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Légy hív,  mindhalálig!
A RÁKOSPALOTAI 198. SZ. „PÁL” EVANGÉLIUMI 
CSERKÉSZCSAPAT TÖRTÉNETÉNEK VÁZLATA
2. RÉSZ

írta: Németh Gábor

Az 1929-ben ismét őrsvezetői tanfolyamot 
hirdetett a csapat,1 a nyári nagytábort Gyenes-
diáson tartották.2 Ebben az évben Angliában 
volt a nemzetközi jamboree, ahol a csapatot két 
cserkésztiszt, Csorba András és Újszászy László 
képviselte.3 Szeptember 22-én a csapat „Árpád 
vezér” öregcserkész és az „Endrődi Miklós” raja 
gazdag műsorú, nagy sikerű ünnepélyt rendezett, 
melyről „a jelenvoltak értékes lelki gyarapodással tér-
tek haza”.4 

Az 1930. január 12-én tartották meg az előző év 
tábori beszámolóját, ennek helyszíne a városháza 
nagyterme volt. Ezen szerepelt Gyökössy Endre 
és Lőrinczy György is.5 Február újoncpróbákkal 
és –avatással kezdődött. Tavasszal az öregcserké-
szek irodalmi estet rendeztek, ahol is vezetőjük 
beszámolt az előző évi angliai cserkészjambore-
eról. Folyamatosan tartottak őrsi kirándulásokat, 
próbázásokat. Pünkösdkor mozgótábort rende-
zett a csapat a Bakonyban. A nyári nagytábor 
ismét Szeghalmon volt - parancsnokuk iránti 
szeretetből és tiszteletből. Műsoros cserkészünne-
pélyt is tartottak július 13-án a Király-erdőben.6 
Dr. Gyökössy Endrének ez volt az utolsó parancs-

1  Sajnos nem találtam több információt az alkalomról.
2  „Itt ismertük meg igazán a Balaton szépségeit és gyönyörű környékének történelmi nevezetességeit.” Újszászy, 1932.
3  PCS III., 1929. október-november, 2. o.
4  PCS III., 1929. október-november, 5. o.
5  MCS XI./3., 1930. február 1., 84. o.
6  8 órai újság, 1930. július 13., 4. o.
7  Más írásmód szerint: Szőke István
8  Újszászy, 1932.
9  VL, VII./11., 1930. november
10  MCS XII./5., 1931. március 1., VIII. o.
11  „Felejthetetlen három hét volt ez. Esti tábortüzeink mellett fel-felcsendültek a régi szép kurucnóták, megelevenedtek előttünk a tör-
ténelmi földön Rákóczi legendás alakjai. Széphalmi, sátoraljaújhelyi, valamint a sárospataki kirándulások tették felejthetetlenné a tábort.” 
Újszászy, 1932.
12  Újszászy, 1932.

noki tábora, mert megbízatásáról lemondott, 
a továbbiakban mint tiszteletbeli parancsnok, 
cserkésztiszt állt a csapat mellett, segítve a mun-
kában, szervezésben. A Pál cserkészeket Szeöke 
József7 cserkésztiszt vette át, az őszi, mátrai moz-
gótáborban már ő volt a parancsnok. Vezetésével 
részt vettek a X. cserkészkerület isaszegi harcszerű 
játékán.8 Év végén Csorba András cserkésztisztet 
a „Pál”-ból a 172. számú csapatba igazolta a szö-
vetség.9

A következő évben folytatódott a munka, a kikép-
zés, a gyakorlati próbák, a tavaszi kirándulások, az 
őrsvezetők képzése. Február 15-én műsoros cser-
készestélyt tartottak, melynek „14 műsorszámából 
kiemeljük ’A hadifogoly’ c. színjátékot és ’A költő és a 
pisztoly’ c. tréfát”.10 A hárshegyi őrsvezetői táborba 
több tagot küldtek, két fiú mint házi őrsvezető 
szerepelt. A nyári tábort Hegyalja vidékén, a 
Bodrog partján, Bodroghalász község határában 
rendezték meg.11 Az ősz folyamán több vezetőjük 
katonának vonult be, de helyettesítésekkel folyt 
tovább a szorgalmas munka. Folytatták a cser-
készképzést, több kisebb-nagyobb ünnepségen 
teljesítettek  cserkészszolgálatot.12 
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Az új munkaév kezdetén lemondott Szeöke József 
parancsnok a csapat vezetéséről, el is távozott, így a 
parancsnokságot Újszászy László cserkészcsapat-
tiszt vette át, akit ebben a minőségében januárban 
megerősített a cserkészszövetség Országos Intéző 
Bizottsága.13 53 fővel indult meg a munka. Június 
19-én a rákospalotai cserkészcsapatok a leven-
tékkel közös rendezvényt tartottak utóbbiak 
sportpályáján.14  Az 1932. évi nagytábort Dr. 
Gyökössy Endre tiszteletbeli parancsnok vezette 
Iváncz és Németújfalu közt, a Rába mellett. A 
tábort az igazi cserkészélet jellemezte.15 Erre az 
évre az otthon udvarán felépült a cserkészműhely, 
amelyhez a cserkészszülők támogatása nagy segít-
séget jelentett, egyúttal megalakult a munkaügyi 
őrs is. Az egykori Pál cserkészek november 13-án 
megtartották a 10 éves találkozót, s ekkor alakult 
meg a volt Pál cserkészek baráti köre.16 Ebben az 
évben megkezdték felkészülésüket a következő 
évi gödöllői nemzetközi jamboreera.

