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ELOSZ6

Kedves Fiuk!

'OJ Cserkeszkonyviink a1apja, most is a regi, ked-
ves "Mi Konyviink". Am, a "Mi Kon:rviink" megjelenese 6ta
20 ev telt el. Az6ta valtozott a vilAg. Cserkeszkedesunk
kijriilmenyei is masok Iettek. Ezert a cserkeszpr6bAk a-
nyagat oj kovetelmenyekhez alakitottuk.

Megis, ne keressetek a mai loor divatos szenzaci6it
benne. Noba. a cserkeszet minden generaci6 szamara. m0-
dem intezmeny, frissessege, lendiilete nem az olew sZen-
7~.ci6 kereseseool ad6dik. SokkaI ink8bb abb61, hogy a
megujul6 Bet uj kortilmenyeihez alkalmazkodva vizsg8.lja
3. magyarsig es az ernberiseg szoIg8labinak lehet6seget.

A k6lfoldi magyar cserkeszek szetszorOdva, sok or.
s.zagban emek. Feladatuk kettOs. Becsiilettel dolgoznak
l'.zen az orszAgert, amely befogadta c5ket vagy aho} szG.1et-
tl.!k. De eppugy szolg81j8.k a magyars3.g'ot is, amelyhez kul-
turnjuk, hagyomanyaik es csaladjuk koti oketo

Szkhenyi Istvan - a legnagyobb magyar -. egy-
~:r.er fiAnak a kovetkez6ket irta: "A legtObb ember. ha
megkerdezik tole, miert teszi .ezt. vagy an. a keroesre azt
vw..szolja: mm helyzetem koveteli tOlem,"

Te, magyar cserkesz, mondd ezt: Szolg81om a rna-
gy3~t, men kotelessegemnek tartom.-. -

KOszOoetet mondok az elsa kotet szerkeszteseben
k6ZremukOd6 munkatarsaknak. Dr. Adam Jinosnak. Beke
Imrenek. Dr. Nemethy Gyorgynek es Mauksch Perernek
~ ii!taluk irt fejezetekert, valamint KrlstO Nagy Katalin-
na.k kitiino rajzaiert. Eppugy kOszonom K6v8ri La.j08
es Pap Gyula" cserkesztisztek sok - sok j6tanacsa.t es az el~
keszit5. il1etve ellenorzO munk8.ban val6 reszvetel2t.

Forgassatok szeretettel ezt a konyvecsket. Igye-
kezzetek segitsegevel Istent, hazAt es emberta.n..akat awl-
ga16 magyar cserkeszekke v8lni.

J6 munk8.t!

1969 Szent Istvan napjlin.
BODNAR GABOR
tlgyvezeto Elnak
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Keret: Mate 4. 18~22. A tanitvanyok meghiva,~a.

J e I s z 0: Ahal wdok. oromet szerzek.

Tanuld meg a 10 cscrUisztiirveny szoveget.

Erlsed lIzok jelenteset. ElSZB.llt .j6aka.rattal
igrekezz szerilltiik elni.

3. Ismcrd a cserkeszjel,

a cserb~szjelveIlY,

a cserkeszjelszo,

a cserkeszkoszontes.

a cserkeszkezfogas

jelenteset es Ii cserkesz-koszonteseket.

!smerd a cscrkeszfogadalom szoveget. Ertsd
annak jclentcset.

Tegy 1<lIlUSAgot rendszeres, aJdozatos segito-
keszsegedr5! .

I<:rtsed azok jelenteset. Elszant joakarattal
igyekezz szerLnUik elni.
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"Mikar Jezus il galileai ten-
ger mellett jart, latatl ket test-
veri, Simont, aki masik neven Pe-
ter, es testveret, Andnisl. Hala-
szok voltak es hal6t vetettek a
vizhe. Igy szolt hozzajuk: "Joj-
jetek ut~am! En emberhataszok-
ka leszlek titeket:~ Azok mind-
jart ottis hagytHk a hiil6tes csat-
lakoztak hozza.

Folytatvan ntjat, masik ket
testvert pillantott meg: Zebedeus
fiiit, Jakabot es testveret, j8.nost.
Alyjukkal eppen hiil6ikat foltoz-
tak a harkiiLan. 6ket is hi vta. E-

zek is mindjart otthagytilk atyjukat a barkaval eO'Hzus nyamiiba sze-
goJtek." (Mate 4, 18- 22).

Jczus Krisztus. (u cserkeszek fovezere) Teged is hiv, mint. egr-
kor a gal ileal fwlaszokat: "Jejj, koves!"-engem!"

Koves~ Te i!,,-olvan keszseggel,mint Peter, Andras, Janos meg a
tijbbiek.

,1\ cserk<~szelet ulja Krisztus ulja. Ha megtartod a cserkCsztorve-
nveket. Kri",ztus nyomdokaban jarsz. Embcrebb ember leszel.

F~gyenrl1hfidmegklilonhoztet a trjbbi embert51. Magatartasod is Ie-
gyen klilonh a nem-cserk';",zekenel. A tiz torveny a cserkesz !"-zemely-
[einisH. __\kir" nem illik, ilZ nem igazi cserkesz.



A CSEHKESZTORVENYEK
•••••• 'O ••••.••••.• ", •• " * ***'"**

A cscrkesz egyeneslelkii cs felLctleniil igazat
mond.

A cserkesz !J.h-"cntcljesili kotclessegcit. ame-
Iyckkel Istennek. Hazajanak es embcrtarsilinak
tarlozik.

A cserkesz, ahol Iud. scSi!.

A cscrkesz minden Cf>erkeszL tcslvcrcnek tel.illt,

Ae",erkesz masokkal ,;zembcll gyouged, rnaga-val
szcmben szigorll.

A cserkcsz szercti a Icrmfszelet, jo IlZ
hoz es kim eli u ni:ivcnyel.:ct.

7. A c~crkesz fdjcbbvaloinak jo lelekkel es ke.sz.
segescn cngcdelmeskedik.

A cscrkeS2 vidiim es meggondolt.

A cscrkesz lakarckos•

A CSERKESZTORVE'\YEK MA(~YAH.'\..zATA

1. .'\ bccsiilCl Lorvenyc
Vcr",kedes v01t az osztalyl"an ...•..z igazga-

to egy",nkenl behivta <l fitlkat s igyekezett
megtudni t<riiik, ki kezdte tl vcrekedcst. Fcri
is sorra k.oriill. _-\z.igazgalo megkt~rdezte. hogy
mivel bi1.OrI)'itja szava ig<lzsagat. Feri cR).
pillanatil2. habozott .. \ztan a mellen levo cscr-
keszjehfn\Tc pillantott. Csak cnnrit mondott:
"En cscrk-isz vagyok. A r:scrkes: sohascm
ha:u.di!;." :\z i,ipl.gntn minden tovabbi n~lkiil
elfogadta I.'eri vallomasat.



A cserkesz szava eskiit er. Becsiilet dolgabaa ne ismerj megalka-
vast. Sem.szoban, sem tettben, sona egy hajszalnyira se terj el az e.
gyenessegtOl es igazsagt61.. Vtillald nabozas nelk.iil minden tettednek
es minden szavadnak kove'tkezmenyet. Aki nazudik:., able szoval, akar
cselekedettel, az eljatszotta becsiiletet. Nem meh6 a cserkesz nevre.
Becsiiletea a legaragahb kincsed. Ha minden elvesz is. becsiileteaet
orizd meg szeploteleniill

2. A kotelessegtorvenye

Joska meg nem volt kesz iskolai feladataval. Baratai nagyon
csabitottak, hogy menjen el veHik jatszani. Egy ideig habozott. Mar a-
zon volt. hogy "majd.kesObb" fejezi be a hazi feladatot. Ekkor meg-
pillantotta a5ztala fi:ilBtta falon a cserkeszfogadalom szoveget. Esze-
be jutott, hogy elso a kotelesseg! Fa.j6 szivvel ugyan, de ferHas el-
szantsaggal monaott nemet a baratok hivasanak..

Millo akarsz lenni a cserkesznevre? Elsa. gondod-a IWtelessegtel-
jesites legyen.

lstennek imadassal, szeretettel, en-
gedelmesseggel tar1ozo1. Ennek a k6te-
lessegnek akkor teszel eleget, ha egyna-
zad eloirasa szeriot huzgo, vallasos ele-
tet elsz.

Hazadnak hiiseggel es munkas szere-
tettel tartozol. Hazadat akkor szeretea i.
gazan, ha egynek crzed magad vele. Ha
minaen erodbo1.jellemes magyar ferfiuva
neveled magad. Ha kifejleszted minden
kepessegedet, hogy igy jobban tudd 5201-

galni hazsd iigyet. Leg}' hti fia uj naz8.dnak. is. Erre kotelez a hala. de
igy tudsz legjobban megbecsii\est szerezni a magyar5agnak is.

Embertarsaidnak mindazzal tartozol, amit magadnak kivansz. (par-
kodj mssokat megerteni, szeretettel megbecsiilni. A gyerrgekkel es a
szegeoyekkel erezz egyiitt. Hasznosan to!tott eleteddel igy ertekes
lagjava lenel az emberiseg nagy csalaajanak.

Suhancok feldontcittek egy narancsarus kocsijat e5 elszaladtak.
Feri eppen az OrR! gyiile;,ro\ ment haza cs latta, hagy a szegeny aros
tehetetleniil bajl6aott a ;,zetszort gyumcilccseL Ollasietett es kezate
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felszedni a lIarancsokat, hogy az
arus kosaraba rakja Oket. Az oda.
hivott rendor azt hitte, hogy Feci
is a suhancok ki:ize tartozott es
bevitte az orszobar8. Ou Feci ma-
gyarazni kezdte: "Kerem en csak
segiteni akartam •.• " A rendorOr-
mester meglatta Feci mellen a,
cserkeszjelvenyt segy meleg kez. ,c, •
fogassal azonnal utjara engedte... I.....:,..

Keresd az alkalmae, hoi teo '-'''V....0 Q
helsz jot, kill segithetsz, hogyan Q_ Q
ffiutathalod meg lelemenyes szereteledet. Tanuld meg. hogyan lehet e-
letet menteoi; baleseteknel elsosegelyt nyujtani; meggondoltan, gyor-
san es iigyesen cselekedni. Segits akkor is, ha az lildozatot kivan, ha
Ie kell mondanod egyeni kenyelmedrOl, kedvtelesedr61 is.

Amikor masokon segitesz, nem szivesseget teszel. Egesz egysze-
riien kotelessegedet teljesited. Azert kaptad IstentOl kepessegeidet.
hogy azokat embertarsaid szolgalataba 8llitsd. Csak igy lesz szebb es
jobb a vilag. J6tettedert elismerest ne varj. jutalmat el ne vegy.

4. A testveriseg lorvenye

Gyuri vasarnap delutanonkent a varas egyik nyomortanyaja fele
vette utjat. Ott osszegyiijwtte a kisgyerekeket. Jatszott veliik. Meselt
nekik. Igyekezett nekik minden lehelo modon oromet szerezni. Am.ikor
valaki megdics~rte, hog)' szabadidejet igy felaldozza. szerenyen csak
annyit mondott: "Ezek oem idegenek, hanem az eo testvereim •••••

=
Az Islen minden ember Teremto Atyja. Ha egy az at yank, egymas.

fiak lestverei is vagyunk. Ugy kell viselkedniink egymassal szemben.
mint jo testverekhez iIlik. Szcretniink, becsiilnunk, segiteniink kell
egymast.
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Akik (l cserkeszliliom'll \'i"elik, vullasi, faji, nemzeli es tarsadaI-
nJ! kiilonsegeken kere~ztiil egyek (l kozos le"tveri szeretetben.

Arrl,j Iehet rnegismemi, hogy Krisztus tanitvanya cs cserko~sz
vagy. hogy szivbOl s7.crett:d ember- cs cserkeszteslvereidet.

fit A lovagiassag torvenye

Pis!i cgcsznapos kinlndulasrol men! ha'l.a. Orommel latta, hogy
meg v'llt egy iilUhely ilZ atlt6IJu':ilOn, ahol megpihentette fiimdt tagjait.
A kovetkczo megal16rHil ~;reg bHcsi szallt fel. l~eki mar ncm jutott ii15-
hely.Mindcnki hirtelen masfcle nezett. Pista baratsiigos mosollyal ug-
rott fel. ,-\tengedte helyet az oreg embernek. ..

Cserkesz, leg)' a lovagok ut6dja. Legy le-
hut tiirelmes es nagylelkuen elnezo rnasok
g)'Qngesegeivel szemben. Sugarozza arcod,
hogy mindenkinck jot akarsz, hog)'lJizalommal
forJulhatnak hozzad. Fellepesed legyen finom.
Ne szcgyelj udvarias lenni.

Legy kemeny es SZlgOru onmagaddal
szernben, h'lgy gyonged tudj lenni masokhoz.
:\z acclos test elU'feitelele a lovagia", ltilek-
riel. Tanuld meg turni a meleget es hideget.
Keriild a nyalanksagok (eukorka, csokoliidii)
tis a kiil6nbozo "iiJito italuk" tulzott elveze-
tet.

Inoits elszant h.arcol hibfiid ellen, ame.lrek megakadalyozzak, hogy
lovugias legy. Vedd nagyon komolran a napi lelkii!>meretvizsgaIatot.
Csak igy tudod felfedczni hibiiidat. A kiizdelemben legy bator es e1-
sz~nt, versenyekben pedi!; kilarta.

Egyeni akadaJyverseny volt a tiiborban. Egymasutiin inclultak a fi-
uk. Jancsi harmadiknuk indult. Erosen fogadkozott, hogy U'nyeri meg
a versenyt. A celnul azonban hiuba vartiik. Mar az utol50k is beerkez-
keztek, amikor Jancsi megjelent. KesObb be-
vallotta, hogy kiesctt madarfiokakat rakott
vi",sza a feszekbe. Emiatl ert be utolsonak ••.

Tarts tiszleletben minden teremlett dol-
got, mint a Teremto kezenek alkotasat. iJgyelj
az erdOk es mez5k tis7.tasagara. Kimeljed a
novenyzetet. Ne irtsd az erdot "esz nelkii!".
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El6fat ne hasznalj celtahlanak balta-, vagy
kesdobashoz. Szived erzelmeit se vesd elo-
fa kergehe.

Legy jo az ailatokboz. Ne kinozd Oket.
Ok nelkiil meg egy hangyat se olj meg. Az ES-
let, aktinnilyen alacsonyrendii, tiszteletet KO-
vete!. A TeremtotOi veszi eredetet. Eppen a-
zert vedd az e1etel, ahol csak tudod.

Ila ismered a termeszetel, ottbonodnak tekinted. Szivesen idozol
benne. Jarj nyitott szemmel, erdeklodve a termeszetben. Lasd meg ab-
ban gondvisela Mennyei Atyank kezenyomat:.

7. Az engedelmesseg lorvenye

Tahortiizeink egyik kedvelt svirna a "tutti-fruui". Ez aLbo! iill.
hogy mindeoki egyszerre enekli a maga notajat, meg pedig torkasza-
kadtah61. Az eredmeny: tiltaltinos es fiilsiketito nangzavar. Tre£anak
jo ...

lIyen "tuui-fruiti" az embed k~zos.
seg is. os mindenki a sajat feje ulan
megy. Az tiltalanos fejetlenseg az ~red*
rneores munkat leheletlenne .leszi. Kell,
hogy leg)'clIek vezetok, akik rendelkez-
nek es vezetettek, akik eogedelmesked-
nek.

Eppen ezert ne a rahszolga fogcsi-
korgatasaval, ne csak kellyszeredetten
hajtsd vegre a rendelkezeseket, jojjenek
azok orsvezetadtOJ., parancsilokodt61, ta-
naraidt61, vag)' sziileidtEl. A szabad em-
ber keszsegevel, orommel es j6 lelekkel
fogadj szot nekik.

Sziileid cs eloljar6id Isten megbizasab61 mutatjak neked a helyes
utat. SZWnodra Isten helyeuesei ok. E1sosorban azert kell Oket tisz-
telned, szeretned. Engedelmeskedj nekik j6 lelekkel es k.~szsegesen.

a. A jo kedely lorvenye

J6zsi edesanyja nyomorek volt. Orommel uJsa-
golta a szomszedoknak, hogy fia, ami6ta cserkesz,
mindig mo:;;ollyal az arcan jon haza. J6ska eliirulta
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mosolyanak titkiit: a nyolcadik cserkeszti:irvenyt ir-
ta lakasuk ajtaja fOle.Mie!olt a kiiszohiit titlepi, eg}"
pillantast vet a Iolirasra. Mosolyog, hogy felviditsa
eaeslI.Oyjat.

