legin fizetett 5–10 liter bort, ótán választott magának körösztepát. A
körösztepa utánno megkörösztüte, leöntötte a fejit kevés borraa. Aki nem kírte, hogy
leginnyé avassák nem mehetett a kocsmába”.
A pünkösdi királyválasztásnak is – mint a legtöbb népszokásnak – van gyermekjátékváltozata, az alábbit a Zemplén megyei Cigándon jegyezték le: A fiúgyerekek gallyakat
dugdostak le a porba, két fiút befogtak lónak és hajtották a gallyak között és körül, miközben énekelték a „Mi van ma, mi van ma…” kezdetű jellegzetes pünkösdölő éneket.

18

A múlt századi adatok még szólnak pünkösdi király- és királynéválasztásról nagylányok
és legények köréből: „A szokás mai gyakorlata, kétségtelenül már sok lényeges feledésével, mint az különösen a palócoknál Nógrád, Hont, Gömörben és Csallóközben kisebb
nagyobb különbséggel divatozik, tudomásomra ebből áll: pünkösd napján, gyakrabban
csupán pünkösdhétfőn az ifjúság a délutáni tánc és zene előtt választ maga közül, és pedig a legények külön egy királyt, s a leányok is egy királynőt, amaz az ünnepély feje és
rendezője, emez dísze, az ünnepélyes öltözék, szalagok, kendők s virágkoszorú tétetik,
kezükbe virágokkal díszesített királyi pálca adatik, olykor azonban ezt, a király által rendelt szolga viszi előttük; ehhez a leány arca fehér lepellel elkendőztetik, karjára virágokkal telt kosarat tűz, s ha az adandó ajándékok sokasága megkivánná, ilyeneke visznek
utána kiválasztott szolgaleányai is; végre négy lehámozott fehér botocskára köttetik egy
nagy piros tarka kendő négy vége, s mennyezetkint vitetik felettük négy leány által; az
egészet kézenfogódzva kört alakított legények és leányok táncoló serege veszi körül, s
megkezdik a táncot a falu kocsmája, a király v. királynő háza előtt, honnét a menet házról-házra folytattatik, minden ház előtt eljárják a körtáncot; mire a ház gazdasszonya
kilép, széket téve a ház elé a király és királynőnek a kosarába ajándékot vetve, mi a kosárbóli virághintéssel viszonoztatik, a pünkösdi királyné arca lelepleztetik s az illető
pünkösd ünnepére vonatkozó versek, kisérve többnyire a ház ura s asszonyára, kiktől az
ajándékot vevék, alkalmazott szerencsekivánat s hálálkodással szavaltatnak el, vagy egyhangúan dudolgatnak, minek ismétlődő zárversei visszhangoztatása közt az egész csoport eljárja a kör- vagy tipegőtáncot” A 20. században a pünkösdi király- és királynéválasztás már csak a gyerekek, kisebb lányok körében volt ismert. Ipolyi Arnold a múlt
század közepén a leány és legény, valamint a gyerekek pünkösdi szokásának együttes
meglétéről írt.

Ria (Botos Mária)
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„Lábam előtt mécses a te igéd...” (Zsolt 119,105)
A hód/családi tanyázásra
hívjuk várjuk az érdeklődőket Berekfürdőre, a Nyírségi Egyházmegye üdülőjébe június
24-27. között. A tanyázás, mint ahogy a neve is mondja, félnomád körülmények között
zajlik, ezzel is egy lépést kívánunk tenni a cserkészismeretek és cserkészgyakorlatok teljessége felé.
A program keretében egyrészt az önellátás feladatait hajtjuk végre, másrészt forgószínpad formájában ismerkedünk a cserkészettel, harmadrészt élvezzük Berekfürdőnek a
gyógyvizét és strandját és nem utolsó sorban evangelizációs szolgálatokkal reméljük hitünk mélyülését. A közösség és a tematikus munka érdekében azt kérjük, hogy a résztvevők a program teljességében legyenek jelen.
Részvételi hozzájárulás 10.000 forint/fő, ami magába foglalja a fürdőbelépőket, amelyek önmagukban is több ezer forintot tesznek ki. Reméljük, hogy a napi 2000-3000 forintos hozzájárulás alig több mint szimbolikus jellegével mindenki egyetért.
Jelentkezési határidő június 10. szombat. Természetesen a megelőző tisztázó kérdésekkel szívesen szembesülünk: 06209143893, 06302870283, dunavarsany.ref@gmail.com.
A részvételt illető pontosítást a jelentkezőkkel kétoldalúan megtesszük.
Nagy László cst., cspk.
***

