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Előszó 

 
 
Az alábbi írás három jól elkülönülő szerkezeti egységben tárgyalja a 15-18 éves 

cserkészek vezetésének legfontosabb kérdéseit.  
 

Egy-egy témánál elsőként 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 zömében az általam vezetett őrs (a Budapest-városmajori 205. Zrínyi Miklós 
Cserkészcsapat Sárkány őrse) három kósza éve kapcsán szűrődtek le, illetve ez az őrs 
biztosította a kipróbálás lehetőségét, és a tanulságokat. Ezen felül építettem a csapat e 
korosztályba belépő többi őrsének és vezetőiknek (Babos Fruzsina st. – Pálma őrs és Ráb 
Norbert őv. – Skorpió őrs) tapasztalatára 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 
tevékenykedő, közepes méretű, meghatározó súlyú katolikus nagycsaládos háttérrel 
rendelkező, plébániai csapat tapasztalatai alapján születtek. 

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

közöttük. 
 
A kezedben tartott füzet a „kézikönyv” harmadik változata. Az évek során a 

tapasztalatok halmozódásának köszönhetően folyamatosan kiegészítettem, illetve időnként 
átírtam, majd végül a 3.3-as verziót „véglegesítettem”. De jelen formáját sem tartom 
lezártnak, „kőbe vésettnek”, így hálásan és köszönettel fogadom a kiegészítéseket, ötleteket, 
megválaszolásra váró új kérdéseket, véleményeket. Ezek birtokában idővel elkészülhet a 
sokkal bővebb és jobb 4.1-es változat… Elérhetőségem: hp@cserkesz.hu . 

 
 

Budapest, 2009. augusztus 25. 
 

Hp   
azaz dr. Grynaeus András 
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I., Kik a kószák, és egyáltalán: mi szükség erre? 
 

A kószák léte nem egészen elfogadott (még) a magyar cserkészetben, mondhatnánk azt 
is, hogy újdonsággal állunk szemben. Nyugati cserkésztestvéreink viszont már régóta 
alkalmazzák ezt a korosztályt, sajátos módszertannal és képzési renddel (például az osztrákok 
ezt hívják CaEx-nek, a Caravell und Explorell kifejezés rövidítését használva). Ezt a bevált, 
kipróbált rendszert próbáltuk, próbáljuk magyarítani. Egy lényeges különbséggel: nekünk 
nincs szükségünk saját képzési rendre, önálló próbarendszerre, mert a kószának szánt 
tudásanyag a cserkészpróbarendszer anyagában már benne van. Ugyanis a 
cserkészpróbarendszerünk (az ún. Keresztes féle próbarendszer) az 5. iskolai évfolyamtól a 
11. évfolyamig szóló, egymásra épülő anyagot ölel föl. A próbarendszer egymásra épülő 
szintjei és céljai jól illeszkednek mind a korosztályhoz, mind a tudáshoz – de a korábbiaktól 
eltérő módszereket kell a vezetőknek alkalmazni.  

De kik is a kószák?  
Hivatalosan a  II. próba második éve (ideális esetben a 9. iskolai évfolyam) a „kószák” 

első éve. Valójában a kószák sajátságos „állatfajtához” tartoznak: többségük régóta 
cserkészkedik, de a cserkészet hagyományos kereteit lázadásuk és kamaszságuk már kezdi 
szétfeszíteni. A „megszokott” dolgok már nem elegek nekik… Döntő fontosságú, hogy helyes 
mederben tartsuk, tereljük ötleteiket és tetteiket. Ez azért nehéz és veszélyes, mert ha nem 
megfelelő módszerrel kezdünk hozzá, akkor komoly károkat okozhatunk. Nem csak nekik, 
hanem magunknak is, hiszen egy kamaszkorbeli sérelem sokkal tovább maradhat meg, és 
„gondosan ápolt” ellenszenvvé módosulhat. Amivel nem csak egy gyereket vesztettünk el a 
cserkészetnek, hanem potenciálisan a leendő családját is. (Rossz belegondolni, hogy mi lenne, 
ha egy plébánia/gyülekezet élére kerülne egy ilyen személy, és a kamaszkori sebei miatt nem 
engedné cserkészcsapat működését a „felségterületén”!)  

 
Azaz a kószák a cserkészet keretein túlnőtt, a felnőttségre vágyó, ám "veszélyeztetett" 

korban lévő fiatalok csoportja.  
 
Nagyok, de még nagyobbak akarnak lenni. Önállóan keresnek mindent, és sokkal 

nehezebben viselik a korlátok szabta folyosókat, mint a fiatalabbak, vagy a náluk idősebbek. 
Ezért vezetőjük nagyobb teret ad nekik, de meghatározza azt az irányt, amerre menniük kell, 
és azt a sávot, amin belül szabadon "kószálhatnak" – innen ered a korosztály neve. 
Próbálgathatják erejüket és teljesítményüket (pl: programok szervezése saját őrsüknek, 
kihívást jelentő programok -pl. barlangászás- megízlelése, önálló mozgótáborok őrsi keretben, 
tartalmas szórakozások és nekik való értékes szórakozóhelyek látogatása, stb.). Mindez 
látszólag céltalan „kószálás”, ám valójában az énjüket meghatározó új tapasztalatgyűjtésre 
fordítják idejüket.  

Tapasztalataik révén megtanulnak, néha saját vágyaikról lemondva, a közösséggel élni. 
(A kiscserkészként annakidején megtanultak a családtól távol lenni, a cserkész korosztályban 
megélt évek során megtanulnak közösségben élni. Most kószaként a közösséggel való élést 
tanulják, hogy majd vándorként új közösségeket tudjanak létrehozni.)  

Mindig karnyújtásnyira van tőlük a segítőkészséggel nyújtott kéz, vezetőik és a csapat 
közössége, amibe kapaszkodhatnak, bár ezt büszkeségük miatt nem igazán akarják 
elfogadni… Kószálásaik nyomán sok mindennel, sok új dologgal, lehetőséggel 
megismerkednek, de a múltbeli együttlétek élményei és a közös irány összeköti őket. 
Tanulásuk akár saját kárukra is történhet, de az őrs és a csapat védőszárnya kinyúlik föléjük, 
hogy megpihenhessenek, illetve felkészüljenek a következő „kószálásukra”.  

A célunk az, hogy a rendelkezésünkre álló három év alatt az önállóságukat 
megteremtsük, és felkészítsük a vándoréletre őket, amikor majd valóban önállóan kell 
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megállniuk a helyüket, kialakítani a cserkészéletük kereteit és amikor a csapat és vezetői már 
nem „szolgálják ki” őket. A három év egymásra épül, és egyre több önállóságot és 
felelősséget helyezve rájuk készíti fel őket az önálló cserkészéletre és előremutat az önálló 
felnőtt cserkészek életére is. 

 
Sokan úgy értelmezik a kósza-kor kezdetét, hogy ez az őrsi rendszer fellazulásának a 

kezdete. Ez alapvető tévedés! Ugyanis azok a programok, amiket mi (a cserkészek közösségei 
révén) nyújtani tudunk a nekik, azok könnyen túlszárnyalhatók. Sőt a minket körülvevő világ 
hihetetlen mértékben igyekszik felülmúlni minket. Mert mi el tudjuk őket vinni a Zemplénbe 
kirándulni, de hol van ez egy kis sziklamászástól? Vagy egy külföldi kalandtúrától…. Nyilván 
kószáink zöme számára ezek a „klassz” netán „dögös” programok tartósan és érdemben 
elérhetetlenek, de ezt nem látják át és be, hanem „átigazolnak” a hegymászókhoz, 
barlangászokhoz... Beleszagolnak az ottani létbe, megszakítják, meggyengítik a kapcsolatot 
az addigi közösséggel, és amikor ráébrednek arra, hogy az új nem egészen az ő világuk 
(anyagi és erkölcsi/értékrendi szempontból egyaránt), akkor már nem tudnak visszajönni és 
újra otthonra lelni köztünk, mert felégették a hidakat, leépítették a kapcsolataikat.  

Egy kincsünk van, amit máshol általában nem kapnak meg a fiatalok, és ez az, amivel 
meg tudjuk őket tartani, és így biztosítani tudjuk azt a folyamatos nevelődést, amit évek óta 
megadtunk nekik: ez a stabil, biztos, megtartó és elfogadó, erős és értékazonos közösség.  

Így egyértelmű, hogy nemhogy gyengíteni kellene az őrsöket, hanem egyenesen 
erősítenünk kell őket, hisz ez az a felülmúlhatatlan dolog, amit mi cserkészek adni tudunk! 

Az őrsnek legyenek meg a megszokott külsőségei, amelyeket a próbarendszer is leír, és 
ne csak tartsuk őket az őrsi keretben, hanem ezeket a kereteket erősítsük, töltsük meg új 
tartalommal. A közös jelképeket bővítsük (klasszikus ilyen pl. az őrsi póló/ing készítése), 
amellyel a korosztályos (banda)szellemet és az igényességet egyaránt lehet növelni. Mindez a 
kisközösséggé váló őrs távlati életben maradásához is rendkívül fontos. A kamaszkorban 
megmaradó közösségeknek nagy a lehetősége, hogy megmaradjanak és tagjai felnőtt fejjel is 
otthon érezzék magukat ebben a közösségben és vállalják ezt a közösségi életet. 

Persze ez nem jelenti szükségképpen a bezárkózást. Sőt… A kósza kor nagy lehetősége, 
a fiatalok érdeklődésének szélesedése és a másik nem felé való nyitás igénye. Lehetőségünk, 
feladatunk, hogy az erős őrsi közösségre támaszkodva megtanítsuk őket másokkal, alapvetően 
a kortársaikkal, együttműködni és közös programokban, projektekben tevékenyen részt venni, 
és részt vállalni. Ezekre jó alkalom a negyedévente-félévente kínálkozó „buli” programok 
kihasználása, pl. részvétel az Országos Cserkészbálon vagy a regösbálon. De ilyen lehet egy 
„kertiparty”; vagy konkrétan megfogalmazott megvalósítandó cél nélküli, ugyanakkor 
értékeket közvetítő együttlét, társasjátékozás; közös filmnézés. A másik véglet, 
negyedévente/félévente (nyilván ez nem és előélet függvénye!) „húzós” programon 
(teljesítménytúra, extrém bivakolás, síelés, barlangászás, stb.) való részvétel.  

Mindkét programcsoportra igaz, hogy átgondoltan, csak módjával alkalmazzuk, mert 
különben csak ezekért járnak majd el, és fennáll a veszélye, hogy a kószaság számukra egyre 
inkább csak ebből áll majd, és szép fokozatosan átalakulunk cserkész-sportkörré, vagy 
cserkész-pletykakörré... 

Ebben az időszakban szükség van arra is, hogy előkerüljenek egy-egy alkalommal 
(havonta-kéthavonta) olyan komoly témák is, amelyek nem feltétlen a kiképzési anyagot 
ölelik fel, hanem az összejövetel beszélgetéssé „fajulva” próbáljon választ keresni, adni életük 
nagy kérdéseire (keresztény életvitel; ima (pl. imaformák, komoly közös); szerelem; érzések; 
családi helyzet; stb.). 