Legy ki:irnyezetecl "napsugara". Legy min dig
\.idtim! Semmi akad sines a szomorusagra.Isten a Ie
GondviselO' Atyacl. A Belf vetett bizalom es a tiez-
la lelkiismerel a demit kedely forreea. 9r~-

A vidamsag csak akkor epiti jellemed. ha meg. I ~

fontoJtsaggal parosul. Tart6zkodj a vihlincolastol. A "vaganykoclas"
es kiiromkodas neveletlen Iflek jele. A meggondoltsag az, hogy kii.
lonhseget teszel a sriikseges, hasznos, linyeges es mellekes dolgok
ki:izolt.

9. A takarekossag torvenye

Pazmany Petemez beallitott egyszer kel koldul6 barat. A hlboros
eppen levelet iTt, Odasz6lt, hogy varjanak. Alighogy befejezte a leve-
let, elfujta az iroasztalon az egyik gyertyat. !':noek lauara elsava-
nyodott az egyik barat kepe s odasz6lt a ma!>ikoak: "Gyeriiok inned"

- Pazmany megkerdezte: "Na, mi a bajotok?"
- MegszOlalt a barst: "Kerni j6ttiink \'olno. .. "
- "Na es?" - "Aki ennyire talcareko!>, at-

/ tol nem vamatunk semmit." - "Tevedsz fiam
"szolt Pazmany - "ha nem takarekoskodnek ig)',
-nem is adhatnek."

Becsiild meg a penzt, de eberen vigyazz,
hogy rabjava ne legy. Tegy szert gyakorlati u-
gyessegre es egeszseges iizleti szellemre. To-
rekedj, hogy szorgaimaddal anyagi fiiggetlen-
seghez juss. Ez jellemed tamaszava is vslhat
es Jehetove teheti, hog}' masokon is segits.

rolosleges doIgokra sohase dobj ki penzt! Ne torodj anal, hogy
masok mire koltik penziiket. Gyonge jellemre valI,ha csak azert ve-
szel meg valamit, mert a "tobbieknek" i!> van,

De arra is vigyazz, hog)' a penz meg ue kemenyitse Szil"edet. Aki
tulsagosan szereti II penzt.az nem szeretheti igazan az embereket.

10. A tisztasag lorvenye

Gynri, Anaris es Nandi jo baratok voltak. Mind a harman a Medlle
orsbe tartoztak. Orsi osszejovHeirOi banaukoltak hazafele. Csatlako~
zott hozzajuk egyik osztiilytarsuk. Piszkos viccekkel kezdte "szora-
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kozlalni" Oket. Az elso viccet fagyos hallgatassal fogaduik a Medvek.
-"Ugyan, nem vagytok mar csecsemOk .•.•• - kezdle megint a piszkos-
szajn mesemond6. "De disznok sem vagyunkl" - folytatta Nanai cs a
Medvek hirtelen menetinlnyt valtoztattak.

Tartsd test,:det tiszlan! Mosdja! minid nagyobb testfeliileten, fij.•
rodj gyakran. A szennyes test minden betegseg melegagya es elOke~
szitoje a lelki szennynek.

Ferfias onerzetteJ orizd lelked tisztasagat. Tiszteld magadhun cs
masokban IlZ Islen teremtO tervet. Ne kedvdd a tisztatalant. Akarmi.
lyen szepen csillog is a kiilseje, heliilr51 szennyet cs rotnadasl takar.
Megvetessel Keriild a romlou emherek tarsasagat, a szennyes besze+
det cs konyveket. Minden ami tisztatalansagra vibet, meggyalfizza az
Isten kt~pth benned. Megszentsegteleniti tesledet, a Szentlelek temp~
lornat.

Ke~esd" ami erat ad; mertek!etesse- ,,\,\"\I\',~I~lIIhlll/~
get, egeszseges sportot, komoly munkat, ~ \ ;;,,..
tiszta orornot. nemes szorakozast. jezu;;; ,o@., \.,?, ~,
hensoseges baratsaga a leghathatosabb! \.
eszkoz a tisztasag megorzeseben vag}' ~ 1
visszaszerzesehen. "'l'. -JegyezJ meg: vag}' ti>;zta leszel e- • ":it. ~0Jl
geszen - meg gondolataidban is, "agy el-'..... ~ iJ.)j~
ziillesz. - :\ lelek tisztasaga: kines, ami "lItl,,"II-\"".
esak kitarto kiizdelemjutalma. Itt valik
el, hogy Ierli iesz-e beloled, vag)' oszlo-
neid hitvany jatekszere. A jellern ilet-ha-
lal horea e;: l

A CSERKESZ-SZELLE'l KlJLSO JELEI
.•."' .•..•..•.* "' .•..* .**********"'* •.• *.*"''''**

A (oguda/om letilelevel belepsz a cserkeszet nagy csal.ad-
jeiba. Mint minden k5;;5ssegnek. a eserkis:etnek is vannak sa~
jatossagai es kiilonleges erintke::esi {ormai. A cserkis:.et's:.et-
ierne ezekben is ki(eje:.esre jut.
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A cserkeszjel:
A kos7-ontesre vagy tisztelgesre emelt harom UJ]

aztjelzi, hogy elkotelezted magad a cserkeszeszmeny-
nek. Figyelm~ztet urra, hogy a cserkeszelet sIland6 kei-
telessegteljesites Istennel, hazaval es embertsrsakkal
szemben.

A cserkeszjel a cserkeszek "titkos jele" . Errol
ismerik fel egymsst. Ezzel jelzik, hogy egy nagy ko-
zossegnek tagjai: egymss testveri segitoi.

A cserkeszjelveny:
A stilizalt liliom harom aga a fogadalom harom re-

szcre emlekeztet: kotelessegteljesites, segiwkeszseg, torvenytartas.
A korona mulatja, hogy magyar cserkesz vag}'. Fi-

gyelmeztet, hogy a magyarsag erdekeit kepviseled, bar-
hoI legy is.

A liliom a tisztasag jelkcpe. ]elzi, hogy a tiszta'
etet, az erintetlen jellem harcosa vag}'.

Egyszer egy eserkesz komolyabban veteH a eser- /
kesztorveny enen. Aual biintette roagat, hogy egy nap- /
ra levette a mellerol a eserkeszjelvenyt. Te is esak I \

akkor \li",elheted a cserkeszjelvenyt emelt fove!, ba a torvenyt megtar-
toUad.

A c'5crkeszjels:r.o:Ligy resen!

A cserkeszelet a vegvari vitczek vartan allasanoz hasonlit. Te is
Icgy keszcn a cserkeszeszmenyert valb kiizdel elllre, kate! essegtelj esi-
tesre es erohertarsaid segilcsere. Munka. hare var rad min4.en vunalon.
L(>g)' rp.sen!

.~lli lllinuig keszen a ~zanladasra fsten elott. Krisztus is figyel-
meztet: "Vigyazzatok, vilTusszatok. mert nero tudjatok mikor jon el az
i<:V)'l' (Mark B. 33- 34).

Vartan allsz, safara vagy leikednek. Barcosa vagy a boldogabb
lllag~'HtjO\lr.inek. 6rzoje vag" embertestvhcdnek. f<~rregondolj. amikor
a jels~')t hallrJd: L egy, resen!
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:\ cserkeszkoszOmes: J Q m u n k Ii t .'
A cseneszjellem nem fonyeremeny, amit kis hefektetessel es

nagy szerencsevel:!!Iegkaphtl.tsz. A cserkeszjeJlem csak kemeny onne-
velesnek, oll.megtagadtisnak eredmenye. Ezt a harcot egyediil vivod.
E:rre emlekeztessea _816 mKnkOt.' koszontes,

A cstnes;z:ek 'bal Irend fognak kezet. Ba-
den Powell szerint a hal kezzel valo kezfogas
a szeretet jele. "-\bal kez kozel~hh van a sze-
retet jelkepehez, a szivhez.

Gyakonati haszna is van ennck a szokas-
'nliL Lehetove tcszi a jobb Huel valo tisztel-
gest kezfogss kozben.

-;\ CSERKESZFOGAOALOM ,
Mar ismerem iii cserkes.torvenreket, a cserlc:esz szemelyle,irssat.

Cserkessze nem or egyenruha fclvetelevel, nem is a gyakorlati _ugyes-
segek elsajlititiisa'.liltal leszel. A torvenyek ,;zer.inti elet a cscrkesz
ismerteto jele. A cs~eszct eletforma. :\ Iogadalom letetele e~~ek az
eletlormanak vallllilisatjelenti. IgBz, az is lebet beesiiletes es tiszta,
aki nem cscnu::sz. F'..zegyszeriien ernberi kotclesseg. A cserkesz azon-
ban emberebb e#lber, joU ember. Krisztusi ember akar lenni. Ezert kii-
Ion fogadalommal, ferlias-igerettel kotelezi magat a cserkesztorvrinyek
megtartasara. .

A fogadal~ ietete-f.el.or.hccsiileted lancaval kotod magad a cser-
keszeszmenyhf!z; H~yalaha megtugadod.ezt az eszmenyt es Il:l erte
valii harcot, szm._~ ~eszcl. Becstelenseget kovetsz el.

Kiizdj tehai r6rfi"as elszantl>Hg!;al. Tartsd meg. amit fogadalmad
napjan megigerliz.-Jiil tes:led, na minden reggel elll1ondod magadban a
fogadalom szo\.oeget,)Jin<iefl"ap cmJekc;z:z igeretedre. Ujitsad meg jO-
elhatiiro ZHSOdat.

-.\ :.•., . ... '

E:N..•.•••..••. ,••~FOCAOO~, HOGY HI\'EN TELJESITE\I
KdTELES5EGElMEl';,A~IELYE.KEL ISTENNfl(, H\.
Z,{MNAK i~.ti1BF.:RT.\RSAIM~AK T:\HTOZOM. :-'lINDE:N
LEHETCT,!IEGTESZEK, HOGY M,~SOKON SEGlTSf:K.
ISMERE\f. ';\"CSERKESZTORVENYT ES :\ZT ~lINDEN-
KOR MEGT:a:llTOM,

:. '-

0 0' IS"
,
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0
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NAPI JOTETT
A fogadalom napjan megigered: "Minden lehew"t megteszek, hogy

masokon segitsek:' Erre az igeretre emlekeztet egy szep cserkesz-
szokas:

Minden reggel KOss egy csomot a cserkesznyakkend5dre vagy pe-
dig zsehkendOd sarkara. Addig De bontsd ki a csom6t, amig legalabb
egy j6tettet vegre nem hajtotta.l. Tenneszetesen helytelen lenne, he.
naponte. csak egy j6tettre szoritkom81. A cserkesz segit, aJwl csak
Iud. Jarj nyitott szemmel es vedd eszre a j6cselekedetek kis atka!.
mait.

Keidd ouhon. A haz
koml bizonyara szaz es
5ZHZ tenniva.16 akad. Ne
vard, mig edesapad, vag}'
edesanytid ker, vagy fi-
gyelmeztet. Lass onszan-
tadb61 munkahoz 1

Vedd komolyan isko-
\ai kotelessegeidet •. HG.
seges teljesilesiik altai
kepzettebb ember leszel.
Jobhan luana embertarsa-
idat segiteni. Cserkesze-
letedben semmi sem onceI. A csom6kotestOl. kezdve az elsosegely-
nrujtasig minden azt a celt szolgalja, hogy alkalmasabba tegyen em-
tiirsaid szolgalatara.

Gondolt8.1mar arra, hogy egy mosol}' is lenet jotett? - Mosoiyod
ked vet, remenyt es erot ebreszlhet emhertestvered szivebeD. Moso-
lyogj mindig, mindenkire.

Ha estenkent kihonlod a "jotett- csomot", vizsgald meg lelkiis.
mereted. JOcselekedeteid oDzetlen, szeretO szivbO'I fakadtak.e?- Ha
igen; biztos lehelsz, hogy Mennyei Atyad szeretettel tekint rail.. Krisz.
tus utjan jartaJ., aki "koriiljart jot cselekedven".

A tanitvany proba legfootosabb kovetelmenye, hogy tanusagot le.
gyel rendszeres, aJ.dozatos segitO'Keszsegedrol.

Legyenjelszavad: Ahol tudok. oromet szer::ek.'

Megmondod--e az igazat akkor is, ha larod lesz belO'le?

Szavaid es cselekedeteid megegyeznek-e gondolataiddal?

{sten parancsainak teljesiteset mindennel elohbrevalonak tekinted-e?
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ha a paraDes esetleg

•

19yek.szel-e dics04seget, megbecsiilest hozni a magyar nevre?

Onzetlen vagy-e felebarataiddal szemben ?

Keresed-e a j Dtetl- alkalmakat?

Keriilod-e az elismerest j ocselekedeteidert?

Kiizdesz-e magadhan az elOiteletekkel szemben, amelyeket esetleg
masvallasu, masfaju vag}' nemzetisegii eOlbertestvered irant erzel?

Gondolsz-e gyakran ana, hOg)' Isten minden ember atyja?

Udvarias vagy_e otthon?

Gyakorolod-e magad a hideg, a meleg, a faradtsag erzeseinek vidlim
elviseleseben?
OromOleimesz-e a szabadba?

Tudsz-e S:.l:Dnelkiil engedelmeskedni akkor is,
nem tetszik?
Gyakran mosolyogsz-e?

Meg tudod-e fekezni erzelmeidet, hangulataidat?

Van-e takarekperselyed vagy hankbeteted?

Mosakszol-e rendesen minden nap?

Tornaszol-e minden nap?

Keriilod-e a piszkosszajuak tRrsasagat?

Elszantan kiizdesz-e a tisztatalan kiserlesek ellen?
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A HUN-MAGYAR MONDAKOR
Ismerd meg a legfobb hun-magyar mondakllt.

'4Sztill a madar agrul agra, Gtven-Beven j6leventet
Sz<ill az enek, szajrul szajra; Kiszemeltek, hogy kovetrdk;
Fii kizoldii.l (/ sirhanron Mint valamely veres hadra,
Bajnok ibred hOsi tanton. Fegyverkeztek ki5nnyu vadra.

Vodat uzni feljovel/els: Vad elouiik verben (ekszik,
Bos fiai szep Enehnek.. o.z vag)' SZCU1)as nem menekszik;
HUliOT s Magyar, ket daiia Elejtettek mar a himet _
Kit egytestver, MenTot fio.. Uldozik a szarva.s- gimet.

Cim utan d7c egyre wrnek
Puszta martjan 80S tengernek, ~
flol a farkas, h'ol a medve
Sohasem jan, eltevedne."

A regi idokben oem mindenki lsmerte az irasl. A nepek eletcnek
kimagaslo esemenyei szajr61-szajra szB.lltak. aparol-fiura maradtak.
Kesobb enekmond6k 6r6kilettek meg a nagy tetteket. Ezeket az enck-
rnondokat a magyar nep elobhregasoknek, kesilbb kobzosoknak nevez-
teo A szajhagyomanynak., a regos5knek es a kobzosoknak koszOnhet-
jiik, hogy a magyar nep cistijrlt~nete szamunkra fennrnaraclt.

A szajhagyomany a1apjan kth rege-csoportot ismerunk, - a hunok
monclait es a magyarok.et. A legnagyohh magyar iriik, Benedek E1ek,
Gardonyi Geza, Mora Ferenc, stb. irt8k Ie O'ket es Arany Janos., a
nagy magyar k61ta pedig versheszedte legtohbjiiket.

A mondak6r a Csodaszarva;s torlenelevel kezdD'dik. Ez ramutat a
ket ncp k6zos eredetere,- Majd a hun mondak kovetkeznek: «A:: Istcn
kardja;". "At/ila. avilag ura". HAitil a l akomaja", ••Attil 0; temctese':
«Hodak utiaH, stb.

A magyar rnondakiir regci: «Emese 6lmaH, «Almas eltiinesc",
"A1ptid vczerre IXilaszttisa", "Verszerzodes", "Honfog/allis", «.4 fe-
hiTto regeje", "A Szent-Galleni kaland", "Lehel kilrtjeH, "Bolond".

Akarsz j6 m,agyar csenesz lenni? Ismerd meg valamennyiL Kerd.
meg sziileidet, nagysziileidet, id5sebb barataidat., nagy meseljenek
ezehO!. De sok jii konyv is rendelkezesedre all. Meg jobb lesz, ha
magad 01vasod el mindeL

(Magyar muitunk, Betuorszag, 5tb,)
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I~I
ISTEN KARDI A

Anila kiraly egyszer kiilonosel a1modott. Azt almodta, hogy meg-
hasadt az ego Les7.e.llt belOle egy 55z, ores ember, s egy Kardo! kB-
taU a Kiraly oldalara. De nagyon kiilonos kard volt 8Z. Arany a marko-
lata. A legkiil6nosehb az volt, Iiogy amint a kardnt kezebe vette, egy-
szerre maga elon latta az egesz vilagot: rengeteg erd5ket, vegtelen
tengereket. fcoyes ..•..aras-okat, reHentO hadseregeket. Ahogy megs-nhog-
tatta a kardot a vil.ig negy laja fele. hat 8Z erdok meghajoltak, a ten-
gerek meghasadtak., a varosok laoggal egtek, a hadseregek pedig
{ijldre hulltak.