Horváth-Moón István megkeresése és az
ICHTHÜSZ Közösség vezetőségének reflexiója
az ICHTHYS Lelki Közösség
a Táborkereszt Lelki Közösség
és a Tábortűz Lelki Közösség
vezetőinek részére

„Mert vétkesek közt cinkos, aki néma,
Atyjafiáért számot ad a testvér…”
(Babits Mihály)

Kedves Cserkésztestvérek!
Jelen soraimat nem mint a Cserkészszövetség tisztségviselője, hanem mint egyszerű,
de a Szövetségért felelősséget érző cserkészvezető írom, s így teszem Elétek kérdés formájában a felkérésemet.
Az MCSSZ ICHTHÜSZ (ma helyesen így írandók át a görög betűk) Közösségének vezetősége konszenzusaként az alábbiakban a felvetések közé inszertálva reflektál azokra.
A Közösségnek nincsen tagsága, hanem kiadványai és programjai vannak, a választott vezetőség koordinálása, szervezése alapján.
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Meggyőződésem, hogy a Szövetség történelmének első időszakában lefektetett alapok
miatt sok minden nem volt kérdés, ami az újjáalapítás után mára – sajnos részint ennen
hibánkból – azzá válhatott. Most, amikor ezen égető és elemésztő kérdésekre fél tucat
élesen különböző válasz születik a közösségünkben, bennem óhatatlanul megfogalmazódik az igény, hogy a válasz, amit a cserkészmozgalom ad, ne vitatott vélemény, hanem az
– eltérő, de minket összekötő – vallását élő és gyakorló cserkészek számára vitathatatlan
tanítás, útmutatás legyen.
Hiszem, hogy nem naivitás tőlem, hogy amiként ilyen útmutatást egyházainkban lelkészeinktől, papjainktól kapunk, akként nekünk cserkészeknek, adott esetben elsősorban
nekünk, a ránk bízottakért felelős cserkészvezetőknek lelki közösségeink vezetői adhatják
meg azt.
Nagyon megtisztelő ez a megközelítés, amely azonban sajnálatos módon nem feltétlenül
jellemzi a Magyar Cserkészszövetség tagjait, vezetőit. Legtöbbjük a felekezeti közösségeknek
– legalábbis az ICHTHÜSZ-nek – minimális ismerete és az irántuk való minimális érdeklődés nélkül végzi tevékenységét. Ez önmagában egyébként mindaddig nem baj, ameddig minden vezető a maga felekezete szerinti spirituális érdeklődéssel, elköteleződéssel és lelkesedéssel
cserkészkedik. Azonban éppen ennek a hiánya hívta életre az ICHTHÜSZ Közösséget 1920ban és erre az alábbiakban néhány sorban visszatekintünk.
Az ICHTHÜSZ Közösség a Magyar Cserkészeten belül 101 évvel ezelőtt alakult azzal a
céllal, hogy a kifejezetten Krisztus-centrikus, evangéliumi szemléletet, hitet erősítse szemben a
már akkor ágaskodó liberális szekularizmussal és a formális katolicizmussal. Mára a szekularizáció olyan méreteket öltött, hogy legtöbbször azt érezzük, hogy a Táborkereszttel nagy
részben egy hajóban utazunk. Az ICHTHÜSZ mindig lojális volt az MCSSZ-hez, de az
evangélium hirdetéséből következően olykor kritikus is, ami szintén olykor ellenérzéseket is
kivált a vezetőségből. Ez odáig tud menni, hogy az elmúlt évtizedekben különösképpen is a
vezetőképzésben az ICHTHÜSZ marginalizálására, fölöslegessé nyilvánítására is hangzottak „komoly tanítások” időt és energiát nem sajnálva. Ennek eredménye az elmúlt években
érett be abban a formában, hogy a felnövekvő vezető generáció nagy része szinte teljesen közömbös az ICHTHÜSZ iránt, sőt egyenesen negatív előítéleteket hordoz, zéró vagy manipulált ismeretek alapján. Mindez természetesen az ICHTHÜSZ önazonosság tudatán és szolgálati készségén semmi változást nem hozott, sőt megerősítette azt. Csak azt sajnáljuk, hogy
az az energia, ami az újjá alakult MCSSZ első 10 évében áldásos, igényelt és jól fogadott szolgálat volt, az gyanakvással kísért szélmalomharc a második két évtizedben. Természetesen
vannak szabályt erősítő kivételek amelyek az evangéliumi elkötelezettségünkkel együtt mind
a mai napig életben tartják a mozgalmat. A jelen megkeresés is egy ilyen inspiratív megszólítás az ICHTHÜSZ számára, amiért köszönetet mondunk.
A húsvétot megelőző napokban, hetekben nagyon komoly vihart kavart, és sok levelet