Az 1933. év nagy és azóta is sokat emlegetett ese-
mény volt a magyar cserkészet életében: magyar 

13  VL IX/1., 1932 január
14  Néptanítók lapja, 65. évf., 13. szám, 532. o.
15  Újszászy, 1932.
16  Uo.
17  A cserkészet alapítójának, Robert Stephenson Smith Baden-Powellnek világszerte közismert beceneve.
18  MCS XIV./12., 1933. június 15., 301. o.

földön, Gödöllőn rendezték meg a cserkészek 
nemzetközi nagytáborát, a tulajdonképpeni világ-
találkozót. Nem csupán BiPi17 magyarországi 
követői, de a magyar diplomácia, a politikum és a 
magyar társadalom is készült erre a rendezvényre. 
A cserkészszövetség és a csapatok már az előző 
évet is a felkészüléssel töltötték: etikai kódexek, 
szótárak, viselkedési útmutatók készültek, tanul-
mányozták a külföldi cserkészetet, egyes országok 
mozgalmait is bemutatták. Főpróbát is tartottak a 
magyarok számára a hárshegyi cserkészparkban: 
április 8-án nagyszabású rendezvényt tartottak, 
melyen 155 magyar csapat vett részt, köztük a 
„Pál” tagjai is.

Alig több, mint két hónappal a gödöllői világ-
találkozó előtt, május 25-én a rákospalotai helyi 
cserkészbizottság rendezésében, a helyi csapatok, 
így a 198. sz. „Pál” evangéliumi cserkészcsapat 
részvételével jamboree-napot tartottak, melynek 
helyszíne a Wágner-kert volt. Cserkészbemutatót 
tartottak, „szórakoztató mutatványokkal mulat-
tatták a közönséget”,18 a nap végén tábortűz köré 

A csapat gödöllői tábora 1
(forrás:  Újszászy lászló hagyatéka)
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gyűltek. A korabeli beszámoló így látta az alkal-
mat: „Fenséges képet mutatott a majdnem félezret 
számláló cserkészcsapatok felvonulása a városon 
keresztül a hősök szobrához. Kiss Lajos parancsnok, 
mint a Helyi Bizottság titkára a koszorú elhelyezése 
után rövid, de lélekemelő beszéddel tett fogadalmat a 
cserkésztörvények megtartására. Esküvel ígérte, hogy 
mindent elkövetnek Nagy-Magyarország feltáma-
dásáért. Délután Fröchlih Ferenc ügyvezető elnök 
lelkes, szép beszéd kíséretében felkérte a csapato-
kat munkájuk bemutatására.”19

Gödöllőn a X. cserkészkerület csapatai egy közös 
táborrészben voltak. Ennek a kerületnek a cser-
készei kapták feladatul a központi zászlórúd 
felépítését és a tábor teljes területének tűzoltói 
szolgálatát.20 Hogy nem volt ideális a környeze-
tük, de mégis megállták a helyüket, arra e sorok 
szolgálhatnak bizonyítékul: „És vajon elfelejthet-

19  MCS XIV./12., 1933. június 15., 311. o.
20  Szopek, 1935., 36. o.
21  PCS V./1-2., 1934. január-február, 14. o.
22  Közli: Gergely, 1989., 153. o.
23  VL XI./3., 1934 március
24  VL XI./9., 1934 szeptember
25  PCS V./4., 1934. április, 47. o.
26  Sipos László ekkor már legalább 10 éve a csapat tagja volt.

jük-e a rákospalotai és újpesti csapatokat nagyon 
nehéz és minden tábori igényléstől oly messze 
fekvő táborhelyükön, s mégis a dísz, színpompa 
és rend csak úgy ömlik felőlük, kiknek központ-
jában az Irinyiek nagyszerű kajak-kapuja megállít 
minden szemlélődőt.”21 Mindezek a X. kerületről 
írnak, de természetesen ebbe beletartozott a 
Pál cserkészcsapat is. A jamboreera készült egy 
térképvázlat Magyarországról, amelyen a Magyar 
Cserkészszövetség feltüntette a megtekintésre 
ajánlott cserkészintézményeket, ezen a térképen 
látható Rákospalota, egy cserkészotthonra hívva 
ott fel a figyelmet. Jelenlegi tudásunk szerint csak 
a Pál cserkészeinek volt saját cserkészotthona, 
így feltételezhetjük, hogy ezt tüntették fel.22 A 
Pál-csapat Újszászy László parancsnoksága alatt 
vett részt a táborban.

A következő időszak forrásai a 198. sz. „Pál” 
evangéliumi cserkészcsapatról sajnos erősen 
megcsappannak, beszűkülnek. A következő évek-
ben egy-egy tábori parancskönyv, vagy néhány 
statisztikai kimutatás maradt meg, amelyekből 
valamennyire rekonstruálható a Pál csapat törté-
netének néhány foszlánya.

