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Sík Sándor:

földindulás
(1914. augusztus)

Földindulás van, édes feleim. 
Ropog a vén föld korhadt gyökerében. 
Rőt lánggal ég körül a szemhatár 
Véres villámok csattogó tüzében. 
Mindenfelől döbbentő vad sikoltás 
Bódult fülünkbe rettentőn riad. 
Csitt feleim, én feleim: 
A Kéz mozdult meg a talpunk alatt,

A Kéz mozdult meg, az örök Tenyér, 
Amin eddig oly csendesen aludtunk; 
Amin a föld, e vén üveggolyó, 
Békés játékban futkosott alattunk; 
Melynek a föld ezernyi hangya-népe 
Izzadva nyűtte nyüzsgő útjait. 
Én feleim, nagy óra jött: 
Amaz Erős megrázta uj jait.

Megrázta uj ját. Így szól az Erős, 
Vérrel, villámmal, irtó fergeteggel. 
Szűnjék a nyüzsgés, álljon el a kéz, 
Föl a magasba a szédült fejekkel! 
Bömbölni, ágyúk, szűnjetek egy percre, 
Láng megszakadj, népek némuljatok: 
Ti nemzetek, a Kéz Erőse 
Mondani akar valami nagyot.
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programok
programajánló

önkénteseket keresünk  
az állatkertbe!
2014. szeptember 22-én a Föld napja al-
kalmából fogyatékkal élők számára szer-
vez ingyenes állatkerti látogatást a Fővá-
rosi Állat- és Növénykert. A látogatás le-
bonyolításához a Cserkészszövetséget 
hívták segítségül.

Keressük azokat a cserkész önkéntese-
ket, akik készek türelmesen, segítőkészen 
részt venni ezen a jótékonysági napon, 
hogy a fogyatékkal élők számára egy 
örömteli élményt nyújthassunk az állat-
kertben!

Feladatok:
• beléptetés
• állatkerti idegenvezetés
• programok lebonyolításában 
való segédkezés

Kérjük, csak akkor jelentkez-
zetek, ha alkalmasnak érzitek magato-
kat a feladatra, és valóban készek vagy-
tok örömmel, mosolygósan és türelemmel 
részt venni a programon. A jelentkező-
ket időben értesítjük, az önkéntesek ki-
választása nem jelentkezési sorrendben 
történik.

Jelentkezési űrlap:  http://goo.gl/CnMbRY

72 óra kompromisszum nélkül
Veled kezdődik! Idén októberben ismét megren-
dezik a nagysikerű, háromnapos önkéntes ifjúsá-
gi akciót, a 72 óra kompromisszum nélkül elneve-
zésű eseményt. A rendezvény a három történelmi 
keresztény egyház szervezésében valósul meg, a 
Magyar Cserkészszövetség pedig társszervező-
ként csatlakozik az akcióhoz.

Az elmúlt években több ezer fiatalt megmozgató 
72 óra kompromisszum nélkül arra hivatott, hogy 
megmutassa az ifjúsági közösségekben folyó mun-
kát. A program láthatóvá akarja tenni az egész or-
szágban, hogy a fiatalok akarnak és képesek tenni 
másokért, egy jó ügyért, és nem titkolt célja, hogy 
kimozdítsa a társadalmat a közönyből.

Az önkéntességet, és annak örömét, amikor az 
ember szabadon adja az idejét, energiáját máso-
kért, a cserkészek a mindennapokban élik át, az 
eseményhez csatlakozás pedig lehetőséget nyújt 
arra, hogy ezt láthatóvá tegyük.

Legyél csoportvezető, vagy akár helyi koordinátor!
Mutasd meg, milyen egy jó cserkészvezető, és je-
lentkezz csoportvezetőnek, vagy helyi koordinátor-
nak! Utóbbi isztségekre Veszprém megyéből és Bu-
dapestről várnak jelentkezőket, csoportvezetőnek 
viszont bárhonnan jelentkezhetsz, a lényeg, hogy 
18 éven felüli legyél, és tudj bánni egy nálad fiata-
labbakból álló csoporttal – ami egy cserkészveze-
tőnek nem jelent problémát! A csoportvezetők fel-
adata az lesz, hogy összefog ják azokat a lelkes fi-
atalokat, akik csoportként jelentkeztek, de nincs 18 
év feletti vezetőjük.

Az akcióhoz való csatlakozásunkkal egyben azt 
kívánjuk megmutatni, hogy az önzetlen segítség-
nyújtás, a rászorulók önkéntes támogatása kiemelt 
helyen áll a cserkész értékek közt. Felhívásunkkal 
olyan önkéntes vezetőket keresünk, akik 4-5 fős 
munkacsoportokat koordinálva példát tudnak mu-
tatni az önkéntes, jószolgálati munkában.

A 72 óra kompromisszumok kampányt idén is erős 
médiaérdeklődés kíséri. Az esemény társszervező-
jeként pedig tovább erősíthetjük kommunikációnk-
kal a cserkészetről a civilek körében kialakítandó 
pozitív képet.

Koordinátornak itt jelentkezhetsz:  
www.72ora.hu/regisztracio

Jelentkezzetek saját projekttel!
Romokban a helyi óvoda, és szíve-
sen hozzájárulnátok a felújításá-
hoz? Rossz állapotú az idősek otthonának kertje, 
aminek rendbe tételével be tudnátok „virágozni” az 
öregek mindennapjait? Nincs elég hely a közeli álla-
totthon lakóinak, és megmutatnátok a méltán híres 
cserkész leleményességet kutya-kennelek építé-
sével? Amennyiben ehhez hasonló, vagy ettől jobb 
saját ötletetek van, amivel a 72 óra alatt meg tud-
játok mutatni az önzetlenség erejét és szépségét, 

jelentkezzetek a szervezőknél! Ha elég gyorsak 
vagytok, akár a tiétek lehet az egyik kiemelt pro-
jekt, amiből öt-tíz lesz az országban. Ezek szolgál-
nak majd arra, hogy láthatóvá váljon a program a 
sajtóban is.

Projekttel itt jelentkezhetsz: http://goo.gl/iZn6Cl

A 72 óra kompromisszum nélkül a fentieken 
túl lehetőséget nyújt a középiskolások szá-
mára, hogy 3x3 órát teljesítsenek az érettségi 
megszerzéséhez szükséges, előírt 50 óra kö-
telező közösségi szolgálatból. Ne habozz, je-
lentkezz a programra csoportvezetőnek, helyi 
koordinátornak, vagy állj elő egy saját ötlettel!

kutatók éjszakája 2014
Szeptember 26-án újra megrendezésre kerül Magyarország egyik legnagyobb tudo-

mány-népszerűsítő rendezvénysorozata. Ezen az éjszakán a felsőoktatási intézmények és 

kutató intézetek nyitják ki kapuikat, hogy közelebb hoz-

zák az érdeklődőkhöz az 

egyes tudományterületek 

érdekességeit, aktualitása-

it. Ezen az éjszakán ország-

szerte látogathatsz el olyan helyekre, 

ahova máskor nem lehetséges a belé-

pés. Válogassatok kedvetekre a progra-

mok közül az esemény honlapján: https://

www.facebook.com/kutatokejszakaja

színházak éjszakája 2014

Egy jegy, 27 színház, több mint 300 program egy éjsza-

ka. Idén is lesz Színhá-

zak Éjszakája szeptem-

ber 20-án! Az előzetes 

jegyvásárlás már meg-

kezdődött, látogassatok 
el a ren-
dezvény 
honlap-
jára, válo-
gassatok 
a progra-
mok kö-

zül! http://www.szinha-

zakejszakaja.hu/
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Kell-e megemlékeznünk olyan történelmi 

eseményekről, amelyek nem dicsősége-

sek számunkra? Egyáltalán fontosnak 

tartjuk-e, hogy cserkészeinkkel feleleve-

nítsük történelmünk jelentős momentu-

mait? Milyen kultúrája van a megemlé-

kezéseknek a különböző csapatokban? 

Az első világháború centenáriumán a 

VL e havi témája a cserkészek és a 

világháború.

vl  Mit jelent a Mai fiataloknak az i. világháború?
matits kornél őv. (46.)  Az első vi-
lágháború jelentőségét a második 
mindenképp felülírja. Ez igaz össztár-
sadalmi szinten, és én a fiatalok kö-
rében sem látok ez ügyben eltérést. 
Bonyolítja az I. világháború megítélé-
sét, hogy abban Osztrák-Magyar Monarchiaként 
vettünk részt, független Magyarországként nem 
dönthettünk a részvételünkről.
jávor balázs őv. (205.)  A mai fiataloknak szerin-

tem általában nem jelent sokkal többet 
egy történelmi ténynél. Kivételt képez-
nek persze azok, akiknek felmenői fon-
tosnak tartották, hogy meséljenek erről. 
A cserkészeknél jobb a helyzet, mert a 
magyarságtudat építése céljából és a 

cserkésztörténelemmel összefüggésben is beszé-
lünk a háborúról, ahogy Trianonról is, ami ennek kö-
vetkezménye.

vl  tartotok-e valaMilyen MegeMlékezést a csapatotokkal?
kornél  A világháborúról való megemlékezést ne-
hezíti, hogy kirobbanásának évfordulója nem a ha-
gyományos cserkészévre, hanem nyárra esik, ami-
kor az őrsgyűlések szünetelnek. Az I. világháború-
ról való megemlékezés, diskurzus így inkább az 
azt lezáró, és a magyarságban mindmáig mély 
traumaként élő trianoni békeszerződésről való 
megemlékezés keretei között zajlik. Szerintem ez 

fontos és helyes dolog, hiszen a felelős magyarrá, 
állampolgárrá nevelés nem lehetséges történelmi 
traumáink feldolgozása, az ok-okozati kapcsolatok 
feltárása nélkül.
balázs  Őrssel nemigen, maximum említésszerűen 
foglalkozunk az I. világháborúval. Csapattal adott 
esetben koszorúzáson veszünk részt.

vl  kell eMlékeznünk olyan történelMi eseMényekre, 
aMik neM feltétlenül dicsőségesek?
kornél  Szerintem a történelmünk kapcsán nagyon 
fontos az őszinteség. Természetesen a cserkész-
munkát, ahogyan minden más esetben, a történel-
münkkel való megismerkedés esetében is korosz-
tályokhoz kell igazítanunk. Azonban ez semmiképp 
sem jelentheti azt, hogy történelmi kudarcainkról, 
zsákutcáinkról nem beszélünk.
balázs  Véleményem szerint a nem feltétlen dicső-
séges eseményekre is emlékezni kell, mert a nega-
tív élmények is meghatározóak, azokból is lehet, 
sőt kell tanulni! Egy őrsgyűlésen át lehet beszélni, 
hogy mit lehetett volna másképp csinálni, vagy 
akár csapatszinten egy hadijáték formájában is te-
rítékre kerülhet a téma.

vl  egy háborúban Mi lehet a cserkészek feladata?
kornél  A magyar cserkészmozgalom keresztény 
vallási alapokon álló mozgalomként véleményem 
szerint minden esetben a béke pártján kell, hogy 
álljon. Semmiképpen sem hirdethet agresszív, hábo-
rút támogató gondolatokat.
balázs  A mai háborúk már gépesítve zajlanak, 
gyakran több ezer kilométerre fekszik a támasz-
pont a hadszíntérről. Azt gondolom, hogy honvédő 
háború esetén mindenkinek erkölcsi kötelessége a 
részvétel, másféle háborúkban viszont semmi-
képp sem tenném kötelezővé ezt. A katonaság 
veszélyes műfaj, mert az ember parancsra cse-
lekszik, nincs lehetősége megfontolni az utasítást, 
vagy pláne megkérdőjelezni feljebbvalóját. Ezt 
cserkészek (és hívő emberek) számára nem pre-
ferálnám, mert számunkra az emberi élet védel-
me a legfontosabb. 

első világháború
cserkéSzáj jal
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Azon cserkészeinkre emlékezzünk, akik a hazájukkal szembeni kötelességeiket teljesítették: katonaként, se-besültápolóként, hátországban maradottként, család-fenntartóként, a városi parkokban kerteket kialakítva, élelmiszert termelve.
A történelem az élet tanítómestere. Tanuljunk abból, miért és hogyan jelentős, fontos, tanulságos egy-egy esemény, de nem feladatunk azon keseregni, ha valami nem dicsőséget vagy sikert hozott. Mindezek mellett pedig nem mindig az utolsó történelemlecke az, ami az egészet meghatározza. Az I. világháború kapcsán több fontos dolog is kiemelhető, kezdve az önmérséklet, a megelégedettség, az önállóság, a véleménynyilvánítás, a  felelősség kérdésével, és a többi kérdéssel, mert ezeket mind abból tanulhatjuk meg, ahogy nem kellett volna mindebben részt venni.

