
A 10 cserkésztörvény

1. A cserkész egyeneslelkű és feltétlenül igazat mond.

2. A cserkész híven teljesíti kötelességeit, melyekkel Istennek, hazájának és embertársainak tartozik.

3. A cserkész, ahol tud, segít.

4. A cserkész minden cserkészt testvérének tekint.

5. A cserkész másokkal szemben gyöngéd, magával szemben szigorú.

6. A cserkész szereti a természetet, jó az állatokhoz és kíméli a növényeket.

7. A cserkész feljebbvalóinak jó lélekkel és készségesen engedelmeskedik.

8. A cserkész vidám és meggondolt.

9. A cserkész takarékos.

10. A cserkész testben és lélekben tiszta.

A cserkészfogadalom:

A Cserkészet története

A világcserkészet főbb eseményei:

Magyarországi cserkésztörténelem:

A cserkész köszöntés: Jó munkát! , közben jobb kézzel tisztelgünk és bal kézzel fogunk kezet, mert az közelebb van a szívhez. A 

tisztelgésre emelt kéz jeletése: kisujjat fedi a hüvelykujj:  a nagy vigyáz a kicsire, három középső ujj: Kötelességteljesítés, segítőkéstség, 

törvénytartás.

Cserkészjelvény: Szent Koronával összefogott liliom

A liliom a helyes irányt jelzi (egy térkép szélén az északot jelölő jelből származik). A Szent 

Korona jelzi magyarságunkat. A liliom három szirma a fogadalom hármasságára 

emlékeztet:

kötelességteljesítés, segítőkészség, törvénytartás

1929-ben Angila Birkenhead a harmadik jamboree. Magyarországot 900 cserkész képviselte.

Jelenleg 25 millió cserkész él a világon, és eddig mintegy 250 millió felnőtt ember volt 

cserkész. A jelenlegi cserkész szervezetek közt megtalálható az alapító Angol szövetségtől 

kezdve az Arab országok szövetségein át egészen az indiai cserkészszövetségig szinte 

minden náció vagy ország. 

A cserkészet alapítója Lord Baden Powel volt, aki 1857-ben született Londonban. Fiatalon 

katonai pályára lépett. Nyugalmazott katonatiszt ötvenes éveit taposta, mikor megszervezte 

a 24 fiúból álló kis csapatot. A kiscsapat 1907 nyarán BROWNSES szigetén táborozott és 

ennek a tábornak, illetve dél-afrikában szerzett tapasztalatai alapján megírta a Scouting for 

boys című könyvét, mely hamarosan világsiker lett. Könyve megírásakor nem sejtette, hogy 

a cserkészet mint rendszer túl nő majd Anglia határain, és idővel majd a népek közti 

barátságot, testvériséget fogja szolgálni, fajra, nemre és felekezeti hovatartozásra való 

tekintet nélkül. Könyve megírása után rohamosan alakultak cserkészcsapatok Anglia szerte 

és rövidesen a világ más tájain is.

1957 - Anglia - Sutton Coldfield - kilencedik világjamboree.

1955 - Kanada - Niagara-on-Lake - nyolcadik világjamboree.

1951 - Ausztria Bad-Ischl - hetedik világjamboree.

1947 - Franciaország - Moisson - hatodik világjamboree.

1937 - Hollandia Vogelenzang - ötödik jamboree. Ekkor látták a cserkészek utoljára maguk között Bi-Pi-t. Ezután tíz év szünet 

következett, ugyanis közbe szólt a II. világháború.

1933 - Magyarország - Gödöllői királyi park- negyedik jamboree. 54 nemzet 30 ezer fia gyűlt össze ebből is ezer külföldi.

1926-ban megyeri Nemzeti Nagytábort szerveznek. 7500 cserkész részvételével, ahol 8 idegen nemzet cserkészei is résztvettek. Ezt a 

tábort a Népligetbe tervezték, de a gyakori esőzés végett a Duna vizszintje túl magas volt, ezért Megyeren szervezték meg. A nagytábor 

után rohamos fejlődésnek indul a cserkészet.

