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Vznik skautingu v Uhorsku
Už v školskom roku 1909/1910 učiteľ gymnázia v meste Nagybecskerek (Zrenjanin, Vojvodina

- Srbsko) László Králik preložil knihu Roberta Baden-Powella Skauting pre chlapcov a nadšene
oboznamoval verejnosť v školskom bulletine a neskôr aj v miestnych novinách o novom hnutí. Najmä
pedagógovia, ale aj iní mládežnícki vedúci spozorneli a v tom momente sa začala šíriť myšlienka skautingu
Uhorskom. 

Rok 1910 je rokom vzniku skautingu v Uhorsku. Jeho iniciátormi boli farár Béla Megyercsy
a lekár pôvodom z Lučenca Aladár Szilassy mladší, ktorý sa stal zároveň vodcom prvého skautského
oddielu v Uhorsku na Budapesti Református Egyesület (Budapeštianskom reformovanom spolku). V roku
1911 sa formovali prvé skautské oddiely v Uhorsku popri školách a cirkevnom spolku Regnum Marianum.
K rozvoju skautského hnutia pomohli aj olympijské hry v Štokholme konané v lete 1912, súčasťou ktorých
bola aj veľká skautská prehliadka. Všimla si to aj uhorská tlač, čo prispelo k pozitívnemu vnímaniu
rodiaceho sa uhorského skautingu. Vzniknuté oddiely postupne cítili potrebu spojiť sa a viac
spolupracovať. Pri stretnutí v reformovanom kostole na Kalvínovom námestí v Budapešti 28. decembra
1912 vytvorili Uhorský skautský spolok. Jeho predsedom sa stal Gyula Papp a bolo odsúhlasené znenie
skautského zákona, sľubu a hymny. K ďalšiemu rozvoju skautského hnutia výrazne prispel článok
Kálmána Radványiho v časopise Zászlónk z 15. januára 1913 s názvom „Chlapci do tábora“ a tiež
postupné pravidelné uverejňovanie článkov o skautingu v tomto časopise. Vďaka tomuto článku začal
skauting prenikať aj na územie Slovenska.

Aladár Szilassy sa toho už nedožil, zomrel vo veku 33 rokov a je pochovaný v Lučenci.

Aladár Szilassy a Béla Megyercsy, zakladatelia
skautingu v Uhorsku.

László Králik (1871 Dolný Kubín – 1939 Budapešť),
prekladateľ knihy Skauting pre chlapcov.
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Znenie skautského sľubu a skautského zákona prijatých v decembri 1912 Uhorským skautským spolkom.

Skautský sľub 

„Ja ... sľubujem, budem verne plniť svoje povinnosti, ktoré mám voči Bohu, kráľovi a svojej vlasti.
Urobím všetko preto, aby som pomáhal iným. Viem, že aj skautský zákon budem vždy dodržiavať.“

Znenie skautského zákona

1. Skaut je priamy a vždy hovorí pravdu.
2. Skaut verne plní svoje povinnosti voči Bohu, svojej vlasti a svojim blížnym.
3. Skaut pomáha, kde to je možné.
4. Skaut je bratom každého skauta.
5. Skaut je voči ostatným nežný, no prísny sám na seba.
6. Skaut miluje prírodu, je dobrý k zvieratám a chráni rastliny.
7. Skaut poslúcha svojich nadriadených ochotne a s dobrým úmyslom.
8. Skaut je veselý a uvedomelý.
9. Skaut je skromný.
10. Skaut je čistý telom i dušou.

Odznak skauta a skautského činovníka, vzor 1913.
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Skauti Uhorského skautského zväzu v rovnošatách počas aktivít okolo roku 1914 a cenník skautskej výstroje
z roku 1914.
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Splav Váhu z Kraľovian do Komárna
Medzi prvé najvýznamnejšie podujatia realizované Uhorským skautským zväzom patril splav

rieky Váh na šiestich pltiach so stoštyrmi skautami. „Dôležitým impulzom pre uskutočnenie 17- dňového
splavu do Komárna bol negatívny postoj niektorých budapeštianskych novinárov a spisovateľov ku
skautskému hnutiu. Splav Váhu nám dopomohol opäť objaviť tú podstatu mladých skautských sŕdc, ich
čistotu a harmóniu, ktorú nezničia žiadne urážky či zúrivosť Budapešti. To bola naša prvá skúška sily.“,
spomína na dôvod splavu v časopise Zászlónk (Naša zástava) Kálmán Radványi.  

Pravidelné príspevky v tlači o tomto splave uričite motivovali k zahájeniu skautskej činnosti
aj v iných mestách, preto tento skautský splav Váhu ako prvé veľké skautské podujatie na našom území
priblížime detailnejšie.

Trasa splavu bola z obce Kraľovany po sútok Váhu a Dunaja v Komárne. Ako bolo už skôr
spomínané, splavu sa zúčastnilo aj šesť skautov z Komárna. Celé skautské podujatie trvalo od 4. do 21.
júla 1913. Časopis Zászlónk prinášal o tomto dobrodružnom skautskom splave pravidelné správy.
Fotografom výpravy bol László Vili Gyertyánffy. Vedúcim splavu bol Alajos Izsóf z organizácie Regnum
Marianum, jeho zástupcom bol Ferenc Dús, vedúcim stravovania bol Dr. Mihály Marczell, o financie
sa staral József Jandik a lekárom výpravy bol Dr. György Csongor. Vedúcimi skautských skupín boli

Dr. Tihamér Tóth, Sándor Sík a Sándor Karle
z Komárna. Ako to teda na pltiach vyzeralo, opisuje
Kálmán Radványi takto: «Naše plte pozostávali
z 18 obrovských borovicových konárov s priečnymi
trámami z liesok, aby sa zabránilo ich roztrhnutiu
pri nárazoch alebo vysokej hladine: toto je naša
usadlosť. Má poschodovú a vstavanú nocľaháreň
a jedáleň, z ktorých jednu tretinu zaberá jedlo
a sklad. Horná časť paluby je potiahnutá silnými
nepremokavými plachtami. Najúžasnejšia skautská

