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Elıszó 
 

Tizenöt éve, amikor a vándor próbarendszert (a „szürke könyv”-et) megírtuk, az a cél 
lebegett elıttünk, hogy lehetıséget adjunk a 18 éven felüli generáció tagjainak arra, hogy a 
cserkészet aktív tagjai maradjanak, és a cserkészeten belül, annak módszereivel élve 
fejlesszék, neveljék magukat. Lehetıséget kapjanak arra, hogy a kialakult közösségeik új 
lendületet kapva továbbélhessenek. Ezért alkalmazkodtunk a korosztály sajátosságaihoz, 
alapvetıen ahhoz, hogy kikerülve a középiskolákból felnıttnek tekintik ıket, döntési 
lehetıséget és felelısséget kapnak, és ık élnek ezzel a lehetıséggel, „felnınek” az 
elvárásokhoz és a világhoz. Ezért tettük a rendszer fontos elemévé és szimbólumává a 
„vándor-indexet”, amely tudatosan hasonlított a felsıoktatásban tanulók indexéhez, ezt a 
felnövést jelképezve. Adott egy tág keret, amelyben számtalan ponton van döntési lehetısége 
az egyénnek. Ugyanúgy csak a cél, az elérendı szint rögzített mint a felsıoktatásban 
(szigorlati elıfeltételek teljesítése, megfelelı számú kredit összegyőjtése, stb.), de a 
hozzávezetı úton az egyéni érzéseknek, stílusoknak, vágyaknak, törekvéseknek megfelelıen 
válogatni lehet az „órákból”, a feladatokból. 

 
A mai generáció tagjai életét látva, velük beszélgetve egyre nyilvánvalóbbá vált, hogy 

ez az út, ez a módszer ma már nem mőködik. A „vándor-index” rendszere nemhogy 
motiválná ıket, hanem egyenesen taszítja ıket. Ez arra késztetett minket, hogy újragondoljuk 
az egész rendszert. Így a félig elkészült kézikönyvet is alaposan át kellett dolgoznom. Noha a 
kezedben tartott füzet e „kézikönyv” sokadik változata, jelen formáját sem tartom lezártnak, 
„kıbe vésettnek”. Így hálásan és köszönettel fogadom a kiegészítéseket, ötleteket, 
megválaszolásra váró új kérdéseket, véleményeket. Ezek birtokában idıvel elkészülhet a 
sokkal bıvebb és jobb 4.0 -as változat… Elérhetıségem: hp@cserkesz.hu . 

 
Budapest, 2012. augusztus 31. 

HpHpHpHp            
azaz Dr. Grynaeus András 
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Használati útmutató 
 
Az alábbi írás három jól elkülönülı szerkezeti egységben tárgyalja a 18 éven felüli 

cserkészek vezetésének legfontosabb kérdéseit.  
 

Egy-egy témánál elsıként a pedagógia alapokat próbáltam összefoglalni, azaz azokat a 
pedagógiai jelenségeket, folyamatokat, sajátosságokat, amire magyarázatot kell keresnünk, 
megoldást kell adnunk a cserkészmunka során. Ezeket a részeket vastagon bekeretezve találod 
a szövegben, és itt a klasszikus miért? kérdésre találhatsz választ. 

 
Ezt követi az elmélet, azaz a cserkészet által adható, vagy általunk jónak vélt, megoldás 

leírása. Ezek a sorok, a mit? kérdésre adott válaszok, a szövegben kiemelés nélkül 
szerepelnek. 

  

Harmadikként gyakorlati tanácsokat, ötleteket írok le részletesebben, vagy sorolok fel. 
Ezek két forrásból táplálkoznak: 

Egyrészt csapatunk életének volt egy olyan szakasza (a ’90-es évek közepén), amikor 
egyszerre relatíve sokan érték el az érettségi kort, és kezdték meg felsıfokú tanulmányaikat. 
Mivel kapcsolatuk a csapattal szilárd volt, komoly feladatot jelentett olyan program 
kidolgozása, amely számukra vonzó és feladatot, divatos kifejezéssel „kihívást” jelentett. 
Ezek leírásakor fıként Solymosi Balázs cst. tapasztalataira, munkájára, és közösen megélt 
élményeinkre tudtam támaszkodni.  

Másrészt az általam vezetett ırs (a Budapest-városmajori 205. Zrínyi Miklós 
Cserkészcsapat Sárkány ırse) vándorévei adtak új feladatokat nekem, biztosította a kipróbálás 
lehetıségét, és a tanulságok leszőrését. Ezen felül építhettem a csapat e korosztályba 
folyamatosan belépı újabb ırsei és vezetıik (Babos Fruzsina st. – Pálma ırs és Ráb Norbert 
ıv. – Skorpió ırs) élményeire is.  

Így az ilyen formátumú szövegrészben a hogyan?-ra találsz ötleteket. Fontos, hogy ezek 
ötletek, amiket szabadon alkalmazhatsz, kiegészíthetsz, módosíthatsz! Lényeges az is, hogy 
mindaz amit leírtam, egy nagyvárosi környezetben tevékenykedı, közepes mérető, 
meghatározó súlyú katolikus nagycsaládos háttérrel rendelkezı, plébániai csapat tapasztalatai 
alapján születtek. 

 
Nyilván e három terület elválasztása nem mindig egyszerő, és lehetnek átfedések 

közöttük. 
 
Nagyon lényeges, és soha ne feledd el, hogy a vándor-cserkészséget életkori szakasznak 

tekintjük és mindenki ide tartozik, aki, illetve akinek az ırse, befejezte a középfokú 

tanulmányait, függetlenül attól, hogy letette-e már a III. próbát, illetve végez-e vezetıi 

munkát. 
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Alapok 

 

A vándorok életkori határai, a korábbi cserkészkorosztályoktól élesen eltérıen, nem 
konkrét életkorhoz kötıdnek, hanem életállapothoz, illetve ennek változásához. A kezdetét az 
az idıszak képezi, amikor a középiskolai tanulmányaik végéhez érnek a fiatalok. Ezt legtöbb 
esetben az érettségi vizsga letétele jelzi szemléletesen. Azaz azt a pillanatot tekintjük 
kezdıpontnak, amikor a közoktatáshoz kötıdı, jól szabályozott keretek végére ér 
cserkészünk, és felsejlik valami új… A korszak végét az egyén életpályájának 
tanulási/felkészülési fázisának lezárása/lezárulása jelenti, amikor munkába áll, vagy családot 
alapít cserkészünk. Azaz az a pillanat, amikor az élete ritmusát, saját hosszú távú döntései 
alapján, ismét külsı tényezık határozzák meg elsıdlegesen, és ez a ritmus élesen eltér a 
korábbitól. 

Ezalatt a több éves, egyénenként eltérı hosszúságú, idıszak alatt több radikális 
változással kell szembenéznie a fiatalnak: 

A legdöntıbb változás a családról való leválás, illetve a családtól való elszakadás 
„eseménye”. E folyamat eredményeként megszületik a fiatal saját önálló élete. Saját 
életritmussal, szokásokkal, térbeli elkülönüléssel, társakkal. Sok esetben ezt a változást 
megnehezíti, akadályozza az egyértelmő határ hiánya: nem kerül el a településrıl 
kollégiumba, nem megy el katonának, az ifjú házasok a szülıknél laknak… De egyértelmő, 
hogy valami új van születıben. Ebben a helyzetben a cserkészetnek és a cserkészvezetınek az 
a feladata, hogy ennek a folyamatnak a harmonikus lezajlását segítse. A megfogalmazás 
mindkét eleme lényeges: ennek a leszakadásnak meg kell történnie, mert e nélkül a fiatalból 
nem válik egészséges felnıtt. De mindennek nem a szülık ellen kell történnie, nem viharos 
„nagyjelenetek” keretében. Természetesen ahány cserkészünk van, annyi féle esettel, jó 
megoldással és zsákutcával szembesülünk, és ezen korosztály vezetıinek bölcsességére, 
élettapasztalatára, lelki felkészültségére óriási szükség van. 