_ 1\0, ez ki.ilonos Bjorn volt •. Ugyan mit jelenthet? - tiinodOtt,. a
kinilr. Azlan magahoz paranes-olta tanaesado papjait, a "taltosokat",
bogY fejtsek meg tilmaL

_ Nem nehez ezl megfejteni, nagy ur, - mondja a legi:iregebb ta1-
los.- Azt jelenti ez, hogy Isten a maga kardjanak ffiasat adja neked,.
s te anal halalmad ala hajtod az egesz viliigot.

Abban a szempillan.
tashan suhog az ajtOfiig-
goor. :\z ortall6 vitezek
egr pasztorfiut vezetnek
a kiriily elebe. Kiilonos
kard volt a fiu kezeben,
arany markolatu. Odanyuj4
lolla a kiralynak.

_ Hal vetted ezt. te
fiu:? - kerdi 6.mulva Attila

Lebarul a pasztorfiu
a fotdre, szava aklldozik.

_ Ahogy rna hajnalban nyajamat terelgettem, uramkinilyom, esz-
reveszem, hogy santit a feher iiszo. Veres nyomol hagy a laha. Kori.il.
nezek, hogy mi szurhatta meg ezen a selyemfiivon? Hal ennek a kard-
nak a begye alIt ki a foldbOJ..Odamentem. Ki akartam buzni. Lang csa-
patt ki belOle. Ijedtemben elszaladtam, Messzirol oeztem, bogy lobag
langgal a kard. Egyszerre aztan ellobbant a hing. Mire odaertem, mar
.bot volt a fo1db5l az egesz kard, ott fekiidt a wvon. Folemeltem es
elboztam neked, nagy ur, mer! teged. illel 1

_ Ez az IsteD kardja! - kialtottm.. a taltosok.

20



var kapujan
a magyarok

Attila pedig fOlnezeu az egre. Suhintott a karddal keletre, nyu-
gatra, eszak fele, delnek es azt mondta. hozza:

Csillag esik; fold ren.g: jou eve esodaJmak!
Ihol en, ihol ,en porolye vilcignak!
Sarkam ala en a n.em;;eteket hajtom.'
"Vines a "erek fOldnek ura, kivii.l ra.jtam!

(Mora Ferenc nyomao)

~itt~1
BOTOND

Mikor a magyarok Arpad vezerlete alatt elfoglaltak szep orszagu-
kal, nem ~elepedtek Ie mindjarl vegkep. ElI<itogattak a szoms7-ed Or-
szagokba zsakmanyt szerezni. Igy egyszer a gorog csaszar fovm-osa..
hoz jUloUak el.

Megijedt a gorog csaszar a magyar sereg laum-a. Elzaralta a va-
rosnak mind a het.kapujat, hogy a magyarok be De mehessenek. Em-
tan koveteket kiildOtt a magyar vezerhez. Alt uzente, hogy ne ontsak
egymas veret. Kar volna a gorogert is, a magyarert is. :Inkabh iil!j'ln
ki a gorogok reszer61 is egy vilez, a magyarok reszero'1 is egy iitez
bajvivasra. Ha a gorog gyaz, a magyarok szepen menjenek vissza a
hazajukba; ha a magyare lesz a gyozelem. a gorog nagy adol fizet a
magyaroknak.

- J61 van, - mondotta a magyar vezer, _ hat csak jojjon liZ a go-
rog vitez.

Elmennek a kovetek. Egy ora sem tell bele, jS ki a
egy rengeteg nagy orias. A ket kurjan osszefonva megall
elon s mondjanagyhiiszken:

- Hadd lim, ki mer kilillani vel em. De egyszerre kettO' jOjjOD.
Eggyel nem is kezdek.

Osszeneztek a magyarok, szik-
nizott a szemiik a hara.stol. Egyszer-
re szaz is kiahotta: "En is kbill ok !
En is!" A legserenyeb"b volt aZOIl.
ban koztiik Sotond. Eg}' kopcos,
tagbaszakadt harcos, aki egy szem-
pillantasra ki\'lilt a seregb61 s eleje
alloH a gorog vileznek. - MOlldta
neki:

- Hallgass ide, gorog 6rias.
Botond az en nevem. Legkisebb va-
gyok -a magyarok kozott.
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S amikor ezt mondotta, megforgatla a buzoganyat s ugy vagta a
var kapujahoz, hogy az egyszerihe kettereccsent. Akkora lyukat iitott
a vaskapun, hogy egy kisgyermek ki- s besetalhatott rajta.

_ No, no, _ ingerkedett az 6rias, - kar volt eldobnod azt a bu-
zoganyt!

_ Nem kell nekem sem buzogany, sem kard, - mondotta Botond,
majd iires kezzel ment a gorognek. Egyszer johbra 16ditotta, aztan hal-
ra; akkor felkapta, megkeringette a levegoben s ugy foldhiiz teremtet-
te, hog}' ha het lelke lett volna, az is mind kiez8.llt volna belOie.

De bezzeg szegyelte ezt a csnfsagot a .@OrOgcsaszar. Ott iilt a
var fokan egesz hazanepevel. Szentiil hittek, ho~ az 6rias legyozi
akiinnelyik magyart. S bim, a legkisebbet sem.'tudta legyozni. 5ze-
gyenszemre visszatakarodtak. a palotaha. -A cs8:sz8r akkora adot fi ze-
tett, arnekkoral kivantak a magyarok, csak hogy hekessegben hagyjiik

birodalrnat. Benedek Elek nyoman

. .
ROVA~IRAS

Ismerd a rovasiras abeccjet, .tudd alkalmazni (raba rovll).

"SzciU a madar, szOll az enek
Ket fiaral szep Enehnek;
Ze.ngo madar ap-ul agra.
Zengo enek s za;rid s za;ra."

A honfoglalo magyarsag irastnd6 volt. :Megvoltak sajiit betiii. a-
melyek teljesen kiilonbi:iztek a gorog, latin, stb. irasjelektol. A magya-
rok nem papirra irtak, nem llibltikra vestek jeleiket. hanem kessel fa-
ragtak favessz6kre, az u.n. rov6piilcikiiha.

A keresztenyseg feh'elelet kaveto evszazadokban a rovasiras
lassan kiveszett. T6bb rovasiriisos felirat, feljegrzes manldt azonban
meg, amelyek segitsegevel meg lehetett allapitani, hogy milyen volt
az eredeti rovasiriis. A leghil"esebbek: (rovasemlekek) a szekelyderzsi
templom teglain, a csikszentmikl6si templomban es az enlakai temp-
10mmennyezeten maradtak fenn. Szamos kiizepkori ti:irtenetiro is meg-
emUikezik a magyarok iriisiirol. Tabben feljegyezt':;k a roviisiras abe-
djet is.

Ez az iflis. ellentelben a rna hasznalt latin irassal. jobbr61 balta
haladt.
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A rovasiras oem kiilonooztet meg kis es nagybetliket. A betuK al-
taJ.ihan egyfonna nagyok. A j elek j 6reszt ferde es rugg51eges vonafrtk-
bol a1lnak. I1yeneket koonyebb ugyanis (aba vesal, mint a gorhe vagy
vi zszintes j eleket.

E jeleket kesObb tollal, ecsettel 5 mas iroszerszammal is irtak.
Az iras ennek meg(eleloeo alakult. A kizar61agosan egyeoes vonala-
kadelvaltottak a gombolyu betUalakok:.

Z01 '1- ~ ~A0 ~~+ t:I 't X<I<I
lC K 3 I W c.'I Co F '" Ii 0 c~ <: 8 ". "

I A \.-13)1 ::> ) ) a 0J?>...
'SoZS1l."l>l;lO'l" •••••• l..YI.

'f ~M '1D<lX'l
zs :0: y V OJ T." T

:\ rovashoz kb. 1/2 em. ',lastagsagu. kb. 30 em. hosszu vesszoket
haszoaIj .. J6 a hars, £liz, mogyor6, de mas is megfelel, ha nincsen
vastag bele, mint pi . a bodzaoak. ,,-,

Rovashoz legalkalmasabb a kisformaju (kb. ] 0-12 em. nyeleist6ll
j6 eles, hegyes, keskeny pengeju "biesak".

Aszi:l\'eg mennyisegehez merten, a vesszoo egy-kct-htirom, eset-
leg neg)' lapot faragj. Legjobb a nem eg~szen frissen ',lagott ',lesszo.

A rovasbotoL balkezedben tartsd, hlivelykujjad legyen fellil es a
betlit Kozel a hiivelyl..:ujjadhoz r6jjad, igy konorebben tudsz bicsbid-
dal metszeni.

:\.Z egyedi.ili irasjel d pont. melyet a sz6 utan kozepiitt a bieska
hegyenek fur6szeru mozgatasa',lnl ronak.

Tanuld meg a rovasirast es haszniild is taborb<Lfl,cserkesznote-
swdban. :\ rovasiras emlel..:eztel a honfoglal6 magyarok eletere. Be-

csiild meg. mint a magyar mult egyik ertekes ernlekto;t. E:rnellett a ro-
ni.",inis j6 sz6rakozas is: orsi titkosira,;l..:cot is hasznalhatjatoK.

<>D:::J ~4 AA<ll ,1-'1<1+'12q AA<11
;<>;;)J::~)~3;j1 h..:;J"+<I'1-~'i::JZ

.41A,J,.<\ A C><H..1,J,.~ H<l-t<l:3 >lQ..)~~
.<\Vi 1<11 AM WI<II <»)::l >I""») l;i'\

23



=+:, I I' ., ,
: ' - :: r J:,I "4=------- ;~

Keszits magadnak ijat es nyiJat, gyakorold
celhal5vest vezetOid feliigyelete alatt. ,'"

"Kek foIyam ad (en.yes haJat, I \ ./
Vorhenyv vad ius faIat, '-~~.;)
Feszes az ij, sebes a nyil, ~
Harckalandon zsakmany a dij."

Oseink. kOfaban meE;hem ismertek a puskat. LegfOhb fegyveriik a
c." nyil volt; ezl hasznaltak harcaikban, ezzel va-
~<', dasztak, halasztak.
'~\ Egyik rokonnepiinket, a vogulokat a vilag
\\ teremtes,h elbeszeI5 mondajukban maga az
"" '~;'l "oregisten" tanitja meg az ij keszitesere.

__ .....".1t"W: Manapsag mind az ij. mind a oril "szeli-
ditett" fOlmahan maradt fenn essok un ked.
venc jatekszere.

- Hog}' kesziih ?,'_ Hogyan leheme rna j6
ijat kesziteni?

Az ivet legjobb korisfab61 kesziteni, mert
hajlekony cs eros. De jo a biikk es mogyorOfa-
hoi kesziilt ij is.

Hur celjara belhur a legjobb. En-
nek hijan, tobbsziirosen (vekony
anyagb61 osszesodort) o"sszefont
zsineg is megfelel.
Nyilvesszot lehetmeg nadb61 ke-
szits: konnyu! De megfelel telje-
sen sima, csomo nelkliii egyenes
~"esszo is. Komnlyabb versenyek-

net a nyilvesszo fabol kesziil, banng, esetleg 61nmveggel.
A nyilvesszo vegere nehezek kell (pI. gumn, a hurt erinto vegere

va1yucskiit faragj es tollat erosits; ez ut6bbi konnanyozza repiileskor.o Az iibran nehany nyilhegyet lat-
L j I ti hatsz. CHodtal es a lehetosegekt51

~ \~ If) ~ ft1 I fiig~, h.agy,melyiket tudod legjobban
111 iii elkeszltenl.
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Am mielott meg ijazni kezdenel, ne feledd el befejezni ilZ ivetl
Az ivnek val6 fa vegeit kisse (nem melyen) vagd he. Jot figyeld meg
az B:bnlt.mely a vagast haram oldalrol mutatja bel - Most a fiit lassan
hajlitsd meg a terdeden. Ezulan az egyik v"egere (Il hevagasba) akaszd
be a hurt, vi ••". kosd az iv masik vegere is Cuaz a ." ..• ....01.,;/ __ ••••••1
masik bevagasba). Ugye1j, hogy' az ij ne legyen lui I.~I
feszes, mert a uyi! kili:ivesenel az ijat meg tovtihb - II _
kell fesziteni. 'll

Ciilbali:ivesnel a eel leli oldalt allj. :Bal labad! ,
legyen el51. Kinyujtott batkarodban tartsd az ijat. rjveg

Jobb kezed mutat6- es hiivelykujjaval logd a nyilvesszot. Ugy he-
lyezd ilZ ijra. hogy tollas vige a huron, a nyU hegye pedig az ijat tar-
to baLkezfejen nyugodjek. A nyilvesszo a fJiggOlegesen tartott ij bal-
oldalan legyen (a kezfejen). A nyil vegen levO' vezertoll alatt fogd a
nyilat. Hozd az ijat pontosan fiiggOiegeshelyzethe (halkar nyujtva ma~
rad.) A johbkezhe fogott nyilvesszO't huzd hatra Iljjaiddal. Celozd meg

a celtiirgy kozepet.Az ij megfesziil. Most engedd el siman mind a
hurt, mind a nyil veget.Nagron vigyazz, hogy halkezed szilardan,-
mozdlllll.tlanlli maradjon. A hur a nyil kozepen huzodik el. A nyilvesz..
szo az ij baloldalan fekszik. Celzaskor a eelpontot a eelkozept61
jnbhra vedd.

A celtargy kifeszitett kemeDY papirlap lehet, vagy szalmafoDat-
hoi kesziilhet; ebbeD az esetben papirral. vagy vaszonnal boritjuk.A
eeltahla korong alaku. A eeltahlat a t8.volsagnak. megfelelo helyre 0.1-
litjuk (Bltalaban ]()..15-25 vagy 50 meter). _A eelttibltin ot kar van: a
legkiilso l~es (feher), ut8.na 2-es (fekete), 3-as (kek), 4--es (piros) es
az ~as, vagyis a kozepso (eitromsarga).Az 50 meteres ttivolsagra
felallitott eeltabla atmeroje 122 em. Egy-egy kore -24.4 em. szeles, a
kozepso kar 24.4 em. iitmerojii. Az adatok a celtavolsag roviditesevel
kisebbednek. Nem sziikseges a fenti eeltiihlahoz felteUeniil ragasz..
kodni. A cserkeszek eletkorat es ogyesseget kell figyelembe venni.
A gyakorlast rOvid tavolsagon kezdd.
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H6ha! h6ha! hol van a vad? ••
Egy kiOltja •. ihon szolad!
Mas kiOltja: itt van, itten!
A harmadik: selwi sincsen!

...."'1••0. me.qye,.

vadallatok nyomait.
NYOMOLVASAS

Ismerd a kornyekeden leggyakoribb hazi es
Keszits nyomontvenyt.

"Vadont s a Dont 0« felverik
A Me6ti kis tengerig;
Sii.ppedekes mely tavaknok
Szigeuire 0'1 behatnok.

