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ELŐSZÓ
Abban az evolúcióban, melyen az ifjúsági nevelés
keresztülment, Anglia volt hivatva arra, hogg az em
beriséget a legmesteribb nevelési rendszerrel ajándé
kozza meg, mely valaha napvilágot látott. B a d e n Powell
angol
tábornok volt az eszme felvetője
és megvalósítója, a Boy Scout-mozgalom atyja, de ott
állott az intézmény bölcsőjénél T h o m p s o n - S e t o n ,
a híres amerikai természetbarát-iró is. A mozgalom gon
dolatát a búr háború folyamán nyerte a tábornok, mi
kor az ellenség-ostromolta M a f e k i n g városának ifjú
sága őrtállás, hírszolgálat teljesítése, felelősségteljes meg
bízások elvégzése által a legértékesebb szolgálatokat
tette az ostromolt seregnek. Ekkor látta be Baden-Powell,
hogy az ifjú zsenge korban is komoly, nagy feladatok
elvégzésére képes, ha önállóságra, férfiasságra nevel
jük, ezt belészuggeráljuk, s ez a nevelés, ez a szuggesztió viszont áldásos hatással van a fiuk egész fej
lődésére. A mozgalom megalapítása felé 1907-ben tette
meg az első lépést, mikor B r o w n s e a I s l a n d - o n
megalakította az első kísérleti tábort. Ez utóbbi, mint
máskép nem is volt
várható,
igen
szép
siker
rel járt; 1908-ban jelent meg a mozgalom kézikönyve,
»Scouting fór Boys« s egy csapásra csapatok keletkez
tek az angol birodalom minden zugában. A Boy Scoutok
1909-iki kontinentális körútja, melynek folyamán BadenPowell tábornok vezetésével beutazták Németországot,
Hollandiát, Belgiumot, Francia- és Oroszországot, diadaluthoz hasonlított, s elvetette a mozgalom csiráját a
kontinensen is. Ma a cserkészek száma az egész vi
lágon milliókra rúg, s a mozgalom Európának ugyszól-
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ván minden országában (Ausztriát sem véve ki), Északés Délamerika legtöbb államában, Indiában, Kínában, Ja
pánban, Délafrikában, Ausztrália minden tartományában,
Uj-Zélandon és mindenütt, ahol angolok laknak, gyö
keret vert. Ennek főoka mindenekelőtt és főképpen a
mozgalom természetében keresendő. E füzet célja már
most az, hogy nagyközönségünk ama részének, mely a
mozgalom iránt még nem érdeklődik, figyelmét reá terelje,
azon részének pedig, melynek érdeklődését a cserkészet
már felkeltette, ez ismertetés szűk kereteihez képest,
helyes fogalmat adjon róla. Ha ez sikerül, a honi moz
galom sikere úgyszólván máris biztosítva van, mert oly
intézménynél, minő a cserkészet, az érdeklődést, a tárgy
— akár csak futólagos — ismeretét nyomon követi az
aktív résztvétel, vagy a mozgalom támogatása.
Mikor e sorok írója, ezelőtt két évvel, még angliai
csapatánál működött, az a szilárd meggyőződés érlelődött
meg benne, hogy a boy scout-intézményre éppen hazánk
ban van a legégetőbb szükség, ahol az ifjúság nevelése
— valljuk meg nyíltan — jórészt helytelen alapokon
mozog s a legerélyesebb reformokra szorul. Ha
zánk
közvéleménye
már
több
rövid
ismertetésből
tájékozódhatott
a mozgalom
főbb
vonásait
illető
leg ; csapatok keletkeztek, sőt megalakult a magyar
boy scout-mozgalom központi szervezete, a Magyar Cser
készszövetség is. Kétségtelen, hogy ez az intézmény ha
zánkban is szép jövő felé tekint. A mozgalom abban
a mértékben fog azonban terjedni, amelyben a nagykö
zönség, különösen a s z ü l ő k , meg- és elismerik. Ezt
igyekszünk tehát mindenekelőtt elérni, s ha ebben e fü
zetnek is lesz — bármily csekély — szerepe, oly ered
ménnyel jártak, melynél szebbet kívánni sem lehetett.
A szerző

I. RÉSZ

M i a b o y s c o u t -m o z g a lo m ?
Célja

Mai társadalmi életünk — a sport terjedése dacára
— alkalmas arra, hogy egyre jobban s idővel teljesen:
elsatnyitson bennünket. Eltekintve attól, hogy p. o. száz
budapesti közül kilencven tölti szabad idejét a kávé
házban, a megmaradó tiz közül alig egy-kettő él olyan
életet, mely tényleg racionálisnak nevezhető. S ebben
nem az illető ember a hibás, hanem a nevelése, mely,
ahelyett, hogy a felnőtt korában reá beható egészségtelen
és észszerütlen életviszonyokat már előre is ellensúlyozni
igyekezett volna, ilyesmivel egyáltalában nem törődött,
s csak azt az iskolai tudást igyekezett belé oltani, mely
nek jórésze felesleges teher. Ha valaki eljár a footballmérkőzésekre, még éppen nem sportember, de minden
túlzott sportolásnál okosabbat tesz az, aki észszerű, tehát
egyszerűen olyan életmódot folytat, melynél nemcsak a
lélek, hanem a test követelményei is szóhoz jutnak.
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Nevelési szisztémánkból, sok más dologgal együtt,
az a tényező hiányzik, mely leginkább volna hivatva
arra, hogy a fiukból hasznos, jellemes polgárokat ne
veljen: a becsület fogalmának, a jellemnek az iskolai
műveltségével és a testével egyenlő fokú fejlesztése. R
helyes nevelés irányelvét ritka pontossággal fejezi ki
az angol közoktatásügyi tanács (Board of Education)
egyik kiadványának előszavában: »The aim of a suitable
education will always be the development of a sound
intelligence, a perfect character and a healthy physique«. »A helyes nevelés célja mindenkor az ép in
telligencia, a tökéletes jellem és az egészséges fizikuml
kifejlesztése lesz«. Nevelési rendszerünkre jellemző, hogy
e hármas elvnek, mely kétségtelenül helyes, első tételét
nagy mértékben, második és harmadik pontját pedig
úgyszólván teljesen elhanyagolja. R boy scout-mozgalom
célja az ifjúsági nevelés eme nem művelt ágait nálunk
életerőre emelni, hiányos nevelési szisztémánkat tökéle
tesre kiegészíteni. De még ennél is sokkal többet tesz
a mozgalom: a fiukat egészségesen szórakoztatja, s
szórakozás közben oltja beléjük mindazt, amit el akar
velük sajátíttatni. Hajszálpontosan alkalmazkodik a ser
dülő fiuk természetéhez (ez sikerének főtitka) s tuda
tosan, de egészséges irányban táplálja azt a vonzalmat,
melyet minden fiú a romantikus, a kalandos iránt érez.
Ez a vonzalom eddig többnyire indián- vagy »bünügyi«_
regények és hajmeresztő moziképek élvezete által nyert
kielégülést, aminek számos esetben javítóintézet, börtön
volt a következménye. Nem jobb-e a fiukat kivezetni
a szabad természetbe, s ott adni nekik alkalmat ez
ösztön kielégítésére? Mert annyi bizonyos, hogy ki kell
elégítenünk, csak a módját kell tudni.
R boy scout-mozgalom különösen három irányban
kiván hatni az ifjúságra; szellemi, erkölcsi (jellem
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fejlesztő), testnevelési és gyakorlati irányban. Mindhárom
tekintetben áldásos hatást gyakorol a fiukra, még pedig
más-más módon; a boy scout-intézménynek ma már
teljesen kiépített paedagógiája van, melynek segítségé
vel határozottan hivatott az iskolai nevelés hiányait pó
tolni, amint erről meg fogunk győződni.
A mozgalom
célja röviden: a serdülő ifjúságnak becsületes, jellemes, erélyes,
testileg-lelkileg fejlett, erkölcsileg szilárd, minden életszükséglet
kielégítésében gyakorlatilag jártas, vagyis életképes férfiak és
hasznos polgárok nevelése.

Mit akar a mozgalom?

A boy scout-mozgalom többféle célja között sze
repel az is, hogy az u. n. »zsákutca-foglalkozások« —
»blind alley occupations«, mondja az angol — roppant
hátrányait lehetőleg orvosolja. Efajta foglalkozások p. o.
a messenger-boy, újságárus, pikkoló stb. Ilyen pályákon
működő fiuk bizonyos kor elérése után elvesztik kenyérkeresetüket s a legtöbb esetben a munkanélküliek nagy
hadát szaporítják. Itt is fontos missziót teljesít a moz
galom, mert alkalmat ad a fiuknak arra, hogy sok
irányban gyakorlati kiképzést nyerhessenek. Ezt a ki
képzést pedig igen elmés módon nyújtja a fiuknak, t. i.
>vesszőparipák« alakjában, amelyekkel aztán ép oly szí
vesen foglalkoznak, mint más szórakozásukkal, s úgy
szólván észrevétlenül sajátítják el mindazt, amire ké
sőbbi életükben esetleg lépten-nyomon szükségük van.
A közelmúltban a gyakorlati kiképzéssel összefüggésben
rendkívüli horderejű lépést tett az angol kereskedelmi
es iparkamara. A boy scout-központtal egyetértésben ki
mondta ugyanis, hogy a különböző állások betöltésénél
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különös tekintettel lesz a volt bog scoutokra, akik scout
korukban kiképzést nyertek az illető szakmában.
R mozgalom mindenkit a maga körébe akar vonni,
t á r s a d a l m i é s v a l l á s k ü l ö n b s é g n é l k ü l s az
egyes cserkészetet űző intézményeknek, csapatoknak, vi
szont a lehető legnagyobb függetlenséget biztosítja.

Cserkésztörvény

és fogadalom

Rz egész boy scout-mozgalom gerince, a scoutok
életmódjának alapja a cserkésztörvény. Ezen épül fel
az a szellemi-erkölcsi befolyás, melyet a cserkészet a
fiukra gyakorol. R cserkésztörvény mindama elveknek
összefoglalása, melyek szerint a boy scoutoknak élniök
kell s át kell hogy menjen a fiuk vérébe. Csodálatos,
mennyire komolyan is veszik és rájuk gyakorolt ha
tása sokkal nagyobb, mint hinnők. R magyar cserkész
törvény hiteles szövege nagyjában, különösen fontosabb
részeiben, természetszerűleg megegyezik az angollal s
a következőképpen hangzik:
cserkész jelszava: L é g y r é s e n , ami azt je
lenti, hogy t e s t b e n is, l é l e k b e n i s m i n d i g ké
szen kell lenned arra, hogy kötelességedet teljesítsed.
L é g y r é s e n l é l e k b e n ; fegyelmezd úgy gon
dolataidat és eszedet, hogy tudj engedelmeskedni minden
rendeletnek. S légy úgy résen, hogy akármily szeren
csétlenség következik be, vagy bármily helyzet áll is
elő, — tudjad előre, hogy mikor mit kell tenned, hogy
helyesen cselekedj és ezt a k a r d is megcselekedni.
L é g y r é s e n t e s t b e n , — erőssé és tevékennyé
edzve magadat — hogy alkalmas időben és módon meg
is tudd tenni azt, amit kell és amit akarsz.
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1. A cserkész becsületében mindenkor bizni kell.
Ha a cserkész ezt mondja: »Becsületemre — ez
így van«, ez a legkomolyabb esküvel egyértelmű.
Ha a cserkész ezt a parancsot kapja: »Becsületedre
bizom, hogy ezt megtedd« — kötelessége a legjobb te
hetsége szerint véghezvinni a parancsot.
Az a cserkész, aki hazudik, illetve megszegte be
csületszavát azáltal, hogy nem vitte végbe azt, amit
becsületére bíztak — méltó a kizárásra.
2. A cserkész hű koronás királyához, hazájához
és vallásához.
A cserkész hazaszeretete olyan, hogy mindenkinek
követendő példát mutat. »Jó polgár«-nak készül, arra
használja fel tehát minden idejét, hogy testben-lélekben
valóban hasznos tagja legyen hazája társadalmának.
3. A cserkész kötelessége, hogy hasznossá tegye
magát és segítsen másokon.
Fel kell áldoznod szórakozásodat, kényelmedet, sőt
biztonságodat is, hogy ezt tehessed. Ha nehéz a választás,
tedd fel magadnak a kérdést: »M i a kötelességem?* —
de ily értelemben: »M ivel használhatok leginkább má
soknak?* — és aszerint cselekedjél!
Légy résen, hogy bármikor életet menthess és se
besülteknek segélyt nyújthass.
Ezenkívül kötelességed naponta legalább egy igaz
»jótett« véghezvitele.
4. A cserkész mindenkinek barátja s minden más
cserkésznek testvére, bármely nemzethez, társadalmi
osztályhoz, vagy vallásfelekezethez tartozzék amaz.
Ezért, ha cserkész cserkésszel találkozik, köteles
sége, hogy üdvözölje és ha kell, teljes erejéből segítse
is minden jó dologban. Kötelessége még az is, hogy
szükség esetén élelmét megossza vele.
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5. A cserkész lovagias mindenkivel szemben.
A z udvariasság kötelességét különösen gyermekek
kel, asszonyokkal, öregekkel, betegekkel szemben gya
korolja, de ezért semmi körülmények között sem fogad
el jutalmazást.
6. A cserkész állatbarát.
Nem kinoz és nem öl meg szükségtelenül állatokat
s tehetsége szerint másokat is meggátol az állatkínzásban.
7. A cserkész feljebbvalói parancsának kérdezés
nélkül, feltétlenül engedelmeskedik.
Nemcsak a cserkészcsapat tisztjei feljebbvalói a
cserkésznek, hanem feljebbvalói a szülei, tanítói, munka
adói is.
R cserkész a parancsnak még akkor is engedelmes
kedik, ha az nincs Ínyére. Amikor a parancsot már tel
jesítette, elmehet az illetékes feljebbvalóhoz és felszólal
hat, de előbb teljesítenie kell a parancsot, mert ezt kí
vánja a fegyelem.
8. A cserkész vidám.
R kapott rendeletnek gyorsan és jókedvvel engedel
meskedik s nem lassan vagy immel-ámmal. R nehéz
ségektől nem riad vissza; sohasem árulkodik s nem ká
romkodik még akkor sem, ha valami nem sikerül neki.
Jókedvével másokat is jókedvre igyekszik hangolni,
különösen veszély esetén.
A z illetlen beszéd vagy káromkodás büntetése min
den egyes alkalommal s kivétel nélkül minden hibás
cserkésszel szemben: egy »adag« hideg viz a kabátja
ujjába.
9. A cserkész takarékos.
Nemcsak azért takarékoskodik, hogy ne legyen má
soknak terhére, hanem azért is, hogy alkalom adtán
segítsen másokon.
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10.
A cserkész tiszta gondolatában, szavában
tettében.
Nézd le annak a szerencsétlen társadnak esztelenségét, aki »virtus«-ból ocsmánykodik és ne adj helyet az
ilyen kisértésnek m é g t i t o k b a n s em, mert testedet-lelkedet teszed tönkre vele.
»Légy résen!«
•Mi módon őrizheti meg tisztán az ifjú az ő
útját, ha nem a Te beszédednek megtartása által (Is
tenem)?* (Dávid 119. zsoltár.)*
Mielőtt végképpen felveszik a fiút a boy scoutok
közé, tisztjének kezébe leteszi a fogadalmat. A cser
készfogadalom igy hangzik:
•Becsületemre fogadom, hogy:
1. teljesítem kötelességeimet, melyekkel Istennek, ko
ronázott királyomnak és' hazámnak tartozom;
2. minden lehetőt megteszek, hogy másokon se
gítsek, bármibe is kerüljön nekem;
3. ismerem a cserkésztörvényt és engedelmes aka
rok lenni iránta.«
A fogadalmat csak négy héttel a csapatba való
belépése után teheti le, hogy ideje legyen alaposan meg
ismerkednie a cserkésztörvénnyel s tudja, mire kötelezi
magát. E négy hét alatt egyúttal elkészül abból a kis
anyagból, melyet a csapatba lépésekor ismernie kell. Mi
kor letette a fogadalmat, a cserkésztestvériség tagjának
tekintetik.

