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A „Sándorok” cserkészpedagógiái 

Mindketten, Karácsony Sándor és Sík Sándor egyetemi tanárok dinamikus vezéralakjai a ma-

gyarországi cserkészetnek (az előbbi a debreceni, az utóbbi a szegedi egyetem professzora 

volt). Közös világszemléletük a kereszténység, azzal a különbséggel, hogy Karácsony Sándor 

protestáns, Sík Sándor katolikus vallású. 

Karácsony Sándor cserkészpedagógiája 

Karácsony Sándor (1891─1952) szakírói munkái a húszas években két monográfiában jelent-

keztek, amelyeknek egyike elméleti megfontolásait (A népoktatási reform és az alsó néposztály 

lelki alkata, 1924), vázolja, a másik (A csucsai front. Egy tanár és egy osztály története, 1928) 

gyakorlati konzekvenciákat rögzít. Mindkét mű tartalma kínálta számára a leírtak alkalmazását 

a „gyermekkorát” akkor élő cserkészmozgalomban. Valószínűleg erőteljes hatással volt rá Wil-

helm Wundt (1832-1920), a modern kísérleti pszichológia megalapítója, aki szerint az embert 

(esetünkben a cserkész-fiatalt) életében az élményre kell orientálni minden vonatkozásban (tu-

datlélektan). Itt kell megjegyeznünk, hogy a protestáns cserkésztiszteknek volt egy munkakö-

zössége Ichtüsz néven (a szó görög jelentése hal, ókeresztény szimbólum, amelynek öt eleme: 

Iészusz + Chrisztosz + Theu + Hüjosz + Szótér = Jézus Krisztus Isten Fia Megváltó). 

E közösségnek egyik alapítója Karácsony Sándor. A Magyar Cserkészvezetők Könyve má-

sodik kiadásában (1925) ő is segített Sík Sándornak mivel 1923 óta társelnöke a Magyar Cser-

készszövetségnek. Ez a baráti együttműködése a két Sándornak éveken át tartott, még azután 

is, amikor Sík Sándort antiszemita elemek támadták származása miatt. Karácsony megvédte 

barátját, de tiltakozásul lemondott a társelnöki tisztségről, sőt hamarosan otthagyta csapatpa-

rancsnoki funkcióját is, mivel arra akarták kényszeríteni, hogy zsidó cserkészeit zárja ki csa-

patából. Ez bizonyíték a két tudós igazi cserkészbarátságára, amikor protestáns és katolikus 

vezetők szorosan együttműködtek (ökumené a cserkészetben!). Karácsony a húszas évek ide-

jén (1921-ben kapta cserkésztiszti igazolványát) kiállt amellett, hogy faluhelyen is szórjuk el 

a „magot”, amelyből ott is virágzó cserkészélet indul majd meg. Elgondolását tettek követték: 

Püspökladányban létrejött az első falusi csapat, majd még ebben az évben Karácsony Sándor 

parasztfiatalok részére vezetőképző tábort szervezett a Budaörs feletti hegyekben.  

Hadd hívjuk fel a figyelmet arra, hogy – akárcsak a cserkészet, de jóval korábban – protes-

táns vetületben angol földről indult el egy vallásos ifjúsági szervezet. George Williams már 

1844-ben bibliaköröket szervez fiatalok körében „Young Men’s Christian Association” 

(YMCA) néven. Már 1883-ban (tehát jóval Bi-Pi alapítása előtt) megszületik a „Keresztény 

Ifjúsági Egyesület” (KIE), amelynek Karácsony Sándor húsz évig tevékeny munkatársa, sőt 
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szerkesztette nyolc éven át a „Magyar Ifjúság” c. lapot, majd 1926-tól tagja lett az YMCA 

Világbizottságának.1 

A felsorolt – főleg a húszas évekre eső – a cserkészettel összehozható életrajzi- munkássági 

adatok után, elemezzük Karácsony cserkészpedagógiájának lényeges vonásait. Utalunk egyik 

tanítványának véleményére: „Karácsony Sándor előadásai, magyarázatai mindig olyan izgal-

masan érdekesek voltak, mint egy sikeres film pergetése. Másodsorban pedig azért, mert nö-

vendékei érdekében tudott ám katonásan szigorú lenni”. De: „Sosem volt személyválogató. 

Szegény, gazdag, zsidó, keresztény, magyar vagy külföldi egyképpen szeretetének fényudva-

rába tartozott. Még találóbb, ha azt mondom: «Jézus Krisztus erőterébe», mert akkor eredmé-

nyes életének titkát is elárulom”.2 

Karácsony Sándor pedagógiája a bipolaritásra helyezi a hangsúlyt olyan értelemben, hogy 

– bár a személyiség totalitás jellegű, mégis a sok differenciáltsága mellett (partikularitás) két 

pólus között fejlődik és fejleszthető: naturális (szomatikus-biológiai) világ és transzcendentális 