 
Az elıbbibıl következik, hogy cserkészünknek ki kell alakítania a saját életritmusát és 

életrendjét. Azok a keretek, amik eddig meghatározták az életét, elég gyorsan feloldódnak, 
eltőnnek: a középiskola utolsó évében már nem kell minden reggel 8-ra bent lenni az 
iskolában, de nem is ér véget a tanítás az utolsó órával, mert a fakultációk, érettségire 
készülés fellazítja az addigi merev „órarendet”. A tanárok sem „szıröznek” azzal, hogy 
milyen füzetbe jegyzetel… Aztán jön az érettségi idıszaka, amikor iskolai bejárás nélkül kell 
tanulni… Sikeres fıiskolai/egyetemi felvétel esetén cserkészünknek kell dönteni az órarendje 
szerkezetérıl, vizsgái idıpontjáról, a tanulás szakaszolásáról, és mindezek betartását 
minimális eszköz kényszeríti csak ki. Ha nem, vagy átmenetileg nem tanul tovább, akkor 
munkát kell találnia, alkalmi munkákat kell vállalnia, és a „sok” szabadidıt „hasznosan” kell 
eltöltenie… És mindezt úgy kell tennie, hogy élete örökölt, illetve korábban megszokottá vált 
értékeit immár sajátjaként, felvállaltként, alapként használja ehhez. 

Ehhez a nagy változáshoz cserkészünk kevés segítséget kap a családjától, részben azért 
mert már „nagynak” tekintik, részben az ebben az életszakaszban gyakran akadozó családon 
belüli kommunikáció miatt, részben korábbihoz képest jelentkezı a rendszertelenség miatt. A 
cserkészvezetı feladata e téren kettıs: egyrészt villámhárítónak kell lennie, és jó irányba kell 
terelgetni cserkészünket, hogy jól tudjon élni a megnyílt szabadságával, illetve segítenünk kell 
a saját „órarend” kialakításának és betartásának készségét kifejlıdni. Komoly vezetıi 
felelısségünk annak megmutatása, hogy lehet modernül élni keresztényként, konzervatív 
elveket vallóan is. Erre saját példánk, és környezetünk jó és rossz példái lehetnek 
segítségünkre. 
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Az idıszak értelemszerő feladata a hivatásválasztás és a kiválasztott hivatásra való 
felkészülés elvégzése. E téren a cserkészvezetınek ötletadónak, látókörszélesítınek és 
lelkigondozónak kell lennie, egyszerre. 

 
Az alapfeladatnál említettem a társakat. Ez az életszakasz sok esetben a tartós, vagy 

végleges párkapcsolat kialakulásának, születésének az idıszaka. A cserkészvezetı feladata 
ismét sokrétő: segítenie kell a cserkészt a jó döntésben, segítséget és mintákat kell adnia az 
életstílusok, értékrendek összeegyeztetéséhez, illetve a korábbi és újabb érdemi emberi 
kapcsolatok összefésüléséhez, megfelelı helyre kerüléséhez. 
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A vándorokkal való foglalkozás során három eszköz áll a rendelkezésünkre mindezek 
elérésére: a próbarendszer és az ahhoz kapcsolódó számonkérés. A harmadik fontos elem a 
közösségi együttlét. Nézzük ezeket egyenként! 

 
Próbarendszer és számonkérés 
A vándorokkal való foglalkozásunk során a Keresztes-féle próbarendszer kellı keretet 

biztosított az új ismeretanyag elsajátítására, a világ megismerésére a lassan felnıtté váló 
fiatalok számára is. A „Bevezetés a rover életbe” címen megjelent (vezetıi)segédkönyv és a 
benne lévı „vándorindexek” két cserkészgeneráció életében használhatónak bizonyult. Ez 
alapvetıen külsıs programok felkeresésére alapozott, ami egyrészt jelentısen egyszerősítette 
a vezetıi feladatokat, mert „csak” az információ áramoltatásával kellett törıdniük. Másrészt 
mindenki tág határok között válogathatott az érdeklıdésének megfelelıen 
programlehetıségek között. További nyereséget jelentett, hogy a „külsıs” programok 
felkeresése során a fiatalok megismerkedhettek az ıket körülvevı nem cserkész, civil és 
egyházi világ szereplıivel, szervezeteivel. Így megkapták azt a lehetıséget, hogy felnıve és 
egyre jobban a cserkészeten kívüli világ felé fordulva, értékeinket magukkal víve, 
tudatos(abb)an ismerjék meg környezetüket és találják meg helyüket. Nyilván csapatunk 
földrajzi helyzete (a fıváros egyik belsı kerülete) széleskörő lehetıséget adott erre. 

Ez komoly nevelı eszközt is jelentett az idı beosztására, melyet a kötött 
gimnáziumi/iskolás korból kilépı fiataloknak meg kell tanulni, mert jól láthatóan nagyon 
nehezen leküzdhetı feladatot jelent e korosztály tagjainak a saját életük távlatos, féléves-éves 
megtervezése, és e terv megvalósítása. Az index ehhez tőnt hatékony eszköznek, illetve a 
korosztályi közösség mankónak. A mai generáció tagjai életét látva, velük beszélgetve egyre 
nyilvánvalóbb lett, hogy ez az út, ez a módszer ma már nem mőködik. A „vándor-index” 
rendszere nemhogy motiválná ıket, hanem egyenesen taszítja ıket. 

A miért?-en rágódva szembe kellett néznünk azzal, hogy (kicsit leegyszerősítve) a mai 
generáció tagjai a 18. életévük, az érettségi bizonyítvány, nyelvvizsgák, jogosítvány, 
bankkártya ellenére nem felnıttek, hanem csak nagyra nıtt, és a felsoroltakkal rendelkezı 
gyerekek. Akik ráadásul nem is akarnak ezen a helyzeten változtatni, mert az jó nekik... Mára 
a felsıoktatás hosszú ellenállás után végül megtört, és alkalmazkodott hozzájuk, az új 
generáció stílusához. Az a szabadság, amit a korábbi generációk megkaptak és megéltek a 
felsıoktatásba kerülve (vagy munkavállalóként a nagybetős életbe lépve), mára eltőnt. A 
felsıoktatás a stílusát tekintve felsıszintő középiskolává vált… E mellett, hála az 
informatikának, az index ma már alig ismert fogalommá vált, hisz az érintettek „belépnek” a 
NEPTUN-ba vagy az ETR-be, és pár egérkattintással elintézi az órafelvételt, vizsgára 
jelentkezést, tanárai pedig a jegybeírást… Az egykori felsıoktatási lét halvány visszfényét 
csak a doktori programokban láthatjuk. Errıl meglehet a véleményünk, de mindenképpen 
reagálnunk kell rá.  

 
Úgy gondolom, hogy a nehézségek ellenére nem engedhetünk abból, hogy a hozzánk 

tartozó fiatalokat önállóságra neveljük, és felkészítsük a felnıtt életre. Meg kell találnunk 
azokat az új utakat, amelyekkel ezt a célt el lehet érni, akár a 15 évvel ezelıtti módszerek és a 
„szürke könyv” félretétele árán is.  

 
Mi lehet a megoldás? 
 
A kérdésrıl az érintettekkel beszélgetve fogalmazódott meg valami, ami talán kivezetı 

út lehet. Erre munkacímként az Ö3, azaz az Önkéntes Önképzés Összeszedése adódott.  
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A fiatalok egyre markánsabban megfogalmazott elvárása ma az, hogy dönthessenek a 
saját sorsukról (azt hogy, ebben alapvetı önellentmondás rejlik, azt most ne feszegessük…). 
Induljunk ki ebbıl és a cserkészetben korábban megélt, bevált próbarendszerbıl!  

Az alapot továbbra is a próbarendszer felépítése adja: három irányban vannak 
kapcsolataink: Isten felé, a másik ember felé és a környezetünk, a világunk felé. Mindegyik 
területen van mit tanulnunk, és bıven adódik tennivalónk is. Így a vándorságot vállaló 
cserkésznek 6 önképzési feladatot kell önként kiválasztania, és teljesítenie: a három területen 
3 érdemi új ismeretet megszerezni, és a középiskolás szintnél komolyabb mértékben 
elmélyedni benne, érdemi energiát befektetni a megszerzéséért, valamint a három területnek 
megfelelın 3 érdemi, egy huszonéves fiataltól elvárható léptékő, tettet, cselekedetet letenni az 
asztalra. 