1934-ben az Országos Intéző Bizottság a X. kerü-
let II. sz. tisztpróbázó bizottságába jóváhagyja dr. 
Újszászy László megválasztását,23 s ekkor igazolta 
Sipos Lászlót is csapattisztként a Pál csapatba.24 
Március 24-én a csapat „Árpád vezér” öregraja 
cserkészestélyt tartott, amelyen „néhány vidám, 
tiszta órát szerzett közönségének”.25 Ebben az évben 
ismét parancsnokváltás következett: dr. Újszászy 
László helyett Sipos László vezette a 198-as 
cserkészeket.26 Októberben még egy sajnálatos 

A csapat gödöllői tábora 2
(forrás:  Újszászy lászló hagyatéka)
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esemény történt: kirabolták a csapat otthonát. 
Adat nem maradt arról, hogy mekkora kár kelet-
kezett, de a végül rendőrkézre került tettesről, 
mint veszélyes bűnözőről írtak.27

1935-ben a X. (Pestvidéki) cserkészkerület meg-
alakulásának 10. évfordulója alkalmából Megyeren 
nagytábort  tartottak, melyen a Pál csapat is részt 
vett.28 Szintén a jubileum apropóján egy könyv is 
megjelent a kerületről, ebben az aktuális év csa-
pattisztjeit is felsorolták. A segédtisztek között 
Bakos Istvánt, a „Pál” tagját is megtalálhatjuk.29 
És természetesen a csapat vezetőjét, Sipos Lászlót 
is, aki 1940 őszén adta át a parancsnokságot Iván 
László kántortanítónak. 

1938 végén megalakult az öregcserkészekből álló 
Árpád-öregraj.30 A vezetője a parancsnok, Sipos 
László megbízásából Wrabecz Aladár lett. Első 
órájukat 1939. január 5-én tartották az otthon-
ban. Ekkor összeállították az éves tervüket, hogy 
mely színdarabokat fogják előadni, még dátumot is 
megjelöltek, amikor is előadják majd a betanulta-
kat: április 16-ra tűzték ki ezt. Két színdarabról volt 
szó, de csak az egyikről tudunk biztosat, ez pedig 
Köpeczi-Boócz Lajos31 „A laikus” című egyfelvo-
násos bohózata. Március 11-én teaestélyre akarták 
összehívni a palotai csapatok öregcserkész rajait, 
s felmerült a korábbi generáció cserkészzeneka-
rának újraalakítása is – ez utóbbi a csapat egyik 
öregcserkészének, Kiss Gyulának a vendégül látása 
során történt. Sajnos egyik tervezett eseményről, 
cselekményről sem tudjuk, hogy megvalósult-e. 
Eldöntötték, hogy atlétika sporttal kívánnak 
foglalkozni, amelynek részeként ping-pong ver-
senyeket szerveznek, ez meg is történt: mind házi 
bajnokságot, mind pedig az evangélikus és a refor-

27  Újság, 1934. október 23., 7. o.
28  Szopek, 1935., 143. o.
29  Uo.
30  A megalakulást ők maguk említették naplójukban. De mint láttuk följebb, 1934-ben már volt egy azonos nevű öregcserkész-raj
31  Bibarcfalvi Köpeczi-Boócz Lajos (1894-1947 után) színész, színigazgató. Több novellát, egyfelvonásos darabot, verset írt a két 
világháború közti időszakban. 

mátus KIE-vel (Keresztyén Ifjúsági Egyesület) 
közös összecsapásokat rendeztek. De emellett más 
sportágakat is felvételét is tervezték. Szó esett egy 
felvidéki mozgótábor lehetőségéről, ha anyagiakban 
megengedhetik majd. Megkezdték a morse-jeladás 
elsajátítását, illetve a cserkészpróbákra készültek, s 
készítették fel társaikat is. Június 25-én a raj Sződre 
kirándult. A nyár és az ősz folyamán a próbákat 
gyakorolták: elsősegélynyújtást, térképolvasást, 
illetve a műhelyben és az otthon területén tevé-
kenykedtek, a szükséges javításokat, felújításokat 
végezték. Maga a cserkészcsapat tizenöt résztvevő-
vel 1939. július 31. és augusztus14. között Bagon 
táborozott. December 23-án a szokásukhoz híven 
„bensőséges karácsonyfa-ünnepet” tartottak.