Van-e igazságos háború? Vagy ha szimpatikus, iste-nítjük, ha nem szimpatikus, akkor átkozzuk? Tudjuk-e mi a hazánkkal szembeni kötelességünk? Ha hazánk hadban állna, akkor eleget kell tenni a törvényeink sze-rint annak a felelősségnek, hogy hadkötelezettség van. Ha nem fegyveres szolgálatot vállal valaki, akkor is van feladata: dolgozni, tenni az otthon maradt közösségért, termeléssel, lelkierő fenntartásával, stb.
A cserkészek miként képesek háborúban részt venni, ha egyszer a békét tanulták? Mit tudunk tenni a háború elkerülése érdekében? Természetesen cserkészként a fiatalokkal, gyerekekkel való foglalkozás terén lenne kiemelt feladatunk, ahol a család már nem azt a teljes-séget tudja megadni, amit elvárnánk. Bi-Pi katona volt, mégis a béke apostolává vált azzal, hogy a cserkésze-tet létrehozta. 

A társadalom felé minden megnyilatkozásunk jelentős és fontos, hiszen az ország legnagyobb ifjúsági szerve-zete vagyunk.

cserkészájjal:
az mcssz álláspontja(solymosi balázs cst. 205.)



Dr. Grynaeus András cst. (205.) törté-

nelem tanár, régész. Ráragadt egy indi -

ános keretmesés név: Hosszúpuska, 

röviden HP. Egyik szakterülete az idén 

száz éves évfordulóhoz érkezett első 

világháború.

vl, nagy emese  a cserkészMunkád az újjáalakulás 
óta folyaMatos. Már fiatal felnőtt voltál, aMikor fo-
gadalMat tettél huszonegy évesen. ebben a korban ta-
lán a fiatalokat inkább az szokta foglalkoztatni, 
hogy az egzisztenciájukat tervezzék, párkapcsolatot 
építsenek. benned Miért jelent Meg a vágy, hogy a cser-
készethez csatlakozz, aMiről olyan sok tudnivalóval 
kevesen rendelkeztek akkoriban. honnan isMerted a 
MozgalMat?
hp  Az édesapám annak idején cserkész volt, ti-
zenéves az utolsó dzsembori környékén. Arról is 
szó volt, hogy kimegy a hatodikra, a franciaor-
szági Moissonban rendezett 1947-es dzsemborira. 
Így tőle sokat tudtam a cserkészetről. A másik 
forrás az unokabátyám: ő külföldi magyaroknál 
volt cserkészvezető. A hatvanas évek elején 
mentek ki Németországba, Stuttgartban lett cser-
kész, ott nőtt föl, parancsnok lett. Tizennégy éves 
koromban egy nyáron kihívott magához, és be-
kapcsolódtam a csapat életébe. A harmadik for-
rás, hogy a budapesti piarista gimnáziumba jár-
tam, és a nyolcvanas évek elején az osztályfő-
nökeink valami olyasmit csináltak iskolai keretek 
között, ami nagyon emlékeztetett a cserkészetre. 
Nyáron rendszeresen három különböző típusú 
mozgótáborunk volt, eveztünk, bicikliztünk, gyalo-
goltunk. Év közben is voltak túrák. A negyedik 
forrás pedig az volt, hogy én egy viszonylag zárt 
kisközösségben nőttem föl. Volt egy ismerős csa-
ládapa, aki a saját gyerekeinek és barátaiknak 
szervezett egy olyan közösséget, ami sok 

elemében szintén a cserkészetre emlékeztetett. 
Utólag persze kiderült, hogy a báty ja cserkészve-
zető volt. Én ebben a közegben nőttem föl, tele él-
ményekkel. Amikor a rendszerváltáskor a cser-
készet újraindulhatott, én már huszonegy éves 
fej jel tudatosan kerestem azt, hogyan tudom itt a 
helyemet megtalálni, miként tudom továbbadni, 
amit én gyerekként kaptam. 

vl, emese  azt gondoloM ennek alapján, hogy kissrá-
cként is érdekelhetett a történeleM, a visszatekintés. 
vagy netán fizikusnak készültél?
hp  Általános iskolás koromban tengerész szeret-
tem volna lenni, aztán később valóban elméleti fi-
zikusnak készültem. Amikor bekerültem a gim-
náziumba, a fizikatanárom döbbentett rá arra, 
hogy lövésem sincs hozzá. Aztán szép lassan 
kezdtem a történelem irányába elmozdulni, majd 
a régészet lett a szakterületem. Az egyetemen 
történelem és magyar szakon kezdtem, aztán a 
magyart cseréltem le a régészetre. Történelemta-
nárként az ember számos terület felé nyitott. Én 
a középkorral szeretek foglalkozni, illetve a mo-
dernebb történelemben is vannak olyan idősza-
kok, amelyek jobban érdekelnek. Ilyen az első vi-
lágháború, ami nagyon izgatja a fantáziámat. A 
jelenleg élők visszaemlékezései még egy olyan 
terület, ami viszonylag közel áll hozzám.

vl, emese  egy laikus gondolat: száz évvel ezelőtt 
korszakváltást élt Meg az eMberiség többsége. jelentős 
geopolitikai és gazdaságiváltozás előzte Meg a háború 
kirobbanását. bizonyos érteleMben isMét egy korszak-
váltás küszöbén, közben vagyunk.
hp  Nehéz megmondani, mi zajlik jelenleg, majd 
húsz év múlva tudjuk pontosabban értékelni. 

Isten, Haza, Embertárs
háborúban
mi a sorrend?

Isten, haza, király
írta: Nagy Emese, Zöllner Anna csst. (1926.)

interjú
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Amikor száz éve kitört az első világháború, nem 
gondoltak nagy háborúra. Amikor bekövetkezett 
a szarajevói merénylet, elment nyaralni a császár 
és a német vezérkari főnök. Szabadságot vettek 
ki, mert nem érezték át, hogy ebből milyen 
konfliktus lehet. Utólag azt látjuk, hogy ennek az 
volt az oka, hogy a kor politikai gyakorlatában 
benne volt a fegyveres fenyegetőzés szokása. 
Sokszor csak blöffölésig mentek a dolgok. Ekkor 
viszont egyre emelkedett a tét, és eljött az a pil-
lanat, amikor már nem volt visszaút, és elindult a 
folyamat. Arra sem gondolt volna senki, hogy ez 
egy négy évig elhúzódó öldöklés lesz. Erre idéz-
zük a klasszikus mondást II. Vilmos német csá-
szártól: Mire a falevelek lehullnak, katonáink visz-
szatérnek. És tényleg komolyan is gondolta, hogy 
így lesz. Mindeközben a technika gyors fejlődé-
sen ment keresztül; a hadsereg gépesítése, a 
fegyverek korszerűsítése miatt megsokszorozó-
dott a mészárlás mértéke. 

vl, emese  Mi az, aMi a Merényletből világMéretű há-
borút eredMényezett?
hp  Alapvetően gazdasági oka volt a folyamat-
nak. Az a gazdasági modell, ami ebben az idő-
szakban meghatározó volt, konfliktust idézett elő. 
A XIX. század végén úgy gondolkoztak, hogy 
egy modern ország csak fehér emberekből állhat, 
és minden országnak jár gyarmat. Ami piacot, ol-
csó munkaerőt jelentett, és nyersanyagforrást. 
Ezt a koncepciót mindenki elfogadta – a fehér 
emberek közül -, és ki-ki a maga módján építette 
ki a gyarmatbirodalmát, mint például Anglia. 
Amerika más utat választott, Dél- és Kö-
zép-Amerikával épített ki gazdasági kapcsolatot.

Voltak olyan országok, amelyek kimaradtak a 
sorból, ilyen Németország, az Osztrák-Magyar 
Monarchia, Olaszország, melyeknek először is 
létre kellett jönniük. Ha már a területekről van 
szó, a Monarchiának messze északon, az észa-
ki sarkkörön túl jutott a Ferenc József-föld, ahol 
pont három jegesmedve és két fóka él. Semmire 
nem jó. Miközben ezek az országok óriási gaz-
dasági potenciállal, területtel, lakossággal rendel-
keztek, ezért ők is megfogalmazták a kor logiká-
ja szerint, hogy nekik is kell gyarmati terület. Osz-
szuk újra a gyarmatokat! Nyilván a gyarmatokkal 

rendelkező országok erre nem voltak hajlandóak, 
nőtt köztük a feszültség, kisebb konfliktusok jöt-
tek. Ilyen volt a marokkói válság 1910 körül, ami-
kor a németek megpróbálták kierőszakolni, hogy 
az addig független Marokkó ne a franciák, hanem 
az ő befolyásuk alá kerüljön. 

A második marokkói válság alatt megállt a leg-
modernebb Párduc cirkálóhajó Agadír kikötőjé-
ben, és azt üzenték a marokkóiaknak, hogy vagy 
teljesítik a követelésüket, vagy rommá lövik a vá-
rost. Szerencsére diplomáciai megoldás született, 
de itt is fegyveres fenyegetőzésről beszélhetünk. 
Ellenben 1914-ben nem sikerült diplomáciailag 
megoldani a feszültséget, vagyis amire erre sor 
került volna, már elszabadultak az események.

vl, emese  az oszMán birodaloM felboMlása után 
hozzánk a balkáni területek voltak a legésszerűbb kö-
zelségben, és Még „gazdájuk” seM volt. rájuk is több 
ország fente a fogát. esélyes volt a Monarchia?
hp  Puskaporos hordó – így hívták már akkoriban 
is a balkáni térséget. Az 1880-as évek végén 
megszabadult az oszmánok fennhatósága alól, 
de az összes, a térségben lévő hatalom szerette 
volna megkaparintani, befolyása alá vonni. Az 
oroszok azért, mert a keleti kereszténységhez 
tartozó lakossága is van, a Monarchia azért, mert 
szomszéd, és nyugati keresztények is lakják a 
földjét. Illetve meg jelennek az angolok és a fran-
ciák is, lévén a terület fontos földrajzilag: a Bosz-
porusz, Dardanellák, égei-tengeri szigetvilág, 
vagyis Európa és Ázsia határvidéke stratégiai 
szempontból kulcsfontosságú. Az angolok sze-
rették volna minél tovább fenntartani a török biro-
dalmat, mert egy gyengülő, haldokló hatalom sok-
kal könnyebb falat. Mindeközben fontos tényező, 
hogy az európai példákat követve meg jelent a 
területen a nacionalizmus, és az itt élő népek is 
saját államokat akartak létrehozni. Óriási problé-
ma viszont a mai napig, hogy mint a Kárpát-me-
dencében, úgy a Balkánon is össze vannak keve-
redve a népek. Ezért nem lehet etnikai határokat 
húzni, mert a földrajzi egységek nem egyeznek. 
Rajzolgattak már akkor is határokat, először a 
berlini konferencián, aztán a két balkáni háború 
után, de ezek egyike sem jó, azóta sem. Nincs 
vége, nincs megoldása ennek a történetnek.

vl, zöllner anna  Mi volt a fő Meghatározó elv a 
két katonai töMb kialakulásakor? 
hp  A kezdetekkor az volt az elképzelés, hogy 
vannak azok az országok, amelyek gyarmatokat 
szeretnének. A már említett Németország, 
Olaszország és az Osztrák-Magyar Monarchia 
szomszédos központi hatalmak. A későbbiekben 
az olaszok szép lassan kivonták magukat a cso-
portból. Inkább ahhoz húznak, aki többet ígér. A 
háború kitörésekor semlegességet deklaráltak, és 
a következő év azzal telt el, hogy mind a két fél 
próbálta őket lekenyerezni, végül az Antant 
nyerte a licitet. Mert ígéretük alapján nem csak 
Triesztet és Dél-Tirolt kapnák meg, hanem az Ad-
riai-tengernek a másik felén fekvő mai Horvátor-
szág illetve Albánia területeiből is részesülnének. 
Az olaszok ősi nagy álma, a Római Birodalom 
helyreállításának kísérlete realitássá vált. (Tegyük 
hozzá, hogy végül mégsem kaptak meg minden 
területet.) Stratégiai helyzetét kihasználva az An-
tant hatékonynak tűnő támadást indított Bécs el-
len. Ha 1915-ben sikerült volna áttörni Isonzo és 