(szellemi-lelki) „szférák”. Az értelmi (agyi) és hitbéli dualitás Karácsony kiindulópontja, 

azonban aláhúzza, hogy az utóbbi nem babonaság, és nem az érzelemből fakad. A hívő protes-

táns tudósunkat meg is vádolták, hogy Wundt hatására, az irracionális pszichologizmus kon-

cepcióját követve, a magyarországi népiesek irányvonalához csapódva, majdnem a „laissez 

faire” elv nyomdokain halad. Számomra – mint jogásznak is – politika-pedagógiai szempont-

ból rendkívül fontos az a kijelentése, hogy „a jog egyetlen elképzelhető formája az autonó-

mia”, ugyanis, folytatja szerzőnk „a jogi nevelésnek az a kötelessége, … hogy próbálja meg 

lélekben is felszabadítani az embereket, hogy földi testvéreivel is igazán és mennél hamarabb 

igaz szívvel megbékélhessen”.3 E immanens és szupernaturális elméletet a marxista, osztály-

harcot mindenáron hirdető kritikusok nehezen tolerálták, mondván, hogy Karácsony Sándor a 

„harmadik utas”-politika megtestesítője, bár óvatosan leírják, hogy azért a közműveltségről írt 

tanulmányaiban, különösen a húszas évek közepétől, haladó elképzelések is találhatók. Ez be-

látható, hisz Wundt megfigyelései alapján el kell fogadnunk, hogy a kulturális értékek (jog, 

szokásrendszerek, nyelv, vallás, stb.) nem egyéni produkciók, hanem néplélektani jelenségek, 

így társaslélektani alapon kell őket vizsgálni, mindig a másik ember és Isten kapcsolatrendsze-

rében. E koncepciója nyomán jut el Karácsony a cserkészmozgalomban vállalt eszmerendszer 

szolgálatára, fejlesztésére, a hozzá való – esetenként csalódásokkal is tűzdelt – hűségre. 

Értesülésünk van róla, Karácsony az ő rendszerét a pedagógiában úgy értékelte, hogy nem 

a tan-elmélet a lényeges, hanem az élő kapcsolat (a cserkészetben életforma) a vezető és veze-

tett között. 

Kétségtelen tény, hogy Karácsony professzor pedagógiájának kulcsfogalma a megértés. 

Bebizonyította, hogy az egyéni (individuális) pszichológiára épített elmélet nem tudomány, 

mert a nevelés alapvetően közösségi jellegű. Ő új alapot teremtett a neveléstudomány számára 

a társadalomlélektannal. Elsősorban pedagógus volt, azonban pedagógiai rendszerét filozófiai 

bázisra építette. Így: 

− A nevelés értékelméleti alapjai. 

− Neveléspszichológiai összevetések (fejlődéslélektani, társaslélektani és személyiség -

lélektani kérdések). 

                                                      
1 Kontra, 1992. 30-34. o. 
2 Hegyi-Füstös, 1991. 6. o. 
3 Karácsony, 2001. 7-9. o. 
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− Tevékenységre nevelés (akció-pedagógia). 

− Feladatrendszer és szervezeti problémák. 

A század húszas éveiben, de később is voltak, akik nem értettek vele egyet több kérdésben. 

A rendszerváltoztatás előtti korszakban (1949-1989) a magyar pedagógiai sajtó is alig-alig 

szólt róla vagy óvatosan elhallgatták Karácsony írásait. 

Negatív beállítások: 

Bóka László: „… ez a szellemiség szöges ellentétben áll azzal a törekvéssel, mely a népi 

irodalom elé azt a célt tűzte, hogy vezesse a parasztságot a szocializmus felé. Ez a világ-

nézet ugyanis szubjektív, transcendentáliákra alapozott, antimaterialista, a város és falu, 

a műveltek és műveletlenek kibékíthetetlen ellentétén alapul …”4 

Losonczy Géza: „Ha Karácsony Sándor ideológiájának osztálytartalmát tekintjük, akkor 

nem vitás, hogy ez az ideológia a kizsákmányoló és halálra ítélt osztályok szemléletét fejezi 

ki, osztálybázisa pedig ma elsősorban a kulákság.”5 

Kerékgyártó Elemér: „A sztálini tudományos nemzetmeghatározás ismeretes elemei he-

lyett, amelyek együttesen nyújtanak egyedül helyes eredményt, Karácsonynál csupán a 

nyelvvel találkozunk, a többi, alapvetően fontos fogalmi elemektől eltekint.”6 

Megjegyzés: Bóka a jelzett évben államtitkár, Losonczy – akit Kádár kivégeztetett – 

ugyancsak, Kerékgyártó tanszékvezető az ELTE Marxizmus Tanszékén.  

Néhány a sok pozitív véleményből: 

Németh László: „Karácsony Sándorra a mai húsz évesek legértékesebb része mint tanító-

jára tekint.”7 

Szekfű Gyula: „Karácsony Sándor nemcsak tanár, aki évtizedek óta tanít érte lelkesedő 

fiatalokat, hanem igazi nemzetmentő, aki fiatalt és felnőttet egyenként kezelve akar fel-

emelni az igazi magyar művelődés és tudomány fokaira.”8 

Veres Péter: „Ezer és ezer szín a mai magyarságban, középosztályban is, az értelmiségben 

is, de csak kevés az olyan ember, aki át tudja szakítani a köré nőtt osztályburkot Móricz 

Zsigmond és Karácsony Sándor módján.”9 

Megjegyzés: Közismertségük miatt az utóbbi laudálók nevei után nem írjuk le foglalko-

zásaikat. 