é
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Cserkészjelek és tisztelgés

Ennek a testvériségnek természetesen vannak jelei,
melyekről a scoutok, még ha különböző nemzetbeliek
is, megismerik egymást. A cserkészmozgalom jelvénye,
a német Pfadfinderbundot kivéve, mindenütt a világon a
»fleur de lis«, a liliom, melyen azonban az egyes orszá
gok boy scout-szövetségei nemzeti emblémájukat is fel
tüntetik. így Angliában egyszerű liliom a jelvény, mig

A z angol
cserkész-jelvény

A z amerikai cserkészek
hivatalos jelvénye

A magyar
cserkész-jelvény

az Amerikai Egyesült Államok cserkész-liliomán rajta van
az amerikai sas és címer. Svédország scout-jelvénye a
fleur de lis, rajta pedig a svéd nemzeti jelvény, a
keresztij. A cserkészliliom alatt azonban még egy szalag
is kanyarodik, rajta a mozgalom jelszava: »Be Prepared!«
(»Légy Résen!«) A jelvényt a cserkész civilben a gomb
lyukban viseli s azt mutatja, hogy viselője cserkész.
Vannak azonban más jelek is, melyekről két cserkész
megismerheti egymást. A rendesen használatos jel az,
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hogy a cserkész jobbkezét vállához emelve, azzal egyvonalban, tenyérrel előre tartja, miközben ép úgy, mint
a fogadalom letételénél, hüvelykujját kisujjára fektetve,
három ujját felfelé nyújtja. Ha a másik ismétli a jelet
(mely őt különben mindig fogadalmára emlékezteti) s
igy megmutatja, hogy szintén a mozgalom kötelékébe tar
tozik, kezet fognak, de b a l k é z z e l . Ugyancsak az előbbi
jelet használja a scout tisztelgés gyanánt, de csak vele
egyenlő rangúval szemben. Feljebbvalónak, tehát őrs
vezetőnek, tisztnek, u. n. ^teljes tisztelgés«-sel szalutál,
amely három ujjnak a kalap karimájához, illetőleg a hom
lokhoz emeléséből áll.

Szervezet

Természetes, hogy a boy scout-mozgalomnak rop
pant elterjedtségénél fogva erős központi szervezettel kell
bírnia, ha szilárdan akar tovább haladni a maga utján.
R mozgalom védnöke Angliában a király, közvetlenül pe
dig Baden-Powell tábornok áll
az élén, mint »Chief
Scout*. R mozgalomnak, mely királyi kézirattal szente
sített intézmény, sorsát a Londonban székelő »Headquarters*, vagyis a cserkész-központ, helyesebben a köz
ponti tanács intézi. Ezen belül működik a végrehajtó
bizottság, amelyre a tényleges munka elvégzése hárul,
s amely természetesen magába foglalja a cserkészközpont
tisztikarát és a két titkárt, a »kvártélymestert« stb. R
pénzügyeket a végrehajtóbizottság egyik albizottsága in
tézi, mely két bizottsági tagból és a pénztárosból áll.
R boy scout-csapat ő r s ö k - b ő l (»patrol«-okból) áll.Minden csapatban legalább két őrs van. Rz őrs hat
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nyolc fiúból áll, élén az őrsvezetővel, aki a legidősebb,
legtapasztaltabb, egyszóval erre legalkalmasabb közülök.
Mellette működik a segéd-őrsvezető, akit az őrsvezető
ajánlatára nevez ki a cserkésztiszt, helyesebben: cser
készvezető (scoutmaster). Rz őrs tagjai lehetőleg egykoruak. R csapatnál legalább egy cserkészvezető és egy
segédvezető működik; előbbi legalább húsz, utóbbi leg
alább tizennyolc éves, mig a fiuk életkora tizenegy és
tizennyolc között váltakozik. R mozgalom természete
sen nemcsak iskolásfiukra terjed ki, s minden tekintet
ben demokratikus. Élő példa volt erre angliai csapa
tom, melyben a legrégibb angol nemesi családok egyiké
nek sarja, az ifjú D. lord, több munkásgyerek oldalán
űzte a cserkészetet. Egy este — éppen Fleet hampshire-i
városka közelében táboroztunk — az egyik őrs sátrába
lépve, látom, hogy a kis D. egy gőzölgő ivóedény körül
foglalatoskodik. »M i az, Buoe?« — kérdeztem tőle. »Kérem,
Uram, a kis Dick (a legkisebb scout, s az egész tá
bor kedvence) őrtállásra van kirendelve s minden perc
ben visszajöhet. Azért főzöm neki ezt a kakaót, hogy
legyen mivel felmelegednie, mikor visszatér.* — Rz ilyen
eset azonban éppen nem ritka a cserkészfiuk közt. Laikus
ember talán nem is bírja elhinni, milyen változás megy
végbe a fiukon néhány heti scoutolás alatt. Ilyen jelen
ségekben mutatkozik csak a maga egészében az az ál
dásos erkölcsi befolyás, melyet a mozgalom a serdülő
ifjúságra gyakorol.
Mindenütt, ahol csapatok keletkeznek, egyúttal •he
lyi szövetség* is alakul, mely a hatáskörébe tartozó
csapatok fölött felügyeletet gyakorol, működésüket ellen
őrzi. Emellett az egyes csapat igen nagy függetlenséget
élvez. R helyi szövetség (»local association*) állandó érint
kezésben van a központtal; vele párhuzamosan működik
a kerületi biztos (scout commissioner). R helyi tanácsban

Sátorütés

S átortábor
(A lingfieldi csapat tábora Fleet-ben)
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szereplő cserkészvezetők száma nem haladhatja meg a
tagszám felét. Vannak aztán grófságonkint (megyénkint)
grófsági (megyei) tanácsok (»county scout councils«), me
lyekkel viszont a grófsági (megyei) biztos (county commissioner) működik egyetértésben. A mozgalom első felügyelő
tényezője a főbiztos (chief commissioner), jelenleg Sir Ed
mond E l l e s tábornok. Az egyes gyarmatállamoknak kü
lön főbiztosaik vannak, kik a londoni központtal állandó
összeköttetésben állanak.
Érdekes az egyes őrsök egymástól való megkülön
böztetése. Ez az u. n. »örs-állatok« (patrol animals) segé
lyével történik. Minden Örsnek van ugyanis egy szimboli
kus állatja, melynek képét örszászlaján hordja. Az első ma
gyar boy scout-csapat, a II. kér. kath. egyet, főgimnázium
csapata például a következő Őrsökre oszlik: sas, szarvas,
kenguru, farkas és hód. Az Örs egyes tagjai annak az ál
latnak a hangját használják titkos jel gyanánt, mely őrsük
nek a szimbóluma. így a farkas-örs tagjai a farkas üvöl
tését utánozzák, a »szarvasok« a szarvasbőgést stb.
A boy scoutok általában újoncokra (tenderfoot), másodés elsőosztályu scoutokra oszlanak, mig a képzettség bi
zonyos fokaihoz képest vannak »all round«-scoutok (ez
a kifejezés a sportból kifolyólag ismeretes), valamint »királyi scoutok.« A tengeri scoutoknál a »waterman« (tengerész«-szel fordithatnók), a »parti őr* és a ^királyi tengeri~scout« képviselik az egyes fokozatokat. Nem lesz
talán érdektelen azon követelmények felemlitése, me
lyeknek eleget kell tennünk, ha egyik-másik fokozat el
nyerésére pályázunk. A fokozatok elnyerését a megfelelő
»próbák«, azaz vizsgák letétele előzi meg. Az ujoncvizsgára p. o. a következőket kell tudni, (a vizsga előfeltétele
a tizenegy-tizennyolcéves életkor): 1. A scout-törvény,
jelek és tisztelgés. 2. A nemzeti zászló (címer) összetétele.
3. A cserkészmunkában leginkább használt hat kötélcsomó
Modern Könyvtár. Bing Ede J.: A cserkészet útmutatója.
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megkötése. Miután a fiú a próbán átesett, mint már
előbb is említettük, leteszi a cserkészfogadálmat.
Itt is mutatkozik az az egészséges romantika, melylgel a bog scout-mozgalom kebelére igyekszik vonni az
ifjúságot, melynek lélektanát kitünően ismeri. A z őrsök
ezenkívül még nyakkendőjük, valamint — elsősorban An
gliában — a »shoulder knot« (vállrojt) színeiben is kü
lönböznek egymástól.
A másodosztályú scouttói má!r a következőket köve
telik meg: legalább egy hónapi ujonckodás; az első segélnyujtás elégséges ismerete
(combtörés
kivételével);
a
szemafor- vagy morse-jelek
ismerete; adott nyom köve
tése egy fél mértföldön ke
resztül, vagy bizonyos számú
tárgy emlékezetből való elso
rolása egy percnyi megfigye
lés után; egy mértföld meg
tétele tizenkét perc (nem ke
Első segély
vesebb !) alatt »cserkész-lépés«-ben (a scoutok különleges
»tempó«~ja, mely felváltva húsz rendes és húsz futólépés
ből áll); tábori tűz gyújtása a szabadban, legfeljebb két
gyufával; hús- és burgonyafőzés a tábori tűz felett, min
den segédeszköz nélkül, főzőedényen kivül; egy bizonyos
összeg (Angliában legalább hatvan fillér) megtakarítása,
amiről postatakarékpénztári könyvecskét kell felmutatnia,
és végre a szélrózsa tizenhat főbb világtájának ismerete.
Hasonló, de még tágabb körű követelményekkel jár a
többi fokozat elnyerése. Mindez már futólag is mutatja,
mily széleskörű és hasznos kiképzésben részesül a scout, aki
éppen azokat a dolgokat tanulja meg, melyekről nemcsak
az átlagos, vele egykorú fiúnak, de bizony a legtöbb fel-
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nőtt embernek sincsen fogalma. R fiuk eme gyakorlati
kiképzésének kiemelése kapcsán újra az egyik kitételre
utalunk, melyben a mozgalom célját kívántuk kifejezni:
a mozgalom célja — egyebek közt — miden életszükséglet
kielégítésében gyakorlatilag jártas, tehát é l e t k é p e s fér
fiak rendszeres nevelése. R mozgalom oly polgárokat akar
nevelni, akik nem heréi, hanem hasznos tagjai a társada
lomnak, s e nevelésben igyekszik egyesíteni mindama
tulajdonságokat, melyeket a kitűzött cél elérésére szüksé
geseknek, elfojtani, illetőleg helyes irányba terelni azokat,
melyeket e szempontból károsaknak tart.
Ez általános fokozatok mellett — melyeket, mint
láttuk, a tudás, az ismeretek foka határoz meg — van
számos különleges tárgy, melyben a cserkész-fiuk kikép
zést nyerhetnek. Rz angol szövetség legújabb szabály
zata ö t v e n k é t , az amerikai mozgalom pedig ö t v e n h a t
ilyen speciális tárgyat különböztet meg; minden egyes
kiképzési ágban való jártasságról megfelelő jelvény ta
núskodik, melyet a fiuk jobb ingujjukon viselnek. E jelvé
nyek elnyerésére a tisztek is jogosultak. R csapat vezető
tisztje nem maga részesíti a fiukat e különleges kiképzés
ben, hanem erre a legtöbb esetbein a kiképzésre hajlandó
szakférfiút, instruktort kér fel, aki a mozgalom iránti
lelkesedésből hajlandó a nemes célra bizonyos időt ál
dozni. fi scoutok a legkülönbözőbb irányokban nyerhetik
el ezt a kiképzést, mely az első segélynyújtástól, a céllövé
szettől, asztalosságtól, kovácsmesterségtől egészen a tol
mácsig és atlétáig mindent felölel, ami csak hasznos vagy
előnyös lehet a fiuknak, s az iparnak csaknem minden
ágát magába foglalja. R boy scoutok tudvalevőleg szám
talan, gyakran igen nagyfontosságu közszolgálatot teljesí
tenek mindenütt, ahol befogadták már ezt az áldásos
intézményt. Jelentős szerepet játszik itt az a különleges
kiképzés, melyben nemcsak egyes fiukat, hanem egész ör-
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sokét, sőt csapatokat részesítenek. Vannak csapatok, me
lyek a tűzoltásban, mások, melyek első segélynyújtásban,
céllövésben, életmentésben (különösen tengerparton), kerék
páros, sőt lovas hírszolgálatban nyertek kiképzést és
teljesitik a legfontosabb megbízásokat. Akárhány kis ame
rikai vagy angol helységben a scoutok látják el közmeg
elégedésre a tűzoltói teendőket, Svédországban az 1912-iki
olimpiai játékok alkalmával főleg nekik volt köszönhető
az idegenforgalom kifogástalan lebonyolítása, mig a görög
hadügyi kormány a balkán-háború alkalmával a kerék
páros scoutok hírszolgálatát állandóan igénybevette, ez
által alkalmat nyújtva annak a ténynek a bizonyítására,
hogy a megfelelő bánásmód, — melyhez tartozik, mint ké
sőbb látni fogjuk, a felelősség érzetének a fiukba való
szuggerálása is, — a boy scoutokat oly feladatok elvég
zéséle képesíti, melyekre sok esetben még a felnőtt em
ber energiája és munkaképessége sem volna elegendő.
Az ilyen speciális irányú kiképzés azért történik,
hogy a fiuk előtt mindig uj cél lebegjen, mely őket
ernyedetlen munkára serkenti, s a cserkésztestvéreikkel
való nemes versengésben egyre jobban közeledjenek az
eszmény felé, melyet a mozgalom alapitói alkottak ma
guknak, helyesebben a fiuknak végcél gyanánt. A leg
magasabb fokozat, melyet cserkészfiu elérhet, az »ezüst
farkas-rend.« Ennek megszerzése nagyon nehéz s ter
mészetes, hogy elnyerését minden fiú szivvel-lélekkel am
bicionálja.
A tisztek
A boy scout-mozgalom tisztjeire a
legnagyobb
erkölcsi felelősség hárul. Éppen ezért igen fontos, hogy
a tisztek kiválogatására a legnagyobb gond fordittassék. Nem elegendő ugyanis a tisztségre vállalkozók lel
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kesedése, de még esetleges képzettsége sem arra, hogy
a nehéz feladatot sikerrel oldhassák meg; mindezeknél
fontosabb, hogy az illető tudjon a fiukkal bánni, bele
élhesse magát gondolatvilágukba, gyökerestől fogja fel
a mozgalom lényegét, s mindenekelőtt ne pillanatnyi,
de állandó lelkesedéssel dolgozzék a mozgalom sikerén.
Sok ember, aki nagy kedvvel fogott munkába, egy-két