Doberdo térségét, a Julia-Alpok vonulatát, onnan 
már csak egy ugrás lett volna Graz és az oszt-
rák főváros.Itt került homokszem a gépezetbe, 
mert viszonylag gyorsan felvonult a Monarchia 
főként magyarokból álló serege. A székesfehér-
vári és nagyváradi volt a két legnagyobb ezred, 
és ezek a katonák megállították az olasz előre-
nyomulást, és elkezdődött az isonzói csaták so-
rozata.

vl, anna  1914-ben alig Másfél éves volt a hazai 
cserkészet. hol tartott ekkoriban a MozgaloM?
hp  Nagyon kevés adat van erről. Amit tudni le-
het, hogy óriási csapást jelentett a cserkészetre, 
és a fejlődését alaposan visszavetette, hogy ép-
pen csak elkezdtek működni a csapatok, amikor 
elvitték a vezetőiket katonának. Hadköteleseket, 
tanárokat, mérnököket, helyi értelmiségieket, aki-
ket tartalékos tisztnek szántak. Lévén, a hadse-
regnek kevés vezetője volt, és óriási szükség 
volt a csapatoknál szolgálatot teljesítő tisztekre. 
Végül sajnos közülük arányaiban is nagyobb volt 
a veszteség a hadsereg egészét tekintve, mert 
az első sorokban harcoltak a katonákkal együtt. 

interjú
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Tehát azok az emberek, akik helyi értelmiségi-
ként a csapatokat elindították, kikerültek a frontra, 
és nagyon sokan ott haltak meg. Vagy négy év 
múlva kerültek vissza, meglehetősen megviselt 
állapotban, nem biztos, hogy alkalmasak voltak 
csapatok vezetésére.

vl, anna  hogy tudta összeegyeztetni a frontharcot 
egy vezető azzal, hogy isten országát építse itt a föl-
dön?
hp  Akkoriban az emberek még egészen másho-
gyan gondolkodtak a hadviselésről. Olvasva visz-
szaemlékezéseiket, beszélgetve a második világ-
háborút megélt emberekkel, az ő értékrendjük-
ben abszolút másképp voltak a dolgok. Isten, 
Haza, Király – egyértelműen ez volt a sorrend. 
Ma ez nagyon sok ember számára nem egészen 
egyértelmű. Ha arról lenne szó, hogy hazafias kö-
telességedet kell teljesítsed, akkor  a mai ember 
ezen elkezd gondolkozni. Nem azon, hogy telje-
sítse vagy sem, hanem hogyan tudja hatékonyan 
teljesíteni. Orvosi diplomával az a feladata, hogy 

kimenjen, és az első körben lelövesse magát, 
vagy önként jelentkezik katonaorvosnak, vagy 
megvárja, míg behívják orvosnak. 

Az első világháborúban ez a kérdés fel sem me-
rül az emberekben. Ma úgy mondjuk, hogy birka 
módjára hajtották őket a vágóhídra: ha a haza, 
az uralkodó ezt kívánja, akkor gondolkodás nél-
kül megteszem. Az elmúlt száz évben ebben a 
kérdésben óriási változás zajlott le a fejekben. 
A második világháborúban szolgáló cserkészek 
visszaemlékezéseiből kiderül, hogy ők már hasz-
nosították a cserkésztudásukat a fronton is. Is-
merték a növényeket, tudták, mit lehet megenni, 
mit nem, gyakorlottak voltak a túlélésben. 

vl, emese  Mi történt az első világháború alatt az 
otthon Maradt cserkész gyerekekkel?
hp  Azok a cserkészek, akik megmaradtak, és 
átvészelték a vezetői hiányt, szervezett formá-
ban próbáltak bekapcsolódni a hátország munká-
jába. Tudjuk, hogy amikor katonavonatok érkez-
tek haza a frontról, vagy sebesülteket hoztak, a 
cserkészek szolgálatot láttak el: hordágyat vittek, 

élelmet osztottak. De még egy törést okozott a 
háborút követő politikai helyzet, a köztársaság ki-
kiáltásával járó bizonytalanság 1918-ban, aztán a 
Kun Béla tanácsköztársasága, amikor betiltják a 
szervezetet, és megpróbálnak kommunista ifjú-
sági mozgalmat formálni belőle. Amikor 1920-21 
körül normalizálódik a helyzet, lényegében nullá-
ról kellett kezdeni a munkát.

vl, anna  olyan csapatok voltak a tanácsköztársa-
ság alatt, akik titokban próbáltak Működni?
hp  Biztos, de nem tudunk róluk semmit. Minden-
esetre a hatalommal komoly és látványos szem-
beállásra nem került sor a három hónapos idő-
szak alatt, ahogyan 1945 után is jó pár hónap telt 
el, míg először jelentkeztek csapatok közti fe-
szültségek a beolvasztási kísérletek miatt. 

vl, emese  a cserkészet történetében és jelenében is 
Mentes kellene, hogy legyen a pártpolitikától, Mégis, 
Mintha jelen lenne egyfelől a Militáns jelleg, és az erős 
antikoMMunista beállítódás.
hp  Mivel a cserkészet kezdetektől fogva nagyon 
markánsan értékrendi alapokon áll, elég egyértel-
mű, hogy melyik politikai irányzatok szimpatizál-
nak vele és melyek nem. Az a kérdés, hogy 
ezekre a kapcsolatépítésekre, befolyásolási kísér-
letekre a cserkészet és az adott párt hogy rea-
gál: képes-e mindkettő tiszteletben tartani a mási-
kat, tudomásul venni, hogy mi egy politikamentes 
szervezet vagyunk, nem foglalkozunk napi politi-
kával, de szakmai anyagokban, az ifjúságot érin-
tő kérdésekben együtt tudunk működni. Azonban 
köszönjük, a párt rendezvényein nem kívánunk 
meg jelenni!

Angliában vagy például az Egyesült Államokban 
nagyon más a politikai kultúra. Rengeteg politi-
kai kérdésben közmegegyezés van. Politikai vál-
tógazdaság van, bal- és konzervatív oldal válto-
gatja egymást, de külpolitikájukban nincs érdemi 
különbség, mert a nagy, és hagyományos múlttal 
rendelkező pártok programjában rengeteg közös 
elem van. Az ifjúsággal való foglalkozás, az érté-
kalapúság szintén közös a pártok gondolkozásá-
ban, és ezért a cserkészet nem kerül konfliktus-
ba a pártokkal, az adott pillanatban lévő államha-
talommal. Nálunk, és a hasonló történelmi múlttal 

rendelkező országokban azért nehezebb a cser-
készet helyzete, mert a politikai kultúra, gyakorlat, 
önmérséklet egyszerűen hiányzik, nem alakult 
ki, és emiatt mindenki keresi az útját, a pártok in-
kább rövidebb szakaszokban gondolkodnak, a 
cserkészet viszont nem.

vl, anna  1918-ban véget ért a háború, elvesztettük a 
vezetők egy részét. 1919-ben betiltják a cserkészetet, 
Majd jön trianon. ehhez képest 1933-ban Már Mi ren-
dezzük Meg a világdzseMborit. hogyan épült újjá a 
MozgaloM?
hp  Rejtély, hogyan volt erre képes. Amit tudunk, 
hogy a húszas évek legelején jogilag is, és az or-
szág stabilizálódásának következtében ismét le-
hetőség volt a cserkészetre, hihetetlen fejlődésen 
ment keresztül a mozgalom. Négy-öt éven belül 
intézményei lettnek, újság ja, székháza, parkjai, és 
elindult egy szédítő fejlődés útján. Ekkoriban még 
nem kapott állami támogatást. A dániai dzsem-
borin elért kitűnő eredmény – harmadikak lettünk 
az angolok és amerikaiak után – hívja fel a fi-
gyelmet az állami vezetők felé, hogy mai szóval, 
jó országimázs lehet a cserkészet. Ekkoriban 
kezdik el támogatni a mozgalmat. Ennek a folya-
matnak a betetőződése az 1933-as 4. Cserkész 
Világdzsembori Gödöllőn, ahol az állam egyértel-
műen melléáll a szervezésnek, például a hadse-
reg részéről komoly támogatást kap, tegyük hoz-
zá: teljesen logikusan. Ma is így van, például a 
legutóbbi, svédországi dzsemborin is a hadsereg 
biztosította a területet, ahogy nekünk is tavaly az 
NNT 2013-on, Ócsán. 

Az akkori fejlődés hátterében ott húzódik az, 
hogy óriási igény volt a cserkészetre: itt a gye-
rekekkel szervezetten foglalkoznak, a városba 
áramló fiatalokkal történik valami hasznos, amit 
az iskolarendszer nem tud kielégíteni, és a cser-
készet lesz az, ami a pedagógiájával, módszer-
tanával meg tudja szólítani a gyerekeket, akik 
tömegével akarnak csatlakozni. Hamarosan ki-
termelődik az a vezetői réteg, őrsvezetők, se-
gédtisztek, parancsnokok és szövetségi veze-
tők, akik a cserkészek mellé állnak, és ott találjuk 
azokat a fiatalembereket is, akik túlélik a háborút: 
Sík Sándor, Sztrilich Pál. Ők lesznek a cserkészet 
következő évtizedének a meghatározó alakjai. 
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Egy évvel ezelőtt elhatároztuk, 
hogy az Első Világháború kitöré-
sének 100. évfordulójára a csa-
pat első világháborús korszak-
kal bővül. Másfél év kemény és 
áldozatos munkájával létrehoz-
tuk az Első Világháborús egy-
ségünket, mely a Magyar Királyi 
29. Honvéd Gyalogezrednek ál-
lít emléket, melyben többek kö-
zött Somogyváry Gyula, a le-
gendás Gyula diák is harcolt. 
Munkánk elismeréseként a mi 
csapatunkat kérte fel a Had-
történeti Múzeum a Múzeumok 
Éjszakájára, hogy a Múzeum 
előtt bemutatót tartson a ren-
dezvény alatt. Másik mérföld-
kő a csapat életében a 29. ez-
red (1945-ben lerombolt) emlék-
művének újra-avatása, melyen 
szintén a mi csapatunkat kér-
te fel Honvédelmi Minisztérium, 
hogy díszőrséget adjunk.

Általában arra törekszünk, 
hogy a hagyományőrzés havi 
egy-két alkalomnál ne jelent-
sen több elfoglaltságot, hi-
szen ennyi egy „civil” em-
bernek is sok lenne, azon-
ban nálunk arra is kell figyelni, 

hogy a cserkészéletre is maradjon idő, hiszen 
minden hagyományőrzőnk cserkészvezető. 
Természetesen idén nyáron ezt képtelenség 
volt tartani, a világháború kitörésének száza-
dik évfordulója kapcsán olyan sok meghívást 
és felkérést kaptunk, amit lehetetlen volt mind 
elfogadni, de így is volt egy olyan időszak, ahol 
öt egymást követő hétvégére volt hagyo-
mányőrző programunk.

A hagyományőrzés az egyik legváltozato-
sabb elfoglaltság: gyakran hívnak, hogy ad-
junk díszőrséget vagy tartsunk bemutatót. 
Évente többször kapunk meghívást külföldi 
rendezvényekre is, ezekre azonban sajnos 

katonai hagyományőrzés egy olyan szó-
rakoztató-oktatási tevékenység, mely-
nek során egy adott történelmi korszak 

vagy katonai esemény bemutatására törekszünk 
élő szereplőkkel, korhű ru-

házatban és felszereléssel. Ez nem új dolog, hiszen 
már a XIX. század második felében is voltak ilyen 
rendezvények, bár ezek elsősorban szórakozta-
tó jellegű, egyszeri események voltak. Magyaror-
szágon a nyolcvanas években kezdődött a hagyo-
mányőrzés szélesebb körben, ekkor alakultak az 
első hagyományőrző egyesületek. A szocializmus-
ban szigorúan ellenőrizték ezt is, így első-második 

meg a XX. század katonai hagyományőrzésének 
a lehetőségét, ám így is évekbe telt, mire az első 
ilyen csapatok megalakultak a kilencvenes évek 
közepén.