Érdemes „kötelező olvasmányt” adni a kezükbe, amely a nemiséget és a szerelmet még 
inkább könnyedebb módon közelítik meg és a kortársaik vívódás szintjén tárgyalja. Ennek 
legjobb példája az Sue Townsend könyvei: A 13 és 3/4 éves Adrian Mole kínszenvedései és 
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Adrian Mole újabb kínszenvedései illetve az Őrülten egészséges vagyok! és az Én is őrülten 
egészséges vagyok!. (Az első három fiúk naplója, míg az utolsó leányé. A lányok nehezebben 
veszik be a fiúk naplóit, míg a fiúnaplók után egy lányé a fiúknak nem okoz gondot.) Ezekről 
a könyvekről természetesen utána beszélni kell és „helyére kell tenni”. Beszélnünk kell a 
nemiség, a szerelem, a vonzódás, az érzelmek, a szépség, az ösztönök, a vágyak és a szex 
kérdésköréről is, és nyíltan eléjük tárva irányítsuk őket úgy, hogy elfogadják azokat az 
iránymutatókat és elveket, amelyeket helyesnek tartunk. Ehhez viszont saját 
tapasztalatainkból és tudásunkból kell kiindulni, mert csak az a hiteles. (Jó azoknak a 
csapatoknak, ahol tudnak hivatkozni olyan csapat által ismert párokra, akik ezen a téren 
példaértékűek.) Ennek a korosztálynak szól Michael Quist könyvei is, mindenekelőtt a Dani 
naplója, Szeress!. Ez komolyabb mint az előbbiek, és így lelkiekben is többet ad.  

A programok között feltétlenül kell szerepelni azonos korosztályú, ellentétes nemű 
őrssel közös programnak. A fenti bekezdésben leírtak nem más, mint hamvába holt ötlet, ha 
nem tanítjuk meg a személyes példánkon és a saját tapasztalataikon keresztül a másik nemmel 
való kapcsolat kiépítésére és működtetésére őket, melynek megtanítása csakis a 
cserkészmódszerrel, a cselekedve tanulással sajátíttatható el igazán. Erre kiváló alkalom pl. a 
tánctanítás/tanulás. 

 
Az első kószaévnek a végén kerül sor az első mozgótáborra, ahová az azonos korú őrsök 

együtt mennek el. A felelősség növekszik, mert az eddigi állótáborhoz képest itt naponta kell 
helytállni, teljesíteni, tábort verni, és nem lehet valamit külön csinálni. Ebben a táborban kerül 
sor a beavatási szertartásra is. 
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II., A kószák jellemzői, sajátosságai 
 

A korosztály fő jellemzője, hogy rengeteg ötletük van, és készek is ezeket 
megvalósítani. Legtöbb esetben a szükséges tudásuk is megvan ezek megvalósításához, vagy 
reálisan meg tudják szerezni. A vezetőnek két területen kell segíteni őket: egyrészt a reális és 
valóban megvalósítható ötleteket kell segíteni kiválasztani, illetve arra kell terelgetni őket, 
hogy az elhatározott munka el is készüljön…  

 
A Sárkányok révén megélt példa: első nagy ötletük egy 10 személyes tandem készítése 

volt. Az ötlet jó és megvalósítható volt, sőt ez az őrsi szellem nagyon kézzelfogható és azt 
használat közben folyamatosan és igencsak erősítő alkotás lett volna, de nagyon költséges és 
számtalan gyakorlati problémát felvető (pl. tárolás) mű lett volna… A második és pompásan 
megvalósult ötlet filmkészítés volt. Szinte mindent ők csináltak, ám egyre nehezebb vezetői 
feladat volt a dolog mederben tartása (ne menjen más rovására, illetve maradjunk a realitás 
talaján) és a határidőkhöz való igazodás is macerás volt. Végül a munkájukat siker koronázta: 
az elkészült művel (Mégis csotrogányt szereztünk) Scoscar-díjat nyertek… 

Hasonló feladat lehet a csapattörténet „megírása” magnóval és/vagy anélkül. Írásban, 
videón, vagy hangfelvétel formájában. De ez tágítható a közvetlen környezet felé is, és a 
plébáni/gyülekezet, település életének vagy annak egy szakaszának a felkutatása, bemutatása 
irányába. Ezt nevezik a történészek oral-historynak.. 

Hasonló volt a részben az őrs tagjaiból álló Kabóca együttes zenélése Miskolcon a 24 
órás népdaléneklési Guiness-rekordkísérleten. Itt abban kellett segítenem vezetőként, hogy 
valóban sorra kerüljenek, akkor amikor az időpont megfelelő nekik (rendesen elérjük a 
vonatot)… Magyarul rugdosnom kellett őket, hogy beszéljenek a szervezőkkel és 
egyeztessenek az énekessel, hogy mit húzzanak... Ez minimális (részemről történt) morgás 
árán megtörtént (ez a korosztály kerüli szívességkérést!), és végül hajnali egytől két órán 
keresztül derekasan húzták a talpalávalót…. 

Szintén iskolapélda a 2006 őszi tánciskolánk esete, amit a kölkök fogalmaztak meg 
igényként, és abban kellett őket segíteni, hogy a megfelelő embereket szólítsák meg. Ez a 
végül sikeres volt, és megszületett az első, kb. két hónapos tánciskolánk. 

 
A korosztály sajátossága, hogy mire ide kerülnek a srácok/lányok lezárul és 

nyugvópontra kerül az iskolaváltás. Aki a 8. évfolyam után váltott, az is megtalálta a végleges 
helyét, és kevés kivételtől eltekintve az érettségi évéig nem kell a továbbtanulásból eredő 
konfliktusokkal foglalkozniuk. Ezzel összefüggő kérdés a gyerekek fokozatos 
pályaválasztása, illetve egy-egy terület felé való orientálódása, amivel nekünk is szembe kell 
néznünk, és válaszolnunk kell az e téren jelentkező igényeikre, bizonytalanságaikra, 
útkereséseikre. 

Életkorukból eredően erre az időszakra esik a családon belüli elvárások és megszokások, 
és a saját igények, saját életvitel kialakításának ütközése. Sokszor ez a legvadabb kamaszkor, 
a saját kis „szabadságharcuk” megvívásának időszaka. Ez –nyilván megint egyéntől függően– 
nehéz feladat elé állítja a vezetőt, mert úgy kell segítenie és a gyerek mellett állnia, hogy 
közben a szülők ellen sem fordítja őket… A nevelésben egymásra utalt társak vagyunk 
mindannyian: a család, az iskola, a „templom” és a cserkészközösség. 

 
Nagyon sokat segít a helyzet kezelésén, ha már a korábbi években normális, partneri 

kapcsolat alakult ki az ekkora már felnőtté vált őrsvezető és a szülők között. A vezető e téren 
kifejtett tevékenységét a hallgatni tudás, a bizalom és az őszinteség szavakkal lehet körülírni. 
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Ennek az élethelyzetnek a másik vetülete a családi kapcsolat lazulása és az ebből eredő 
konfliktusok kezelése, ahol előfordulhat, hogy mi vagyunk az egyedüli „normális” értékrendű 
és a gyerek által is elfogadott közösség. Ezért is és a halmozódó érzelmi alapú konfliktusok 
miatt nagyon fontos feladatunk, hogy ne hagyjuk leszakadni a gyerekeket, hanem próbáljuk 
meg a lehető legvégső időpontig az őrs tagjának megtartani őt! Számára is pótolhatatlan 
támaszt jelent a szilárd  és őt feltétlenül elfogadó közösség létezése. 

És persze ekkor kerül sor az első komoly szerelemre is az őrstagunk életében…, és 
általában az ezt követő első igazi szakításra is… A kialakult és szilárd vezető-vezetett viszony 
ekkor életfontosságú lehet! Ugyanígy nélkülözhetetlen a fiatal számára a feltétlenül el- és 
befogadó, megtartó és megértő, stabil kisközösség. Az őrs… 
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III., Mihez kezdjünk a próbarendszerrel, illetve mit csináljunk az 
őrsgyűlésen? 
 

Általánosságban azt mondhatjuk, hogy más módszerek kellenek, amivel le tudjuk kötni 
a figyelmüket és valóban vonzóvá tudjuk tenni számukra az őrsgyűlést. Kereteket feszegető a 
társaság, akik „most már aztán tényleg” ki akarják próbálni a saját erejüket.  

A végéről kezdve: a próba teljesítésének mostantól a tudás alapossá válása, az ismeretek 
készséggé válása a célja, nem maga a teljesítmény vagy az adott jelvény megszerzése és az 
élmény. A kósza élje a cserkészetet, és közben bővítse ismereteit és mélyítse tudását, hogy 
majd alkalmazni tudja különböző élethelyzetekben. Ezért a próbarendszerben egyre több 
olyan tudást kell elsajátítania, ami nem szorosan „cserkésztudomány”. Ezeket nem elég tudnia 
és a próbán felmutatnia, esetleg szimulációkban felhasználnia, hanem olyan szinten készséggé 
kell fejlesztenie, hogy azt a mindennapi életben, a valós helyzetekben felhasználja. 
Cserkészetünk nagyjait idézve „kötelességeket keressen” 1 tudásával felvértezve „és a világot 
egy kicsit jobbá tegye” 2. Erre a legjobb példa (és még közel is áll a mindennapokhoz), 
amikor egy baleset történik. Sokan elmennek mellette, sokan megnézik, mert érdekes. De 
vajon hányan mernek lépni is valamit, a másik megsegítése érdekében? Pedig a mentőt, 
rendőrt kihívni a helyszínre, elmondani az esetet, felmérve a helyzet komolyságát és 
súlyosságát nem ördöngösség. Ha cserkészünk a tudását olyan szintre fejlesztette, hogy képes 
ismeretei birtokában ilyen, és ehhez hasonló esetekben helytállni, akkor elértük a célt! Ez 
lebegjen szemünk előtt, és ezt a célt követve neveljük őket. 

A próbá(k)nak mindezért komolynak kellene lennie. Ha ez elmarad, akkor a kölkök ezt 
kifogásolják, mert ők a munkájuk érdemi értékelését várják! 

 
A próbarendszer szerint az első év (9. évfolyam) végére le kell tenniük a II. próbát és 

egy különpróbát. Ez utóbbiról kiderült, hogy a gyakorlatban nem reális, így a különpróbázás a 
második kószaévre csúszik át, ezért lásd majd később! A II. próba anyagának elsajátítása 
„kezdő” kószáinkkal már kicsit önállóbban történhet, mint korábban. Mutassuk meg, hogy az 
őrsgyűlés nem az őrsvezető magánszáma, hanem közös munka. Vonjuk be őket az őrsgyűlés-
tartásba! Azaz egy-egy őrsgyűlésre valaki(k) készüljön/jenek fel az adott és nekik tetsző 
„kiképzési” témából. Ekkor az őv jelen van, és igazából ő tartja és irányítja az őrsgyűlést, de a 
kiképzési anyagokat nem mindig ő adja elő. Jelzi, megmutatja a kószává váló őrs minőségi 
változását: a tagok már nem csak befogadók, fogyasztók. Fontos, hogy ne csak ilyen „új 
típusú” őrsgyűlés legyen hanem „hagyományos” is, ahol az őv tartja a kiképzést. 

 
A játékok érdekesebb, bonyolultabb, logikai feladványok legyenek, amelyeket akár 

szimulációs formában is megélhetnek. Fokozatosan egyre több olyan programot szervezzünk 
nekik, ahol fel kell használniuk, hogy mit tudnak, hogy mire képesek. Ezeket a lehetőségeket 
magunknak kell megteremtenünk. Sokat segít olyan feladatok adása, ahol valós helyzetbe 
kerülnek… Ehhez felhasználhatók az idősebb őrsök, vagy más csapatok ismerősei. Pl. egy 
őrsi túrán, véletlenül botlunk egy eltévedt családba, egy elvágott kezű gyerekbe, stb. A II. 
próba első évében még dominálnak a cserkészekkel hasonló programok és módszerek, de a 
második év már érezhetően más kell hogy legyen, az „új korosztály” igazi első éve… 

Mivel a közösség újrafogalmazandó dolog számukra célszerű ismét (nyilván az 
életkoruknak megfelelő formában) közösségépítő, közösségi szerepek gyakorlását szolgáló  
játékokat alkalmazni. Ehhez van már pár jól használható és elérhető kézikönyv is: Mohay 

                                                 
1 Teleki Pál 
2 Bi-Pi 
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Péter: Közösségformáló játékok tizenéveseknek (Flaccus Kiadó Budapest 2004), Andrea 
Mewaldt – Žilvinas Gailius: Ifjúsági csoportvezetők gyakorlati kézikönyve (Nagyító 
Alapítvány – Szeged 2004). 