usadlosť na svete. Na prikrývkach, kobercoch sa môžete v pokoji vyhrievať, písať si denník či listy, čítať
si, konverzovať, spievať, vysielať Morseove signály či užívať si okolitú prírodu. V strede plte sa nachádza
ohnisko. Na stene z dosák s policami je umiestnené kuchynské vybavenie. Na obidvoch koncoch plte, na
tenkých tyčiach vanie skautská zástava a lano vedúce po celej dĺžke je posiate drobnými farebnými
vlajkami. Okraje našej plte sú poprikrývané ihličnatými vetvami z borovice. Toto je náš „dom“, nad ním
drží stráž pokojná rozprestierajúca sa obloha, okolo sa strieda malebná scenéria údolia Váhu a pod
ním hučia hlbiny vôd. Máme 6 takýchto pltí. Posádka
každej plte sa usiluje z nej vyčarovať skutočný domov,
uspokojiť svoje študentské potreby. Na každom člne
sa nachádzali sviečky a acetylénové osvetlenie, iba
Orly (skautský oddiel z Budapešti, pozn.) si do svojej
plte nainštalovali elektrinu. Priniesli si batérie, drôty,
žiarovky a prvú noc si už hrdo nainštalovali
osvetlenie. Úspech táborenia závisí od toho, ako
sa chlapci zvládajú vysporiadať s prírodnými silami
a svojou šikovnosťou a sebestačnosťou si ich osvojiť.
My sme veru veľa zápasili s prírodnými živlami. Váh už dávno nebol taký bujarý a nevyspytateľný
ako teraz. Po večeroch po zakotvení sme vytiahli na zaplavovanej strane plte povrazové zábradlie
a záchranné laná boli neustále po ruke pre prípad, že by niekto vstúpil do Váhu. Na zábavu, ľahšiu
prepravu a prípadnú záchranu sme so sebou vzali 6 člnov vrátane populárnej regaty bratov Girsiktovcov,
ktorá sa vedela sama popasovať s niektorými pádmi do silného prúdu Váhu. Ak nám niečo odplávalo:
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hrniec, šaty, veslo, s regatou sme to rýchlo zachránili. Všetci chlapci vedeli veslovať, kormidlovať a plávať
najmenej päťdesiat metrov, čo bola prvá podmienka účasti na výprave. Aj také bolo, že niekoľko dní lialo
ako z krhly a veruže začalo by nám premákať, kebyže sme to neprekryli nepremokavými plachtami.
Ohnisko sme sa snažili držať v suchu tak, že sme postavili nad ním prístrešok z časti stanu alebo z dosák.
Dym sme odvádzali pomocou komínových rúrok. Voda z Váhu sa nedá piť, keď prúdy dažďa znášajú
nečistoty z hôr. Museli sme ju teda hľadať v studniach a prameňoch. Pri tejto činnosti boli naši skauti vo
svojom živle. Každá plť mala svoj vodný prieskumný výbor, ktorý zabezpečoval aj nákupy pre potreby
posádky. Okrem toho mala každá plť svojich ,,cyklistov vyzvedačov“, ktorí mali za úlohu priniesť novinky
z daného regiónu. Stalo sa aj také, že naši poslovia  vyzvedači blúdili široko-ďaleko, vďaka čomu sme po
nich museli poslať čln, ktorý ich k nám priviezol. Vďaka čomu mali veľa práce skauti – signalisti
s píšťalkou, trúbkou a s Morseovými vlajkami. Počas splavovania sa plte dorozumievali pomocou vlajky
a píšťalky. Každodenné udalosti vrhli pred chlapcov nespočetné množstvo problémov. Počasie, ich fyzické
a duševné potreby, každodenný život prinášal otázky, na ktoré bolo potrebné reagovať za pochodu. Všakže,
drahí moji spolubojovníci, skautskí spolupltníci, táto skúška bola dôležitá a ťažká. Kto sa tu neučil
a reagoval zle, tomu sa zatočila hlava z úderov tvrdých skúšok. Tu nebol priestor na ospravedlňovanie
sa, tu bolo potrebné konať. 

Kraľovančania s úžasom sledujú rušné prípravy skautskej armády na 6 honosných pltiach. Tento pracovný
ruch sa znásobuje horami, ktoré obklopujú Kraľovany. Na brehu rieky postáva hlavný komisár pre
zásobovanie potravinami. Stojí pri takom kopci, ktorý by v Hortobágyi (prírodná rezervácia v Maďarsku,
pozn.) už považovali za vysoký vrch. Tento kopec tvorilo vyše 100 malých potravinových balíkov, keďže
v Budapešti sa každý skaut tejto výpravy chcel spolupodieľať na ich donáške. Zrazu sa nebo nad nami
nahnevá, zamračí sa a so silným hukotom na nás prúdi jeho ,,požehnanie“. Chlapci sa zoradia a z ruky
do ruky si pohadzujú balíky až do jedálne, ktorá sa nachádza na vedúcej plti. A kým nám pekne prší, sklad
hlavnej plte sa napĺňa. 90 kg masti, 110 kg slaniny, 120 kg liptovskej bryndze, 200 kg múky, toto všetko
je už naložené, teraz prichádza veľa veľa čaju, kakaa, čokolády, cukru, piškót, čajového pečiva, lístkového
cesta, klobás, zemiakov, ryže, fazule, cestovín, syra, sardiniek, orechov (na orechové cesto), maku, džemu,
chrenu a  taktiež veľa druhov korenín: soľ, paprika, čierne mleté korenie, zázvor atď. Čo sa len dalo nám
z Budapešti zaobstaral náš hlavný komisár, ktorý nás aj počas prvého nášho splavovania zabezpečil
všetkými pozemskými dobrotami. Nakŕmiť takú veľkú výpravu je veľká a náročná úloha. Uľahčili sme si
to tak, že hlavný veliteľ týždeň pred začiatkom našej cesty odcestoval do dediniek v údolí Váhu, v ktorých
sme mali mať počas našej plavby zastávky. Objednal tam potrebné suroviny: mäso, vajcia, mlieko, tvaroh,
kuracie a kačacie mäso a. i. Takže keď sme sa splavili do určitého bodu v predpokladanom čase, už nám
šiel s dennou dávkou surovín naproti na voze poverený obchodník. Tu je výňatok zo zápisníka hlavného
veliteľa: „V Dlhej nad Váhom som objednal: 30 kačiek, 15 kg bravčového mäsa, 5 kg broskyňovej šťavy,
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320 vajec, 36 litrov sladkého mlieka na ryžu v mlieku, 102 litrov kyslého mlieka, 12 kg mäsa na polievku
na nedeľu na obed, 50 kurčiat na nedeľu predpoludnie, ktoré v pondelok zjeme na obed a 15 kg hovädzieho
mäsa na obed v sobotu, ďalej 357 kg chleba a 15 kg zemiakov...“

Ale to sú iba suroviny. Aby sme pochopili mechanizmus stravovania, predstavujeme vám niekoľko
momentov „kulinárskeho umenia“. Každá plť disponovala  kompletným kuchynským vybavením: ako
príklad uvedieme vybavenie Lastovičiek (názov jednej z pltí, pozn.). Jeden veľký a malý kotol, veľká
panvica, smaltovaný džbán na mlieko (všetko s pokrievkami), dve malé smaltované panvice, jeden veľký
pekáč, dva kameninové hrnce na uskladnenie mlieka a masti, tri hrnce na servírovanie a skladovanie
potravín, dve naberačky, sitko na čaj a polievku, dve veľké a dve malé drevené varešky, vidlička na
obracanie mäsa, veľký nôž na krájanie mäsa, malý nôž na cesto, doska na cesto s valčekom, dva veľké
hrnce na vodu, lyžica na vodu, šľahač, malé fľastičky na soľ, papriku, čierne korenie, utierky na každý
deň, kefy na čistenie, rošt postaviteľný na oheň. Každý skaut mal hliníkový ešus, tanier, puzdro na mäso,
vidličku, skautský nôž, lyžicu a fľašu s pohárikom. Hlavný kuchár a jeho pomocní kuchári mohli pod
dozorom veliteľa splavovania a jeho dvoch pomocných dôstojníkov uplatniť svoju vynaliezavosť
(Mali sme asi 24 vyučených skautských kuchárov!). 
Skoro ráno, len čo na veliacej plti trubač zatrúbil na budíček, prišli kuchári do hlavného stanu s veľkými
hrncami v rukách. Hlavný komisár s vyhrnutými rukávmi s láskavou horlivosťou rozdával k raňajkám
mlieko, kakao, čokoládu a kockový cukor a kým sa posádka umyla a obliekla, už sa aj varilo mlieko na
ohni. Takýmto spôsobom to prebiehalo aj počas obeda a večere. Kuchári, ktorí sa zo dňa na deň striedali,
čistili zemiaky, umývali mäso, krájali cibuľu, umývali riad, narúbali drevo, naložili a udržiavali oheň:
škvarila sa masť, plameň planul a spievalo sa na kuchársku nôtu: „Zemiakové noky s rybacím paprikášom
od skauta niet lepšieho kuchára... Hlavného kuchára si každý vážil, čo zavelil to sa bez odvrávania hneď
aj plnilo. Síce sa mu podarilo sem-tam jedlo pripáliť, najväčšie problémy spôsobovala príprava ryže, na
ktorú bolo potrebné citlivo dozerať. Pri takomto táborení je asi problematika varenia tá najťažšia.

