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igényeihez mérve, mellőzve minden
bonyolult hittudományt. Mohamed
a békekötés után maga is elzarán
dokolt minden évben Mekkába s
utolsó zarándokútján tartott beszé
dében többek között így szólt :
»Tudjátok meg, hogy minden mu
zulmán valamennyi muzulmánnak
testvére, egyenlők valamennyien.»
De az egyenlőség és testvériség
mellett nem irtja ki az arabok
harcias ösztöneit, sőt új táplálékot
ad annak, a hitetlenek ellen tüzel
vén őket. Ebben meglátszik a m o
hamedán vallás beduin eredete.
Allah, az egy igaz Isten a paradi
csom gyönyörűségeivel jutalmazza
a hitetlenek elleni harcban elesett
vitézt. Emberszeretetet csak befelé
hirdet, kifelé, a hitetlenek ellen
pusztulást. Lényegében harcias val
lás, számol az ember ősi, harcias
ösztöneivel.
Ennek
köszönhette,
hogy gyorsan nagy hódításokat tett.
A próféta halála után, 150 év
múlva a diadalmas fegyverek által
az izlám elterjedt keletre Szíriában,
Örményországban, Perzsiábán, Turkesztánban, nyugatra Egyiptomban,
Észak-Afrikában és Spanyolország
ban. Amidőn pedig az arabok ereje
ellankadt, török törzsek vették át
a próféta zászlaját s a középkorban
új meg új rohamokat intéztek
Európa ellen, amelyek azonban ná
lunk Magyarországban, a keresztény
Európa védőpajzsán torpantak meg.
A mohamedán vallás később is
sokat hódított. Eljutott Indiába,

az ázsiai szigetekre s az afrikai
néger törzsek közül is sok fölvette
ezt a vallást. A világ 450 millió
mohamedánja ma is Mekkát tekinti
a szent városnak s a mekkai zarándoklást a legfontosabb vallási köte
lességnek. Évenként ezren és ezren
indulnak útra, keletről és nyugat
ról, hogy leróják vallásos kötelessé
güket. A szegények gyalogosan s
útközben hosszabb időre megálla
podnak s mezei munkával szerzik
meg a továbbutazás költségeit. Van,
aki 3 évig is útban van, míg végül
eléri a szent várost és a zarándoklat
végső célját, a Kaaba-követ. Sokan
elpusztulnak útközben, hitük sze
rint az ilyen utasok egyenesen a
paradicsomba jutnak. A keletről
jövőket a damaszkuszi vonat gyűjti
össze, amely Medináig épült. Sokan
hajón mennek s ezek Jiddában
szállnak ki, ahonnan teveháton folyr
tatják útjukat Mekkába. A szent
város megpillantásakor, a Jiddából
érkező zarándokok már a hajón
leteszik rendes ruhájukat s felöltik
a hófehér zarándokruhát. A férfiak
hajadonfővel és mezítláb folytatják
az utat. De napernyőt szabad hasz
nálni a forrón tűző napsugarak
ellen. A mekkai zarándoklásnak
hadzs a neve. Aki elvégezte, az
hadzsi lesz. Évenként 100— 200 ezer
zarándok fordul meg Mekkában.
Régebben gyakran megzsarolták a
zarándokot, ma azonban már jól
meg van szervezve elszállásolásuk
és élelmezésük ügye.
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A cserkészet története. — A cserkészet megfelel
a természettől elzárt városi ifjúság vágyainak. —
Nemcsak szórakozás, hanem hasznos ügyességekre
és gyakorlati ismeretekre is tanít. —

—

A

világtörténelem legnagyobb
ifjúsági mozgalma kétségkívül a
cserkészet. 73 különböző ország 2
millió ifja s több mint félmillió