 
 
E kérdéskör része a nyár, illetve a táborozás problémája. Itt is érvényesülnie kellene az 

életkoruknak megfelelő terhelés elvének. Ha a szokásos állótáborba visszük őket, akkor ezt 
nem kapják meg, illetve akik vezetőként dolgoznak, azok kimaradnak az őrs életéből. Nagy a 
veszélye, hogy a könnyebb út csábításának engedve a társaság élvezni kezdi a „dedózást”, 
és/vagy saját extrém ötleteit valósítja meg.  

 
Saját csapatunkban anno megélt ilyen eseteink voltak: a srácok kilógtak kocsmázni, 

zászlót lopni az úttörőktől és hasonlók…  
 
Hogyan lehet átvágni ezt a gordiuszi csomót, és megoldani azt, hogy a csapat közösség-

élménye is meglegyen, a kószák megkapják azt az élményt, amit ők valóban annak élnek meg, 
és e mellett az életkoruknak és nemüknek megfelelő, őket növesztő terhelést is megkapják? 

 
Mi a csapatunkban ezt úgy oldottuk meg hogy a kószákat fizikailag választottuk el a 

„kicsiktől”. Így a nyári tábor kezdetén a kószák nem szálltak táborba, csak a cserkész 
korosztály tagjai és a kiscserkészeink. Amikor véget ért a kiscserkésztábor 5 nap után, akkor a 
kószák a szintén kósza korú KCS vezetőkkel együtt elindultak a cserkészek tábora felé 
mozgótáborral. Így a vezetői munkát vállalók többsége nem maradt ki a korosztályi 
programból, és biztosítottunk egy korosztályi „feeling”-et eredményező programot. Nyilván 
ennek mikéntjét, terhelését, a kószák vegyes kor- és nemi összetétele meghatározta. A 
cserkész korosztály állótáborába megérkezés után két és fél napot együtt töltenek a kószák is 
a cserkész korúakkal. Ez alatt eljátszhatják, megélhetik a „nagyfiú” szerepét. A 
cserkészkorúak felé vezető 2,5 napos út alatt fel tudnak készülni erre, és lehetőséget tudunk 
adni arra, hogy mindezt szociálpozitíven, a kisebbek számára vonzóan tegyék. Nyilván ehhez 
szükség van a kósza vezetők és a cserkészek táborát vezetők közötti párbeszédre. 
Egyértelműen és reálisan kell megfogalmazni az elvárásokat. Megélt példa: a 
cserkésztáborban görögös keretmesénk volt, a kószák mint hajótöröttek érkeztek meg, és 
azonnal kibontakozott egy nyomozós játék, ahol a kicsiknek ki kellett deríteni, hogy miért és 
hogyan került sor a hajótörésre. Este ez bőséges muníciót adott a tábortűzre is. Másik feladat 
egy éjszakai mitológiás meseerdő készítése volt. Egy másik táborban éjszakai 
akadályversenyt csináltunk.  

 
A nagyfiú szerep megélése mellé hozzá kell tennünk egy olyan élményt is, ahol ők 

„kisfiúk” lehetnek, ahol nem az a feladat, hogy fel lehessen rájuk nézni, hanem adhassák a 
„kajla” önmagukat. Ezért egy másik időpontban kapnak egy „saját” mozgótábort. Ez évenként 
nehezedik.  

 
Nagyon komoly feladat a „közös” táborszakasz olyatén való megszervezése, hogy az 

valóban közös legyen! Egyik fél se érezze azt, hogy ő csak „programszolgáltató” a másik 
korosztálynak, illetve ha erre adott a lehetőség akkor lehet az állótáborban is korosztályi 
programot csinálni. Pl. egy tanösvény vezetéssel való bejárása a kószáknak életkoruk és 
tudásuk miatt egészen mást jelent, mint egy cserkész korú gyereknek… 
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Másik feladat és egyben lehetőség is a minden évben bekerülő újak, újabb kósza őrsök 
„betörése” a kialakult szokások átadása, megtanítása nekik. Ez akkor működik, ha az érintett 
vezetők összeszokottak és e kérdésekben azonos hullámhosszon vannak. 

 
Második elemként minden őrs őrsi keretben, vagy az egykorú őrsök közösen elmennek 

mozgótáborba. A kisebb létszám miatt a szervezés egyszerűbb, és az őrsi keret miatt 
alkalmazkodni lehet az életkorból és a nemi hovatartozásból fakadó eltérő igényekhez is. Az 
eredeti elgondolásunk a gyalogos – kerékpáros – vízi mozgótábor sorrend lett volna, ami igen 
nehéz szervezésileg, illetve sok esetben már korábban is voltak kerekezni őrsi keretben, így az 
újdonság jellege elveszett volna. Ezért más utat választva a hazai mozgótábor – félnomád 
magashegyi tábor (Hernád-áttörés vagy Magas-Tátra campingből csillagtúrázva) – 
magashegyi mozgótábor.  

A csapatunk életében volt olyan periódus amikor ez a fokozatos nehezedés elmaradt, 
ezért a gyerekek is…  

Nyilvánvalóan ez felszerelési kérdéseket is felvet. A legegyszerűbb megoldás a két-
három személyes kis sátrakra építés. Ennek egy nagy hibája van: a közösséget darabolja. 
Áthidaló megoldás a sátor nélkül, kifeszített ponyva alatt való alvás. Ez fiúknál nem gond, 
lányoknak viszont nem optimális. A legideálisabb –és nagyon sokba kerülő– megoldás a 
német cserkészek kedvenc sátrának, a Kohte-nek az alkalmazása lenne. Ezt a sátortípust 
egyénileg is könnyen szállítható elemekre szét lehet szedni, és nagy 6-10 (vagy akár nagyobb) 
személyes sátrat lehet az elemekből összerakni. Így az egyéni felszerelés-szállítás és a 
közösségben alvás élménye összekapcsolható… 

 
Két problémája van a rendszernek: aki az első kószatáborból kimarad, az a beavatást is 

bukta, mert azt később nem lehet pótolni. Voltak olyan őrseink, ahol ezt a kemény döntést 
nem vállalták fel az érintett vezetők annakidején, és nehezítés helyett a hazai mozgótúrát 
ismételgették, pótlólagos beavatásokkal. El is veszítette a vonzerejét a kósza-lét… A másik 
gond: a kósza őrsök így nem találkoznak egymással. Erre született megoldásként, hogy legyen 
valami közös kósza-túra IS. Az ötlet jó, és ez a járható út, és erre fel lehet a kerekezést, illetve 
a víztúrázást használni. 
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IV., A kószák helye a csapatban 
 

Ez azért kérdés, mert a kószáknak nemcsak egyre markánsabb eltérő igényeik vannak a 
cserkészkorúaknál, hanem ezeket ki is mondják! Ezért kell komolyan venni a kószák csapaton 
belüli helyét. Ezt bonyolítja, hogy közülük az alkalmasak már vezetőkké váltak, tehát elég 
sokat vannak cserkészközegben, így minőségi és az ő korosztályuknak szóló programot 
várnak el, illetve egyes esetekben míg társaik „élvezik” a programot nekik vezetőként kell 
helytállniuk.  

 
A csapatunkban ezért jelentett problémát az olyan portya, ahol a cserkészek mellett a 

kószák is ott vannak. Ennek kezelésében segített, ha őrsönkénti kirándulást is raktunk a 
programba. Így biztosítani tudtuk a nagy közösség élményét éppúgy, mint az őrsi közeg 
intimitását és a kirándulás fizikai teljesítmény jelegét is. A vegyes, nem őrsi alapú 
programnak komoly hibalehetősége az automatikus korosztályi bomlás, azaz a kószák, vagy 
közel kósza korúak egymásra találnak és „klikkesednek”. Jobban járunk, ha eleve így 
szervezzük a program egy részét, illetve ez esetben elvárhatjuk a többi vegyes programon 
való aktív(abb) részvételüket.  

Gond lehet, ha elhülyülik a kisebbeknek szóló programokat (keretmese, vetélkedő, stb.). 
Ezt megelőzhetjük azzal, hogy bevonjuk őket ezen programok vezetésébe, szervezésébe. 
Fontos, hogy bevonásról van szó, nem a program kezükbe adásáról! Nekünk vezetőknek kell 
megszervezni az adott programot, beépítve az ötleteiket, megnyerve őket mások ötleteihez. 
Ilyen jó és „bejött” példa volt az egyik téli táborunkban, amikor az adott kósza őrs azt a 
feladatot kapták, hogy ők a rablólovagok és el kell kapniuk a király  levelét. Ebből a keretből 
jól elsült motozó lovagokat hoztak ki. De az említett éjszakai akadályverseny esete is ilyen 
volt: azt a feladatot kapták, hogy az ő állomásukon állathangfelismerés lesz. Beszerezték a 
megfelelő hangfelvételeket, és az éj csendjében és sötétjében MP3 lejátszóról szarvasbőgéstől 
fülesbagolyig minden hallható volt… 

 
A kósza korba lépve kezd egyre gyorsuló ütemben megváltozni a gyerekek értékrendje, 

közösségi hálója. Mivel kamaszodnak, az addigi alapvetően a szülők által meghatározott 
értékrend megkérdőjeleződik, a gyerekek új, saját értékrend kialakításához kezdenek hozzá. 
Ebben meghatározó szerepe van a kortárscsoportnak, amit egyre markánsabban ő választ meg, 
nem a szülők. A cserkészet nagy pedagógiai lehetősége abban rejlik, hogy ha az ezt megelőző 
(kis)cserkészévek során stabil kortárscsoportot állítottunk a gyerek mellé (őrs), akkor ehhez 
ragaszkodni fog, mert a meghatározó élményei és életének jelentős területei ehhez kötődnek. 
Sokkal erőseben, mint az osztálytársak, családi barátok, edzés vagy zeneiskolai barátok 
közösségéhez. Így a gyerek közösség-keresését, váltását befolyásolni tudjuk, és egy tartósan 
létező, értékorientált kortárscsoportot tudunk a gyerek életében biztosítani, amely a 
legfontosabb, vagy az egyik legfontosabb közössége marad. Így a gyerek „elkallódására”, 
életének félrecsúszására (galeri, káros szokások -pl. dohányzás- kialakulása stb.) lényegesen 
kisebb esély van. Ezért a kósza korosztály alapfeladata a korábban kialakult őrs éltetése és 
erősítése. E miatt öngyilkosság ilyenkor vezetőt váltani! Annak a vezetőnek kell az őrsöt 
továbbra is vezetni, aki eddig vitte őket. 

Másik oldalról megközelítve a kérdést, a szétesett őrsök megmaradt tagjainak egy 
közösségbe való összefogása „kósza-őrs”-ként, majdnem biztos kudarc, mert tartós és vonzó 
közösségi háttér megléte helyett a tagoknak a közösséggé alakulás nem kis feladatával kell 
megküzdeni. 
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Az őrs kereteinek feszegetése a kószáknál kezdődik el. Ez életkori sajátosság és fontos 
feladatunk ennek fokozatosságának biztosítása, valamint annak megmutatása, hogy a nagyobb 
közösséghez tartozás nem történik szükségszerűen a kisebb kárára! Ezt azért kell ismét 
kiemelni, mert van olyan csapat, ahol a kósza-kor kezdetén „felrobbantják” az őrsöket! - el is 
mennek a gyerekek tőlük... Az a feladatunk, hogy fokozatosan és lassan tanulják meg, hogy 
másokkal, akár más neműekkel, közösen IS lehet jó dolgokat csinálni - az őrs szétverése 
nélkül. Ne feledjük a cserkészmódszer lényegi eleme a kisközösségben, azaz őrsben végzett 
„munka”. Az őrsi világnál nagyobb egységbe integrálás nem mehet a cserkészet és a 
programok kihívás jellegének rovására. Ha nem törődünk azzal, hogy a gyerek 15-16-17-18 
stb. évesen is kihívást lásson a program meghatározó részében, akkor elmegy a 
"konkurenciához", értve ezen sok egyéb programlehetőséget. (Ráadásul ezen a ponton válnak 
markánsan szét a lányok és a fiúk igényei...)  