Chlapci jeden, dva dni s nadšením plnili svoje povinnosti, ale potom sa im to zunovalo, neustála príprava
stravy, aj oni by sa chceli zúčastniť dobrodružstiev, alebo sa kúpať a preto bolo potrebné zaučiť veľa
kuchárov, aby sa mohli vystriedať.
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Príprava raňajok, obedov a večerí združovala chlapcov v jedálni. Dlhý stôl prestreli a každý s príborom
v rukách zaujal určené miesto. Po spoločnej modlitbe veliteľ s pomocníkmi vydail jedlo a vodu. Vždy sme
mali chuť do jedla. Čerstvý vzduch a život pri vode, veľa výletov a skautská práca nás riadne vyhladoveli.
A to je dobré, lebo zdravý žalúdok sa najlepšie získava fyzickou prácou. Ak niečo prihorelo, nevšímali
sme si to alebo sme to prekonávali humorom. Veľké ťažkosti zapríčiňovali ss časti časté výlety a s časti
zháňanie zásob a z toho vyplývajúce omeškania pri výdaji stravy. Stávalo sa, že sme najprv zjedli desiatu
(nikdy nechýbala bryndza obložená čerstvým vzduchom, aj slaniny bolo dostatok), až neskôr sme
obedovali. To sa muselo zlepšiť. Po jednotlivých pltiach sa organizovali jednotky „žalúdkárov“,
„čokoládové a zákuskové kluby“. Nebolo to nič iné, ako súkromné zháňanie všetkého, čo by sa dalo zjesť.
Súkromní poslovia prenikali do blízkych dedín, s cieľom pozháňať maslo, čokoládu a ovocie. Organizovali
bandy „kuchynských pirátov“, ktorí sa z času na čas objavili na člnoch pri veliteľskej plti a jej potravi-
novom sklade, kde so zdvihnutými veslami spievali do tej doby, kým nezískali požadovanú korisť.
„Lastovičky“ (názov družiny), ich vizionárske schopnosti umožňovali už doma riešiť tieto problémy.
Mamky rozdelili, ktorá kedy a ktorý deň pošle balík synáčikom. Chlapci zaviedli takzvané ambiciózne
varenie, čo pozostávalo z toho, že sa každý člen posádky plte pustil do horúčkovitej práce a vzal na seba
nejakú úlohu. Sedemnásť usilovných pracovníkov rýchlo vykonalo všetko potrebné, čo by kuchárom trvalo
hodiny. Ambiciózne varenie malo úspech a prilákalo to aj časť veliteľskej plte stravovať sa tam. Kde sme
pristáli, tam celé armády matiek a sestier zaplavili naše kuchyne a všemožne vyšetrovali, čo a ako
pripravujeme. Naši kuchári dostali od nich toľko inštrukcií, že ich ledva stíhali uplatňovať. Takto sa
podarilo 104 zdravých organizmov zabezpečiť palivom. Mimo organizačného a stravovacieho štábu
si zaslúžia pochvalu všetci chlapci, spevaví kuchári, ktorí ukázali, že maďarská mládež je dosť šikovná
na to, aby sama pokryla svoje potreby. Tu spomenieme, že každý chlapec zaplatil za 17 dní (cesta
započítaná) 50 korún, a tak stav našej hotovosti bol viac ako 5000 korún.

„Potom posypú zem šuchotavou slamou...“
(večerné rozprávania a nočná stráž na brehu)  

Náladové večery, tajomné a krásne noci! Na vás
nezabudneme nikdy. Drobné vlny Váhu začínajú
rozprávať rozprávku. Nad ne skláňajúce sa kroviny,
stromy pobrežných lesov so svojimi kvetmi načúvajú,
ako ožíva príroda, otvára svoju dušu. Ticho sa ozýva
a ten kto rozumie jej nemej reči, veľa sa naučí. Plte
zastanú a svojimi drôtenými ramenami sa zaprú do
lona zatlčených stĺpikov. Žiara ohniska vedie boj
s čiernym oparom a na červeno namaľuje v jeho
okolí posedávajúcich a líhajúcich skautov. Na jednej
z pltí sa ozve tárogató (aerofón – drevený dychový
nástroj) a okolo nás šepotá duša kuruckých čias.

Aj v teplom bozku večerného vánku pociťujeme túto dušu. Je po večeri: veliteľ vytiahne knihu Ottokára
Prohászku alebo modlitebnú knižku Sík-Schutza o formovaní charakteru a prečíta z nich jednu kapitolu.
Úchvatným je tento mystický obraz: na jedálenskom stole svieti acetylénová lampa, jej žiaru objíma tma,
chlapci počúvajú so zloženými klobúkmi a každý z nich si v duchu vybaví udalosti dňa, aby sa po predčítaní
vedel vyjadriť k téme formovania charakteru. Vymenia si impresie, vynesú na povrch ich spoločné chyby
a vyhodnotia deň z pohľadu skautských cností. Poetický zvuk večierky sa rozlieha v tmavej noci, akoby
zaľahol, obalil sa v mäkkej tme. Plte rad-radom pozhasínajú osvetlenia a chlapci sa poberú do spální.
Na podlahe ustlaná slama šuchoce, niekto si pri jemnom osvetlení malej lampy napráva svoje miesto.
Niektorí šepotom žartujú, voľakto si pritiahne prikrývku, voľakto upraví veci na polici nad hlavou.
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Väčšina z nás sa teraz začína obliekať na noc. Cez deň plavky, na noc zimná bunda! Poniektorí
ešte dočítavajú listy, ktoré práve priniesol skaut  poštár na bicykli. Milé správy prichádzajú z domoviny
a z listov srší láskavé teplo úzkostlivých a starostlivých mám. ,,Pane Bože, kde teraz spí Feri?...  Veruže,
Feri spí na tvrdej doske, na hromade pichľavej slamy pod hrubými dekami.“  Vedľa neho na šnúre pribitej
na strop visia plavky a pančuchy a okolo neho je počuť zdravé, mladé chrápanie. Tak spí Feri a pohŕda
tými, ktorí spia v nadýchanej posteli. Iba jedna plť je prázdna, tá z ktorej skauti držia stráž. Včera v noci
strážili Lastovičky, dnes sú na rade Divé holuby. Vyšli na breh, postavili stan, založili strážny oheň a teraz
si prerozdeľujú úlohy cez noc. Kto sa dostane na rad až po polnoci, ľahne si dovtedy do stanu. Niektorí
si užívajú do výšky plápolajúci oheň a potichu sa rozprávajú o sladkom domove.  
Darmo, že ich myšlienky večer a cez noc
patria domovu, cez deň fantázia mladých
bezstarostne poletuje ako spevavý vtáčik,
aj srdcia sú otvorené pre celý celučičký svet,
ale večer unáša každého dušu domov. Strážna
hliadka kráča na brehu sem a tam pozdĺž
6 pltí. Na pleciach majú obrovský plášť
s kapucňou v jednej ruke palica, na boku
sekera a v ľavej ruke lampáš. Majú pri sebe
aj lano pre prípad, ak by niekto v noci vstúpil
do Váhu a bolo by ho treba ratovať. Browning
môže nosiť iba veliteľ. Na ohni si varia čaj,
pretože  noci sú chladné. Úlohou stráže je
postarať sa o nočný pokoj, strážiť zásoby
jedla (špajzu), ale hlavne, ak by niekto z hocijakého dôvodu, ešte ospalý vstúpil do Váhu v takom prípade
tam príde strážca a vyvedie dotyčného na breh. Povinnosťou strážcu je občas skontrolovať ukotvené laná,
či sa neuvoľnili. Bol by problém, ak by v noci spiace osadenstvo s plťou odniesol rozvodnený Váh! Nikto
sa nemôže priblížiť k pltiam, kto nepozná heslo a nepatrí k nám. Príležitostne jeden zo strážcov vyjde
na palubu a pomocou oslepujúcej acetylénovej lampy odmetie stekajúcu vodu z plte. Niekedy si posvieti
na siete, v ktorých spia chlapci zababušení v dekách, z ktorých niektorý už leží krížom. Lastovičky
„namontovali dvere“. Sokoly a Turuly tvrdo spia, stráž tu nemá veľa práce. Je aj také, že strážny stan
zostane prázdny. Veliteľ si zavolá všetkých chlapcov k sebe a pod hviezdnou oblohou otvorí ich duše.  
Srdce je v taký čas mäkšie a dobrý pedagóg môže vhĺbiť mnoho cenných vlastností do vnímavých tlčúcich
sŕdc. Pri zmene stráže si svoje miesta vymenia dvaja skauti. A veliteľ stojí na brehu Váhu, odkiaľ sleduje
nocou zahmlené plte a počúva to ticho. Jeho duša pookreje: Moja milovaná maďarská mladosť, vieš ty,
že si skalou: základ Božieho kráľovstva? Odpočívaj; tvoja červená krv do seba nasáva čistý kyslík
nepoškvrnenej prírody! Spi nad hlbinami a pocíť ich
vzrastajúcu mužskú silu. Dáva na teba pozor kráľ
hviezdneho nekonečna, ktorý aj teraz na teba
s nežnou láskou pozoruje, vkladá do teba veľkú vieru.
Iná mladosť môže byť hravá, ale tvoj život je život
muža, plný zodpovednosti! » 

Takto opisuje Kálmán Radványi život na pltiach
plaviacich sa dole Váhom. Ich denný program je
opísaný v denníku Gusztim Kreuczerom a opisuje
detailnejšie zážitky jednotlivých dní.