A . cserkésztiszt munkaközben

nehézség után, vagy akkor, mikor a dolog újdonsága
már nem gyakorol rá hatást, csakhamar elveszti a kedvét
az egésztől s faképnél hagyja a mozgalmat. A tiszt
séghez tehát erkölcsi garanciák is kellenek. Ezek közt
első helyen szerepel azonban az a követelmény, hogy a
tiszt oly életmódot folytasson, illetőleg oly jellemmel bír
jon, mellyel maga is jó példa gyanánt áll a fiuk előtt.

22
A boy scout mozgalom tisztjei, akiknek »scoutmaster«
(cserkészvezető, nálunk »cserkésztiszt«) a nevük, az in
telligens társadalom minden rétegéből származnak, aktiv
és tartalékos tisztekből, tanárokból, tanítókból, jórészt
egyetemi hallgatókból, megfelelő kvalifikációju iparosok
ból és kereskedőkből, egyszóval mindazokból, akik
nek a mozgalom iránti lelkesedésükön kívül még
bizonyos képesítésük is van a felelősségteljes tiszt
ség betöltésére. A scoutmaster képesítését az angol sza
bályzat a következőkben határozza meg: a) a mozgalom
»Scouting fór Boys« c. kézikönyvének, különösen a »cserkésztörvény«-nek
ismerete ;
b)
a
scoutolás
alap
ját képező vallásos és erkölcsi célzat teljes méltányolása; c) oly személyi pozíció és jellem, mely jó erkölcsi
befolyást biztosit a fiukra és elegendő céltudatosság
a munka erélyes és kitartó keresztülvitelére; d) húsz
éven felüli életkor; e) arra való képesség, hogy valami
lyen, a cserkészgyülekezetekre szolgáló helyiség hasz
nálatát biztosítsa; f) három hónapi próbaszolgálat va
lamely csapatnál.
A tiszt kinevezését csak a kerületi biztos és a
csapatok alakítása céljából alakult »helyi szövetség-*, ille
tőleg, ha valamely már meglévő testület vagy intézmény
csapatainál kíván működni, ez utóbbinak és a kerületi
biztosnak ajánlatára kapja meg a londoni »Headquarters«-tól, vagyis a cserkészmozgalom központi irodá
jától. A segéd-cserkésztiszt kvalifikációja ugyanaz, mint
a rendes tiszté, azzal a különbséggel, hogy a korhatár
tizennyolc év. A segédtiszt, noha a rendes tisztnek —
mint neve is mutatja — segédkezik vagy őt szükség
esetén helyettesíti, mégsem alárendeltje amannak kato
nai értelemben, s szinte ugyanoly hatáskörű, mint amaz.
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A mozgalom paedagógiája

A fiuk és tisztjük közti viszony a mozgalom sa
játsága. Nem hasonlít ez sem a tanár és tanítvány, sem
a katonatiszt és közlegény közötti viszonyra, hanem ter
mészetes folyománya az egész boy scout-mozgalom jel
legének, a tisztek és fiuk szeretetteljes együttmunkálkodásának. A fiuk feltétlen tisztelettel viseltetnek tisztjük
iránt, minden parancsának, mint már a »cserkésztörvény«
is követeli, kérdezés nélkül, feltétlenül engedelmeskednek,
és mégis inkább valami jóakaró barátnak — nem is anynyira atyai barátnak, mint inkább bátyjuknak — tekin
tik, akihez nemcsak ügyes-bajos dolgaikban fordulnak
tanácsért, hanem még legbizalmasabb dolgaikat, me
lyekkel sohasem
fordulnának tanárjaikhoz, a legna
gyobb bizalommal tárják fel előtte, mert jól tudják, hogy
a tiszt viszont a legnagyobb jóakarat és szeretet hang
ján fogja megadni a kívánt útbaigazítást vagy tanácsot,
s nem büntet, hanem javít, segít. Érdekes, hogy helyes
bánásmód mellett fegyelemsértés úgyszólván sohasem for
dul elő. Hogy csupán egy példát hozzak fel, Fleet angol
városka közelében megtartott táborozásunk alkalmával,
mely kb. két hétig tartott, egyetlen ilyen esetre sem em
lékszem. Nem is hinnők, mennyit lehet a fiukkal való
érintkezéskor szuggesztióval elérni. A mozgalom munkásai
már régen rájöttek erre s a »cserkészpaedagógia« (mert
lehet ilyenről beszélni) legfontosabb elvévé tették.
A fiukba csak azt kell szuggerálnunk, hogy ilyen és
ilyen dolog nem is eshetik meg és akkor nem is fog meg
esni. Egyes dolgokat a munkájához értő tiszt nem for
maliter tilt meg, hanem úgy állít be, hogy a fiuk a vi
lágért sem tennék meg. így például a dohányzást, melyet
szigorúan kerül minden cserkészfiu, nem hivatalos tilalom
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segélyével akadályozza meg a scoutmaster, hanem ki
fejti a fiuk előtt, hogy milyen esztelenség csak azért,
mert némely fiuk azt hiszik, hogy férfias dolog, tüdőnket
friss levegő helyett dohányfüsttel tölteni meg, eltekintve
attól, hogy a scoutnak kitűnő szaglóképességre van szük
sége, amit menthetetlenül elront a dohányzással. Egy
angol tiszttársam igy igyekezett meggyőzni a fiukat a
dohányzás haszontalanságáról (miután kártékony voltát
már kifejtette): »De nemcsak kártékony a dohány
zás, hanem teljesen esztelen és hiábavaló is. Mit
tartanátok arról az emberről, aki füvei tömné tele a
száját eledel helyett, mert az élvezetet okoz neki, vagy
férfias dolognak tűnnék fel előtte? Hát arról, aki ugyan
ezért füsttel tölti meg a tüdejét, ahelyett, hogy friss
levegővel szívná tele és testgyakorlattal fejlesztené?* A
fiuk kacaja nagyobb sikert jelentett a tiszt részére, mint
bárminő szigorral ellenőrzött parancs. A tisztnek persze
mindenben jó példával kell előljárnia.
Különösen kimondott hatással érvényesül a fentemlitett szuggesztió a mozgalom főtörekvésénél: a be
csület, a jellem rendszeres fejlesztésénél. A fiuk a be
csület fogalmának valóságos atmoszférájában mozognak.
S ezt a fogalmat a tiszt nem elvont előadások által
oltja a fiukba; ilyenekkel sikert nem arathatna. A min
dennapi élet keretén bélül, gyakorlati tevékenység kifejtése
által tesznek eleget a fiuk a becsület és jellem követel
ményeinek. Itt mutatkozik a scout-nevelés roppant si
kerének egyik főtitka: nevelő befolyásának mindhárom
ágában: a szellem, a test és a kéziügyességek neve
lésében egyaránt követi azt az elvet, hogy mindent a
gyakorlatban visz keresztül. így tesz tehát azokkal a
szellemi tulajdonságokkal is, melyeket az iskola vagy
teljesen elhanyagol, vagy csak megpendít, elvont utón
igyekszik érvényesíteni: a gyakorlatban juttatja őket
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érvényre, úgyszólván az élet ábráin tart róluk szem
léltető oktatást.
A mozgalom igyekezete, hogy a fiukban az öszszes előnyös lelki tulajdonságokat egyesítse, a rútakat
pedig elnyomja. így elsősorban az önzetlenséget, az ön-

feláldozást akarja beléjök oltani. Leleményességüket nem
csínyek kieszelésére, hanem annak a kutatására kivánja
foidiíani, hogy hol nyilik alkalom másoknak segíteni, vagy
kezére járni. S a tapasztalat mutatja, hogy a fiuk élénk
sége, tettvágya ez irányban ugyanoly mértékben nyer
— mondanunk sem kell, hogy nemesebb — kielégülést,
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mint csintalanságok Meszelésében. Igen érdekes, renkivül
bájos és e szempontból az egész mozgalomra végtelenül
jellemző intézmény a »good turn«, vagyis a m i n d e n 
n a p i j ó t e t t . R fiuknak kötelessége ugyanis mindennap
l e g a l á b b e g y jótettet véghez vinni. Ennek külső em
lékeztetőjele gyanánt nyakkendőjüket minden reggel alsó
végén is csomóba kötik. Mikor első aznapi jótettüket el

A mindennapi jótett

végezték, a csomót felbontják ugyan, de továbbra is
époly készek arra, hogy jótettet vigyenek véghez, mint
azelőtt. R fiuknak igyekezetévé tesszük minél több jó
tett véghezvitelét, s egész leleményességüket, találékony
ságukat állítjuk ez ambíciójuk szolgálatába. Valóságos
versengés fejlődik ki közöttük, s hogy e nemes verseny
milyen hatással van a fiuk jellemére, lelki életére, azt
közelebbről kifejteni fölösleges. R boy scoutok becsületi
kódexét a már felsorolt tiz cserkésztörvényben látjuk
letéve. De nem kell gondolnunk, hogy a lelki tulajdon
ságok e rendszeres művelése a fiuknak csak legcseké
lyebb elpuhulásával is jár, mert viszont ott van a
scout-életmód, a Szabadban való mozgás, a testgyakorlat,
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mig a férfias és önálló gondolkodás kifejlődését a fiuk
ggakorlati, önállóságra való tanítása biztosítja, amelyre
számtalan alkalom kínálkozik a gyakorlatozás és táborozás
keretén belül, fi »jótett« lehet egy öreg koldus, vagy
világtalan átvezetése az utca másik oldalára, egy elesett
ló talpraállitásában való segédkezés, a villamosban az
ülőhely átadása épugy, mint az emberélet habozás nélküli
megmentése. A mozgalom megalapítása óta a scoutok vé
gezte életmentések száma egyedül Angliában meghaladja
az ö t e z r e t .

Életmentés

Természetes, hogy a fiuk a különböző életmenté
sek mikéntjében is kiképzést nyernek. Az angol és amerikai
scout-folyóiratoknak állandó rovatát képezik az életmen
tések, az egyik lapban »scoutok, akikre büszkék vagyunk-*
címmel. Már ismételten utaltunk azokra a fontos közszolgálatokra, melyeket a különböző nemzetek scoutjai
állandóan végeznek. A fiuknak jó tettükért vagy más
nak önzetlenségből tett szolgálatukért természetesen nem
szabad jutalmazást elfogadniok. Egy ismert honi sport
emberünk, akivel együtt töltöttünk két hetet a stockholmi
Olympiai Játékok sajtópáholyának padjain, nagy lelkese
déssel adta elő a következőket: »Stockholmban láttam
először azokat a khakiruhás, pirospozsgás fiukat, akik
azzal látszottak tölteni az egész napot, hogy esetleges
kívánságainkat ellessék s rögtön kielégítsék,- akiknek
ambícióját az látszott képezni, hogy másokon segítsenek,
másoknak jót tegyenek. Később tudtam meg, hogy boy
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scoutok voltak s hogy mit céloz ez a mozgalom. Egg
nap naggfontosságu cikket kellett express hazaküldenem
a lapomnak, de a levelet nem vihettem a vonathoz,
mert a Stadionban voltam sürgősen elfoglalva, s csak
tizenöt perc hiányzott a vonat indulási idejéből. Szo
rultságomat, ugglátszik, kifelé is elárultam, mert egyszerre
csak előttem termett az egyik fiú és snájdig tisztelgéssel
kérdezte angolul, hogy segítségemre lehet-e valamiben?
Meg voltam lepve ettől a szolgálatkészségtől, de újság
író kollegáimtól már annyi szépet hallottam ezekről a
fiukról, hogy elhatároztam, hogy a nagyfontosságu levelet
reábizom. »Itt van három korona«, mondtam neki, »végy
egy autotaxit (Stockholmban ugyanis m ó r v a n autotaxi),
hajtass a pályaudvarra, ott add fel ezt a levelet ex
press, aztán gyere ide vissza és jelentsd, mit végeztél.«
A fiú csak azt mondta: » M right, Sir«, szalutált és el
sietett. Tizenöt perc múlva ismét megjelent a scout.
^Elvégeztem a dolgot, Uram. Az autó egy korona húsz
őre, borravaló a soffőrnek tizenöt őre, az express levél
negyven őre, összesen egy korona hetvenöt őre. Marad
egy korona huszonöt. Tessék.« Ezzel átnyújtotta a fe
lesleget. Aztán szépen megköszöntem a szívességét, ke
zet fogtam vele, s egyikét koronás pénzdarabot akartam
adni neki fáradsága jutalmául. De most következett a
meglepetés. A fiú szerényen tisztelgett: »Kötelességemet
végeztem, melyért nem szabad jutalmat elfogadn i s mi
előtt még egy szót szólhattam volna, már el is tűnt.
Csak jóval később tudtam meg, hogy »jótett«-et vég
zett.*
A mozgalom e sajátságos, rendkívül kedves és nem
kevésbbé hasznos vonásai természetszerűleg nagy hatást
gyakorolnak a laikus emberre, s a mozgalomnak rövi
desen megnyernek minden társadalmat, amelynek kereté
ben a scoutolás felmerül. Számtalan ember azonban é l e t é t
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köszönheti a íiuk révén a boy scout-mozgalomnak, ami
nem kisebb mértékben van hivatva népszerűsíteni ezt a
gyönyörű intézményt, mint az előbb említett részletek.
A boy scout-mozgalom mindenütt, ahol megjelenik, egy
kettőre fészkeli be magát a közvéleménybe, oly részét
képezi a közéletnek, mint pl. a hadsereg. Csak az
fogja tudni, hogy ebben az állításban nincsen túlzás,
aki a külföld oly országaiban (Anglia, Amerika, Svéd
ország) járt, ahol a mozgalom már több éves, elég
nagy méretű és elfoglalta már az őt mindenütt megillető
helyet. De vájjon mi az oka annak, hogy maguk a fiuk
a legnagyobb lelkesedéssel karolják fel a mozgalmat
mindenütt, ahol felmerül, s a scoutok számát csakhamar
ezrekre szaporítják?

