
Márkus Tamás 

A cserkészet pedagógiai jelentősége a nevelésben 

 

A cserkészet egy önkéntes, politikamentes, vallásos ifjúságnevelő mozgalom, amely elérhető 

mindenki számára származástól, kortól, nemtől, társadalmi és vagyoni helyzettől függetlenül. 

Alapelveit, nevelési módszereit, alapítója, Lord Baden-Powell of Gilwell határozta meg. Alapvető 

célja, hogy támogassa a fiatalokat testi és lelki fejlődésükben. Nagy hangsúlyt fektetnek az 

egyéniségre és a csapatszellemre egyaránt. Olyan ez az egész, mint egy iskola, vagy talán annál is 

több? Szerintem elképzelhető. Manapság az iskolák többségében mennyiségre, gyorsaságra 

törekednek a ,,csapatvezetők’’, tanárok.  

„A magyar cserkészet a magyar fiú jellemfejlesztő játéka”- mondja Sík Sándor. A 

közösségnek csapatként kell megállni a helyét. A cserkészet legfőbb ereje az önkéntesség. 

Senkinek sem kötelező, de véleményem szerint mindenkinek ajánlott. Csapat csak akkor jöhet 

létre, ha van egy vezető. Tehát előbb a parancsnok, aztán a csapat. A vezető a csapatért erkölcsi 

és anyagi felelősséggel tartozik.  

Egy kis történelem 

 

A cserkészet gyökerei egészen 1907-ig nyúlnak vissza, amikor a fent említett Robert Baden-

Powell (ahogy a cserkészek hívták: Bi-Pi), az akkori brit hadsereg tábornoka, létrehozta az első 

cserkésztábort az angliai Brownsea Islanden. Az 1908-ban megjelent könyvében foglalta össze 

alapelveit, amely Cserkészet fiúknak (Scouting for Boys) címmel jelent meg. A mozgalom igen 

gyorsan elterjedt a világban. 1910-ben Magyarországon is megalakultak az első csapatok.  

A cserkészet az egy nem-formális nevelési módszer, melynek alapja mondhatni a természet. Céljai 

közé tartozik a társadalmi egyenlőtlenség megszüntetése. E célból viselnek egyenruhát. 

Megkülönböztető jelvényei a cserkészliliom, a lóhere és még számos más jelvény melyet az 

egyenruhára tűzve viselnek.  

 

Magyar cserkésztörténelem 

 

 1910: Első csapatok megalakulása Magyarországon 

 1912. dec.28.:Az MCsSz megalakulása 

 1914-18: I. világháború, vezetőket elviszik, megszűnik a cserkészet 



 1918: MCsSz újjáalakulása 

 1919: Az első hazai lánycsapatok 

 1941: Magyarország belép a világháborúba. Meghal Teleki Pál. 

 1944: Feloszlatják a nyilasok a cserkészetet 

 1945: Újjáalakul az MCsSz 500 csapattal 

 1948: A cserkészcsapatok „önként” beolvadnak az úttörő mozgalomba. Betiltják a 

lánycserkészetet 

 1956: A forradalom alatt újra próbálják indítani a mozgalmat 

 1961-63: A cserkészszerű csoportok vezetőinek letartóztatása a csoportok szétverése.  

Robert Stephenson Smyth Baden-Powell, lord Baden-Powell az alapító, monogramja után 

,,Bi-Pi’’ a brit hadsereg altábornagya, író és a cserkészet szülőatyja. Pályafutásán írt katonai 

könyveiből állította össze a fiatalok számára Cserkészet fiúknak című könyvét. Írás közben 

ötleteit gyakorlatban is kipróbálta táborozások alkalmával. Utolsó üzenetét a cserkészekhez Bi-Pi 

maga írta, és egy ,,halálom esetén’’ feliratú borítékba helyezte. A levélnek mondanivalója van. 

Összefoglalja a cserkészet lényegét. Az Isten által teremtett éket szépségét mutatja be, és azt hogy 

mennyire fontos ismernünk a világunkat, a természetet. Hiszi, hogy Isten azért teremtett 

bennünket, hogy boldogok legyünk. Kitartással, akarattal mindez elérhető. Teljes mértékben 

pozitív gondolatokat fogalmaz meg levelében: ,,Nézzétek a dolgok derűs oldalát, ne az borúsat.’’ 

Szerinte az igazi boldogságot a másoknak nyújtott boldogság által érhetjük el. Tegyük jobbá a 

világot, és úgy adjuk tovább.  

A következő kérdések fogalmazódott meg bennem: 

• Vajon miért pont egy katonai tábornok szüleménye a cserkészmozgalom? 

• Van e jelentősége a fegyelemnek a mai oktatásban? 

• Van e jelentősége a cserkészetnek a pedagógia terén? 

Úgy gondolom, a cserkészet nevelési módszere teljes mértékben megállná a helyét a mai 

oktatási rendszerben. Gondolok az egyenrangúságra, a fegyelemre, a rendre, de legfőképpen az egyéniség 

fejlesztésére. A cserkészek tudják, hogy mit, hogyan és miért kell csinálniuk. Azzal hogy mindezt 

nem csak elméletben, hanem a gyakorolják is, teljes mértékben elsajátítják a tudást. Példának 

felhozható a növények ismerete, felhasználása, amely a cserkészeknél alapkövetelménynek számít. 

De további példaként megemlíthető például a csillagászat, a térképészet, az egészségügyi 

segélynyújtás, valamint a gyógyszerismeret. Egyetértek azzal, hogy mindez időigényes, de 

véleményem szerint hosszútávon jövedelmező befektetés lenne az oktatásügy számára.  