generált a levelezőlistáinkon egy gyermekvédelmi szakember felkérése, amelytől a levelezésben a gender témáig jutottunk el – megfogalmazva ugyanazon erkölcsi alapon állva egymástól alapjaiban eltérő vélemyényeket arról, mi a jó, mi a helyes a kérdés megítélésében. Már
ott és akkor megfogalmazódott bennem a gondolat és a szándék, hogy e kéréssel megkereslek
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Titeket, s Rajtatok keresztül egyházaink lelkivezetőit. Ez a szándék csak erősödött bennem,
amikor olvastam az ICHTHYS és a Táborkereszt közös nyilatkozatát az ügyben, ami felhívta a figyelmet arra, mit találtok helytelennek. Elmondjátok azt is, mi a helyes?
A húsvétot megelőző vita és általában a cserkész levelezőlistákon olvasható viták, érvelések
olyanok, mintha egy öncélú debatőr verseny résztvevői lennénk, nem pedig egy mozgalomnak
a tagjai, akik Istent, hazát és embertársat kívánják szolgálni. Ezekben a vitákban az ICHTHÜSZ aktivisták egyébként sosem vesznek részt. Az ICHTHÜSZ-TK erre az érvelés sorozatra közös nyilatkozatot adott ki, amelyben helytelenítette a kritikátlan vágyat, hogy a szakmai modernitással ezeréves hagyományt, értéket és tudást, esetünkben a zsidó-keresztyén biblikus hagyományt döngöljék a földbe. Ezzel szemben a „mi a helyes?” válasz már a
nyilatkozatban is az volt, hogy figyeljünk a saját hagyományunkra és persze a mögöttünk álló
egyházi hitvallásokra, tanításokra. Persze ez csak egy ajánlás. Mi nem vagyunk semmilyen
autoritás, pláne nem tanhivatal, viszont a mi ajánlásunk az, hogy Jézus Krisztusban megtestesült isteni szeretet és ennek biblikus dokumentációja továbbra is a legjobb forrása minden kérdésünknek ha nem is a megválaszolására, de a válasz megérlelődésére. Egyébként, akik a hitet
a természettudományos és spekulatív szakmaisággal versenyeztetik, azok nem vették észre,
hogy ez a letűnt „modern kornak” az attribútuma, mi pedig a posztmodern korban élünk.
Ma az a korszerű, ha a hit és szakmaiság egyenrangú felekként komplementaritásban próbálnak ráérezni az igazságra. Azt csak mellesleg jelezzük, hogy mindezt csak úgy lehet megtenni,
ha az ember ellenáll a posztmodern, mindent relativizáló átkos ambíciójának. Summázva,
ahogy azt a közös nyilatkozat is mondja, szerintünk az a helyes, ha a jelen kihívásaira a választ nem a jelen divathullámaiból vesszük, hanem a kipróbált értékekből. Természetesen azzal a bizalommal, hogy ezek az értékek a jelen ellenkezéseinek a próbáját is kiállják.
Nevezetesen és esetünkben a 10 törvényünkből, a fogadalomtételünkből, az évszázados cserkész hagyományból és ami ebben a régióban mindennek alapja a forráskritikai módszerrel is,
de főleg a Szentlélek segítségül hívásával (epiklézis) interpretált Szentírásból.
Most – annak ellenére, hogy sok ilyen fogalmazódik meg akkut kérdésként bennem,
bennünk - mégsem erkölcsi-morális-etikai kérdéskörben felvetődő gondolat miatt fordulok Hozzátok, hanem – a „Lelkiség a cserkészetben” c. podcast miatt – konkrét mozgalmi
stratégiai kérdésben:
Tud-e, és kész-e a három lelkiségi mozgalom vitathatatlan felhatalmazásával élve
együttes vagy különálló kinyilvánító nyilatkozatban irányt mutatni a valamennyi cserkészeknek és cserkésztisztnek abban a kérdésben, hogy meddig, melyik vezetői ill. képzési
szintig missziós terület a cserkészet, s hol alapvetően elvárt és megkövetelendő már a hitéleti és a valláserkölcsi elköteleződés? Vagy ez az emberebb emberré, Krisztus-arcúbb
kereszténnyé válás már a fogadalomtételnél kezdődik? Esetleg már kevésbé vagyunk vallásos alapokon nyugvó ifjúságnevelő mozgalom, melyben elvárás a vezetőktől, hogy tudják, vallásuk tanítása alapján mit képviselnek, lelkileg azonosuljanak vele, és az életükben
példává változtassák azt?
Nyilvánvalóan a „közösségekhez” szóló kérdésre csak az ICHTHÜSZ nevében érvényesek
az alábbiak. Ezek azzal kezdődnek, hogy mozgalmunk egyáltalán nem érzi, nemhogy a „vi22