A mozgalom sikerének oka

Kell, hogy valami olyan legyen ebben a mozgalom
ban, aminek tulajdonítható, hogy pl. a svéd boy scoutok
száma két év alatt majdnem húszezerre nőtt, aminek
köszönhető, hogy a világ összes scoutjainak száma több
millió. Igenis van egy ilyen » valami*, s ez a cserkészet
mozgató rugója, éltető lelke: az a körülmény, hogy a
a scoutolás minden vonásában, minden sajátságában, min
den kis részletében h a j s z á l n y i r a s i m u l a s e r 
d ü l ő f i ú t e r m é s z e t é h e z . Már ez a körülmény
is mutatja annak a gyakori állításnak a tökéletes tart
hatatlanságát, hogy a mozgalom »a magyar fiú természe
téhez nem illik, mert az amúgy is hevesvérű magyar fiút
a szabadban való mozgás kicsapongásokra vezetné.* A
vád lehetetlensége szembetűnő ugyan, de különösen a
fentiekből folyó az a körülmény teszi semmissé, hogy
a mozgalom általában a serdülő fiú természetéhez al
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kalmazkodik, tehát úgyszólván fiziológiai megfigyelése
ken épül fel, a fiú pedig ebből a szempontból, tehát
fiziológiailag nézve elsősorban fiú s csak azután magyar.
A szellemi behatással karöltve jár egyrészt az er
kölcsi nevelés, másrészt az életben közvetlenül szükséges
lelkitulajdonságok szisztematikus fejlesztése. R boy scout
erkölcsi világának alapkövei a cserkésztörvényben vannak
lerakva. Nevelési rendszerünk hibáit csak úgy lehet kikü
szöbölni, ha álszenteskedés és álszemérem nélkül muta
tunk reájuk. Rz angol legzsengébb gyermekkorától szinte
haláláig sportol és racionális életmódot folytat. Nálunk a
huszonötéves fiatalember, ha azelőtt sportolt is, »visszavonul a sporttól®, (mintha az olyan dolog volna, amitől
vissza lehet vonulni), mig Angliában a hetvenéves ag
gastyán kimegy szombat délután a golf-linksekre, hogy
kimozogja magát, vagy legalább semmiesetre sem ül be
valami kávéházba, hanem, ha mást nem, hát sétát tesz,
vagy halászik. Ennek és a különben is észszerű élet
módnak, melynek kifejtése messze vezetne, közvetlen kö
vetkezménye aztán sok más között pl. az a látszólag
jelentéktelen körülmény, hogy Angolhonban ritkaságszámba
megy a kövér ember, ami tulajdonképp azt jelenti, hogy
az angol élete végéig meg tudja őrizni rugékonyságát,
energiáját, munkaképességét, még pedig testileg és szelle
mileg egyaránt. Az angol a természethez sokkal közelebb
áll, mint mi; tanulmányozta, ismeri és sokkal jobban
tud benne szórakozni, mint mi a kávéházban. Bennün
ket a szabad természet hiányos ismerete és lenézése
tart lebilincselve. Ebből — vagyis pl. abból, hogy nálunk
az átlagembernek, s gyakran épp azoknak emlékezetében,
akik hivatva vannak az idevágó reformtörekvéseket el
bírálni, csupán úgy él a természet, mint ahogy azt egy
gyermekkori, svábhegyi kirándulás alkalmával megismer
ték, — következik aztán az olyan irányzatnak elitélése,
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amely régi jussába akarja visszahelyezni a szabad ter
mészetei.
A boy scout-mozgalom megemelinti az olyan hatal
masan terpeszkedő sziklákat, melyek alatt sötét, dohos
üregek vannak elrejtve, s felszínre hozza azokat. Napi
rendre veti mindazokat a társadalmunkba beevődött hi
bákat, melyek nevelési rendszerünkben lelik eredetüket.
De a mozgalom nemcsak utal ezekre a hibákra, hanem
lelkes, tetterős, alapos munkával igyekszik őket maga is
orvosolni. A fiukat távol tartja a dohányzástól, az al
koholtól és a korai nemi élet veszélyeitől. Nagy missziót
vállalt, de — örömmel állapítható meg — ezt sikerrel végzi
is, mert nem a rideg kényszer, hanem a legzseniálisabb
paedagógiai
elv, a
már
említett
szuggesztió
eszközéhez folyamodik. Ugyanakkor oly módon foglalkoz
tatja a fiukat, hogy azok'kétségtelenül önmaguktól tere
lődnének erre az útra akkor is, ha a mozgalom nem
tenné a fenti elveket külön hangsúly tárgyává. Ezt
igazolni nem kell, mert a mozgalom futólagos isme
reténél is szembetűnő. A scoutolásnak van ugyanis egy
másik fontos vonása, mely nélkül csak múló nevelőhatást
tudna elérni. A fiukba azt a meggyőződést oltja ugyanis,
hogy a cserkészet egész mostani és jövő életükre ki
terjed, életrendjüket határozza meg, s nem csupán holmi
foglalkozás, mely úgy köti le az idejüket, mint pl. a
latin, vagy a torna. E felfogás következménye aztán, hogy
a fiú most és későbbi életében is a scoutbecsület alap
jára, a cserkészet code d’honneur-jére helyezkedik; tu
datos kísérőjelenségei (a titkos jelek, cserkészköszönté
sek stb.) pedig a fiuk fantáziájának segítségével érik
el a magasztos célt, melyet a mozgalom maga elé tű
zött, s melynek révén évente ezreket von el az utcától,
a bűntől, a nagyváros fertőjétől.

S zó ra k o zá s a táb orban
(Vánkosharc)

Skót cserkészek a w in d sorl n a g y gyü lek ezeten
(1911 julius)
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Lelkitulajdonságok fejlesztése
R scout-mozgalom tudvalevőleg arra is gondot for
dít, hogg az életben közvetlenül szükséges lelki-, illetőleg
jellembeli tulajdonságokat fejlessze, igy a megfigyelőképes
séget, a következtetést, hidegvért, stb. Ezeket oly tárgy
körben műveli, mely a fiuknak jórészt teljesen ismeret
len s igy számtalan uj és értékes tudnivaló elsajátítására
ad alkalmat. R fiukat a szabad természetben állatnyomok
felismerésére és követésére, egyes jelenségekből történt
dolgokra való következtetésre, morse- és szemaforjelzé
sekre tanítja meg, mig önállóságukat oly teendőkkel fej
leszti, minők a tábori tűz meggyújtása, főzés, varrás,
sátorütés és még sok más dolog, amelynek felsorolása
hosszadalmas volna. Magától értetődik, hogy a fiuk aztán
az igy tanultak segélyével egyaránt értékes szolgálatokat
végeznek az egyesnek és köznek. így, — hogy csak egyet
említsünk — heliográf-, zászló-, fény- vagy füttyjelzé
sekkel teljesítenek akárhányszor fontos hírszolgálatot. Rz
említett jellembeli tulajdonságokat az u. n. »cserkészjátékok« segítségével is fejlesztjük. E cserkészjátékokról ké
sőbb lesz szó, most csupán az egyikkel ismerkedjünk
meg, mely a megfigyelő- és emlékezőtehetség gyakorlá
sára szolgál. Ez a »Kim játéka«, amely Rudyard K i p 1in g
egy kitűnő regényéből, »Kim «-ből van véve. Ez a játék a
következő: huszonnégy különböző tárgyat (zsebkés, könyv,
gyűrű, stb.) helyezünk el rendetlen sorokban az aszta
lon. R fiuk e tárgyakat egy percig szemlélik, mire ez
utóbbiakat betakarjuk egy kendővel. Most mindegyik fiú
annyi tárgyat ir fel egy darab papirosra, amennyire
csak emlékszik. Aki a legtöbbre emlékszik, nyert. R játék
csak első pillantásra mutatkozik naivnak, mert egyáltalán
nem könnyű, nagy gyakorlatot igényel s mint a tapasztaModem Könyvtár. Bing Ede J .: A cserkészet Útmutatója
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lat mutatja, nagy fiuk is igen szívesen játszszák. Fej
lesztő hatása abban nyilvánul, hogy csak hosszú és ki
tartó gyakorlat után lehet mind a huszonnégy tárgyat meg
jegyezni. Azonnal látható, hogy ez a cserkészjáték, mint
tulajdonképen a többi is, nem más, mint vonzó alakba
öntött »training« bizonyos tulajdonságok kifejlesztésére,
fokozására.

Testnevelés

Nagy gondot fordít a mozgalom a testgyakorlatra, a
test fokozatos és egyöntetű fejlesztésére és egészségben,
tisztaságban tartására is.
Már maga a szabadban való életmód is roppant
fontossággal bir a fiuk testi (épugy, mint erkölcsi) fejlő
désére, de a mozgalom e szempontból különös missziót
van hivatva teljesíteni a városi gyermekek között. R szo
rosabb értelemben vett t e s t n e v e l é s n é l nem kevésbé
fontos azonban a test, az egészség á p o l á s a is. R fiuk
nak alkalmuk nyílik mindama tudnivalók elsajátítására,
melyek e célra szükségesek. Minden »ujonc« kötelessége
testi méreteit (mellbőség, alsó kar, felső kar stb.) negyedévenkint pontosan feljegyezni és tisztjével közölni. Ez
utóbbi tehát nemcsak a lelkületét, a diszpozícióit ismeri
minden egyes fiúnak, hanem testi méreteit és képessé
geit Hs s ezekre természetesen tekintettel van a fiuk
foglalkoztatásánál. Ebben azonban még nem merül ki
a mozgalom testfejlesztő fontossága. R tiszt ugyanis, meg
ismerve a fiuk esetleges testi gyöngéit, azon van, hogy
ezeket megfelelő rendszabályok, gyakorlatok által gyó
gyítsa, eltüntesse. Másrészt állandóan szem előtt tartván
a cserkészfiuk testi fejlődését, világos, hogy erre sokkal
hatásosabb befolyást gyakorolhat, mint e megbecsülhetet-
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len adatok ismerete nélkül. A fogak, a bőr, az egész
test ápolására is megtanítja és rászoktatja a fiukat.
Mindezeken kívül a közvetlen testgyakorlatnak, a
sportoknak nemcsak tág teret enged a mozgalom, hanem
programmjának igen fontos pontjává tette azokat, és azon
van, hogy minden egyes fiú részesüljön a z é s z s z e r ű e n
ű z ö t t sport jótéteményeiben. R football, a könnyű, a
nehéz atlétika, de úgyszólván minden sport a cserkész
mozgalomban is elfoglalja méltó helyét. Nagy szerep jut
ezenkívül a svéd gimnasztikának is; a cserkészfiukat arra
neveljük, hogy minden reggel felkelés után és este köz
vetlenül lefekvés előtt néhány gyakorlatot végezzenek,
jól tudván, mily hasznosak a gyakorlatok a test, különösen
a f e j l ő d ő test arányos erősödésére, szerveinek kifo
gástalan működésére. Csak természetes, hogy a svéd gya
korlatokban a legkiválóbbak a svéd scoutok, akiknek
a nagy stockholmi cserkésztáborban (1912. julius) reggelenkint, valamint az 1912. julius 12-iki parádé alkalmá
val a Stadionban végzett tömeggyakorlatai precizitás és
fegyelmezett rend dolgában a felnőtt svéd tornászokéval
vetekedtek.

Kéziügyességek, mesterségek
Hátra van még a cserkész-kiképzés harmadik, nem
kevésbbé értékes része, a kéziügyességek és egyes mes
terségek elsajátítása. Erre alkalmat ad az u. n. »effidency
badges« (kiválósági jelvények) már említett intézménye. A
cserkész t. i. folyton-folyvást igyekszik továbbképezni ma
gát, s egyre jobban bele akar mélyedni a cserkészet titkaiba.
Mindig van valami újabb dolog, melyet meg akar tanulni,
mely ambícióját ébren tartja. Midőn elsőosztályu cserkésszé
lépett elő, egyes irányokban, különös tárgykörökben kezdi
3*
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magát kiképezni. A cserkész kiképzése tehát ugyseólváa
soha sincs befejezve, s a fiuk között keletkező nemes
versengés csak a legüdvösebb hatással lehet rájuk.