Egyesületünk, a Honvéd Kerékpáros és Hagyo-
mányőrző Egyesület három éve alakult, először 
második világháborús Honvéd Kerékpáros csa-
patként. Bár nincs kikötve, de úgy hozta az élet, 
hogy a csapatnak kizárólag cserkészek a tag jai. 

a

    honvéd
hagyományőrzés

írta: Irsay-Nagy Dénes st. (426.)

világháborús hagyományőrzés szóba se jöhetett, 
a legtöbb egyesület honfoglalás-kori vagy közép-
kori, illetve 1848-49-es honvéd vagy huszár hagyo-
mányőrzéssel foglalkozott. A rendszerváltás hozta 

beszámoló
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Hajnali fél hat, ráadásul szombat. A 

legtöbb ember ilyenkor még az igazak 

álmát alussza, én viszont a Kopaszi 

gát felé igyekszem, az IRONMAN 70.3 

versenyre. No, nem versenyzőként, 

én sajnos nem vagyok ilyen kemény 

legény, akarom mondani leány, ha-

nem önkéntes segítőként. A versenyt 

elsőként rendezik közép-kelet-európai 

helyszínen.

bemelegítés
Kicsit izgulok, mert egyrészt még nem dolgoz-
tam ilyen eseményen, másrészt senkit nem is-
merek személyesen abból a nagy jából 60 em-
berből, akik velem együtt a Cserkészszövetsé-
gen keresztül jelentkeztek önkéntesnek. A fehér 
regisztrációs sátor előtt már több egyenruhás 
cserkész áll. Lejelentkezem a pultnál, átveszem 
az IRONMAN felira-
tú pólót, sapkát, há-
tizsákot és az ele-
mózsiát, majd oda-
megyek egy cserké-
szekből álló csoport-
hoz. Bemutatkozom 
és elmondom, én is a 
Cserkészszövetség-
től érkeztem, bár nem 
vagyok cserkész. Ked-
vesen fogadnak, máris 
úgy érzem, hogy nem 
leszek ma egyedül. A 
cserkészekkel együtt 
a 2. számú frissí-
tő ponthoz kerülök. A 
feladatunk mosolyog-
va kínálni és átadni a 

futóknak a vizet, kólát, energiaitalt, banánt, a vi-
zes frissítő szivacsot, és valamiféle zselés vita-
mint. Ez elég undorító, de azt mondják, a sporto-
lóknak hasznos. Közben pedig biztassuk a ver-
senyzőket – kérik a frissítőbázis vezetői. Ezzel 
biztos, hogy nem lesz probléma, mindenki na-
gyon lelkes, már most próbálgatjuk, milyen buzdí-
tásokat kiabálunk majd. Én az első vizes pulthoz 
kerülök, a csapatomban rajtam kívül mindenki 
cserkész, mégsem érzem magam kívülállónak. A 
hangulat nagyon jó, beszélgetünk, ismerkedünk, 
és jókat nevetünk. Különösen, amikor az egyik 
vízcsap csatlakozója szétpattan, és óriási vízsu-
gár teríti be a közel állókat. 

Figyelem! Főpróba! Mindenkit kérnek, álljon fel a 
saját frissítő pontjára, két önként jelentkező pedig 
végigfut az állomáson, mintha versenyző lenne. 
Minden rendben, a főpróba tökéletesen sikerül, 
bár a két cserkész fiú nem nagyon 

a tenyerünkből ittak

a hercegek is

írta: Sándor Viktória

nem mindig tu-
dunk elmenni 
idő- vagy pénz-
hiány miatt. Időn-
ként tartunk isko-
lákban rendhagyó 
történelemórát is, 
melynek kereté-
ben bemutatjuk a 
felszerelésünket, 
egyenruhánkat, és 
előadást tartunk 
az adott korszak-
ról. A katonai ha-
gyományőrzés 
nem lenne teljes 
hadijáték nélkül, 
ahol egy-egy hí-
res történelmi 
eseményt játszunk 
újra. Augusztus végén Pápán vettünk részt egy 
nagyszabású hadijátékon, ahol más hagyományőr-
ző csapatokkal (lovasokkal és tüzérséggel) közösen 
mutattuk be közönség előtt a pápai 7. Honvéd Hu-
szárezred hősies, de szomorú emlékű Gorodok-Sa-
tanow-i rohamát. 

Az előttünk álló időszak is mozgalmasnak ígér-
kezik: szeptemberre van egy felkérésünk, hogy a 
Nemzeti Vágta (szeptember 20-21) alatt építsünk fel 
egy első világháborús tábort a Városligetben, októ-
berre meghívásunk van egy hadijátékra a Komáro-
mi Erődbe, decemberben pedig Lengyelországban 
képviseljük hazánkat a limanowai csata emlékün-
nepségén.

A legtöbb hagyományőrző csapattal ellentétben mi 
lányokat is szeretettel fogadunk, ők korhű ápolónő 
egyenruhában vesznek részt a rendezvényeken. 
Jelenleg a csapatunknak 10 tag ja van, Budapest 
mellett Jászberényben, Szerencsen és Kiskunfé-
legyházán. Ter-
vezzük a csa-
pat bővítését, 
így szeretettel 
fogadunk új je-
lentkezőket, fiú-
kat és lányokat 
egyaránt. A ha-
gyományőrzés 
jellegéből adó-
dóan elsősor-
ban 18 év felettieket várunk, de szülői engedéllyel 
16 éves kor fölött már lehet csatlakozni hozzánk. 
A jelentkező először próbaidős lesz, ahol néhány 
hónap alatt kipróbálhatja, hogy olyan-e a hagyo-
mányőrző élet, mint amilyennek elképzelte. Saj-
nos a hagyományőrzés nem egy olcsó elfoglalt-
ság, első évben 2-3 nyári tábor díjába is belekerül 
a felszerelés, szerencsére ezt nem egyben, hanem 
apránként kell kifizetni. Természetesen van arra le-
hetőség, hogy valaki minden kötelezettség nélkül 
részt vegyen egy-két rendezvényünkön és eldönt-
se, bele akar-e vágni. 

beszámoló
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foglalkozik a frissítőkkel, inkább versenyt futnak. 
Valaki felfedezi, hogy az alsó rakparton már bi-
cikliznek a versenyzők. Pillanatokon belül az ösz-
szes önkéntes ott csüng a korláton és hatalmas 
buzdításba kezdünk. Minden kerékpárost meg-
tapsolunk, szól a hajrá, hajrá, különösen a ma-
gyar versenyzőknek. A legtöbb biciklis felpillant, 
és ránk mosolyog, egyesek kézmozdulattal is jel-
zik, hogy még hangosabban biztassuk. Na, et-
től az eddiginél is nagyobb lesz a lelkesedés, és 
mindenki torka szakadtából üvölti, hogy go, go! 
vagy hajrá, hajrá! 

Hamarosan érkezik az első futó – jelzik a szer-
vezők, így beállunk a helyünkre. És feltűnik a fel-
vezető bicikli, utána pedig a versenyző. Olyan 
a Műegyetem előtti tér, mint egy méhkas: spon-
ge, sponge, szivacs, szivacs, water, water, víz, 
víz, red bull, kóla, banán, banana, zselé…. És zúg 
a taps, sivítanak a füttyszók a versenyzőnek. 
Hihetetlen a hangulat, és ezt a futó is érzi: lát-
szik, hogy hálás érte. Jön a következő verseny-
ző, majd még egy, és egyszer csak felsűrűsödik 
a mezőny. Az egyik cserkészlány szinte min-
den versenyzőnek kiabálja a nevét a hajrá mellé. 
Furán néznek rá a futók, és mi, a társai is. „Milyen 
fanatikus triatlon rajongó lehetsz, hogy minden-
kinek tudod a nevét!” – fordulok oda hozzá. „A 
rajtszám alatt van a neve!” – a válasz nagy de-
rültséget okoz a frissítő pontunkon, és mostantól 
az egész csapat névre szóló biztatással fogad-
ja a mellettünk elhaladó versenyzőket, akik ezt 
széles mosollyal fogadják.

pit-bull
Folyamatosan töltjük a poharakat, fáradunk, de 
a lelkesedés nem hagy alább.  „Ingyen Red Bull”, 
„Red Bull, pit bull”, „free cola” – kiabálják a há-
tunk mögött lévő cserkészek. Nem tudom, a 
többi frissítőnél hogyan haladnak át a verseny-
zők, de itt nevetve. Egyszer csak felhangzik a 
„Jó munkát!” kiáltás egy futótól, aki ezért a szo-
kásosnál is hangosabb szurkolásban részesül 
minden körénél.

Kimerültek a versenyzők, mégis szinte mindig el-
hangzik tőlük a köszönöm, vagy a thanks, 

ha elveszik a vizet. Még a bahreini her-
ceg is megköszöni, hurrá! Nem minden 
nap mond köszönetet az embernek egy 
herceg.

Go, Vincenzo! – hangzik a kiáltás tőlünk, 
majd csattan a puszi a versenyzőtől a vi-
zet adó cserkészlány arcán, és az el-
téveszthetetlen olasz kézmozdulat kísére-
tében a hangos „grazie” mindannyiunknak. 
Elképesztő érzés ez! Olyan, mintha hozzá-
adnék valamit ahhoz, hogy ezek az em-
berek végig tudják csinálni ezt a kemény 
versenyt, és ezzel a többiek is így vannak. 
Érkezik Józsi bácsi, aki nagy jából 65 éves 

lehet – ez az utolsó köre. Az idős versenyző meg-
áll a vizes pontunkon: „Tündérek vagytok! Nagyon 
sokat köszönhetek nektek!”. Hatalmas taps és ová-
ció kíséri végig Józsi bácsit a frissítő állomáson, 
bár néhányan elfordulunk egy pillanatra, hogy letö-
röljük a meghatottság könnyeit.

Egyre ritkábban érkeznek a futók, közeledik a 
verseny vége. Bánom, és azt hiszem, nem va-
gyok egyedül az érzéssel. A több óra, amit végig 
kiabáltunk, buzdítottunk, és nevettünk, valahogy 
most perceknek tűnik. Megérkezik az utolsó be-
futó. Harsog a temperamentum csatakiáltás a 
Műegyetem előtt. „Ezt a koreográfiát most tanul-
tátok be?” – érdeklődik nálam az egyik szerve-
ző. „Nem, ők a cserkészek. Ez az egyik csatakiál-
tásuk” – mondom, és büszkén nézem, ahogy te-
lefonnal veszik fel őket a szervezők és a közön-
ség, a versenyző pedig sorban pacsizik velük, és 
tapsol nekik.

Vége van. Befutott az utolsó IRONMAN is. Pako-
lunk. Olyan csönd lett! De amikor feltűnik egy bi-
ciklis Ironman finish pólóban, kerékpárján a jól is-
mert rajtszámmal, összebeszélés nélkül mindenki 
feláll sorban, és hatalmas taps kíséri a vasembert 
a rakparton. Ugyanígy gratulálunk minden befutott 
Ironman-nek, aki elhalad előttünk. Van, aki megáll, 
és úgy mond köszönetet nekünk, de a szé-
les mosolyt, a hálás tekintetet és a köszönöm, 
vagy thank you kiáltást mindegyiktől vissza-
kapjuk. Nagyon jó érzés. Fizikailag fáradtan, de 
lelkileg teljesen feltöltődve indulunk haza. 

levezetés
Másnap reggel már ismerősként köszöntjük 
egymást a cserkészekkel. Aznap rendezik a 
gyerekek versenyét, az IRONKIDS-t, ezen kí-
vül a BEFiTRUN-t, olyan férfiaknak, akik úgy 
érzik, valami miatt kijöttek a formából, és az 
IRONGIRL futást. A cserkészek már gyakor-
lottan foglalkoznak a gyerekekkel az IRONKI-
DS-en, én viszont nem tudom, mit csináljak, 
amikor egy kisfiú rémisztő zokogásban tör ki, 
amiért csak negyedik helyezést ér el. Próbálom 
vigasztalni, de hiábavaló. Megérkeznek a szülei 
hála Istennek, mert nem sok híja van, hogy én is 
elbőg jem magam. Négytől tizenhét évesig min-
den korosztályból vannak gyerekek. Nagyon ara-
nyosak, ahogy küzdenek, és mindenki első akar 
lenni. Mi a célnál vagyunk, érmeket akasztunk a 
gyerkőcök nyakába, mindegyik kap egyet. Sok-
sok csillogó szempár néz ránk hálásan. Leírha-
tatlan élmény. 