tathatatlan felhatalmazást”, hanem az önkéntes szolgálatra jelentkezésünk igénybevételét
sem. De ez jól van így, mert mi nem akarunk tanhivatal lenni. Nem ítélkezünk, hanem egyetlenegy személyre kívánjuk felhívni a figyelmet: Jézus Krisztusra, akinek példája és tette általában a benne hívők életét áldásosan irányítja, konkrétan pedig ugyanezt teszi minősített formában a cserkészekkel. A cserkészet missziós terület. Krisztushoz hív, krisztusi életre hív,
krisztusi életgyakorlatra segít. Az ICHTHÜSZ ehhez a szegmenshez kíván és tud(na) nagy
segítséget nyújtani. A cserkészet tehát szerintünk tudatosan vállalt missziós terület. A gyermek életében a katekézis módszerével, az ifjú életében az evangelizáció módszerével, a felnőtt
életében pedig a lelkigondozás módszerével. Persze itt vannak értelemszerű és egyénre szabott
átfedések. Mindez tehát a missziós szándék és nem pedig a lelkek megítélése kategóriájában
jelenik meg az ICHTHÜSZ életében.
Az ilyen elvárás-támasztás valóban álságosságra késztetése azoknak, akik nem tudják,
nem vallják, és nem élik meg azt, vagy elvárható a cserkésztiszti fogadalom letételére készülőktől a lelkiismereti tisztaság, s hogy az igen igen legyen, a nem nem?
Az ICHTHÜSZ álságos életre, képmutatásos vallásosságra nem kíván még csak bátorítani sem senkit, hiszen részben ezek ellen jött létre. Ugyanakkor egyetlenegy cserkészt sem kíván
– ahogy azt énekli is –, Jézus „fővezéri” hatalmán kívül tudni.
Valóban nem mérhetők, megítélhetők, tehát nem mérendők és megítélendők ezek,
vagy rendelkeznek a lelkivezetők elméleti és gyakorlati ismeretekkel ahhoz, hogy felkészülten és közel objektíven szólhassanak a jelöltekről? Valóban csak az imádságos élet és
mutatott ájtatosság alapján lenne ez mérhető, vagy gyümölcséről megismerhető a fa, tetteiről, életviteléről az ember? Valóban elengedhetetlenek-e a lelki közösségek által kínált
tematika szerinti hivatástisztázások a vezetőképzésben? Biztosítani tudjátok-e ezek személyi feltételeit?
Igen, az ICHTHÜSZ kötelességének érzi és megtalálja a személyi és tárgyi feltételeit annak, hogy az összes Kerületben, minden vezetőképzéshez kötődően valamilyen formában ezt
a kateketikai, evangelizáció és lelkigondozói szolgálatot egy konkrét időszakban, pl. egy hétvégén elvégezze. Optimálisnak azt a korábban gyakorolt, de újabban rendszeresen visszautasított módszert tartja, hogy minden szintű vezetőképzésben legyen egy néhány napos megelőző ICHTHÜSZ program a protestáns résztvevők számára, ahol ez a tevékenység megtörténik. Nem mérünk, nem szelektálunk, nem ítélkezünk, csak Krisztust hirdetjük és a protestáns
értékeket hangsúlyozzuk. Tehát azokat gyűjtenénk egybe, akiket már a vezetőképzésbe fölvettek, a saját lokális lelki vezetőjük ajánlása alapján is. Ismétlem, hogy ha a VK-k ezt újra szorgalmaznák, akkor ehhez minden feltételt az ICHTHÜSZ biztosít országszerte.
Az új VKSZ elkészítéséhez az Országos Tanács azzal adta át javaslatait az Országos
Nevelési Testületnek, hogy a vezetőképzésben a bemeneti oldalon is meg kell fogalmazódnia minimum követelményként a vallási, és tanítás szerinti életre való elköteleződésnek – az Országos Elnökség és a Mustármag vezetőjének közös podcastje – nekem mégis
– mást sugall.
Igen, az ICHTHÜSZ szerint is van egy minimum, de ebbe az ICHTHÜSZ nem kíván
beleszólni. A vezetőképzésre való fölvételt a VK, az adott csapat és az adott csapat lelki veze23