•Cserkész játékok-*

Már hallottunk a cserkészjátékokról, melyek játék
ürügye alatt és a verseny, a tényleges játék Izgalmaival és
örömeivel járva, tulajdonképpen nem jelentenek mást, mint
a »cserkésztulajdönságok« gyakorlását, alkalmazását. Eb
ből kifolyólag talán felesleges kifejteni mindazokat az
előnyöket, meiyeket e játékok nyújtanak a fiuknak1
, s azt
a nevelő hatást, mely belőlük ez utóbbiakra származik.
A játékok a cserkészek életének minden momentumát fel
ölelik. Vannak olyanok, melyekben az ellenfél észrevétlen
megközelítése (»anpürschen«, mondja a német), ismét má
sok, melyekben a jelzések különböző módjai, mások, me
lyekben nyomok követése, következtetés és még ki tudja,
hány más tulajdonság játszsza a főszerepet. Mindegyik
játékban természetesen nem egy, hanem több •cserkésztulajdonság* nyer egyidejűleg alkalmazást. Mielőtt tehát
e játékokkal jobban megismerkednénk, először ezekbe
a sokat említett »cserkésztulajdonságokba« nyerjünk be
pillantást.
»Cserkésztulajdonságok«
A cserkészek legfontosabb tevékenységeinek egyike
a szabadban való mozgás. Természetes, hogy a szabadban
való életmóddal a természet alapos megismerése is jár.
A z igazi cserkész úgy olvas a szabad természetben,
mint a nyitott könyvben. Nincs titok előtte; minden állatot
ismer, tisztában van az életmódjával. A z egyes fákat a

37

legnagyobb könnyűséggel különbözteti meg
egymástól,
tudja, mindegyiket mire használják, mikor virágzik, mikor
hoz gyümölcsöt. El tud igazodni a szabad természet
ben minden mesterséges segédeszköz nélkül is. A fák mo
hás oldaláról, a sarkcsillagról ismeri meg az északot,
a nap állásáról tudja meg az időt. M eg tudja mondani,
milyen időjárás lesz, a természeti tünemények okát
és okozatát ismeri. Tisztában van a csillagászat alapele
meivel; valamely állatnyomról rögtön megmondja, mi
lyen állat hagyta hátra, vájjon járt, baktatott, futott vagy
ugrott-e az illető állat. Rz országúton lévő nyomokból
következtetve, biztosan tudja, teherkocsi, automobil vagy
lovascsapat ment-e arra, egy ló patáinak lenyomatából
meg tudja mondani, sánta volt-e vagy sem. De nemcsak
felismerni tudja a nyomokat, hanem tovább is tud követ
keztetni belőlük. Volt nem egy eset, midőn valamely cser
készcsapat tagjai bűntények alkalmával, következtecőképességük segítségével, nyomravezették a rendőrséget, mely
tehát a tettesek elíogatásáí a cserkészeknek köszönhette.
Rz egyik manchesteri csapat az idén harmadszor se
gítette meg ily módon a rendőrséget. Ezzel a cserkész
tulajdonsággal szoros összefüggésben áll az előbb említett
megközelítés. R fiukat forma szerint tanítjuk meg a meg
közelítésre. R katonai terepgyakorlatokból, úgy mint ál
talában a katonai kiképzés köréből tehát csupán azt veszszük át, ami a fiukra ugyanoly vonzó, mint hasznos.
Az említett különleges kiképzési ágak között szerepel a
megközelítés, a szoros értelemben vett ^cserkészet* is.
Az ebben való képzettséget bizonyító jelvény elnyerésére a
fiúnak a szabadban élő állatokról, természetes környe
zetben, húsz fényképfelvételt kell készítenie, ezeket elő
hívnia és készen bemutatnia a vizsgáztatóknak. Azonkívül
ismernie kell ez állatok külsejét, életmódját, szokásait. Az
állatokat tehát nem öli meg a cserkész, hanem — lefény
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képezi. A scout, aki állatbarát, állatot csakis akkor öl,
ha abból kell táplálkoznia. Ha a fiú mindeme követelmé
nyeknek meg akar felelni, kitűnő látó-, szagló-, ízlelő-,
halló- és tapintóképességgel kell rendelkeznie s ezeket
rendszeresen fejlesztenie. Mondanunk sem kell, hogy e
gyakorlatokat is többnyire játék, verseny alakjában végzi.
A katonai kiképzés köréből vettük át a jelzéseket is.

A fiuk megtanulják a szemafor- és morse-ábécéít s aztán
füttyjelek, zászlók, fény- vagy füttyjelzések, sőt még heliográf segélyével is értekeznek, vagy teljesítenek értékes
közszolgálatokat.
Hogy a játékokra példát lássunk, ismerkedjünk
meg a »szarvasvadászat« (»deer stalking*) c. játékkal.
A csekérsztiszt vállalja a szarvas szerepét és egyhely
ben áll, csak néha jár föl-alá egy keveset. A fiuk elszé-

29
lednek, majd adott jelre észrevétlenül igyekeznek megkö
zelíteni tisztjüket. Ha ez valamelyiköket észreveszi, int
neki s az kiáll. Bizonyos meghatározott idő múlva a
cserkésztiszt jelt ad, mire mindenki feláll ott, ameddig
eljutott. Aki legközelebb férkőzött a tiszthez, győzött.
A fiuk a terepviszonyokat annyira igyekeznek kihasz
nálni, amennyire csak lehetséges. E játék más változata,
mely a zajtalan járás gyakorlását célozza, az, hogy a tiszt
beköti szemeit, a fiuk pedig kb. száz méterről, bizonyos
idő — pl. másfél perc alatt — zajtalanul igyekeznek
hozzáférkőzni s megérinteni. Győztes az, aki tisztjét elő
ször érinti meg anélkül, hogy ez meghallaná közeledtét.
Nagyobb cserkészösszejövetelek alkalmával gyakran való
ságos hadgyakorlatokat is tartanak, még pedig nagysza
bású terepjáték — a német Pfadfindereknél »Gelandespiel« — alakjában, melynek folyamán lehetőleg minden
olyan momentumot igyekeznek alkalmazni, mely a cser
készetben csak előfordul. Jellemző a cserkészjátékokra,
yalamint általában a »cserkészpaedagógiára«, hogy m i 1 1 d e n g y a k o r l a t o t v e r s e n y a l a k j á b a önt , ami
nek nagy előnyei szemmelláthatók. Minden cserkészjáték
ban vagy versenyben van e g y é n i g y ő z t e s é s g y ő z 
t e s ő r s . Ennek az igen célszerű és eredeti szokásnak
megvan az a roppant előnye, hogy a fiukban, első
sorban az egy őrshöz tartozókban, rendkívüli mérték
ben fejleszti az összetartozás, az összetartás érzését, a
melynek kifejlesztésére folyton törekedünk. A játékok fo
lyamán is nyílik alkalmunk a becsület fogalmának a
fiukba való nevelésére, mert az ellenőrzésnél sokkal ha
tásosabb a b e c s ü l e t n e k már többször említett b e~
s z u g g e r á l á s a a fiukba.
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Ruházat
A z összetartozás érzését van hivatva emelni a ru
házat is. A fiuk öltözékének meghatározásánál azonban
más szempontok is játszottak közre, igg elsősorban az a
tény, hogy az egyenruha, mint az összetartozás külső
jele, a fiuk fantáziájára is hat és a romantikusra való
hajlamukat is táplálja. Azonkívül oly egyenruhát kellett
meghatároznunk a fiuk számára, mely a lehető leg
praktikusabb, rendkívül tartós, a szabadban való moz
gásra alkalmas, semmiképpen sem katonai s mindezek da
cára Ízléses, tehát elsősorban a fiukra legyen vonzó.
A cserkészuniformis minden egyes alkotórésze ez elveket
szolgálja és gondos, hosszas tanulmány, évek tapasztala
tainak eredménye. Éppen ezért helytelenül járnak el azok,
akik ^nemzeti eredetiség-* címén, más, helytelen szem
pontokból, vagy egyenesen egyes külföldi mozgalmak szol
gai utánzása révén »javitani«, szóval változtatni akarnak
rajta. A
Pfandíindermozgalom, mely különben nagyobbára
helyesen
van megszervezve,
nagy
hibát
követett el, midőn az angol mintától eltért, s mindmáig
— örömmel konstatálható — ez eljárásával egyedül ma
radt, noha a mozgalom ma a világ minden kulturállamában meghonosodott. Nekünk magyaroknak is, ter
mészetesen, a minden éghajlat alatt kitünően bevált e r e 
d e t i t , nem pedig a helytelen u t á n z a t o t kell utá
noznunk.
A fiuk kalapja széles, merev karimáju, »khaki«barna szinü, állszijjal ellátott »cow boy«- vagy »bur«kalap, melyet négyrét, csucsosan összenyomva hordanak.
Nyakkendőjük (nem nyakravaló, hanem 75—75 cm. mé
retű kendő) mindig egyszínű, de őrsönkint ez a szin
más-más. A kendőt cowboy-módra megkötve hordják,
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felvétele alkalmával pedig alsó végén is csomóba kötik,
melyet csak első aznapi »jótettük« után bontanak ki. Az
ing khaki, »tegetthoffkék«, csukaszürke vagy (ritkábban)
zöld szinü — leggyakrabban khaki barna — és jóminőségű flanellből lévén, a meghűléstől is megóvja
az ifjakat, mig nyáron nem érezteti velük anynyira az izzadást, mint más ing. Az ing két mellzsebbel
és vállhajtókákkal is el van látva. Az ing alatt erős
bőröv, két karikával (kötelek áthúzására), melyek mindenikéből egy-egy »karabiner«-kapocs függ alá, egyik
a fütyülő, másik a cserkészkés megerősítésére. A fiuk
rövid, erős anyagból való kék nadrágot és lehajtott,
a térdet tehát csupaszon hagyó skót harisnyát, helye
sebben u. n. »stucnit« hordanak, mely nem folytatódik
a lábfejen s igy a rövid harisnya kicserélhető alatta.
Ezt a harisnyát télen vagy általában szükség esetén
a térdre is felhúzhatják. Az amerikai scoutok breeches-t
viselnek. A cipő persze jó erős, lehetőleg barna, n em
szöges. A kés, khakibarna zsinóron hordott fütyülő és
a cserkész állandó, hü társa, az 1.80 m. magas, méterbeosztású és vasalt végű cserkészbot egészítik ki a fiuk
festői és mégis oly gyakorlatias felszerelését. Ehhez járul
még a főzőedény, balta, vászon hátizsák, mig télen,
valamint hűvös időben, általában kabát helyett az oly
praktikus és meleg sweatert hordják, még pedig szürke
színben. Esőben viaszkos-vászon csuklyát, esetleg vizhatatlan kabátot viselnek a fiuk. A tisztek ruházata annyiban
tér el a fiukétól, hogy rövid nadrág helyett breechest, to
vábbá akár skót harisnyát, akár lábszárvédőt, akár bőrvé
dőt hordanak. Sweateriik fehér, úgyszintén a fütyülőzsinór
is ilyen szinü, mig az előbbi helyett gyakran kabátot
is hordanak, különösen ünnepélyes alkalommal. Cserkész
bot helyett jó erős, kampós botot hordanak. A z angol
scoutok egyenruháját még a balvállon hordott, tizenöt
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cm. hosszú szalagokból álló »vállcsomó« (shoulder knot«)
egészíti ki, mely tiszteknél fehér, segédtiszteknél piros,
a fiuknál pedig többszínű, őrsönkint más-más össze
tételben.
Fontos szerepet játszanak a cserkészek ruházatán
a különböző jelentésű jelvények, melyeket pontosan ki
dolgozott szabályzat szerint hordanak. Ezek közül csak
egy-kettővel ismerkedjünk meg. A mozgalom jelvényét,
a liliomot, az újonc bádogjelvény alakjában inge bal
mellzsebének
gomblyukában
(az
őrsvezető
a
ka
lapján elől)
»civil«-ben
pedig kabátja gomblyuká
ban hordja. A másodosztályú cserkész jelvénye a »Légy
résen® feliratú szalag, melynek közepéből vékonyra, font
drótcsomócska lóg le; ez szimbolizálja a mindennapi
jótettet. (L. a nyakkendőt!) E jelvényt bal felsőkarjukon
hordják a fiuk, s miután elsőosztályu cserkészekké lép
tek elő, helyesebben: letették az elsőosztályu cserkész
vizsgáját, a liliomot egyszerűen a szalag fölé varratják.
Az őrsvezetőnek ezenkívül még két, a tőle választott
segédőrsvezetőnek egy fehér sávja van ingének bal mell
zsebén. A tiszt, valamint a segédtiszt jelvényét ka
lapjának baloldalán hordja; tiszti rangját ezenkívül a
már említett fehér fütyülőzsinór és ugyanoly szinü »vállcsomó« is feltünteti. A cserkészek és tisztjeik, valamint
munkájukban és rangjaik elnevezésénél, úgy ruházatuk
ban is kerülnek minden katonai vonást, mert a katonai
szellemtől és a politikától való tartózkodás létérdeke
a mozgalomnak.
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Táborozás

A boy scout egész évi munkája a tábori életben,
a táborozásban éri el csúcspontját, a táborban töltött
néhány nap képezi egész évi tevékenységének gyümölcsét.
Csak az tudja egész mivoltában, teljes jelentőségében a
táborozás bájait, hasznát elképzelni, aki maga is tábo
rozott már. Rz angolok és amerikaiak már régen felismer
ték a tábori élet gyönyörűségeit, s az angol vagy amerikai
szellemi vagy testi munkás, a napestig irodában ülő
hivatalnok vagy kereskedő legnagyobb üdülése egy-egy
ilyen ^gloitous hike«, ahogy Amerikában nevezik. R cser
készfiuk évente egy-kéíszer, rendesen egyszer mennek
táborba, természetesen nyáron, tiz-husz napra. Általá
ban kétféle tábort különböztetünk meg: a vándortábort
(tramp camp) és az álló tábort (standing -camp). Az utóbbi
sokkal gyakoribb, bár a másiknak is meg vannak a
maga bájai. Kétségtelen, hogy a scoutok életmódjának
az álló tábor felel meg inkább. A táborozás alkalmával
kell megmutatniok a fiuknak, hogy az évközben tanulta
kat tudják-e vagy sem, mert a táborban minden egyes
emberre, mindenkinek a munkaerejére szükség van, s
maga a tiszt az, aki jó példával jár elől a munkában,
s az ásástól és sátorütéstől a főzésig mindenben az elsők
között vesz részt. A tiszt erélye és lelkes munkája persze
a fiukra is átragad és vállvetve dolgozik az egész tábor,
amely viszont a táborozás szórakozásait is együtt, igaz
harmóniában élvezi.
A táborozás költségeit — fejenkint a táborozás
egész idejére átlag tizenöt korona — a fiuk évközben
tiz vagy húsz fillérjével gyűjtik össze. Az összegeket
a táborozás megkezdése előtt kb. egy héttel fizetik be
s e pénzből szerzik be közösen, a »kvártélymester«

44

utján (e feladatot egyik tiszt vállalja magára) az eleségre
és egyéb célokra szolgáló nyersanyagot. A tábor terü-