 
Ha jól működik az őrsünk, akkor ez a kisebbeknek is példa lehet, és kószáink még 

élvezni is fogják ezt a hétköznapokban is megélhető „nagyfiú/nagylány” szerepét… Ezért az 
őrsöt mint élő keretet ameddig csak lehet éltetnünk kell. A minimum a vándor korosztály 
kezdete! Az őrsi életnek kell a meghatározónak lenni, és ezt kell kiegészítenie növekvő 
arányban a közös korosztályi programoknak. Persze ennek feltétele, hogy az őrs működő 
közösség legyen minden pillanatában, és a tagjai sajátjuknak érezzék azt....  
 

Sokan fogalmazták meg kérdésként, hogy miért „vonjuk ki” a kószákat a 
cserkésztáborból, miért mozgótáborba küldjük őket? Hisz ezzel kiesnek a nagyobb 
közösségből, sőt a náluk kisebbek helyzetét is megnehezítjük, mert a kószák gyakorlata, 
tudása, fizikai ereje „jól jönne” a táborban. 

Ezen ellenvetések jogosságát nem vitatom, de egy lényeges pedagógiai szempontot 
helyezek szembe, nem titkolva, hogy ezt fontosabbnak tartom.  

Mára a táborozás a gyerekek életében –legalábbis azon gyerekek életében, akik 
érdeklődnek a cserkészet, vagy valamely rokon közösség iránt– természetes dolog. Ők a 
táborokba egy-két év után már nem a táborozásért önmagáért, nem a táborozás élményéért 
mennek el, hanem a programért. Nem az jelent számukra igazi élményt, hogy sátrazni lehet, 
hanem az, hogy a sátrazás révén mit lehet csinálni szervezetten, vagy a „hivatalos” program 
mellett a „saját szakállukra”. A kósza korba lépő cserkészeink már rutinos táborozók. 
Minimum négy csapatkeretben megélt tábor van a hátuk mögött, aki volt kiscserkész az 
korábban tanyázott is. Ha valaki más, nem csapatszervezésű programon is részt vett, pl. volt 
regöstáborban, akár 8-10 tábor élményével a tarsolyában vár igazi és új élményt tőlünk. 
Valljuk be, a táboraink programja a változások, új ötletek ellenére nagyjából azonos séma 
szerint, azonos kaptafára készülnek. Ez egy rutinos táborozó gyerek számára is nyilvánvaló. 
Ideig-óráig élmény lehet úgy megélni egy tábort, hogy tudjuk, hogy mi következik és 
készülünk rá (esetleg ezzel a vezetőknek bosszúságot, meglepetést okozva, a „kicsik” előtt 
brillírozva, mondjuk a „szokásos” riadó alkalmával), vagy  poén lehet a dedózást újra 
eljátszani és szándékosan a „leghülyébb őrs” szerepébe kerülni. De ez csak pótszer, a 
gyerekek új és vonzó program iránti igényét nem elégíti ki. Divatos kifejezéssel, nem kihívás 
számára. Mivel az általunk megcélzott és elért réteg többségének vannak más lehetőségei is, 
így ha tőlünk nem kapja meg ezt a neki is feladatot, munkát jelentő programot, akkor a 
cserkészeten kívül keresi ezeket meg. Van konkurenciánk, illetve a gyerek elcsábítható! 
Ennek következményeiről, veszélyeiről már írtam. 

Mit tehetünk? Olyan feladat elé állítjuk őket, ami valóban feladatot jelent számukra. 
Táborozni már tudsz, a táborépítés rutinfeladat számodra, akkor tedd meg ezt minden nap, 
más-más helyen, és lásd el magadat teljesen! Ennek az ideális formája a mozgótábor. 
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Az egész kósza-rendszer igen sebezhető, ugyanis az adott őrsök a csapattól kezdenek 

elszakadni és önállósulni, viszont még nem elég erősek az egyedüli talponmaradáshoz. Így 
minden az őrsvezetőn múlik. Azoknál az őrsöknél, ahol az őrsvezető nem tudta csinálni, vagy 
nem tudta maximális erőbedobással csinálni a kószázást, ott nem vált vonzóvá a dolog és 
rövid idő alatt szétestek az adott őrsök. Nagy kérdés, hogy a csapat, vagy a csapat fölött álló 
cserkész-szintek, mit tud(nak) tenni az ebbe a vezetői korszakba lépő ŐV-k támogatása terén? 
A Szövetség vezetése ezt a gondot látva indította el a korosztályi őrsvezető-továbbképzéseket. 
Rajtunk áll, hogy élünk-e ezzel a lehetőséggel… 

Ugyanezt a sebezhetőséget elmondhatjuk a beavatással összekapcsolt nyári 
mozgótáborukról is. További kérdés, hogy a kószatábor eredeti elképzelés szerinti 
megrendezése mennyire reális egy lány őrs számára, főleg akkor, ha nincs párhuzamos fiú 
őrsük. Komoly probléma lehet, ha az adott őrsben többen kimaradtak a beavatásból. Velük mi 
lesz a következő években? 
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V., Bevált programok az első kósza évben 
 

Az első fontos esemény a kószaság megismertetése, meghatározása az őrs számára. 
Ehhez pl. egy aug. végi évkezdő őrsi túra (ilyet már korábban is csináltunk), ideális alkalom, 
főleg, ha ez most komolyabb, háromnapos kerekezést jelent. Vagy ilyen lehet egy 1 nap 
kerekezés és egy goffri-party kombinációja is (azaz komolyabb fizikai terhelés és intenzív 
együttlét együttese). Egy ilyen során előkerülhet a kószaság fogalma, szembesíthetjük őket 
azzal, hogy cserkész-életpályájuk egyik fordulópontjánál tartanak. Nekem nagy 
könnyebbséget jelentett, hogy sikerült velük feltetetni a kérdést, hogy mit is jelent ez, mitől, 
mikor és hogyan lesznek ők kószák… Így a következő őrsgyűlésen erről beszéltünk.  

 
Ennek a beszélgetésnek a vázlata az alábbi volt:  

kósza: 
 új korosztály (életforma, a koporsóig, változó helyzetben) 
 sok ismeretetek van 
 mostantól széleskörű lehetőség az alkalmazásra 
 kószálunk: 
  térben (mozgótáborok) 
  kultúrában, műveltségben 
  pórázon vagyunk!  
 
   van még mit tanulni! 
    -II. próba letétele 
    -pontok gyűjtése továbbra is 
 
  eddig a vezetők adták a programot, most egyre nagyobb lehetőség Nektek! 
   pl. Akarattya (nyárvégi közös másfélnapos őrsi Balatonozás) 
   mindenre ami cserkészszerű és értéket közvetít (korábban voltak kifogásolható 
tartalmú filmek nézésre kísérleteik – nem kell nagyon rosszra gondolni! ☺)  
    a szervezés szabályai 
 
  mi vagyunk „a nagyok” 
   segítség a kisebbeknek 
   minta  a kisebbeknek (a tábor jó volt ebben!  -  kösz az ötleteket) 
   ŐV-k 
 

Az őrsgyűlések menete: minden alkalommal egy cserkésztörvény megbeszélése, 
megvitatása. Mindig más vezeti, ok: 10 évesen tett fogadalmat, most 14 évesek… 

 
Az ilyenre tervezett őrsgyűlések elég jól bejöttek, a kölkök egy része rendesen készült, 

és valóban érdemi vita, beszélgetés alakult ki egy-egy törvény kapcsán. Az egészet 
felkészítésnek szántam a kósza-próbára. Továbblendítő ötlet volt más népek 
cserkésztörvényeinek megismerése is (visszautalnék az elméleti sorokra: évek óta tanulnak 
nyelveket, így elvárható, hogy ezeket le tudják fordítani, ráadásul –kis túlzással– mindegyik 
cserkészünk internet-végen lóg, így nem irreális a feladat). 

Havonta egy kósza-filmklubot szerveztünk, amire másokat (a  vándorokat, a csapat más, 
kósza korú őrseit illetve a vezetőket is hívtunk. A filmklubot magunknak csináltuk, így ha 
jöttek mások, akkor örültünk nekik, és szívesen láttuk őket, de ha nem volt vendégünk, akkor 
se éltük meg a helyzetet kudarcként. Csak jó és tartalmas filmet néztünk, és én válogattam ki 
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őket. Ezzel komoly vitáim akadtak az őrstagokkal, mert nekik is voltak „ötleteik” és ezek sok 
esetben nem elégítették ki az általam támasztott tartalmi igényeket. Végül az a rendszer 
kristályosodott ki, hogy lehetett ajánlani filmeket, és ha azokat én megnéztem, és „átment a 
szűrőn”, akkor közösen is megnéztük (FONTOS: sok jó, és tartalmas filmet is ajánlottak, és 
ismerve az embereinket nagyjából lehet tudni előre, hogy kinek a véleménye mennyire 
megbízható!) Természetesen nem csak komoly filmek szerepeltek, hanem volt köztük pár 
szórakoztató jellegű is, de ezekből is a jobbakat igyekeztem kiválogatni. Sok film után, főleg 
amikor nem volt vendégünk, sikerült beszélgetni is a film által felvetett kérdésekről. 

 
A jól bevált filmeknek bizonyultak: Valahol Európában, Macskajaj, A félelem bére, A 

nagy hal, Tanú, Az óceánjáró zongorista legendája, Soha sehol senkinek, Casablanca, A 
hetedik pecsét, A remény rabjai, A hosszútávfutó magányossága, Madarak, Távol Afrikától, 
Az istenek a fejükre estek 1-2, Napola, Indiana Jones és az utolsó keresztes lovag,  

 
Sokat lendített az őrs kószaságán, hogy az első őszi szünetben elmentem velük a 

Zemplénbe, egy ötnapos túrára. Szándékosan messzi, ritkán és nehezen elérhető helyre 
mentünk, a lehető legnagyobb nomádságú helyre: település távol, no luxus. A felszerelést 
előzetesen elosztottam, így amit otthon hagytunk, az nem volt… Az esti kajafőzés előzetes 
megszervezésekor abból indultam ki, hogy főzni már mindenki tud, fantáziája is van, 
vásárolni tud (csak a nagyon nagy költséget (hús) osztottuk el), a többiekkel meg kell „etetni” 
amit főzött. E téren átélhettem egy nagyon intenzív egymást-nevelést is, mert az egyik páros 
beérte tejbegrízzel, mire a társaság fellázadt… Az eredmény egy fejedelmi pörkölt lett, 
aminek csak egy hibája volt: a mennyiség… A programot sok és kemény kirándulás alkotta, 
valamint a környék műemlékeinek megnézése. Az estéket játékkal (kártyafélék) és 
felolvasással (Wass Albert) töltöttük. 

A felolvasás a későbbiekben is bejött, és gyakorlattá vált az „esti mese”.  
 