tője végezze. Ha konkrétan a vezetőképzésről van szó, mi az összeállt résztvevők számára kívánjuk az evangéliumi protestáns értékrendet artikulálni és így az ő evangéliumi protestáns
identitásukat erősíteni.
Hiszem, mert hinnem kell, hogy a cserkésztestvéreimmel kell, hogy legyen azonos erkölcsi-morális alapunk és értékrendünk, amit fundamentumában kell megfogni.
Amennyiben a cserkészmozgalom számára vezetői szinten – nem lévén vallásilag elkötelezettek – nem elvárás a tanításában felvállalt és életvitelében is megjelenő példa adása, nem meglepő, hogy sokszínűvé válik a másság/gender kérdésre adott válasz. Nem
meglepő, hiszen még egyszerűbb és alapvetőbb, a castitast, hűséget és pénzügyi megbízhatóságot érintő kérdésekben is mást-mást valló vezetőkkel beszélhetünk.
Úgy gondoljuk, hogy az ICHTHÜSZ éppen ezen a területen is végezné a sajátos missziós
tevékenységét, de biztosak vagyunk abban, hogy pont ezekben a kérdésekben nagyon hasonlót,
sőt ugyanazt fogják hallani a résztvevők minden lelki közösségi programon, amelyek akár
összefüggenek egy adott vezetőképzéssel, akár nem.
Annak reményében, hogy a válaszotok igen, és megszületik egy együttes, vagy különálló, de alapjait tekintve egybehangzó vélemény a kérdésben, s abban bízva, hogy ezen fellelkesülve más konkrét kérdésben is fordulhatok, fordulhatunk majd valláserkölcsi és más,
a mozgalmi életet nagyban befolyásoló tanításbeli kérdésekben Hozzátok, kívánok mindannyiunknak, de most leginkább Nektek
Jó Munkát!
István testvér
Horváth-Moón István csst. cspk (961.)
email: horvath-moon.istvan@cserkesz.hu
Magyar Cserkészszövetség
IX. Észak-Alföldi Cserkészkerület
4025 Debrecen, Révész tér 2.
Az ICHTHÜSZ Közösség helyzetét és vágyait leírtuk. Tevékenységünket az ICHTHÜSZ folyóiratunk és egyéb kiadványok, például a Protestáns cserkészimakönyv, valamint
évente néhány program keretében folytatjuk. Ezekről az ECSET-ben hírt adunk. Ha a vezetőképzésben a fentiek értelmében újra helyet kapunk, azt isteni küldetésként fogjuk elvégezni.
Ettől függetlenül is szívesen szembesülünk minden felvetéssel, kérdéssel. E mostani megkeresést is megtisztelésként fogadjuk és az MCSSZ minden cserkészével való konzultációra és közös szolgálatra készen kívánunk
jó munkát!
Nagy László sk.
cst., cspk., főtitkár
Szuhánszky Gábor sk.
cst., cspk., teológiai titkár
24