Versenyeknel a lovessorozat 6 pr6balovesbo'1 es htirom 100es 50-

rozatb61 all. A dlt8:bltib61 ugy vedd ki a nyilat, hogy ba.lkezedet ta-
maszkent helyezd a ttibltira. A jobbal a tlibltiig nyulva, fogd meg a
nyilvesszot es tengelye iranyaban siman (tehat nem rangatva n huzd
ki. Igy mind a nyilhegyet, mind a celtahlat kimeled..

~~~
"" N)o;I••••.•2~ ~G•••.2 ••.•

Ott as zaroas, mint a para Minden zu.got megiUd5znek,
_ K5d eLOtte, kOd ILtana _ Minden bokrot OltaldiJ(nek
Migaz ember sz.ejjel nezne: Gyik ha rezzen, (ajd ha rebben
Szem5k eloi elenyesze. De agUnvad nines ez.ekben."

Ha szemeddel latni, ertelmeddel kovetkeztetni tudsz: sohasem

lesz nehezseged a termeszetben.
A nyomolvasas a szabadban jaro emhemek nemesak egyik lege~

dekesebb szorakozasa. de segitOje is. Igaz, sok gyakorlatot kivan, de

sok haszonnal is jar!
_ Mi a legjobb bevezeto gyakorlat?
Kezdd labnyomok kovetesevel. Figyeld

meg. mi a kiilonbseg a labnyomok meretebeD
es alakjillnm. A vasaliis, a mintlizatban e15.
fordul6 hiany, vagy kopiis. gumitalp mintiija
konnyen megfigyelheto kiilonbseget ad. Me-
zitlabas nyomnal a liihujjak elhelyezkedeset
es a talpfeliilet alakjat erdemes megfigyel.
ni. Gyakorlasul merd meg tobb labnyom
melysegel, hosszusagiit, szelesseget. PrO-
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hild megaIlapitani, mil yen id5s lehet a nyom. Mit yeo jellegzetesse-

gei vann~k (~l. a sarok mel.yen ~enyom~dott,sth.) :11
Az allau oyomo!.' megfJgyelese a kavet. ffl

kezo,s egyuttal neh~zebb feladat. Allatn'yo-
rnokat csa.k gyakorlott megfigyel5 kepes j(1) I
olvasni. Melt pI. mas a lepeget5 rnadamak. ,. l..~'..
a oyoma, a faeane, a csirkee •.• mas az ug- ~~ " ••
rala ma~re,_ mint ~ ~:rebe, szarkae, 5th. ••••.•••..

A negylabuak kozul a oyul-oyam egyike ,",.II '"l
a leggyakoribbaknak. Figyeld meg. hogy ~ .
halsa lJihai az el s5ket megel5zve ernek fijI- '\ L_~
det. A test sulya a halsa labakfa esik, ezert ••~ -_ .. ~
azal.: nyomai sokkal melyebbek, mint az elso ••
labake. V

Hs j6, eles nyamal tallilsz, rajzold Ie.
Ird fol jellegzetes adatait. -Komaly gyujte-
menyre tehetsz szert rovid ida alatt. Cyuj-
temenyed sokkal ertekesehbe val hat, ha a-

"k.t~~. \)~~.~

~'il"fd'-9 G-<.i •••• ~, \J U.._ .Q.""~,~,,,,,,,,,,"~ ~ ~D
ho>u:.e..:t,~o~
".~~tl., "'.~ltldba• ..,..,.....,o~"""'7. ~"I&~"'~t.<w.....:.u.Nyomontes e<o__ ""lg,t<>.h;....-..l;.

"ii •• ":....,i ~•••Ott-
Ovatosan tisztitsa ki a nyomot vagy agacskaval, vagy ujjai.ddal.

Ha esoviz van benne, igyekezz azt is teljesen elt.&volitani. 'Keszits
papirh61 (alat a nyom kore, hogy a gipsz szet ne £oUyek.

Keverd ossze a gipszet 1-1 aranyban vizzel s ontsd a nyomrs.
J61 teszed., ha a meg puna gipsz kozepebe fapalcikat dugsz. Ugy kony-
nyebben kezelbetO kesGbb az ontveny. :2D-30 perc mulva a megkeme-
nyedell gipszet a pftlc8.1uil (ogVll.ki-
emelheted. Tiszlitsd Ie ll.sartol. le-
vel tonnelektOi. Hiitlap j ara.vezesd ra;
az ontes helyet, idejet es a nevedet.

KOIT.alycserkt~sz nemcsak esz-
reveszi a nyomol, de kovetkeztet is
abh6L Ne £eledd., hogy a kovetkez-
tetesben a legaprObb, lenyegtelennek
latszo jelek is £ontosak lenewek.

LRbnyomok, ciponyomok meg-
mutatj 6k it koycl", a ternet. cipelo,
vagy a futo stb. embert.
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Hatrahagyott aolgokbol - harnu. gyufaszal, papir. dohany. e1elmi-
szemulladek: .5tb. _ megwlapithat6, hogy mit csinaItak.

Bizonyos nyomo.k felvilagosithatnak, mikor voltak ott, milren i-
ranyban mentek el. sth.

Az egymashoz basonl6 allatnyomokat is megkiil5nbi:iztetheted
gondos meresek alapj an. ,-. v.,.' :.-

~•... .",~.,-.: •••'!<Iltyo. Ma.c.sKo.
I1bk •..>l l1e.,l •••e

, t,
•!• I

'\A\t ~,'"" "I,
.H. • WI. 'I' •., 02. .," i Ny':'l1 E:<;,e •.••• 110.1..; 11 •.•• -'
'R,;,ko..

UTJELEK
Kirandulason ki:ivess utjelekkel megjeHHt

Keszi ts utj eleket.

"Sz6la Magywo: hej.' ki turlja
MeTTe van a haz6.nk utja?
Kerek az eg mindenfeIe -
Anyam, O7Iyam, meghalsz bete!"

Utjeleket akkor hasznEilsz; ha utanad jovo tEirsaidat akarod taje-
koztatni. Tanuld meg a magyar cserkeszetben hasznalatos utjeleket:



Erdon.mezoD.lehetolcg termeszete5 anyaMokhol keszits utjeleket.
Cserkesszeriltlen lenne a tenneszetet oda nem tartozQ anyasokkal el.
csufitani. Utjeleket rakhatsz ki kobo!, faho!' filbol. Itt liitsz nehany
peIdal:

Nedves fi:ildhe, hoba is belekarcolhatod utjeleidet.
Varosban a jeleket keritesre, falra, oszlopra rajzolhatod. Itt ;:-"ak

kretat vagy mas konnyen eltavolithato anyagoL hasznalj! Csak =nYI
utjelet alkalmazz, amennyi feltetlenill sziikseges. Tedd okel az ut
jobboldalara. Az uLjdek ne legrenek nagyok vagr fcltiinoek: elcs,.;ze-
mil cserkeszek szamara kesziiltek. :\z utjelek melle odairhalod r; C>'ia-
pat vagy ors jelet is . .\Z utjelekct mindig tiinte>;d el, ha mar nillc",
5ziikseged niiuk!

SI'l.lELEK

"De (l pardue, vad oroszltin:
Vegig uwlt a nagy pus;;tan,
Sarga tigris oll k5lykczik;
fHil e.szi, IIa eI,c•.ik.

S;;aU u madar, s ;;aU a:: enck
Ket riara/. s;;ep Entifmck:
Zengo madar agru.l agra,
Zengo- enck s •..ijrul :>:lajra."

:\ sipjelek iizeneLeket t0n'ihhi.
taoak olyan tavolsagra. aho\'a h<ln-
gunk mar nelll hallahl.ik ['1.

"\",ipjelek IHll'yobb cscrkesze~y-
segek KOZOS [\loz[o!nta""ioall~eo hasl-
nosllk. ;\ \'cszjelel csak IHI!('"Onin-
Jokoh e""then hn"zoa:Jd. Ilyenkor
minJcllki ol leaJ6hoz "iet.
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vigyOzz(t) -
gyOlekezz(g)-_.
elore(e).
allj(a).-

Allathangutanz,u.

A cserkesz jii banitja az allatoknak; ezert eUesi eletm6djukat,
i~meri hallgjukaL Am nemcsak ismeri, hanem utanozni is pr6balja. J6
megfigyelessel -hamarosan nijossz a gvakori allathangok lenyegere.
Szorgalmas gyakorla~sal konnyen utanozhalod azokat. Sok peJJa hizo.
"Fitja, hogy az utanzas megtevesztcsig tob~letes lenel.

Ha nem sajnalod a fara(!tsagot, a m~ ~
darban~okat is megtanulhatod. Csal csend- ~ .,.
ben bujj el az erJaben vagr a mezon, s hall- \: j ~IJ ..T

gas!:'. Maclarhungut<inzashoz: ket tenreredet fI ~ '(
olym6don illeszd ossze, hogy a hiivelykuj- I
iak egymas mellett piirhuzamosan feki.idjenek. A ket tellyer cgvmast61
kisse elforditva .zan iireget kepezzen. A k!';t hiivelykuji konnel felso
ajkadra illesztve, higyan helefujs'l ugy, ilOgy a levego nagrreszhen a
hiivelykujjak masodik perce kozott lefele melljen. Kezed alliisanak
valto'ltatasaval konnyen megtal410d a'll a pontol, ah,,1 a kct tenyer al.
tal kcpzetl "sip" magasahh, vagy melyehh hangol ad. Kezdethen
konnye-bb, ha tenyeredet megnedvesited.

p r 6 b Ii I d meg!

K.akuk: Fujj b~tszer ujjaid koze. E:lOSZOfnyisd ki egy kisse ujjaidat.
Igy magasabb hWlf\ot kapsz. Utana zard. he Okcl teljesen. I~' keletke.
zik. a kel reszh6t allo: k a- k!l k,
Vadgalamb: Magasahb hun~ot igvekezz e1erni. Ugy fuji markodha,
mintha r. belul ismetclnel hos»zasan. Ig}' olran hugo hang keletkczik.
amely teljesen hasOlllil l'l vadgalambchoz.
K.ul!ik: Mely hangb61 markod kinyitasaval majdnem egy oktavval rna-
~asabh 'hangba csapva tokiilete»en hangzik: ku.vik.
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EGYSZERU CSOMOK

Husznald &yakorlathan liZ itt lelsorolt c"omokat.

a."Folyampanon ok les2&ltok,
• . MegitattaX, meg is h6itak,
. lIog)' majd reggel, virradaual

Hazaternek a csapattal."

VM. ember, akinek a zsineg es kotel egesz iiletiibcn esak bajt 0-

koz. S van olyan, kinek segit5je, sot baratja. Legycn jatek, vagy ko-
moly iiletrnentes, ott van mindig "baratja" a kozelben. A kar hosszat
tiz-husz meterrel mcghosz-
szabbitja, ha fuldokl6t kell
megmenteni. :\ lestnek utat
k.~szit olyan mely szakadek~
ba is, hova csak a madur jut ..

Harom kispap 5ctalt a
Duna partjnn. Egyszerre d

parttol B-I0meterre fuldokl6t
pillantottak meg. Wrlden le- )\ ~
oldouak a de~ekukra k,otollt\: I
clngulusukat (papi ovckct), ~)
egretlen kiitellii csomoztak, \
S oly iJgyesen dohtak a fl.l!-,I' ~~ h-...
doklii fele, hogy azonllal el.
kaphatta es bai nelkiil U 5za-
razra huzhattak,

De nemcsak i1)'cn nag~" celok erdckcbcn. hlillcm .'1minJ<C'onapi elet
S7.amaS apro munkaja ki:izolt is nagy has7.fllil vchelcd a kotClnck.

Fontos, hogy rl(~hrinr abpfog,tlmat megisrnerJ.

A jr5 csomr5: 1. Celnak megfelei5
:!. Bi zto.,>un tart
3. I\.i:'tllll\'en kihantlLato

~e feledkezz meg c hurom ko\-etelrncn~-r<";L s csak olyan c,<ntHot
Ila;;walj, tJrnely minoh:irDnl fcltele!nck mc~felel.
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A csom6k megtanulasanak., egyetlen roodja a GY ;\KORL~S.Mind-
egvik csom6t addig gyakorold, mig nem tudod j61. A csomozO-zsineg
kb. 2.4 mm. vastag es 1-1/2 m. hosszu legyen. A legegyszeru"bb olyan-
tol tanulni, aki mage mar mestere a C50m6knak. Ha i.igyes vagy, kep-
rOl is megtanulhatod.

Ha a ki:iteJ szara keresztezodik, akkor hurok keletkezik (eg)'5zeni
hurok). Most a rovidebb szarral rnegkeriilod a masikat igy kapod az
eg)"s ;;eru csornot.

Ha most folytalod es meg egy egyszerii csomot kOLSZ, akkor egy-
surl! Acuos csarnot kapsz. Egyszeru keuos csom6val kolod ossze a
kOlelvegeket, csomagolasnal a csomagot, ill. a zsineg ket veget.

A kofucsomo: rosszul kotou egyszeru ketLos csom6. Ovakodj tole,
mert nagyon bizonytalanul tart. Minel szorosabban hU7.zuk meg az egy-
s7.eru keuo"t, annal jobban tart. A kofacsom6 utanaenged, s5t gyakran
ki is bomlik.

Ha az egyszeru keLtos mar jol meg}'. pr6batd meg ilZ iudt kellos
csomr;l.Keszitesenek legegrszerubb m6dja: kosdmeg liZ egyszeru ket-
tost. A kezben .levo veget az ellenkezo oldali keresztez5des alatt buj-
tasd at. :\kkor alkalmazd, ha b;'1 nem egyfo!1lla vastagsagu kotelveget
kell osszeerositcni. MinJig a vekonyabbat bujtatod, mert csak igy tart
bizfosan. Ezzel a csomoval kiitik a halot is.

/1A OQD.~~
. Iv",lt. •••.t!Y" ~' s'Zo.:to' "'yO"""-S

.-\ s::.orito nyolcus egyike il legii.dvelteuu cserkeSZ.C':lom6knak.
Sokfele m6don lehet alkalrnazni. Nevetonnan nyerte, hogy alakja Osz-
szeh<iilitott nyolcllsra hasonlit eo; akkor szorit. ha ket vegct-meghuz-
zak. 1(0 tesi modj a ketfel e: kh.ben. mikor pl. cserk e",zbotra huzod ra ...
es fan, amikor nem tudod az clore elkeszitett csomot a kivant hclvre
nihuzni. .

Kezbert ugy kotod, hogy egymas mellett Ht hurkol' keszitc.,;z. A
szabacl v~gek uf!,yanazon az oldalon, de eHcnk.ezo iranyban jonnek ki.
Igy kapod a nvolta,; alakot, mclyet u~' hajlitasz ossze. hogy a kijovo
szarak bcliilre keriiljenck.

Szorilo nyolcas fara: keriild meg a kote! vcgevel a gallrat. a
ho>,szu szarat el5szor jobbroL llIajd balnSI ratekereJ a gallym, szabad



veget pedig a hosszu szar hal olJalan, a hal megkeriilos2aI alaU at-
dugod. J61 jegyezd meg, hogy a szorit6nyolcas egymagahan nem tart!
Biztonsag kedveert a rOvid s2arral a megfesziteU hosszu szar kore~
egyszeru csom6t is kelt komi .

. A dugokOtes: a zsineggel egyszem csomot ke2dj formalni. 'Hovid
veget ne huzd at teljesen. Igy helyezd ra az uvegre. Vizszintes reszet
az uveg .szajanak pereme alatt huzd ossze. Ket veget megfeszitve a
dugo tetejcn kosd csolr.orra; a duga most szihirdan all.

~~"h~i.
A menlohurok nagyon k6nnyu aDnak, aki megtun::ft'a, hogyan kell

helyesen csolr.rot kotni. A mentocsomo kozepe nem mas, m{nt a csokor
masodik fele. A csokor ket szahad vegen egy-egy kozonseges hurkot
tegyel a hajlasokra, majd huzd meg a k6telvegeket, hogy a hUrKok
megs?oruljanak.

TAJEKOz60AS
VILAGTAJAI( ISMERETE. ELEMI CSILLAGI(.~PEK

Hatarozd meg a vilagtajakat n<tppal e,;; ejjel (ora, iranytu, a nap alIa:.
;<a, csilloglr.cpek segit",egeveJ).

"Haj, vitezek! haj, levenlek.l S~olt egy bajnok: en ugyne::em,
Micsoda fOld eo: a vidck, Hog)' lement az. deli reso:ell.
Hog}' itt a nap sz.cill keletre? Szolt eg)' masik: nem gondolnam:
Nem, mint mashol, naplementre? Ott v6roslik ejs::ak orman."

A j6 tajekoz6dashoz megfigyel6kepcsseg, emlekezotehebeg, VI-

lagtajak ismercte, idoerzek es higgddtsag sziikseges.
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Tartsd az onit vizsziotesen es
ug)' forditsd. hog~' a kismutato pon-
tosan a nap fele mutasson. Most fe-
le:zdmeg a kismutato es az ora 12-es
szama kozolti szogel. A szog-felezo
egyenes del i iran)' ba mulal - ha fol-
cliink eszaki felen aJlsz. Ha azonhan
JClen vagy. a szog-felezo eszakra
mulaL Delel6tti orBkhan e vanal a
kismutato dott lesz, delutan a kis-
mutato mOgOtt. Vigyaz.zl Ha lakohe-
Iyeden u.n. nyari idoszamitas van
en:enyhen, orad egy leljes orat "5\-
et" a nap jarasMoz kepesl.

?i'7
,.'.1,;.

~ 'J-

~

" I:
.' " <WI', "',

.' ~. I
I
'V

"

Erd6n-mezon a vilagtajak, ,'agy feltiillQ ir.mypontok alapjan taje-
kozodhatsz (pI. lorony, heg}', maganos fa stb.). Idegen 'Jarosban .aio
lajekoz6dasnal feltiino epiiletek, szohrok, £6utvonalak, nagyobb iizle-