Az Árpád-öregraj ülése
(forrás:  rákospalota-óvárosi református egyházközség irattára)
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Az 1940-es évből semmilyen adat, információ nem 
maradt ránk, csupán egy leltárátadási jegyzőkönyv 
október 20-áról. Ebből kiderül, hogy Sipos László 
megválik a csapattól, így tőle az új parancsnok, 
Iván István32 a csapat tulajdonában lévő ingósá-
gokat átveszi. Egy 1941. január 2-i parancskönyvi 
bejegyzésből kiderül, hogy gondok voltak a Pál 
háza táján, de hogy mik voltak azok, nem derül 
ki: „Csapatunk a múlt évben nagy nehézségen és 
próbán ment keresztül. A bajokat azonban sikerült 
átvészelnünk. Csapatunk a küzdelemből megerősödve 
és megizmosodva került ki, s megifjodva végzi és foly-
tatja a munkát. Felejtsük el a múlt kellemetlenségeit, a 
kínos perceket! Ne gondoljunk rá! Az új esztendőben 

32  Kántortanító volt Rákospalotán.

új szívvel és megújult lélekkel fogjunk a munkához, 
hogy csapatunk felvirágozzék s újból a város első csa-
patává legyen. Ennek az eléréséhez Isten segítségét és 
áldását kérve kívánok nektek jó munkát! Iván István 
csapatparancsnok.” Február végén-március elején –
sajnos a pontos dátum nem derül ki egyetlen ránk 
maradt forrásból sem- „vidám cserkészelőadást” tar-
tott a csapat, melyet a csapat vezetője egyrészt az 
addigi dicséretes és buzgó munkáért jutalmul szánt 
a cserkészek számára, másrészt a nyári táborra való 
gyűjtésnek is ez volt az első alkalma. Márciusban 
több csapattag is sikeres harmadosztályú vizsgát 
tett, illetve az országos tiszti és az országos őrs-
vezetői táborba is küldött a csapat cserkészeket 
(előbbibe Lőrincz Ernőt, Németh Zoltánt, Horvai 
Józsefet és Unfried Ferencet, utóbbiba Mészá-
ros Lászlót és Pifkai Lászlót). Áprilisban Iván 
Istvánnak első ízben kellett katonai szolgálatra 
bevonulni, három hetes kiképzésre, helyetteseként 
Lőrincz Ernő vette át ideiglenesen a csapat 
irányítását. Május 18-19-én „Hősök versenyét” 
rendeztek a palotai cserkészcsapatok számára, 
amelynek győztese az országos „Hősök versenyén” 
is részt vehetett. Pünkösd ünnepén az újonnan 
épült óvárosi református templom felszentelésére 
a csapatot az egyházközség vezetősége meghívta, 
s felkérte, hogy egyrészt sorfalat álljanak, másrészt 
a rendet felügyeljék. Július 19-e és augusztus 3-a 
között Gyömrőn rendezték a nyári nagytábort. 
Szeptember 14-én zászlókkal és egyenruhájukban 
istentiszteleten vettek részt. Október-november 
folyamán felújították az otthont, majd november 
30-án az egyházközség kultúrtermében előadáson 
számoltak be a nyári táborukról. November 
közepén Iván parancsnok ismét katonai szolgála-
tra vonult be, visszatéréséig ezúttal is Lőrincz Ernő 
vezette a csapatot. 

Csapatátadási jegyzőkönyv 1940
(forrás:  rákospalota-óvárosi református egyházközség irattára)
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1942-ben megkezdődött a csapaton belüli regős-
munka 8 fővel. Tavasszal az Ichthys-táborban és a 
Kőrösi Csoma Sándor regősversenyen vettek részt, 
május 25-én az Ichthys tisztiértekezletén volt jelen 
egy fő a csapatból (feltehetően Iván parancsnok). 
Május 24-25-én rajtáborozást tartottak Budapes-
ten, július 1-4. között pedig az egyik őrs Bagon 
volt. Július 11-24-e között (az éves statisztikai 
jelentésben július 7-e van megadva kezdő, és 21-e 
zárónapnak) ugyanide, Bagra vonult a csapat a 
nyári nagytáborra, amelyen 22 cserkész vett részt. 
Augusztusban Iván István ismét bevonult, de a 
csapatból még négy főnek kellett katonai szolgá-
latra vonulni (közülük az egyiket, Lőrincz Ernőt 
ismerjük név szerint, a többieket nem). 1942. 
augusztus 30-án csapatünnepélyt tartottak. Az 
évről szóló statisztikai kimutatásból kiderül, hogy 
egy tagjuk repülős cserkész volt. Az őszi munkát 
„az őrsi rendszer és a 10 cserkésztörvény alapján” 
indították meg. Az eltökéltség és a szigor érződik 
a parancskönyv soraiból: „aki nem akar az idei csa-
patmunkában részt venni, jelentkezzen, s azt még a 
munka megkezdése előtt a csapatból törölni fogom”, 
a foglalkozásokról hiányzó cserkészt „háromszori 
igazolatlan mulasztás esetén a csapatból haladéktala-
nul törlöm” - írta a parancsnok. Az otthonban heti 
háromszor lehet megjelenni, őrsi- és rajórán, illetve 
vasárnap a játékdélutánon. Kérés és intés is meg-
fogalmazódik a vezető részéről: „megkérlek titeket, 
hogy ezentúl is szorgalommal és erős akarattal végez-
zétek cserkészmunkátokat”. De hogy mi történt, 
arról ismételten hiányoznak az adatok,33 ugyanis a 
következő parancskönyvi bejegyzés az 1943. július 
24-től Tiszapüspökin tartott nyári nagytábor első 
napiparancsa. Augusztus 8-ig tartott a tábor, lét-
száma 18 fő volt, s beszámolójuk szerint a helyiek 
nagyon megkedvelték a csapatot, a tábortűznél 