dr. Bóna Zoltán sk.
cst., cspk., elnök
Nagyné dr. Csobolyó Eszter sk.
cst., cspk. főszerkesztő

„Hanem legyen az igenetek igen, és a nemetek nem, hogy ítélet alá ne essetek.” (Jak 5,12)

A Magyar Cserkészszövetség
ICHTHÜSZ és Táborkereszt Közösségének közös nyilatkozata
nevezett ifjúsági szervezet FÉSZEK Gyermekvédelmi Munkacsoportja által kezdeményezett
és széleskörű vitát kiváltott gyermekvédelmi Tematikus Továbbképzés terve kapcsán1
Tévesnek és károsnak ítéljük az ideológiaiság és szakmaiság éles, szinte abszolutizált megkülönböztetését. A kettő e konkrét esetben sem válik el. Egyrészt azért nem különböztetendőek meg élesen, mert a biblikus teológia is használja a tudományosság szakmai módszereit és kifejezésmódjait,
másrészt pedig azért, mert az egyes szakterületek képviselői – artikulált, vagy artikulálatlan – ideológiai megragadottságuk alapján élik meg szakmaiságukat. Egy biblikus és egy szekulárisan gondolkodó orvos egészen eltérően viszonyul az abortuszhoz, vagy az eutanáziához, pedig bizonyára a medicinát illetően ugyanazon a szakmai alapon állnak. Tehát szakmai objektivitásról is csak nagyon
óvatosan érdemes beszélni, ha egyáltalán…
A bibliai-etika szakemberei bizonyára világnézeti alapon és szakmai alapon egyaránt vallják a
férfiról, nőről, házasságról, utódlásról és ezek jogi vonatkozásairól azt, amit vallanak. Számunkra
szavaik ideológiailag és szakmailag eligazítóak a gyermeknevelés és gyermekvédelem területén is.
Ennek alapján arról teszünk bizonyságot és nyilatkozatot, hogy Közösségeink, amelyeket – a
Magyar Cserkészszövetség integráns részeként azonosítunk –, szakmailag és ideológiailag egyaránt
azokon a tanításokon állnak, amelyeket a Katolikus Egyház Katekizmusának ide vonatkozó pontjai,
valamint a Magyarországi Református Egyház Zsinatának állásfoglalása a házasság, a család és a szexualitás (Budapest, 2004. május 06.) kérdéseiről mondanak. Természetesen e két dokumentum mögött lévő szakembereknek a bibliai hermeneutikai kompetenciáját magától értetődőnek tekintjük.
A fentiek értelmében nyilatkozva a konkrét terv és a terv által kiváltott vita hiábavaló részleteibe
bekapcsolódni nem kívánunk. Ezt egyébként más témakörök tekintetében is valljuk a fentiek alapján és ezzel a meggyőződéssel kívánjuk elkerülni azt a csapdát, ami a 21. században bálványimádó
kényszerességgel megjelenő szakmai abszolutizálásban áll.
A magyar cserkészmozgalom kibontakozását Bi-Pi elvei és gyakorlata alapján elsősorban a
gyermekvédelem motiválta a múlt század elején. Ez a motiváció sajnos a 21. században még életesebb és halálosabb. Ugyanakkor valljuk, hogy szakmai és ideológiai alapvetésnek ma is tökéletesen
megfelelnek azok az alapelvek, amelyekre a bibliai hagyomány alapján az előttünk járó teológusok,
pedagógusok és a Szentlélektől megérintett cserkészvezetők építettek.
Budapest – Dunavarsány, 2021. március 18.
Kispál György cst.
Táborkereszt
elnök
Dr. Bóna Zoltán cst.
ICHTHÜSZ
elnök