Nagyon jól bevált irodalmi alkotásoknak bizonyult:   
Wass Albert: Halálos köd Holt ember partján (regény)  
Wass Albert novellák: Ösvény, Álarcos játék a halállal, Az almafa kivirágzik, A muhari 

törvény, Experimens Europa disznóvágásos részlete, Világ remetéje, Patkányok honfoglalása, 
Kaland 

Paulo Coelho: Pym kisasszony és az ördög (részlete: 109-111) 
Lázár Ervin: Csillagmajor (A bajnok, A szökés) 
Benedek István: Csavargás az Alpokban 
(A felsorolásból is látszik, hogy válogatni kell, és vezetőnek komoly feladatot jelent a 

társasághoz szabott mű, vagy részlet megtalálása!) 
 
A következő években is sikerült sort keríteni hasonló akciókra: őszi pár napos 

kulcsosházas túrára, vagy tavaszavégi sátrazásra. Ezek az intenzív együttlét miatt igen jót 
tettek a közösségnek. Időkorlát nélkül lehetett beszélgetni, rendezni lehetett a feszültségeket, 
röviden: volt időnk egymásra. Talán nem véletelen, hogy szinte mindenki ott volt ezeken. 

 
Imáként a cserkésztáborhoz kapcsolódó a mozgótáborban a csapat adott évi imafüzetét 

használtuk, egyébként a kis zsolozsmából az adott napi reggeli és esti imáját mondtuk. 
Tudatosan törekedtem arra, hogy a kisgyerekes gépiesen ledarált imák és a 
cserkésztáborokban (is) előszeretettel alkalmazott szabadon megfogalmazott imák mellé 
alternatívát mutassak fel. Ehhez az Egyház ősi imakincse ideális és kimeríthetetlen tárházat 
biztosított.
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VI., A beavatás  
 

A kószák „beavató-szertartásának” kettős célja van: elmélyülés útján a cserkészet 
tudatos vállalása, valamint az egyre önállóbban megélt cserkészethez „útravalót” próbálunk 
adni, ha jelképesen is, a kezükbe. Ennek helyszínéül az első mozgótáboruk adódik, azaz a 
második próba megszerzése és a 9. iskolai évfolyam befejezése után. Ez az esemény annyiban 
eltér a cserkészet többi sajátos szertartásától, hogy külön, a csapattól távol zajlik. Azért, hogy 
hangsúlyozza, kiemelje, hogy ez csak nekik, csak róluk szól. Nem a külsőségei a fontosak, 
hanem a személyes tartalma, mely róluk és nekik szól, és tőlük függ. 
 

A ceremónia előkészítéseként a tábor során, minden cserkész négyszemközt kap a 
vezetőjétől valami személyre szóló „útravalót” egy erre kihegyezett beszélgetés végén. Ezek a 
személyes apróságok bármik lehetnek, egy toboz, egy termés, egy csigaház, egy érdekes 
kavics, ami találóan szimbolizálja azt a gondolatot, amit vezetője ad neki. A kapott dolgot a 
cserkész magánál tartja a tábor alatt, és teljes titokban hordja magával, és csak a beavatás 
estéjén derül ki, hogy mindenki rendelkezik ilyennel. Ezeket egy kis bőrzacskóval együtt 
kapják meg, amihez a következő 24 óra során mindenki majd keres még valami, számára 
fontosat, ami személyesen rá jellemző, amit szintén ebben a zacskóban tart. Ezek személyes 
"kincsei", melyeknek csak számára van jelentésük, így alaposan meg kell gondolnia, hogy 
kivel osztja meg ezek titkát, kinek mutogatja ezeket. Szimbolizálva azt, hogy az élete egyre 
több személyes döntéssel lesz tele, melyek tőle függnek, és a velük való gazdálkodás is az ő 
egyéni feladata. Ennek a feladatnak az elmondásával az adott nap késődélutánján már 
lényegében el is kezdődött maga a beavatás.  

Következő elemként elmondják, hogy a próba után mit kérnek reggelire. Majd az 
érdemi részt az összejövetel előtti imával kezdjük meg. Felolvassuk nekik Bi-Pi utolsó 
üzenetét a Cserkészet fiúknakból3, majd még világosban kivisszük a jelölteket az erdőbe és 
egyedül hagyjuk őket egy olyan helyen, ami mindenféle forgalomtól távol van. 
Felszerelésként annyi ruhát vihet magával mindenki, amit a helyszínen magára tud ölteni. 
Ezen felül egy kulacs vizet, öt szelet kenyeret, hálózsákot, esőkabátot, Szentírást, papírt, 
tollat. A számára kijelölt helyen kényelmesen berendezkedik. Bármit csinálhat, de a helyéről 
messzire nem mehet el. Társait nem keresheti, és nem próbálhat beszélni velük.4 
Gondolkodjon, elmélkedjen (pl.: mi leszek 10 év múlva?, miért vagyok itt?, miért vagyok 
cserkész?, akarok-e cserkész maradni?, mit kaptam a cserkészettől?, mit adhatok én az őrsnek, 
a csapatnak?). figyeljen környezetére. Másnap estére fel kell írnia egy lapra a hibáit, 
melyektől szeretne megszabadulni.  További feladat, hogy este, sötétedésre visszahozzuk őket 
a táborba, ahol a „beavatási szertartásra” kerül sor.  

Vakséta után érnek egy mécsesekkel kirakott tisztásra, ahol egy igénytelen, kis tűz 
körül, várják vezetői és már beavatott kósza-társai. (Egy kiásott gödörben égő polinéz tűz, 
ami nem fényéért, melegéért ég. Megérkezésükkor úgy helyezzük el őket, hogy a tűz 
használhatatlan legyen számukra.) 

Elsőként a próbával kapcsolatos gondolatok hangzanak el. A lemondás, a közösségben 
élés része. Saját vágyait is kordában kell tartsa, ezért kapott csak ennyi élelmet. Aki 
közösségben él, annak gyakran le kell mondani a saját kényelemről, de soha sincs egyedül, 
biztosan érte jönnek majd. Megismerte a dolgok fontosságát is, hiszen csak azt vihette 
magával, amit elbírt.  

Elhangzanak gondolatok a fényről, amit itt talált és a tűzről. A szertartás helyére a fény 
vezette. A fény, ami a „boldogulás ösvényét” mutatja, a helyes irányt jelzi, ahogy a liliomunk 
                                                 
3 LordBaden-Powel of Gilwell: Scouting for Boys. Magyarul: Cserkészet fiúknak, MCsCsSz, Bp. 1994, 259. o. 
4 Ez a magyar cserkészetben régen is alkalmazott ölyv- vagy sastoll próba beépítése. 
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ágai is. Ám liliomunk a sötétben láthatatlan, és így nem láthatjuk a helyes irányt sem. A fény 
visszaverésével fog csillogni és útbaigazítani bennünket. A mécses fényének nagysága attól 
függ, hogy mennyi és milyen anyag ég el benne. A személye, ami mécses a világban, éppen 
így világítja be a környezetét. Hogy hányakat érint meg, csak attól függ, hogy mennyit 
hajlandó áldozni magából a fényért. Amit bevilágít, az részben az övé lesz, hiszen átlát rajta. 
Minél többet áldoz a fényre, annál messzebb mehet majd, és annál több ismerőst és élményt 
szedhet össze. A tiszta lángba nem kerülhet bele szennyezett anyag. Ezért a szennyeket vegye 
ki a „tüzelőjéből”, és dobja bele ebbe az igénytelen és rövid életű tűzbe, ahonnan már nem 
támadhat fel újra.  

Ezután, amikor a hibáit tartalmazó papírt a tűzbe veti, arra emlékeztetjük, hogy 
lehetősége van a hibáitól való megszabadulásra. Csak mernie kell ezt megtennie. 

A jövőben a saját tiszta fényét követve fogja élni kósza-életét. Ha túl messzire kerülne, 
ne aggódjon. Kószaságában szabadságot kap, hogy tapasztalatokat gyűjtsön, de azért marad 
egy kapocs a vezetője felé. Megkapja „Ariadné-fonalát” (nyakba akasztható, bőrből fonott 
gömb, amelyet vezetője készített neki), hogy mindig visszataláljon. Ez a kószák jelvénye. Ez 
a „kolonc” segítse előre, és adjon bátorságot. Mivel ezt az egyenruháján viselheti, kap egy 
másikat is, amit a kulcscsomójára tehet (ugyanolyan gömb, kötélből), hogy minden nap nála 
lehet és mai mindig emlékeztesse arra, hogy mibe „gabalyodott” bele, és ne felejtse el a fonal 
jelentését. Ennek a jelképnek a jelentése titkos, senkinek nem mondhatja el, és csak addig 
viselheti, amíg nem szerzi meg a szürke nyakkendőt.  

Ezután az üvegásás szertartása követi. Mindenki aláír egy égetett szélű lapot, amire rá 
van írva a tábor neve és ideje. Ezt egy üvegbe tesszük, amit parafa dugóval és pecsétviasszal 
lezárunk. Az üveget elássuk vagy a szertartás helyének közelében vagy a tábor mellett, de 
úgy, hogy ne legyen egyértelmű a helye. Akkor és ott körbenézhetnek, és megpróbálhatják 
megjegyezni a helyét. Az üveget addig nem lehet kiásni, amíg a jelenlévők közül 
mindenkinek nincsen szürke nyakkendője. Akkor is csak úgy, hogy az itt és most jelenlévők 
köréből lehetnek csak jelen, de nem kell mindenkinek ott lenni. 

Szertartás során megkapják az egyedül töltött 24 órát jelző ölyvtollat, mint 
próbajelvényt. Ezt az őrsi zászlórúdra kötözik. A szertartást az összejövetel utáni ima zárja, 
majd vaksétával visszamegyünk a táborba 

 
Itt a „titkokat” még egyszer elmondjuk, amiket tilos még a csapatban belül is elárulni. 

Ezek az alábbiak: 
• a szertartás menete, 
• a gömb jelentése (arról beszélhet, hogy ez a kószák jelvénye), 
• a fény ereje, 
• a tisztító tűz, 
• az üvegásás. 
 

Esti ima zárja a napot. Utána még kapnak valami édes ennivalót (pl: lekváros kenyér), 
amivel éjszakára rendbe teszik a gyomrukat. Másnap reggel rendes reggelit kapnak, amit a 
vezetők készítenek nekik. Azt kell nekik csinálni, amit kértek, és a vezetőnek egy teljes 
napjuk volt rá. 
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VII., Konkrét példa 
 

A srácok az alábbi levelet kapták: (az év végén nagy harc dúlt azért, hogy mindenki ott 
tudjon lenni, amit azzal indokoltam, hogy nem pótolható a dolog, vagy most, vagy soha…) 

 

 

 
KÓSZATÁBOR 2007. 

Mátra,  
2007. augusztus 9-15. 

Jelentkeztek: mindenki 
 
 
Találkozó: 2007. augusztus 9-én 6.45 perckor a Keleti pályaudvaron, az Egerbe (7.05-kor) 

induló vonat végénél.  
Mindenki vegyen magának jegyet (50%-osat!) Egerig, csak oda (1660 Ft)!   

 
 PETI!   K E L E T I   pályaudvar, a Baross téren! ☺ 

 
VIGYÁZZ! A METRÓ csak a Deák térig jár, onnan pótlóbusz van! 

 
Visszaérkezés: 2007. augusztus 15-én, 1357-re vagy 1457-re a Keleti pályaudvarra, a Hatvan 

felől érkező vonattal. (Délelőtt misére megyünk, és a prédikáció hosszától függ, hogy elérjük-e a 
korábbi vonatot, vagy csak az egy órával későbbit…) 

 
Úti élelem: mindenki hozzon magával 3 étkezésre hidegélelmet. A többit menet közben 

fogjuk vásárolni. 
 
Felszerelés: mindaz kell, ami egy többnapos mozgótáborhoz szükséges. Amit azért 

kiemelnék: diákigazolvány, TB-KÁRTYA másolata, jó zseblámpa, legalább 1,5 literes kulacs.  
térkép, GPS, hangszer stb. ízlés szerint! ☺ 
Feltétlenül kell: újszövetség, papír/notesz, írószerszám 
 
A közös felszerelést illetve a vásárolt élelmet elosztjuk majd, ezért legyen nálad pár üres 

nylonzacskó! 
 