33  A csapat éves jelentéséből annyi tudható még erről az időszakról, hogy három téli kirándulást szerveztek, illetve hogy kerékpártúrákra 
is mentek – ugyanis tíz cserkésznek is volt kerékpárja.

tartott előadásaikat is szívesen és sokan látogatták. 
De még ez előtt is volt egy közös alkalmuk: július 
12-től két napot töltöttek Szilágypüspökin. Szep-
tember 12-én csapatünnepélyt rendeztek, 26-án 
tizenegy fiúval egy megyeri cserkészversenyen 
vettek részt. Október 31-én templomi ünnepségre 
vonultak ki, december 12-én egy regőscser-
kész-kiállítást néztek meg közösen, 19-ére pedig 
meghívták az otthonba Benkő István lelkészt, mint 
a csapat szervezőtestületének elnökét. Szemlét és 
előadást is tartott a lelkipásztor. Ekkor tartották 
meg karácsonyi ünnepségüket is. A csapat létszáma 
ez évben a korábbi 38 helyett 60 fő volt. Ugyan 
a repüléssel már nem foglalkozott egy „Pál”-cser-
kész sem, de a regősök létszáma, akik részt vettek 
a Gróf Teleki Pál emlékversenyen, két fővel bővült, 
kerékpárral is már kettővel több tag rendelkezett. 
Ugyanakkor a háborús helyzet is már érződött a 
csapat környékén is: Iván István és Lőrincz Ernő 
is I. tűzkereszt-kitüntetést kapott szolgálatáért, s 
ősszel az otthon két termét átadták használatra a 
jegyközpontnak.

1944. február 5-i parancskönyv szerint ismét 
feddést kaptak a csapattagok: „Az utóbbi időben 
sajnálattal tapasztalom, hogy cserkészmunkánkban 
lanyhulás következett be. Ez ellenkezik a cserkészet 
szellemével. A fejlesztésnek, önnevelésnek megállani, 
egy helyben topogni nem szabad. Az önként vállalt 
munkát hűtlenség abba hagyni. Már az is hiba, ha 
nem a legjobb tudásunkkal és nem minden erőnket 
beleadva dolgozunk. (…) Ennek a nem dolgozásnak 
egyszer legyen már vége!” - szólt a vezetői bejegyzés. 
A január 28-án megalakult városi parancsnokságba 
cserkészek is helyet kaptak. A tervezett három tan-
folyamukból kettő is ehhez kapcsolódott, hiszen 
elsősegélynyújtás és légoltalmi foglalkozásról volt 
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szó, a harmadik regős tanfolyam volt. A cser-
készparancsnokság döntése értelmében április 
15-re a 919. sz. Arany János csapat otthonába 
kell megjelenni azon cserkészeknek, akik14 éve-
sek elmúltak, s nem dolgoznak hadiüzemben. A 
miértre nem tudunk biztos választ, de minden 
bizonnyal a háborús helyzet miatti munkameg-
osztás, esetleg védelmi terv lehetett a háttérben. 
Iván István csapatparancsnok ismét bevonulha-
tott, mert a Botond-őrs júniusi kirándulásáról a 
parancskönyvi bejegyzést ifj. Száraz István segéd-
tiszt írta, ahogy az év további részében írtakat is. 
Egyébként a Botond-őrs tagjai (Fúró, Dóra, Kal-

már, Kubik, Jacsó, Medgyesi és Tóth II. 
voltak) ezen a kiránduláson teljesítet-
ték a sátorverési próbát. A csapat nyári 
nagytábora, amelyen 18 cserkész vett 
részt, július 29-től ismét Bagon volt, a 
körülményekre tekintettel mindössze 
egy hetet töltöttek együtt.

Talán nem meglepő a  háború 
magyarországi területre érkezése 
miatt, hogy majdnem egy év telt el 
a következő parancskönyvi beírásig. 
Visszatekintő-összegző hangvétele 
miatt hosszabban érdemes idézni ezt. 
„Fiúk! Viharokkal teljes, pusztító esztendő 
van mögöttünk. Fülsüketítő szirénhang 
vezette be a rettenetes pusztulást, aminek 
ereje meg nem szűnt, sőt fokozódott és a 
hosszú ostromban csúcsosodott ki, hogy 
eresztékeiben rázza meg ezt a nemzetet. 
Az egész ország harctérré változott és a 
pusztulásnak, szenvedésnek kibeszélhetet-
len áradata zúgott végig hazánkon. Hogy 
mit vesztettünk, mit szenvedtünk, arról 

most már hallgassunk némán, kezünket szájunkra 
téve, mint a bibliai Jób, csak a mi kedves körünk áldo-
zataira gondoljunk szeretettel és kegyelettel, mert ők 
nemcsak a nagy magyar közösségé, hanem elsősorban 
a mienké voltak. Drága emléküket igyekszünk méltón 
megörökíteni és cserkészszívünk minden emlékezésével 
fordulunk néma gyászban kedves alakjuk felé. De a 
nagy tragikus hőskölteményből hadd zengjen a költő 
minden pusztulás felett is diadalmas szava: ’A múlt 
csak példa legyen most!’ Isten iránti hálával eltelve 
örvendezhetünk azon, hogy a magyar cserkészet 
kibírta az idők viharait, s mi itt állhatunk a piros-fe-
hér-zöld lobogó vidám lengésében nagy feladatok előtt. 

