
SZERB ANTAL PIARISTA CSERKÉSZ FELJEGYZÉSEI

Napirend
Hétfő: Felkelés 7-kor. Imádság, mosdás, öltözés, szájmosás, Iskolába menés.

l-kor hazajövetel. Ebéd. 2-1123 olvasás. 1;2 3-3 algebra (esetleg latin). 1/44-ig ter
mészetrajz. 112 4-ig pihenés. Utána I. Történelem. II. Latin mondattan. III. Toldi.
1/2 5 uzsonna, utána séta vagy korcsolyázás. Ha nem korcsolyázom, 1 112 óra sza
bad idő. Ezalatt olvashatok, vagy tanulmányaimmal foglalkozem. (Versolvasás,
Zalán futása, Mértaní rajzok, Történelem.) 8-kor vacsora.

Kedd: Reggel, mint előbb. l-kor hazarnegyek. 3-ig Algebra, Latin. Indulás
francia órára. 112 4-1125 francia óra. % 5 érkezés haza. Esetleg egyenesen korcso
lyázní megyek, 1/4 7 indulás. Itthon esetleg Latin, Német tanulás. Lelkiismeret
vizsgálás.

Szertia: Mint előbb. 112 3-ig olvasás. 3-ig Algebra, 1/4 4-ig Természetrajz, 112 4-ig
pihenés, %-ig Latin, 112 6-ig Hittan, Toldi. Uzsonna, utána séta, korcsolyázás, ta
nulmányok. Lelkiismeretvizsgálás.

Csütörtök: 314 3-ig olvasás, 1/2 4-ig Történelem, Német, utána tanulmányok,
készülés az őrsi órára. % 4 indulás szelgálatra. 4-5-ig szolgálat. 1/4 7 -től vacso
ráig tanulmányok, olvasás.'

Péntek: 12-kor jövünk az iskolából. Délelőtt megtanulom a statisztikát. Ebéd
után készülés a franciára. Latin fordítás. 314 3 indulás francia órára. 3-4-ig Fran
ela. Utána korcsolyázás, séta 6-ig. Hazaérkezés után Magyar (vers). Hittan. Olva
sás vagy tanulmányok.

Szombat: n-kor jövünk. Tanulmányok. Ebéd után 3-ig olvasás és készülés az
őrsí órára. 112 4-5-ig őrsí óra. Utána uzsonna, séta estig.

Vasárnap: 8-kor szentmise. Utána exhortatio vagy csapatgyűlés. Délelőtt ta
nulás. I. Természetrajz (negyedóra) II. Stilisztika (félóra) III. Latin (n. ó.) IV.
Törtérielem (félóra) V. Német. Délután látogatás.

:Lelkiismeretvizsgálat
Nem hazudtam? - Nem voltam alattomos? Nem hízelegtem? - Nem vétet

tem a hazaszeretet ellen? - Szigorú voltam magammal szemben? - Uralkodtam
nyelvemen, cselekedeteimen? - Nem voltam udvariatlan? - Nem voltam lusta?
.- Nem kínoztam állatokat? - Nem bántottam az öcsémet? - Engedelmesked
tem? - Szüleimnek engedelmeskedtem? - Jókedvű voltam? Nem vagyok vala
kivel haragban? Nem estem kétségbe? Nem sértettem meg egy társamat? - Nem
mérgelődtem? - Nem pazaroltam? - Nem beszéltem "csúnyát"? - Megtettern
a napi jótettet? - Nem vétettem a IV. törvény ellen? - Nem mulasztottam el
egy alkalmat a segítésre? - Vonakodás nélkül engedelmeskedtem? - Elvégez
tem kötelességeimet? - Tornáztam? - Elveimhez hű voltam? - Önálló vol
tam? - Nem vétettem barátaim ellen?

Onállótlanság
1. Nevetni, míkor a többiek nevetnek. - 2. "Ordítani a farkasokkal." - 3.