Pravdepodobne Kálmán Radványi počas splavu.
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Obálka časopisu Zászlónk (Naša vlajka) s kresbou Lajosa Mártona, v ktorom detailne opisovali splav Váhu, napravo
Sándor Sík, významný uhorský a maďarský skautský činovník, organizátor tohto splavu. Splav Váhu bol prvým veľkým

podujatím uhorských skautov (zdroj: Piarista Múzeum Budapest).
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Fotografie zo splavu rieky Váh z Kraľovian do Komárna v júli 1913 (zdroj: Piarista Múzeum Budapest).
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Vznik oddielov na území Slovenska,
oddiel Turul v Komárne

Prvý doteraz známy skautský oddiel na území Slovenska
založil kňaz a učiteľ benediktínskeho gymnázia v Komárne Sándor
Karle 23. mája 1913. Oddiel pomenovali „Turul“ a už v júli sa
členovia oddielu zúčastnili známeho skautského splavu rieky Váh
z Kraľovian do Komárna. Splav 104 skautov na šiestich pltiach
organizovali budapeštianski skauti Regnum Marianum spolu
so skautami z piaristického oddielu. Plť, na ktorej sa plavili skauti
z Komárna dostala rovnaké meno ako oddiel Turul, no neskôr ju
premenovali na Pista-tutajként. Opíšme si trochu situáciu vzniku
skautingu na gymnáziu v Komárne. Vo výročnej školskej správe
A PANNONHALMI SZ. BENEDEKREND KOMÁROMI
FŐGIMNÁZIUMÁNAK ÉRTESÍTŐJE AZ 1912—1913.
ISKOLAI ÉVRŐL sa spomína vznik skautského oddielu takto:
Skauting si našiel medzi mládežou nášho ústavu priazeň. Po dlhej
príprave f. é. 23. mája bol založený prvý skautský oddiel
z Komárna, ktorého výcvik sa v ten deň začal pod vedením učiteľa
Karleho Sándora. Oddiel dočasne pozostáva  z piatich družín s vedúcim učiteľom, pomocníkom a z piatich
vedúcich. Na našom prvom a druhom stretnutí sme sa oboznámili s podstatou, s účelom, so zákonmi
a s organizáciou skautingu a prakticky sme získali vedomosti potrebné pre nováčikovskú skúšku (skautský
zákon, znak a pozdrav, štátna vlajka, malý erb, šesť uzlov). Vonku sme sa pokúsili zdolať most, založiť
oheň vo voľnej prírode, postaviť stan; okrem toho sme si precvičili prenos a záznam Morseových signálov
s vlajkou, odhady vzdialenosti a nadmorskej výšky. O našom výlete pojednávajú nasledujúce zápisky.

Poznámky k 31. máju 1913.

Členovia oddielu sa dosť aktívne venovali vodnoskautským aktivitám a vytvorili prvý vodácky
oddiel v Uhorsku. V roku 1914 mal oddiel 32 členov a tiež družinu mladších skautov s vedúcim Sándorom
Varghom. Oddiel sa venoval rôznym činnostiam, spolupracoval s múzeom. V priebehu mája organizoval
Dr. Gyula Kovács pre členov oddielu záchranný kurz. Po dokončení kurzu zložili viacerí skauti skúšku
prvej pomoci. O svojej činnosti skauti pravidelne uverejňovali články v miestnych novinách. 

Členom oddielu bol aj Ľudovít Beszédes, neskorší významný skautský činovník a inštruktor
z obdobia 1. Československej republiky.

Bádaním bolo zistené, že skautský oddiel v Komárne nemusel byť prvým oddielom na našom území.
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Plť, ktorou sa plavili skauti z Komárna s názvom Turul.

Komárňanskí skauti počas splavu na plti a ukončenie splavu, pristátie pltí v Komárne.
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Komárňanskí skauti počas výpravy v Tatrách niekedy v období 1913 – 1918
(archív Csemi Szilárd – Kismedve).
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Vznik skautingu v Trnave

Autor výročnej školskej správy A BUDAPESTI II. KÉR. ERSEKI KATH. FŐGIMNÁZIUM
za školský rok 1912 – 1913 Dr. Kálmán Radványi opisuje, že v spomínanom školskom roku pracovali
skautské oddiely aj v iných mestách a spomína okrem Komárna aj Trnavu, Prešov a Rožňavu. Na základe
precízneho vypracovania školskej správy a faktu, že autor bol významný skautský iniciátor   a činovník,
je viac ako pravdepodobné, že informácie, ktoré uviedol, sú overené a pravdivé. Za predpokladu,
že výročné správy boli písané po skončení školského roka, teda cez prázdniny museli spomínané oddiely
v mestách vzniknúť do júna 1913. Samozrejme nemuseli byť zriadené v rámci Uhorského skautského
zväzu a ani pod záštitou žiadnej zo škôl. Ich vznik mohol podporovať alebo priamo iniciovať turistický
či kresťanský spolok alebo aktívni jednotlivci.

Regnum Marianum má 28 družín. Združenie reformovanej mládeže v Budapešti má 24 družín
a piaristické gymnázium 9. Veľmi intenzívnu činnosť vyvíjajú družiny Kráľovského katolíckeho gymnázia
v obvode II, na Reálnej škole na Markó-ulici, Reformovaná cirkev v Óbude a Skautské tímy žiackeho
športového krúžku Evanjelického gymnázia v Budapešti. Na vidieku ako vieme sa činnosť organizuje
na týchto miestach: Szekszárd, Budafok, Székelykeresztúr (Cristuru Secuiesc – Rumunsko), Gyöngyös,
Nagyenyed (Aiud – Rumunsko), Prešov, Nyíregyháza, Trnava, Székelyudvarhely (Odorheiu) a Arad
(Rumunsko), Rožňava, Fogaras (Rumunsko), Pápa, Komárno, Ostrihom.
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Podobne je na tom aj výročná školská správa zo školského roku 1912 – 1913 zo Szent
Benedek-rendi katolikus gimnázium, Nagyszombat, 1912 – teda benediktínskeho gymnázia v Trnave,
ktorá popisuje vznik skautského oddielu na ich škole. Hlavnú rolu v zakladaní oddielu zohrali pedagógovia
z prírodovedného krúžku, pod ktorých záštitou vznikol spomínaný skautský oddiel. Začalo to 20. apríla
1913 sériou štyroch prednášok z rôznych oblastí skautingu. Dňa 12. mája sa uskutočnila skautská slávnosť,
na ktorej sa zúčastnili aj skauti oddielu „Sasok“ z Budapešti. O ich návšteve Trnavy a Galanty sa píše aj
v článku v časopise Zászlónk. Dobový zdroj uvádza, že hneď po skončení skautskej slávnosti vznikli tri
skautské družiny, každá po 6 členov. Tento 18-členný skautský oddiel zorganizoval 25. mája 1913 pod
vedením učiteľa Emila Hudymu svoj prvý výlet na kopec Veterlín, kde sa venoval nováčikovským
zručnostiam. Skauti uvádzajú, že svoju činnosť začali iba „v civile“, pretože im objednané skautské
oblečenie ešte neprišlo.        