Tábori élet

letét már jóval a táborozás megkezdése előtt külön bi
zottság, vagyis több tiszt együtt állapítja meg, randeean
valamely kis vidéki városka közelében. Fontos, kogu
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lehetőleg tiszta vizű tó, vagy mindenesetre tiszta vfc
legyen a közelben, és hogy a terep mindenféle cserkészjátékra és munkára alkalmas legyen. A fiuk nem gya
logolnak a táborba, hanem lehetőleg vasúton jutnak a
táborozás színhelyéhez közelfekvő városkába. A hosszú,
fárasztó menetelésnek nem vagyunk barátai. Ha már
menetelünk, a fiukkal nem tétetünk meg többet napi
8 kilométernél. A menetelésnek a cserkészekre nézve
nincsen nagy értéke, mert a gyaloglásban kifáradt fiu
kat semmire sem lehet használni. Ezért mi
akkor,
amikor valahová el akarunk jutni, nem vetjük meg a
technika vívmányait, s a kívánt helyre érkezve, o t t vé
gezzük terepgyakorlatainkat, amelyek sokkal hasznosabbak
a fiuk testére-lelkére, mint az értelmetlen gyaloglás. Ebből
is látható, hogy a cserkészet e g y á l t a l á n n e m t u
r i s z t i k a i i n t é z m é n y , s helytelen az a hiedelem,
hogy tárgya egyszerűen a ^kirándulás*. Első na,p erős
munka folyik a táborban. Itt gödröt ásnak, mely a tóból
átszivárgó és természetes utón leszürődő mosdóvizet
szolgáltatja. Amott sátrat ütnek, mig emitt a konyha
kirendeltség gondoskodik a munkában kifáradt cserkész
testvérek testi felfrissitéséről. Este kész a tábor. Vacsora
után gyűl ki a tábori tűz, melyet körülülnek a cserkészek
s vidám nótázás és beszélgetés közben jön el az alvás
ideje — melyre negyed tízkor trombitaszó figyelmeztet
— s mindenki nyugovóra tér, csak a tábor egyes, kívül
fekvő pontjain marad őr fél tizenegyig,
amikor
az
is lefekszik, őrszolgálatra mindig egy egész őrs van ki
rendelve; a fiukat nem hagyjuk egyedül. Reggel hat
kor van a riadó. Ettől kezdve a nap programmját a
legélvezetesebb munka és a legvonzóbb szórakozás tölti
ki. Cserkészjátékok, terepgyakorlatok, zászló- és más jel
zések gyakorlása, úszás és ki tudná megmondani ml
minden tölti ki a táborozás idejét. A legjobban szeretik
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a fiuk a tábori tüzet, mely nagy hatást gyakorol képzele
tükre is.
Természetes, hogy a fiuk a táborban folytonos
felügyelet alatt állanak. Hogy csak egy példát említsünk,
angliai táborozásaink alkalmával a fürdésre szolgáló tavon
keresztül erős kötelet feszitettünk ki, melyre csiga és
hurok segítségével formális uszókészüléket szereltünk fel;
ezen tanultak úszni azok, akiknek még nem volt al
kalmuk megtanulni az úszás taüvészetét. Magától érte
tődik, hogy a tisztek tanították cserkészeiket az úszásra.
A többi fiú csak sekélyebb, kötelek által bekeritett he
lyeken úszhatott. Azonkívül állandóan uszóruhában lévő
»életmentőpikett« (négy fiú) volt készenlétben; e pikett
tagjai a legnagyobb fiukból és legjobb úszókból kerültek
ki, megfelelő tiszt vezetése alatt, és maguk csak akkor
fiirödhettek, mikor a többi fiú a fürdést már befejezte.
A tábori élet folyamán persze számos olyan inci
dens merül fel, mely a vidámságot, a napsugaras kedély
hangulatot ébrentartja, vagy egyenesen derültségre ad
okot. Régi tábori tréfa p. o. az »a!másrétes-ágy« (»applepie bed«). A z alvásra szolgáló három takarót ugyanis
zsákalakba szokás hajtogatni, s ebbe a zsákba bújik
aztán az ember. A z »almásrétes-ágy« (hogy miért hív
ják igy, ki tudná megmondani) készítésénél már most az
»áldozat« távollétében úgy hajtogatják össze a takarót,
hogy az illető semmiképpen sem tudja beletolni a lábait,
s a helyzet kellemetlenségét emeli az, hogy mint jó
scout, még egy-két káromkodással sem bir könnyíteni
a lelkén, s újra kénytelen megcsinálni az ágyát.
Hogy a káromkodás büntetése micsoda, azt már
a nyolcadik scout-törvényből tudjuk. Megjegyezzük még,
hogy e büntetést minden egyes alkalommal végrehajtják
a bűnösön, amiről különben tanuskodhatik e sorok
írója is. A kötelességmulasztást gyakran épp oly éré-
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lyes, mint mulatságos módon büntetik. Egy maltai angol
kapitánnyal, akivel egy sátorban háltunk, egy reggel —
még most sem értem, hogyan is eshetett meg — tulaludtunk a riadón. Hirtelen az az érzés ébresztett fel,
mintha földrengés volna. Egész sátrunk ingott, majd pe
dig egész hosszában földrezuhant, még szerencse, hogy
a sátorrud nem esett valamelyikünkre. Ijedten és álomittasan pillantottunk körül, s csak a körülálló tisztek
kacagása hozott tudatára annak, hogy egyszerűen ránk
döntötték a sátrunkat.
A boy scoutok nem szeretik a tulnépes táborokat;
minél kevesebb ember táboroz együtt, annál jobban él
vezheti
ez életmód
gyönyörűségeit. F 1 e e t, egy
Hampshire-grófságbeli angol városka közelében megtartott
táborunk ebből a szempontból a legeszményibb volt:
ötven fiú, tiz tiszt. Természetes, hogy bizonyos alkal
makkor nagy, sőt hatalmas méretű táborok keletkezése
elkerülhetetlen. így a Windsor-ban, 1911 júliusában meg
tartott gyülekezet és parádé alkalmával alakult sátor
városban n e g y v e n ö t e z r e n laktunk. Az olympiai já
tékok alkalmával a remek fekvésű stockholmi »Djurgarden«-ban, vagyis állatkertben felütött cserkésztábor e z e r 
n é l t ö b b svéd, norvég, dán, német és angol scoutot
számlált. Ez a tábor különben kitünően volt szervezve,
- c a tábori telefon, tábori kórház stb. kitünően bevált.

Tengeri scoutok
Meg kell még emlékeznünk a »sea scout«-ok, vagyis
a tengeri scoutok intézményéről, mely különösen Angliá
ban ölt egyre nagyobb méreteket s melynek roppant
fontosságára, éppen a szigetországban, elég rámutat
nunk. A tengeri scoutok a goy scout-mozgalomnak az
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egésszel szorosan összefüggő részét képezik. Több osz
tályra oszlanak (parti scoutok, szoros értelemben vett
tengeri scoutok, stb.), s fokozataik, a közönséges
scoutokéinak módjára, pontosan meg vannak állapítva.
A sea scoutok száma, különösen Angliában, igen nagy.
Fejük B e r e s f o r d lord tengernagy. Természetesen alá
vannak rendelve a londoni cserkészközpontnak. A tengeri
scoutok igen népszerűek Nagy-Britanniában s megálla
pítható, hogy az intézmény kitünően bevált. Nemrég a
»Daily M irror« c. képes napilaptól hatalmas, teljesen fel
szerelt yachtot kaptak, mely a sea scoutok nagyobb hajói
nak számát (természetesen számtalan csónakkal rendelkez
nek, melyeket gyakran m a g u k k é s z í t e n e k ) háromra
szaporítja.
Girl Guides
Külön központi szervezete van a l e á n y - c s e r 
k é s z e k n e k (Angliában »Girl Guides«, bár van egy
másik angol organizáció is, a »Girl Scouts*). Főnökük
Miss
Ágnes
Baden-Powell,
a nagy tábornok
nővére. Számuk sok ezer. Amerikában vannak Girl
Scout-ok és »Camp Fire Girl«-ök, akiknek száma
szintén
sok
ezerre rúg.
Több
ezer
leány-scout
van Svédországban, Norvégiában, Dániában, Német
országban
(»Pfadfinderinnen«);
mindenütt, ahol fiucserkészek vannak, a mozgalom megalapítása után ren
desen tiz-husz hónappal szokott megérlelődni az a köz
meggyőződés, hogy a mozgalom áldásait a leányok elől
sem szabad elzárni. A leány-cserkészek szervezete persze
teljesen külön van választva a fiukétól. Ha a cserkész
mozgalom roppant fontosságú a mai ifjúsági nevelés
kérdésében, akkor nem is lehet már kifejezést találni,
mely a leány-cserkészek fontosságát eléggé^,-jellemezné.

Fal megmászása
(A z első magyar cserkészcsapatról készült felvétel)
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A mai leánynevelés még sokkal nagyobb méretű reformokra
szorul, mint a fiuké. A cserkész-leányok intézményének a
hatása e téren korszakalkotó. Munkaprogrammja természe
tesen a leányok természetéhez, képességeihez, mondhatnék:
lélek- és élettanához képest megfelelő változtatásokon ment
keresztül s nem szabad gondolnunk, hogy a szabadban
való mozgás hatása alatt veszítenének a nőiességükből.
Ezt csak a felületes szemlélő állíthatja, de hiszen a
tapasztalat is mindenütt e vád teljes tarthatatlanságát
bizonyltja, mert a leányok önálló judiciumának és házi
asszonyi tulajdonságainak fejlődése mellett éppen nem
következik el az említett káros hatás.

Aggodalmak, ellenvetések

Még csak néhány aggodalmat akarunk eloszlatni,
melyeknek hangoztatóit semmiképpen sem szabad elitél
nünk, mint azt a mozgalom néhány fanatikus hive teszi.
Nem szabad elfelednünk, hogy ez aggályoknak két fő
rugója van; egyik éppen az ifjúság iránti szeretet, jó
akarat, mely ifjú generációnk jólétét félti, a másik pedig
a mozgalom hiányos vagy egyenesen h i á n y z ó isme
rete. De mihelyt azoknak, akik ezeket az aggodal
makat hangoztatják, alkalmuk nyílik a mozgalom meg
ismerésére, rendesen éppen ők azok, akik igaz lelkese
déssel karolják fel, s éppen ezeknek a »megtérteknek«
a csatlakozása többet használ a mozgalomnak, mint akár
milyen propaganda. Igaz azonban az is, hogy a mozgalom
jellegénél fogva is kizárja, hogy megismerése után is
támadásoknak legyen kitéve, mert már a fentiek el
olvasása is meg fog mindenkit győzni arról, hogy a
boy scout-mozgalom, mely a nemes és hasznos eszmékModern_Könyvtár. Bing Ede J ,: A cserkészet Útmutatója.
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nek, minden szépnek és jónak inkarnációja, melynek har
móniáját semmi disszonáncia sem zavarja, nemzeti ál
dást jelent minden országnak, melynek társadalma léte
zést biztosit neki. Alábbiakban egy-két aggályt akarunk
eloszlatni, ellenvetést tisztázni, de néhány oly pontra vo
natkozólag is nyilatkozni kívánunk férfias nyíltsággal,
minden hypokrizis nélkül, melyek tárgyalását a mozgalom
— saját sikere érdekében — már magyarországi történeté
nek mai fázisában is megkívánja.

Cserkészet és iskola

Csak azok állíthatják, hogy a cserkészet elvonja
a diákságot iskolai teendőitől, akik nem ismerik a moz
galom lényegét, szellemét. A cserkészet a fiukat mindenek
előtt kötelességtudásra szoktatja, még pedig — nyíltan
kimondhatjuk — sokkal nagyobb hatással és eredmény
nyel, mint az iskola; ez természetesen abban a körül
ményben leli magyarázatát, hogy a mozgalom ezt a
kötelességtudást g y a k o r l a t i l a g tanitja. Ez aztán, épp
úgy, mint a többi szellemi tulajdonság, a cserkészeten
kívül, tehát az iskolában is érvényesül. Ettől eltekintve,
a cserkésztiszt a fiuk szüleivel és iskolai feljebbvalóival
a scoutolás hatása alatt a fiuk iskolai tanulmányaikat
haladásáról állandóan au courant tartja magát. Mindenütt,
ahol a cserkészet gyökeret vert, megállapították, hogy
a (jlcoutolás hatása alatt a fiuk iskolai tanulmányaikat
sokkal nagyobb szorgalommal, kötelességtudással, önálló
sággal végzik, s ennek folytán sokkal jobb eredményeket
mutatnak fel, mint azelőtt. Ez különben a cserkész
törvények pontos betartatásának — amire nagy sikerrel
törekszünk — logikus következménye is.
__
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Cserkészet és sport

Egy másik, a laikus közönség körében elterjedt
tévhit, hogy a cserkészmozgalom pár excellence testne
velési-, sportintézmény. Nos hát ez igen nagy tévedés.
Mégis, a napilapok nem egyszer sportrovatukban írnak
róla, más félreértések révén pedig itt is, ott is lábrakap az a felfogás, hogy a scoutolás programmja főleg
a sport. Ez állítás helytelenségét az eddigiek után
— úgy hisszük — teljesen felesleges vitatnunk is. R
mozgalom nem emelheti ki eléggé, mennyire fontosnak
tartja a sportot, s a szabadban való mozgás és a
cserkészjátékok mellett a lehető legnagyobb szerepet jut
tatja neki, nagyobbat, mint bármely más, és sok kizá
rólag sportolásra alakult intézmény. R sport azonban —
s ez a fontos — c s u p á n t ö r t r é s z e a n n a k a h a 
t a l m a s m u n k a p r o g r a m m n a k , melyet a mozga
lom minden részletében egyforma sikerrel valósit meg.

•Bog scouts« —

»scout boys«

Már lm ő s t szögezzük le, hogy a cserkészfiuk an
gol neve sohasem volt a nálunk, sajnos, lábrakapó »scout
boys«, hanem »boy scouts«, vagyis »boy scout«-ok. (Boyfiu, scout-cserkész.) R cserkészeknek semmi kedvük sin
csen arra, hogy a fenti helytelen elnevezés révén »messenger*-, vagy »cicerone-boy«-okkal tévesszék őket össze.
R rövidség kedvéért pedig nem a boy, hanem a s c o u t
kifejezést kell használnunk, mert ez fejezi ki a •cser
kész* szó értelmét. Ha tehát nem használjuk a magyar
cserkész kifejezést, a scout szóhoz kell ragaszkodnunk.
Rz angol elnevezés helyes kiejtése különben »b o j
szkauk
4*
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Cserkészet és gyarmatpolitika

Hogy a scoutolás Angliában csupán a Szigetország
gyarmatpolitikája
miatt jogosult,
tarthatatlan állítás.
Kétségtelen, hogy a cserkészet sok gyarmati életre al
kalmas embert ad Angliának, de szemmellátható, hogy
ez az előny
addicionális,
mert abból, hogy
ez az előnye is megvan, semmiképpen sem következik,
hogy a többi nincs meg. A cserkészetről nyugodtan el
mondhatjuk, hogy a világtörténelem legfontosabb ese
ménye az ifjúsági nevelés terén, hogy jelentősége kor
szakos és nemzetközi.