Délután a BEFiTRUN-on, és a hölgyek 
futóversenyén osztjuk a frissítőket. Már 
mindenki gyakorlottan áll fel a helyére, 
a szervezőknek mondani sem kell, mi a 
feladat. Ugyanolyan lelkesen biztatunk 
mindenkit, ahogy a fő napon. Az utolsó 
női versenyzőnek alagutat formálunk a 
frissítő állomáson, azon áthaladva fut a 
cél felé. Ő is megtapsol minket. 

Vége van minden versenynek, össze-
pakolunk és visszamegyünk a bázisra, 
a Kopaszi gátra. Valahogy senki nem 
akar hazaindulni. De hiszen nagyon 

sok és fontos dolgot kell megbeszélnünk! Aztán 
lassan sorban elbúcsúzunk, én egy cserkész-
lánnyal együtt biciklivel távozok. Felveszem az 
IRONMAN-es pólót és sapkát, hátha azt hiszik 
az emberek, hogy én is végigcsináltam egy ilyen 
versenyt. Láthatóan többen ebben a tévhitben él-
nek. Amit én nagyon élvezek. 

beszámoló

A főnapon 1,9 kilométer úszást, 90 kilométer kerék-pározást, illetve 21,1 kilométer futást kellett teljesíte-niük a triatlonosoknak egyhuzamban. A versenyen 57 országból közel kétezren indultak, a versenyzők 70%-a külföldi volt, köztük a három bahreini herceg.

tudtad?

az ironman

Vezetők Lapja  18  Vezetők Lapja 19



A vezetéspélda1989-ben lettem cserkész. Akkor még 
volt Magyarországon sorkatonai szolgá-
lat. Negyedikes gimnazista voltam, és a 

353-as Chernel István cserkészcsapat tag ja, mi-
kor elvittek sorozásra. A sorozóbizottság előtt 
gyorsan kiderült, hogy teológián folytatom tanul-
mányaimat. Már nem emlékszem pontosan, de a 
mondandójuk értelme az volt, hogy nincs szük-
ség papokra a Magyar Néphadseregben, így nem 
lettem sorkatona, de a katonaságot mégsem 
úsztam meg.

Mekkorát fordult a világ! Magyarországon 1994. 
január 10-én írták alá azt a megállapodást, mely 
által létrejött a Katonai Ordinariátus. A tábori lel-
készek katonák között végzett szolgálata, mely 
régi hagyományokkal rendelkezett Magyaror-
szágon, negyvenéves szünet után szerveződött 
új já.  A HM Tábori Lelkészi Szolgálat Magyaror-
szág Alaptörvényének VII. cikke, továbbá a lelki-
ismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az 
egyházak, vallásfelekezetek és vallási közössé-
gek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény, a 
szolgálat alapító okirata, valamint más egyházi 
és katonai szabályzók szerint működik.

2009-óta szolgálok tábori lelkészként. A kérdés-
re, hogy vettem-e valami hasznát a cserkész 
múltamnak a honvédségnél, illetve a Tábori Lel-
készi Szolgálatban, a válasz igen is, meg nem is. 
Mielőtt azt gondolnátok, hogy mivel a cserkészet 
is egyenruhás szervezet, és a honvédség is az, 

nincs nagy különbség köz-
tük, elárulok egy titkot: van. 
A cserkész szereti a ter-
mészetet, jó az állatokhoz 
és kíméli a növényeket, 
szól a cserkésztörvény. 
A katona ezen felül a ter-
mészetben harcteret, a 
növényekben álcázási le-
hetőséget, az állatokban a 
túléléshez elengedhetet-
len élelemforrást is látja. 
A cserkész feljebbvalói-
nak jó lélekkel és készsé-
gesen engedelmeskedik. 
A katonák elöljárói szá-
mára nem az a prioritás, 
hogy jó lélekkel teljesít-
sék a parancsot, hanem 

az, hogy mindenki leg jobb 
tudása és képessége szerint szolgálja a haza ér-
dekeit. 

És ennek ellentételezésében kiemelkedő a tábo-
ri lelkészek azon feladata, hogy a szolgálatot tel-
jesítők lelki életét segítsék. Feladatunk továbbá a 
katonák lelki, erkölcsi, etikai erejének fenntartá-
sa idehaza és a külszolgálatokban. Előadásokat 
tartunk, és részt veszünk a külszolgálatra való 
missziós felkészítésekben. Különböző egyházi 
és katonai ünnepek és megemlékezések előké-
szítésében és megrendezésében veszünk részt. 
Lélektani jellegű feladataink a sebesültek és csa-
pattársaik lelkipásztori gondozása, demoralizáló 

események feldolgozásának segítése, gondokkal 
küszködők támogatása. Munkánk kiterjed a köz-
vetlen hozzátartozóikra is, így szükség esetén 
kapcsolatot tartunk családjukkal is. Feladatunk 
még a szociális, karitatív tevékenység végzése a 
honvédelmi tárca egészségügyi és szociális 
intézményeiben.

És amiben segített a cserkészet, az az, 
hogy tábori lelkészként tudok katonákkal 
kis csoportban (őrsként) foglalkozni, tudok 
rajban gondolkodni, amikor nagyobb alegy-
ségekhez kell szólni, de lelkészként főleg 
a személyes, bizalmi fórum az elsődleges 
munkaeszközöm. Persze a csomózást és 
a rovásírás tudományát is hasznosítani tu-
dom a katonák nagy örömére.

A Tábori Püspökség legsikeresebb program-
jai közé tartozik a Zalavári Környezet- és 
természetvédelmi Gyermektábor. 2003 óta 
minden év júliusában a Kis-Balaton mellet-
ti Zalaváron rendezzük meg a püspökség 
egy hétig tartó gyermektáborát, a HM-MH-
ban szolgálatot teljesítők 11-17 éves gyerme-
keinek. Az eddigi táborokban mintegy 470 

gyermek volt, sokan 
5-6 alkalommal is 
táboroztak nálunk. 
A tábor nagyon 
sok segítséget kap 
a kezdetektől a Ma-
gyar Honvédség-
től, és ezekben a 
táborokban néha 
fel-felcsillan valami 
a régi cserkésztá-
borok hangulatából 
és módszereiből. Ez 
a tábor nem cser-
késztábor, de a leg-
nemesebb cser-
kész eszmék szel-
lemiségében fog-
lalkozunk a részt-
vevő fiatalokkal.

BIPI egyik bölcs gondolata cserkészként és tábo-
ri lelkészként is meghatározó számomra: szerin-
te „a vezetés példa”. Cserkészeimtől csak olyat 
vártam el, amit jó példaként magam is tettem, 
és a katona bajtársaim közt is fontosnak tartom 
ugyanezt. 

1

írta: Kálinger Roland

lelki
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Nagykovácsi kastély területén, a focipá-
lya mögött raktuk meg a tüzeket. Elfog-
laltuk a leg jobb helyet, hiába, tudni kell 

jókor érkezni! A fiúk remek tüzet raktak, nálunk, 
lányoknál inkább a fakanál és a kés forgott, és a 
szánk járt. Kétségtelen, hogy a legfelszereltebb 
eszközparkkal is mi rendelkeztünk; gyakorlott 
cserkészeink még macsétát is hoztak magukkal. 
De nem kellett használniuk. 

A legmegrázóbb belépője a házigazdáknak volt. 
A kastélyosok két élő óriás nyúllal sokkolták a 
népet, sikítozás is lett belőle, de aztán más nem. 
A nyuszik csak modellt álltak az „előtte-utána” 
fotóhoz. A másik két nyulat, amiből a paprikás 
lett, már korábban elveszítettük… Kegyetlenül fi-
nom is lett a pörkölt, valamiért mégsem kóstolta 
meg a fehérnép. Következzenek a táborozáskor 
is megfőzhető nyertes ételek receptjei!

recept

sváb mismás
200 főre

Nem egyéb, mint sok zöldséggel készült fűsze-
res húskenyér. Végy az elérhető leg jobb hentes-
től - nála mindig hosszabb a sor, és megbízhatsz 

Aki vállalt már tábori főzést, tudja, hogy 

logikus, praktikus logisztikai munkát 

jelent. Az alapanyagok pontos meg-

választása, az edények űrmérete és 

alkalmazhatósága, a munkafázisok 

pontos időzítése, mind egyben jelentik a 

siker zálogát. A továbbiakban három re-

cepttel igyekszünk gazdagítani a tábori 

szakácskönyveteket.

gasztrovás

expert-GH
írta: Nagy Emese

a

benne, mit darál le neked - 20 kg darált sertés ap-
róhúst. Így mindenkinek jut belőle 10 dkg. Végy to-
vábbá a zöldségestől 5 kg vöröshagymát, 10 fej 
szép fokhagymát, 1 kg szép fehér gombát, 10 cso-
kor petrezselymet, 1 kg tüzes, piros kápia, vagy pri-
tamin paprikát, 30 db vidéki tojást, 30 kg burgo-
nyát. A többi összetevőt már a boltból kell besze-
rezni: 5 üveg (literes) ecetes uborkát, 1 kg fagyasz-
tott zöldborsót, 30 - 40 dkg őrölt borsot, sót és 5 
kg szikkadt kenyeret.

Egy nagy méretű edényben készítsd elő a húst, 
egy másikban áztasd be a szikkadt/száraz kenye-
ret. Érdemes azt a húsos ládát használni, amiben a 
hentestől kapod a darált húst. Amíg a kenyér ázik, 
a zöldségeket – a vöröshagyma és a fokhagyma 
2/3 részét, a gombát, a paprikát, az ecetes ubor-
kát és a petrezselymet – vágd jó apróra, és üsd 
rá a harminc tojást. A beáztatott kenyeret jó erő-
sen csavard ki, aztán add a húshoz az apróra vá-
gott zöldségekkel, és a zöldborsóval. Fűszerezni 
sóval, borssal kell, és jól össze kell dolgozni. Aján-
latos a sót és a borsot fokozatosan hozzáadni, ne-
hogy alul vagy felül fűszerezzük. Zsemlemorzsás 
asztalon hempergess belőle cipókat, és kizsírozott/
olajozott tepsiben közepes lángon/140-160 celsi-
us fokon először 30-40 percig párold majd 180 fo-
kon süsd pirosra. A tepsi negyedéig tegyél alá vi-
zet. Rövid pihentetés után szeleteld fel, és az alja 
szaftján lepirított vörös- és fokhagymát a sós víz-
ben megfőtt és leszűrt krumplival törd össze, és 
add a húsos vagdalt mellé. 

recept

pásztortarhonya
200 főre

A vásárlás itt nem olyan bonyolult, hiszen csak 10 
kg jó fajta füstölt kolbászra, 5 kg vöröshagymá-
ra, 10 db fokhagymára, 3 kg lecsó paprikára, 2 kg 
paradicsomra, 20 kg burgonyára, 30-40 dkg őrölt 

borsra, 20 dkg fűszerkö-
ményre, 50 dkg fűszerpaprikára, sóra és 2 kg zsír-
ra vagy 3 liter étolajra, és 10 kg kézi vagy gépi tar-
honyára van szükség.