Slávnostná inaugurácia oddielu prebehla až v septembri 1913 a išlo už o riadne organizovaný
a funkčný skautský oddiel, ktorý mal svoje vedenie aj riadnu skautskú činnosť. 

Dňa 12. mája 1913 sa konala skautská slávnosť, po ktorej skončení bol hneď vytvorený skautský oddiel.
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Vznik skautskej skupiny prírodovedeckého kruhu

Pod vplyvom skautskej slávnosti sme ihneď zriadili skautský oddiel, ktorý sa skladá z troch družín. V každej
funguje po 6 piatakov, šiestakov a siedmakov. Osvojili sme si úlohy na skúšky pre začiatočníkov, z ktorých
bol každý pravidelne preskúšaný. Czvetkovics, miestny vlajkonosič (práporčík), bol taký láskavý a oboznámil
adeptov so základmi čítania vojenských máp. Za jeho srdečnosť mu touto cestou vyjadrujeme vďaku. Raz
sme usporiadali skautskú skúšku na Veterlíne, čo zverejňujeme v stati o výletoch. Pokračovanie výcviku
a slávnostná prísaha sa presunuli z dôvodu záverečných koncoročných skúšok na budúci školský rok.

Vo výročnej správe sa spomína ich výlet 8. septembra už ako zabehnutého oddielu: V tento deň
sa stalo svetlou skutočnosťou skautské hnutie v Trnave. V ten deň vyšla prvýkrát do ulíc v plnej výstroji
skautská družina prírodovedeckého krúžku trnavského gymnázia. Skladá sa z troch družín, ktoré mali
6 členov, vedúcimi boli Wejmelka, Csiszár, Vámos VIII o. t. a učiteľ Hudyma Emil ako oddielový vedúci.
Okolo pol siedmej ráno sa družina za sprievodu bubnov a trúbok vybrala
z gymnázia na omšu do kostola uršulínok a odtiaľ na železničnú stanicu,
kde o ôsmej odcestovali osobným vlakom do obce Trstín (Nádas).

Vzhľadom na tieto zistenia môžeme povedať, že snahy o vznik skautského oddielu v Trnave
začali postupne už na prelome apríla a mája. Rozhodujúcim faktorom a motiváciou pre vznik oddielu
bola skautská slávnosť a prítomnosť budapeštianskych skautov 12. mája 1913. Skautský oddiel aktívne
pracoval do leta 1914. Skauti podnikali výlety do Malých Karpát či okolia mesta. Po vypuknutí vojny
sa skauti s veľkým odhodlaním zapojili do pomoci a dobrovoľníckych aktivít.

Budova katolíckeho gymnázia v Trnave z čias vzniku oddielu a fotografia Emila Hudymu 
(zdroj: zbierkový fond Západoslovenského múzea v Trnave).
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Pri službe na železničnej stanici im dokonca jedna z práve narukujúcich
vojenských jednotiek zrejme pri dobrej nálade vzala ich skautskú vlajku
so sebou na front. Školská správa v školskom roku 1915 – 1916 zmieňuje
úmrtie svojho bývalého študenta a veľmi aktívneho skauta Károlyho Vozára,
ktorý padol 11. februára 1916. Oddiel však neprežil obdobie vojny a zanikol
niekedy okolo roku 1915. Jeho vodca Emil Hudyma (katolícky kňaz)
sa neskôr stal riaditeľom gymnázia. Keďže nesúhlasil so vznikom Česko-
slovenska, po roku 1920 odišiel žiť do Maďarska, bol učiteľom v Budapešti
a na sklonku života vykonával službu ako nemocničný duchovný.

Skauti z budapeštianskeho oddielu Sasok na návšteve v Trnave počas skautskej slávnosti 12. mája 1913
a počas táborenia pri Galante.
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Vznik a činnosť skautského oddielu v Prešove
Priblížime si situáciu na východe Slovenska a vznik oddielu v Prešove. Výročná školská správa

z Evanjelického kolegiálneho gymnázia v Prešove v školskom roku 1913 – 1914 uvádza vznik
19-členného skautského oddielu pod vedením učiteľov Józsefa Sagulyho, Ödöna Peskóa a Lajosa Frenyóa.
Oddiel bol pravdepodobne založený už v lete 1913, keďže je Prešov medzi mestami, ktoré uvádza
Dr. Kálmán Radványi vo svojej školskej správe z rokov 1912 – 1913. V roku 1914 sa spomína aj skautský
oddiel, ktorý založil Sándor Vörös a pôsobil pri výpomocnej nemocnici, ktorá fungovala vďaka
Prešovskému spolku Červeného kríža. Tento oddiel bol však po pár mesiacoch činnosti rozpustený
z dôvodu vypuknutia cholery v nemocnici. 

Čo sa stalo s oddielom vedeným Ödönom Peskóom a Lajosom Frenyóom presne nevieme.
József Saguly v roku 1914 narukoval na vyše roka na front. Peskó s Frenyóom sa však spomínajú ako
skautskí činovníci v Prešove aj po roku 1920. Z ústneho podania prvorepublikových prešovských skautov
vieme, že oddiel prežil obdobie 1. svetovej vojny a toto tvrdenie je dosť pravdepodobné. Tento prešovský
skautský oddiel bol prvým oddielom založeným na evanjelickej škole na našom území.

József Saguly bol notárom Szécsényiho kruhu v Prešove v odbore maďarského jazyka a literatúry a členom
rady riaditeľa, taktiež notárom prešovskej rady učiteľov a členom výboru Štátneho spolku Červeného
kríža v Prešove. Prednášal o Alžírsku na národnej akadémii Széchenyiho kruhu a o skautingu
na zhromaždení oddelenia Maďarského karpatského spolku v Prešove. 

Skauting. Spoločenskú vrstvu vzdelancov pohltilo hnutie pod názvom skauting,
ktoré je nápomocné vo výchove mládeže na školách. Naša rada učiteľov,
aby získala predbežný prehľad o tomto hnutí, poverila zberom a štúdiom
informácií svojho učiteľa Saguly Józsefa. Keďže získané skúsenosti boli priaznivé,
rozhodli sme sa, že si skauting osvojíme. Jeho organizáciou sme poverili Saguly
Józsefa, ale jeho práci napomáhal aj celý učiteľský zbor, hlavne Frenyó Lajos
a Peskó Ödön. Našu prácu s veľkou pozornosťou sledovalo aj ústredie skautingu,
odkiaľ prišiel do Prešova aj jeho generálny tajomník Tas József, ktorý prednášal

Frenyó Lajos
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o skautingu pomocou pohyblivých obrázkov. Z prihlásených záujemcov chlapcov o prijatie sme zatiaľ
zaradili 19 členov do skupiny, ktorú sme rozdelili do troch družín, kde mali chlapci za úlohu pochopiť
význam skautingu a poznatky si osvojiť. V čase, ktorý nám bol k dispozícii sme podľa možnosti chodili
do prírody a tam sme s novoprijatými chlapcami absolvovali výcvik tak, aby na ďalší rok boli schopní
zaučiť nováčikov (na obrázku Lajos Frenyó).

Školský rok 1914 – 1915 v Prešove

Vöröss Sándor, člen predstavenstva prešovského oddelenia Štátneho spolku Červeného kríža a z toho
vyplývajúc aj vedúci skautskej skupiny, ktorá pôsobila v 200-lôžkovej vypomáhajúcej nemocnici. Taktiež
bol notárom vykonávacieho úradu skautskej skupiny. Bol tiež sekretárom grófskeho výboru, ktorý
vypomáhal rodinám povolaných do boja.

b/ V 200-lôžkovej výpomocnej nemocnici, ktorá fungovala vďaka Prešovskému
spolku Červeného kríža, veľmi užitočnú službu urobila tá skautská skupina, ktorú
svojou veľkou snahou zriadil Vörös Sándor, učiteľ gymnázia. Táto skautská
skupina započala svoju činnosť 10. augusta a fungovala do 1. októbra, keď ju
veliteľ rozpustil s ohľadom na vypuknutie vírusu cholery. Povinnosti skautov boli
takéto: strážna služba v nemocnici, usmerňovanie návštevníkov nemocnice,
doručovanie listov, nákupy potrebných vecí, roznášanie správ, pri príchode
ranených vytvorili koridor pred budovou stanice. Chlapci pohotovo vykonávali
všetky poverenia.