Más véleménye által, ha az nincs megokolva, befolyásoltatni. - 4. Az égre nézni,
ha más odanéz. - 5. Hátrafordulni, ha más odanéz. - 6. Jókedv elvesztése rossz
kedvű társaságban. - 7. Külső befolyás alatt ásítani. - 8. Megvetni valakit vagy
valamit, mert a többiek megvetik. - 9. Állításunkat feladni, ha nem is vagyunk
teljesen meggyőzve az ellenkezőről. - 10. Elvet elhagyni, mert a többiek ne
vetnének.
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Napló
1914. XII. 30. Orsi óra. - Gondolkodjunk az őrs külön jellegéről. Cserkész

szeretet, Apolhatjuk ezt: I. Ha gondolunk cserkésztestvéreinkre. - II. Ha össze
jövünk velük. - III. Ha segítünk cserkésztestvéreinken. a) áldozatok árán is, b)
kötelességteljesítésből, c) jutalom nélkül. - IV. Ha védencet választunk.

1915. r. 3. Segítettem. Cél: Horváthnak megmutatni, hogy barátja vagyok.
Megírom a felvételi vizsgára szükséges dolgokat.

r. 4. Orsi óra. - Szó volt a munkáról. - CéL: Dukoviccsal és Hauerral be
szélni. - Nem fogok egyáltalán vizet inni.

I. 5. Mí a hasznom a cserkészetből ? I. Javulok. (L. alább.) II. Erősödöm

testben és lélekben. - III. Edzem magam. - IV. Sok fiúval megismerkedern és
ezek mind jó barátaim lesznek. - V. Megismerem a természetet. - VI. Tanulok
engedelmeskedni. - VII. Tanulok tanulni. - VIII. Tanulok dolgozni. - IX. Meg
tanulom az időmet helyesen beosztani. - X. Szelgálatokon segíthetek másokon,
esetleg a hazának is szolgálatot nyújthatok. - XI. Jól mulatok. - XII. Sok hasz
nos gyakorlati dolgot tanulok meg.

Mennyivel lettem jobb, mióta cserkész vagyok? - I. Önállóaágra törekszem. 
ll. Elveim vannak. - III. Udvarias lettem. - IV. Jókedvű vagyok. - V. Mun
kárnat lelkiismeretesebben végzemel. - VI. Kész vagyok másokon segíteni. 
VII. Lelkiismeretvizsgálatot tartok, és ha egy hibát fedezek fel, igyekszem le
-szokní róla.

Cél: Bakonyival foglalkozni.
I. 6. Segítettem. Nem teljesíthettem célomat, ezt tehát újra kitűzöm. azon

kívül beszélek Dukoviccsal. Ma letettem a felvételi vizsgát. Mihelyt lesz alkalmam,
fogok térképet rajzolni. Azt indítványoztam, hogy vegyünk őrsí pénzen őrsi Bí
babót. Indítványom megbukott. Elhatároztam, hogy ha hét koronánk lesz, újra
fogom índítványozní. Meg fogom kémi Budayt, hogy elmélkedjünk együtt a mun
káról. Elhatároztam, hogy reggel átolvasom a leckét. Elhatároztam, hogy cserkész
jegyzeteimet magammal viszem az iskolába. Elhatároztam, hogy Borossal nem
foglalkozem többet, lévén ez hiábavaló időlopás. - Cél II: Nem fogok mérgelődní.

Elhatároztam, hogy nagyobb napi jótettet csinálok.
I. 7. Segítettem szüleímnek, barátaimnak. Első célomat ma sem valósíthattam

.meg, Elhatároztam, hogy udvardas leszek és vonakodás nélkül fogok engedelmes
kedni. Elmélkedés: Miért szükséges a munka? Mert munka nélkül nem tudnánk
élni. A küzdelem minden normális embernek életszükséglete, Mindenkinek célja
tökéletesední, (Almásytól hallottam.) Munka nélkül ezt nem éri el. Az elrnélke
.dés is munka.

Cél: Udvariasnak lenni, vonakodás nélkül engedelmeskedni, Bakonyival be
szélni, elmélkedni a munkáról. (Alrnásyval beszélni erről.)