A másik kérdés a fegyelem kérdése. Úgy gondolom, mindenképpen szükséges a fegyelem az 

oktatásban. Már csak az a kérdés, hogy milyen mértékben. Ahol a legtöbb helyen, így itt is az 

arany középutat választanám, és egy első olvasatra fura szókapcsolatot használnék: a barátságos 

fegyelmet. Hogy pontosan mit értek ezalatt? Pontosan azt, amit Bi-Pi is megfogalmazott a levelében. 

Számomra a levél befejező sora utalt erre: ,,Barátotok: Robert Baden-Powell’’. A levél pozitív 

gondolatok sorozata, ám a sorok között felfedezhető a rend és a fegyelem. Mindennek megvan a 

maga rendje, ahogy Isten azt megteremtette. Nekünk ezt kell elsajátítanunk. Hogy miért 

használom azt, hogy ,,nekünk’’, és miért nem azt, hogy a cserkészeknek? Úgy gondolom ez az 

eszme, elv, melyet a cserkészeten belül megfogalmaztak, az egész életre kiterjeszthető, s ebből 

kifolyólag-ahogy az imént is említettem- a pedagógiában is tökéletesen megállná a helyét.  

 

Cserkésztörvények, a cserkészmozgalom pedagógiai alapjai 

1. A cserkész egyenes lelkű és feltétlenül igazat mond. 

2. A cserkész híven teljesíti kötelességeit, melyekkel Istennek, hazájának és embertársainak 

tartozik. 

3. A cserkész ahol tud, segít. 

"A boldogsághoz vezető igazi út az, ha másokat teszünk boldoggá." (Baden-Powell) 

4. A cserkész minden cserkészt testvérének tekint. 

5. A cserkész másokkal szemben gyöngéd, magával szemben szigorú. 

6. A cserkész szereti a természetet, jó az állatokhoz és kíméli a növényeket. 

7. A cserkész feljebbvalóinak jó lélekkel és készségesen engedelmeskedik. 

8. A cserkész vidám és meggondolt. 

"A cserkész mosolyog és fütyörészik, akármilyen bajban van is." (Baden-Powell) 

9. A cserkész takarékos. 

10. A cserkész testben és lélekben tiszta. 

A cserkészet tehát nem sportegyesület, nem turistacsoport, nem úttörő mozgalom, hanem 

valláserkölcsi alapokon nevelő mozgalom, életforma, közösség. A magyar cserkészet fő feladata a 

magyar nemzeti öntudat ápolása és növelése, valamint hasznos és felelősségteljes emberek 

nevelése (,,emberebb ember és magyarabb magyar’’). Célja, hogy minden ember újjá szülessen 

egyénként illetve egy ,,csapat’’, a magyar nemzet tagjaként. ,, Legyen minden magyar utód különb 

ember, mint az apja volt’’ - mondja Vörösmarty.  

A cél: Többször is elhangzott a dolgozatom eddigi részében, hogy cél. Most erre szeretnék 

egy kicsit kitérni. Van egy kérdés, ami megfogalmazódott bennem: Mi a célja a ma emberének? A 

cserkészeknek adott volt: a haladás, fejlődés, de mindezek mellett a természet védelmezése. Ha a 



mai embernek van is célja, de a természetet semmiképpen sem óvja, és sajnos van, hogy embertársait sem. Pont ez 

ellen küzd a cserkészet. Ha ezeket az elveket más téren is alkalmaznánk, egy sokkal 

kiegyensúlyozottabb életet élhetnénk, kímélve a természetet.  

József Attila 1925-ben csodálatos sorokban örökítette meg Isten helyét a szívünkben: 

,,Én az Istenem úgy szeretem, 

hogy a szívemet földbe vetem, 

megérik, akkor learatom, 

fölösét pedig másnak adom. 

 

Meg is köszöni, akárki az, 

akárha huncut, akárha igaz, 

ha mindörökre, ha csak percre, 

de az Isten fölébred benne.'' 

 

A gyermeknevelés gondjai 

  

,,Szülőnek lenni mesterség!’’. Erre senki sem tanít meg minket, csak szüleink példái nyomán 

próbáljuk meg nevelni gyermekeinket.  A mai világban sajnos, vagy nem sajnos az értelem és 

a tudás elébe kerül a jellemnek, az egyéniségnek, és sajnos az erkölcsnek is. Úgy is lehet 

mondani, hogy a mai fiatalok csak sodródnak az árral. Tudják, hogy hová tartanak, de az már 

kevésbé érdekli őket hogy miért és hogy milyen módon. Véleményem szerint pedig pont ezeken 

van a hangsúly. A mai oktatási rendszert ennek alapján a gyökereiben kéne megváltoztatni, erre 

pedig tudjuk mi a válasz: nincs pénz, sem idő.  

Századunkban a pápák egyre több figyelmet fordítottak a cserkészetre. A 2. világháború 

után XII. Pius pápa támogatta a cserkészet újjászületését. Sokszor fogadta a cserkészeket. 

Kihangsúlyozta a cserkészet vallásos értékeit. 1966-ban a cserkészvezetőknek tartott beszédében a 

pápa a cserkészet nevelőerejét és annak módszerét emelte ki, utalva arra, hogy a zsinat a nevelés 

terén sok mindent a cserkészet tapasztalataiból vett át. II. János Pál cserkészekkel való személyes 

találkozása elsősorban a plébániákon történt. A fogadalmuk megtartására buzdította a 

cserkészeket.  

"A jellem többet ér az életben, mint bármi más tulajdonság." 
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