tek, gyarak es utcanevek lehetnck segitscgeare.
Viliigtajak ismerete

Ha az eszaki iranyt ismered, a tobbi vihigtajat a kovetkezo kis
versike alkalmazasaval 8llapithatod meg: .•..\, \ I J

\I/ J'Q9ari1-ltlIl~ ~
E.l6ttem van esznk,"\ """"'-:::tlNG,l\.L- Q ~_ ~-;_~-
hat~ mogoltdol; -~~~ -- -~-r-.:/7Jlt.)fr:iU"
halra a nap nyugszik •••~ .....••..

jobbra a nap kef. ~-_.. ' -', '. t~

~ . ~;,
~

~\ ,;....
If • ..,.
~;;;':t'i'-iro" '.J'I III '"'It_

A vilagtajak nevenck rOviditeset lasd a fcnti raj zon (sziilrozsa).
A terepen az ininyokat mindig a vilagtajak segitsegevel add meg (nero
pedig: jobbru. .. balm .. ,l

Ti:ibbfiile m6dszerl hasznalhatunk a vilagtajak meghatarozasara
Ezek koziil sorotunk rei itt nehanyat.
1. A nap cillasa szcrint:

Napejegyenloseg idejen (vagyis marClUS 21.-'eo es szeptemher
23.-an) a nap reggel 6 orakor pontosan Kel~ten, 12-kor Delen (ha a
fi:ildg<:imhdeli felen vag}"unk, akkor Eszakon) 18 orakor pedig Nyugaton
\an. Nyaron korabban kel es kiisoob nyugszik, Telen forditva. Az i.
I'1lnymeghataroza!'nal eppen ezert nem szabad az evszakot figyelmen
kivii) hagyoi.
2•. Ora se~itsegevel:

.' I '<./
-~ ..,--'-1\/" II"'~/I I \, I
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csillagok segitsegevel is kony.

A Swkcsillag a legfonto-
sabb, mert mindig eszaki
ininyban latod. Tekints
fel az egre, konnyen nita-
18hz a Nagy COncol Sze-
kerre. Ennek ket hatso
csillagat kosd ossze kep.
zeit egyenesseL Ennek az
egyenesnek meghosszab-
bitasara merd ra otszor a

kozepes-fenyu csillaghoz erkezel. Ez az

3. A csillagok szerint:
Tiszta ejjeleken a vilagtajakat

nyuszerrel megallapilhatod.

ket csillag k.hti tavolsagot:
Eszaki Sarkcsillag.

A fJldgomb deli felen a Del Keresztje
segitsegevel tajekozf.fhatsz. A kereszta-
laku c5illagkep szarat hosszahbitsd meg.
Akepzeletbeli vonalra merd ra otszor a ke-
reszt hos5zat; igy kapod meg az egbolt de-
li sarkat: pontosan ez alau van a deli
winy.
A t Ii j 0 10 (iranytii)

A tajolo az Eszak-Diil-i ininy pontos meghatarozasara szolgtiJ.
Lenyege az acelcsucson lebego magnestu. "f..lmek egyik vege - rend-
szerint a satetre festett'fele _ a magneses e-
szaki saeok fele mutat. Ez az ininy a {iJldrajzi
eszaki iranytol (a terkepek eszaki iranyat61)
kisse elter, elhajlik. Am ez az elhajlas olyan
jelenU:ktelen, hogy nem kell figyelembe venni.

A ki.ilonfiile gyartrnanyu tajolok a vilagca-
jakat a kovetkeza betiikkel jelzik: enak ~ N
(Nord, North), del - S (Siid, South), kelet _ 0
vagy E (Ost, East), nyugat - W(West, West) a
megfelelo nemet, ill. angal elnevezesek utan.
A tajolotha,;znalatkor vizszintesen tartsd, hogy
a magnesru szabadon mozoghasson.Viszont menetkozben clH"zerii a
magnestGt'rogziteni. LehetOieg olyan tajolot hasznalj, amelynelc rog--
zit5je van.

Mikor a tajolot haszn8.lod,tavolits el minden vastargyat (csakany,
aso. bicska, stb.), mert ezek kozelsege a magnestut elteriti iranyatol.
Vasuti sin. vashid, magasfe5zultsegu aramvezetek 5th. lr.ozeleben az
iranytu ugyancsak helytelen iranyha mutat.

35



I_.;aa
A csillagok megismereset a Nagy CuncHl-szekerrel (Nagy Medve)

es a Sarkcsillaggal kezdheted. A Sarkcsillag a kis Gonci5lszeker (Kis
Medvel rudjanak utolso csillaga. Ha megfigyeled a Nagy Gonci:ilt, eEZ-
reveszed. hogy rudja kozepen megwrik 5 a rud loresel jelzO' csillag
mellett apea, halvany csillag pislakol. pusztai tiiz mellett ezl a me-
set mondta egy oreg pasztor:

_ Valamikor regesregclI, sok czef esztendove( eze15u elt lHe"
profeta. akirol a bib[ia is beszel. Ez a prOfeta nem halt am meg, mint
magunkfajta gyarla ember; hanem ugy tetszett a magossagos Ur Isten-
lick, hogy lllzes szekeret kiildi.itt erte. lites fellepett ni, a szeker meg
viUe - vine egyenesen az eghe, a Teremto szine ele.

_ No, HIes, _ mondi! az Ur - a fold ugyancsak nem hordott haz.
zad hasonl6 igaz ferfiul a halan, Ezert jutottaJ ide ugy, hogy a halah
nem kellett megizlelned. De raadasnak meg azl is megengedem, hogy
kerhetsz mlem valamit.

_ KoszOnom' kegyesse.ged, seregeknek UralS ha mar ennyire j6
vagy, hogy haszontalan szolgadat ily gazdagon jutalmazod, hadd ker-
jek TOled val ami c5eb~lyseget: lasd annyit jartam a fOldon, S oregse-
gemre bizony elfaradtam. Most meg o(yan jol esett langola 5zekereden
ideszallni. Hagyd meg nekem ezt az oromet, hogy ezutan is ezen utaz-
gas sam az eg fen yes utjuin.

J61 van, Illes fiam - felehe az Ur mosolyogva - hajtsad a szeke-
ret, ameddig jol esik, de ugy vigyazz ra,mint a szemed fenyere.

[I is hajtotta a-profeta a ,;zekeret; vagtalott rajta ide-oda. Az eg
angyalai mosolyogtuk feH~arnerre elhalaJt es szetid-fenyu c,;illagok ba-
multak meg a langolo 5zekeret. Hanem egyszer elfantdt, el8.lmosodott
e.s.a szekerrel a Mennyorsziig kapujanak 5zaladt. Bizony n sz~ker md-
ia egyszeriben eltorott. Busan kullog-ott Illes gyalog az Ur tronusahoz:

- Lasd Uram, milyen az oregember; en, aki most is szeretlek, fa-
radtsagom miatt nem tudtam a reiimbizott j6szagra vigyazni.

Isten area egy pillanatra elborult, de eztiin ujra elmosolyodott:
- A szekeret ukartad, meg is kaptad - orokre! Amig a szeb~r md-

jat meg nem javitod, magadnak kell huznad a szekeret az egen.
Meg szomorubban tavozott Illes, mint ahogy megerkezett, j61 tud-

van, hogy ilyesmire mar nem futia az ereie.
Csak vigyazzatok legenyek ial. .. - fejezi be n pusztai pasztor u

reget -- ott hunrorog egy paranyi csillag a szekerrud kozepso csilluKu
mellett; az a esillag Illes prOfeta, aki meg rna is huna a szekeret ...
Kozhen pr6halja e~'enesiteni, javitani a szeker t(iriSu rndjat.



FELSZERELE5, CSOMAGOL.\S KIRANOULASR.,

Szerezd be a ketnapos kiranduliishoz sziikseges felszerelest. Cso~
magolj he szahlilyosan ha.lizsiikba ketnapos kininclulasra.

~

"Otven-iitven jo leventet ~~ ..
Kiszemeltek, !logy kOvetnek; .
Mint valamely veres hadr~ ___'
Fegyverkeztek konnyu vadra."

Zsebkes, sip, kulacs, zsineg,
Oegalabb k.~t meted, tu, cern ••, j'egy~
zetfiizet, ceruza, penztarca, cser-
keszigazolvany, egeszsegi.igyi papir,
zsebkendo. gyufa, illetem, oldaiz,;;ak
vag)' hatizsak, elsosegeIy doboz.-
Uren rovid kinindulasokra ajanJato_
sabb oldaJzsakol vinni, mert tigre-
sebb. gyakorlalihL. -Kti1Cinieges fel ..
szereles intezkedes szerlnt.

r
If"";. ,;-

~'~",~

Felszerelesedet fokozatosan, a fontossag sorrendjiiben szerezd
be. Igyekezz a magad erejeb51 megszerezni a penZI, vag)' allilak leg •.-
liibb egy reszet.

Nagyon fontos, hogy egyeni felszerelesed minden egyes darabj,it
megfelel6 madon megjelold (pI. szam, nev, kiilonleges je!. 5tb.)

1. Egyeni [elszereles 1/2 - 1 napos kirandulasra;

f"'-'"
! ,,~l-( .;;::::- -
~ ~

"

'J Egyeni fe/sure/tis wbbnapos kir!lfIJuiasra;
:\z egynapos kirandulas. ~jltol.

ru elilirt felszerele.s; azonki-
\'iii: satorlap v, gumilap. 2
meleg takaro v. konnvu h.-ilij.
z,;;lik, csajka. evoeszkoz. j\.Q.

pohar (oem torekeny), mo"do-
.-;zcrck (fogkefe. fogkrem, fe-
,;;u. szappan, toriilkozo). tor-
iomha. lartalckzsehkcnJo.
tartalek-imri"nya cipofuzo.
melcg pullo\'er.

H.-itizsakod lem-en kcio
llyelmc,;;. IIa ke"ken.I' ,I "zij-
ja. nip;Ill fogj a a \.ciIJaJal.
C"olliagol.-i"nu! kUI'c",d ezt <l 't:.zbt.6s.:l'l'
ftljzot. ':\1'. tegy kcmen~ tar~_I-L1kat,1hcir.\Jh07.

~I<ri:c~1i\IJ slu~
. C>'lJl<.l.
Kilb.it~~<1

r"'i);QOjt1:.uref£'>
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3. ,Orsi felszereles 1/2 - 1nap os kirandultisra:

Az egyeni fels7.erelesen kiviil orsi zaszlo (tokkal), iirsi jegyzet.
terkep (tokban), tajolo. 6rgi mentoHsilet, g)'~logssgi ao;;o.

KETSZEMELYES S..\'IOR FELVERESE

Verj rei es arkoli korul egy ketszemel.)'es siit~at •.. ".
"5 zol fl HUl/or: itt morwijunJ.F
Tanyal 1.)erjfnrk; iuhon vagy~nk:
Selyem a fri, ides a viz,
Fa~dubol c~5p~g 4 m~z••~.'

. v~~, ••"',
A ketszelrelyes sator' £ajlai: Rombus:Z6~or (ketlapos). rover sa-

tor es gul asator.
A rombusz-satrat igy verd fel: A ket

Japot ugy gombolJ cgybe, hog)' a ket felso
femkarika egymss fiile essek. Ezutan te.
ritsd a foldre. hogy az alap oldalai suiba-.
1)'0"'" negyzetel alkossanak. "A negy sarkot
feszesre flUZdki, aztan covekeld Ie. Vegiil
a k5zeprud be81litasaval feszitsd ki a sat-
rat. A tobbi emlitett sator felverese is ha-
sonl6. Ki:izeprud helyett a salrat felso ka-
rik!iinal fogva fara, vagy sator felell OS"2- ,.'szetamasztott rudakra feiakaszthalod.En-
nek elon)'e, hOg): a kozeprud nem akada-
I)'oz a sator belsejeben.

A ketszemelyes sator tartozekai: sa-
toriap{ok), ko"zeprud, kotel es B db. covek.

Satmd inlnya le~"en olyan. hogy 5zel
ne fl1jjon be a satomyiliison. "Eso eloli ve- \'"
delemkent <irkold kernl. "" gondod legyen
ni, hOfY a satorlebemyeg az arokba 16gjon.

Arkot,asni akkor kezdj, amikor "atrad mar biztosan (es szabalyo.
san) all. Arkot kozvetlenUl a "ator kore ass. Eloszor vagj gyepteglii-
kat. A gyeptegla nagy saga ahalaban };)",30 em. vagyis ket as6nyom
hosszll es egy flsonYflm szeles. "~sodat fiigg51egesen nromd a foldbe
egy a50nyom mel~"'egben. A:r.tan as6ddal n~..ulj a t.egla alii OlOsszanti
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TUZGYUJT..\S - SZALONNASmES

iranyhan) es emeld ki. Vigyazz, hogy a fli gyokerein ke1l5 mennyisegu
fold maradjoll.

Ha eSGs vide-ken taborozol, keszitsd az arkol szelesebbre e.s me-
lyebbre.

Ha a hasalt £oldet e.s a gyepteglat hosszabb ideig frissen skaroa
tartan i, fordi [sd gyokerei vel folfel e az a.
rokpartra. Aztan szota ni a meg kiasou fol-
det. A sator lejt6sebb sarkanal ass kisebb
gonrot az osszegyiil5 esOviz szamara.

A tiiborhe\y elhagyiisakor j6! taposd Ie
az ereaeti helyiikre visszarakott gyeptegla-
kat. Ha biztos vagy abban. hogy satoraljad
vizhatlan., nem kell arkol asnod.

Facovekek levere-sere lehet51eg fa-,
vag)' gumitOnko!5t hasznalj.

Satorfeszit8"k5relea sohase legyen lui
feszes, mert elszakithatja a salorlnpot. Ej-
szakara minaig,lazitsd meg egy kisse. Az
ejszakai hannan61 megnedvesedik II salor es a kote! IS meghuz6dik.
Feledekenysegeddel magadat biinteted meg, mert vagy a eovekek hu-
z6dnak ki es nid dOl a salor, vag\' it satorltip >;zakad el.

Tegyel sa-trnd melle minden eSle kel nagy, vizzel megtoltou kon-
zervdobozt. TU'zhiztonsag 5zempontjahol Igen hasznns.

) "'., "l

;'----~t. j' \
tv" """".J

Ismered es alka!mazod a wzrakas ovatossagi szahalyait. Rakj,
@'ujb meg, laplalj (is olts el kis tiizet. Suss magadnak szalonnal.

~~

}' , , ".<fa, a n'P is iem,ncfb",.
.. . . Tuzel rakott a felhrSben;
, " Ok a szarvast egyre Ii=ik,

- . Alkonyutkor im eltlinik."~~===~~===
A cserke-sz azerl g)'ujt taut, hog)' ekos do!ogra haszna:lja.

Alape!ve: a tuz haswos - mig gondozzak, am ellensegge valik - ha
elhanyagoljak.
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A tu.zrakas wanyszab&yai:

L GyutekQny anyagok kozeleben a tuzrakas veszelyes.
2. Kiilonosen a szel iranyara i.igyelj. Ne legyen a kozelben gyulekonr

anyag.
3. Legalabb husz meterre legyen a tuz az erdo fHit6!.

(Messze kinyul6 agak eseten a veszelyes agt61 20 meterre).
4. Fen yotovel , szalmaval, szenaval stb.boritoU talajon tilos ti.izet

gyujtani. Minden gyulekony anyagot biztos tavolsagba vigyel el.
5. Kovekkel, teglakkal. vagy gyeptegl8kkal rakd koriil a toz helyet.
6. A tllZ meggvujtiisa elau gyujtsel elegenu5 tiizeloanyagot, hogy a

tiizet feli.igyelet nelki:il ne hagyd.
7. 1\1inel tobb vizet tarolj a tiiz koze1ehen, s keszits kezed iigyebe

01 to-eden)' eket.
8. Nagy szarazsag idejen leg)' kiilonosen ovatos.
9. Veszedelmesen eros 57.iil eseten azonnal oltsd eI tU7.edet.
10 ldegen teriileten ne gylljt5 hizet a tulajdonos engedelye n.elki.il.

\,

l~ I~I
., ; A tuzgyujtas modjai:

:\ tuzhoz nemcsak fa, hanem levego is szi.ikseges. Az a tuz eg
a legjobban, melynel elegend6 levego van a fadarabok kozou.

Tegy egymashoz kozel ket kO: vagy fadarabot; fektes'S ezekre e.
15bb vekon)', majd ••'astagabb gallyakat. Most bot.alakura gyurj 05sze
papirt. Gyujtsd meg a veget. Ego felet tartsd mindig egy helrre. La".
sankent told be az egeszet.

~Iasik m6dszer: tamassz ossze gula-
alakban harom vastagabb fadarabot. Helyezz
kozepe alii papirt, vagy szalmat. Most ta.
mass:z erre a gulara e\"szor vekony, majd
egrre vastagahb fakat. Egyik ol.dalon llagyj
kis nyitB:st. Ezen keresztiil ~lljtod meg a
papirt.

Legjobhanego fak: a nyir. es n~'arfa, a
tolgy., hiikk., es a fen.vofa. A fenyo (gy(lnta.
tartalma miaU) es az abie nvers alla!,otban
is j61 ego Nedves id6ben ne a foldr51 szedd
a tiizel6nek val6 rOzset: HasznalJ afak sui.
HIZ allait.
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Miutan a tuz kialudt, ontsd Ie vizzel,
takard he folddel. Mielott elhagyod tiizhelye-