Költségek: az útiköltségen felül 5000 Ft. Ami megmarad, azt természetesen visszakapod! 

 
Budapest, 2007. július 16. 

dr. Grynaeus András 
 
 

Az előkészítés során el kellett készítenem a gömböcöket. Ennek tanulságai:  
A kulcstartóhoz 3 milliméteres hegymászókötelet használtam, darabonként 1 méter 

kellett, ára 95 Ft/méter. Célszerű ezzel kezdeni a fonást, mert ezen meg lehet tanulni a 
meghúzást. Egyszerű fonott nyakkedőgyűrűt kell készíteni, de ujjvastagságúra kell fonni, és 
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aztán egy, vagy két menetben szorosra húzni, úgy, hogy a kezdő vég a közepébe kerüljön. A 
meghúzáskor a kezdőponttól kell elindulni, és a szálat követve meghúzni.  

A bőrszálnál 10-15 cm-es kezdőszárat hagytam. Az első két fonatot ujj köré csináltam 
(kb. ennyire volt elég a bőrszál), majd ezt meghúztam egy toll-vastagságúra, és ezt követően 
fontam a harmadik menetet. Ehhez sokat segített a svájci bicska csipesze, amit visszafelé 
befűztem a kívánt helyre, megfogtam vele a bőrszálat, és behúztam. Vigyázni kell a bőrszál 
sima fekvésére! A végén egy menetben megszorítottam. Az elkészítés lényegében egy teljes 
hétvégét igényelt a 10 ember számára.  

A nyakba akasztható gömböc elkészítésében az zűrös, hogy a kapható bőrszálak 75 cm 
hosszúak, így a megfonás után nem marad akkora szál, hogy a nyakába tudja akasztani. Ez 
kétféleképpen orvosolható: a nyakkendőgyűrűre rakja vagy hozzáköt egy másik szálat. A 25. 
SzICsCs hegymászókötélből készültet használ. Ez esetben a hosszúság nem gond, bár a bőr 
mint anyag szebb, jobb, természetesebb… 

A talizmánokat bőrből készítettem, a kivágott köröket bőrszállal lehetett zacskóvá 
összehúzni. 

Az előkészítéshez tartozott, hogy egy korábban beavatott kószát rábeszéltem, hogy a 
kósza-próba kezdetére jöjjön el, így nem voltam egyedül, ami a vásárlással szimultán 
cuccőrzésben komoly előnyt jelentett, illetve egy-két spéci cuccot el tudott hozni, így nem 
kellett végig cipelnünk. 
 

A túra konkrét menete az alábbi volt:  
augusztus 9.: csütörtök 
  Bp-Keleti: 7.05  
  Eger: 9.24 

Eger: 10.00 
  Kisnána: 10.45 
  a vár megnézése 
  busszal a Tarjánka szurdok bejáratáig (12.00 - Markaz, benzinkút 12,15) 
  Tarjánka-szurdok – Ilona-vízesés 
 
augusztus 10.: péntek 
  Ilona-vízesés – Parádóhuta – Köszörű-völgyi víztároló – Parádsasvár, Gilice rét 
 
augusztus 11.: szombat 
  vásárlás 
  Parádsasvár – Gyöngyössolymos, Karoshidi-tisztás 
 
augusztus 12.: vasárnap 
 Gyöngyössolymos, Karoshidi-tisztás - Lajosháza 
 kisvasúttal Gyöngyösig (8.50 / 9.30) 
 mise (10.30, ferences templom)  
 busszal Gyöngyöstartjánba 12.00 / 12.10 (csak az elágazásig)  vagy 13.00 / 13.13 
 Gyöngyöstarján - Gyöngyöspata, Puskaporos-forrás 

a próba kezdete 
 
augusztus 13.: hétfő 
 a próba folytatása, este beavatás 
 
augusztus 14.: kedd 
 Gyöngyöspata, Puskaporos-forrás – Mátrakeresztes – Tar, Felső-Csevice-kút 
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augusztus 15.: szerda 
 mise Taron (11.00) 
 hazautazás  
  vonat  indul: 12.03    
   Hatvan: 12.50 / 13.02   
   Bp-Keleti: 13.57   
 

Ha lett volna még idő, akkor Recsken kezdtem volna a túrát és a Tarjanka-szurdok 
bejáratánál aludtunk volna még egyet. Korábban kiderült, hogy kb. napi 15 kilométer 
gyaloglással lehet reálisan számolni, sokkal többel nem. 

A kiválasztott terep ideális volt. A napi 10-15 km teljesíthető volt, az időjárás extrém 
volta ellenére is. Ha nem szakadt volna az eső rengeteget, akkor játékra is jutott volna idő 
bőséggel. A szálláshelyek tökéletesek voltak, a látnivalók úgyszintén. Két ponton tértünk el 
az útvonaltól: Lajosházán derült ki, hogy törölték (többek között) a reggeli kisvonatot is, így 
nem Karoshidon aludtunk, hanem a Cserkő megállónál lévő bányánál, és kb. 1 km-ről 
hoztunk vizet. Másrészt Gyöngyösről végül az időjárás és busz-probléma miatt egészen 
Gyöngyöspatáig mentünk, és onnan gyalogoltunk kb. 4 km-t a helyszínig. 

A 24 órázásra a kölkök nagyon vevők voltak, a helyszín is jó volt ehhez. Kicsit, de 
tényleg csak kicsit, volt zavaró, hogy néha idegenek is jártak arra (egész nap 3-4 ember), 
illetve a természet hangjain túl a szőlőművelés hangjai is eljutottak hozzájuk. Ennél nagyobb 
gond volt, hogy aug. közepe lévén éjjel vadásztak, ezért két tervezett helyet módosítanom 
kellett kapásból, amikor megláttam a vadász autóját… Viszont hihetetlen mennyiségű állat 
járt a terepen, ami többlet élményt biztosított mindenkinek. 

A kirakást kb. ½ 7 körül kezdtem, és az utolsó embert ½ 9-kor raktam le. Ez kicsit késő 
volt, mert már erősen szürkült. Az összeszedést ezért úgy kezdtem, hogy ½ 9 – 9-re legyen 
vége, hogy a beavatást sötétben kezdhessük. Az összegyűjtés kb. 1 óra alatt lezajlott. 

A kölkök közül a legtávolabbit kb. 1,5 km távolságra vittem, és velük kezdtem a 
kirakást, majd az előzőtől kb. 500 méterre jött a második adag… Mivel betartották az 
utasítást, hogy a helyüket nem hagyhatják el, és nem tudtak arról, hogy hol is van a 
szomszédjuk, az összeszedéskor meglepődtek, hogy „jé, ilyen közel volt…” 

Mindenki kapott egy katonai ponyvát is. A használhatóságban és a népszerűségben nem 
volt különbség a magyar és az NDK katonai sátorlap között. A ponyva felerősítéséhez kb. 2 m 
madzagot is vittek. Amikor kivittem őket, akkor a helyszínre érve kaptak két papírt a 
feladatokkal: egy A/5 méretűre kellett a hibáit felírni, míg adtam egy A/4-es lapot is, a 
végiggondolandókkal, hogy írják le ezeket. Ezt azért tettem, hogy ténylegesen végiggondolják 
ezeket. A kisebbik lapot elégettük a beavatás során, a nagyobbat viszont beraktuk az üvegbe.  

 
A papírok szövege az alábbi volt: 
1,  

Írd le erre a lapra azokat a hibáidat, amiktől meg akarsz szabadulni, vagy 
jó lenne megszabadulnod! 

 
Fontos! Ezt Rajtad kívül senki sem fogja elolvasni! 

 
2,  
Írd le a gondolataidat az alábbi témák egyikéről, vagy akár többről is. 

 
Mi leszek 10 év múlva? 

Miért vagyok itt? 
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Miért vagyok cserkész? 
Akarok-e cserkész maradni? 
Mit kaptam a cserkészettől? 

Mit adhatok én az őrsnek, a csapatnak? 
 

Fontos! Nem nekem írod ezt, hanem Magadnak, és senki nem fogja elolvasni, csak az, akinek 
Te odaadod! 

 
 
A talizmánokat akkor adtam át, amikor a 24 órázás helyszínén elváltunk. Ebbe előzőleg 

beleraktam egy-egy tárgyat és egy cetlit. A cetlin mindenkinek azonos szöveg volt, viszont 
minden tárgyra egyénre szabott újszövetségi helyet írtam alkoholos filccel. A talizmán 
átadása után megáldottam őket. 

 
Összeszedéskor az egy irányban levőket egyszerre szedtem össze, elmenve mellettük 

szóltam neki, hogy készülődjön, majd a legtávolabbin kezdve összeszedtem őket. 
 
A beavatáskor a beszédet fejből mondtam (előzőleg többször átnéztem, hogy milyen 

elemeknek kell benne lenni), és sikerült belefűzni a közös élményeket és a tőlük származó 
gondolatokat is. Pl. Gyöngyösön a misén a pap az áldozatvállalásról beszélt vasárnap; az 
induláskor a kölkök morogtak, hogy miért nincs elég madzag, ugyanakkor többen azzal 
fogadtak, hogy csak 20 cm-t használt el, mert az is elég volt (vö. a dolgok súlya, értéke, 
fontossága); morgás volt, hogy miért nem lehet hátizsákot vinni; egyikük a helyszínre 
menetkor megkérdezte, hogy mindez „csapat-kopirájt”-e, vagy máshol is csinálják… Ezen 
felbuzdulva az ölyvtoll kapcsán kicsit beszéltem a történetéről (eredetileg sastoll, illetve 3 
sastoll próba; 14 éven felülieknek; a tábor közben; azért három mert egyedül és csak kenyér 
és csak víz), ezzel kicsit bővítve az elvi verziót. 

Az üvegásást a beavatás helyszínén végeztük, ami a szálláshelytől egy 50-100 méterre 
volt, egy alkalmas kis tisztáson, és ettől pár lépésre ált egy jellegzetes fa, amely tövében 
kialakítottam előzetesen egy lapos kövekkel kibélelt üreget. 

 
Mind az induláskor, mind a visszaérkezéskor normálisan, a helyzetet komolyan véve 

viselkedtek. Meglepte a kölköket, és jól esett nekik, hogy a csapat egyik ismert felnőtt 
vezetője estére kijött hozzánk, valamilyen szinten a folytonosságot jelezve számukra. 

 
Vacsorára lekváros gubát kaptak, reggelire pedig kakaót és nutellás kenyeret. Nem 

csináltam kívánságműsort, mert erre nem volt energiám, illetve tudtam, hogy ez az 
összeállítás a vágylistájukon szerepel. A falu alkalmas volt erre a vásárlásra, bár kifli helyett 
kenyeret voltam kénytelen használni, mert nem volt péksütemény a boltban… 

 
A Bi-Pi felolvasások kicsit ambivalensek voltak. Úgy tűnt, hogy nem nagyon veszik az 

adást, és ehhez a társasághoz kicsit gyerekesnek tűnt nekem is a szöveg. Ugyanakkor 
igényelték is a felolvasását… Lehet, hogy Bi-Pi másik könyve, a Boldogulás ösvényén 
szerencsésebb lenne, de ebből ki kell keresni a megfelelő részeket! Az alábbi részleteket 
olvastam, illetve akartam felolvasni (inkább az általános, elvi részeket kerestem ki) a 
Scouting-ból: Előszó; 5-6. oldal; 11-17. oldal; 39-42. oldal; 73-75. oldal; 117.124. oldal; 187-
192. oldal 
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VIII., A második kósza-év 
 

A második kósza év egyik sajátos tapasztalata a különpróbához kapcsolódik. A 
Próbarendszerben anno a következőket írtuk: „Komoly lehetőség számodra a különpróbák 
rendszere. Ezt se hagyd elveszni, hiszen cserkészeidnek kezd konkrét érdeklődési köre 
kialakulni, amiben így is, úgy is képzi magát, és ezt is fel tudod használni a képzésben. 
Gondolj arra, hogy sokan ekkor próbálják megszerezni a jogosítványt, nyelvvizsgát tesznek, 
tanulmányi versenyeken és komolyabb külföldi utakon vesznek részt, amik vagy önmagukban 
különpróba-értékűek, vagy kis kiegészítéssel azzá válhatnak.” 