 
Ezen túlmenıen az életviteléhez ad támaszt a rendszer. Ugyanis miközben a 

cserkészünket körülvevı oktatási világ visszalépett a középiskolás szintre, az egyéni 
életvitelben leomlott korlátok, keretek „visszaállításával”, helyettesítésével senki nem 
foglalkozik. Ezt jól példázzák azok a fiatalok, akik bekerülve e közegbe az egész életet, 
tanulással vagy munkával egyetemben, hatalmas bulinak tartják, és ekként is élik meg, 
sokszor a szó szoros értelmében napi 24 órában, és hétfıtıl vasárnapig…  Ezeket az eltőnt 
kereteket kell a cserkészetnek pótolni, az erre vállalkozó egyén segítségével közösen 
visszaépíteni. Azaz érjük el, segítsük hozzá a fiatalt, hogy az iskolai tornaórák eltőntével 
hetente egyszer önként sportoljon érdemben valamit… Havonta két alkalommal önként 
vegyen részt valami kulturális programon, pótolva a kvázikötelezı középiskolai 
rendezvényeket, és elkerülendı a szakbarbárosodást… Mivel a kötött középiskolai életritmus 
megszőnt, havonta legalább egyszer önként éljen egészséges módon: esti kezdéssel aludjon 8 
órát, egyen háromszor aznap, és ebbıl egy legyen rendes meleg étkezés. Aznap ne igyon 
kávét vagy energiaitalt, és ne gyújtson rá, kerülje az alkoholt… Negyedik elemként legyen 
rendszeres (napi-heti-kétheti) közösségi imaélete, hisz megszőnt a „kötelezı” diákmise, 
tanítás elıtti-utáni ima, órarendi hittanóra, sok esetben a plébániai/gyülekezeti kisközösség 
is… 

 
A vezetı feladata ebben a rendszerben hármas. Az év kezdetén egyéni, négy- (vagy hat) 

szemközti beszélgetés során (rajparancsnok és/vagy ırsvezetı + a vándorcserkész) minden 
egyes vándorral tervezze meg az adott személy cserkészévét, készítsenek rá közösen, egy 
egyéni fejlesztési tervet. Ez tartalmazza a három területen kiválasztott két-két feladatot, és az 
elvárt életvitel mérési lehetıségeit. A vezetı komoly felelıssége, hogy a választás „méltó 
legyen” az adott személyhez: ne olyan ismeretbıvítést válasszon, ami a világhálón két 
kattintással kipipálható, hanem olyat ami érdemi önfejlesztı munkát kíván az egyéntıl! 

A cserkészév közben legalább kéthavonta, de inkább havonta találkozva kísérje végig a 
vándort az elsı egy-két éven, és a cserkészév végén ismét találkozzon a vezetı az egyénnel, 
és közösen értékeljék az eltelt évet, levonva a tanulságokat, melyek a következı évi terv 
kiindulását is képezik majd. Ehhez ad segítséget az ıszi találkozón közösen kialakított 
önellenırzési rendszer. A vezetı által adott, szeptemberben közösen kitöltött táblázat (ezt lásd 
késıbb), vagy világhálós felület, boríték amibe a vezetı beletette a tag által küldözgetett 
sajtcetliket a teljesített programok idıpontjaival, mappa a vezetı telefonjában, amiben a tag 
SMS-ei vannak benne, stb., azaz az önként vállalt és közösen meghatározott formájú és 
stílusú önellenırzési rendszer, amely alkalmazásáról a cserkészév kezdetén közösen 
döntöttek, fenntartva a következı évi eszközváltás lehetıségét is. 

A vezetı harmadik feladata ötletek adása. Egyrészt a választható feladatok és 
ismeretbıvítési területekben (ez kb. a próbarendszer tudásanyagát jelenti), valamint menet 
közben kulturális, vagy az egy-egy területnek megfelelı programajánlatok nyújtásával. Ezek 
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folyamatos, egész éves adása során ügyelni kell arra, hogy legyenek közte egyaránt 
cserkészeten belüli és kívüli, helyi, regionális és országos „programok”. Így lehetıvé válik az 
is, hogy a cserkészetbıl lassan kinövı, elıbb-utóbb vélhetıen lakóhelyet is váltó fiatal 
szétnézzen a világban, megismerje a más, a „cserkészgettón” kívül létezı világot, annak 
színével és fonákjával együtt. 

 
A rendszer mőködéséhez alapvetıen fontos, hogy érettségizett emberek kezdjenek 

hozzá, azaz az érettségi évében nem lehet elkezdeni a vándor-utat, így a kósza-kort egy évvel 
ki kell tágítani. És a két korosztály között, és a vándorút érdemi elkezdése elıtt mindenképpen 
legyen egy olyan „nulladik” év (praktikusan az az év, amikor érettségizik, vagy amikor a 
felsıoktatásba bekerül a fiatal), amikor ırsi keretek között, az ırsvezetıje vezetésével vesz 
részt a közösen a vándor rendezvényeken, ırsi szinten választott fejlesztı programokon, és az 
adott területen végzett feladatok teljesítésében. Komoly lehetıséget ad ehhez pl. a világjáró 
öv valamely szintjének közös megcsinálása.  

Az elsı önálló vándorév sikeres elvégzése után kapja meg az egyén a korosztályra 
jellemzı nyakkendıt, aztán a barackmag, az égertoboz, a dió próbajelvény követi egymást. 
Ha minden évet sikerül elsı nekifutásra elvégeznie, akkor a nulladik évvel együtt a vándorság 
5 cserkészévet fed le, így mire egy MSC/MA diplomával a zsebében kilép a felsıoktatásból és 
végleg bekerül a munka világába, akkorra a cserkészkorosztály adta lehetıségeken is 
végigment. 

 
 
Közösségi együttlét 
Ezt az egyéni feladatvállalást és feladatvégzést egészíti ki az évente változó összetételő 

(hisz ırsök lépnek be és mennek ki a korosztályi közösségbıl) vándor-közösség élete. Ennek 
két markáns és egy opcionális eleme van: kétheti rendszerességgel teaházak vannak, amely 
egyrészt találkozási fórum, megbeszélési lehetıség és érdemi, tartalmas, fejlesztı 
elıadássorozat, éves tematikával. Másik fontos eleme a közösségi életnek a vándor-portya. Ez 
egy-egy hely intenzív megismerését célozza. Az opcionális lehetıség a cserkész-keretben és 
korosztályi szinten megszervezett ima-közösség.  

Ezek részleteimnek megismerése elıtt egy fontos dolgot kell kiemelni: a létszámot. A 
minimum-létszámot az egy ırsnyi ember jelenti. Az elsı próbálkozásunk során öt év után 
jelentkeztek teaházunk válságtünetei, ugyanis a „fiatalok”, a következı nemzedék tagjainak 
bevonását nem sikerült megoldanunk. Ennek oka a kósza korú ırseink vonzó korosztályi élet 
nélküli létében rejlett, ami magával hozta azok lassú széthullását. Így a családalapítás és 
munkába állás „elszaporodásával” fogyásnak indultunk belépı új tagok hiányában, majd 
végül a kritikus 6 fı alá csökkent a törzsközönség létszáma, és tetszhalott állapotba került 
teaházunk… A feltámasztásában, újraindításában nagyon komoly nehézséget okozott a vonzó 
példa, az igazodási pontot jelentı „öregek” hiánya. 

 
Az elsı fontos elemet a teaház jelenti. Ezekre külsı elıadókat hívtunk meg, és a 

kéthetenkénti találkozásokban a téma volt közös. A név nem csak szimbolikus volt, hanem kis 
süteményezés, teázgatás adta a keretet a beszélgetéshez. Ez formaként kellı oldottságot 
biztosított, de negatívumként a késve érkezésben megtestesülı lazulás felé mozdított el 
minket. 

Az évek során az alábbi témákat ismerhettük meg: 
Felekezetek és vallások Magyarországon, amikor a nagy keresztény felekezetek 

papjai/lelkészei mellett a kisebb felekezeteket is megismerhettük, de hithő muszlim, zsidó 
rabbi, krisnás szerzetes vagy mormon testvér is járt nálunk. Pozitív tapasztalatunk volt, hogy 
mindegyikük gyorsan felfogta, megértette, és fıként tiszteletben tartotta azt a kérésünket, 
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hogy ne térítési céllal jöjjenek, hanem saját vallásuk/felekezetük bemutatását vállalják. 
Negatív tapasztalat a környezet reakciója volt. Az arab ruhában érkezı mullah és az unitárius 
újságot otthagyó vendégünk „kiverte a biztosítékot” a plébánia önjelölt illetékeseinél, és 
mehettem raportra plébánosomhoz…  

A velük való beszélgetések saját értékeink és hitünk alapjainak tisztázását, esetenként 
újragondolását és megerısítését eredményezte. Így sok „elıadás”, beszélgetés után magunk 
között folytattuk azt, sıt voltak olyan alkalmaink is, amikor káplánunk elé tártuk az 
összegyőlt kérdéseinket. 