Z našich žiakov boli skautmi: Bartsch Róbert, Frank Károly, Holénia Gyula III. o. t., Friedmann Hugó,
Gasch Oszkár, Hampel Lajos, Hartmann Sándor, Kónya Sándor, Mátrai Rezsö, Mankovich György,
Stern Béla IV. o. t., Chanáth Dénes, Frank Vilmos, Lichtig Ernö, Rááb György, Slajchó Mihály V. o. t.
Déri György, Holénia József, Löwy Jenö, Lutocska László, Koncsek Béla, Nagy Árpád, Oszvald Dániel,
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Szabó István, Tauth Béla, Tahy Elemér VI. o. t., Andrejkó Árpád, Bárdos Nándor, Fellner István, Gruber
Sándor, Kulyfay Tibor, Lefkovics Artur, Sarudy Tibor, Sztopkó Ferencz VII. o. t.

Fotografia skauta vo vojenskom tábore pri Zborove a kolektív lekárov a ošetrovateľov prešovskej poľnej nemocnice.

Evanjelické kolegiálne gymnázium a panoráma mesta Prešov začiatkom 20. storočia.
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Ďalšie vznikajúce oddiely na území Slovenska
Skauting začal postupne vznikať aj v iných mestách na území Slovenska. Hoci len málo

oddielov prežilo koniec 1. svetovej vojny, je úžasné s akou odhodlanosťou a nadšením vznikali a pracovali. 
Zaujímavá informácia pochádza zo začiatku septembra 1913 z Kremnice. Časopisu Zászlónk

oznamujú miestni skauti svoj vznik a zasielajú fotografiu svojej skautskej výbavy. Žiaľ, časopis fotografiu
neuverejnil. Ďalšie osudy oddielu nie sú známe a pravdepodobne skoro zanikol.   

Skautský oddiel vznikol v septembri 1913 v Bratislave na ÁLLAMI FŐREÁLISKOLA  vyššej
reálnej škole. Oddiel viedol učiteľ telocviku Odiló Hornyák a mal 23 členov. Na tejto škole sa oddiel
spomína po školský rok 1916 – 1917. V roku 1913 sa uvádza aj vznik oddielu na Vyššej hospodárskej
škole v Bratislave. Hornyák ako hosťujúci učiteľ vyučoval telocvik aj na evanjelickom gymnáziu
a v školskom roku 1917 – 1918 sa zrejme pokúšal zaviesť skauting aj na tejto škole, keď sa so 14 žiakmi
zúčastnil exkurzie k skautskému oddielu na vyššej reálnej škole.

Inštitúca skautingu našla nadšencov aj medzi našimi žiakmi. Žiaci ôsmeho ročníka s neúnavnou snahou
vytrénovali náš malý skautský oddiel pozostávajúci z 23 členov počas ôsmich teoretických a pätnástich
praktických cvičení. Náročnejšie cvičenia nášho oddielu prebehli na výletoch na Borinke, Červenom
Kameni, Németóvári (Rakúsko), na dvojdňových výletoch s ubytovaním v Plaveckom Podhradí – Kuchyni
a na trojdňovom tábore po trase Plavecké Podhradie – Kuchyňa a Červený Kameň – Modra. V rámci
prázdnin bol naplánovaný okruh okolo Balatonu, taktiež Grac, Mariazell a Viedeň. Na našich skautských
výletoch boli srdečne vítaní aj členovia turistického klubu. Turistický klub sa zúčastnil viacerých
dvoj - trojhodinových a poldňových výletov a pri príležitosti maďarsko-rakúskeho futbalového zápasu
zorganizoval celodenný výlet do Viedne.

Odiló Hornyák, zakladateľ skautingu v Bratislave a dlhoročný aktívny skaut a budova Vyššieho reálneho
gymnázia v Bratislave, kde oddiel v roku 1913 vznikol.
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V Rožňave sa prvýkrát spomína skautský oddiel na katolíckom gymnáziu v školskom
roku   1913 - 1914 pod vedením učiteľa telesnej výchovy Miklósa Komoróczyho. Skauti veľmi aktívne
spolupracovali na rôznych aktivitách v meste, spolupracovali s turistickým klubom a počas vojny
sa podieľali na prevoze ranených zo železničnej stanice do nemocnice a dokonca aj pri výrobe cigariet
pre ranených vojakov. 

Oddiel sa počas prvej svetovej vojny síce rozpadol, no už v roku 1919 založil Miklós Polgáry
nový skautský oddiel.

Po príchode zranených do nášho mesta naše skautský združenie prinieslo nosidlá a vážnejšie zranených
citlivo transportovali zo železničnej stanice do nemocníc. Z darov a zo zbierok pre ranených naši študenti
zohnali tabak a cigaretový papier a z toho vyhotovili tisíce a tisíce cigariet pre zranených. Distribuovalo
sa asi štyridsaťtisíc takýchto cigariet.

Rímskokatolícke gymnázium začiatkom 20. storočia a Miklós Komoróczy, učiteľ a zakladateľ skautingu 
v Rožňave (zdroj: J. Králik).
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V máji 1914 založili v Rimavskej Sobote
na RIMASZOMBATI EGYESŰLT
PROTESTÁNTS FŐGIMNÁZIUM učitelia
Zoltán Horváth a Gyula Szigeti–Benedek
40-členný skautský oddiel. Oddiel sa delil
na družiny Kukučiek, Sokolov, Holubov,
Supov, Sov a Lastovičiek. Nováčikovia zložili
6. júna nováčikovskú skúšku a 14. júna
skautský sľub Bohu, vlasti a kráľovi. Po
vypuknutí vojny sa zdokonaľovali v prvej
pomoci a ošetrovateľstve, pomáhali v miestnej
nemocnici. V školskom roku 1915 – 1916

došlo pod vedením Pála Szontagha k výraznému rozvoju oddielu. Skautské aktivity boli počas celého
roka. Aktívnymi vedúcimi boli v tom čase Ernő Ablonczy, Géza Bálint, István Török,
Dezső Wallentinyi (neskorší spisovateľ a básnik), Zoltán Vajda, Zoltán Horváth,
Dezső Pósa, István Samu, László Tóth, Jenő Urbányi, Viktor Volkó (neskôr
spisovateľ), István Szabó, György Heksch. Skauting mal v meste veľkú podporu.
Oddiel sa rozrástol, výraznejšie prepracoval a zaktívnil svoju celoročnú činnosť.
V roku 1916 dostali skauti novú oddielovú vlajku. Počas ďalších rokov vojny
pomáhali pri zbere kníh, posteľnej bielizne, gaštanov či bylín. Zbierali peniaze pre
slepých vojakov a zorganizovali dokonca zbierku na vianočný stromček pre vojakov.
Pri Pokorágyi forrás vybudovali útulňu. Časť skautských činovníkov narukovala
na front a poslednými vodcami oddielu v roku 1918 boli Zoltán Vajda a Viktor Volkó.
Oddiel aj napriek vojnovým ťažkostiam pracoval veľmi
aktívne a jeho pokračovatelia pracujú úspešne v Rimavskej
Sobote dodnes.