det, ket szaraz agat tegyel az eloltott tUz~
helyere. Ez hizonyitja, hogy tiizedet gondo-
san e1oltottad.

A SZALONNASUn£S regi magyar szokas. Modia a kovetkezo: kb.
1/2 meter hosszu botbol b~szits nyarsat. Veget hegyezd ki. Hejat 10
cm-es darahon hantsd Ie. A szalonnah61 vagi kocka alaku darabot. A
horkejet Iyukaszd at, Az igy kapatt resen szurd feI a nyarsra. MieloU
a piritast megkezdened, a szalanna felso reszet kereszthen es hasz~
szahan vagdasd he. Igy az
alvada zsir konnyen lecso-
pogo Sza!onnat panlzs tolott,
vagy alig erezheto lang mel-
lett pirits. A nyarson Ifv5
szalonnat a parazs fol e (vagy
Hog melle) tartod. Lassan
forgasd. Igy egyenletesen pi-
ml. A kiolvad6 zsir forgatas
kozheo oem egy helyeo gyulik ossze. Nem csopog Ie. Mikor mar hoven
van raita zsir, a forgalast hagyd abha. Tartsd nyarsadat a masik ke-
zedben levo kenyer fiHe. .\ szalonna oldallin e.s bevagasain osszegyiilt
zsir a kenyerre csopog. 19y folytatod mindaddig. mig szalonnad meg
nem siil. Kozhen falatozz a zsiros kenyerbol, mert a megsiilt szalonna
ugyis ele~ zsiros lesz, hogy iires kenyerrel megehes.d.

. .
EGY EJSZAKA S.HORBAN

Tolts egy ejszakat satorban orsi vagy csapat kirl\nduliison.

"Ertek vala ejszakiira Monda Hunar: iulesuil!junk,
Kur vizenek a partjara; Megitussunk, meg is hQijunk?
Falyoviznek pGTtja mellett Monda Magyar; Virradatwl
Paripajuk j6llegelhet. Visszaterjiink a csapaual.-"

Mar megismerkedtel a szabadban-eles torvenyeivel. s ottlJotlosan
mozogsz <l tetmeszetben. Ideje, bogy a cserke>lzeIet egyik lel:\szebh
e!menreben reszesiilj: Ejszakazz a szahadhan!
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Tedd ejjeli 5zallasodat kenyel-
messe es celszernve. Agyadat a kor-
nyeken talalhat6 anyagokh61 keszit-
sed el. Puha agy keszitheto stena-
hoi, szal.mab61, lombh61, sot meg ve-
kon)' 'fenyogallyakh6J is. A gallyak
vas tag szanit agyazd az elozo re.teg-
he. Ezaltal elkeriilod, hogy rMek-
veskor nyomjanak. Kiilonben is igy
"roganyos" fekhelyet kapsz. Terits
satorlapot, vagy gumivasznat az igy
elke.szitett agyra; osszelogja a lorn-

bokat e.s szigetel. Erre keriil az egyik takar6d, mig a masikkal ~belo-
Ie haI6zsakot keszitve - takar6zz. A hal6zs$ e15nye, hogy nem csu-
szik Ie; igy nem fazhal.sz meg. Elkeszitese: takar6dat hosszaban fill-
behajtod e.s a ket szelel osszevarrud. Aa meg kell~ sze.lessegu taka-
roval rendelkezel, haromszorosan hajthatod OSf>ze.Ugyanezt teheted
ket takaroval is. Ket reteg keriil alild, a harmadik meg feliH lesz. Fe-
jed ala osszehajtott kabatodat, hatizsB.kodat tedd.

Lefekveskor 'less Ie minden ruhat (alsoruhat is!) e.s harisnyat, s
vedd fel hfiloruhB:dat. Helytelen, mikor valaki ejszakara felCiltozik. Hu
fazekony vag}', inkabb teritsd I1lhB:idatmagadra. Ig)' sokkal jobban me-
legitenek.

LeveteU rnhfiidat helyezd el a fogason, vagy allvanyon. A foldon
megnyirkosodnak.

Lelekben is kesziilj az ejszakai pihenesre: vegez? lelkiismeret-
vizsgaIatot, s rr.ondd el esti imadat. A tiszta lelkiismeret a j6 alvas
legbiztosabb zaloga.

~A.~~tIl...A.A~"~ •.•A"'Al""A."R
EGY ORA EGYEDUL AZ ERDON

Parancsnokod ulasitasai szerint tolts
nappa! egy orat egyedUI Il2 erd6n. A lBtoUak-
rol irj beszamol6t.

"S:ellO' lamad hils ha;no1r(l,
Biborodik G.z: eg alja;
Hal a szarvas nagy-meres zen
Ou s;;Gkdecsel, tuJ. a vizen."

"<,~•..•20-n-;:,,'

Drsi kirandulasokon mar bejartad az erd5ket. Megtanultud, hogyan
tajckoz6dj, mire iigyelj a kinindulason. Most azt kell megmutatnod,
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hog)' akkor sem ijedsz meg, ha egyedlil maradsz. Hasznatd fel, amit
eddig tanuhal. Parancsnokodt61 felaclatot kapsz. :\zt hajtscl vegre.
Menj el a megadott celhoz. Utkozben iigyelj, eI ne tevedj. Jegyezz
meg minclent. amit latsz, bogy utana beszamolhass elmenyeidrOl. Ami-
korvisszaerkezel, azonnal ird meg beszamol6dat, miel5tt elfelejtened
a reszleteket. Milyen legyen a beszamolo? Peldakent olvasd el egy
velcd egykoru cserkesz jelenteset:

"Miklos be:' - parancsnokom - kiadta a feladatot: menjek fel a
tabor melletti domb tetejere. SZWnoljak be, mit laHam. Oldalzsakornba
betettem a kirandulasra el5irt felszerelest. Elindultam a tabor melleui
erdei uton. Retek kozott mentern. Az ut mellen patak folyt. Elment
mellettcrn cgy parasztember traktoron. Biztosan felvett volna, ba meg-
kerem. De most feladatom van, kinindulni megyek. Gyalog megyek to-
viibh. tgy csak integenem neki. -A dombhoz ertem. Elkezd5dOn a hegy-
maszas. Beertem a suru erdo"be. K.icsit megijedtem. Mi lesz, ha elte-
vedek? Lattam, bogy az \It egyenesen meg)' fel a dombon, hat nem fel-
tern. Mentem tovabb.

Az osveny meredekebh lett. Jol megizzadtam. Fel6ra is eltelt, mi-
re a dombtet5re ertem .. ltt egyszerre vegetert az erd5. Mindenfele sza-
had a kilatas. Milyen j6, hogy slit a nap.Orammal megallapitottarn,
merre vannak a vilagtiijak. Messze, az erd5k felett lattam tiiborunk
zaszlorudjat. Eppen ke1etre van inneo. Hajts tul, a (alu templomtornya
latszik. A masik oldalOD nagy sziklas hegyek voltak. J6lenne oda ki~
randulni, de ahhoz egi egesz nap kellene. Visszaindultarn. Lefele j~
val gyorsabb volt az ut~ A pataknal meg8lltam, megmosakodlam. Szem-
ben, az erdOszeIen m6k.usok. szaladgaltak.. Wig volt negyed oram aha.
zaerkezesig. Pihentem egyel es figyelte~ a mokusok ugrandozasat.
Ketten egymast kergettek.Fel a fara, at egy masikra. Letelt az idO.
Haza kellett indulnom. Ezutan nem tortent sernmi erdekes. Eppen id5-
hen ertem a taborba."



Kii ••.etel ¥menyek:

l. Ismered e bgeszsegiig _s etartod az e-
2 R Yl szabalyokal.
• eggelente r dtornazol. en szeresen

3. Ismerednyujtas ele .az elsosegeJy-
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ml szaba! .

e es ve' yatl, iSe-

h
' rzesek ke I' ,
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I
ogu dH •atat. en 0 haszna-

4. Csaladod ''" . d minden",glte . tagjal

5. ,6rsi j6teU kb
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a aracsonyi _, ' u onosenJoten. h~,u en.
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A vERszERzo DES TORTENETE

A fejedelemszallas szerkiirtjeinek bu.
gasa mar pirkadatkor jelezte a nagy nap Icez-
detel. Lovas hirvivOK vagtauak szet a ha-
tal mas, varosnak is beilla ttiborhan.lzgatott
volt mindenki. :\ magrarok het tor~senek
szernapjara kesziiltek.

Csakhamar megerkeztek a torzsek veze~
rei hadnagyaik kisereteben. Ulana egesz nap
tarton a 52er, arnelyen Arpadot, a Megyer
lorzs vezeret fejedelemme valasztoulik es
pajzsra emelt6k. Zugott feleje az IilJas, a-
mint kivont kardjaval koszontotte nepet:

Este, mikor a hold' eziisto::> fenye ~onl
be fut, flit, bokrot. F.lod. !Wnd. Dnd, Tas,

Huba. TohiJt6m vezerek es Arpad fejedelcm elindultak, hogy verrel, pc-
cseteljek meg a szer donteset, 6sregi tolgyla hatalmas lombsatora a_
latt mar vBrta oket a taltos. A megCeketeden oltarKovon tuz langolt, n
Ceher aldozati men kiitofeken toporzekolt. Felvillant a tallos kardja,
Ielnyeritett a men: kezdetet vette az aldoza!. Sistergetl a tuzbeloc,;;-
csantott ver, a karcsu gozoszlop feheren emelkedett a magasba.

A hold erost es a tuz arany fenyet6l megvilagitva elolepett Kama,
n fotaltos. Jobbjabnn ketelG kes, IHlljahan dragakovekkel kirakott a-
ranykupa. A het vezer sz6tlanul nyujtotta karjat, Megcsillant a kes es
veriik, a het magyar torzs vere egycsiih az aranykupahan, Sz6tlanul e-
meltek ajkukhoz a serle get. A magyar eg}'seget jelentette az egybeIolyt
ver.

"Hadur 8ldj a a verszerzodesben egyesiilt magyar nemzetet""" -
tarta szet karjait Kama. - "Teslverek vagytok, egy a veretek, cgy az
akaratotok .. ~tok annak fejere, aki nem emlekeznek; hog~' verevel pe.
csetelte meg ezt a szerzodest. aki ilem ismeme el :\rpad fejedelmi ve-
ret es oem engedelmeskednek parancsainak; aki elfelejtelle, hogy kc;-
ZOS a zsakmany,k5zos a hirtok, hogy a torzs vezereillek es azok vere-
nek tanacsjoga van. Vegiil atok es nepe haragja sujl,.;a azt a fejedel-
met, aki eskiije ellen cselekednek 1"

Igy cgyesi.ilt a verszerzodesben a het magyar lorz"". umeh- mindod-
dig kiilon-kiiloll ona1l6 eletet elt. Egybefogva minden erot, lehdseges-
se valt, ho~y oseink erO's nemzelkent jclenjenek meg a I\.rirpatmederJ-
ceben hazal szerezni! Segitellek egymast, kozi-is \'olt a j6barat e", d.l
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ellenseg, egy ver volt minden magyar. Ez az egyseg teszi a verszer-
zodest oly nsgyjelentosegUve.

Amint a magyarok a verszerzO'desben osszefogtak egrmas segit-
segere, ugy mos,t te is tokeId el magad, hogy minden koriilmenyek ko-
zott embertlirsaid segitsegere leszel. Ehhez talalsz itt jo tanacsokat.

ELEMI HIGIENIA ••
t "EGESZEGUGYI SZABALYOK •.•'

Ahhoz, hogy masok ,segitsegere
lehess, elsosorban az sziikseges, hog)"
magad is erO's, egeszseges, edzett fiu
legr. Rend es tisztasag uralkodjek ko"
riilotted. hogy ovjon minden betegseg-
t51. "smerd es gyakorold az elemi eo-
geszsegvedelem alapvelo szabalyait.
Reggelenkent rendszeresen tomassz.

A betegseg elleni harcban legjobb
baratod a friss leveg6. ]arj minel tob-
bet szabadban. Lakasodal gondosan
szell5ztesd. 'A sze1l5zetlen lakas me-

I legagya a betegsegnek. :Aludj nyitotl
Bblak mellett. Kiilonosen nagyvarosban fontos ez. ahol a levego az ej-
szaka folyanuln tisztul meg.

Szeresa a rendet • .ldOt nyersz, ha mindennek tudod a helyet.Az9
tan a szem"el az e"losdiek tanyaja. A betegsegeket pedig fOkent az e-
losdiek terjesztik.

A nDfJ[enyes vilagossag igcn fontos egeszsegedre. Minel tobb na-
pot kap szobad, annal egeszsegesebb. 'Solr.an lefiiggon)"Zik ablakukat.
hogy a butorokat, szonyegeket vedjek. Am minel tobbet vag)' lefliggi:iny_
zou ablakok mi:igi:itt,annal feherebb, egeszsegtelenebb lesz az areod
szine.

Kutyanak, macsbinak, madamak, meg ha kedvenc iillataid is,
nines keresnivaloja a konyha, ebedlo es az elelmiszerek ki:izeleben.
Az iillatok is hordozhalnak betegsegeket. "

A fejl6deshen Ievo szervezetnek nemesak tisztasagra. napfenyre,
j6 levegore. mozgasra., j6 ttipltilkozasra van sziiksege. 16 sok alvas,
pihenes is kell. A 10- 11 eves fiu legaliihb 8-9 orat aludjek. A;o;ejfel
eloui alvas a legfoDlosabb. Fekiidi Ie idejeben. Legkesobb 9-10 ora-
kor agyhan leg)'. Kelj fel koran. Ne kapkodj az i:iltozkodessel. 'A reg-
gel i toma rendszerint a keson keles mian marad et.
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Egeszseged ellensegei: sotetseg. nedvesseg, piszok, rosn;' tva.
viz, hulladik, rossz levego••

B arat ai d: A [iny, a nap, a [nss levego is a tisztasag.

Jo tamlcsok az elemi egeszsegvedelemre

1. ,Etkezesbez sohase iilj Ie mosadan kenel. mert a bakteriumok mil-
Iioit viheted szadba.

2. Lelegzetet csak orrodon keresztiil ve@YeL19y a beszivott levegn
felmelegszik. Azorr segitsegevel a levego szennye megsztirodik.

3•. Zsebkend5d nem kefe. oem torlorongy, aual piszkos tar@Yakat
(pl. cipOJ ne tOriilgess.

4. Ujjaidat ne nyaIazd, ha penzt szamolsZ;. vagy konyvet lapozol. :Ce-
ruzad es toHad veglit is oktalan dolog ragcsalni.

5. 'Orrodban turkalni izlestelen es egeszsegtelen. 'Fiileidet is hagyd
beken. A piszHlasnak konnyen orak siiketseg lebet az eredmenye.

6. Paltanasai OOtne nyomkodd. Keles es vennergezes lesz a vege;,
7; Orrnyilasaidat sabase fujd ki egyszerre - esak felvaltva. Koonyen

orrverzest, vagy fiil@Yulladastkaphatsz.
8. Kezeddel szadban ne babr81j. "
9. Fogaidat etkezes ulan fogvajoval lisztitsd. Estenkent moss fogat.

REGGELI TORNA

Ahogyan a motornak. ugy testednek is haszDos az ejszakai nyuga:-
lorn Utftni "bemelegites". 'Enel lazitad meg izmaidat, gyorsitod ve•...
keringesedet. Tiidod, vered igy kap friBS levegot. Valamire vale cser-
kes.z a reggeli tornat sobasem mulasztja el. A reggeli torua nemesak
a tfthorba val6.Csak alkor basznal igazan. ha egesz even at minden
reggel raszansz nehany pereet. 'Itt tal810d nehany gyakorlat leirasat,
mely sorraveve egesz testedet megmozgatja. Torna kozben iigyelj a
szabalyos es mely lelegzesre. A gyakorlatokat szabadbWl vagy nyitolt
ablakn81 vegezd. Rendszeres gyakorlas izmaidat nemcsal.: lazitja, de
erositi is. 'DIyan gyakorlatot, am,i kezdetben neheznek tiinik, kesObb
konnyuszerrel vegrehajthatsz. (;.]
1. Karlendites: Kiindulas terpesz. ~ /1J,~ --.-, .r-~
alilisb61, Karok vizszintesen behaj- '--;r' X
litva, kezek a mel! elott. 1. '(is 2. ii- Jll\
tern: bebajtott karjaidat rantsd batra 1/ ~ i/ .
ketszer, mely belegzessel. - - .
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7. Szokdelis; Nyujtott terdekkel. zaft sarokka.l. la- Itf~~ t~1t

<"
3. T5rzskarzes: Ltibak alapallasban. Kezek csipo>n. ~
CsipobOJ. hajolj elore. Korozz minel melyebben egy i-_ ;it\_