 
Ez nagyon szép és igaz, de kiderült egy lényeges rendszerhiba: a meglévő különpróbák 

3 kategóriába sorolhatók tartalmuk alapján:  alapozó, haladó, mester.... Azaz vannak olyanok, 
amik minimális „szaktudást” igényelnek, így komolyabb erőfeszítés nélkül teljesíthetők. A 
másik csoportba tartozók megszerzése már érdemi munkát vár el a srácoktól, de reálisan 
teljesíthetők és az érdeklődésük dominálhat. A harmadik csoportba tartozó különpróba 
megszerzése igen nagyfokú szakosodást kíván, és kemény felkészüléssel, képzésekkel, 
tanfolyamokkal lehet megszerezni. Így azzal szembesültem, hogy ha a kölkökkel valamit 
csináltatni akarok,  akkor teljesen eltérő szintű feladatok elé állítjuk őket. Ezt jól szemlélteti a 
fotós és a geocaching-es különpróba esete: a fotós különpróba kidolgozott anyaga profi szintet 
eredményezne, de a felkészülés elvinné az adott személy összes (cserkészetre fordítható) 
szabadidejét... A geocaching próba kidolgozásánál a szerzőknek már feltűnt a többféle szint 
szükségessége, és ők eleve három kategóriát fogalmaztak meg. Ez összhangban van azzal, 
amit a Magyar Cserkészfórum egyik anyagában megfogalmaztak, megkülönböztetve 
próbaanyagot, különpróba-anyagot és szakági munkát. Az egész rendszert abba az irányba 
kellene/lehetne továbbépíteni, hogy mindegyik különpróba ezt a hármas tagozódást 
tartalmazza. Az alapozó az ízelítő, kedvcsináló, programszínesítő elem, amely egyes 
esetekben a magasabb próbáknál már az alapkövetelmény része. Pl. a morze mellett ma 
elvárás lehetne a GPS minimális ismerete egy III. próbás cserkésztől. Ezért nem járna semmi 
külön elismerés, jelvény, az esetleges pontokon túl. Csak a haladó fokozat érne különpróbát. 
Ezt a kölök némi munkával, érdeklődéssel reálisan elérhetik. A harmadik szint lenne a 
profizmus szintje.  

A másik gond az első különpróba letételéhez alkalmas életkor: elvben az első 
kószaévben kellett volna egy különpróbát szerezni mindenkinek. Ez irreálisnak bizonyult, 
ezért a második évre tűztem ki elérendő célul az első különpróba megszerzését. Mivel a 
megszerzett különpróba 5-6 pontot is ér, ez részben motiváló erőt jelentett, részben reálissá 
tette az évi 20 pont összegyűjtését. Azaz míg az első kósza évben nem lehet elvárni egy 
különpróba megszerzését, addig a második évben egy "haladó" különpróba jellegű szint 
megszerzése már reális volt. A harmadik kósza-évben viszont meglódul a dolog, mert ha 
megszerez egy gyerek egy nyelvvizsgát és a jogosítványt, ezzel máris három különpróbát 
teljesített... Ezek megszerzése némileg magától értetődők és „természetesek” ma - abban a 
miliőben ahol a csapatom tevékenykedik. Ugyanakkor gond, hogy sok esetben megszerzésük 
pénzkérdés. Ez az egész rendszert aránytalanná teszi...  

 
A különpróbák próbáztatása sok helyen megoldatlan. Ugyanakkor nem tehetem meg, 

hogy azoknak akik dolgoznak és próbálkoznak nem adok semmit...  Azt tudom javasolni, 
hogy kopogtassunk addíg, amíg meg nem találjuk azt az elöljárónkat, aki érdemben tud 
segíteni… Mert különpróbázás nélkül elkezdnek teljesítmény szempontjából „lezülleni” az 
adott őrsök...  
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Az év másik nagy problémája a próbaanyaghoz és a próbáztatáshoz kapcsolódott: a III. 
próba eszetlen sok elméleti anyagot tartalmaz, viszont „szokásos”, gyakorlatközpontú 
próbáztatható anyagot alig. E mellett sok megcsinálandó, vagy részvételt kívánó dolgot 
 tartalmaz, amit megint nem lehet hagyományos keretek között próbáztatni. Az évközi 
„folyamatos próbáztatással” a számonkérés megoldható, viszont kérdés, hogy le kell-e 
mondanunk a próbázásról mint élményről, illetve ezt az élményt hogyan tudjuk más 
eszközökkel biztosítani? Másik nagy gondja az ismeretanyagnak a meghatározóan elméleti 
jellege, azaz kevés benne a könnyen számon kérhető elméleti tudás (pl. az országgyűlés 
működését kicsit macerás számon kérni erdei környezetben…). Ezt csak fokozza, hogy a 
próba első felét tizedikes korukban teszik le, amikor sok témához (alkotmánytan, pártok) még 
kicsik, illetve hiányoznak az előismereteik. 

Tudva azt is, hogy a hagyományos erdei próbáztatás már gyerekesnek tűnik ebben a 
korban. Ezért kezdtünk gondolkozni azon, hogyan tudjuk értelmessé, tartalmassá és vonzóvá 
tenni a dolgot. Az eredmény: a III. próbát két részre osztottuk, az első fele a gyakorlatra 
összpontosít, és a természettel kapcsolatos ismeretek dominálnak benne, kihangsúlyozva az 
egyéni szerepvállalást/felelősséget. Másik szándékoltan hangsúlyozott elem az egyedüllét és 
az este átélése volt. Persze mindezt úgy, hogy nekik is feladat/kihívás/próba legyen a dolog. 
Míg a próba második évét egy „elméleti jellegű” félpróba követi. A két részhez eltérő jellegű 
feladat tartozik. Ami azt is eredményezi, hogy aki  a két felet egyszerre akarja megcsinálni, 
annak két külön időpontot kell biztosítanunk a próbázásra! 

 
A megvalósult változat az alábbi volt: 
A próbára a csapat hivatalos próbázását megelőző péntek délután és este került sor. 16 

órától kezdték a csapatotthonban. Ezen az induló állomáson készültek fel egyénileg a feladat 
teljesítésére, majd amint elkészültek vele, egyenként és egyénileg indultak. Alapvetően azt a 
feladatot kapták, hogy az adott útvonal bejárását tervezzék meg. Ehhez –elektronikus– 
menetrendeket illetve az adott terület turistatérképét kapták meg. Mindegyik útvonal 
jellemzője volt, hogy távolabbi helyről indultak, így fél-háromnegyed óra utazással volt 
elérhető a gyalogolás kezdete. Ezeken e helyeken valamilyen kulturális látnivaló volt, amit 
meg kellett tekinteni, le kellett írni. Az egyedül megtett 10-15 km-es gyalogút során 
mindenkinek volt egy olyan pontja, ahonnan szép kilátás nyílt, itt látrajzot kellett készíteniük. 
Az út során kellett az írásbeli feladatokat elkészíteni. Az út vége és a találkozó a nagykovácsi 
templomnál volt, ami helyszínként nagyon jó volt, mert tömegközlekedéssel elérhető volt, így 
a hazautazás problémamentes volt. 

Mindez nem teljesíthetetlen feladat, de rutinfeladatnak sem nevezhető. Ahogy egyikük 
megfogalmazta: „mert ezek olyan dolgok, amelyek feltűnés nélkül a vezető feladatai, pedig ha 
nincs velünk akkor is meg kell tudnunk csinálni”. (Nyilván a gyakorló vezetők előnyben 
vannak.) 

 
Az alábbi feladatokat kapták:  

 
Előfeladatok: 

kikeresni, lemásolni és elhozni egy nekik szóló „esti mesét” 
megfelelő felszereléssel érkezni 
 

Írásbeli feladatok:  
1, Tervezd meg, hogy hogyan jutsz el tömegközlekedéssel az alábbi településre! 

Pilisszentiván / Solymár (nem BKV-val megközelítve) / Páty / Piliscsaba 
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2, Készíts élelmezési tervet saját magad számára, de úgy, mintha a mostani utat egy 
szabad ég alatti éjszakázással oldanád meg, és mindenképpen főznöd kellene! 

3, Készíts a hamarosan megvalósuló, utazásodról teljes pénzügyi tervet! 
 

Utazz el az adott településre, és ott   
4, Írd le szövegesen a templomot (stílusa, mérete, kora, értékei stb.) 
5, Készíts térképvázlatot, hogy mit mutatnál meg másoknak a faluban 
6, Kövesd az alábbi útvonalat, és amikor eléred az aláhúzott pontot, akkor ott készíts 

látrajzot északi irányba! 
 Solymár – Alsó-Zsíros-hegy – Nagyszénás – Nagykovácsi, buszvégállomás 
 Pilisszentiván – Antal-árok – Nagyszénás – Nagykovácsi, buszvégállomás 
 Piliscsaba – Kőris-völgy  – Nagyszénás – Nagykovácsi, buszvégállomás 
 Páty – Erzsébet-erdészlak – Nagy-Kopasz – Nagykovácsi, buszvégállomás 

7, Útközben fogalmazd meg az alábbi kérdésre a válaszodat, gyűjts szempontokat egy 
ilyen témájú beszélgetéshez, és a célba érkezés előtt írd is le ezt. 

Szerinted mi a cserkészet helye a mai világban, Te hol vagy ebben és hogyan vagy 
részese mindennek? 

8, A legmagasabb pontról lefelé jövet gondolkodj el rajta / elmélkedd végig az alábbi 
bibliai helyet:  Luk 19, 11-27 

9, Írj egy kb. egy oldalas cikket a csapatújság számára az alábbi személyről: 
és itt következett egy-egy név a csapatunk egykori vagy közelmúltbéli vezetői közül 

 
A költségvetés-, illetve élelmezés-tervezés kicsit felesleges feladatnak tűnik. Ha kint 

éjszakázósra szervezzük akkor inkább lenne értelme. A kintalvásos megoldás annyiban 
macerás, hogy péntek délután nem tudnak korán indulni, így térben leszűkülünk, ez viszont a 
megfelelő alvóhely kiválasztását is megnehezíti. Szintén kérdés az együtt, vagy külön alvás. 
Biztonsági okokból és a feladatok egy része miatt indokolt lenne a közösen alvás (aminek 
nincs érdemi nehézsége), viszont ez egy ilyen korú ősnek már rutinfeladatot jelent, és nincs 
sok érdemi élménybeli hozadéka. Egy egyedül eltöltött éjszakát nagyobb kihívásnak éreznék 
esetleg főzéssel kombinálva. Kérdés, hogy 16 évesekkel működik-e ez? Illetve a 
megszervezése még bajosabb. Mindkét változat esetében nagyon nehéz megfelelő helyet 
találni a főváros megközelíthető térségében. 

 
A próba lelki részét mindenki a vérmérsékletének megfelelően élheti meg. Például a 

műemlék felkeresését (templom) hozzákapcsolható és ez indításnak nem is rossz. 
Meghatározó élmény lehet, ha a legmagasabb pontra napnyugtakor érnek fel, és átélhetik, 
megcsodálhatják a naplementét. Az, hogy ezt követően a célbaérésre rájuk sötétedik, újabb és 
más jellegű feladat elé állítja őket. 