Cserkészet és vallás

A cserkészet ismertetésénél a mozgalomnak a val
lást illető álláspontját is ki kell fejtenünk. Sokkal he
lyesebbnek tartjuk ugyanis, ha becsületes nyíltsággal teszszük ezt szóvá, mintha e fontos pont elhallgatásával
azután akaratlanul is mindenféle helytelen kombinációra
adnánk okot. Mint az olyan mozgalomtól, minő a cser
készet, máskép el nem várható, a scoutolás az abszolút
tolerancia és interkonfesszionalizmus álláspontját foglalja el,
s csakis akkor fog sikerre vezetni, ha nálunk is — épugy,
mint külföldön mindenütt — ezt az elvet szigorúan betart
ják. Már a cserkésztörvény negyedik pontja kiemeli, hogy
»a cserkész mindenkinek barátja, s minden más cserkésznek
testvére, bármely nemzethez, társadalmi osztályhoz vagy
vallásfelekezethez tartozzék amaz*. A mozgalom val
lás-erkölcsi nevelésben részesíti a fiukat; sokan azonban
azt hiszik, hogy a fiuknak egyénenkint való vallás-er
kölcsi nevelése a szigorú interkonfesszionalitással nem
fér össze. E vélemény képviselőinek az szolgáljon ment
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ségül, hogy abszolút laikusok, akik a cserkészetet nem
ismerik, nem bogg lényegébe hatoltak volna. R cser
késztiszt — mint ezt az angol Cserkészszövetség szabály
zata is előirja — köteles ügyelni arra, hogy a fiú val
lása követelményeinek eleget tegyen, de persze a csa
paton kívül, mig táborban egyszerű, közös imát hasz
nálnak, amelyben való résztvétel a fiú akaratától függ.
R mozgalom tehát teljesen toleráns.
Sokaknak szemet szúr, hogy a magyar cserkész
mozgalomban, fiatalsága ellenére, máris több, egy felekezethez
tartozókból
álló
csapat
alakult.
Ez
az
aggodalom indokolt is, nem is. Indokolatlan azért,
mivel már létező felekezeti intézményeknek, egyesü
leteknek, már
a
fentemlitett
toleráncia
szempont
jából sem lehet megtiltani, hogy a rendelkezésökre álló
fiuanyagból cserkészcsapatot szervezzenek (más dolog
persze, ha direkte verbuválnának); ez igy van Angliában
és mindenütt, ahol cserkészmozgalom van, s egyrészt
jogosult, másrészt a mozgalomra nem ártalmas eljárás.
Indokolt az aggodalom pedig azért — s ebben minden
jóizlésü ember megegyezik velünk — mivel ez eljárás
nak a világért sem szabad terjednie, vagy a mozga
lom honi szervezésének irányt szabnia. Ez szerencsére
nem is fog megtörténni, mert csapataink legnagyobb
része i s k o l a i c s a p a t lesz, amely, mint ilyen, máris
kizárja a fiuknak felekezetek szerint való különválasztá
sát, s keretein belül teljes feiekezetköziséget biztosit. R
mozgalom létérdeke, hogy az előbb említett csapatok —
melyeknek létezése tehát, mint láttuk, jogosult — az öszszes magyar csapatok k i c s i t ö r e d é k é t a l k o s s á k
c s u p á n . Rz egyes felekezetek intéző tényezői, amenynyiben a mozgalom iránt egyáltalán érdeklődnek, sok
kal fontosabbnak tartják fiaik üdvét, semhogy rend
szeres különválasztás által a fiatal és reményteljes moz
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galom halálos ítéletét mondják ki. R szeparációt azok
kívánják legkevésbbé, akik gyermekeiket — a mozga
lom intenciójával megegyezően — vallásuk iránti tisz
teletben kívánják nevelni.

Katonáskodás,

politika

Két dologtól félve óvakodik a cserkészmozgalom:
a katonáskodástól és a politikától. R cserkészet azt az
álláspontot foglalja el, hogy a fiukból nem gépeket, ha
nem férfiakat kell nevelni, ami az e g y é n i s é g fogalmát
már involálja. M ég ha a cserkészet Angliában az álta
lános védkötelezettségnek is csinálna hangulatot, akkor
sem találkozna az esetleges, a cserkészet kapcsán fel
merülő katonáskodás az illetékes tényezők, elsősorban az
általános védkötelezettség barátainak helyeslésével. R ser
dülő fiuk mindennemű katonáskodása ellen foglal állást
John B u r n s angol miniszter is, aki szerint a korai ka
tonai »drill« nem hogy megkedveltetné a fiukkal a ké
sőbbi katonáskodást, hanem egyenesen megutáltatja v e 
lük. Minden további fejtegetés helyett elég, ha a kato
nai fegyelemmel dolgozó »boys brigade«-ok,
ifjúsági
zászlóaljak szomorú végére mutatunk rá. Rz angol ifjujusági zászlóaljak különben újabban úgy menekülnek a
végpusztulástól, hogy egy sokkal egészségesebb rend
szernek: a c s e r k é s z m o z g a l o m n a k a köntösét öl
tik magukra. Nézetünk szerint a mozgalom honvédelmi
szempontból a legnagyobb fontossággal bir éppen azért,
mert a katonai drillt került, m i v e l h a s z n á l h a t ó
embereket teremt, nem
pedig
játékkatonákat.
Ugyanily
gonddal óvakodik a mozgalom a poli
tika eseményeitől, áramlataitól is, s a politikától —
igen bölcsen — még külsőségekben is teljesen távol tartja
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magát. így p. o. egyenruhás cserkészeknek vagy cser
késztiszteknek semmiféle politikai gyűlésen sem szabad
résztvenniök.

Pénzügy

R cserkészmozgalom mérhetetlen előnye, hogy folyó
költségei más, hasonló mozgalmakéhoz képest, szinte ne
vetségesen kicsinyek. Rz egyes csapatok tagjai tíz fillért
fizetnek be hetenkint a csapatvagyonba, melyből a csa
pat rendes szükségleteit fedezi. R fiuk pénzadományt nem
kérhetnek, ellenben igen sok esetben keresnek. R moz
galom költségeiből országonkint csupán a cserkészköz
pont fenntartási költségei lépnek előtérbe, melyeket szub
venciókból és közadományokból fedeznek.
R csapa
tokon belül előforduló legközvetlenebb költség az egyes
fiuk egyenruhájának és felszerelésének beszerzése. Ezt
az összeget a szegényebbsorsu fiuk aprajával takarítják
meg, miáltal a 9. cserkésztörvényben (»A cserkész ta
karékos*) kifejezett elv értelmében járnak el.
R cserkészmozgalom hazánkban igen sok megér
tőre talált. Tanúbizonyságai ennek a ténynek azok a lel
kes hangon irt levelek, melyeket a mozgalom intézői
napról-napra kapnak. Hogy honi mozgalmunk azonban
már kezdettől fogva helyes alapokon épüljön fel, né
hány gyakorlati útbaigazításra van szüksége azoknak, kik
a mozgalomban aktív részt akarnak venni, de még azok
nak is, akik — egyelőre még több igaz lelkesedéssel,
mint, elsősorban gyakorlati szaktudájssal — e nemes
mozgalom magyar ügyeit intézik. Ne lássák tehát megleczkéztetésnek, ha angliai tiszti működésem alkalmával
szerzett gyakorlati tapasztalatok közül a következő, rö
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vid részben legalább néhányat adok közre, abban az
őszinte reményben, hogy belőlük mozgalmunkra valame
lyes haszon fog származni. Megjegyzem, hogy mindaz,
ami a kézikönyv anyagát képezi, tehát nem egyéni ta
pasztalat, e munkából — a megjelenendő kézikönyv
javára — kimaradt.

II. RÉSZ

N é h á n y g y a k o r la t i ú tb a ig a z ítá s
Honi mozgalmunk sikere kívánja, hogy — a ma
gyar viszonyok tekintetbevételével — annyira tartsuk ma
gunkat az angol schémához, amennyire csak lehetséges.
R tapasztalat mutatta, hogy enélkül az egész mozgalom
hamis alapokon mozogna s balsikernek nézne elébe;
mindenütt, ahol a mozgalom meghonosítói felülemelkedtek
a mozgalom megteremtőinek az eszén és »eredeti« gon
dolatokat valósítottak meg, oly csorbákat ejtettek a moz
galmon, melyeknek kiköszörülése úgyszólván lehetetlenség.
Azzal tisztában vagyunk, hogy honi csapataink leg
többje, vagy még évek múlva is jórésze, iskolai csa
pat lesz. Nem lehet eléggé kiemelni, hogy az iskolai
csapatok mellett mennyire fontos és szükséges m i n é l
t ö b b má s c s a p a t létesítése is. R mozgalom áldásait
csak a tanuló ifjúságra restringálni, annyit jelentene, mint
a mozgalmat lényegében végzetesen félreérteni. Éppen
ezért — megfelelő erkölcsi garanciák mellett, melyeket
a cserkészszövetség esetről-esetre minden felelősség, te
hát felelősségrevonatás lehetősége nélkül bírál el, — egyé
neknek, egyes embereknek is módot nyújtunk arra, hogy
csapatot szervezzenek. Rz iskolai csapatokat illető lég-
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fontosabb elv, melynek be nem tartása már rövid időn
belül is nagyon megboszulná magát, az, hogy lehetőleg
kevés tanár vezesse őket, vagy legalább az iskolán kívül
álló egyén is mint tiszt működjék a csapatnál. R fiuk
nak éppen elég — már biz’ ez így van — ha tanár
jukkal az iskolai munka kapcsán érintkeznek, és soha
sem fogják elhinni, hogy a tanárral oly viszonyban le
hetnek, minőt a cserkészet tiszt és cserkész között elő
idéz s amely a tanár és tanítvány közti viszonytól éppen
oly messze áll, mint a katonatiszt és közlegény köztitől.
Igen nagy önfegyelem kell valamely tanár részéről ahhoz,
hogy jó cserkésztiszt legyen, s hogy ne vigye át a
megszokott kathedrahangot a cserkészet légkörébe is. Ta
pasztalat bizonyítja, hogy sikert többnyire azok az iskolai
csapatok érnek el, melyeket »outsiderek« vezetnek. Igen
alkalmasak e célra, egyebek közt, a katonatisztek, még
pedig az aktív és tartalékos tisztek egyaránt. Tévedés
azt hinni, hogy az aktív katonatiszt viszont a kaszár
nyahangot vinné át a cserkészetbe, vagy önkénytele
nül is katonáskodást vinne bele. Mint a gyakorlat mu
tatja, a katonatisztek kitünően illeszkednek bele a cser
készkedésbe, teljesen átértik szellemét, ehhez kitünően al
kalmazkodnak. R mozgalom aktív vezetőinek minden or
szágban tekintélyes részét képezik a komoly, rendesen
idősebb tisztek, s a mozgalom érdekében óhajtjuk: vajha
nálunk is igy lenne! Iskolai csapatokat különben — kellő
óvatossággal — a kultuszminiszter rendelete révén minden
középiskolában szervezett sportkörökkel kapcsolatban lehet
szervezni. Gondosan kell ügyelnünk azonban arra, hogy a
csapat tagjai egymás közt maradjanak, egyszóval a cser
készcsapat egész munkaprogrammja és léte a sportkörétől
különválasztandó. Ennek helyes kivitele mindig az illető
iskolai igazgató vagy sportkörvezető tapintatától függ
Iskolai csapatok vezetését illetőleg azt az elvet han
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goztatják, hogy az intézetnek is képviselve kell lennie
a csapat vezetésében, mert az iskolán kívül állő egyént
tetteiért szükség esetén nem lehet felelősségre vonni. Noha
ez az elv p. o. Angliában nincs érvényben, ná
lunk, legalább egyelőre, némileg jogosult. R meg
oldás helyes módja egyedül az, hogy az intéze
tet képviselő tanár is tiszt lesz, vagy, még he
lyesebben, nem
minden
egyes
cserkészgyülekezeten
jelenik meg és semmiképpen sem domborítja ki azt, hogy
ő ellenőrző közeg, mert e z e s e t b e n a c s e r k é s z 
t i s z t s é g e g y s z e r ű i n s t r u k t o r s á g g á sülyed,
ami a mozgalom intencióiba h o m l o k e g y e n e s t bele
ütközik. Rz illető tanárnak ez esetben csupán mint ér
deklődőnek szabad megjelennie, mert a csapat helyes
vezetése csak úgy lehetséges, ha a tisztnek abszolút te
kintélye van, ami a tanár helytelen magatartásánál pedig
menthetetlenül elvész. Igen sok függ tehát ilyenkor az
iskolát képviselő tanár tapintatától. Ha a tanár is tisztje
a csapatnak, természetesen, egész más viszonyok állnak
be. Megemlítjük még, hogy a sportkörökkel kapcsolat
ban keletkező cserkészcsapatot lehetőleg ne a sportkör
vezetője, hanem szintén outsider vezényelje, ellenkező eset
ben a cserkészcsapattal más időben foglalkozzék az il
lető, mint a sportkörrel.
Nagyon kívánatos — bár minél több intézetben
igy volna — hogy a tanintézet vezetősége oly urat
kérjen fel a csapat vezetésére, akit ellenőrizni felesleges,
meit ezzel teszi leginkább lehetővé azt, hogy a csapat
a cserkészmozgalom szellemében működjék.
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R

kezdet

R munka megkezdése előtt természetesen szüksé
ges, hogy magunk is kiképezzük magunkat, s egyúttal
a mozgalom szervezetével is megismerkedjünk. Ezért tisztképzőtanfolyamot hallgatunk végig, megvesszük a moz
galom kézikönyvét, valamint a Cserkészközponttól kiadott
szervezeti szabályzatot. Rz önkiképzés ezen elemi lépései
után hozzáláthatunk a csapat megszervezéséhez.
Kívánatos, hogy a csapatszervezésnél a következő
eljárást kövessük, amely sok kellemetlenségtől, csalódás
tól fog megkímélni bennünket. Először nyolc-tizenkét na
gyobb fiút vegyünk magunk mellé, gondosan készítsük
elő őket a mozgalom szellemi és gyakorlati részére egy
aránt, különös gondot fordítva az előbbire; a csapat
növekedésével belépő kisebb fiuk ugyanis még nem igen
tudják felfogni a polgári kötelesség elméletét, vagy a
szellemi kiképzés többi elvét. R nagyobb fiuk egyúttal
sokkal inkább képesek arra, hogy a kisebbeket ezek
ről az elméleti részekről felvilágosítsák, mint akár a
tiszt, s maguk is a csapat tagjai lévén, ezen elvek
gyakorlati alkalmazására is inkább bírhatják rá társaikat.
Ezeket a nagyobb fiukat már azzal a célzattal képez
zük ki, hogy később őrsvezetői tisztet viseljenek a csa
patban.
Négy-hat hét múlva a fiuknak a másodosztályú
cserkészvizsgát kell letenniük; ekkor bővithetem ki csa
patomat uj fiukkal. Lehetőleg egykorúnkból, osztálytársak
ból alkotom meg az egyes őrsöket, mindegyiknek az élére
pedig a már kiképzett fiuk egyikét állitom. Rz őrsvezető
választja meg segédörsvezetőjét, aki őt szükség esetén
helyettesíti és úgyszólván minden munkájában segédke
zik neki. Rz őrsvezetők képezik ki mármost az újon

61
cokat másodosztályú cserkészekké, a tiszt pedig őrs
vezetőit elsőosztályuakká igyekszik kiképezni. Ezáltal az
őrsvezetők tekintélyét is biztosítja a fiukkal szemben.
Őrsvezető-tanfolyamok rendezése laikus gondolat, mert
őrsvezetőinket gyakorlatilag kell kiképeznünk, és tan
folyamnak csak a tisztképzésnél van helye.