1922-ben Megyeren Hadijátékot szerveznek 53 csapat és 2000 cserkész részvételével. Ugyanebben az évben nevezték ki Teleki Pált 

Főcserkésznek.

1922-ben újra indul a vizicserkészet Izembery Gyula vezetésével. Vizitúrát szerveznek, melynek hossza 1000 km, és végig evezték a 

Dunát, Kapost, Zalát, Siót, Rábát, Lajtát és a Balatont.

1922-ben megjelenik Sík Sándor Cserkészvezetők könyve.

1913 július 5-21 vági tutajtúra. 105 fő, 17 nap, 6 tutaj 300 km -t tettek meg. Paralel megindul egy új ifjúsági kezdeményezés, az őrsszem 

1913 júniusában egyesült a két szervezet így alakult meg a Magyar Cserkész őrsszem Szövetség.

1919-ben kitört az I. világháború, viszonylag az egész ország be volt hálózva. A vezetők nagy része bevonult katonának. A cserkészek 

létszáma 3000-ről 1800 főre esett vissza.

1967 - USA - Farragut Park - tizenkettedik világjamboree.

1963 - Görögország - Marathon - tizenegyedik világjamboree.

1959 - Fülöp-szigetek - Makiling - tizedik világjamboree.

Az első cserkészcsapat megalakítása Dr. Szilasi Aladár nevéhez fűződik, aki Angliában tanult és az ott szerzett tapasztalatok alapján 

megszervezte 1910-ben a Budapesti Református Ifjak Egyesülete mellett működő cserkészcsapatot, és ezt követve folyamatosan alakult 

a többi cserkészcsapat. Később megalakult a Piarista Főgimnázium és a Regrum Marianum cserkészcsapatai is, amelyek 1948-ig a 

cserkészet betiltásáig dolgoztak.

ÚJONCPRÓBA

Én, _________ fogadom, hogy híven teljesítem kötelességeimet, amelyekkel Istennek, hazámnak és embertársaimnak tartozom. 

Minden lehetőt megteszek, hogy másokon segítsek. Ismerem a cserkész törvényt, és azt mindenkor megtartom.

1919 szeptemberében újra alakul a Magyar cserkészet. Elnöke Ravasz árpád. Később Sík Sándor majd őt Witz Béla követi.

1917-ben Kun Béláék kikiáltják a Magyar Tanács Köztársaságot és felszámolják a cserkészmozgalmat. Központilag megalakulnak az 

úttörő szervezetek.

1912-es Stockholmi olimpiának nagy szerepe volt abban, hogy jobban elterjedt a cserkészet.

1912december 12-én létrejött a Magyar Cserkészszövetség. Ekkor szövegezték meg a cserkésztörvényeket.

A világszerte meginduló cserkészmozgalmat kezdeti fejlődésében válságba sodorta az első világháború. A háború után új erővel indult 

fejlődésnek a mozgalom.

1920-ban Londonban megtartják az első jamboreet. 5000 cserkész részvételével, 34 nemzet képviseletébe. Itt kiáltják ki Bi-Pi-t a világ 

1924-ben Kopenhágában volt a második jamboree. Itt rendezték meg a cserkészvilágbajnokságot, ahol III. helyezést értek el a 

magyarok.



1933 IV. Jamboree, Gödöllő.

1940 november 21-én meghalt Lord Baden 

Powel.

Külföldi magyar cserkészet:

CSERKÉSZINDULÓ

Fiúk fel a fejjel, a harsona zeng. 

Álljunk csatasorba vidáman, 

Ránk vár a világ ez a harc a mienk, 

Katonái vagyunk valahányan.

Jó fegyverünk izmos karunk, 

Égő szemünk, vidám dalunk,

Amerre nézünk, megterem 

A győzelem, a győzelem. 

Fiúk fel a fejjel az óra közel,

Kel a magyar éjben a hajnal.

Most kell az erős kar, a férfiú-mell,

Ezeréves acél-akarattal

Zúg, mint a harci trombita:

A Lomnic és a Hargita,

Értünk kiált, felénk süvölt

Az ősi föld, a drága föld.  

Szabadba fiúk! A nap arca nevet,

Ott pezsdül a friss, tüzes élet.