A világjáró sorozat során fıleg egzotikus helyekre kalauzoltak el minket vendégeink. 
Az egyik sorozatnál az indításként megtartott antarktiszi expedíció-beszámoló kellı vonzerıt 
biztosított a programnak gyakorlatilag az egész évre. Sajátos élménye volt a résztvevıknek 
rádöbbenni arra, hogy a vendégek közül többen cserkészek… 

A legsikeresebbnek az a sorozat bizonyult, amit egy alapítvány orvostanhallgató 
önkéntesei tartottak. İk a nemiség, szexualitás, gyermekgondozás témakörét járták körül 
megfelelı szaktudás, módszertan és szemléltetı anyag birtokában. Kérésünkre a bevált 
foglalkozás-sorozatukat bıvítették az egészségmegırzés, egészséges életmód és kábítószerek 
területével is. 

Nagy mellényúlásnak bizonyult viszont a hazai nemzetiségek bemutatása. Ugyanis a 
különféle kisebbségi szervezetek megtalálása is komoly feladatot jelentett, mert a fellelhetı 
címeik és elérhetıségeik általában „nem éltek”. Akiket sikerült elérni, azok sok esetben nem 
vállalták az „elıadást”, mert nem érezték fontosnak, feladatnak az érdeklıdı fiataloknak 
életük bemutatását… Akik végül elfogadták invitálásunkat, azoknak ezúton is köszönetünket 
kell kifejezni, és tanulságos volt a velük eltöltött bı óra. Nekik köszönhetıen reálisabb kép 
alakulhatott ki bennünk a magyarországi kisebbségek helyzetérıl. Ebbe beletartozik annak 
feldolgozása is, hogy mennyire képesek érthetıen bemutatni saját tevékenységüket, vagy 
annak a kezelése, amikor a meghívott végig csak saját életérıl beszélt… A legaranyosabb az 
az idıs néni volt, aki azzal kezdete az elıadását, hogy ı három éve tartozik az adott 
ethnikumhoz… Ennél a sorozatnál volt leginkább szükségünk arra, hogy a vendég távozása 
után közösen megbeszéljük a hallottakat. 

Tanulságos volt, és ebbe saját vezetıinket és „kiöregedett” tagjainkat is bevontuk, 
lehetıséget adva nekik életük kevésbé ismert szeletének megismerésére, az egyes 

foglalkozások és szakmák bemutatása. A búvártól, a lelkészen át, a programozóig sokféle 
vendégünk volt, és a megcélzott korosztály pályaválasztásának elısegítésén túl sikerült 
számtalan téveszmét is eloszlatnunk. Így például nem kis meglepetést váltott ki az idıs ideg- 
elmeorvos kijelentése, miszerint ı még nem látott kényszerzubbonyt… 

Az új generáció színrelépésével egy sajátosságra derült még fény: az 
információrobbanás, illetve az információhoz való jutás radikálisan könnyővé válása miatt az 
alapvetıen ismeretközlı beszélgetések, pl. egyes felekezetek bemutatása, unalmasnak 
bizonyultak. Azok voltak a vonzók, melyek kellıen „extrémek” voltak és a személyes 
élmények domináltak bennük. (Nyilván a legtöbb téma elıadható így, ha az elıadó, a vendég 
tud errıl az elvárásról…) 

 
Komoly kérdés, és a közösségi élethez tartozik az ırsgyőlés léte, nemléte, szerepe, 

formája…  Az ismeretközlésen és önállóságra nevelés mellett a közösség megerısítését is 
elıtérbe kell helyeznünk. Két okból: egyrészt él a cserkészköztudatban, és nem csak hat 
hanem rombol is az a baromság, hogy a cserkészkor végén "megszőnnek az ırsök", és ezt 
semlegesítenünk kell valahogy. Másrészt valóban megszőnnek az ırsök, illetve megindul egy 
bomlási folyamat: a tagok sokszínősödı érdeklıdése, és az új perspektívák megnyílása miatt 
természetes módon bomlásnak indul a közösség. Viszont az új "közösségek" (pl. egyetemi 
tankör) nem közösség a szó klasszikus értelmében, annak funkcióit általában nem látják el. Az 
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embereinknek viszont ekkor égetı szüksége van arra, hogy szilárd értékek mellett 
szervezıdött közösség legyen mögöttük, melyre támaszkodhatnak. Ezt kell az ırsnek és az 
ırsön keresztül a cserkészközösségnek biztosítani. Ezért kell megtalálnunk minden ırs 
esetében az utat az évek során kialakult közösség megırzésére, és újravitalizálásra. 

Elvben két modell lehetséges erre. Csapatunkban mindkettıt kipróbáltuk. Volt olyan 
pillanat, amikor elég sok „vándor korú” tagunk volt, de hiányzott mögülük a szilárd ırsi 
háttér, mert ırseik széthullottak, vagy pár fıre redukálódtak. Az egyik út kipróbálása során 
ıket próbáltuk összefogni, és újra közösséggé tenni. Fontos, hogy nem próbáltunk belılük 
klasszikus ırsöt (névvel, zászlóval, tisztségekkel, stb.) faragni, mert ez már nem ennek a 
korosztálynak „szól”, nem az ı a feladatuk. Csak a lényeget próbáltuk átemelni: mőködı 
keresztény értékrendő élı közösséggé kívántunk közösen válni. 

Ennek érdekében kétheti rendszerességgel találkoztunk egy imakör keretében. 
Alapeszményünk az élı és teljes életet élı közösség volt, ahol a tagok élete nemcsak nyitott 
egymás felé, hanem igyekeznek „egymás terheit is hordozni”. Ez, a közös és közösségben 
megélt, Istenhez fordulás nélkül agyaglábú óriás lett volna. Így kéthetenként, egy hétköznap 
este, 1,5-2 órára találkoztunk. Rövid összerázódás után, közösen elimádkoztuk az aznapi esti 
zsolozsmát (az összes érintett katolikus volt, de mivel a zsolozsma bibliai szövegekre épül, 
protestáns testvérek jelenléte sem okozott volna gondot). Ennek a végén, az „elıírt” 
könyörgési kérések elmondása után lekapcsoltuk a villanyt, és az asztalon pislákoló gyertya 
fénye mellett bárki elmondhatta, Isten elé tárhatta, a saját kéréseit, hálaadásait. Az idı 
elırehaladtával ezek egyre nyíltabbá, bensıségesebbekké váltak, és gondjaink, örömeink 
megosztása, a másokkal való közös könyörgés vagy hálaadás kezdett természetessé válni. 
Kezdtünk valóba élı és létezı közösséggé válni. (Ez lehetıvé tette azt is, hogy olyan 
vállalkozásokba is kezdjünk, amik meghaladták a normál kereteket, és így lettünk hosszabb-
rövidebb idıre országos, illetve regionális programok házigazdái regösnapunk és 
teljesítménytúrák révén.) 

Az együttlét harmadik szakaszában egy erre elıre felkészült társunk vezetésével egy 
komolyabb beszélgetés, vita részesei lehettünk. Az évek folyamán volt, amikor egymást 
váltva, mindig másik tagunk készült fel és vállalt házigazdaságot, és volt amikor egy-egy 
évnek lett állandó házigazdája. A témák általában vallási, hittani kérdések körül forogtak, 
vagy erkölcsi dilemmákat felvetı problémák voltak. A beszélgetések sikeressége alapvetıen a 
házigazda talpraesettségén és a téma „tálalásán” múlott. Nyilvánvaló, hogy egy-egy ilyen 
házigazdaság komoly és építı jellegő tanulságokkal szolgált a vállalkozók számára. Az a 
kísérletünk, hogy odahaza egy-egy rövidebb írás elolvasásával mindenki elıre készüljön, elég 
gyorsan becsıdölt. 