I. 8. A mai nappal nem vagyok megelégedve. Nem végeztem el eléggé köte
lességeimet. Nagyobb jótettet nem csináltam, amint azt elhatároztam. Céljaimat
nem teljesítettem eléggé. Ezért ezeket ismét kitűzöm és iparkodni fogok teljesi
.tení ezeket. Örömet fogok szerezni szüleimnek. Elmélkedés: Miért szűkséges a
munka? Mert örömet nyújt. Mert élvezet a munka eredményét látni. Meg fogom
látogatni a második tízpercben Almásyt. Verset fogok tanulni.

I. 9. Egy hölgynek a villanyosban helyet adtam. Ma délelőtt feledékenységern
nek, felületességemnek szomorú következménye volt. Igyekezni fogok, hogy ez
többet ne forduljon elő. Délután gyóntam. Holnap áldozom. Cél: Méltón áldozni.
Mértani rajzokat rajzolni.

r. 10. Ma áldoztam. Délelőtt nagyon szomorú voltam, anélkül, hogy ennek okát
tudtam volna adni. Elhatároztam, hogy fogok erről beszélni Majorral. Holnap
beszedek őrsí díjat. Cél: Bakonyival beszélni, lehetőleg szombati hibákat jóvá
tenni, figyelni, szüleímnek örömet szerezni. Megkezdem az új napirend írását.

I. 11. Egy embert útbaigazítottam. Örsí 6rán szó volt amentésről. Rájöttem,
'hogy miért voltam szomorú. A Bakonyival kapcsolatban levő cél lassan teljesül.
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Cél: Hibámat jóvátenni, D,ukovicsot kikérdezni, Most már végleg fölmegyek a
nl-IV. B)-be. Megmondom Almásynak, hogy kérdezze ki ő is Erősst, mínt én
Dukovieset. Adományok az őrsi pénztárba elfogadtatnak.

I. 12. Öcsémet megtanítottam geometriára. Bakonyival ünnepélyesen kibékül
tem. Gyakorlatom igen sok cserkészbarátot szerzett. Cél: Almásyval beszélni, el
mélkedni, hogy hogyan kell dolgozni. Lelkiismeretesen, jókedvvel, kötelességtel
jesítésből.

I. 13. Ma nagyon üres nap volt. - Cél: Egyik barátomnak nagy örömet sze
l't'zni.

I. 14. Ma sétálni voltunk a "barlangban". Cél: Ami tegnap. Továbbá: Meg-
figyelni, milyen problémák fordulnak elő az iskolai életben.

I. 15. Segítettem otthon. Problémák: Hogy' kell viselkedni a cserkészgyűlö

lőkkel szemben? Hogy' kell viselkedni a romlott cserkésztestvérrel szemben? Cél
Dukovicsot kikérdezni. Königet a IL oszt. vizsgára oktatni.

I. 17. Ma ismét áldoztam. Elhatároztam, hogy ha lehet, minden héten fogok
áldozni. Holnap beszedem a tagsági díjat. Cél: Vonakodás nélkül engedelmes
kedni, önállónak lenni.

I. 18. Öcsémnek segítettem tanulni. Orsi órán átismételtük a tanultakat. El
határoztam, hogy Engeit megkérem. hogy figyelmeztessen, ha lusta találnék len
ni! Elhatároztam, hogy megtárgyalom Errgellel a "romlott" cserkésztárs megja
vításának tervezetét. Elhatároztam, hogy nem fogok törődni a cserkészgyűlölők

kel. Ez a cél holnapra.
I. 19. A mai nap már jobb volt valamivel, mint az eddigiek. Irtam magyar

gyakorlatot, a tanultak felhasználásával. Cél: A "romlott cserkésztárs",
I. 20. Öcsémet ápoltarn. Holnap megkezdem kitűzött célornat. A "vonakodás

nélkül való engedelmeskedés" már egész jól megy, Most jön az udvariasság.
I. 21. Ma voltam szolgálaton. A kitűzött feladatot ez alkalommal pontosan

végrehajtottam. ámbár ez nehéz volt. A célom is halad. Holnap Dukoviccsal is
fogok foglalkozni, továbbá Horváthot vigasztalni. A mai nappal meg vagyok
elégedve. Belátom, hogy minden napomat ki kell használni ilymódon.