Dr. Zelliger Erzsébet csst.
Táborkereszt
üv. elnök
Szuhánszky Gábor cst.
ICHTHÜSZ
teológiai titkár

Czettele Győző cst.
Táborkereszt
titkár
Dr. Csobolyó Eszter cst.
ICHTHÜSZ
főszerkesztő

A kapcsán kifejezés jelezi, hogy nem kívánunk a vitában részt venni, sokkal inkább az elhangzottak kapcsán
szeretnénk alapvető álláspontunkat leszögezni.
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Az MCSSZ ICHTHÜSZ és Táborkereszt Közösségének
valamint az MCSSZ NEK Cserkésztörzsének
KÖZÖS NYILATKOZATA
az Eucharisztikus Kongresszuson való cserkészrészvételről *
A magyar cserkészet egyik legszebb öröksége az ökumenikus bizalom és testvériség, természetesen az
érintett felekezetek rendjének tiszteletben tartásával. A Magyar Cserkészszövetség megalapítása a magyar ifjúság iránt elkötelezett katolikus, református és evangélikus tanárok, szerzetesek, teológusok részvételével valósult meg 1912. december 28-án, nem véletlenül a betlehemi gyermekgyilkosság, az
Aprószentek emléknapján, a Kálvin téri református gyülekezet egyik termében. Ennek az akkor forradalmi tettnek a következményét mindmáig hordozzuk, nevezetesen azt, hogy bár sokféle arányban, de
az őrsök és csapatok ökumenikus nyitottsággal működnek. A felekezeti sajátságok ápolására jöttek létre a
felekezeti közösségek: a Táborkereszt Közösség és az ICHTHÜSZ Közösség.
Ezzel a háttérrel szinte magától értetődő, hogy arra a rendezvényre, az 52. Nemzetközi
Eucharisztikus Kongresszusra, amelynek szándékolt üzenete meghaladja a katolikus egyházat, így szól
a cserkészfölhívás is: „Felekezetre való tekintet nélkül várunk Téged akár résztvevőként, akár a szolgálattevő cserkészek önkéntes csapatába!” Ugyanakkor azt is magától-értetődőnek tartjuk, hogy e sommás
meghívás további testvéri gondolatok kimondását igényli az ökumenikus tisztesség okán.
Egy olyan ökumenikus ifjúsági szervezet számára, amely tagjai többségében és így sokféle megjelenésében, kegyességi gyakorlatában és szóhasználatában római katolikus hangsúlyt hordoz, nem közömbös a következő megállapítás. A NEK-en való részvétel sok-sok eseménye, szolgálata lehet közös élménye
az összes cserkésznek, de a résztvevők a legfontosabb ponton mégis kétfelé csoportosulnak egyházaik
rendjét helyénvalóan követve. Lesznek azok, akiket a római egyház meghív az oltárához. És lesznek
azok, akiket nem, akik nem tartoznak Vatikán közösségéhez, viszont odatartoznak Jézus Krisztushoz.
Hisszük, hogy az ő számukra is lesz spirituális, közösségi, szolgálati élménye és ajándéka az eseménynek.
Ugyanakkor elkötelezzük magunkat, hogy testvéri, felelős szeretettel óvjuk cserkészeinket minden olyan
lépéstől, amely ellenkezik saját hitvallásuk tartalmával. Tesszük ezt azzal a testvéri lélekkel és meggyőződéssel, hogy az oltárhoz való exkluzív meghívás nem csökkenti Jézus Krisztus önmagához és a királyi
menyegzőre szóló inkluzív meghívásának örömteli érvényét.
Ökumenikus előmenetelben ott tartunk, hogy a Kongresszus a krisztusi egység „sebére” is rámutat,
mindazonáltal valljuk, hogy legalább ennyire lehetőséget biztosít a krisztusi testvériség spirituális,
missziós, közösségi, morális, kulturális, szolgálati és hazafias megélésére. Minél őszintébben fogadjuk
ezt a tényt, annál őszintébben élhetjük meg a Kongresszus összefüggésében is azt, ami összeköt, ami közös, és ami egyetemesen üdvös. Szívből kívánjuk, és ezért mindent meg is teszünk, hogy cserkészeink ezzel az őszinte tudattal és érett felekezeti öntudatukkal vegyenek részt ezen a jelentős eseményen.
Remélhetjük, hogy a Szentlélek munkája révén a krisztusi egységben növekedni tudnak Krisztus
magyar cserkészei a bizonyságtételek, imádságok, kulturális és karitatív programok során és nem a „még
nem teljesen…” fájdalma, hanem a „már sokkal jobban, mint korábban…” reményteljes öröme lesz a
Kongresszus hagyatéka minden magyar cserkész számára.