Prvá známa písomná správa o skautskom oddiele
opisuje v školskom roku 1913/1914 nasledujúce:

V minuloročnom školskom ozname sme naznačili, že by
sme chceli vytvoriť skupiny skautských hliadok v našej
inštitúcii. Tento plán sme na jeseň aj zrealizovali.
Po konzultácii s ústredím v Budapešti, ktoré organizovalo
jednotné skupiny skautských hliadok, nás navštívil
29. apríla generálny sekretár József Tas, člen rady
celoštátnej telovýchovnej jednoty, ktorý prostredníctvom
pohyblivých fotografií predstavil skautské hnutie. V máji
sa počas prvých dní prihlásilo 40 študentov, ktorých
rozdelili do dvoch skupín pod vedením učiteľov Horvátha
Zoltána a Sz. Benedeka Gyulu, ktorí ich pravidelne cvičili
a vzdelávali podľa zákonov a zvykov skautských hliadok.
Dvakrát týždenne popoludní mali cvičenia, 1 kratšie
domáce učenie a 1 cvičenie v lese. Vyškolili sme ich
v znalostiach potrebných pre nováčikov: v disciplino-
vanom pochode, v znalostiach zákonov, v znalosti malých
maďarských erbov, viazania prvých šiestich uzlov.
Oboznámili sme ich s poskytovaním prvej pomoci, ktorú

si mohli vyskúšať počas rôznych hier. Nakoniec sme 42 členov rozdelili do 6 skautských družín s názvami
ako: Kukučky, Sokoly, Holuby, Supy, Sovy a Lastovičky. 
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Dňa 6. júna pred svojimi vedúcimi zložili nováčikovskú skúšku z každej skupiny 18, celkom
36. Nováčikovia, ktorí úspešne zložili skúšky, zložili 14. júna nováčikovský sľub vernosti Bohu, domovine,
že budú pomáhať ľuďom v núdzi a riadiť sa ich zákonmi. V tejto práci budeme pokračovať na jeseň, ktorá
je užitočná pre duchovnú disciplínu a fyzický tréning mladých.

Časť členov oddielu v roku 1914, vzadu vpravo Gyula Szigeti-Benedek a vľavo bez rovnošaty 
Zoltán Horváth, zakladatelia oddielu (zdroj: archív Szigeti-Benedek Gabriella, Vörös Attila).

V Lučenci boli snahy o založenie skautingu už v jeseni 1913.
Skautský oddiel na LOSONCZI MAGY. KIR. ÁLLAMI
FŐGIMNÁZIUM sa podarilo založiť 14. mája 1914. Oddiel mal
35 skautov, jeho vodcom sa stal učiteľ Károly Patak a radcami
družín boli Borhy, Hankó, Rusznák a Selmeczy. Po narukovaní
Pataka na front sa spomína vo vedení oddielu Jenő Bolyós. Károly
Patak padol 18. mája 1915 v Karpatoch a Jenő Bolyós sa už tiež
z vojny nevrátil. Vedenie oddielu prevzal v roku 1915 Vilmos
Lamnek. Skauti podnikali výlety do okolia a venovali sa
trénovaniu skautských zručností. V roku 1915 bola pri príležitosti
výročia založenia oddielu slávnostne odovzdaná skautská vlajka
od pani Konss, manželky riaditeľa školy, a niektorým aktívnym
skautom boli odovzdané medaily. Oddiel sa okrem bežnej činnosti
venoval rovnako ako všetky skautské oddiely v tejto dobe pomoci
Červenému krížu a tiež pomoci pri poľnohospodárských prácach.
Skauti zbierali bylinky, železo aj staré knihy pre vojakov. Vo
vedení oddielu sa spomínajú aj Ferenc Gombos a neskôr Lajos
Scherer. Práve počas jeho vedenia získal oddiel väčšinu svojej
skautskej výbavy a rozrástol sa. Scherer viedol oddiel úspešne
až do začiatku 30. rokov 20. storočia a patril medzi významných

Károly Patak
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skautských činovníkov. Neskôr bol šéfredaktorom maďarského skautského časopisu A Mi Lapunk, ktorý
vychádzal v Lučenci. Skauti z Lučenca táborili často v okolí mesta, ale aj vo Vysokých Tatrách a oddielu
sa pravdepodobne podarilo prežiť celé obdobie 1. svetovej vojny.

Tvoja malá skautská skupina ktorú si vytvoril s takou húževnatou vytrvalosťou a miloval ju natoľko, že si
aj z diaľky oživoval ich horlivosť. Príkladne plní svoju obetavú službu. Hrdo sa k tebe hlásia ako k ich
majstrovi, pretože v časoch mieru tvojou vytrvalou pracovitosťou, v búrke vojny si obetovaním svojho
života dokázal svoju skutočnú lásku k vlasti.

Posolstvo vodcu oddielu Károlyho Pataka jeho skautom: „Chlapci, ja len to chcem, aby naša skupina
patrila medzi prvých.“ Toto bolo hnacím motorom pre týchto skautov a počas vojny boli stále prví tam,
kde ich práve potrebovali. 

Budova gymnázia v Lučenci začiatkom 20. storočia a neskorší vodca oddielu učiteľ Lajos Scherer.

Oddiel v Leviciach vznikol v roku 1913 na Piaristickom gymnáziu. Noviny Lévai hirlap
spomínajú v novembri 1913 pochod skautov s palicami ulicami Levíc. V auguste 1914 píšu noviny o ich
pomoci pri záhradníckych prácach chudobnej vdove a vyzdvihujú ich aktívne dobrovoľníctvo pri pomoci
rodinám vojakov a dávajú ich sa veľký vzor. V októbri 1914 píše o ich aktívnej a obetavej charitatívnej
práci aj časopis Zászlónk. Školské správy LÉVAI ROM. KAT. FŐGIMNÁZIUM zase píšu o ich pomoci
obyvateľom a okoliu či prevoze zranených vojakov do nemocnice. Ako vodca levických skautov sa uvádza
študent VII. ročníka Aladár Kern a učiteľský dozor vykonával Kálmán Rassovszký. Aladár Kern sa neskôr
venoval organizovanej turistike v Leviciach. V časopise Magyar Cserkész z júla 1928 sa uvádza ako
zakladateľ oddielu Ede Faragó. Ten v článku spomína ako vo svojich 17 rokoch zorganizoval prvý tábor
pri Inovci neďaleko Hronského Beňadiku v lete 1913. Keďže Ede Faragó narukoval na front hneď
v začiatkoch 1. svetovej vojny, pravdepodobne ho rýchlo vo vedení oddielu vystriedal Aladár Kern. 
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Ešte chvályhodnejšou vecou je práca skautov nášho gymnázia, ktorí horlivo pomáhali pozostalým rodinám
našich spoluobčanov, ktorí narukovali na vojnu, pri záchrane úrody a jej predaji na trhu. Ich vodcom bol
Kern Aladár, študent 7. ročníka. Taktiež ďalší krásny skutok našich skautov s vlasteneckým cítením, ktorí
pod vedením ich učiteľa Rassovszkého Kálmána sa pravidelne zoskupovali na železničnej stanici
a pomáhali pri presune zranených vojakov do mestských nemocníc.

Kálmán Rassovszký už ako riaditeľ sirotinca vo Váci v roku 1921 a Ede Faragó v roku 1925.

Fotografia gymnázia v Leviciach začiatkom 20. storočia.
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V lete 1915 vznikol skautský oddiel na Piaristickom gymnáziu v Trenčíne. Oddiel založili
učiteľ kreslenia a zemepisu Imre Szabó a nadporučík Pavol Orbán. Medzi prvých skautov v Trenčíne
patrili Gabriel Rieger, Koloman Molčan, Rudolf Paldan, Štefan
Molčan, František Tiso a iní. Začiatkom roka 1916 uskutočnil
oddiel tzv. vodcovský kurz pre vedúcich družín a počas letných
prázdnin svoj prvý letný tábor v Súči pri Trenčíne. Oddiel sa po
odchode učiteľa Szabóa z Trenčína a nadporučíka Orbána na front
rozpadol ešte pred koncom 1. svetovej vojny.