fanyba, majd visszafele. ,,!/ ~~

6. Torzshajlitas: Kiindulas terpesz-
8l.l8.sb61, Karok oldalt nyujtva. Dolj
elore, elforuulva. ]obbkezed erje bal
labfejedet. majd emelkedj VlSSza es
halr61 ismeteld.

~

2. T5rzshajlitcJ6: Kiindulas alap8..l-
lasb61. Karjaidat nyujtsd fejed fl>le.
HBjolj elore. Erintsd meg lahaidat.

~
3. Fejkorzes: AlapaJlasb61, csipore
tett kezzel. Fejedet mel yen elorehaj-
tod. Korozz vele jobbra. majd nehtiny
kor utan balra.

4. Kark5rzes: Alapallas. Mindket kezedet egyii~t
emeld fel. Tested mellett ~roket irj Ie veliik, elObh
ima;d h.t,af.l,.

5. Szelmalom: Karj aidat egymassal atelleneseni1fo'g.,d .IObbd5, •• majdh.te•.
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9,. Terdhajlitas: Lahak alap8.1lss-
han. Kezek csipon. Emelkedj lshujj-
hegyre, majd lassan guggolj .le es
lassan emelkedj vissza.

~
10•. KerikpamlOzgas:Fekiidj a hatad-
ra, karj aid a test mellett a rcildan,
Lahaidat magasra emelve utanozd a
kerekp tirozast.

~
II, Helybenfutas: magas terdemelessel.

~
i

12.. Fekvt5tamasz: Karjaidon
tamaszkodj, nyujtott llibakkal.
Ki:inyokodet lassan behallitva
ereszkedj faldig. Tested kaz-
ben merev maradjon es ne erje
a foldet, Csak a karodat igenybeveve emelkedJ vissza a kiindulo oJ.
lasba. - Meg tudod csinalni annyiszor, ahany eves vagy?

-AZ ELSO SEGELYNYJJfAS ALAPISMERETEI
SEBEK ELLATASA. KOTOZESEK. VERZESEK

Tanuld meg az itt leirt elsosegilynyujtasi modszerek gya-
korlati alkalmazasat,

"A cserkisz, ahoi tud, segil:' Sok cserkesz szerzelt mar e tor-
venynek becsiiletet: baleseteknel, elsosegelynyujtassal, betegapolas.
saL Tenneszetesen itt is elofeltetel a kello felkesziHes.

Legy mindig kesz, hogy sziikseg eseten elsosegelyt nyujtnass.
Feladatod azonban csak a segelynyujtas, nem a kezeles. Nem vagy or-
vos.Celod nem a baj meggyogyitasa, hanem nagyobb bajok megeloze-
se. C5.ak azt tedd, amir51 tudod, hogy sziikseges.
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:u'."2'4te~SEBEK ELLATASA $,.~~
Leggyakoribb cserkesz baleset,hogy valaki megviigja magnt, vagy

felhorzsolja bOret. Ez esetben legfontl)sabb a szennyezodes es az eros
verzes megakadiil}Uzasa. (Enybe verzes nem art. KivisZli a sebbe ke--
riilt piszkot.) A seb ktimyeket tisztitsd meg. Kend be jodtinkturaval
vagy mas ferwtlenito szerrel. A sebbe ne nyulj. FertO't1enito szer se
keriiljon bele •. Ezutan lass a ktitozcshez •. Fontos, hogy a sebre cssk
steril anyag keriiljon. Kezedet mosd meg, mielott sebet kezelsz .

. A verzes csillapitlisara tartsd a verzo testreszl magasra..
HorzsolasoknaI, amelyeknel a b5rfeLiilet alig verzik, tisztitsd Ie a

sebzett feliilelet alkohollal, vagy desztill81tvizzeI. A sebet kend be
vekonyan sebolajjal vagy vazelinnal. Tegyel ra gezkotest. A kotes ne
legren feszes.

Ha a seb oem nagy, elcg ragtapaszl ratenoed. Ezt sterilen cso-
magoltiik. Ugyelj, hogy a kibontasnlil oe erj a rajta talalhato gezdara-
bokhozl A tapasz legyen eleg szoros, hogy a verzest csokkeotse, de
ne ragaszd Ie a sebet legmeolesen •.

Komolyabb, vagy nagyobb feliHew seriilesre kotes sziikseges.A
fert5tlenitett sebre steril gezt tegyel. Efole vatta keriH. Ez a szivargo
vert felfogja es a kotest puhiiva teszi, Jegyezd meg: vatta oem kerUl.
het kOzveUeniU a sebre. mert beletapad es a seb felszskitasa oclkiil
oem lavolilhato el. A gezt es valtat egyiiltesen tampoooak nevezik.

A tompoot a seb felett p61ytib61, sziikseg eseten haromszogiiken-
dObOl{nyakkend01 kesziih.kotessel rogzited. Akotozesre haszniilt u.n.
mullp6lya anyaga azonos a glhzel. Sii"riibb, rugalmasabb szovesu a-
nyagbol kesziH a calicotpOlya.

Ha a p6lyat a vegtagokon alkalmazod a tampon megerositesere, a
szivt51 lavolabb kezdd el a kotozest es csigavonalbao haladj felfele.
Annyiszor tekerd korlil, hogy biztosan alljon es az egesz sebet lefed-
jet 'A karon vagy labon, ahol a teslresz vastagodik, idonkent forditsd
at a p6lyal, hogy el- ne terj az eredeti ir8.nytol. (1,2,3 abra)

A konyok, hlrd, liibfej kotozeset az iziilel alalt kezdd nehany kor-
rei (4. _abra). Utana folylataskent. nyolcasalakban vezesd a polya.l az

50



iziHet koriil. 'A polya szarai a testresz bel so oldalan keresztezzek
egymast. (S." 8. iJbra).

Jli~~21c~
"

Ujj bek5tesenel a p61yat a teayer es a csukl6kore kezdd csavar--
ni (9. ,,10. iJbra). ,Csak ha a ki:ites mar feszesen all, tekerd a p6lyat az
ujj k5re (11. abra).

A p61ya veget biztonsagi tuvel vagy keskeny ragtapasz csikkal
erositheted meg. 'Ezek hijan hasitsd be a polya veget.Az igy Dyer!
ket pantlikat csok.orra k5tve erositad meg. "A behasitott resz elej~re
a ket szarml k5ss egyszerii 'c50mot, hogy a polya tov8hb ne hasadj6n.

A padttyako'" "'_ vagy "'j_ ~ ~'
sebek bek5tesenel hasznos. Ehhez I.... "
a polyat mindk.et veger51 hasitsd

A

be. , ." :it ~ ~ '-.'--

= '* -- -

A verzeseknek. htirom fajtaja van;
1•. hajs:uxeres, 2.utOeres, 3.gyiijtOeres verzesek.
Aprobb baleseteknel a hajszw. vagy egyeb kisebb erek. seriilnek

meg. 'A hajszaleres verzes egy idO mulva magat61 elall. A sziikseges
teendoKet a sebkezelesnel olvashattad.

Utes vagy magas legnyomas orrverzest okozhat. Orrverzes eseten
hajtsd hatra a fejed, ne szipogj, ne fujd az orrod', hanem igyekezz nyu-
godtan szajon at lelegzeni. Ezenkiviil tamponnallazan t5md el az or~
nyilast es hideg vizes vagy jeges oorogatast helyezz verza orrodra.
Az orrverzes Uyen kezeles mellett rendszerint gyorsan elal!'

Az iitoeres es gyiijt6eres verzesneJ nagyobb erek seriilnek. meg.
Eros venes lep fel. Legfontosabh feladat a tovabbi vthvesztesegmeg.
akad81yozasa. Uyen eset gyors, latolgatas nelkiili cselek.vest kivan.

Az iltOeres (arterias) verzesnel a sebbOJ. elenkvoros szinii-ver1ij..
yell ki a szivveres iitemere. (13. iJbra).
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Gyiijweres (venas)
buzog. (14. abra).

verzesnet aver sotetvoros es egyenletesen

Teend& Azonnol szoritsd el a semit eret. Amig az alland6 jelle-
gil ki:ites elkesziil, tiszta zsebkendot vag)' gezdarahot szorits kozvet-
lenul a sehre es ugy prese!d Ie a verzes helyet. Aztan anelkiil, hogy a
szoritast egy pillanatnal tovahh felengedned, alkalmazz nyom6kotest a
seben. Tegyel tiszta kendObe vagy gezhe csavart kemeny, lapos tal"-
gyat (p.l. ko, fadarab, sth,) a seh Rile. Kosd Ie szorosan p61yaval vagy
keskenyre hajtott cserkeszkendov:~1. Ezt az eljarast hasznalhatod rej-
Vag)" t1irzsseriilEsek eseten is. Utoeres verzes gyakran ugy is meg-
sziintetheto, ha ujjaddal alkalmas helyen nyomast gyakorolsz a megfe-
lelO iitoerre. (12. cibra).lgen sulyosan seriilt vegtagon, ha a nagyon e-
ros verzest mas 'modon nem ,todod elallitani, vegso esethen szorit6kjj-
test alkalmazhatsz. Uioeres verzesnel a szorit6kotest ugy helyezd el,
hogy a szorittis pontja a ver:Zes es a sziv kaze keriiijon.(13. es 15.
&.bra).

Erre legalkalmasahh a gumip6lya. Ha ez nines, osszehajtott cser-
keszny akkendat, ovet, nyakkendot, gumiesavet ish aSZntilhats z. Drotot,
kotelet vagy olyan targyat, ami helevaghat a husha, ne a1kalmazz. 'A
kendot, ovet, 5th. lazan csavard koriii, ahanyszor lehet, majd kosd
meg. (16. libra). Ha a kotes szorossagat fokozni akarod, tehetsz ala
az er feleu kemeny, lapos targyat, (l8. Mra). Ezutan fadarahbal addig
esavard a kotest, amig a verzes megszunik. A esavarasra hasznalt ba-
tot rogzitsd egy masik kotessel a vegtaghoz, oehogy visszatekered-
jek. (17. abra). A hasszu ideig a1kalmazott szorit6 kotes a vegtag el-
nalasat eredmenyezheti. "[zert a szorito katest minden 1O~15 percben
meg kelt lazitani, hogy a verkeringes a vegtagban meg ne ciltjon. A ki:i-
tef>tpontostlIl (6rava! ellenorzou) egy percre lazitsd meg, de kozben
gyakorolj nyomast ujjaddal a sehre. Ha az egy perces meglazitas koz-
ben ujabb sulyos verzes nem indul meg, a kotest nem kell megint meg-
szoritani, de meg hagyd egy darabig meglazitva a helyen arra az eset-
re, ha val ami okb61 a verzes njra megindulna.
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..- Nagyon eras verzes eseten fontos. hogy a sebesiih mielOhb (l~:2
oran belii!) orvoshoz jusson. Amig a;:onban orvost segitseg nem erke-
zik, a szonto katest sohase (edd lc pOl)'uval vagy takarovul. Celszeru
a beteg ruhajarll j6! lathato cedulat ero>,iteni, niirva a kotes helyet es
alkalmazasanak idejet, nehogy megfeledkezzenek roIa.

Vegtagon lev,) gyiijt6eres verzesnCl is alkalma7.hatsz nyomest uj-
jaddal vagy szorit6 kotessel, ha nem till el a verzes magara a sebec
gyakorolt llyomsst61. Ebben az esethen a nyomas pontjanak a seb alii
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keU keriilnie, ugy hogy a verzes a nyamas es a szi v koziiu legyen.
(14. cibra).

A szorito kotest csak vegszilksegben alkalmazd, ha mas modszer
nem hasznalna. Nyomokotessel legtiibbszOr sikeriil a verzest elaJlitani.

MindennemiI verzesneI leg£ontosabb a nyugalom. A piheno testben
az erveres iiteme lassubb, igy kisebb a verveszteseg is. A sehesiillet
£ektesd Ie, hogy az ag)" verellatasa hianyt ne szenvedjen. A verza ta-
got tamaszd meg leheto1eg a testnel magasabh helyzctben.

A nyugalom reszedrol is Contos. Ha gyorsan is dolgowl, megfon-
tolla", kapkodas neIkiil vegezd leladatodat.

~A HAROMSZOCU KENOO HASZNALATA ~

A cserkesznyakkend5 nem csupan egyenruhank tarlozeka. Hasz-
nos segedcszkoz lehel elsOsegelynyujtasnal is. Felhaszne.lh~tod a ko-

~~ ~ .
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tes befedesere, hogy azt a piszokt6l ovjad, a tampon rneg<':rositcsere
polya helyeu, nyorno- es szoritokotesnel, tores vagy fiearn eseten a
vegtag rogzi tesere, stb.

Fontos, hogy a nyakkendPt sohasem tedd rnagar3 a sebre, hanem
mindig esak steril kotes fole .

ACSAL,\O SZOLGALATA
Eleted legszorosabban a hoz:lad legkozelebb allo kozosseghez

kapesolodik. ~:z a csalad, a legszentcbb koteliik. Glyan kozosseg. a-
mely Istell akaratab61'jou letre. Tagjait a sziiloi, a testveri es a gyer-
roeki szeretet kapcsolja ossze.

Te mar nem vagy apro gyermek. Nem szorolsz mindig masok lorno-
gatasara. Vedd ki res zed a kazos munkab61, Te is segits masoknak. A
harmadik C!)erkesztorveny alkalmazastit kezdd el otthonodban, a csalad
szolgtilataban. Neked is vannak kotelessegeid l;salfidoddal szemben.
Ezek elvegzesehez j6kedvuen fogjtil hozza.

Edesapad gondja a kenyerkereset. Edesanytid $okszor ejt nappal-
Iii teve dolgozik a haz koriil. Manapstig !:10kcsaltidnw meg 6 is reszt
vallal a kenyerkeresesbol. -Nehez munktijuk mellett ne okozz nekik
gondot. Ink8bb legy segitsegiikre. Ki:innyitsd eletiiket.

Ismered csaltidod anya-
gi viszonyait. Soha se kivanj
olyasmit sziileidtol, ami ere-
jiiket meghaladja. "Ne zugo-
lodj, na nem kaphatsz meg
valamit. Tanulj, dolgozz ugy,
hogy sziileidnek minel keve-
sebb tildozatot kelljen erted
hozniok. Kimeld ruhaidat, ja-
tekaidat, hogy kes6bb ki"
testvereid i,,; felhaszntilhas.
sak. Igyehu a magad lalla-
ra allni. Sok c'Serkesz kisebb
nagyobb munktik. elvcgzese-
vel penzt f;zerez. Sajat pen-
zen va,,;arolja meg testvcrci
es ma!;a jtitckait, sOLfUzete-
iles kiinyveit is. Legy szem-
fUles es talalekony.
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J:irj nyitott szemme! otthon is. Vedd eszre, hogy mihen segithe~sz.
V:illald rnagadra a hazimunkanak azt a reszet, amelyet cserkesz lelki-,
ismeretesseggc'l dvegezhetsz. Sajat holmidat, ruhaidat, jatekaidat
tartsd rcndben. Ezzel is segits lak.isotokat rendben, tisztan tartiwi.,
Jatsszw kisebb testverciddel. Vigyazz nijuk, hogy edesanyad is kipi-
henhesse magat. Testvereiddel szemben legy turelmes. I

Akkor vegzed a legszebb szolgo.latot, he te vagy csailidod joszel-
Ierne. Vidillmagod, keszseges segitseged, engedelmesseged, figyel~
messeged vanlzsoljon derat mindenki arcara. Nem fordulhat ela, hogy
Ie. a cserkesz, dureas, haragos leg}' a csaladi korhen. Ellenkeza1.eg;
torekedj, hogy eliizz minden bauatot, gondot, rossz han-gulatot kedves
s:loval, vidam mosollyal.

A (salad szolgalataban ertekes emberre nevelheted magadat, aki
mindenkivel szemhen segitOkesz, udvarias ferfi lesz.

A cserkesztorvenyek az egesz orsnek sz6lnak, nemcsak egy-egy
cserkt~sznek. A harmadik torvenyt kovessetek egyutt. Ne csak egyeni
j6tett-alkalmat keress. Nezz korol, hogy orsoddd egyiitt hoI tehetsz
jot. Egyiitt olyan fdadatot is meg tudtok oldani, amely magadnak sok
lenne. I

Kutass fel kornyekedcn olyan csaladokat, amelyeknek segitse:gre
van szuksegul::. Mi lehet ez a segitseg? ~ ~

Laknak a kornyekeden maganos Breg
emherek? Olyanok, akiknek nebez maguk-
nak mindenrol gondoskodni? Segitsetek . \"
nekik lJevasarlaskor; az uzletbol vigyetek
haza csomagjaikal. A takaritiis is nagy
segitseg. Ha kertes helren laknak, sol.