A tarhonyát szárazon, szép aranybarnára pirítjuk. 
Amíg a tészta pirul, egy nagy edény-
ben lepirítjuk a zsíron vagy olajon 
az apróra vágott vöröshagymát és 
a fokhagymát. Hozzáadjuk a fű-
szereket - paprika, bors, kömény -, 
majd rádobjuk a fél karikákra vá-
gott kolbászt, hogy az is kipiruljon. 
A felszeletelt paprikát és paradicso-
mot felengedjük kb. 30 l vízzel. Hoz-
záadjuk az apróra vágott krump-
lit, és amikor az félpuhára főtt, hoz-
záöntjük a lepirított tarhonyát. Vigyá-
zat! Ha ez közvetlenül kerül a „papri-
káskrumpliba” szépen sistereg majd. 
Forrás után hagyni kell lefedve szé-
pen bedagadni a tésztát, és átkever-
ve tálalni. Saját készítésű, pocakos 
kovászos uborkát adjunk mellé.

recept

paradicsomos 
húsgombóc
200 főre

A hentesnél vegyünk 20 kg darált sertés apróhúst. 
A zöldségesnél 5 kg vöröshagymát, 10 db fok-
hagymát, 10 csokor friss petrezselymet, 5 db zellert 
a zöldjével együtt, 30 db szép sárga tanyasi tojást, 
30 kg burgonyát. A boltban vásároljunk 30-40 dkg 
őrölt borsot, sót, 3-5 kg kristálycukrot, 5 kg „B” mi-
nőségű rizst, 10 kg paradicsompürét vagy 20 l pa-
radicsomlét, 1 l étolajat.

A darált húst elkeverjük az apróra vágott fok-
hagymával és vöröshagymával, a finomra vágott 
petrezselyemmel és a zeller zöldjével. Hozzáadjuk 
a 30 felütött tojást, sót, borsot, és előfőzött rizzsel 
jól összedolgozzuk. A nagy edényben kevés étola-
jon lepirítjuk a zeller lereszelt gumóját, hozzáadjuk 
a paradicsompürét vagy levet - e szerint enged-
jük majd fel vízzel –, sót, és ízlés szerint cukrot. 
Amíg a paradicsomalap felforr, kigombócozzuk a 
rizses, húsos masszát, hogy lehetőség szerint egy-
szerre kerüljön majd minden gombóc a sós vizes 
fazékba, és ne főjön szét az eleje. Azért a para-
dicsompürés verziót ajánljuk, mert akkor nem kell 
sűríteni a szószt semmivel. Sós vízben főtt krump-
lival tálaljuk. 
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vezetői szempontok

hasonlóság

Amerika kapitány
Jóképű, jól fésült ám kissé ódivatú. Ez nem csak a vi-
selkedésében, hanem a ruházatában is megfigyelhető. 
Előszeretettel hord rég nem használt ruhadarabokat, 
sőt ezt menőnek tartja. A kapitány maga a megtes-
tesült vezető, kár, hogy nem igazán érti a mai világot. 
Ezt azonban a csapatának a tag jai is észreveszik és 
szóvá is teszik. Amerika kapitányt azonban nem lehet 
eltántorítani! Folytatja a 60 éve megkezdett harcot. 
Előnye: Mindig jól fésült
Hátránya: Elhiszi, hogy menő

hulk
Csiszolatlan elméjét remekül ellensúlyozza agresszi-
vitása. Amihez a leg jobban ért: a rombolás. Máshoz 
nem is ért igazán. Küldd be bárhová, az eredmény 
garantált. Pusztítóként száguld végig a leg jobban 
megszervezett programon is. Ő az, akit senki sem 
hív meg, mégis mindenütt ott van. Bár nem örülnek 
neki, mégsem meri neki soha senki megmondani. 
Előnye: Senki sem meri megszólítani
Hátránya: Senki sem meri megszólítani 

vasember
Ha valaki biztos nem jön el a gyűlésre, akkor az ő. 
Vasember nem csapatjátékos. Ugyanakkor ő a társa-
ság középpontja. Nem csak vicces és jóképű, hanem 
laza csávó is és neki van a leg jobb kocsija. Mindezzel 

azonban csak eltakarja a nemtörődömségét, lustasá-
gát és a felelősségtől való elkeseredett menekülését. 
Vasember lehetne a bosszúállók vezetője, azonban ő 
sosem fog ja ezt bevállalni. A felelősség mellett nem 
szereti az apró feladatokat sem. Felveszi a harcot a 
legnagyobb ellenséggel is, felül egy atombombára, 
hogy eltérítse. Mindent túlél, de a hétköznapi feladatok 
és az adminisztráció az ő Achillesz-sarka. Épp ezért, 
ha vége a nagy szereplést és sikert biztosító progra-
moknak, már nem fogsz vele összefutni a pakolásnál.
Előnye: Rendkívül vicces
Hátránya: Nem csapatjátékos, nem vállal felelősséget. 

Pepper Potts
Mindenki elkönyvelte, hogy Pepper nem szuperhős. 
Nincsenek adottságai, nem tolja magát az előtérbe. 
Szürke eminenciásként áll a szuperhősök mögött. Min-
dent megszervez, mindent elintéz. Igazából sokszor 
csak miatta működik az egész csapat. De ő csak alá 
akar dolgozni a hősöknek. Engedi, hogy a munkáját 
használva dobbantónak szárnyaljanak a többiek az 
emberek előtt. Ő megelégszik a jól elvégzett mun-
ka tudatának jutalmával. Titkon persze szerelmes az 
egyik bosszúállóba, de ő annyira el van foglalva ma-
gával, hogy észre sem veszi. Ezzel élete legnagyobb 
lehetőségét szalasztja el.
Előnye: Mindent elintéz
Hátránya: Van ilyen?

thor
Ő a te embered, ha a nyers erőre van szükség, de 
nem szempont az ész. Fog ja, felemeli és elviszi.  
Mindegy mit. Az intelligenciatesztjén is kiderült, hogy 
erős. Egyszerű tekintetében elkalandozva igazságta-
lannak érzed a lányok rajongását. Nem fogod megér-
teni, hogy a kockás has és a dagadó izmok a férfias 
arccal karöltve hogyan pótolhatják a humort és az in-
telligenciát. Ugyanakkor Thor nagyon megbízható. Ha 
nem más világokban portyázik, akkor mindig ott lesz 
melletted. Na, és amit a kalapácsával művel…
Előnye: Erős
Hátránya: Egyszerű

fekete özvegy
Gyönyörű nő. Titokban mindenki őrülten szerelmes 
bele. Őt azonban csak a feladat és a program érdekli. 
Hideg, de nem számító. Neki komoly céljai vannak az 
életben, és ebbe más nem fér bele. Talán pont ezért 
vezet ez az út megtört szíveken át. Vasember is hi-
ába pályázott rá. Nem tudta, hogy Fekete Özvegy-
nek az a legtaszítóbb egy pasiban, ha nem teszi oda 
magát az ügy mellé, és nem vállal felelősséget. Per-
sze Vasember ezt sosem fog ja belátni, és mindig 

próbálkozni fog nála rossz viccek kíséretében. De az 
Özvegy senkit sem enged magához közel. Se férfit, 
se nőt. Fekete Özvegy munkabírása hihetetlen. Nem-
csak a csapatban, hanem a központban is dolgozik. 
Szuper képessége kiterjed még arra is, hogy bármikor 
képes lelkiismeret-furdalást kelteni benned, ha nem 
dolgozol annyit, mint ő. Ha munka közben elszabadul-
na a jókedv, azt is képes egy-két keresetlen szóval 
rögtön elűzni.
Előnye: Hasznos és szép
Hátránya: Elérhetetlen és kegyetlen

sólyomszem
Mindene az íja. Minden problémát képes vele megol-
dani. Onnan ismered fel, hogy bármilyen keretmesé-
ről is legyen szó, neki van egy biztos programötlete: 
íjászat. Ugyanakkor soha senki nem érti, hogy került 
bele a csapatba, hiszen semmilyen képessége nem 
predesztinálja erre. Folyékonyan olvas és ír rovásírás-
sal, de rájössz, hogy ezt a remek tulajdonságát nem 
nagyon tudod hol használni. Solyómszemet gyakran 
felimerni ősmagyaros ruházatáról és hajviseletéről. 
Előnye: Keni-vág ja a rovásírást
Hátránya: Csak a rovásírást keni-vág ja. 

bosszúállók

írta: Csaszi, a láma

A karakterek a képzelet szüleményei. Bármilyen hasonlóság létező személyekkel csak a véletlen műve.

Folytatjuk cserkész-
vezetőink elemzését, 
amelyhez ismét egy film 
karaktereit hívjuk segítsé-
gül. Úgy döntöttünk, ösz-
szegyűjtünk egy csapat 
különleges vezetőt, és mi-
kor eljön az idő, ők meg-
vívják a csatát, amit mi 
nem tudnánk. Ők azok, 
akik biztosan ott lesz-
nek! Akik, ha nem tudják 
megmenteni a programot, 
legalább bosszút állnak. 
Mert ők a bosszúállók!
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a háború kitörése
Ahogy Európa nagy nemzetei hirtelen fegyver-
csörgéssel egymásnak rontanak egy viszonylag 
apró incidens miatt Szerbiában, ez mutatja, miért 
olyan alapvető, hogy állandó készen álljunk – ré-
sen legyünk – arra, ami lehetséges, bár ha nem 
is valószínű. Azt is mutatja, még milyen csekély 
ezekben a népekben az egymás iránti rokon-
szenv ahhoz, hogy lehetetlenné tenné a hábo-
rút köztük. Ez így lesz egészen, amíg általánosan 
jobban meg nem értjük egymást. Tegyük meg, 
amit csak tudunk a cserkésztestvériség révén, 

hogy ezt a jövőben elő-
mozdítsuk. Az azonnali 
jelenben hazánk szá-
mára vannak teljesíten-
dő kötelességeink.

1914. augusztus

a háború
A háború bíróság elé 
fog állni, és a nem-
zetek lesznek az es-
küdtszék. Azt kell be-
bizonyítania, hogy okai 
és végső eredményei 
igazolhatják-e egy 

földrész leg jobb férfiai 
között és a kereskedelemben véghezvitt mérhe-
tetlen pusztítását, a nyers erőszakhoz és a vér-
ontáshoz való visszatérést, és az ártatlanok milli-
óira rászakadó nyomorúságot.

Hogy a háború – amint azt különböző tekinté-
lyek szerint feltételeznünk kellene – fegyvergyá-
rosok, nagyra törő uralkodók vagy egyszerűen 
csak az ember természet műve-e, ami gondol-
kodás nélkül félresöpri az útjából a békepalotákat, 
a háború játékának irodában készített szabályait, 
a katonaságellenesek tüntetéseit és így tovább, a 
jövőben kell megtudnunk.

A háború damokleszi kardjának, amely állandóan 
az ország felett függ, érdeke, hogy – katonáiban 
önfeláldozó hősiesség kialakítása révén – fenn-
tartja a nép férfiasságát, egyesít osztályokat, hit-
vallásokat és pártokat, valódi arányaiban mutatja 
meg a pártpolitika kicsinyességét.

Ez a háború mindenesetre ki fog ja próbálni, 
mennyire alapvető egy nemzet biztonságához, 
hogy – ha várható, ha nem – fel legyen készül-
ve, vagyis résen legyen, ne csupán a valószínűre, 
hanem mindarra, ami egyáltalán lehetséges.

Az ennek a készenléti állapotnak a fenntartásá-
ba belefektetett, elpazarolt vagyon hatalmasra 
nőtt. Bár talán igaz, hogy a pénzt országon belül 
költik el, mindazonáltal ez nyereséget nem terme-
lő beruházás, és ezért nem adódik hozzá a nem-
zet gazdagságához vagy virágzásához. Leg jobb 
esetben is csak hajónk viharok elleni biztosítása.

Amin el kell gondolkodni, az az, hogy vajon ezek 
a viharok a természet törvényei, Isten akarata 
vagy az emberek ármánykodásai miatt vannak?

Az utóbbi eseten pedig nem lehetne-e kieszelni 
valami hatékonyabb módszert, mint ezt az aka-
dozó felkészülést, amely a végén nemcsak hogy 
elveti célját, vagyis a háború megelőzését, de 
még fel is erősíti azt, amikor végül ideér?

Ezek azok a kérdések, amelyekre minden fajtáját 
és Istenét szeretőnek választ kell adnia, és felké-
szülni, hogy ítéletet mondjon róla.