Hadd utaljunk Kontra György monográfiájára – akitől a fenti névjegyzéket is átvettük ön-

kényes válogatással – Varga Domokos tolmácsolásában, amelyben magát Karácsony Sándort 

idézi10, hivatkozva Apáczaira: 

„Apáczai Csere János nem a Magyar Encyklopaediában alkotott örökérvényűt, hanem 

szuggesztív professzori egyéniségén keresztül, mégpedig egyforma erővel vonzván magához 

némelyeket és taszítván magától sokakat.”11 

                                                      
4 Bóka, 1949. 24-25. o. 
5 Losonczy, 1950. 1. sz. 4. o. 
6 Kerékgyártó, 1955. 122. o. 
7 Németh, 1934. 333. o. 
8 Szekfű, 1939. 4. sz. 303. o. 
9 Veres, 1945. 41. o. 
10 „A könyvek lelke” c. írása 32. o. 
11 Kontra, 1992. 75. o. ill. Varga, 1983. 2. sz. 121-125. o. 
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Karácsony Sándornak a cserkész-ösvényeit keresve két olyan művét érdemes olvasgatni, 

ahol a cserkészetről általában (A magyar demokrácia 1945), majd a magyar cserkészetről spe-

ciálisan (Magyar ifjúság 1946) ír. Nevezethetjük az elsőt jobbára pedagógiai, míg az utóbb it 

inkább andragógiai közelítésnek. Közös azonban a tárgyuk: mindkettő a cserkésztörvényeket 

taglalja, ha úgy tetszik jogi-erkölcsi aspektusból, az elsőben inkább a jogalkotók (törvényeket 

megfogalmazók), utóbbiban a törvény megvalósítók oldalát tekintve.  

A magyar demokráciá-ban a professzor három megfogalmazásba sűrítve a következőkben 

adja meg a cserkészet lényegét: 

a. A cserkészet az egyetemes létezés egyik szerves része (Karácsony professzor kifejezé-

sével „gesztusa”). 

b. A cserkészet életforma: a serdülők élete. 

c. A cserkészet életrendezés: a tíz törvény a demokrácia törvényeinek gyűjteménye.  

Végül az elméleti tudós és gyakorlati cserkészvezető felteszi a kérdést: „Vajon elég idő-

szerű kerete-e a cserkészélet a demokráciának. Eléggé, demokrata-e a cserkészet? Erre a kér-

désre csak egyetlen választ adhatunk. A cserkészet alapja a tíz cserkésztörvény. Azt kérdezzék 

meg, eléggé demokrata-e?”12 

Sorba véve a törvényeket, Karácsony Sándor egy-egy mondatát idézve, íme a tömör válasz: 

1. „Az őszinteség törvénye ez. Valljuk meg becsületesen: a másik emberrel való együtt 

élhetés előfeltétele is.” (A cserkész egyeneslelkű és feltétlenül igazat mond.)  

2. „Nem lehetek demokrata, ha nincs miből. A száj-demokratákból a köznek semmi 

haszna.” (A cserkész híven teljesíti kötelességeit melyekkel Istennek, hazájának és embertár-

sainak tartozik.) 

3. „A második törvény képessé tette a cserkészt segítségre a harmadik késszé teszi, mond-

ván: nézz körül, van-e és hol van alkalom a szolgálatra.” (A cserkész, ahol tud, segít.)  

4. „A demokráciának olyan emberekre van szüksége, akiknek a másik ember nem idegen, 

hanem testvér.” (A cserkész minden cserkészt testvérének tekint.)  

5. „A demokráciának áldozatos emberekre van szüksége, akik hajlandók a másik ember, 

a többi ember érdekében önmegtagadásra.” (A cserkész másokkal szemben gyöngéd, magával 

szemben szigorú.) 

6. „Az ember a másik emberen is túl emberi önzésből bontakozik ki ezáltal (t. i. a 6. 

törvény által. Megjegyzés tőlem.) s még az emberiségnél nagyobb egységbe szakad bele ennek 

folytán.” (A cserkész szereti a természetet, jó az állatokhoz és kíméli a növényeket.)  

7. „A cserkészetben szabad engedelmeskedni, ezt jelenti az a két szó: vidáman és jó szív-

vel. Az, ami másutt muszáj, itt szabad.” (A cserkész feljebbvalóinak jó lélekkel és készségesen 

engedelmeskedik.) 

8. „Olyan a vidámság a közösségi életben, mint az olaj, de ereszt, sőt folyik a tartály, ha 

a vidámság meggondoltság nélkül való.” (A cserkész vidám és meggondolt.)  

9. „Takarékos, hogyne, a pénzével is. De nem ez a legfontosabb formája a takarékosság-

nak. Mindenével takarékos: idejével, erejével …” (A cserkész takarékos.)  