Jelentés a csapat 1943. évéről
(forrás:  rákospalota-óvárosi református egyház-
község irattára)
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Veszteségeink nekünk is vannak, de van két munkás 
kezünk és cserkészszívünk hozzá. Olyanok vagyunk, 
mint a mesebeli király, akinek egyik szeme sír, a 
másik nevet. Ez a lélek tartott meg eddig is minket: 
ragaszkodás múltunkhoz, nagy fájdalmainkhoz, emlé-
keinkhez, de a jövendőbe nevető szemmel tekintünk, 
mert cserkészek vagyunk.” A beszámoló szerint már-
cius 15-ével, amikor is csapatünnepélyt tartottak, 
megkezdődött, s teljes lendülettel folyt a munka, 
a csapattagok segítettek a romeltakarításban is. 
Július 1-jén újjáalakult a csapat regőshada, amely 
az egy éve hősi halált halt egykori társukra, Tóth 
Istvánra emlékezve felvette a nevét, így a „Tóth 
István regőshad” címet viselte. Szó esett még arról, 
hogy két év múlva negyedszázados fennállását 
ünnepli a csapat, „a régi ’Pálok’ szelleme és munkája 
kötelez”, ezért sok feladat vár még rájuk, amiben 
számíthatnak másokra is: „Nem vagyunk egyedül. 
Jönnek, segítenek a régi ’Pálok’, akik eddig is a miénk 
voltak és hívó szavunkra ismét beállnak közénk, 
mert ismerik a ’Pálok’ jelszavát: ’Légy hív mindhalá-
lig!’Fiúk! Újítsuk meg ismét jelszavunkat és csapatunk 
nagy múltjából tekintsünk előre a jövendőbe, mert jó 
munkára hív minket az Íge: ’Légy hív mindhalálig!’” 
Pünkösdkor egynapos táborozást tartottak, részt 
vettek az Ichthys-alkalmon is, s voltak a Hárshe-
gyen, a cserkészparkban is. Viszont nyári táborra 
nem gondolhattak a körülmények miatt, s mivel 
az otthonukat sem használhatták, így az egyéni 
felszerelések rendbe tétele volt soron. Időközben 
próbáztak is, őrseik a háromkísértés próbáját jól 
teljesítették, a legjobb a Fecske-őrs volt ebben a 
feladatban, így őket Karsay Ferenc,34 aki ettől az 
évtől kezdve a parancsnok volt, megdicsérte. A 
csapatösszejöveteleket rendszeresítették, ahogy a 
vezetői találkozókat is, előbbit minden hét vasár-
napjára, utóbbit keddjére időzítve. A 919-es csapat 

34  Karsay Ferenc, 1910-ben született Újpesten, 1935-ben iratkozott be a teológiára.

által tartott regős tanfolyamra való jelentkezésre 
biztatta a cserkészeket Karsay parancsnok. Megtil-
totta a vezetőség az otthon területén a dohányzást, 
sőt, 16 év alatti cserkészeket, ha bárhol rajtakap-
nak, akkor megfontoljás tárgyává vált a kizárásuk is. 
Július közepén több intézkedéssel kívánták javítani 
a cserkészmunkát. Elhatározták, hogy a próbapon-
tokat egységesítik és a bevált, régi rendhez térnek 
vissza, ezt Horvai József tisztnek kellett irányíta-
nia. Az őrsvezetőket megerősítették rangjukban is 
és pozícióikban is, de minden őrs élére átmeneti 
jelleggel egy-egy öregcserkészt helyeztek, egyrészt 
mert ez az „általános kívánságnak megfelelő”, más-
részt pedig azért, hogy a cserkészmunka nagyobb 
lendületet vegyen. Az Árpád öregcserkész-raj 
vezetői testület lett, ennek élére Horvai Józsefet 
nevezték ki. Ettől a cserkészszövetséggel való szo-
rosabb együttműködést is remélték. „Emberebb 
embert, magyarabb magyart!” jelszó alatt tanfo-
lyamot terveztek, melyen minden alkalommal a 
jelszóra utaló tartalommal előadást kellett tartani. 
Alapvető témája volt az őrsvezetői anyag rendsze-
res feldolgozása. A próbázásokat a nyári szünidőre 
való tekintettel őszre halasztották. A cserkész-
munka újraindulásakor 29 tagja volt a csapatnak, az 
év végére negyvennégy főre bővült a létszám. Ebből 
heten voltak regősök. A statisztikai jelentésük-
ben zenekar alakulásáról adtak hírt, illetve, ahogy 
korábban, úgy ismét beszámoltak a kerékpárok szá-
máról, ami ekkor öt darab volt. Év végén, december 
24-én karácsonyfa-ünnepre gyűltek össze.