 
A saját ırsöm esetében egészen más utat jártunk be, mivel itt egy olyan ırsrıl volt szó, 

amely 10 évi együttlét élményei és megrázkódtatásai után is képes volt együtt maradni, sıt a 
periféria felé meginduló tagokat is képes volt visszaintegrálni. Ez esetben megpróbáltam az 
ırsöt továbbvinni, és a kiscserkészkor óta meglévı, illetve fokozatosan kialakult és 
„megszokott” dolgokat új és felnıtt(ebb) fejjel is élhetı tartalommal megtölteni. Az elızı 
generáció nyom nélküli kihalása miatt úttörık voltunk e téren. A konkurenciától és a 
megszokásoktól megmenekültünk, de hiányzott a segítı példa, a „mi vándorok ezt így 
szoktuk” élménye… Nagy és egyre nehezebb feladatot jelentett annak megtalálása, hogy 
pontosan mi is ez az új tartalom. Hosszú vajúdás után ezt a rendszeres, tartalmas, egymásnak 
szervezett közösen átélt programokban, és a kb. negyedévenkénti hosszabb, kötetlen 
beszélgetéseket tartalmazó együttlétekben véltük megtalálni. 

Érdekes kérdés, és jelenleg nem tudom rá a választ, hogy lehet-e, illetve hogyan lehet a 
két modellt párhuzamosan futtatni egy csapaton, korosztályi közösségen belül. 
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Második fontos elem, eszköz a portya. 
 
A „sikeres” vándorportyáink során az adott település, vagy terület valamely 

meghatározó intézményének (gyár, mővészeti csoport, egyházi közösség, oktatási intézmény, 
tudományos intézmény, vállalkozás, stb.) életét ismertük meg alaposan egy látogatás 
keretében, melyhez csatlakozott a többi helyi intézmény felkeresése, szolgáltatásainak 
kipróbálása és a helyi szokások, beleértve a kulináris élvezeteket is, megismerése. Igazodva a 
felsıoktatás életritmusához, ennek ideális idıpontja a második szemeszter kezdete.  

 
Nagyon rázós kérdés a nyári tábor ügye. A korosztály kezdetén lévık számára még 

vonzó az a megoldás, hogy mozgótábor keretében meglátogatják, akár a kósza-korúakkal 
együtt, a cserkész korosztály állótáborát, és ott eljátszák a „bölcs öregek” szerepét, akikre fel 
lehet nézni. Ez egy-két alkalommal mőködik, utána viszont már nem elégíti ki a többség 
igényeit. Alternatíva a saját tábor szervezése. Viszont eltérı elıélető ırsök esetében egy ilyen 
megvalósítása nagyon nehéz feladat. Nekem jobban bevált az ırsi keretben való táborozás. 
Így jutottunk el a Bihar-hegységbe, autóval Szlovéniába és Krakkó környékére, illetve 
mentünk el evezni, vagy via ferrátázni a Raxra. A többi ırsnek az információk, tervek 
átadásával tudtunk segíteni. Nyilván egy ilyen ırsi keretben megélt korosztályi tábor 
megvalósítását a vezetı talpraesettségén túl az élethelyzete adta lehetıségek is döntıen 
befolyásolják, és fontos az ırs táborozási rutinja, a tagok korábban megszerzett, megélt 
tapasztalata. 

Megfontolandó, hogy a korosztály új ırsökkel való bıvülése során kétféle programot 
kellene csinálnunk: ırsönként az adott ırsre szabott kalandot, kihívást, erıpróbát jelentı 
(természetbeli) programot, „tábort” és nagy közös, összes vándornak szóló „light-osabb”, az 
együttlétet hangsúlyozó, kevésbé veszélyes rendezvényt. Ez viszont komoly idıráfordítást 
igényel, bár a hosszúhétvége ütıs és jól szervezett program esetén megfelelı kompromisszum 
lehet. 

 
Az opcionális lehetıség a cserkész-keretben és korosztályi szinten megszervezett ima-

közösség. A gyakorlatban az egyik héten imakört tartottunk, a másik héten teaházat. Az 
opcionalitás oka az, hogy lehet olyan plébániai, gyülekezeti helyzet, amely ezt szükségtelenné 
teszi. Vagy lehet olyan ırsi életpálya is, amely során a vándor korban ezt a szerepet az ırs 
érdemben átveszi és imaközösséggé (is) válik, és vannak helyzetek, amikor más, külsı 
közösségek (pl. MKK, egyetemi lelkészségek csoportjai) betöltik ezt a szerepet, lefedve az 
érintettek teljes, vagy közel teljes körét. A lényeg, és ez visszautal az egyéni vállalásra, hogy a 
vándorcserkészünk mögött álljon élı lelki közösség! 

 
 
És néhány szó a beavatási szertartásról… 
A szertartás, a kószák szertartásához hasonlóan titkos, és nem a csapat közössége elıtt 

zajlik. Ennek az a célja és értelme, hogy a csoportösszetartást, a közösséghez-tartozást 
erısítse. Erre azért van szükség, mert cserkészetünk jelen rendszerében van egy érdekes és 
sajátos logikátlanság. A kiscserkészek ígérettel kötelezik el magukat a cserkészet mellett. A 
korosztályváltásnál a cserkész-korba lépve, ismét látványos elkötelezıdést kívánunk tılük a 
fogadalom letételével, ugyanúgy, ahogy a felnıtt/öregcserkészektıl és a vezetıktıl is. 
Ráadásul e három utóbbi fogadalom szövege egymásra épül, folyamatosan bıvül egy-két az 
adott rétegre jellemzı elemmel. A kósza és a vándor korosztály esetében ez hiányzik. 
Valahogy ezt kell, kellene pótolnunk, helyettesítenünk. 

 
Az általunk kidolgozott és megélt gyakorlat az alábbi:  
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Az „öregek”, azaz a csapat már szürke nyakkendıvel rendelkezı tagjai és az újak egy 
este találkoznak a csapat mőködési helye közelében, valamikor május 1. és július 1. között. 
Közösen utaznak/mennek el a kiválasztott és minden ilyen alkalommal használt helyre. Itt a 
vándorok elıremennek, és út közben az elágazásoknál égı mécsesekkel jelzik a helyes utat. 
Egy vándor marad ott az ösvény kezdeténél és egyesével indítja az újakat, 2 percenként. 
Induláskor megkapják az elıre elkészített, személy szerint kiválasztott szentírási részt, amin 
gondolkodnak útközben. A helyszínen  a sötétben várják az érkezıket, csak a (raj)parancsnok 
áll jól látható helyen. Egy gyertya ég mellette, a tövében ott fekszenek a nyakkendık.  

A helyszín kiválasztásának szempontjai és szimbolikája: szemben a cserkészek 
természetbe kimenésével a vándorok új életükben a városba, a lakott területre, az emberek 
közé mennek vissza, ide szól a küldetésük. Ezért fontos, hogy a település zaja elérjen a 
szertartás helyére. A nyakkendı színe nem azt jelzi, hogy szürke egyénként, elszürkülve kell 
élniük, hanem az ország szürke eminenciásaivá kell lenniük, akik a háttérbıl, nem a hírnévért 
dolgozva irányítanak. Ne belesimulva, elszürkülve éljenek, mint a tömeg, hanem saját 
életükkel befolyásolják a társadalmat, használják a cserkészetben az évek során megszerzett 
tudást, készségeket, és így dolgozva, élve készüljenek a felnıtt cserkészek fogadalmára, 
életére. Az úton az elágazásoknál, ugyanúgy mint az életben is, megpillanthatják azt az 
irányfényt, amely megmutatja nekik a helyes utat. 

Az egyetlen égı gyertya Pannonhalmáról származik, ahol a nagyszombati szertartáson 
ilyennel adják tovább az emberek egymásnak Krisztus világosságát. Pannonhalma és az 
Egyház is ilyen fényforrás volt évszázadokon át népünk életében, és a hitünk az a fény, amely 
megmutatja az útelágazásokkor, a választások pillanataiban a követendı irányt. A helyszín 
másik üzenete a cserkészethez, a csapat történetéhez kapcsolódhat: olyan legyen, ahol a 
magyar cserkészet vagy a helyi közösség valamely fontos eseménye, döntése született, és így 
a folytonosságot, az elıdök életéhez, munkájához kapcsolódást tudja szimbolizálni. 