Járjuk be a mezőt, meg a rengeteget,

Szabad ott a szabadban a lélek!

Ott szemben, szívben tiszta láng,

S az Isten arca néz le ránk.

Lehelletén ott megterem

Erő, szabadság, győzelem!

REGGELI IMA

Ragyogva fénylik már a nap

Az Úrhoz szálljon énekünk,

Hogy minden ártót űzzön el

Járjon ma mindenütt velünk. 

Nyelvünket fogja fékre ma

Ne szóljon rút perek szava,

Szemünket védőn óvja meg

A hívságot ne lássa meg. 

Lakjék szívünkben tisztaság,

Távozzék minden dőreség

A testnek dölyfét törje meg

Étel s italban hősi fék. 

Hogy majd a nap ha távozott,

S az óra újra éjt hozott,

Lemondásunk szent éneke

Legyen az Úr dicsérete. 

Dicsérjük az örök Atyát,

Dicsérjük egyszülött Fiát,

S a Lelket,a Vigasztalót

Most és örök időkön át.

Amen

ESTI IMA

A napvilág leáldozott;

Kérünk Teremtőnk Tégedet, 

Maradj velünk kegyelmesen, 

Őrizzed, óvjad népedet. 

A rossz álmok távozzanak

És minden éji képzelet. 

Ellenségünket űzzed el, 

Hogy testünket ne rontsa meg. 

Add meg, kegyelmes jó Atyánk, 

És Egyszülöttje, add nekünk, 

És Szentlélek, Vigasztalónk, 

Örök felséges Istenünk

Amen. 

A cserkészlányokkal előbb B.P. nővére, később felesége Olaffe kezdett foglalkozni. A világ leánycserkészete Magyarországon tartotta 

az I. Világtalálkozóját 1939-ben, s ez Pax Ting / békegyűlés / néven került be a cserkésztörténelembe. A leánycserkész 

Világszövetségének Londonban van a székhelye.

A magyar cserkészet fáklyavivői a háború után külföldi internáló táborokban kezdték szervezni a cserkészetet. Internálótáborokból 

kikerülve pedig egy-egy nyugati város környékén próbálkoztak magyar alakulatok létrehozásával, amennyiben meg volt a kellő létszámú 

gyerek.

Természetesen a létrehozott csapatok létszáma és névsora nagyon változó volt, ugyanis a kivándorlók javarészének az ígéretföldjére 

való eljutás volt a célja és nagy részük el is jutott Amerikába.

Ugyancsak óriási az a segítség mellyel a nyitás utáni időszakban segítette és anyagilag is támogatta a Kárpát-medence cserkészetének 

újra indulását. Személyesen az akkori Főtitkár Bodnár Gábor kezdeményezésére szerveződött a SZMCS is, melynek jelenleg 

Dunaszerdahelyen van a székháza.

A KMCSSZ munkája felbecsülhetetlen a nyugatra szakadt magyar gyerekek nemzettudatának építésében, valamint valláserkölcsi 

nevelésében.

A KMCSSZ tovább vitte az Hárshegyen megfogalmazott cserkészprogramot, valamint a Teleki eszményiségét mely "Emberebb- embert, 

magyarabb-magyart " vezérmondatban fejezhető ki a legtömörebben.

A KMCSSZ vezéregyénisége és mozgatórugója az 1996 decemberében bekövetkezett haláláig Bodnár Gábor volt. A szövetség jelentős 

mennyiségű cserkészházzal és parkkal rendelkezik a világ több pontján. Ezek közül legjelentősebb a filmori cserkészpark, ahol a 

tisztképzés folyik.

A KMCSSZ fénykorában mintegy 6 000 cserkészt számlált. Csapatait megtaláljuk a világ minden kontinensén, 5 kerületre van osztva és 

jelenleg kb. 3000 körüli tagsága van. Központja jelenleg az Egyesült államokbeli Garfeildben van.

A Külföldi magyar cserkészet nagy fellendülése az 1956 utáni időszakra tehető, amikor jelentős kivándorló hullám érkezett 

Magyarországról.

1946 áprilisi közgyűlés elvetette, hogy egybe olvadjon a levente és a cserkészmozgalom.

