
Első cserkészek a pécsi bányavidéken 
Az 1920-as évek elején, amikor Baranya újból magyar felségterület lett, kezdte meg cser-

készszervező munkáját Weyse Keresztély, a távoli Zalából ideszakadt néptanító. 
Tevékenységét megkönnyítette, hogy fő hivatásában is gyerekekkel foglalkozott, így nap 

mint nap visszatérhetett az új fogalmi ifjúsági mozgalom propagálásához, a fiatalok követke-
zetes beszervezéséhez. A tevékenység tulajdonképpen a Vasasi Kultúrkör fiókmunkájaként 
valósult meg. E társadalmi szervezet munkássága igen széles skálán mozgott. A kör vezetői 
kezdettől fogva tudatosan törekedtek a tervszerű és indokolt profilbővítésre. Nemcsak a szo-
rosabban vett kulturális munkával foglalkozott csupán, hanem igyekezett a lakosság külön-
böző foglalkozású és életkoni rétegeit összefogni és nemes célokért megmozgatni. Ebbe a 
közhasznú programba nagyszerűen beilleszkedett a cserkészszervezet megalakítása, illetve 
atyai támogatása. 

Az itt élők kezdetben még a gondolattól is idegenkedtek, valami különös szélhámosságnak 
tartották ezt az ifjúságszervező munkát. Az nemigen győzte meg őket, hogy másutt szintén 
folyik ilyen típusú szervezőmunka és szép eredményekkel jár! Az itteni ősi fogalmak alapján 
teljesen felesleges dolognak ítélték meg, amely csak az időt rabolja, sőt, pénzpazarlással jár. 
Gyermekeiket elvonja a mezei munkától, a ház körüli teendőktől - tehát káros...! 

Első időkben a feltűnő kiállítású cserkészegyenruhát maskarának tartották és nevezték. A 
szívós szervező- és agitálótevékenység azonban a vártnál gyorsabban meghozta gyümölcsét. 
A legmaradibbak is belátták, hogy nem felesleges, mihaszna időtöltés a tanulók délutáni fog-
lalkoztatása, mert sok gyakorlati eredményről adhatott számot a vasasi cserkészcsapat. Külö-
nösen a napi jótétemények növelték az újdonsült cserkészek hírnevét! 

Weyse Keresztély rendszeresen vitte a fiatalokat versenyekre, különböző összejövetelekre, 
például nagy táborokba. Helyben a cserkészpark kialakítása volt leglátványosabb teljesítmé-
nyük. 1932-ben a községtől tízévi bérletre erdőrészt vásároltak. Páratlan szorgalommal és le-
leménnyel rövid idő alatt ízléses parkká alakították. A követelményeknek annyira megfelelt, 
hogy a pécsi őrsök több esetben itt táboroztak. 

1935-ben zenekart alakítottak. A hangszerek beszerzésének anyagi terhét nagyobbrészt a 
fiúk és szüleik vállalták magukra. A gyarapodó zenekart a Vasasi Kultúregyesület hathatósan 
támogatta, tulajdonképpen annak ifjúsági fiókszervezetévé alakult. Rendszeresen utaltak át a 
cserkészcsapatnak pénzösszegeket, főleg a zenekar megalakításakor. A vasasi fiúk zenekara 
nemcsak az anyatelepülésen és annak vonzáskörzetében, hanem Pécsett és a gödöllői Dzsem-
borin is eredményesen mutatkozott be. 

Az 1923-ban alakított cserkészcsapat a háború előtti években szinte már valamennyi iskolás 
korú fiatalt magába tömörített. Jelentős mértékben hozzájárultak a helyi közművelődési mun-
kához, szorosan kapcsolódva a kulturális egyesülethez, ahol szervezési, anyagmozgatási és 
egyéb alkalmi munkákat végeztek. Nevelték a falu lakóit, és utánpótlást adtak a különböző 
öntevékeny csoportokhoz. 

Zóka László 

TISZTELT SZERZŐINK! 

A Honismeret 1993. évi 4. számától kezdve kéréssel fordultunk szerzőinkhez, hogy 
lehetőségük szerint mondjanak le az írásaik után járó tiszteletdíjról, illetve az összeget 
utaltassák át a Honismereti Alapítvány javára. Egyéb, sajnos egyre apadó támogatások 
mellett ugyanis ennek az alapítványnak a kamatai teszik lehetővé a honismereti mozga-
lom számos eseményének (akadémia, táborok, kiadványok stb.) támogatásán kívül a 
Honismeret folyóirat megjelenését. Szerzőink nem remélt arányban mondtak le tisztelet-
díjukról, ami mindenkit meggyőzhetett arról, hogy a honismereti mozgalomban elsősor-
ban a hazát és nemzetet szolgálni kívánó emberek tevékenykednek. Önzetlen segítségü-
kért hálás köszönetet mond 

a szerkesztőbizottság 
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