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A dolgozat részletesen ismerteti a vajdasági magyar cserkészet történetét az 1918 és 1945 közötti időszakra vonatkozóan. Fő témàja a vajdasági cserkészcsapatok megalakulása, azok tevékenységi köre, tagjaik, szervezeti felépítésük, nemzetközi és egymással való kapcsolatuk. A kutatàs alapvető célja bemutatni és összegezni a korszak cserkészetét a Jugoszlàv-és a
Magyar Cserkészszövetségen belül. A dolgozat forrásai különböző szóbeli források (riportok) és jegyzőkönyvek, évkönyvek,
hetilapok, tábori jelentések. E források lehetővé tették, hogy össze- hasonlítsam az egyes cserkészszervetek tevékenységét
és szervezeti struktúráját. Az eddigi kutatás alapján a tárgyalt korszakban 21 cserkészcsapat alakult Vajdaság településein,
különböző időpontokban, ahol az ország elnevezésétől függetlenül végig működtek cserkészcsapatok. A befejező rész röviden összegzi az eddig elért eredményeket, összefüggéseket és a jövőbeli kutatási lehetőségeket.
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The work reviews the history of the Hungarian scouts in Vojvodina between 1918 and 1945. Its central theme is the
formation of the scout groups, the work circle, the structure and the relationship between them, and with other international
scout groups. The main aim of the work is to present and to create a synopsis of scouting life in the Yugoslavian and Hungarian
Scout Association. For the work, I used several resources – both oral and written ones. For example, I studied records,
yearbooks, newspapers and camp reports. By investigating the resources, I compared their work circle and organizational
structure. From the extant research we know that 21 scout groups were established in Vojvodina in different times. These
scout groups functioned without reference to the name of the country. The last part of the essay sums up the extant results
and the correspondences of the research and points out the possibilities for further research.
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