felnőtt
tartozik kötelékébe. Már
ezek a számok is azt bizonyítják,
hogy a cserkészet egészséges alapokon épült föl, életképes és az érdé-
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keltek legnagyobb szeretetétől, lel
kesedésétől kísért megmozdulása a
világ ifjúságának.
A cserkészmozgalom megalapítója
lord Baden Powel, akit nevének
kezdőbetűi után B. P. néven ismer
a világ minden cserkésze. Baden
Powel sokat utazott Afrikában s
megfigyelte, hogy az afrikai tör
zsek igen egészségesen nevelik gyer
mekeiket. Nem kapcsolják ki őket
az életből, mint manapság a művelt
nemzetek teszik, ahol az iskola
falai közé szorítják az ifjú nemzedé
ket s egészen a nagykorúságig mes
terségesen elzárják őket az élettől.
A vadember gyermeke korán meg
tanul mindent, amire az életben
szüksége lesz s már fiatalon hasz
nos tagja a törzsnek, de teljes jogú
tagjává csak akkor válik, ha leteszi
a főpróbát. A zuluknál a fiúknak
15 éves korában kell kiállani a fő 
próbát. Ez abból áll, hogy meztelen
testére fehér csíkokat festenek,
lándzsát s pajzsot adnak neki, ki
küldik az őserdőbe és amíg a festék
le nem kopik róla, — ez pedig körül
belül egy hónapig tart — a maga
erejéből kell megélnie. Ismernie
kell jól az állatokat s növényeket,
hogy megszerezhesse a táplálékát.
Ügyesnek kell lennie, hogy a vad
rengetegben minden veszedelemmel
szemben helytálljon. Ha azonban
a kemény próbát kiállta, visszatér
het falujába, övéi teljes elismeréssel
fogadják s ettől kezdve harcosnak,
egész embernek számít. A harcot
különben egész fiatalon tanulják
meg. A harcba vonuló zulu harco
sok után mindig egy második sereg
vonul, a serdületlen fiúk serege.
Ezek viszik fejükön a p oggyászt:
az alvásnál használt gyékényt, a
favánkost és a vízzel telt edényt.
A fiúk végzik az ételkészítés munká
ját, végignézik az ütközet lefolyá
sát s a sebesülteknek ők nyújtják
az első segélyt.
Baden Powel az angol-búr há
ború idején (1899— 1902) őrnagy
volt az angol hadseregben s egyik

tisztje, lord Cecil, Mafeking város
fiatalságából csapatot toborzott,
amely igen jó szolgálatokat tett a
harcoló katonaságnak. Kiderült,
hogy a fiúk megfelelően kiképezve
s kellő vezetés mellett szívesen vál
lalnak felelősségteljes munkát s
nagy örömük van abban, ha hasz
nára válnak a közös ügynek. így
alakította meg Baden Powel a v i
lág első cserkészcsapatát délafrikai
angol fiúkból 1901-ben. Kicsiny
volt ez a csapat s a vezető szemé
lyesen ismerte minden tagját. A
fiúk tábori szolgálatban széleskarimájú cowboy-kalapot, zöld nyakkendős inget, rövidnadrágot visel
tek s hátizsákot. Az első cserkészcsapat tehát a háborúban alakult
meg, de a cserkészet mindjárt fej
lődésének kezdetén kikapcsolt min
den háborús célt, sőt inkább a nem
zetek barátkozásának egyik eszköze
óhajtott lenni.
Baden Powel 1903-ban visszatért
Angliába s itt meglepődve tapasz
talta, hogy a cserkészetről írt kis
műve alapján a fiúknak cserké
szekké való kiképzése már javában
tart. Örömmel látta eszméi térhódí
tását, de ő maga csak 1907-ben
alakította meg első angliai cserkészcsapatát egy lakatlan kis partvidéki
szigeten, amelynek Brownsen a
neve. Már 50 éves volt ekkor s lo
vassági tábornok, de maga is odaállt rövidnadrágos cserkészruhában
a fiúk közé. Ugyanebben az évben
megírta alapvető könyvét a cserké
szetről, amelyben világosan megje
löli a cserkészet célját. A cserkészet
alapelvének a kidolgozásában több
kiváló, neveléssel foglalkozó férfiú
is részt vett s a mozgalom olyan
lendületes fejlődésnek indult, hogy
Baden Powel 1910-ben megvált a
katonaságtól s életét teljesen a
cserkészetnek szentelte.
A cserkészet kitűnő eszköznek
bizonyult arra, hogy a városi fiatal
ságot visszavigye a természethez,
fölkeltse benne a gyakorlati érzéket
s a társadalom, az emberi közösség
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számára hasznos munkájával be
kapcsolódjék a felnőttek életébe is.
Az afrikai törzsek s az indiánok
életének az utánzása a cserkészet
számára tulajdonképen csak kedves,
romantikus keret, amely nagyon
megfelel a fiatalság regényes hajla
mainak. Ezt a rikítóan cifra kere

mászás, a tűzkészítés, főzés meg
hasonlók alkotják. Nem az a cél,
hogy a mai cserkész is olyan töké
letes legyen a nyomolvasásban,
mint egy öreg indián harcos s ha
estefelé meg akarja tudni, hogy
melyik szomszédja járt arrafelé az
nap, kimegy a kunyhója közelében

tet komoly, értékes ismeretek meg
szerzésével, az ifjúság érzésvilágának nemesítésével tölti ki a cserké
szet. Mert a cserkészet nemcsak ki
rándulásokból, táborozásból s szó
rakozásokból áll. Igaz, hogy a vad
ember tudásának elsajátítása s az
éles megfigyelőképességre való tö
rekvés sem hat károsan, de a cser
készet lényegét mégsem a csapda
készítés, a bumerangdobás, a nyom 
keresés, az erdőben való tájékozó
dás, állathangutánzás, a füstjelek
olvasása, a kötélcsomózás, szikla