A szörnyű dráma előtte bontakozik ki; valami-
kor régen talán maga is szereplője volt; minden-
esetre bőséges lehetősége lesz a kérdés tanul-
mányozására. De ennek a háborúnak a tanulsá-
gait – ha megértjük – nem szabad sutba vág-
ni és elfelejteni. A tanulságoknak sürgős okot 

kell szolgáltatniuk 
arra, hogy hatékonyabban neveljünk az emberek 
testvériségére, és így elkerülhető legyen annak 
a borzalomnak a megismétlődése, amely most 
ránk és – valamennyi nemzetben – ártatlanul 
szenvedő társaink millióira zúdul.

Hiszem, hogy miután ez a rettenetes viharfelhő 
elvonult, a béke hajnalán cserkésztestvériségünk 
majd előkelő helyet foglalhat el a nemzetek – a 
kölcsönös megértés és rokonszenv szorosabb és 
jobb kötelékében való – egyesítésének program-
jában, es ez így közelebb fog vinni a remény be-
teljesüléséhez.

1914. szeptember

háború
Oly sokan kérdezték már nézeteimet a háború-
ról, hogy az már elég ösztönzés ahhoz, hogy ki-
fejtsem őket. John Smith kapitányt, az Erzsébet 
királynő korabeli hőst első flandriai hadjárata után 
lesújtotta az érzés, hogy erkölcstelen dolog ke-
resztény hitet valló embereknek keresztény test-
véreik ellen harcolni. Sajnos azonban mindemel-
lett úgy érezte, hogy muszáj valaki ellen harcol-
nia, így az osztrákok szolgálatába állt a törökök 
és más hitetlenek ellen.

Egy kedves barátom elvből erőteljesen ellenez-
te a háborút, és – bár igazi fiatal vidéki úriem-
ber volt, jó sportoló és lovas, nagy kutyabarát – 
olyan nagy ellenérzés volt benne azzal kapcso-
latban, hogy embert öljön,hogy nem ment el lőni, 

mert idegenkedett más életének elvé-
telétől.

Eljött a dél-afrikai háború. Kötelessé-
gének érezte, hogy részt vegyen a 
Birodalom megvédésében, amelynek 
maga is tag ja volt. Az önkéntes erők 
tisztjeként elment tehát Dél-Afrikába, 
de fegyver nélkül. Egy bátor roham 
vezetése közben esett el katonái 
élén, megtéve kötelességét hazája 
iránt, ugyanakkor saját lelkiismereté-
nek is engedelmeskedve, mivel nem 
fogott fegyvert a kezébe. A minap 
Paul Sabatier a háborúról beszélve 

azt mondta, hogy bar ő maga erőteljesen pacifis-
ta, pillanatnyilag ő is hadviselő lett. Ebben ugyan-
úgy cselekszik, mint ezrek és ezrek. Azt mondja, 
hogy „vak békepártinak lenni jelenleg egyenlő az 
ember hazájának és a legmagasabb elveknek az 
elárulásával. Egyetlen béke sem lehet valódi vagy 
tartós, ha nem az igazságon alapszik”.

Ebben a háborúban az igazságért és a becsüle-
tért harcolunk, es így a békéért is.

Ha egy férfinak kétségei vannak ebben a vál-
sághelyzetben, csupán akövetkező kérdést kell 
feltennie magának: Meg akarom-e menteni ma-
gam vagy honfitársaim otthonát, feleségét és 
gyermekeit, azoktól a borzalmaktól, amelyekről 
már tudjuk, hogy a németek hoznak a nem har-
colókra, vagy ezt átengedem másoknak?

Hiszek-e egy megállapodás betartásának becsü-
letében és a gyöngébb államok vagy népek igaz-
ságában; más szóval hiszek-e a lovagiasságban 
és a fair play-ben? Ha igen, készen állok-e rá, 
hogy kiálljak ezen elvek mellett?

Ellene vagyok-e a fegyverkezésnek, továbbá 
szabad és demokratikus kormányt kívánok-e ha-
zámnak, vagy hagyom, hogy a dolgok a német 
„vér és vas” fegyelme alá csússzanak?

Tartozom-e bármilyen kötelességgel a Király, a 
Haza vagy a Birodalom iránt?

1915. február 

Bi-Pi írásai
az első világháború éveiből

szertár
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biztonsági rés(z)
Ahogy tökéletes védelem, úgy tökéletes 
vírusirtó és titkosító algoritmus sincs. 
Ezért nem elég, ha feltelepítünk egy 
programot, majd hátradőlünk, hogy 
más dolgunk nincs is.  Folyamato-
san oda kell figyelnünk adata-
ink biztonsága érdekében. Azaz 
mindig alaposan olvassuk el 
az útmutatásokat, ugyan-
is nagyon sok kártevőnek 
a szövegét csak átnyom-
ják egy automatikus for-
dítóprogramon, ezért 
rengeteg helyesírási 
hibát, és értelme-
zészavaró szö-
veghelyet tartal-
maz. Ha egy 
link található 
az üzenetben, 
mindig alapo-
san nézzük meg a címet. Ha esetleg megnyi-
tottuk már, akkor az oldalon levő szövegek és 
a dizájn is árulkodó lehet. (Én pár napja kap-
tam egy mailt, amely azt ígérte, hogy megosz-
tanak velem egy dokumentumot. Gondoltam, a 
tábor értékelése, ezért megnyitottam. Ekkor tűnt 
fel, hogy nem a google hivatalos dizájnjával ál-
lok szemben, valamint a szöveg sem stimmelt. 
Ezért felhívtam a feladót telefonon, hogy mit 
küldött, és kiderült, hogy vírusos lett a gépe.) Ha 
valaki ilyet észlel, akkor jelentse a levelezőre-
ndszeren keresztül, ezzel védve saját és má-
sok adatait. 

Ha bármikor úgy véljük, hogy illetéktelenek fér-
tek hozzá az adatainkhoz, változtassuk meg 
a jelszavunkat (ezt egyébként is érdemes 

megtenni bizonyos időközönként, mondjuk 
félévente), valamint szóljunk az ismerőse-

inknek, ha gyanús levelet kapnak tőlünk, 
akkor azt ne nyissák meg. 

diákkedvezmény
https://play.google.com/store/

apps/details?id=com.diakked-
vezmeny/ http://www.diak-

kedvezmeny.hu/

Talán sokan nem is tud-
ják, de a diákigazolvány 

nem csak arra jó, hogy 
igazoljuk, hogy tanu-

lók vagyunk. Az új 
típusú diákot már 

Európa szerte 
elfogadják, és 
rengeteg ked-
vezmény ve-
hető igénybe 

általa, nem csak buszbérletre vagy mozijegy-
re. Különböző sportközpontokban, szállásokon 
vagy épp optikusnál kaphatunk kedvezményt, 
ha felmutatjuk. Egy RFID-chip is található ben-
ne, így nem kell külön belépőkártyát kérnünk 

kocka őrs
írta: Kriszbacher Gergő csst. (217.)

bizonyos helyekre (pl. könyvtár), helyette a diá-
kigazolvánnyal tudunk bejutni. A kedvezményt 
adó helyek megtalálásához nyújt segítséget a 
diákkedvezmény nevű applikáció illetve honlap. 

Az alkalmazás két részből áll. Az egyik álta-
lános információkat tartalmaz az új diákigazol-
ványról. A másik a közelünkben levő elfogadó-
helyeket mutatja meg (ehhez internetre és be-
kapcsolt gps-re van szükség). Itt választhatjuk 
a listás nézetet, ami felsorolja a kedvezményt 
adó helyeket. A másik lehetőség a térkép nézet, 
ahol a program egy google térképen jelöli be a 
közelben levő elfogadóhelyeket. 

alkalmazások

 vezetőknek 7.
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Közös érték, közös élmény – táborozz 

együtt a cserkészekkel a természetben. 

Ez a rövid kis jelmondat tökéletesen 

magába foglalja mindazt, amiről a Felfe-

dezőtábor szól. 

A Magyar Cserkész-
szövetség egyik hiva-
talos táboráról van szó, 
ami azért jött létre, hogy 
megszólítson olyan gye-
rekeket, akik még nem 
találkoztak a cserkészet-
tel. Aki jelentkezik, arra 
öt, vagy hat, nap sátrazás 
vár a Sztrilich Pál Cser-
készparkban.

Táborunk a cserkészmódszertanra épül. Olyan, 
mint egy kiscserkész tanyázás. Mivel nem cser-
kész gyerekekről van szó, úgy alakítjuk a prog-
ramokat, hogy az minden résztvevőnek élményt 
nyújtson. A napot a szokásoshoz híven zászló-
húzással kezdjük és fejezzük be. Ez adja meg a 
táborunk keretét. Az esti szertartás része a „há-
lakör”, ahol minden gyerek elmondja, mi tetszett 
neki a leg jobban az adott napban, miért hálás. Ez 
két dolog miatt fontos: egyrészt a gyerekekben 
rögzülnek az aznapi élmények, másrészt a ve-
zetőknek is egy jó visszajelzés, hogy mi sikerült 
jól a napban.

Tábortűz, bátorságpróba, kirándulás és sütöge-
tés. Ezek a programok adják a hét gerincét, és a 
tapasztalatok alapján ezek jelentik a legnagyobb 
vonzerőt a gyerekek számára. Törekszünk arra, 
hogy minél több tábortűz legyen, mert ez isme-
retlen a gyerekeknek. A tábortűz körüli játékokat 

nagyon élvezik, többször is volt rá példa, hogy 
napközben spontán is elkezdték játszani a gye-
rekek. Amikor pedig nincs tábortűz, akkor sütö-
getés van. Általában ezt követi este a bátorság-
próba, ami gyakorlatilag egy meseerdő. Ez az 
utóbbi időkig változatlan maradt, azonban már 
tavaly is egy kisebb változtatáson ment keresz-

tül. Ugyanis, ha úgy látjuk, 
hogy az idősebb korosz-
tályt ez a fajta esti bátor-
ságpróba már nem fog-
ja meg, akkor nekik egy 
akadálypályát állítunk ösz-
sze. Ezek a programok 
mindig nagy élményt 
nyújtanak a gyerekeknek. 
Na meg a sátrazás! 

Őrsökre osztva alszanak 
a gyerekek egy M63-as sátorban, egy vezető je-
lenlétében. Mivel kiscserkész korosztályúak, es-
ténként mindig kapnak esti mesét. Az alvóidőn 
kívül az ebéd utáni csendes pihenőt, illetve a dél-
utáni őrsi időt tölthetik még a sátrakban.

A programok mellett a keretmese is a cserkész-
hagyományokhoz kötődik. Törekszünk arra, hogy 
a keretmese minél inkább megragadja a gyere-
keket. Próbáljuk minél interaktívabbá tenni azt. 
Tavaly éppen ebből az okból kifolyólag lett a ke-
retmese vándorcirkusz. Ez azért jelentett pluszt, 
mert a tábor végén a gyerekek a vezetők se-
gítségével bemutattak egy közös „cirkuszi előa-
dást.”Ez gyakorlatilag bármilyen jellegű bemuta-
tó lehetett, ami a cirkuszhoz köthető. Ezekre őrsi 
foglalkozásokon, illetve a csendes pihenők alatt 
tudtak készülni a gyerekek. Nagyon színvonalas 
és színes előadások születtek, a jövőben is tö-
rekszünk arra, hogy ilyen jellegű célja legyen a 
keretmesének. 

Idén Macskafogót játszottunk a gyerekekkel. A 
kerettörténet szerint a résztvevők Cin citybe ér-
keztek, amit elzártak a külvilágtól, mert a macs-
kák elfoglalták a fővárost. Csak úgy 
volt esélyünk ellenük, ha építünk egy 
Macskafogót. Ennek a tervét készítet-
ték el a gyerekek a hét folyamán, és 
adták elő az utolsó zászlólevonáskor. 
Emellett mindennap játszottunk be ne-
kik híradó részleteket, amiket az ere-
deti meséből vágtunk össze – így ér-
tesülhettek a macskák elleni harcunk 
helyzetéről. Próbálunk tehát minden 
eszközt bevetni, hogy a keretmesénk 
izgalmas, érdekes legyen, és a tábor 
végére adjon valamilyen célt és felada-
tot a gyerekeknek. 