Miután az „újak” egyenként megérkezésük után a parancsnok elé lépnek és csendben 
megvárják társaikat. Az utolsó megérkezése után, megtudják, hogy mindannyian méltónak 
bizonyultak a közösségbe való befogadásra, mert éves munkájukkal bizonyították a próba 
sikeres megállását, így egyenként megkapják a nyakkendıt a “viseld becsülettel” 
felszólítással, és balkezes kézfogással. 

Ezután a (raj)parancsnokkal együtt az eddig csendben várakozó „öregek” közé lépnek, 
és körben állva  egy korty tokaji bort isznak egy korondi kupából. Ez a gesztus egyrészt a 
közösséget szimbolizálja, ahol mindent megosztunk egymással, ahol a másikra is mindig 
gondolunk, és ahol a másikra mindig és feltétlenül lehet számítani az életkori különbségek 
ellenére is. A korondi kupa Erdély egyik leghíresebb mőhelyében készült és csak erre 
használjuk. A tokaji bor, ami világhírő és a magyarok egyik büszkesége. Tiszta, átlátszó, nem 
zavaros. Ez a közösség sem az, hanem közös élményeink leülepítése, kiforrása után született. 
A bor vidámmá tesz, de tudni kell a mértéket. Felnıtt férfiként, nıként mindenben tudni kell 
mértéket tartani. 

 
Ezután a (raj)parancsnok kiosztja a próbajelvényeket, mindenki elıtt, és elmondja a 

jelentésüket. 
A vándorok próbáit a következı jelvényekkel és gondolatokkal társítottuk: Az elsı 

évben a szürke nyakkendıt szerzik meg, a fenti gondolatok jegyében.  
A második évben egy barackmagot kapnak, ami egy bırön függ. A barack koratavasszal 

virágzik, ezért könnyen elfagyhat. De ha ezt átvészeli, pompás gyümölcsöt hozhat. A virága 
vidám színő, a gyümölcse finom, édes, lédús, egészséges és sok mindenre felhasználható a 
lekvártól a pálinkáig. A vándorok szintén veszélyek között élnek, de ıket már nem tudja a 
csapat, a közösség megvédeni. İk tudják, hogy mikor kell kinyílni, virágba borulni. Legyenek 
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vidámak és színesek, éljenek egészségesen és legyenek sokoldalúak. Vigyázzanak magukra, 
értékeikre. 

A harmadik évben az égerfa termését kapják. Az éger mocsárban él, ami könnyen elnyel 
mindent. Az éger mégis egyenesen, az ég felé törve, még itt is helytáll. Hiába akarja bármi 
lehúzni, nem tudja, mert erıs és gyökerei segítségével szilárdan áll. A vándoroknak a 
harmadik év végén gerincesen és keményen ki kell állniuk cserkész mivoltuk mellett. Egyre 
inkább felnıttként kell megállniuk a világban. Egyenesen, az ég felé mutatva. A környezetük 
könnyen elránthatja ıket ettıl. Vannak gyökereik, és amíg azok élnek, nem zuhannak a 
mocsárba. De ha elbuknak, akkor a mocsár elemésztheti ıket. 

A negyedik évben egy diót kapnak, amely kicsi és látszólag törékeny. Mégis sok benne 
a növényi olaj, tápértéke nagy, sokáig eláll, de helytelen felhasználása veszélyes lehet. Ekkora 
már a vándorok is sokat tudnak, amit rosszul is felhasználhatnak. De nem teszik. Sokáig 
tarthatják értékeiket magukban, de tudniuk kell adni és segíteni másokon. Már másokat is 
tudnak "táplálni". Törékenynek tőnnek, de valójában nagyon erısek. 
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Ötletbörze… 
 
Jelenleg még nem sikerült ezeket az élményeket, tanulságokat egységes és értelmes 

rendszerbe foglalnom, ezért önálló darabokban beszélek róluk… 
 
 

1, Hogyan is kezdjük mindezt?  
Az új korosztályba lépés egyértelmő jelzésére egy éttermi vacsora szolgált.  
 
Cserkészeim annyit tudtak csak, hogy ez az esemény pótolhatatlan és egyszeri. 

Elmegyünk valahová, de nem kell buszbérlet, és kb. 1,5 óra lesz az idıtartama. Ment is a 
találgatás, de nem jöttek rá… Részben azért, mert a korábbi szakaszhatárok (pl. 
fogadalomtétel) természethez, mőemlékhez, szakrális helyhez kötıdtek, részben mert a 
korábbi évjáratoktól nem szivárgott információ, és ez nagyon jó volt, így a dolog valóban 
meglepetés volt számukra. Jó volna, ha ezt a következı nemzedékek számára is sikerülne 
megırizni! 

Az együttlét során nem ittunk alkoholt, mert még volt aki nem töltötte be a 18. életévét. 
Érdekes módon azt a játékszabályomat sikerült keresztülnyomnom, hogy amíg nem lesznek 
18 évesek, addig cserkészkeretben ne igyanak. Amikor az utolsó is betöltötte a törvényes 
életkort, akkor természetesen rendeztünk egy közös sörözést… 
 

A vacsora keretében elmondott szövegem vázlata az alábbi volt:  
 
korosztályi határ 
hagyományunk: az İV vendéglıben megvendégeli az ırsét 
 
kósza-kezdete: a kósza kifejezés eredete: hosszú póráz 
most más név: vándor 
 nincs „póráz” 
 szabadon vándorolhattok 
 felnıttek vagytok, tudtok dönteni, mi a jó, mi a rossz 
 kószaként megélhettétek: minden döntés felelısséggel jár 
 
 vándorlás, mint annakidején a céh-legényeknek: cél a tapasztalatszerzés 
 
 segítség van: ötletek, javaslatok, keretek, de ti döntötök 
 
nem kötelezı! 
 lehet hobbi szinten tovább cserkészkedni, és lehet csinálni:  
 

keményen: a próba azt jelzi, hogy az adott évet megcsináltad, nem a tudást 
kérjük számon mint korábban! – vö. teljesítménytúra 

Nem gond, ha a könnyebb utat választod, és kihagysz egy évet! 
 
Ha kirándulni indulsz (vö. teljesítménytúra): útleírás, térkép, útikönyv  
 ehhez az úthoz is van: Útmutató 
 4 év – 4 lehetıség – 4 próbajelvény 
 ha nem sikerül, lehet újra kezdeni 



Vándor İrsvezetık Kézi Könyve  3.3 2015 

 

 15

 a próba nem olyan mint eddig, hanem folyamatosan (vö. különpróbák év 
közben) 
 „magadat próbáztatod” 
 
A keret: rögzített területek amin tapasztalatot kell szerezned 
 Te döntöd el, hogy milyen tapasztalatot szerzel 
 ehhez menüt kapsz, mint itt a vendéglıben ☺ 
 pl. mellékelt papír 
 rendszeresen 
 javaslat, hogy többen menjetek egy programra 
 van amelyik könnyebb, van amelyik nehezebb: pl. heti testedzés, irodalmi mő 

határidı van: minden év június 1. 
Világjáró öv (4 elem) 
 
rendszeres program:  teaház: világjáró sorozat – nyitott: „öregek” is és majd jövıre  
fiatalok is 
ırsgyőlés: közös ima és megadott témáról beszélgetés és bulis alkalmak 
    
csapatprogramok 
 
nyár:  mozgótábor-tervek 
 
ezen felül amit akarunk! 
 
közös húsvét  
 
 
2, Példa egy másik beszélgetésre 

Volt olyan alkalom, amikor más ırsök elıtt kellett bemutatnom a rendszert, a 
feladatokat, a választási lehetıségeket. Ezt így építettem fel: 

 
Indításképpen mindenkinek le kellett írni vagy rajzolni a cserkészet definícióját. 