1947-ben 200 magyar cserkész utazik Franciaországba.

1928-ban Baden Powel tiszteletére 8000 cserész vonul fel az FTC pályán. Ebben az évben szervezték meg a tihanyi Nemzetközi Vizi 

Jamboreet, ekkor volt az első vizitábor is.

1927 nagyjelentőségű alapítások éve: megvalósult a cserkészház, Cserkészpark, Cserkészbolt Szövetkezet és az újpesti Központi 

Vizitelep.

485 cserkésztiszt, 1499 öregcserkész és 1265 cserkész, azaz 3250 fő végezte a szervezőmunkát. Naponta kb. 50-60 külön vonat futott 

be Gödöllőre.

54 nemzet 30 000 cserkéssze vett részt. Táborparancsnok Teleki Pál, a tábor vezetőkari főnöke kisbarnaki Farkas Ferenc. Részt vett a 

jamboreen Bi-Pi és Horthy Miklós is.

1931-ben Witz Béla helyett Vidovszky Kálmán lett az elnök.

1928-ban Parádon az I. Leánycserkész világkonferenciát. Itt alapították a WAGGS világszervezetet.

1935-re a cserkészek létszáma elérte az 50 000-et. Egy év alatt 1000 őrsvezetőt képeztek ki.

1934-ben kisbarnaki Farkas Ferenc és Molnár Frigyes ezüst kitüntetést kaptak a külügyi tevékenységért.

Sok támadás éri a parlamentbe a cserkészetet, amiket Teleki Pál elhárított.

1935-ben a magyar kontingens résztvett a Spalúi lengyel Nagytáboron 350 fővel Teleki Pál vezetésével.

1938-ban rendezték a világ katolikusai az Eucharistikus kongreszust. A szervezés irányításával kisbarnaki Farkas Ferencet bízták meg, 

közel 6000 cserkész segített.

A II. világháború előtt az utolsó nagy rendezvény az V. jamboree volt. Az 500 fős rnagyar kontingenst dr. Kolozsváry Béla vezette, ahol 

résztvett Teleki Pál, kisbarnaki Farkas Ferenc és Molnár Frigyes is.

Munka kezdetén: 

Mindenható örök Isten. Alázatos szívvel fordulok hozzád munkám kezdetén. Nagyratörők az én céljaim, de gyarló az én erőm. Kérlek 

azért minden erő forrása, támazd meg az én gyengeségemet, és tedd eedményessé munkámat, hogy azzal, amit teszek, a Te 

dicsőségedet növelhessem. Hazámnak és embertársaimnak javára lehessek. 

Segíts meg, hogy jellemem épületét egyre magasabbra emelhessem, szent igazságodtól és a bcsülettől soha el ne tántorodjam. Amen. 

Munka után: 

Hálát adok Uram, az imént vett jókért. Erős a szándékom, hogy igaz jótettek fakadjanak nyomukban. Add szándékomra áldásodat. 

Amen.



Székely asztali-áldás

Evés előtt

Ki asztalt terítesz az égi madárnak, 

Teríts asztalt, teríts szegénynek s árvának. 

Nyújtsd ki Atyánk, nyújtsd ki jóságos 

kezedet, 

Adj a koldusnak is tápláló kenyeret. 

Ételben, italban legyen bőven részünk, 

Gondviselő Atyánk, könyörögve kérünk.           

Ámen 

Evés után

Gondviselő Atyánk, asztalodtól kelve 

Szívből hálát adunk kezünk összetéve. 

Áldd meg ezt a házat s ennek gazdáját, 

Fordítsd vissza néki a vendéglátását. 

Szánd meg a szegényt, a szenvedőt s az 

árvát, 

S a benned bízóknak viseld mindig gondját!          

Ámen 

Rövid imák:

Édes Jézus légy vendégünk, áldd meg amit 

adtál nékünk! Ámen

Aki ételt, italt adott, annak neve legyen 

áldott. Ámen

Édes Jézus ide halgass, éhes vagyok mint 

a farkas. Ámen

Úgy jól laktam, mint a duda, hála Neked 

egek ura. Ámen

KÖLCSEY FERENC :HIMNUSZ

A MAGYAR NÉP ZIVATAROS 

SZÁZADAIBÓL 

Isten, áldd meg a magyart

Jó kedvvel, bőséggel,

Nyújts feléje védő kart,

Ha küzd ellenséggel;

Bal sors akit régen tép,

Hozz rá víg esztendőt,

Megbűnhődte már e nép

A múltat s jövendőt!