10. „Tiszta, azaz nem piszkos. Mi a piszok? Azt kérdeztem egyszer egy gyerektől: piszok-

e a csokoládé, hiszen fekete. Persze, nevetve rázta a fejét. Levettem a fültövéről egy kis délről 

ráragadt csokoládédarabot. Ez se piszok? – kérdeztem. Igen, ez már piszok volt, mert minden 

szemét és minden piszok, ami nincs a helyén.” (A cserkész testben és lélekben tiszta.)  

                                                      
12 Karácsony, 1945. 61. o. 
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Karácsony Sándor a „Magyar ifjúság”-ban a cserkésztörvények megélését javasolja. A fel-

nőttkori degeneráció elkerülésére preventív stratégiát ajánl, amelynek taktikai elemei éppen a 

törvények értelmezése. Karácsony tanár-cserkészvezető szerint: „A cserkészmunka alapja a tíz 

cserkésztörvény. Minden egyéb, kezdve az Országos Szövetségtől az őrsvezetőkön, másodosz-

tályú próbapontokon, cserkészkalapon át egészen a nyári táborig, minden azért van, hogy el-

méletből életté varázsolja a tíz cserkésztörvényt.”13 Kijelenti továbbá, hogy a törvényeket át-

hatják a vallásos nevelés elvei. Mindezt ő vallja, aki nem volt lelkész, de mélyen érző, hitből 

élő keresztyén ember, sok-sok tapasztalattal. „Az Isten szerint való élet … az egyedül lehetsé-

ges életforma … A cserkészet sűrített életforma és teljesebb  életforma, mint a mindennapi 

életünk; … a cserkésztörvényeket a mindennapi életforma keretén belül élni, nemcsak emle-

getni”.14 Végül következik a konklúzió: „A cserkészetnek éppen az a mindennél nagyszerűbb 

vonása, hogy tíz törvényben a mindennapi élet legősibb, legprimitívebb, legvázlatosabb, de 

éppen ezért alapvető elveit kodifikálta és valósítja meg a gyakorlatban is.”15 

Sík Sándor cserkészpedagógiája 

Sík Sándor (1889–1963) Kossuth-díjas irodalomtörténész, költő, műfordító, s nem utolsósor-

ban a magyarországi cserkészmozgalom megalapítójának egyike. Sokirányú tevékenységei kö-

zül bennünket most ez utóbbi érdekel elsősorban, azon belül is évszázadunk első két évtizede. 

Hangsúlyozzuk azonban, hogy az 1929-es éven túl – amikor a szegedi egyetem tanára lett – hű 

maradt cserkészeihez, sőt egyre erőteljesebb aktivitással művelte a cserkészpedagógiát nem-

csak elméletben, hanem gyakorlatban is (lásd később az öregcserkészetről írt fejezet vonatkozó 

részét). Most a szorosabb értelembe vett pedagógiai művével A magyar cserkészvezetők könyve 

c. kötetével (1922) szeretnénk foglalkozni. 

Ahogy Karácsony Sándor a béke, úgy Sík Sándor a szeretet apostola volt a magyar cser-

készmozgalomban. Mindkét tudós e két oszlop ívén fejtette ki közös életútjuknak a cserkészet-

hez fűződő szoros kapcsolatát. A század elején nemcsak két bölcs ember együttműködéséről 

volt szó, hisz ezen túl szoros eszmei jóbarátság alakult ki közöttük.  

Sík Sándor a „szeretet himnuszából” (I. Kor. 13.) élt és gyakoroltatta a rábízott fiatalokkal 

a cserkészetben. „A szeretetről szóló konferencia-beszédekből” merített „Gondolatok”-ból 

ajánlott néhányat öt évvel halála előtt a „Vigilia” hasábjain.16 Csak néhány cseppet merítsünk 

e bővizű forrásból: 

„Akkor lesz az ember reális, igazi emberré, ha az én-en túl fölfedezi a mi-t. És ezen túl is 

föl kell fedeznünk, hogy a mi mögött is ott áll az Isten.” 

„Énem: testvér-én, – a testvériségben leszek énné.” 

„Hogy a másik megváltozzék, az nem tőlem függ, de hogy én megváltozzam, az tisztán tőlem 

függ.” 

„ Az kap, aki ad! Azáltal kap, hogy ad.” 

Sík Sándor éveken át volt a Magyar Cserkész c. lap alapító-szerkesztője, majd a diktatúra 

nehéz éveiben a „Vigilia” c. katolikus folyóirat felelős szerkesztője is. 

                                                      
13 Karácsony, 1946. 128. o. 
14 U. o. 130. o. 
15 U. o. 129. o. 
16 V. ö. Sík, 1958. 6. sz. 321-325. o. 
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Sík Sándort a húszas évek végén a Magyar Szemle Társaság felkérte, hogy állítsa össze – 

mint a magyar cserkészet egyik legmeghatározóbb pedagógus egyénisége – a hazai cserkész-

mozgalom pedagógiai eszmerendszerének lényegét, valamint a társadalomra gyakorolt hatását. 

A továbbiakban tehát a pedagógiai alapokról, majd a cserkészvezetés elméleti és gyakorlati 

kérdéseivel foglalkozunk síksándori értelmezésben. 