Ezt mindenki bemutatta, a megosztó kört én zártam, három dolgot kiemelve és az 
általuk elmondottakra visszautalva, reflektálva: 

-a cserkészet alapeleme a folyamatos önképzés, önnevelés 
-a cserkészet alapeleme a (kis)közösség 
-a cserkészet alapeleme a fogadalom, az életforma melletti tudatos döntés 
 
most, ık egy korosztályi váltás határán állnak, mert nagy változások zajlanak, 

zajlottak le az életükben: érettségi, nagykorúság, életmódváltás 
a cserkészet erre reflektál: próbál segítséget adni az új életük berendezéséhez, 

és a cserkészeten kívüli világ megismeréséhez 
 
a cserkészet említett 3 alapeleme közül kettıvel foglalkozunk mi, a harmadik, a 

tudatos döntés az övé, a saját sorsáról dönt mindenki 
az önképzéshez, önneveléshez a próbák és a számonkérés révén adunk 

segítséget 
a közösségi élethez a vándorok közösségébe való meghívással 
korábban megfigyelhették, a VK-t megjárók meg tanulták is, hogy a 

próbarendszer hármas irányultságú 



Vándor İrsvezetık Kézi Könyve  3.3 2015 

 

 16

Isten-ember, ember-ember, ember-környezet kapcsolat 
mindegyik területen belül feladat a megismerés és a tevékenység 
 
arról kell nekik dönteni a vezetıikkel közösen az ı segítségükkel, hogy ezeken 

a területeken milyen, hozzájuk méltó, számukra feladatot, kihívást jelentı egyéni 
fejlesztési tervet alakítanak ki erre a cserkészévre 

az abban megfogalmazottak hogyan mérhetık, hogyan kérhetık számon 
 
ezen túlmenıen az új, ideális életvitelhez kínálunk mankókat, elvárva a 

rendszeres kulturálódást, testmozgást, hitéletet, egészséges életmódot 
 
A közösség megéléshez fel tudjuk kínálni a 
  teaházat (kéthetente, jó téma, évente változó összetételő 

kortárscsoport) 
  vándor portyát (jó buli, világlátás, évente változó összetételő 

kortárscsoport) 
  az ırsöt (megszokott kisközösség, új célok keresése) 
  kommunikációs csatornát 

 
 
3, A teaházak  

programjául elsıként a világjárást adtam, és az elsı teaházat én tartottam, mert az 
idıpont-egyeztetés miatt nehéz volt külsı elıadót szerezni. A késıbbiekben mőködött a 
dolog, és az elıadókat nem zavarta a kis létszám, mivel eleve erre készültek, és hajlandók 
voltak 4-5 ember kedvéért is eljönni. Az alábbi országokról, területekrıl volt szó: Albánia, 
Kína, Mongólia, El Camino, Egyiptom és Közel-Kelet, Nuku-Hiva (Polinézia), Irán, 
Franciaország, Finnország, Svédország, Anglia, India, Ghána (ez angolul zajlott le) + föld 
körüli hajóút filmen.  

 
 

4, régi emberek  
olyanok, akiknek az életébıl kimaradt a szervezett vándor korosztályi élet, is feltőntek a 

teaházakon, de tartósan nem kapcsolódtak be – ez egyértelmően a közösségi kötıdés hiányára 
vezethetı vissza.  
 

 
5, az ırsgyőléseken  

a zsolozsmázás nehezen ment, mert 18-19 évesen kicsiknek bizonyultak hozzá, és itt 
érzıdött leginkább a példaadó idısebbek hiánya. Nem voltak olyanok, akiknek ez az 
imaforma természetes lenne, és akikhez becsatlakozhatnának, igazodhatnának az „újak”. Ez 
végig megoldhatatlan probléma maradt. Nyilván a kezdetben még élı egyházi iskolai háttér is 
befolyásolta ezt.  

Egyetlen „régi” hagyományt próbáltunk megırizni: a „kı” továbbadását, azaz az 
egymásért való imádkozás gyakorlatát. Példa híján ez is idegen volt nekik, de egy évig 
elviselték.. 

 
 

6, Az ırsgyőléseken 
nagyon jól bejött programok, beszélgetések voltak: cserkészszleng, a Csinibaba és a 6:3 

– játszd újra Tutti címő filmek megnézése, napi-, heti- és havilapok, folyóiratok bemutatása, 
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kommunikációs játékok, kipróbálása, a nyári élményeik mélyebb elmesélése, tanulmányaik 
egy-egy érdekesebb részének bemutatása. 
 
 
7, Mennyire nehéz? 

A srácok élvezték a külsı programokat, szívesen mentek, de részben nem tudták az 
életvitelükkel összeegyeztetni ıket, illetve egyedül nem volt elég vonzó egy-egy program. 
Egyértelmően kimondták, hogy együtt kellene menniük, de ennek megszervezését nem 
ırsvezetıi feladatnak gondolják, hanem saját magukat kellene menedzselniük. De ezzel végül 
nem tudtak megbirkózni. İrsvezetıként ezt kellene (kellett volna) segítenem, és nem csak 
információval… 

 
 

8, közös húsvét Pannonhalmán 
Elıször éltek át fontos egyházi ünnepet a családtól és a megszokott egyházi közösségtıl 

függetlenül. Láthattak jó és rosszul sikerült programokat, volt választási, döntési lehetıségük 
bıven. De mindezt minıségi keretek között és összezárva élhették meg, azaz pl. 3 alternatív 
elıadás közül választhattak, döntésüket megbeszélhették egymással. Megfogalmazták, hogy 
kellene még ilyen, de inkább ırsi keretben, lényegében magunknak megszervezve. 

 
 

9, Az elsı komoly mozgótáborunk  
a Bihar-hegységi magashegyi túránk volt: egy hét, 100 km legyaloglása, egy 1836 

méteres csúccsal, természetesen a teljes felszerelés magunkkal vitelével. Az értékelés 
egyértelmően pozitív volt: az élményeken túl, érdemben alkalmazni tudták a korábban tanult, 
megélt cserkészismereteket a felszerelés összeállításától (racionalizálásától) a tájékozódásig, 
ügyintézésig és kommunikálásig. A korábbi évek befektetett munkája egyértelmően 
visszaigazolódott: problémamentes volt a túra. Ráadásul az egymásrautaltság nagy foka az 
emberi oldalukat, tőrıképességüket, a „testvériség” megélését is tesztelte élesben – és ezen a 
megmérettetésen is kitőnıre vizsgáztak. Ez az út ezzel az összeszokott társasággal mőködött. 
Nem összeszokott, vegyes társasággal nem ment volna!  

 
 

10, Szlovénia 
Az elsı önálló autós-túránk nagy tanulsága volt, hogy nem szabad két személyautóval 

utazni, mert menthetetlenül szétvágja, frakciókra osztja a közösséget. Mikrobuszt kell 
szerezni! Másik fontos felismerés volt, hogy komoly igényük van a sokszínőségre, azaz 
különféle elemeket vegyítınek kell lenni egy ilyen útnak is, nem tematikusnak. Azaz kell bele 
múzeumlátogatás, látnivaló-nézés, hegymászás és tengerparti lazulás egyaránt. Az út során 
nem volt nyelvi-kommunikációs problémánk, mert az angol, német, francia, olasz nyelv 
valamilyen szintő ismerete adott volt a gimnáziumi éveikbıl, a kényszerhelyzetet meg a 
szituáció és részemrıl a helyettük való megoldás következetes elutasítása biztosította. Az ırsi 
sátor nem csak anyagilag volt elınyös, hanem közösségileg is összetartotta a társaságot. 

 
 

11, Krakkó és környéke  
hasonló tanulságokkal szolgált mint az elızı évi szlovén út. Többletet a 

cserkészkapcsolatok felhasználása jelentett volna, de kölcsönös kommunikációs bénázások 
miatt végülis ezek nem realizálódtak. Auschwitz meglátogatása, a program „rázós volta” 
ellenére jól sikerült. Kellıen felnıttek voltak már hozzá, az idegenvezetıvel szerencsénk volt 
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mind tartalmilag, mind nyelvileg, és a késıbbiekben a látottak tartalmas beszélgetések 
kiindulópontjává váltak. Mivel mikrobusszal mentünk, ezekbe a beszélgetésekbe az egész 
közösséget sikerült bevonni. 

 
 

12, lézer-tag 
ez a legsikeresebb, nem ırsi szintő programunknak bizonyult, ahol a szervezés és 

lebonyolítás feladatát az ırsöm látta el, a többiek „vendégek” voltak, de ez egyáltalán nem 
érzıdött. 

 
13, Rax 

Az egyik ırstag biztosította a szakmai hátteret, felszerelést. Komoly fizikai erıpróba 
volt, az ezzel együttjáró nagy élménnyel. Klasszikus hosszúhétvégés program. Anyagilag 
elviselhetı. A meglévı táborozási rutin elengedhetetlen. 