A táborvezetéstől, a vezetőktől az az elvá-
rás, hogy őrsvezetői képesítéssel rendelkezze-
nek, vagy többéves tapasztalattal a gyerekekkel 
való foglalkoztatás terén. Ahogyan bővül a tábo-
runk – eddig szerencsésen minden évben – úgy 

szigorodik a rendszerünk, mivel egyre több ilyen 
vezetőre van szükségünk. Eddig táborvezetőként 
minden vezetőt személyesen ismertem, idén már 

olyan sokra volt szükség, hogy az 
Erzsébet táborból kértünk vezető-
ket – ami szintén az MCSSZ hiva-
talos tábora. Idén célunk, hogy a két 
tábor a továbbiakban egymás tevé-
kenységét segítse.

A munkánk legnagyobb dicsére-
te, hogy vannak visszajáró gyere-
kek. A táborunk 2009-ben indult, 
akkor 16 gyerek jelentkezett. Azóta 
elértük, hogy 130 gyereknél is töb-
ben érdeklődjenek a táborunk iránt. 

Azért dolgozunk, hogy ez a szám tovább nőjön.

Ha vezetőként érdekel a táborunk, látogasd meg 
honlapunkat, és keress fel a balazs@felfedezo-
tabor.hu email címen. Idén szerencsésen lezár-
tunk már minden tábort, de a jövőben folytatjuk 
a munkát! 

fedezzük fel
együtt a természetet!

írta: Várdai Balázs

alakuló
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új toborzó szórólapok készülnek
2014. toborzási időszakára a Magyar Cserkész-
szövetség megújítja toborzó szórólapját. Egy sok-
kal vidámabb, a gyerekek számára grafikájában is 
vonzóbb anyagot szeretnénk megalkotni, és hasz-
nálatra átadni nektek. Az információkat fiatalos 
hangvételűre, közvetlenre tervezzük. Rajzos, kin-
cses-térképes, megújított toborzóanyagunkkal az a 
célunk, hogy az a gyerkőc, akinek a kezébe kerül 
ez a pár oldal, rögtön megérezze a cserkészet ka-
landokat rejtő, közösségépítő erejét! A cserkészetet 
olyan szuper dolognak lássa, melynél jobb közös-
séget el sem képzelhet, ami jóban-rosszban támo-
gató hátországot jelent számára.

Ahhoz, hogy a toborzást ténylegesen elsegítő 
anyagok készüljenek a cserkészet népszerűsí-
tésére, kérjük, osszátok meg velünk a mostani 
toborzó anyaggal kapcsolatos véleményeteket, 
tapasztalataitokat, kérdéseiteket és vágyaitokat, 
melyekkel segíthetitek az új leporelló létrejöttét.
Kérjük, töltsétek ki ezt a kérdőívet annak érde-
kében, hogy minél többet megtudjunk az igénye-
itekről. Az elképzeléseket átnézzük, és beleépít-
jük az új szóróanyagba. http://goo.gl/WJwk3a

médiafigyelés - nyakkendőnap
A Magyar Cserkészszövetség idén először csat-
lakozott a World Scout Scarf Day elnevezésű 
eseményhez, melynek alkalmából augusztus 
1-jén a cserkészek világszerte nyakkendőt húz-
tak egy nap erejéig. Többen, például a Bringás 
Cserkészek, szervezett keretek között, a város-
ban kerékpározva hirdették az emberek számá-
ra a cserkészetet. A nyakkendőnap rendkívül fel-
keltette a sajtó és a civilek érdeklődését, sokan 
követtek és néztek meg bennünket mind az ut-
cán, mind a híradókban. A teljesség igénye nélkül 
szerepeltünk a Kossuth Rádió 180 perc című mű-
sorában, a Lánchíd Rádióban, a Magyar Televízió 

és az ATV híradójában, illetve az In-
dex.hu, hirado.hu, mno.hu, turista.hu, 
Metropol és HetiVálasz online hasábja-
in. A részletes sajtófigyelést az alábbi 
dokumentumban találjátok: http://goo.gl/GBL7hk

döntött a wosm a moot2021-ről
Kedves Cserkésztestvéreim!
Szomorú nap ez! Mint talán hallottátok, szoros 
versenyben, de végül alulmaradt a World Scout 
Moot pályázatunk az ír pályázattal szemben. 
Bárhogy keresem, nehéz lenne olyan szemszö-
get találnom, ahonnan ez nem tűnik vereségnek. 
25 évvel az új jáalakulásunk után esélyünk nyílt, 
hogy az elődeink örökébe lépve egy világtalálko-
zót rendezhessünk itthon. Gondolom, nem csak 
az én szívem dobbant meg erre a gondolatra. 
Sajnálom, hogy csalódást okoztunk nektek! 

Bár mind a Moot munkacsoport, mind a Külügyi 
Bizottság minden erejét beletette, ez mégis kevés-
nek bizonyult. Szerény vigasz lehet, hogy elisme-
rést váltott ki a programtervünk, illetve az elké-
szült anyagaink és a prezentációnk is. Egyöntetű 
vélemény volt, hogy méltó versenytársa voltunk 
az íreknek. A 304-350-es szavazatarány is ezt 
tükrözi, ami gyakorlatilag azt jelenti, hogy a sza-
vazó 133-ból mindössze 7 szövetség szavazatán 
múlt a rendezési jogunk. Köszönöm a munkacso-
port tag jainak, a Külügyi Bizottságnak és minden 
segítőnknek a lelkes és kitartó munkáját!

José, Pótor József cst. (304.)

Elsősorban köszönöm a betett munkát, a szorí-
tást, a kedveléseket, az imákat. Másfelől köszö-
nöm, hogy a közös munkánk, a szövetségünk 
ma képes egy ilyen pályázat összerakására. 
Harmadrészt, amit eddig összeraktunk, az nem 
megy a kukába - megcsináljuk, mert a jó mun-
ka megérdemli. Legfeljebb nem MOOT2021-nek 

hírek

az Országos
Elnökség hírei

hívjuk! :) Szép ez a mai nap, mert lehetőséget 
kaptunk a vándoroknak egy nagyszerű, világ-
színvonalú program megvalósítására!

Balu, Solymosi Balázs cst. (205.)  
országos vezetőtiszt

ifjúsági közösségvezető felkészítő
A Magyar Cserkészszövetség a TÁMOP-5.2.8 / 
12/  1-2013-0001 Kisközösségi ifjúság nevelés tá-
mogatása című kiemelt projekt keretében Ifjúsági 
Közösségvezető Felkészítést – Csapatparancs-
nok Vezetőképzést hirdet a 2014/15 tanévben.

A képzést elsősorban már megbízatással ren-
delkező csapatparancsnokoknak, csapatparan-
csok-helyetteseknek, közösségvezetőknek, illetve 
a hamarosan ilyen megbízatást kapó vezetőknek 
ajánljuk. A jelentkezés feltétele a cserkészsegéd-
tiszti képesítés.

A képzés (felkészítő) alkalmainak időpontjai:
• 2014. augusztus 31. Igényfelmérés határideje
• 2014. szeptember 10. Jelöltek adatainak regiszt• 
rálása (EVOK)

• 2014. szeptember 12-14. 1. Képzési hétvége
• 2014. november 7-9. 2. Képzési hétvége
• 2014. december 5-7. 3. Képzési hétvége
• 2015. egyeztetés alatt Képesítő hétvége

A képzés rövid leírása:
A felkészítés kiscsoportos formában, maxi-
mum 15 fős csoportokban valósul meg. Ameny-
nyiben a jelentkezők létszáma ennél magasabb, 
több csoportot indítunk. A képzés hétvégéken 
történik, péntek estétől vasárnap délig. A hétvé-
gékről hiányozni nem lehet, azokat csak az ere-
deti sorrendben lehet teljesíteni. A képzési alkal-
mak között otthon végzendő feladatokat kap-
nak a jelöltek. A képzés célja, hogy a jövendő-
beli vezetőket felkészítse egy cserkészcsapat 
vezetésére, a gyakorló vezetőket pedig fejlesz-
sze, hogy a megszerzett tudással és készsé-
gekkel tudatosan és magabiztosan tudják el-
látni a feladatukat. A felkészítés a jelöltek ak-
tív részvételét feltételezi, és kellően rugalmas, 
hogy a jelöltek speciális igényeihez alkalmazkod-
jon. Az igényfelmérő kérdőívet csak a csapatpa-
rancsnok töltheti ki, itt: https://docs.google.com/

forms/d/10Jqi7vFDUp72fSJ-jKGn7vt-
KjeiJBiyQOw-g434wO2M/view-
form

ővvk 18+ meghirdetés
A Magyar Cserkészszövetség a TÁMOP-5.2.8  / 
  12/1-2013-0001 Kisközösségi ifjúság nevelés tá-
mogatása című kiemelt projekt keretében Kortárs 
Közösségi Vezető Felkészítő 18 éven felüliek szá-
mára – 18+ Őrsvezetői Vezetőképzést hirdet a 
2014/15 tanévben 1997. augusztus 2. előtt született 
cserkészeknek és közösségi vezetőknek.

A jelöltek képzésre való jelentkezésének feltételei:
• Minimum 1 éves cserkészmúlt
• Legalább egy cserkésztáborban való eredmé-
nyes részvétel

A képzés tanfolyam jellegű (4 alkalom, rendsze-
rint péntek estétől vasárnap délutánig), melyről 
nincs mód hiányozni. A hiányzás automatikusan 
maga után vonja, hogy a jelentkezőnek az adott 
évben nincsen módja a meghirdetés keretén belül 
képesítést szerezni. A képzés helyszíne: Buda-
pest, illetve környéke.
• A képzés őrsvezetői képesítést ad
• A hiánytalanul benyújtott jelentkezés nem je-
lent automatikus felvételt a képzésre (a sikeres 
felvételről drótpostán kap a jelentkező cserkész 
értesítést)!

A jelentkezés határideje: 2014. szeptember 10.
A jelentkezés feltétele: 
• határidőre megküldött jelentkezési űrlap kitöltve, 
a megfelelő személyekkel aláíratva, postai úton 
elküldve az alábbi címre, legkésőbb 2014. szep-
tember 10-ig: Amberboy Domonkos, 1165 Buda-
pest, István király utca 14. 

• határidőre megküldött „google űrlap” kitöltve, 
elektronikus úton elküldve (http://vk.cserkesz.
hu/ovvk_18%20elofeladatok.html) 

A képzéssel kapcsolatos részletes infor-
mációkat a jelentkezők számra email-ben 
küldjük ki. A jelentkezési határidő lejár-
tával az eredményesen jelentkezők között szintén 
email-en kerülnek kiküldésre az előfeladatok, me-
lyek benyújtási határideje: 2014. szeptember 30. 
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vezetőképzés-

statisztikák

SZOMBATHELYIII

KECSKEMÉTVIII

SZEGEDV
PÉcS VI

BUDA I

MISKOLC II

DEBRECEN IX
PESTX

A 2013-14-es éveben vezető képzőn végzett, 

illetve részt vett jelöltek létszáma:

Képzés Jelölt Mameluk Kiképző

ŐVVK 114* 19 31

Képzés Jelölt Mameluk Kiképző

ŐVVK 31* - 8

Képzés Jelölt Mameluk Kiképző

ŐVVK 23* 4 12

Képzés Jelölt Mameluk Kiképző

ŐVVK 14* 2 8

Képzés Jelölt Mameluk Kiképző

ŐVVK 37* 5 6

KCSVK 14 4 7

Képzés Jelölt Mameluk Kiképző

ŐVVK 21* 4 6

Képzés Jelölt Mameluk Kiképző

ŐVVK 32* 6 8

STVK (gím) 17* - 5

Képzés Jelölt Mameluk Kiképző

KCSVK 27* 5 8

18+ ŐVVK 28* - 8

STVK (kagylós) 73* - 22

CSPKVK 10* - 4

CSTVK 4 - 2

országos

Képzés Jelölt Mameluk Kiképző

őrsvezetők 344 49 102

segédtisztek 90 - 27

csapatparancsnokok 10 - 4

cserkésztisztek 4 - 2

összesen 448 49 135

összesen
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sátorszemle

*A csillaggal jelölt jelöltek még nem kaptak képesítést.



2015. JÚLIUS 28–AUGUSZTUS 8.
cserkesz.hu/dzsembori

Jelentkezz te is a magyar csapatba!