V Košiciach bolo o založenie skautingu viacero pokusov. Prvý
oddiel vznikol približne v polovici roku 1914. Školská správa
KASSAI FŐGIMNÁZIUM z  roku 1915 – 1916 uvádza, že už
v prvých mesiacoch vojny skautská skupina pod vedením Viktora
Halmosa vykonávala službu v záložnej nemocnici. V roku 1915
sa uvádza skupina študentov na čele s Tiborom Steinerom
a Zoltánom Básthym, ktorá sa pokúsila založiť skautský oddiel,
no nakoniec však zrejme pre chýbajúcu podporu zanikol. Úspešnú
činnosť skautského oddielu rozbehol až v roku 1917
premonštrátsky kňaz a celoživotne aktívny skaut Emil Buczkó.
Oddiel vznikol 18. októbra 1917 a ihneď sa prihlásilo veľké

množstvo chlapcov. Buczkó si zo záujemcov vybral 9 chlapcov,
aby s nimi dokázal lepšie pracovať a školil z nich budúcich radcov
družín. Prvé pomenovanie oddielu bolo Zerge – Kamzík a neskôr
sa oddiel premenoval na Rákocziho skautský oddiel. Druhý nábor
sa uskutočnil 18. februára 1918 a počet skautov sa zvýšil
na 36. Oddiel sa rozdelil na päť družín po sedem členov. Každá
z družín mala raz týždenne stretnutie a poctivo sa venovala
skautskej praxi či výletom do okolitej prírody. Skauti si v rámci
oddielu vytvorili aj kapelu. Skladanie skautských sľubov sa

uskutočnilo 9. júna 1918. Po zložení sľubu dostali nováčikovia odznak a skautskú palicu. Na záver
ceremónie vystúpila skautská kapela a podujatie bolo ukončené skautskou hymnou. Oddiel trápili dôsledky
vojny a vysoké ceny nielen skautského materiálu. Zo začiatku mal oddiel k dispozícii 12 stanov, niekoľko

Pohľad na mesto Trenčín a neregulovaný tok Váhu z veže hradu v roku 1913 a časť budovy gymnázia.
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lán, rýľov a sekier. Tu pomohol košický 34. peší pluk a venoval skautom ďalšie stany. Finančne oddielu
výrazne pomohli prepošt Lajos Konrády a riaditeľ školy Adorján Szabó spolu sumou 100 korún a tiež
János Ocsenás, vedúci železiarne, venoval skautom 50 obkutých skautských palíc a menšie predmety
ako laná, fľaše na vodu či rýle. Tento oddiel aktívne pôsobil v Košiciach aj počas 1. Československej
republiky.

Halmos Viktor bol členom prírodovedeckej spoločnosti, katolíckeho stredoškolského učiteľského zboru,
združenia – Sanatórium kráľovského princa Jozefa, združenia ochrany zvierat a taktiež zvoleným členom
Kazinczyho kruhu v Košiciach. Vyučoval hospodársku geografiu a tovaroznalectvo na odbornom kurze
pre ženy pod vedením sestier rádu uršulínok. Vykonával duchovnú činnosť vo vojenskej nemocnici
zriadenej v kláštore uršulínok a organizoval výkon služby skautskej mládeže v nemocnici.

Dr. Emil Buczkó, skautský vodca v Košiciach, a členovia oddielu okolo roku 1919/1920.

Vznik skautských oddielov v období rokov 1914 – 1918 sa predpokladá aj v Banskej Bystrici,
Nitre či v Spišskej Novej Vsi. Zaujímavú informáciu poskytuje školská správa z gymnázia v Žiline z roku
1916, ktorá smutne konštatuje, že skautský oddiel sa tam z dôvodu nedostatku voľného času učiteľov
nepodarilo založiť. Uvádza sa v nej však odohranie školskej divadelnej hry, kde rolu skauta zahral študent
Gejza Khade, neskorší spoluzakladateľ prvého slovenského oddielu v Žiline. 
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Vznik židovskej organizácie Hašomer Kadimah
V posledných rokoch Rakúsko-Uhorska, v roku 1913, založil v Budapešti

mladý právnik Dr. Lajos Dömény v spolupráci s Perlom Ödönom
a Kohanom Niszonom odčlenením od mládežníckeho sionistického hnutia
židovské skautské hnutie Hašomer Kadimah určené židovským chlapcom.
Lajos Dömény bol vedúcim kancelária Zsidó nemzeti alap a podpredsedom
športového klubu VAC. Po vypuknutí vojny sa prihlásil ako dobrovoľník
a padol začiatkom septembra 1914 v Galícii.  Hnutie pôsobilo na území
Uhorska a po jeho rozpade aj na území nástupníckych štátov. Počas vojny
sa židovskí skauti venovali dobrovoľníckej činnosti, podporovali činnosť
Červeného kríža a organizovali rôzne charitatívne zbierky. V týchto rokoch
(1913) vznikla v rakúskej časti monarchie v meste Ľvov v Halíči aj orga-
nizácia Hašomer Hacair, ktorá si na rozdiel od hnutia Hašomer Kadimah
získala postupne medzinárodné postavenie. Hnutie Hašomer Kadimah sa

v roku 1926 zlúčilo s organizáciou Hašomerom Hacair a časom s ňou splynulo. Základnou organizačnou
jednotkou organizácie bol oddiel – gdud. Autori venujúci sa skautskej histórii (Androvič, Mikloš   a iní)
uvádzajú, že prvý oddiel hnutia Hašomer Kadimah na území dnešného Slovenska vznikol v Lučenci
v roku 1914. Neskôr sa hnutie rozšírilo aj v ďalších mestách a to v Bratislave, Ilave, Košiciach, Leviciach,
Nitre, Novom Meste nad Váhom, Prešove, Pruskom, Trenčíne, Trenčianskej Teplej či Trnave. Samozrejme
je veľmi pravdepodobné, že týchto oddielov mohlo byť v rámci terajšieho Slovenska oveľa viac, no nájsť
dôveryhodné informácie z obdobia rokov 1913 – 1918 sa zatiaľ nepodarilo. 

Dobové ilustrácie uniforiem a výstroja skautov organizácie Hašomer Hacair z roku 1917.

Znak organizácie Hašomer Kadimah a znak organizácie Hašomer Hacair publikovaný v roku 1917.
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Skauti organizácie Hašomer Hacair z mesta Jarosław v Galícii v roku 1917 (zdroj: www.ariehsharon.org).

Židovskí skauti organizácie Hašomer Hacair v ukrajinskom meste Rohatyn v roku 1919
(zdroj: ukrainianjewishencounter.org)
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Záver
Za pomerne skorý vznik skautingu na terajšom území Slovenska môžeme ďakovať hlavne

školám, cirkevným inštitúciám a odhodlaným učiteľom. Aj keď nie všade mala verejnosť pre skauting
pochopenie, odhodlanosťou a aktívnym prístupom dokázali niektoré oddiely prežiť kruté obdobie
1. svetovej vojny aj vznik novej republiky.  

V tejto práci som chcel priblížiť vznik skautingu na území Slovenska v období Uhorska a opísať
bližšie vznik najstarších skautských oddielov na našom území. Na základe môjho výskumu a získaných
dobových archívnych materiálov sa mi podarilo zistiť zaujímavé informácie o vzniku prvých skautských
oddielov na našom území. V niektorých prípadoch aj prepísať doteraz známe poznatky o ich vzniku
a činnosti. Jedno z najzaujímavejších zistení sa týka skautského oddielu z gymnázia v Trnave. Ten totiž
vznikol v tom istom časovom období ako oddiel v Komárne a je možné, že mohol dokonca o niekoľko
dní predbehnúť aj vznik komárňanského oddielu a preto si myslím, že by bolo správne považovať za prvé
skautské oddiely na našom území rovnako oba tieto oddiely. To, že oddiel v Trnave neprežil obdobie
1. svetovej vojny je pravdepodobne dôvodom, prečo sa na naň zabudlo a za najstarší oddiel na území
Slovenska sa považoval iba skautský oddiel v Komárne. Tiež si je dôležité uvedomiť, že členovia týchto
prvých skautských oddielov boli v danom období občanmi Uhorska, stáva sa, že dochádza k mylnej
interpretácii, že ide o Maďarsko. Hovoríme o skautských oddieloch rôznych národností, teda napríklad
maďarskej, židovskej, nemeckej či slovenskej. Považovať tieto oddiely za čisto maďarské je podľa môjho
názoru nesprávne.
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