* Tekintettel arra, hogy az Eucharisztikus Világkongresszusra az idén kerül sor, még egyszer közöljük az ide
vonatkozó közös állásfoglalást.
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Elismerések, köszöntések
Köszöntjük a Táborkereszt, ICHTHÜSZ díjazottjait

Dr. Zelliger Erzsébet csst., a Táborkereszt ügyvezető elnöke részére 2020. október 29-én Áder
János köztársasági elnök Magyar Érdemrend Lovagkeresztje kitüntetést adományozott.

Dr. Bóna Zoltán cst., cspk., az ICHTHÜSZ Közösség elnöke közösségépítő munkáját
Áder János köztársasági elnök Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetéssel ismerte el
2019. augusztus 19-én.
2021. január 24-én a Both Antal Teológiai és Kulturális Alapítvány elnöke, dr. Kustár
Zoltán Pro Unitate in Christo – Krisztusban való egységért – díjjal jutalmazta dr. Bóna
Zoltánt hazai és nemzetközi ökumenikus tevékenységét.
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Testvéri ima a Táborkeresztért
Mennyei Édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban. Hálás szívvel mondunk köszönetet a
Tőled nyert legnagyobb ajándékért, a Benned vetett hitünkért és reménységünkért, valamint az Általad inspirált szeretetünkért.
Köszönetet mondunk a cserkészetért és azért, hogy annak megalapítója Benned vetett hittel, reménnyel és szeretettel megajándékozott volt és köszönjük azt is, hogy ennek
következményeit, az ebből fakadó áldásokat egy immáron világszervezetté növekedett
Közösségben és Közösséggel kívánta gyakorolni.
Köszönetet mondunk a magyar cserkészetért, köszönetet a magyar cserkészet lojalitásáért az alapító elvei és gyakorlatai iránt.
Bűnbánattal valljuk, hogy talán éppen a hit és a hit tanúságtétele terén vannak a legnagyobb mulasztásaink. Bűnbánattal valljuk, hogy sokszor jobban figyelünk a divatos
széljárásokra, mint a Szentlélek szavára.
Pünkösdkor ezzel a bűnbánattal, de megújuló reménységgel ajánljuk kegyelmedbe a
Táborkereszt Közösség munkáját, az új tisztségviselők elkötelezettségét és mondunk köszönetet e szolgálatot eddig hűségesen végző cserkésztestvéreinkért.
A tisztújításhoz a Te lelki megújításodat, újjáteremtő szeretetedet kérjük, várjuk és
reméljük, különösen is a Táborkereszt életére, de a magyar cserkészetre, a világ cserkészetre és az egész teremtett világra. Krisztus érdeméért, Aki a „cserkészetnek is Ura”, kérünk hallgasd meg imádságunkat. Ámen.
Az ICHTHÜSZ vezetőségének imádsága a Táborkereszt tisztújítása alkalmából 2021.
Pünkösdjén.
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