A professzor abból a tényből indul ki, hogy az iskola csak részben nevel az életre, oktató 

jellegű hangsúllyal teljesítménycentrikus, az intelligencia fejlesztését mellékesnek tartja. 

Méginkább tapasztalható, hogy a jellemfejlesztő erkölcsi nevelés szűkre szabott, hasonlókép-

pen a szomatikus nevelés, illetve a gyakorlati ügyességek kialakítása is csak másodrendű. Kö-

vetkezésképpen az életre kell nevelni, az iskolai oktatás nem tudósképzés. Sík Sándor Bi -Pi-

re hivatkozva állítja, hogy a cserkészet az iskolán kívüli életvitelre szóló tennivalókat javasol, 

nem csupán gondolkodni tanít. Alapállás: egészséges lehetőségeket biztosítani a test és lélek 

számára, amelyek során a fiatalok aktív cselekvőkké válnak, nem csupán befogadói az iskolá-

ban oktatott anyagnak. A cserkészetben nem a hagyományos értelemben vett nevelés folyik, 

hanem önnevelés. A cserkész-képzés nem prelegál, hanem a különböző próbák („megpróbál-

tatások?”) letételével sikerélményhez juttatja a fiatalokat.  

A törvények szóbeli ismeretét felfogja ugyan az értelem, betartásuk azonban életformát 

igényel, az pedig a szilárd, elhatározó akarat megmozdításának folyamata. A cserkésztörvény 

nem szabályzat, nem parancsolatok gyűjteménye, ugyanis a jellemvonásoknak csak minimu-

mát tartalmazzák, amelyek a cserkésszé levéshez szükségesek. Ennek megélése, elfogadása 

nyomán tesz fogadalmat a fiatal. A két Sándor teljes szinkronban van egymással, amikor mind-

ketten aláhúzzák a tételt, amely szerint a cserkészet módszerei nem felülről, hanem alulról 

indulnak, a fiatalok kezdeményezéséből (induktív és nem deduktív út).  

A cserkészetben tehát a vezetés nem egyenlő a tanár-tanítvány viszonnyal. A cserkészcsa-

patban vezető és vezetett együttes munkájával törekednek a célok elérésére, a részfeladatok 

teljesítésére. Önként vállalt közös eszmény és közös munka. Nem alá- és fölérendeltség, hanem 

egymást kölcsönösen megbecsülő szeretet: lelki vezetés – lelki nevelés. A tekintély tehát nem 

a vezető helyzetéből adódik (mint a tanároké az iskolában), hanem a cserkészvezető, aki „em-

berebb ember és magyarabb magyar” modellt igyekszik megvalósítani, s azt fiatal társainak is 

érdemes követni. Talán éppen ezért logikus, hogy a cserkészfogadalmat még kiegészítik: „Be-

csületemre fogadom, hogy a rámbízott cserkészeket legjobb tehetségem szerint nevelem és min-

denben jópéldával járok előttük.” 

Szólnunk kell még a cserkésznevelés és különböző vallások kapcsolatrendszeréről is. Igaz, 

hogy a világ- és a magyar cserkészet gyermekkorában még nem találjuk meg Isten nevét a 

törvények között. Csak az 1922-es párizsi cserkészkonferencia mondja ki, hogy olyan mozgal-

mat nem tekintenek cserkészetnek, amelynek törvényeiben és fogadalmában az Isten iránti hű-

ség nem szerepel. Diplomatikusan – tisztelettel a franciák „felvilágosultság”-ára – finomították 

a deklarációt oly módon, hogy kifejezetten az angol cserkészet törvényeire hivatkoztak, amely-

ben tudvalevőleg Isten neve is szerepel. Bi-Pi 1920-ban egyértelműen kijelenti: „A cserkész 

mindenekelőtt hívő: elvetek minden cserkészetet, amelynek nem a vallás az alapja.” 17 Persze 

abban az időben még nem beszéltek az „ökumené”-ről elméletileg sem, gyakorlatban sem. 

Hogy mennyire józan toleranciával közelíti a cserkészmozgalom ezt a kérdést, Sík Sándor fo-

                                                      
17 Lásd: „Master’s Gazette” 1920. januári számában. In: Barlay, 1999. 28. o.  
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galmazása bizonyítja: „… a cserkészmozgalomban a különböző vallások papjai egyforma lel-

kesedéssel vesznek részt … A Magyar Cserkészszövetség kezdettől fogva arra az egészséges 

alapra helyezkedett, hogy mindenkitől – egyestől és csapattól – megkívánja a gyakorlati és elv-

szerű vallási életet, de senkitől sem kíván semminemű elvfeladást, azért elvszerűen kizárja a 

vallási gyakorlatokban való közösködést, mint amely elszürkítésre és közömbösségre vezet”.18 

Ahogy Karácsony Sándornál tapasztaltuk az ellene és pedagógiájával szemben felhozott 

vádakat, éppen úgy a támadásokat Sík Sándor sem kerülhette el, akinek vezetésével és mun-

katársaival 1912. december 28-án létrejött a Magyar Cserkészszövetség (Izsóf Alajos, 