Őseinket felhozád

Kárpát szent bércére,

Általad nyert szép hazát

Bendegúznak vére.

S merre zúgnak habjai

Tiszának, Dunának,

Árpád hős magzatjai

Felvirágozának.

Értünk Kunság mezein

Ért kalászt lengettél,

Tokaj szőlővesszein

Nektárt csepegtettél.

Zászlónk gyakran plántálád

Vad török sáncára,

S nyögte Mátyás bús hadát

Bécsnek büszke vára.

Hajh, de bűneink miatt

Gyúlt harag kebledben,

S elsújtád villámidat

Dörgő fellegedben,

Most rabló mongol nyilát

Zúgattad felettünk,

Majd töröktől rabigát

Vállainkra vettünk.

Hányszor zengett ajkain

Ozman vad népének

Vert hadunk csonthalmain

Győzedelmi ének!

Hányszor támadt tenfiad

Szép hazám, kebledre,

S lettél magzatod miatt

Magzatod hamvvedre!

Bújt az üldözött, s felé

Kard nyúlt barlangjában,

Szerte nézett s nem lelé

Honját e hazában,

Bércre hág és völgybe száll,

Bú s kétség mellette,

Vérözön lábainál,

S lángtenger fölette.

Vár állott, most kőhalom,

Kedv s öröm röpkedtek,

Halálhörgés, siralom

Zajlik már helyettek.

S ah, szabadság nem virul

A holtnak véréből,

Kínzó rabság könnye hull

Árvák hő szeméből!

Szánd meg Isten a magyart

Kit vészek hányának,

Nyújts feléje védő kart

Tengerén kínjának.

Bal sors akit régen tép,

Hozz rá víg esztendőt,

Megbűnhődte már e nép

A múltat s jövendőt!

(1823)

VÖRÖSMARTY MIHÁLY:

SZÓZAT 

Hazádnak rendületlenül

Légy híve, oh magyar;

Bölcsőd az s majdan sírod is,

Mely ápol s eltakar. 

A nagy világon e kívül

Nincsen számodra hely;

Áldjon vagy verjen sors keze:

Itt élned, halnod kell.

Ez a föld, melyen annyiszor

Apáid vére folyt;

Ez, melyhez minden szent nevet

Egy ezredév csatolt.

Itt küzdtenek honért a hős

Árpádnak hadai;

Itt törtek össze rabigát

Hunyadnak karjai.

Szabadság! itten hordozák

Véres zászlóidat,

S elhulltanak legjobbjaink

A hosszú harc alatt.

És annyi balszerencse közt,

Oly sok viszály után,

Megfogyva bár, de törve nem,

Él nemzet e hazán.

S népek hazája, nagy világ!

Hozzád bátran kiált:

"Egy ezredévi szenvedés

Kér éltet vagy halált!"

Az nem lehet, hogy annyi szív 

Hiába onta vért,

S keservben annyi hű kebel

Szakadt meg a honért.

Az nem lehet, hogy ész, erő, 

És oly szent akarat

Hiába sorvadozzanak

Egy átoksúly alatt.

Még jőni kell, még jőni fog 

Egy jobb kor, mely után

Buzgó imádság epedez

Százezrek ajakán.

Vagy jőni fog, ha jőni kell, 

A nagyszerű halál,

Hol a temetkezés fölött

Egy ország vérben áll.

S a sírt, hol nemzet sülyed el, 

Népek veszik körul,

S az emberek millióinak

Szemében gyászköny ül.

Légy híve rendületlenül

Hazádnak, oh magyar:

Ez éltetőd, s ha elbukál,

Hantjával ez takar.

A nagy világon e kívül

Nincsen számodra hely;

Áldjon vagy verjen sors keze:

Itt élned, halnod kell.