A csapatvezetésről

fi munka folytonossága szempontjából okvetlenül
szükséges, hogy a tisztnek legalább egy, de lehetőleg
több segédtisztje legyen, fi segédtisztek és tisztek közti
különbség tudvalevőleg csak az, hogy az előbbiek alsó
korhatára tizennyolc, utóbbiaké húsz év. Egy-egy csa
patnál, noha a tisztek egyenrangúak, mégis az vezet
rangban, aki legtöbb ideje van a csapatnál.
Midőn a csapat kiképzésben oda jutott, hogy az
őrsvezetők elsőosztályu, a többiek pedig másodosztályú
cserkészek, a legközelebbi cél az lesz, hogy a csapat
többi tagját is elsőosztályu cserkészekké képezzük ki.
Ezzel párhuzamosan aztán tanácsos egy-egy közös tan
tárgyat is felvenni, p. o. az első segélynyújtást, amiben
aztán az egész csapat egyidejűleg nyer kiképzést. Egy
úttal kitűnőnek bizonyult az egyes őrsök külön kikép
zése bizonyos irányban, fiz egyik őrsöt p. o. kerékpáros
hírszolgálatra, a másikat mentőcsapattá, a harmadikat
céllövőőrssé, a negyediket jelző (szignalizáló-) őrssé, az
ötödiket tűzoltó-csapattá képezzük ki stb. Ez utóbbi ki
képzést bármely tűzoltólaktanya parancsnoksága bizonyára
szívesen adja meg. fi csapatnak talán csak a legritkább
esetben áll módjában, hogy tüzoltófelszerelést szerezzen
be, mig például a mentő- vagy más felszerelés beszer
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zése sokkal csekélyebb nehézségekbe ütközik. Bármely
önkéntes tüzoltó-egyesület azonban bizonyára kész öröm
mel fogja felszerelését gyakorlat céljából a fiuk ren
delkezésére bocsátani. Mondanunk sem kell talán, hogy
ezeket az őrsöket, valamint az egész csapatot is minél
többször közszolgálatok végzésére használjuk fel, mert
ez nemcsak a mozgalom számára a legjobb propaganda,
hanem a fiuknak is kitűnő gyakorlat. Olyan különös
tantárgyak előadására, melyek az általános kiképzésen
kívül esnek, szakértő úriembereket kérjünk fel, akik a
legtöbb esetben kész örömmel fognak szabad idejükből
heti egy-két órát a cserkészmozgalom céljainak szen
telni. Ajánlatos, hogy valamelyik tiszt ezeknél az elő
adásoknál is mindig jelen legyen. A csapatnak többször
mint egyszer kell találkoznia hetenkint, mert egyszeri
találkozásnál nem lehet fenntartani a csapattal és a
csapaton belül azt a szoros kapcsolatot, melyet a moz
galom az erkölcsi siker érdekében megkövetel s a fiukat
sem lehet elegendő kiképzésben részesíteni. Igen fontos,
hogy a csapatnak helyisége legyen, ahol esti gyülekezeteit
megtartsa. Nagyon előnyös, ha a csapatnak tantermet
vagy tornatermet bocsátanak a rendelkezésére, de nem
erre van szükség, hanem s a j á t h e l y i s é g r e , ahol
a csapat egészen otthon érezhesse magát. Még egy
s z é r ű , p a j t a , vagy a fiuktól kitatarozott régi, el
hagyott kunyhó is megteszi, mert akármelyik pajtából
is olyan kellemes helyiséget teremt egy pár ügyes fiú,
amelynél jobbat kívánni som lehet. Fontos, hogy a bútor
zat lehetőleg egyszerű; esetleg a fiuk saját készítmé
nye legyen. A szombat délutánt a szabadban töltjük, s
ekkor vesszük elő természetszerűleg mindazt, aminek gya
korlása csupán a szabadban lehetséges, mint p. o. a zászló
jelzéseket, nyomok követését, a szabadban folytatható
cserkészjátékokat stb.

CJ
Igen kívánatos, főleg a menetelésekre való tekin
tettel, hangszerekről is gondoskodnunk. Elsősorban a trom-

Isten szabad ege alatt

bita és a dob jön itt tekintetbe, de sok helyütt bevált
egész cserkészzenekarok szervezése is. Nagyon ügyes
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és az angol és német hadsereg mintájára a cserkészeknél
nagyon használatos a pikkoló-furulya és dob összetétele,
a »fife and drum«, ahogy angolul nevezik, amely kü
lönösen menetelésre a legjobb zenét szolgáltatja s a
cserkészek sajátságos zenéje lehetne hazánkban is.
M ég valamit magáról a munkaprogrammról. Magá
nál az előadásnál vezessen az az elv, hogy sohase tart
sunk e g y tárgyról hosszú előadást, hanem az ifjak
természetéhez mérten, tegyük változatossá előadásunkat.
Hol erről beszéljünk öt-tiz percig, hol azt magyarázzuk el
a fiuknak, hol meg amazt fejtsük ki. Minden alkalommal
játékot is vegyünk elő, ha zárt helyiségben vagyunk,
persze zárt helyiségben játszhatót, szabadban pedig néhanéha egész miniatűr-hadgyakorlatokat állítsunk össze, me
lyeknek keretén belül forduljon elő mindaz, vagy minél
több abból, amit a cserkésznek tudnia kell: főzés, sá
torütés, jelzések, ellenfél megközelítése, nyomkövetés, stb.
Ilyenkor persze a tiszt leleményességének tág tere nyílik,
a mozgalom lényege szabta korlátokon belül, aminthogy
a jó tiszt az elvégzendő anyagon belül minél több eredeti
séget igyekszik is mutatni. Ki kell emelnünk, hogy táborok
meglépése, megtámadása akármilyen gyakorlatozással kap
csolatban szigorúan tilos. Ennek oka, hogy egymás tulaj
donának hatalomba kerítése (még játékképpen is) a fiuk
között ellenségeskedést, gyűlöletet szül. Tapasztalatokból
leszürődött tanulságnak szerzett érvényt az angol szö
vetség, amikor ezt a szabályzatában megtiltotta. Külön
és alaposan gyakorlandó mindaz, ami a táborozás fo
lyamán előfordul.
A tisztből, segédtisztből és őrsvezetőkből alakí
tandó a csapat kormányzótestülete, mely az egyes cser
készek felett egyúttal mint becsületbiróság is működik.
Ez a bizottság állapítja meg p. o. a téli hónapok
munkarendjét, előre kidolgozza az egyes hónapok teen-

A z első m a g y a r cserkészcsap atnak (a s z e r z ő csapatának) két őrse

Betegszállítás rögtönzött hordágyon
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dőit stb. Minden ilyen tervezetet, parancsot a tiszt alá
írásával kell, hogy megerősítsen. Az őrsök között állandé
egészséges és nemes versengést kell létesíteni; ez egy
részt az összetartozás érzését növeli és tartja ébren £
fiukban, másrészt pedig a csapat haladásának legnagyobt
biztositéka. A verseny tartama egy év, de még inkábt
egy félév legyen, nehogy a fiuk energiája ellankadjon
A győztes őrs tagjai, szerény, de vonzó dijakat, az őrs
vezető az őrs többi tagjáénál valamivel jelentékenyebt
dolgot kapjon jutalomképpen. A versenyt a tiszt pon
tozás után dönti el. Pontnak számíthat: az őrs révén í
csapatba lépett újoncok száma; a másod-, elsőosztályi
és más cserkészjelvények és fokozatok száma; a leg
alább egy évig az őrsben maradt cserkészek száma
általános képzettség a specifikus őrs-tantárgyban; álta
lános képzettség a cserkésztantárgyakban; a csapat
vagy őrsgyülekezeteken nyert prezenciák száma; a heti
pénz pontos és rendes befizetése, stb. A magasabb cser
készfokozatokat ne tulhamar igyekezzünk elérni, mert í
fiuk ambíciója aztán, stimuláció hijján, ellankad.
Három hónapi munka után, esetleg előbb mu
tatkozik, hogy a csapat fennmaradása biztos-e vagi
sem, s ez idő leteltével a tisztnek is alkalma voll
meggyőződni arról, hogy nemcsak kedve, de kitartás;
is van-e a munkához, s hajlandó-e a csapatot mái
most állandóan vezetni. Sokkal jobb, ha — miután j<
helyettesről gondoskodott — ilyenkor mond valaki búcsú
a csapatvezetésnek, belátván, hogy nem született a fiuk
kal való foglalkozásra, mint hogy kényszerűséggel, :
ennek következtében csak immel-ámmal végezze azt a;
éppen nem könnyű feladatot, melyre a mozgalom mun
kásai vállalkoznak. Ha úgy gondolja az illető, hogi
tovább ott kíván maradni a csapatnál, ez utóbbit véglet
bejelenti a szövetségnél (alakulása alkalmával csupán érModern Könyvtár. Bing Ede J.: A cserkészet Útmutatója.
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tesiteni kell a szövetséget) segédtisztjeit is megnevezi,
maga pedig tiszti igazolványért folyamodik. Ezt csak egy
azon csapatnál három hónapig egyfolytában kifejtett mű
ködés után kaphatja meg. R szövetségnek e próbaidő
segélyével viszont sokkal inkább áll módjában megítélni,
hogy az illető kellő erkölcsi biztosítékokat képes-e nyúj
tani, s egyáltalában képes-e csapatot vezetni.
Ha valamely csapat feloszlik, vagyonát,— melyet so
hasem a tiszt kezeljen, — vagy valamely helyi szövetségre,
vagy más, talán éppen rászoruló csapatra hagyja, de
sohasem osztja szét tagjai között, mert a vagyont nem
a csapat tagjai, hanem a csapat, s ennek révén a moz
galom részére gyűjtötték.
Mikor e könyv a sajtót elhagyja, a magyar cser
készmozgalom már kezdi kibontani szárnyait. R moz
galomnak már évekkel ezelőtt voltak honi ismerői, így
néhai ifj. Szilassy István, aki 1909-ben, s e sorok Írója,
aki hét hónappal a mozgalom keletkezése után — 1908
végén — ismerkedett meg a mozgalommal. Rz első honi
csapatnak, a II. kér. kath. egyetemi főgimnázium csa
patának keletkezése még 1911 decemberéből datálódik,
de csak az év eleje óta terjed a mozgalom, ami főleg
a napisajtó jóakaró támogatásának köszönhető. Honi csa
pataink száma máris közeljár a negyvenhez, s naprólnapra újak keletkeznek a fővárosban és a vidéken. Igaz
ságtalanok volnánk, ha nem emlékeznénk meg a Ma
gyar Tanítók Turista Egyesületéről, amely igaz lelke
sedéssel vette fel programmjába a mozgalmat — bár
nem egészen az eredeti alapokon. R Magyar Őrszem
ugyanis nem az eredeti angol boy scoutintézménynek,
hanem a cserkészet nem kifogástalan német elváltoztatásának, a Pfadfindér-mozgalomnak, az utánzata. Ennek
főoka egyedül az a körülmény, hogy e kísérlet vezetői
sokkal jobban ismerik a német, mint az angol in-
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tézményt. Köszönettel adózunk mindazoknak, akik szabad
idejüket igaz altruizmussal állítják a magasztos ügy szol
gálatába, de azoknak is, akik, mint erre illetékes tényezők,
nemcsak barátságosan fogadják ezt a mozgalmat, hanem
ámogatják is fejlődésében. Szilárdan bízunk abban, hogy
tulturképességünknek bizonyítékaképpen a cserkészmozgaom nálunk is oly mértékben fog elterjedni, mint a külföldön,
ü svéd mozgalomról vegyünk példát, amelynek tagszáma
egy hat millió lakossal bíró országban két év leforgásával
közel húszezerre rúg (ebből körülbelül hatezer leánycser
kész), s a legjobban szervezett mozgalmak egyike. Ha
(ezzel arányban fejlődnénk, két év múlva, tehát 1915. jan.
!l-én közel hetvenezer cserkészfiunk volna. Érdekes kultur dokumentum lesz mozgalmunk terjedésének e szám
hoz való viszonya. Ha az a lelkesedés, amely hazánk
intelligenciáját már ma mindenütt megragadta, ahová a
mozgalom hire elterjedt, továbbra is megmarad, nem te
lik bele sok idő, s az ország legtávolibb zugában is pi
rospozsgás gyermeksereg felett lobog a cserkészek zöld
sárga zászlaja, rajta a magyar cserkészjelvénnyel, a koíonás liliommal, s mindenütt felcseng a scoutok sokat
mondó jelszava: »Légy Résen/«
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