 
14, szigetkerülés egy 8 személyes kenuval 

Pillanatyni ötletbıl született hétvégés program, ami a kényszerő összezártsággal 
felerısítette az összetartozást, és a „régi” hangulatot hozta vissza. A méret miatt fizikailag 
nem jelentett kihívást, így beszélgetni, punnyadni egyaránt sokat tudtunk. Csak ajánlani 
tudom! 
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Példa  

az egyéni fejlesztési terv nyilvántartó és kontrolláló lapjára 

(A/5 mérető füzetté hajtogatva készítettük el) 
 

 

 

 
 
 
 

nkéntes 
nképzés 
sszeszedése 



 

Egyéni fejlesztési terv                                           számára 

a 2012-2013. évi cserkészévre 
 
 
 

önképzési 
kategória 

a vállalás teljesítés 
dátuma 

értékelés 

Isten-ember kapcsolat    

megismerés 

 

  % 

tevékenység 

 

  % 

ember-ember kapcsolat    

megismerés 

 

  % 

tevékenység 

 

  % 

ember-környezet kapcsolat    

megismerés 

 

  % 

tevékenység 

 

  % 
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ÉLETMÓDDAL KAPCSOLATOS FELADATOK 
 
 

kultúrprogram 

szeptember  � � 
október  � � 
november  � � 
december  � � 
január  � � 
február  � � 
március  � � 
április  � � 
május  � � 
 
 
havonkénti egészségnap 

szeptember  � 

október  � 
november  � 
december  � 
január  � 
február  � 
március  � 
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Tematikus felsorolás 
ez egyes témakörökhöz tartozó vállalható feladatokhoz 

 
Az elsı években az alábbi listát kapták segédanyagként. Ez lényegében a próbarendszer 

átszitálása volt. Ugyanakkor be keleltt látnunk, hogy ezzel öngólt rúgtunk, mert ebbıl, és csak 
ebbıl válogattak! A lista által kínált kényelem blokkolta a fantáziájukat, és pont a lényeg, a 
személyre-szabás maradt el, hiába illesztettem az alábbi bevezetıt a listához:  
 

„Nagyon fontos, hogy az alábbi lista messze nem teljes, és nem „kötelezı” jellegő. 
Ötleteket tartalmaz, melyekbıl a vezetı, és/vagy az érintett tag szabadon válogathat, ötletet 
meríthet, kiegészítve, módosítva, megcsonkítva a leírtakat! Ugyanennyire fontos, hogy 
egyénre szabottan kell a feladatot meghatároznunk. Pl. szerepel a listában egy olyan feladat, 
hogy „Keresd fel egy elhagyott rokonod!”. Ha valaki ezt választja, akkor nem az a feladat, 
hogy pár órát rászánva átugrik a szomszéd házban lakó nagynénihez… Hanem szedje össze az 
információmorzsákat a családja történetérıl, és nyomozza ki az elhanyagolt másod- vagy 
harmadfokú unokatestvérek elérhetıségét, vegye fel velük a kapcsolatot, és végül látogassa 
meg ıket valóban személyessé téve a kapcsolatot… Ugyanígy a zarándoklaton való részvételt 
is egyénre kell szabni. Van akinek komoly feladatot jelent egy egynapos gyaloglás, van 
akinek a Budapest-Censtohowa táv sem kihívás… Ugyanígy egy határon túli magyar szerzı 
két mővének elolvasása nem jelent sokaknak komoly feladatat. Viszont ha a szerzı életét is 
meg kell ismernie, netán minderrıl egy elıadást is kell szerveznie… Azaz minden feladat-
ötlet konkretizálásához és a „számonkérés” mikéntjének meghatározásához nagy vezetıi 
bölcsesség kell!” 

 
Önképzési kategória: Isten-ember kapcsolat 

megismerés: 
• Ismerd meg a különféle imaformákat! 
• Ismerd meg az 5 világvallást! 
• Ismerd felekezeted tanításának tömör összefoglalásait (Káté, Katekizmus)! 
• Olvass el három korosztályos lelki olvasmányt! 
• Ismerd meg Magyarország lelkiségi mozgalmait! 
• Ismerd a szentmise/istentisztelet liturgikus elemeinek hátterét és értelmét! 
• Ismerd és rendszeresen olvasd egyházad/felekezeted folyóiratait! 
• Legyél tisztában a Magyarországon mőködı szekták jellemzıivel, és ismerd 

veszélyeiket! 
• Ismerd meg egy világvallás és egy felekezet liturgikus elemeit, azok  hátterét és 

értelmét! 
 
tevékenység: 

• Vegyél részt egy zarándoklaton! 
• Vegyél részt egy ökumenikus rendezvényen!  
• Vegyél részt egy lelkigyakorlaton! 
• Aktívan vegyél részt vallási közösségeddel egy vallási tárgyú rendezvényen! 
• Vegyél részt egy másik vallás szertartásán! 

 

önképzési kategória: ember-ember kapcsolat 

megismerés: 
• Ismerd meg az állam- és kormányformákat! 
• Legyél tisztában a magyar demokrácia mőködésével! 
• Ismerj meg öt, a környezetedben mőködı civil szervezetet! 
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• Ismerd meg a média hatalmát és annak veszélyeit valamint a magyarországi médiát! 
• Ismerj meg több eredetelméletet a magyarságról és légy tisztában a viták alapjával! 
• Ismerd meg a magyar népi kultúra egy kiemelkedı alakjának munkásságát! 
• Ismerd meg a nemzetiségi feszültségek forrásait Magyarországon! 
• Ismerd meg a világ vagy egy térség feszültségeinek forrásait! 
• Ismerd meg az európai hatáskörő szerveket! 
• Ismerd az európai válsággócokat és azok kialakulását, esetleges megoldásait! 
• Ismerj meg két kortárs világirodalomi mővet! 
• Egy kortárs magyar író két mővét ismerd meg! 
• Ismerd meg az Alkotmány megszületésének történetét! 
• Ismerd az Alkotmányból eredı kötelességeidet és jogaidat! 
• Ismerd meg nagy vonalakban lakhelyed társadalmi problémáit! 
• Ismerd meg a magyar külpolitika legfontosabb irányvonalait! 
• Ismerj meg egy filozófiai mővet! 
• Ismerd meg egy kisebbségi magyar író két mővét! 
• Legyél tisztában nagy vonalakban Magyarország egészségügyi helyzetével 

(intézmények, szolgáltatások, biztosítások, jogok)! 
• Ismerd meg Magyarország fıbb egészségügyi problémáit! 
 
 

tevékenység: 
• Szervezz meg több koncert vagy színházlátogatást! 
• Vegyél részt országos cserkész szervezéső korosztályi programon! 
• Ismerd meg a cserkészet magyarországi társadalmi szerepét! 
• Aktívan élj egyházközségedben, a liturgikus cselekményeken kívüli 

tevékenységekben vegyél részt! 
• Ismerd meg a fıbb magyarországi karitász szervezeteket és vegyél részt a 

munkájukban! 
• Végezz egy alkalommal közhasznú munkát! 
• Vegyél részt két különbözı politikai szervezet rendezvényén! 
• Aktívan vegyél részt egy helyi ünnepen! 
• Ismerd korunk egészségügyi problémáit! 
• Tudatosan válassz magadnak hírforrást! 
• Keress fel másokkal együtt három modern, magyar építészeti emléket! 
• Keresd fel egy elhagyatott rokonod! 

 

önképzési kategória: ember-környezet kapcsolat 

megismerés: 
• Ismerd lakóhelyed infrastruktúráját és gazdaságát, és azok problémáit! 
• Ismerd meg otthonodban található összes gépet, és tudd ıket helyesen használni!  
• Látogass meg egy általad korábban nem ismert természetvédelmi területet! 
• Ismerd meg lakóhelyed három híres emberét! 

 

tevékenység: 
• Vegyél részt egy 1 napos szaktúrán! 
•  Láss el két hónapig egy fajta ház/lakás körüli munkát! 
• Ismerj meg egy eddig ismeretlen háztartási gépet! 
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• Ismerd meg a ház/lakásfenntartás költséginek összetevıit, dolgozz ki rá 
optimalizálási lehetıséget! 

• Végezz el egy olyan munkát, amellyel a környezetvédelmi elveidet átülteted a 
gyakorlatba! 

 

 