(1836)



MIATYÁNK

Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy,

Szenteltessék meg a Te neved,

Jöjjön el a Te országod,

Legyen meg a Te akaratod,

Amint a mennyben úgy a földön is.

Mindennapi kenyerünket add meg nekünk 

ma,

És bocsásd meg vétkeinket,

Miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk 

vétkezőknek,

És ne vígy minket kísértésbe,

De szabadíts meg a gonosztól.

Merti Tiéd az ország a hatalom és a 

dicsőség, mots és mindörökkön örökké.  

Ámen

10 PARANCSOLAT

 1. Uradat, Istenedet imádd és csak 

     neki szolgálj!

 2. Isten nevét hiába ne vedd!

 3. Az Úr napját szenteld meg!

 4. Atyádat és anyádat tiszteld!

 5. Ne ölj!

 6. Ne paráználkodj!

 7. Ne lopj!

 8. Ne tégy hamis tanúságot!

 9. Felebarátod házastársát ne kívánd!

10. Felebarátod vagyonát ne kívánd! 

 FŐPARANCS

 Szeresd Uradat, Istenedet teljes

  szívedből, teljes lelkedből, teljes 

  elmédből és minden erődből. Szeresd 

  felebarátodat, mint önmagadat.

HISZEKEGY

APOSTOLI HITVALLÁS

Hiszek egy Istenben,

mindenható Atyában, mennynek és földnek 

Teremtőjében.

És Jézus Krisztusban, az Ő egyszülött 

Fiában, a mi Urunkban;

aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz 

Máriától;

szenvedett Poncius Pilátus alatt;

megfeszítették, meghalt és eltemették.

Alászállt a poklokra, harmadnapon 

feltámadt a halottak közül;

fölment a mennybe, ott ül a mindenható 

Atyaisten jobbján;

onnan jön el ítélni élőket és holtakat.

Hiszek Szentlélekben.

Hiszem a katolikus Anyaszentegyházat;

a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát;

a test feltámadását és az örök életet. 

Ámen.



Koronázási jelvények
Szent Korona

Jogar

Országalma

Kard

Palást

Magyar címer Magyar zászló Magyar lobogó

Magyar zászlóink

I. István korában a vörös zászlóra a turul helyett a kereszt került fel, 

III. Béla pedig már a kettős keresztet hímeztette zászlajára. 

II. András vörös-ezüst csíkozású zászlót használt. 

16. sz-tól ismét csak vörös színű a lobogó, jelentőségét elveszti. 

1608-ban II. Mátyás koronázásakor tűnt fel együttesen a 3 színű zászló. 

Rákóczi szabadságharc idején a fehér selyemből készült zászló terjedt el. 

Magyarország nemzetiszínei a 19. sz. óta nem változtak csupán a címer alakult át a zászlón. 

EGYENRUHA RÉSZEI

* Ing, rajta jelvények

* Nyakkendő

* Lányoknak szoknya, fiúknak

  hosszú nadrág

* Kalap / Bocskay sapka

* Öv

Bal oldalon:

-egyéb (tábori, különpróba) jelvények az 

ingujjon

-Hungária jelvény a zseb fölött

-Cserkész Világszövetség jelvény a zseben

Jobb oldalon:

-csapatszám az ingujjon

-évvirégok, st, cst jelvény a zseb fölött

-öv szallagok a zseben

A jogarfej a 10. században készült. A díszítés egyiptomi metszett hegyikristály aranyba foglalva, kristálygömbbe 3 oroszlánt véstek. A nyél 

aranyozott ezüsttel bevont mogyorófa. A jogar egyes részeinek bajelhárító képességet tulajdonítottak.

Az eredeti országalma valószínűleg egy trónkövetelőél maradt, és nem is került elő. A mostani egy ezüstből készült aranyozott gömb, a tetején 

kettőskereszttel. A rajta lévő címer az Árpádok és az Anjouk címerét egyesíti. Károly Róbert használta először a 14. század első felében.