Megyercsi Béla, Papp Gyula). Tegyük hozzá, hogy a vezetők tenniakarása mellett „az 1912 -es 

stockholmi olimpiásznak nagy szerepe volt abban, hogy a szélesebb társadalmi körök is meg-

ismerjék a cserkészetet. Jelentősége itt ment át erősen a köztudatba. E nagy nemzetközi sport-

esemény alkalmával különböző nemzetbeli cserkészek találkozót és nagysikerű bemutatót ren-

deztek, amelyről az egész világsajtó beszámolt. A magyar sportemberek és újságírók is rész-

letes tudósítást adtak róla. Ez természetesen ismét növelte a magyar közönség érdeklődését a 

cserkészet iránt”.19 

A vádaskodók a korabeli magyar parlamentben és a fővárosi közgyűlésen hangoztattak 

olyan hamis állításokat, mintha a cserkészet soviniszta-nacionalista-militarista szervezet lett 

volna, holott – írja Sík Sándor – „a cserkészetnek semmiféle politikához, még szociálpolitiká-

hoz sem közvetlenül, sem közvetve semmi köze”.20 Érdemes talán, e tekintetben egy „kívülálló 

idegen” szavaira utalni, aki az 1928-as angliai Jamboree nemzeti jelentőségét mint a „Times” 

újságírója így írja le: „Ha igaz, amit Spencer mond, hogy minden nemzet ereje ifjúságában 

mutatkozik meg, akkor a Jamboree megdöbbentő igazságokkal szolgált. Halálraítélt nemzetek 

ifjúsága bizonyította itt be, hogy nemzetük életképes, erőszakosan összetákolt birodalmak gyer-

mekei mutatkoztak be hazájuk életereje szerint meglepően gyengén. Megbocsátják talán, ha 

eklatáns példának épp a magyar tábort említem meg. Ez a nyolcszáz pirospozsgás fiú eleven 

bizonyítéka mindannak, ami a Nyugat kapujának országában elpusztíthatatlan”.21 

Persze ne feledjük, hogy Sík Sándor a magyar cserkészet alapítása után négy évvel már 

rendkívül figyelemre méltó tanulmányt ír a cserkészet pedagógiai értékeiről a Magyar Közép-

iskola 1916-os évfolyamá-ban. Példáján felbuzdulva sorban látnak napvilágot, de már egy év-

vel előbb is olvashatták cserkészvetőink a „Bik Híradó” (Országúti Szent Ferenc plébánia egy-

házközség, 1915), Székelyudvarhelyen a Cserkészhíradó (1916) kiadványokat. Jellemző volt 

a korabeli cserkészsajtóra, hogy rendszeresen közölt írásokat a cserkészvezetés témakörében. 

Természetesen Sík Sándor is leírta pedagógiai tapasztalatai alapján a vezetők és vezetettek 

kapcsolatának helyes, eredményes útjait, felsorolva a jó vezető tulajdonságai t. Sík Sándor nyo-

mán id. Surján László professzor, a rendszerváltoztatás utáni újra éledő Magyar Cserkészszö-

vetség elnöke mélyrehatóan elemzi a problémakör részleteit.22 

Most a síksándori értelmezések tömörítésével soroljuk fel az ő véleményét a törvények 

sorrendjét követve: 

A becsület törvénye. A jellem egységet jelent, az embernek önmagában való zárt egységét, 

minden életnyilvánulásnak stílusos egyöntetűségét. Becsületesnek a cserkész azt nevezi, aki 

                                                      
18 Sík, 1930. In: Barlay, 1999. 29. o. 
19 Bodnár, 1989. 10. o. 
20 Sík, 1930. In: Barlay, 1999. 31. o. 
21 Magyar Cserkész, X. évf. 17. sz. 383. o. 
22 V. ö. Sík-Surján, 1992. I/2. füzet 7-23. o. 
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sem szóban, sem tettben soha egy hajszálnyira sem tér el az egyenességtől. Becsület dolgában a 

cserkész nem ismer alkuvást. Habozás nélkül vállalja szavának és tettének minden következmé-

nyét. Aki hazudik, akár szóval, akár cselekedettel, az eljátszotta becsületét és méltó a kizárásra. 

Becsületed a legdrágább kincsed: ha minden elvész is – becsületed őrizd meg szeplőtelenül! 

A hűség törvénye. Istenhez, hazához, embertárshoz. Embertársainknak azzal tarozunk, 

amit magunknak is kívánunk. A cserkész kiemelkedik az önzés és kevélység vétkeiből, igyek-

szik másokat megérteni, szeretettel megbecsülni, a gyengékkel és szegényekkel együttérezni 

és hasznosan töltött élettel értékes tagjává lenni az emberiség nagy családjának.  

A szolgálatkészség törvénye. Keressük az alkalmat, hol tehetünk jót, kinek segíthetünk, 

hogyan mutathatjuk meg leleményes szeretetünket. Meg kell tanulnunk, hogyan lehet életet 

menteni, baleseteknél segélyt nyújtani, meggondoltan, gyorsan és ügyesen cselekedni. Fel kell 

áldoznunk szórakozásunkat, kényelmünket, sőt biztonságunkat is, hogy segíthessünk. Ne  múl-

jék el nap, hogy valami jót ne tegyünk. 