Újra csak sok idő elteltével van adatunk a csa-
pat munkájáról: 1947. március 15-én, a nemzeti 
ünnepen a csapat is részt vett, pünkösdkor pedig 
háromnapos próbatábort rendeztek, amelyen ugyan 
történtek hibák, „lehet bírálni a tábori munkát, a 
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tábortüzet, az éjszakai őrségetés a riadót”, de mivel 
„nem egész’ két és fél hónap cserkészmunkája” állt csak 
a csapat mögött, így jó eredménynek tekintették 
a feladatok elvégzését. Az otthonuk visszakerült 
használatukba, de azt rendbe kellett hozni, köz-
tük azt az öt darab kerékpárt is, amely az előző 
és ebben az esztendőben is rendelkezésükre állt, 
illetve a csapatfelszerelést is javítani kellett. Ezt 
tűzték ki célul az elkövetkező időre. Július 12-29. 
között tartották meg a jubileumi nyári nagytábort a 
tolnai Gerjenben, a Malátás szigeten,35 amelyen 36 
cserkész és 6 vendég vett részt. Két őrs tagjai ez idő 
alatt sikeresen elvégezték a III.o. próbát. Fegyel-
mezési okokból három cserkészfiú (Lőrincz József, 
Szőke Lajos és Zsille Zoltán) tagságát hat hónapra 
felfüggesztették, kettőét (Lumzer Rajmundét és 
Varga Györgyét) pedig cserkészietlen magatartás 
miatt három hónapra megszüntették. Ugyanakkor 
büntetésük leteltével mindegyikőjüket visszavárták 
a csapatba. Dicséretek is voltak. B. Szabó Gusztáv 
helyettes parancsnokot, Óvári István megbízott 
cserkésztisztet, Bajzik János, Bányai László, ifj. 
Czinege József, Deli János, Dukarm András, 
Erős László, Gyuricza György, Heffenträger 
Ferenc, Karkó Zoltán, Környei Károly, ifj. Nyikos 
László, Orosz István, Sebestyén Ferenc, Sipos Ist-
ván és Szelp József cserkészeket, kiscserkészeket 
és vendégcserkészeket parancsnoki elismeréssel 
illették. Kiemelték a Fecske-őrs munkáját és az 
Árpád öregcserkész-raj segítségét is. A csapat 25. 
éves fennállásának ünnepségével kapcsolatban a 
szervezést megkezdték, erre az alkalomra minden 
palotai és pestkörnyéki cserkész várt a bejegyzés 
szerint. Erre való tekintettel a szeptember 7-i 
ünnepség előtt a kizárásokat és tagfelfüggesztése-
ket megszüntette Karsay parancsnok. Ugyanakkor 
csalódva állapította meg, hogy kevés „Pál” cserkész 

35  A sziget a Duna mellékágában volt, annak feltöltődésével szántóföldé lett.
36  Nagy valószínűséggel az 1927. évi nemzeti nagytáborra utalt.

segítette a szervezést, kevesen vettek részt az elő-
készítő munkákban. Az öregrajnak megköszönte, 
hogy „tökéletesen rendbe hozták” az otthon mind-
két termét. Az alkalom menetrendjét is leírta: 10 
órakor istentisztelet és fogadalomtétel, 16 órakor 
ünnepély az imateremben, 19.30-tól tábortűz a 
Széchenyi téren a palotai, pestújhelyi és újpesti 
cserkészcsapatok részvételével. Az ünnepség más-
napján a palotai és környékbeli csapatok 400-500 
főnyi cserkésze egész napos programmal lépett a 
közönség elé: nyilvános táborozást rendeztek, fel-
vonulás, dísztábor, regősbemutató volt. (Ekkor a 
regősök száma a csapaton belül 10 fő volt, veze-
tőjüket név szerint ismerjük: Janik József állt az 
élükön.) Október 18-án a csapatparancsnok érté-
kelte az évet. Azt írta, hogy lehetett volna jobban 
csinálni mindent, de mivel a munka nehezen indult, 
„köd, homály, bizonytalanság takarta a jövendőt”, az 
elért eredményeket jónak ítélte. A csapat eleinte 
„jóformán csak egyetlen őrsből állt”, így az elvégzett 
feladatok, a csapat újjászervezése, a próbatábor és 
a jubileumi nagytábor, az otthon rendbetétele, a 
25. éves ünnepség, amely munkákhoz csak tervek 
és fillérek álltak rendelkezésre, mind jól sikerültek. 
Mindebben nagy része volt több cserkésznek, emlí-
tést is tett a „jól végzett munka kis és nagy hőseiről”, a 
„Gyuriczákról, Karkó Zoliról, a kis Hefiről és a Guszti 
báról”. A jubileumon „méltán nagy sikert” ért el a 
Tóth István regőshad, s a tisztikarnak is köszönetet 
mondott a közreműködésért. Az év végére még egy 
nagy, a jubileumi évet lezáró ünnepséget terveztek. 
Köszöntötte az év közben a munkába bekapcsolódó 
Orosz Istvánt, aki régi cserkész,  „már kisgyermek 
korában a megyeri dombokon kéthetes tábort élt át”,36 
illetve a soriakban üdvözölte Orbán Károlyt, aki 
a csehszlovákiai magyar cserkészszövetség tagja 
volt 6 éves kora óta. Ideiglenesen és próbaképpen 
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a csapat I. Endrődy Miklós-raját 
vezette. Beszámolt arról is, hogy 
Sándor László öregcserkész veze-
tésével alakul a csapat öregcserkész 
klubja, amit 20 korábbi „Pál” cser-
kész szándékozott létrehozni a 
jubileum alkalmából. Október 4-én 
tartották az első összejövetelüket a 
csapat otthonában. Ebben az évben 
regőskarácsonyt tartottak az otthonban december 
24-én, amikor is a regősök termét is felavatták. 
Tehát az év végére befejezték a háborúban megsé-
rült épületük kijavítását (a falakat, a tetőzetet kellett 
kijavítani, újra kellett festeni és üvegezni, a belső 
tereket is rendbe kellett tenni). A következő évet 
így külsőségekben és lélekben is megújulva várták, 
azzal a reménnyel, hogy „mind cserkésztestvéreink 
nagyobb közösségével és minden jó magyar testvérünk-
kel, s mind cserkészmunkánk végzésével –igazi emberi 
ideálok képzésével- hozzájárulhatunk az igazi ember-
testvéri közösség építéséhez”.37