Koronázáskor felövezték a királyt a karddal, aki négy égtáj felé vágott ezzel jelezve, hogy az ország határait minden támadástól megvédi. A ma 

látható kard a 16. sz-i velencei ötvösmunka. Az eredeti kard a 16. sz-ban elveszett. A prágai szent Vitus templomban őriznek egy viking kardot, 

amely Luxemburgi Károly leltárában mint Szent István kardja szerepel.

Látható rajta Szent István az országalmával, fején koronával, Gizella királyné, kezében a székesfehérvári templom makettjével, és Szent Imre 

herceg. Emellett angyalokat, prófétákat, az apostolokat, korai szenteket ábrázol, és Krisztus is látható rajta.

Egyéb jelvényekről is tudunk, de elvesztek vagy megsemmisültek, így jelenleg nem részei a koronázási jelvényeknek.

Fő részei: abroncs, párta, keresztpánt, kereszt. Zománcképei szenteket, mártírokat, apostolokat, görög császárokat, az Atyaistent és a Fiúistent 

ábrázolják. Csak az lehetett Magyarország törvényes királya, akit a Szent Koronával Fehérvárott az esztergomi érsek koronázott meg.A ma látható 

Szent Koronát I. István még nem viselhette, azt később állították össze V. István vagy más feltételezések szerint III. Béla koronázására. A két 

részből álló korona alsó rész, az úgy nevezett görög korona egy homlokpánt, amelyet drágakövek és színes zománcképek (pl. Bíborbanszületett 

Konstantin, I. Géza) díszítenek A pánt elülső részét 8 oromdísz ékíti, az elülső rész közepén félkör alakú aranylapon az áldást osztó Krisztus 

látható. A pánton aranyláncokon lóhere formájú drágakövek függnek. A korona felső részét az úgynevezett latin koronát szintén az áldást osztó 

Krisztus díszíti az ezt körülvevő apostolképekkel. A pántok kereszteződésében található az aranykereszt, amely ferdeségére nincs megnyugtató 

érvelés.

Története:

• 1001-ben Istvánt (még nem az itt leírt jelvényekkel) koronázták királlyá Esztergomban. Az ekkor használatos jelvények eltűntek

• a ma ismeretes korona kb 1180-ra alakult ki Székesfehérváron, Visegrádon, Budán őrizték

• 1440-ben Habsburg Albert özvegye kilopta az országból, Mátyás király szerzi vissza II. Frigyestől hatalmas összeg fejében (1464)

• 1551-ben Izabella királyné Ferdinándnak adta át

• 1619-ben II. Mátyás adta vissza a magyaroknak és a pozsonyi várban őrizték

   A francia trikolór mintájára a 18. sz-tól terjedt el hazánkban a három színű zászló használata. Az 1848-as törvények rögzítették a nemzetiszínt és       

az országcímert, amit az uralkodó is szentesített. 



A csitári hegyek alatt régen leesett a hó. 

Azt hallottam, kisangyalom, véled esett el a ló. 

Kitörted a kezedet, mivel ölelsz engemet? 

Így hát, kedves kisangyalom, nem lehetek a 

tied. 

Amoda le van egy erdő, jaj de nagyon messze 

van, 

Közepibe, közepibe két rozmaringbokor van. 

Egyik hajlik a vállamra, másik a babáméra, 

Így hát kedves kisangyalom, tied leszek 

valaha.  

Elindultam szép hazámból, 

Híres kis Magyarországból. 

Visszanéztem félutamból, 

Szememből a könny kicsordult. 

Bú ebédem, bú vacsorám, 

Boldogtalan minden órám. 

Nézem a csillagos eget, 

Sírok alatta eleget. 

Én Istenem, rendelj szállást, 

Mert meguntam a bujdosást, 

Idegen földön a lakást, 

Éjjel-nappal a sok sírást.

A karádi faluvégen, 

   sej, haj, lulu-lulu-lárom, 

Leányvásár lesz a héten, 

   sej, haj, lulu-lulu-lárom. 

Száz forintért adnak egyet, 

   sej, haj, lulu-lulu-lárom, 

Milyen drága, mégis vesznek, 

   sej, haj, lulu-lulu-lárom. 

A karádi faluvégen, 

   sej, haj, lulu-lulu-lárom, 

Legényvásár lesz a héten, 

   sej, haj, lulu-lulu-lárom. 