 
Komoly kérdés, hogy kevésbé vagány, vagy lány őrssel meg lehet-e ezt csinálni. A 

dolognak nem a sötétben mászkálás a lényege és az út zömét nem sötétben tették meg a 
résztvevők, hanem csupán az utolsó 1,5-2 kilométerre sötétedett rájuk. De ennek ellenére a 
kérdés indokolt. Nyilván kitalálható helyette másik/jobb/lányokra-szabottabb. Ehhez néhány 
pedagógiai alapú kérdést kell megválaszolni: 

1, hogyan tudjuk meghaladni a kiscserkészkor óta jellemző "az erdőben mesét játszunk 
és közben nem egészen oda tartozó dolgokat kérdeznek tőlünk" típusú próbázást? 

2, tudva azt, hogy ők jelenleg a kósza életük közepén járnak, és két év múlva 
vándorként már az egyéni, nem, illetve csak a végén kontrollált próbázást (vándor-index) 
csinálják majd, hogyan tudjuk a próbázással is felkészíteni erre őket? 
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3, hogyan tudjuk átéltetni velük azt az élményt, hogy a gyakorlati, természetközeli 
életformából lényegében mindent elsajátítottak már, és az ő kezükben van annak a 
felelőssége, hogy ezzel élnek-e, és hogyan élnek? 

4, hogyan tudunk olyan helyzetet teremteni, hogy megérezzék az irántuk részünkről 
megnyilvánuló maximális bizalmat, azt, hogy el merjük engedni őket, mert megbízunk 
bennük, és tudjuk, hogy annyira talpraesettek, hogy meg tudják oldani ezt a feladatot? A 
korosztály nevére utalva: hogy valóban hosszú pórázon vannak, vagy ahogy tavaly az egyik 
kölök fogalmazott: „mert ezek olyan dolgok, amelyek feltűnés nélkül a vezető feladatai, pedig 
ha nincs velünk akkor is meg kell tudnunk csinálni” ? Hogyan tudjuk rádöbbenteni őket a 
felnőtté válásukra, és ennek felelősségére? 

5, hogyan tudjuk megadni nekik azt az élményt, hogy az egyedüllét nem magányt jelent, 
hanem lehetőséget az önmagukkal/lelkiismeretükkel és az Úristennel való találkozásra? 

6, hogyan tudjuk elérni, hogy elgondolkozzanak a cserkészetben betöltött helyükről, 
szerepükről, az életük és a cserkészélet viszonyáról, az itt kapott tálentumokkal való 
gazdálkodás helyes módjáról?  

7, hogyan tudjuk megadni nekik azt az élményt biztonságos keretek között, hogy 
szembenézzenek az egyetlen érdemi félelmükkel, a sötétséggel? 

8, hogyan tudjuk ebbe a keretbe belerakni azokat a dolgokat, amiket a próbára készülés 
során tanultak? 

 
 
Újabb bevált olvasmányok: 

   Móra Ferenc: Disztingválás 
   Móra Ferenc: Aranyfibula, avagy a világ így megyen 
   Móra Ferenc: A halhatatlan íróasztal 
   Bözödi György: Nehéz a föld 
   Palotás Dezső: Mindennapi kenyerünket hagyd meg nekünk ma 
   Bajor Andor: Toldi szaktárs munkabalesete 
   S. Mrożek: Az őrangyal 
   népmese: Az öreg kovács 
   Nagy Dániel: Tutajosok 
   Kemény János: Ítéletidő 

 
A második kósza év abban is tanulságos lehet, hogy ekkorra már (legalább) két 

generáció tagjai vannak együtt a közös mozgótáborban. Saját élményeink az alábbiak voltak:  
Első fontos tapasztalat volt a terhelhetőség. A korban és nemben vegyes társaság az 

adott terhelést (napi kb. 15 km, és kb. 500 m szint) bírta és zokszó nélkül viselte, a meleg és a 
vízproblémák ellenére. Az eltérő sátrazási szokások („vigyünk sátrat, vagy ponyva alatt 
aludjunk”) nem okoztak feszültséget. A fiúk spontán módon segítettek a lányoknak, de ennek 
mértéke, ideje és mikéntje nehezen ítélhető meg, és nem mindig találkozott a másik fél 
„elvárásaival” (természetes dolog-e az, hogy mindenki viszi a sátrát, vagy a lányokét másnak 
„kell” vinni?). 

A vacsorákat konzervmelegítéssel oldottuk meg, mert közel húsz emberre főzni igen 
macerás lett volna, egy párnapos tábor esetén. Átgondolandó kérdés persze, hogy mit tud 
kezdeni a csapat egy nagyobb létszámú, hosszabb túra esetén, például felszerelés 
szempontjából. Az étkezéseknél gondot jelenthet az őrsi szeparálódás, és vezetőként oda kell 
figyeltünk erre, illetve kerülni kell ezeket a szituációkat. Törekedni kell a közös étkezésre 
akkor is, ha egyénileg hozza mindenki az ennivalóját, mert az őrsi kohézió erősebbnek 
bizonyulhat a korosztályi közösségteremtés-igénynél, és azt gyengíti, rombolhatja. 
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Mivel elég sokan voltunk a második este tábortüzet is tartottunk. Alapvetően az 
infatilitás irányába mozdult el a társaság, és a szabvány tábortűzi játékokat játszották, részben 
parodizálva. Ami önmagában nem gond, feszültséglevezetésre, poénnak jó az ilyen, de a 
mennyiségre ügyelni kell, és nem mehet a korosztálynak szóló komolyabb tartalom rovására. 
E jelenség hátterében a kószák egyik fontos sajátossága rejlik: a közösségigény. 

 
A kószák egyre markánsabban megfogalmazott komoly elvárása a közös programokkal 

szemben az érdemi közösségi élet megvalósítása. Ekkor lényegében a korábbi, kiscserkészkor 
óta tartó, alapozómunkánk gyümölcsével találjuk magunkat szembe: igényük lett a közösségi 
élet, és közösséget akarnak építeni maguk köré. 

Ennek elérésére, segítsére differenciálni kell a programokat év közben és nyáron 
egyaránt. Így legyenek olyan közös kósza programok, ahol a közösségépítés, közösségi élet a 
hangsúlyos, és legyenek olyan programok melyek az életkornak és nemi igényeknek 
megfelelő fizikai terhelést jelentenek (itt mind az extrémitás, mind a punnyadás felé való 
elmozdulás veszélyforrásként jelentkezhet!), pl. teljesítménytúra, őrsi portya stb. 

Ha a kisebb korosztályokkal közös programon veszünk részt, akkor fontos, hogy a 
kószák közösségként tudjanak föllépni és ez a föllépés természetes dolog legyen. Ne  nagyfiú-
szerepet játszák, hanem természetes módon viselkedjenek úgy, hogy ez a kisebbeknek vonzó 
legyen. Pl. a rendelkezésre álló szabadidőt töltsék ki természetes módon értelmes játékkal. Ha 
élünk az említett közösségépítő lehetőségekkel ez gond nélkül meg fog valósulni. 
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IX., A harmadik kósza-év tanulságai 
 
Az egyik gond, amivel meg keletet küzdenem az az volt, hogy egyre nehezebben 

lehetett olyan könyvet, novellát találni, amire vevők lettek volna a srácok. Érdeklődési körük 
egyre jobban szétvált, illetve a saját lehetőségeim is korlátozottaknak bizonyultak… Az 
olvasás helyett nem várt sikert arattak viszont a dokumentumfilmek. 

 
Jól bevált filmek bizonyultak:  

  Új Eldorádó 
  Az ügynök élete 
  Hitvallók 

 
Az év másik nagy vezetői problémája volt a próbára való fölkésztés és a próbázás. A 

felkészítésben az „állampolgári ismeretek” domináltak. Ehhez alapvetően az Alkotmány 
kínált jó vezérfonalat, amihez elég jó segédanyagot találtam a világhálón az alábbi címen: 
www.kszk.gov.hu/data/cms13389/A_kozponti_allami_szervek_rendszere_diasor.ppt.  

Az őrsgyűléseken ebből beszéltünk át egy-egy részt, és időnként sikerült felkelteni az 
érdeklődésüket is. De ehhez az kellett, hogy sok, őket érintő, vagy a közvetlen 
környezetükben zajló eseményeket kapcsoljak példaként az elmondottakhoz. Felkészülésüket 
segítendő ehhez írott anyagot is kaptak kb. egy hónappal a próba előtt (ez részben a III. próba 
módszertani könyvében leírtakat tartalmazta). Nagyon döcögősen ment a jelenlegi politikai 
pártok bemutatása, amiben alapvetően az ő gyűjtőmunkájukra szerettem volna támaszkodni. 

Újabb különpróbák megszerzésére már nagyon nehéz volt őket ösztönözni, inkább az 
egyéb teljesítményük (jogosítvány, nyelvvizsga) különpróbára váltása dominált. Megint 
visszaköszönt a különpróbák kidolgozatlansága, mert pl. a motoros jogosítvány megszerzése 
egyenértékű az autóvezetésre jogosító okmány megszerzésével? 

 
A próbázáson gondolkodva végül merész és utólag kiderült, hogy nyerő ötletünk 

támadt: a srácok az év folyamán érték el, vagy a közeljövőben érik el a 18. életévüket, 
ráadásul EU-választások is estek erre az időszakra. Ezért a próba kapcsán tegyenek 
„állampolgársági vizsgát”! A próba kapcsolódjon a civil életükben bekövetkező jogi 
változáshoz, és a próbázás és ennek eredményének szimbolikus elismerése (próbajelvény) 
kapjon civil felhangot is. 

Megfelelő anyag beszerzése komoly nehézséget okozott, mert a hivatalos állampolgári 
vizsga (amit a magyar állampolgárságot felvevő külföldiek tesznek le) finoman szólva is 
igénytelen. Így végül házilag állítottunk össze egy sokoldalas, kb. 35-40 perces munkával 
megcsinálható tesztet. A fő feladat az igényes külső megteremtése volt. A dolog sikerült, és a 
srácok nem tudták eldönteni, hogy ez most az igazi-e vagy házilag barkácsolt… 

Sikerült a teljes titoktartást is biztosítani, így amikor a többiekkel együtt megjelentek a 
próbán, akkor nem számítottak arra, hogy kapnak egy rajztáblát és egy tollat, és egymástól jó 
távol egy-egy bokor alá leülve, kérdőívkitöltéssel próbáznak. Féltünk attól, hogy iskolás 
jellege lesz a dolognak, de ez teljesen hiányzott belőle, és pozitívan értékelték. 

Akinek hiányzott a próba első fele, az az előző délután-este tette le azt a próba részt. 
 
Egyre akutabb kérdéssé vált az alkoholfogyasztás kérdése. Továbbra is ragaszkodtam 

ahhoz a korábbi és egyértelmű álláspontomhoz, hogy csak 18 éven felül lehet, és nem érdekel 
az otthoni, vagy más közösségekben folytatott gyakorlat. Erről többször érdemi és hosszas 
vitát folytattunk, ami értelemszerűen a kapcsolódó témákról is szólt. Enyhítendő a 
feszültséget sikerült egy szimbolikus megoldást találni: mindenki aki átlépte a nagykorúság 
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küszöbét, a születésnapjához legközelebb eső őrsgyűlésen nem csak a „szokásos” tábla csokit 
kapta meg (tekintettel az egyedi alkalomra extra méretben…) hanem egy tetszetős kinézetű 
„sörutalványt” is, ami egy közös őrsi sörözés alkalmával váltható be. A közösség erejét jelzi, 
hogy nem engedtek a csábításnak, hogy kisebb csoportokban használjuk föl, hanem majd 
egyszer, és mindenki együtt él a felkínált lehetőséggel. 
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