I. 22. A mai nap egyike legszebb napjaimnak. Nagy célom, melyről azt gon
doltam, hogy egy évig tart, míg sikerülni fog, már majdnem kész van. A "rom
lott cserkésztárs" rájött célomra, ez őt fölötte meghatotta (úgy látszik, mégsem
olyan elvetemedett, mert akkor kinevetett volna). azt mondja, hogy már javul,
új életet kezd, azóta, amióta Sík tanár úr felhívta a szobájába. Igy nem az
enyém az érdem, de én mégis boldog vagyok, hogy ő a helyes útra tért és egy
igaz baráttal többem van. És ha ígérete nem igaz, újra kezdem munkámat. Ered
ményt fogok kivívni. És ez Winnetoui munka lesz! Remélem, hogy nem lesz
szükség rá. Éljen Sík tanár úr!

I. 23. Ma ismét voltam a misszióban és ott segítettem az "iskolát" berendezni.
Célom mintha nem egészen teljesült volna! Csak kitartás!

I. 24. Célom, úgy látszik, mégis teljesült. Eszerint Majornak nem volt egé
szen igaza, mikor azt állította, hogy nem jól csináltam. Dolgozom tovább. Horváth'
segítőtársam lesz.

I. 25. Orsi óra: Nagy vérzések. Az ütőeres vérzésnél csipesszel be lehet fogni
az eret, esetleg ujjal. Azután az Essmann-féle pólyával elkötjük. De két őránál

tovább nem célszerű a pólyát fenntartani. Ha két ér van elvágva, alul is, felül is
el kell kötni. Horzsolásnál fertőtleníteni kell. Égési sebek. Hájjal bevont vagy
hideg borogatást tenni rá. Hólyagot ki lehet szúrni, Ha a tűz leviszi a bőrt, a
sebhelyet bekenjük olajjal vagy bórvazelinnel. Ha az égési seb vérzik, akkor
mint vérzési sebet gyógyítjuk. Ha az ember több, mint egy liter vért vesztett,
akkor elvérzik. Égési sebre Wísmuth-pólyát teszünk.
Az őrsi önképzőkör megalakult, én majdnem elnök lettem.

I. 26. Semmi új.
I. 27. Semmi új.
II. 3. Hosszú betegség után holnap reggel megyek először iskolába. Nagy cé-

lommal egyelőre nem fogok foglalkozni. Holnap egész külön(is lesz találkozni is~·
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.kolatársaimmal. SzociáLis célt most egy évig nem fogok magamnak kitűzni. Hol
nap folytatom "izoláló munkám"-at. Fogok magammal foglalkozni. Igy például
megfigyelem magamban a gyermeki szeretetet és fejlesztem.

Il. 4. Holnapra mégis ígérkezik valami szociális feladat. Ui. Tóthnak bátyja
meghalt, őt kell vigasztabnt. Sokat fogok magammal foglalkozni.

II. 5. Ma voltam először 'iskolában. Sok bajom volt Bakonyival. Hja, ezek a
rr.akacs civilek. Tóth nem volt iskolában. Cél: Udvariasnak lenni, segíteni különö
'Sen édesanyámnak.

II. 10. Ma a hülyeség (paralyzis) előjelei mutatkoztak rajtam.
II. 11. Ma voltam szelgálaton. Egy breslaui lányt kalauzoltam. A villanyosban

egy hölgynek helyet adtam. Nil novi, a kémrendszer működík.

II. 17. Ma próbáltam levelet írni Sík tanár úrnak. Napjaim most üresen tel-
nek el. Érzem a tavasz jövetelét.

ll. 18. Ma kezdődött Anglia blokádja. Voltam sétálni.
II. 22. Ma az őrsi órán könyvet kötni tanultunk.
II. 23. Ma meglátogattam a beteg Dezsőt, O figyelmeztétett a következő rossz

tulajdonságaimra : egylábon himbálódzom, monoton hangon beszélek, cinikus
vagyok.