Sült krumpliért adnak egyet, 

   sej, haj, lulu-lulu-lárom, 

Milyen olcsó, megsem vesznek, 

   sej, haj, lulu-lulu-lárom. 

Széles a Duna, magas a partja, 

Nincs olyan legény, ki átugorja. 

Átugorja Béla, nem sáros csizmája, 

Az ám a legény. 

Leteszi kucsmáját a Duna mellé, 

Meghajtja magát Hajnalka mellé. 

Hajnal jár utána, kedvet tart utána, 

Ez ám a leány.  

Erdő, erdő de magos a teteje. 

Jaj, de régen lehullott a levele. 

Jaj, de régen lehullott a levele, 

Árva madár párját keresi benne. 

Búza közé szállt a dalos pacsirta, 

Mert odafenn a szemeit kisírta. 

Búzavirág, búzakalász árnyában 

Rágondol a régi, első párjára. 

Széles a Balaton vize, keskeny a híd rajta.

Ne menj arra kisangyalom, mert leesel róla!

Nem esek, nem esek én a Balaton vizébe,

Inkább esek kisangyalom véled szerelembe.

Balatoni kikötőbe megállt a gőzhajó,

Közepébe ki van tűzve a nemzeti zászló.

Fújja a szél fúja, mindig az is arra fúja,

Ahonnan a kisangyalon a gyorsvonat hozza.

6.     Álló hurok:  A hurok használat közben nem mozdul el.

7.     Csúszó hurok:  Nem más, mint egy kifeszített kötél köré kötött szorítónyolcas. Sátorfeszítésre 

gyakran alkalmazott csomó.

8. Ívelt kettős: Különböző vastagságú kötelek toldásánál használjuk 

Népdalok

1.     Az egyszerű csomó a legegyszerűbb csomó. Több más csomó alapját képezi. Magában csak a 

kötél végére kötött zárócsomóként használjuk. Vékony zsinegen, madzagon vagy nedves kötélen 

nehéz kibogozni.

2.     Az egyszerű kettős (első oszlop) az egyik leggyakrabban használt csomó. Látszólag nem 

sokban különbözik a kofacsomótól (második oszlop), mindössze annyiban, hogy előbbinél először 

balra, majd a jobb oldali kötélszár fut felül a csomó kötésénél, utóbbinál pedig mindkétszer a bal ( a 

kofacsomót tehát könnyebb megkötni, mert két ugyanolyan csomóból áll). Az egyszerű kettőst 

kötélvégek lezárására használjuk. Két kötél összekötésére nem alkalmas, főleg különböző 

vastagságu kötelek esetén. Ilyenkor a később megtanulandó halászcsomó vagy az ívelt kettős 

alkalmazható. A kofacsomót egyáltalán nem használjuk, mivel könnyen kibomlik magától is.

3.     A szorító nyolcast kétféleképpen is meg kell tudni kötni. Ha az első oszlop szerint kötöd meg 

akkor, ha előre, terhelés nélkül kézben kötöd, és csak későb húzod rá valamire (harmadik kép). 

Ilyenkor a kötél két vége akár le is lehet kötve, nincs rájuk szükség. Ha viszont a második oszlop 

szerint rögtön valami köré, pl. egy fa törzsére kötöd a csomót, a kötél egyik végére szükséged lesz. 

Ezt a csomót főképp a botösszekötés alapjaként használjuk. 

4.     A sváb hurok szintén nagyon egyszerű csomó. Ha a két kötélszárat nem azonos erővel húzzuk, 

könnyen meglazul. Ennek megfelelően csak ideiglenes rögzítésre használjuk. Ez a csomó az alapja 

a sátorfeszítő csomónak- az ideiglenesség ott előnyére válik, hiszen így a sátorkötél 

feszességének állításakot nem kell csomót kibontani.

5.     A sátorfeszítő csomó néhány (2-4) egymás után fűzött hurokból áll, amelyeket két egymással 

szemben álló hurok zár le. Ez a lezárás lehet akár sváb hurok, akár szorító nyolcas alakú. Előnye, 

hogy gyorsan lazítható, feszíthető.