A testvériség törvénye. A cserkészt a cserkésszel vallási, nemzeti, társadalmi eltéréseken 

keresztül közös eszmény, törvény, fogadalom köti össze testvéri szeretetben.  

A lovagiasság törvénye. A cserkész mások gyengeségeivel szemben türelmes, hibáik iránt 

elnéző, igyekszik beleélni magát mások helyzetébe (empátia). Mindenkinek jót akar, önmagát 

tapintatosságra és udvariasságra neveli. 

A természet törvénye. A természet Isten alkotó kezét dicséri. Úgy járjunk a szabadban, 

mint aki méltó Isten dicséretére. Ne kínozzuk az állatokat és kellő ok nélkül ne pusztítsuk őket. 

Lehetőleg másokat is tartsunk vissza ettől. Szeressük a növényeket is: fákat megrongálni, vi-

rágokat letépdesni a lelki durvaság jele. 

Az engedelmesség törvénye. Ne szolgai módon, hanem öntudatos meggyőződésből, szabad 

elhatározásból engedelmeskedjünk, nem csak cserkészvezetőinknek, hanem minden feljebb-

valónknak, szüleinknek, oktatóinknak, munkaadóinknak akkor is, ha nincsenek ínyünkre irá-

nyításaik. 

A jó kedély törvénye. Istenbe vetett bizalommal és tiszta lelkiismerettel legyünk egysze-

rűek és derültek. Ez ad erőt a nyugtalanság, szeszélyesség és hangulatok zsarnokságával szem-

ben. A türelmetlenség, szitkozódás, káromkodás: üres és neveletlen lelkiségre vall . Óvakod-

junk a különböző ártalmas szenvedélyektől. 

A takarékosság törvénye. Becsüljük meg a pénzt, de vigyázzunk, hogy ne legyünk rabjává. 

Mind a fukarság, mind a pazarlás jellemromboló. Törekedjünk egészséges üzleti szellemre, 

hogy becsülettel anyagi függetlenségre juthassunk és másokra ne szoruljunk.  

A tisztaság törvénye. A lélek tisztasága az acélos erőnek és egészséges életörömnek for-

rása. Edzi akaratunkat, megszépíti a világot, lelkesít minden szépért, nemesért, finomítja a 

szeretetet. A tisztátalanság meggyalázza az emberben Isten képét, megrokkantja a testet, meg-

fertőzi a képzeletet, eltompítja az elmét, pusztítja a jellemet és elrothasztja a nemzeteket.  

1928 májusában a világ főcserkésze hazánkba látogatott. Többek között részt vett 7 -én a 

Hajnal utca 6. sz. alatt létesült „Cserkészház” felavatásán, ahol Klebelsberg Kunó vallás- és 

közoktatási miniszter végezte az avatást, és mondott ünnepi beszédet, amelynek tartalma ne-

veléstörténeti szempontból különös jelentőségű a mozgalom életében. Klebelsberg Herbart-ra 

hivatkozva jelenti ki, hogy az ő idejében a pedagógia oktatásközpontú volt, finomabban fogal-

mazva az értelmi nevelésre helyezték a német-porosz pedagógiában a fő hangsúlyt, az erkölcsi 

szféra, a testi erőnlét fejlesztése másodlagos maradt. A miniszter szerint éppen ellenkezőleg, 
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az erkölcsi, értelmi és testi nevelést egységes rendszerbe foglalta. Klebelsberg ebben látja – az 

ő kifejezését használva – „a cserkészmozgalom zsenialitását”. 

Másik gondolata, a történelmi emlékhelyeink értékeinek tevékenység általi elfogadása, to-

vábbfejlesztése, gondozása a cserkészet feladatrendszerében igen hatékony erőt jelentenek. A 

miniszter kultúrpolitikájában igen fontos szerepet szán a cserkészetnek abban a tekintetben, 

hogy alapjában a lelkesedés mellett mindig többet dolgoznak a cserkészek hazánk sorsának 

jobbra fordulása érdekében: „… egyre inkább, minden vonatkozásban fel akarom karolni a 

cserkészetet, amely az ország támogatását jó munkájával annyira kiérdemelte”.23 

Sík Sándornál maradva még, néhány bekezdés erejéig olvassuk el a professzor-cserkész-

vezető egyik vezércikkének („Testvérek!”) egy-két gondolatát a „globális” cserkészvilágról. 

A patetikus hangvételű „köszönőlevelet” a Magyar Cserkész-ben közli. Az egymás közti köl-

csönös tisztelet leírásának szövege annyira imponálóan tükrözi a cserkészet nemzetek közti 

barátságának tényét, hogy mindenféle lejárató soviniszta, irredenta, nacionalista stb. vád elle-

nére evidens: múlt századunk elején – az időközben vesztes világháború vad viharai közepette 

is – a cserkészetben magyarságunk mellett európaiak tudtunk maradni. A köszönőlevelet 

(1929) teljes egészében közreadjuk: 

„Testvérek, cserkészei a nagy világnak, a kis Magyarország fiai meghatva köszöntelek ben-

neteket!! 