II. 21. Csapatgyűlés volt. Schütz tanár úr igen szepen beszélt.
II. 24. Ma Hatvani tanár úr nagyon furcsa dolgokat mondott nekem.
II. 26. Ezentúl az udvaron lesz őrsi találkozó lO-kor, a kútnál.
II. 27. Horváth cserkész lett.
III. 1. Orsi óra:: A mérgezések. Levegő útján történő mérgezések : széndioxid

mérgezés, fulladást okoz mínírnálís idő alatt. Léghuzatot kell csinálni. Ha be kell
menni, nagy lélegzetet veszünk. Ha a mérgezettet kfhoztuk, mesterséges lélegzést
végzünk. Szénoxid : ua. négykézláb megyünk be. A beteget izgatjuk.

A méreg egy anyagi test. Vannak maró mérgek (helybenhatók) és ~ás (ál
talánosan ható) mérgek, A maró mérgek : a savak: a salétromsav, vitriol, sósav,
királyviz. Ilyenkor olajat teszünk a külső sebekre, először itatóssal leitatjuk a se
bekről a savat és krétaporral behintjük. Tejet és olajat adunk az illetőnek. Szap
panosvdzet is lehet adni, ez megköti asavat. Lúgmérgezés: ecetet, borkövet v.
citromlevet Hatunk vele, ez neutralízálja a bázist. De csak oldatot adunk be. Vagyis
három mozzanatot különböztetünk meg. LA külső sebek kezelése. 2. A méreg
neutralizálása. 3. Az enyhítés. Vizet is adhatunk neki egyhítesül. Általánosan ható
mérgek : foszformérgezés. A foszfor vízben nem oldódik, de zsírban igen. Ilyenkor
könnyen hány az ember, de azért hánytatm is kell. A beteg hányadéka a sötétben
csillog. (Hánytatószerek : torokcsiklandás, szappanos víz stb.) Csillapítót adhatunk
be. Az általánosan ható mérgekriél általában hánytatunk. Hogy legyen mit hányni,
vizet stb. adunk be. A Ioszforrnérgezésnél előtt kálíum-hipermangan 2/00-es 01
datot adunk be, vagyis egy fél liter vízbe teszünk egy kristályt. Az arsenmérgezés:
az arsen = patkányméreg. Hánytatunk stb. Van arsen-ellenméreg, De ezek nem
nagyon jók, mert pl. a só is méreg. Az ólommérgezés: hánytatunk. tojás fehérjét
adunk be. A rézmérgezés : ua.

III. 8. Elhatároztam, hogy igyekezni fogok ügyes lenni. A tízóraira is elhatá
roztam valamit. Ma egyébként igen nagy kellemetlenségem volt a Krízsala cser
késztestvér miatt, és kellemetlenségeim lesznek. Elhatároztam. hogy a csapáso
kat férfias lélekkel fogom tűrni és Krizsalát lelkemből meg fogom vetni.

III. 11. Ma voltam ródlizni. Pál kificamította derekát, a cserkészek vitték el.
Ez nagy tiszteletet szerzett a cserkészeknek az osztályban. Egyébként meg fogom
látogatni a Pált és fogok vele foglalkozni. Pintér és Horváth betegek.

III. 19. Elhatároztam, hogy részletesen fogok naplót vezetni. Azért hagytam
ki egy részt, mert egészen más vagyok, mint akkor voltam, mikor naplóm előző