húzódó útra s a lovak patkónyomai
ból olvassa azt ki.
A cserkészcsapatokban sok hasz
nos ismeretre tehet szert az ifjú,
minden hasznos ügyességben és
gyakorlati tudásban kiképzést kap
hat. Első segélynyújtás, betegszállí
tás, vízbefulladók, tűzveszélyben
forgók megmentése, térképkészítés,
fényképezés, távíró jelek megisme
rése, síelés, úszás, vitorlázás, repü
lés, mindenféle sport, nyelvek tanu
lása válik lehetővé a különböző
cserkészcsapatokban.
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Nagy gondot fordít a cserkészet
a jellemképzésre is. A cserkésztör
vények, amelyeknek megtartására
minden cserkész fölvétele alkalmá
val ünnepélyes fogadalmat tesz,
egyeneslelkű, nemes gondolkozású,
kötelességtudó férfiakat igyekeznek
formálni az ifjakból. A cserkész
szervezet kisebb egységekből tevő
dik össze, amelyekben a cserkészek
szinte családi életet élnek s példá
jukkal jó hatással lehetnek egy
másra.
A
magyar
cserkészmozgalom
1910-ben indult meg s a világháború
után vett nagy lendületet. Nálunk
a cserkészet legkisebb egysége az
őrs, amely 6— 8 cserkészből áll
élén az őrsvezetővel. Több Örs, ren
desen négy, rajt alkot cserkésztiszt
vezetésével. Több raj, számuk nincs
pontosan meghatározva, alkotja a
csapatot, amelynek élén parancs
nok áll. A csapatok a Cserkészszövetség vezetése alatt állnak.
Magyarországon 643 csapat műkö
dik. A Cserkészszövetség irányító
szerve az országos intézőbizottság,
amelyet maguk a cserkészek válasz
tanak a régi, kipróbált cserkész
tisztekből. A különböző országok
cserkészszervezetei állandó össze
köttetésben állnak egymással. Az
összeköttetést a Londonban állo
másozó Nemzetközi Cserkésziroda
tartja fent köztük s ez ellenőrzi,
hogy a cserkészalakulatok munkája
megfelel-e a cserkésztörvényeknek.
Szintén Londonban van a cserké
szet legfőbb irányítója, a Nemzet
közi Cserkésziroda, amelynek 9 tag
ját kétévenként választják a nem
zetközi cserkészértekezletek alkal
mával, ahova minden ország 6 ta
got küldhet.
A cserkésztáborok gyakran han
gosak a sokféle s meglepő ütemű
csatakiáltásoktól. De ez csak jó 
kedvű tréfa. A cserkészet nem har
cias. Ellenkezőleg. Éppen az a
célja, hogy a nemzeteket közelebb
hozza egymáshoz, megismertesse és
összebarátkoztassa őket. Ezt a célt

szolgálja a cserkészet négyévenként
tartott nagy nemzetközi találko
zója, a világnagytábor, a jamboree
(olv. zsembori). Eddig négy ilyen
nemzetközi nagytábort tartottak a
világ cserkészei: az elsőt 1920-ban
Londonban, a másodikat 1924-ben
Kopenhágában, a harmadikat az
angliai Birkenheadban 1929-ben s
a negyediket tavaly Gödöllőn. Leg
nagyobb a birkenheadi világnagy
tábor volt, amelyen több mint 50
ezer cserkész vett részt 73 nemzet
képviseletében. Jól sikerült a gö
döllői világtáborozás is, amelyen
56 nemzet vett részt, több mint 25
ezer cserkésszel. Az egyes nemzetek
cserkészei nemzeti táborozást is
szoktak tartani, amelyre meghívják
más nemzetek cserkészeit is.
Különösen ebből a szempontból
érdemli ki ez a mozgalom érdeklő
désünket, szemben azzal a gyakran
emlegetett kifogással, hogy a cser
készmozgalom voltaképen az ifjú
ság katonásdijátéka, amely éppen
nem a béke felé neveli a lelkeket.
H a ez igaz lenne, ha nem a nemze
tek ifjúságának megértését szolgál
ná, nem érdemelné meg az egész
művelt világ rokonszenvét. A béke
jövendő katonáivá kell a cserkész
ig akat nevelni, akik ezen a nagy
szerű feladaton kívül «Jó mun
kát l» — ez a cserkészköszöntés
— végeznek mindenütt, ahol ön
zetlen
segítségre van
szükség,
nyilvános ünnepélyek rendezésé
nél csakúgy, mint a szerencsét
lenségeknél, baleseteknél. Egyedül
az amerikai cserkészek közül a
múlt évben 26 kapott aranyérmet
életmentésért s 49 kitüntetést ve
szedelmes helyzetben tanúsított bá
torságáért. Az iskolák elvégzése
után sokan nem szakítanak a cser
készettel, hanem mint öreg cserké
szek külön csapatokba tömörülve
vesznek részt a cserkészmozgalmak
ban. Tizenöt év óta leánycserkész
csapatok is alakulnak s egyedül
Angliában majdnem 1 millió a cser
készlányok száma.