1948. március 14-én a 48-as forradalom száza-
dik évfordulóján nagyszabású cserkészfelvonulást 
rendeztek Rákospalotán. Ezen nemcsak részt vett 
a „Pál” csapata, hanem házigazdai szerepet is vál-
lalt: az otthonukba gyülekeztek a résztvevők, innen 
indultak a városháza elé, ahol a 10 órakor kezdődő 
díszközgyűlést meghallgatták. Ennek végeztével a 
Kossuth-szoborhoz vonultak, annak megkoszorú-
zása után pedig visszamentek kiindulási helyükre, 
a „Pál” otthonába.38 17.30-kor ismét innen indultak 
a Kovácsi térre, ahol meggyújtották a „szabad-
ság-tüzet”, majd fáklyákkal és lampionokkal a 
Széchenyi térre meneteltek.39 A téren részt vettek a 
„Szabadságzászló” avatási ünnepségén, amit meg is 
koszorúztak. A csapat részéről a délelőtti alkalmon 

37  Évi jelentés az 1947. január 1 – december 31. közötti időszakról.
38  A Kossuth-szobortól a Dózsa Gy.-Deák-Eötvös-Arany J.-Bocskai-Zápolya-Rákos utcákon keresztül tértek vissza az otthonba.
39  A Kovácsi térre a Bocskai utca felől a Deák-Dózsa Gy.-Erzsébet-Károlyi úton jutottak, ahonnan a Károlyi-Pozsony-Bem-Batthyány- 
Erzsébet-Deák utcák érintésével értek a Széchenyi térre. 
40  Délelőtt 276 (192 fiú, 84 leány) cserkész vett részt az ünnepségen, délután pedig 458-an (354 fiú, 104 leány).
41  Újszászy, 1932.

48, délután 44 cserkész vett részt.40 Fót mellett, 
Somlyón vonultak nyári nagytáborba augusztus 
14-22. között, amely újra csak jubileumi volt: az 
1848-as forradalom centenáriuma adta aktualitását. 
A 25 fő részvételével lezajlott tábor parancsnoka 
Karsay Ferenc, helyettese ifj. Czinege József volt. 

A hirtelen és fojtón leszálló csönd, az új rendszer-
től minden zsigerében idegen ifjúsági mozgalmat 
Rákospalotán is elhallgattatta. Így a 198. sz. „Pál” 
evangéliumi cserkészcsapat mindenkori tagjainak, 
segítőinek, barátainak 25 esztendejük volt arra, hogy 
működésükkel kifejtsék azon nemes célokért erőfe-
szítéseiket, melyeket egykor így fogalmaztak meg: 
„Gyökeret vert csapatunk Rákospalota földjén, mert 
Istennel dolgozó, Istenben gyökeredző szolidaritással 
vezeti az evangélium szelleme. Az önzés és gyűlölet 
malomkövei közt őrlődő társadalmunk között las-
san, de céltudatosan elhinti a cserkészet eszméjét, s 
a liliomos cserkészjelvénynek tiszteltet és becsületet 
szerez. (…) Az új évtized kezdetén cserkészöntu-
dattal hiszünk az aranyos cserkészliliom embert 
alakító kisugárzásában; hiszünk abban, hogy sarló 
alá érik a mag, mit lelkünkbe elhintettünk, s felnö-
vekedve, megerősödve, megizmosodva kovász leszünk 
az új nemzedék erős kenyerében.”41 Ez az évtized alig 
lett több 15 évnél, és a sarló bizony megdolgozta a 
szárba szökkenő ifjúsági mozgalmat.

Táborozási igazolvány 
az utolsó fóti táborról 1948

(forrás:  rákospalota-óvárosi református 
egyházközség irattára)