részét írtam. Sok minden történt velem. Foerster is nagy hatással volt rám. Igen
lényeges az, hogy tegnapelőtt elváltam esetleg örökre legjobb barátomtól. Néze
tünk között már szörnyű nagy különbség volt. Erről persze egyikünk se szólt, de
mind a ketten éreztük. Mikor elváltank, azt mondta, hogy majd egyszer értem
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jön. Tudtam, hogy ezt ugyan várhatom. Csodálatos, hogy nem búsultam rajta.
Talán azért, mert én vesztem volna össze vele, ha tovább együtt lettünk volna.
'Tegnap voltam sétálni. Major igen érdekes dolgokat mesélt a pedagógiáról. Haza
felé menvén elpanaszoltam Oláhnak, hogy mílyen nagy lelki harcom lesz ma
gamban, vajon elismerjem-e Buday Lacit egyenfokúnak, vagy magasabb fokon
állónak és jobb tanulónak nálam. Tény A) hogy Budaynak jobb volt a bizonyit
ványa, mint az enyém. Nem ül hátul. Bizonyosan tiszta jeles lesz év végére. Mát
ray tanár úr őt jelölte ki, hogy az igazgatóhoz menjen. B) Oneki volt engedélye
elmenni a gödöhlői kirándulásra. Major őt intelligensebbnek tartja nálam stb. Ér
demes tehát, hogy legjobb barátom legyen. De vajon nem áll felettem?!? Ma
délelőtt Major felköszöntötte az igazgató urat. Mielőtt bementünk Hatvani tanár
úr megkérdezte, hogy máért én jövök föl az igazgató úrhoz. Hisz én az utolsó
padban ülök. Kérdezte, hogy szégyenlem-e magamat. Én nekem az az álmom ju
tott eszembe, melyben Hatvani a Stessellel verekedett. Ezért elfeledkeztem, hogy
tanárral vagyok szemben és azt feleltem, hogy nem szégyenlem magamat. Ezen
szemven dühöngött. Elhatároztam, hogy algebrából jól fogok készülni. Nagyon
meg vagyok zavarodva. Három kellemetlen eset és nem tudom, melyík keblemet
lenebb.

III. 20. Hatvani tanár úrnál gyóntam bűnbánatom jeléül és elhatároztam, hogy
nem bántom többet őt, sőt! jól fogom magam viselni. Gyónás után Horváthtal be
széltem, de nem sikerült komolyabb dolgokat szóba hozni.

III. 21. Ma áldoztam. Áldozás után csapatösszejövetel volt. Major tisztté lett
kinevezve, aminek nagyon megörültem. Schütz tanár úr visszatért Foerster sza
vaira és buzdított minket, hogy otthon, a családi életben ls mutassuk meg, hogy
cserkészek vagyunk. Összejövetel után Tóthtal sétáltam, vele már beszéltem kissé
komolyabb dolgokról is. Délután meglátogattam Pált. Itt találkoztam Gönczivel.
B. cserkész akar lenna, Én helyeseltem szándékát és buzdítottam, hogy tanuljon
jobban. Ez egyike első cserkész-szónoklataimnak és elég jól sikerült. Holnap szó
lok róla Majornak. Sok gondolattal gyarapodva fejezem be a mai napot. Cél: nj
napirendet csinálni.

SZERB ANTAL LEVELEI SfK SÁNDORHOZ
Budapest, 1935. március 29.

Igen tisztelt Professzor Úr,

nagyon nagy dolog ez a számomra és még nem is tértem egészen magamhoz.
Képzelem, mennu; fáradságába, idejébe, alkal'matlanságába került ez az eredmény.
Nagyon ügyetlen dolog, így levélben hál'álkodni, pedig minden frázis, ami az
eszembe jut, ezúttal őszinte tartalmú. Csak annyit: nemcsak a l'eendő habilitáció
nak örülök, ,hanem annak is, hogy éppen Professzor úr volt az. aki kiállt értem.
MC1't, hiszen tetszik tudni, diákkorom óta mindig a Professzor úr rólam való vé
leménye volt az, amire minden racionális mértéknél nagyobb fokban adtam,
va.gy pontosabban, amitől legjobban féltem, még álmaimban is. Egy-egy rosszalló
megjegyzése hónapokra letörte az önbizalmamat. Hogy most, egy il'yen ünnepé
lyes és nyilvános alkalomból, mellém áll, sok mindent igazol bennem, vissza
1llcnőleg is, az ifjúságomat. Bár tudom, hogy jó véleménye súlyos kifogásokat is
magában foglal, és hogy azokat csakugyan megérdemlem, egy magasabb nézőpont

ról, mint ahogy általában szemlélni szoktam a dolgaimat. És tudom, hogya dolog
azzal nincs befejezve, hogy habilitálnak - akkor következik az én részem, hogy
meqmiüassam., hogy megérdemeltem a kitüntetést.

Igyekezni fogok, hogy ne .csalódjanak bennem.

A viszontrátásig üdvözli hálás és igaz hive,
Szerb Antal
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