Köszöntünk, ti angolok, akiknek annyit köszönhetünk. Ti adtátok nekünk Robinsont és 

Mowglit; ti adtátok Shakespearet, aki nálunk magyar fordításban nemzeti klasszikussá lett és 

ti adtátok B. P.-t, aki mikor megtanított bennünket a cserkészetre, a XX. századi magyar törté-

nelem legszebb lapjára írta rá nevét. Köszöntünk benneteket, mert mi ismerünk, bámulunk és 

szeretünk attól a perctől kezdve, amikor Szt. István királyunk 900 évvel ezelőtt udvarába fo-

gadta a menekülő angol királyi herceget, egész mostanáig, amikor százával jöttünk el, hogy 

magunkba szívjuk lelketeket. 

Köszöntünk, kedves fiai az ifjú Amerikának, megteremtői a cserkészet romantikájának és a 

tábori élet egészséges szellemének. Attól a Pyrker nevű magyar fiútól, aki normann hajósokkal 

félezer évvel Colombus előtt először járt Amerikában, addig a Kossuth Lajosig, akit mint el-

tiprott, de meg nem ölhető szabadság szimbólumát tisztelt meg 1849-ben a washingtoni parla-

ment, és addig a kis farkaskölyökig, aki ma álmodozik odahaza az indián főnökök és prémva-

dászok kalandjairól: hány magyar fiú lelke sóvárgott már felétek bámulattal és szeretettel!  

Köszöntünk nemes Franciaország fiai! A ti hazátok neve a kultúrát és a szabadságot jelen-

tette annak a Bethlen-diáknak is, aki 1175-ben tanult a párizsi egyetemen, és akinek halálakor 

a magyar király egy marék hazai földet küldött a halott feje alá és egy karaván kincset a párizsi 

egyetem építésére – és annak a Petőfi Sándornak is , akinek dalain nőttünk fel, és akinek költői 

lángelméjét és szabadságharci vértanúhalálát olyan felejthetetlen szavakban zengette a ti 

Francois Coppétok. 

Köszöntünk olasz és lengyel testvérek! Akikkel évszázadokon át küzdöttünk ugyanazokért a 

szent eszmékért, ugyanazokon a csatamezőkön; akik nekünk és akiknek mi királyokat és sza-

badsághősöket adtunk. Az Anjouk, a Jagellók, és a Báthori Istvánok, a Montiak, a Bem apók 

és Türr Istvánok neve nem engedi, hogy kivonjuk egymásból baráti kezünket. 

                                                      
23 Magyar Cserkész, 1928. 10. sz. 157-158. o. 
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Köszöntünk német és osztrák bajtársaink, akik nekünk keresztvizet hoztatok ezer évvel ez-

előtt és tudományt ezer éven át, és akiket mi húsunkkal és vérünkkel védtünk ezer éven át Kelet 

barbársága ellen. 

Köszöntünk mindnyájan benneteket fiúk, észt, bolgár és török testvérek, skandináv 

jóbarátok, spanyolok és görögök, svájciak és ausztráliaiak, minden nyelvű és minden színű 

testvérek, akikről könyvek lapjai fölött és tábortüzek mellett annyit ábrándoztunk, és akikkel 

minddel egy nyelvet akarunk beszélni: a testvériség és szeretet nyelvét.  

Egyet kérünk tőletek: fogadjátok ti is testvéri szeretettel a szíveket, amelyet hozunk nektek.  

Kis nemzet fiai vagyunk, amely ezer éven át élete fenntartásáért volt kénytelen harcolni, és 

amelyet századunk legnagyobb gondolkodója vértanú-népnek nevezett, mert ezer éven át min-

dig másokért vérzett. És tragikus nemzeté, amely most akar fölkelni egy történelmi sír gyilkos 

fenekéről. 

Mi, magyar cserkészek, azokkal a fegyverekkel akarunk küzdeni a mi népünkért, amelyeket 

B. P.-től tanultunk. A mi címerünk a cserkészliliom, hadijelvényünk a jó polgárság, a mi kar-

dunk a cserkésztörvény, a mi ágyúink a napi jótettek. És mi tudjuk, hogy mikor ezekkel a fegy-

verekkel harcolunk, akkor egyszerre harcolunk ezeréves, de most megroncsolt hazánkért, és az 

egész emberiségért, értetek is, mindnyájatokért, akiket mindnyájatokat – a mi Urunk Jézus 

Krisztus és szívünk egyaránt parancsolja ezt – úgy szeretünk, mint saját magunkat. 

Nyújtsátok baráti balotokat, cserkésztestvérek.”24 

Zárásaként a fiatal cserkészvezető szellemiségére utalva, egyben az élete végéhez közelítő 

öregcserkész, tudós szeretetpedagógiájának „végrendeletét” olvashatjuk:  

„Nekünk keresztényeknek színre, vallásra, világnézetre, mindenre való tekintet nélkül úgy 

kell nézni minden emberre, mint testvérre. Akik a keresztség és a szentségek kötelékével test-

véreink, azokra mint édes testvérekre; és akik nem keresztények, akik nem hívők, azokra mint 

akik hivatva vannak, hogy ők is velünk legyenek.”25 
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