llll.lllkaakad a haz korii!, ami oreg ember-
nek nagy faradt ••ag, nektek konnyu: a kerl
rendbentartusa, lepcsOk takaritiisa, sze-
mel llordasa. Az ilyen segitseg akkor
hasznos igazan,ha nelllcsak egyszer tor-
tenik, hanem ren<!szereSetl. Egymagadnak esetleg uehez lenne, hogy
minclennap vag)' minden masnap elmenj. Az ors tagjai egymas kozotl
beoszthatjiik a szol~alatot.
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Taloo van k6zeledben olyan csallid, ahol apro gyermekck vannak
es a :;ziilOk hlillisak iennenek segit~cgert. A gyermekekre vigYfll.11ikel\
valakinek. amig az ede~an}'a va",arolni jar. Az if'. .'Oegitscg, he ~gy
cserke",z neha jatszik a gyermekekkel vagy setalni vi",zi Oket. EZI U

feladatot i", feloszlhatjatok cgymas kozott.
A betegek oagyon oriilnek, na idonkint jon \,alakl bcszclgetni ve~

liik, felolvasni nekik.
Az orslatogasson meg idollkcnt cgy korhazat,oreg- V<.lg~: ~'ermek-

ouhon t. Kis musorral, szorako "tato bemlltatoval sok gvermek vagy id6s
ember szamara varazs.olbattok ",,,ille,,,delutanokal. Mit rnululhaHok be'~
Lehet enekelni. felolvasni, trern;,; jelendeket elr"adni. I-Ia tlHltok eg\
llepi tancot vagy jelenel"l, azl i", bemutathatjcitok. .-\rvahuzkln -\'a~
gyermckotth')nban iUfckdelu.fan okoz rjroml'l. Hyen alkalmukkor ne c"uk
azt 11luta~s~tok be, amivel ti Illa~atok kesziiltelck. Kfirdl';<zctek llleg,
hogy mi e-gyebhel lebetitek mag<!tokat hasznossa.

Termeszetvedelem is lehet ofsi ~.
felads!: az ors LerenJezhet 01<]-
dar- vagy vadetetot, ha (Ulflukrend-
szeresen gondjat: is vi"eli. Az ors,
viillalhatja eg~'"k'ert vag)' parkresz
feliigyeletet. ftik es gyep-gondozasnt.
Hyen feladatokat esak az illetekes
szemely tanacf';ai. utnsitas<!i "zerint
vegezzetek. BeszEdjetek a7. erdc,",z-
szel. a parkfeliigyelGvel. ~Ia<;kiilon-
ben akaratlanul is kart okozhatlok.

Step jotett lenne. ha ilZ orO'osz-
szegyiijterte azt az oS~7.eget, arnelybOi a csapat egyik leg,;zeseny",bb
tagja taborozhat. Lehet mas orsnek is ta~ja! A jfitettet csenJben, rc1-
tiines nelkiil hajt~atok vi:~re. Pie kerkedjetck vell'.

Mindig keresse U2 ors 1IZ .alkalmat, hogy hoi teh'lt jut. Az f:v min-
den napjan. Van azonban egy idGszak. ,wnikor kiiloni:isen gon,l0lj (l ",'lr:-
relet torvenyere: ez karacsolI)'. Mar nem vag\-' kisgyerek, uki c,.;ak.ka['
ajandi:kol ez iinncpen. Nezd, hogy te hoi segllhet."z, kinek uJhiltsz
valamit. Az temleszetes, hogy sziileidet, testvereideL f0k"'n:lidat n1<"g-

leped vnlamivel. A jo cserkesz nlli",okrn is g'Jndol. Olyanokra. akik~n
segiteni nem lenne kOlelesse~e. Olyannkra, akiknl'k ;<cuki sem ~zcrcz
oromet karacsonykor. Fogjon 6:"sze az ;ir,,: derit"ctek fel. kik HZ<Jk a
kornyekl'n, akik legjobban se"it:-egrc O'ze.rulnak. TiJbb sze1ll tiiLbet lat.
F:griiu konnyebben o~szcgyiijthetitek azt, amire ",ziib:e~etek v<Jh,ltog~:
6r6met szerezzetek,

Biztosan ~-a[\ sok Dreg jutekC'd. Az urs tobbi t<l~janak i:.-:.Tulan
mar keveset jatszolok vcliik. Ma"nak ;lr011l"lt,=,zt're';[Jc. [J" i"''Jlt'rlck



szegeny sokgyermekes esaladot, gyiijtsetek nekik jatekokat. MasJktol
is ketbettek. De.vigyazz: amit adtok, leg:ren jo allapotban. Ne adj1atok
tOratt, rossz holmit. Az ajaudekozas resze, bogy' az Ots e15bb min1dent
megjavit. I

Esetleg egy 5zegeny esaliidnak az a legnagyobb segitseg, ha tU-

bal. cipot gyujtiitok nekik.
Lehel, hogy nem rnagatoknuk kell mindent vegrehajtani .. Sok' he-

Iren ilZ egyhaz vag}' mas szetvezet {Voroskereszt 5th.Y rendez Byujt5-
akei6kat: ruhat, jatekot, elelmet, mas adomanyokat gyiijtenek. Tudd
meg, hogy orsCidse!\ithet-e nekik. E:setleg ismerosoket kereshettek leI
adomanyert. Vag}' a ruktlirban, Mova a gyiijtott anyag erkezik, kell se-
giL<;eg:rakodiisnUl. csomagolasnal.

lia otsod betlehemezni meg}', ne csak jo ismerosokh:oz menjetek
es azokhoz, akile a csapat tamogatoi. Kutassatok lei olyan magyar
csaliidokat, ahal apro gyermekek \'annak, akik meg nem jamak a eser.
keszetbe. Menjetek cl hozzajuk, meg ha messze is laknak, meg ha la-
radsagos is. Ei:eknek a gyennekeknek nag)' elmeny lesz a magyar bel-
lehemez5k meghallgatasa.

Varmak idos emberek, akiknek kozeleoen nines roknDuk, akivel a
Szente"tel to!tsek. Az ot5 menjen el hozzajuk karacsony delutanjan.
Vigyetek kis leldiszitett feny6lat.Enekeljetek el nehany karacs'onyi
.eneKet. I

Vegut meg egy jotett: Szereted a eserkeszetet? Oromel okoz De-
ked? Akarod, hogy masna!:. is legren tesze bel61e? Szervezz orso1ddel
eserkesztoLorzast. Gyiijtsetek uj cserkeszeket a esapatba. Isme1rjek
meg Ok iJi,a magyar cserkeszeteL Igy vlilhat val6ra a eserkesz mahar--
sagszol galata.

\
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Ku",etelmenyek:

K ere L: Bomemissza Gergely tor-
tenete. (Gardonyi Geza: Egri Csil-
lagok nyomanJ

11111111

~. Csaladnd eredeLet ismereo.
Sziileid, nagysziileid, testve-reid
sziiletesi adaLait Ludoo.

6. Ismered lakB.sOI:IkomyebGt. Ma-
sokaL utba lUdsz igazitani.

7. Sikeresen resztveUel megfi-
gyelo jatekban.

8. Legalabb husz magyar nepdalt
tudsz enekelni.

1. A magyar ncrnzet; imakat er;
jehrenyeket kOllYVnelkiil ismereo.
Nernzeti jelvenyekel lcrajzolod.

2. Ismered a cserkeszcl cfcdetet
es a magyar cserkes:r,ct tOrteneLe-
flek fontosabb cflcmenyeit.

3. TutIno a cserkes7:tisztelgcse.
ket, ismered a cserkeszct zaszlo-
it, egycnruhajat cs jehenycit.
Mindig szabalyos egyenruhat vi-
selsz. Szoban e.s irasban ludsz
jeJenteni.

4. CserkeszszolgaIalokaL (orseg,
napos szolgalat) hibHtlanul lcl.ie-
silesz.

ASZEMrUL[S FlU
PRdUJA
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Burnemi~sza Gergely lorlcnele
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liibu. hiitrakotozotl kezu bU!3
mab'}'ar rabok lilltak.-\ torok
feldobta a ket gyereket <\ ko-
csira, a raMolt holmik tete-
Jere.

A janicsHrok tori:ikiil fe-
cscgnck. (;ergo nem erti, de
szemfiile,;cn figvel. Holuk
beszoflnek, meg a lorol, 16.t-
szik rajtuk. Mikor ora nez-
nek, mel\ Vieuskiira, m<),;o-
lyognak. Mikor a 16ra neznek,
ugy integetnek, mini amikor
az ember legyet kcrgcl.

Gergely elnezegette a rab,?kat is. Riitapadt a sz~me HZ egyik !e-
genyre. Milycn nagy a keze! ~~smilyen sokpityke,; a lajbi raj tal Nem
fel. Ha ket keze nem volna hatrahineolv<l, tUn mind elfutna <ltiirok.

Este labort vert a kis sereg. A rahok faradtan doltek Ie a fOldre.
A ki-;; Viea is hamar elaludt az agl'nemu tetejen. Csuk Cer~6 hasalt
nyitott szemmel. :\Jmos volt, de nem tudta le\'enni a szemet' az 5 to-
rokjer6L Felelmetes, kiilonos area volt neb, al a csupa horfej. Mcrt
ahogy a siiveg~t letette, egybeolvadt a feje kopaszsaga az area C5U-

paszsagaval. Es furcsan nevetett. A foginye is kilatszott, mikor ne--
veteH.

V<l.stag szarvusbor-ovet vont elo a dolmanya alol, hog)' a penzt
megosztottak. Az ov mar duzzadt volt a pcnzl51. A torok felkelt es a
szekerekmugement, ahol a laval legeltek.

Gergonek rajta alit a tekintete. Latta, hogy a tOrok kihuz egy fa-
pecket es egy kis nyilason at berakja penzet a nyeregkapaba.

A rabok kozt most egy szotalan, urfomla embelTe lett figyelmes
Gergely.Oregeeske mar, sziirkeszaliillu, logobajuszu. Barna bore sze~
rint lehet ur is, cigany is. 'Az mean vegif:; a balfule sarkat61 husszu
sebhely voroslik. Valami kiilonos szugot araszt maga korlil. Egett pus-
kapor Sluga. Mennyire kiiJonbozik ez attol a masik nagy kezu magV3r
legenyt5!.

Mar alkor csillagos, holdas volt az eg. A rabak is, a torokok i."
mar almaikbrul. kerestek a jovend6t. Gergo is kezdett mar szundikiilni,
de akkor meghallotta a sebhelyest sugdolozni.a feJs7.emu forokkel. Er-
re aztan elmult minden almossaga. Fes7.iilten figyelt."\ bamakt';pu
suttogva magyarul a toroknek:

- Ha szabadon engedsz, ..•.agyonhoz juttatlak!
~ Ha igaz amit heszels7., elhocsiijtalak. Ha nem igal. fcilukasz-

tatlak. Nu, beszelj!
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- (tt ;] kozelben, Kcresztesfnlv.:l_n eJ eecey Peter, aki valaha
Dozsa Gj'orgy seregehen hadakuzolL 0 v~.lt a kincslart6ja. ~lost is a
hazaban rejlegeti minden aranymr,rhajal. Oregember mar, fClkeze van,
fegyveresei nincsenek. Csapatiival konnyen rajtaiithet. Reggel odave-
zctncm - szolt a sebhelyes.

Gergonek a lorka osszeszorult. Hiszen ez az 5 falujat multa el.
I-laza kene menni, ~:z volt Gergonek az eb5 gondolata. KorlilnezetL
CSllpa a1vok. Ha 6 atszokhetne kozti.ik. Dc at kell szoknie, maskeppen
nem keriilhetnek vis;,;za a falubil. Szep csondesen felebresztette a kis
~~\'lit. :\"tan lemaszott il kocsi kiil"o oldalan. Leemelte a kisleanyl is .
.-\.tijrOk or ott lilt eppen a kocsi mellett. Feje a kerck-agyon. A boms--
c;;lItora mellette. Ez bi:wny reszegen alszik, gondolta magaban a fiu.
[kkor jutott eszebe il szlirke. A sziirket is haza kell vinniink _ rebeg-
te ma,gahan.

Am a sziirke ossze volt kotve a kis lorok loval.:\. bekly6t 'CSaK
ki tudta nyitni Gerg6 valahogyan, de a kel kotofekeloldozasa lehetet-
len volt az 0" tudomanyanak.

- A fene UitoU ilyet! - mormogta a csomora. Majd megiat prob81-
gatta. A fogaval is. De csak nem birt veIe. Itt hagyja Edes egyetlen
vu!Oconkajat? Azt nem lehet! Vegre is megfogtu II sziirb~t es vezette.

:\ liiben e1veszeu a lovak lepesenek
a h;;;ngja. Mentek, mint az arnyek.
Nem ehredt nijuk seaki. Egy alkal-
mas fatijrzsoknel folsegitette e1o-
;;zor Lvat a 16 hatara, aztan magu is
felk apaszkodott.

Ultek egymas mogott a sziirken.
f.~151Gergely, mogotte a kislany. Ar-
ra nem is gondoltak, hogy a leanyka
a masik lovon iiljon a biztos nyereg-
he. :\.Z a 10 nem az ovek. A fiu meg-

rantotta a kantart, s a sziirke megindult, ki az erdOb5l, vonta, vitte rna-
gaval a wrCiklavat is.

Az ut sotetes voll, a hold C:'lak homalyosan vilagitotta meg. A
frik lekete oriasokkent alilak az ut mell",U. Gerg6 nem felt t61iik. Ma-
gyar fok a:wk mind, Lsrnerte oketo

IIajaaJhan ertek he a faluha. Volt am nagy orom, hogy az elve.
szettnek hitt gyerekek hazakeriiltek.
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- Hat ezl a szep torok 10val hun '>.::( -:::'II!I
vettetek? - kercleztek t51iik. QI~~ / "':'\$,"",~--

~ ELhoztam - vont a v<illana fiu. \i~,$Jl t '\~.t2~:!f~;??-~"
DoLo Istvan, a nemr~? erkez,:H ~~~;~ ~~( If.:f1\~,,~~j~~~-

ma~ar lovascs~at veze,toJe, cs.oda.l~ ..::;::~~~y- ~fM~~1f1
koza szemmel nezle a kis parasztfJ. ~~l4r~I b_b~<'~\'
ut, aki lovat hozott a torijkt61. -:C-':J ~ ,~~~.!J)~Q~l

Bat yam - mondja Ceceynek - adju ide nekem ezl a gyereket.-
Hadd vig~,'ernmagammal a felfoldre. Vilez! nevelek bel61e . .s folemdte
Gergelyt.

- SzeretnCl-e vilez lenni, Ham?
- SzeretJH~k - mosolygott ragyogo szemmel a ~:erek.
- Lovad van mar, kardot is 5zerziink a toroktS!.
- Hal envim a to?
_ Per!3ze, hogy a tied. llaclban s7.erezteJ.
_ Akkor a pcnz is a mienk - biiszkelhdett Gergu.
_ Micsoda penz, te'?
_ Ami a nyeregben van. Lattam, amikor u torok odadugtu. A n"'gy

almelkodas kozepe~te Gerg6 aztan odasz61 az edesanyjanak:
- j61 eltegye Edes, mert hoInap idejonnek.
- Kik jonnek ide? - kerdik.
- A tiiroKok.- S sorban elmeseli. amit tatoH ~ hallott a torok kc>.

csi-taborban.
Lesz is erre nagy surges-forges.

Az egesz falu megmozdul. Kasza,
csakany, vasvilla keriil meg az asz-
szonyok kezebe is. Dob6 Istvan vite-
zei is. felkesziilnek.

Mire a torok csapat megerkezik,
a Ialil mindenre el van keszii(ve. Nem
is tart sokaig a csetepate. Nem SZB-

mitott a torok ilyen vedelemre s ha-
mar szetsz6rtak Oket a magyar har-
cosok. A fe1szemu torokot meg elfogtak . .\Z meg. hogy n;cglatta a 1<>-
vat meg a rajta iil6 Gergelyt. a szaja is elnydott bamulataban.

Dob6 azttiu kiszabaditotta a magyar rabokat is. Szetosztotta ko'"
zottiik a torokok szedett-vedett zsukmanyat. Csak egy kis kOlln}'u. bar-
sonyhiivelyu kardot tartoll meg.

_ tiornemissza Gergely, jer ide - sz61ott. - Fogd ezt a k.ardot. A
tied. Legy hU'viteze hazadnak, jlimbor szolgilja az lstennek. Aldus es
szerencse legyen fegyvereden.

Felkototte a kardot a gyerek derekara es homlokon csokolta a kis



sok

vitezt. A kisfiu megilletodve fogad-
ta a megbecsiilest. Ujbol indulasra
k.;;szen voltak, mikor Doba Istvan
megkerdezte Gergot:

- Hat nem felsz-e, fiam?
- Nem,

- Ez az elso, Gerga, hogy ne
feljen a legellY s legyeI olyan szem-

Gardonyi Giza nYDman

. .
NEMZETI IMADSAGOK ES JELVENYEK

~IAGYAR NEMZ[TI 1;\1:\DS~GOK

Ezeknek iegalabb az elsa ket verssza-
..:at tanuld meg. De mennel gyakrabban 01-
va"d vegig e szep ki:iltemenyeket. Megisme-
red altaluk a magyar multat, dicsoseget es
banatot .. -\ Magyar fJimnus~ minden idOk,
minciell magyarjanak kiinyi:irgese az Urlsten-
hez: hli:laadiis, dicsoites.

Mindig hangosan enekeld a HimnuszL,
ll..l arra alkalorn nyilik._ AI"ir zenekar jat-
sm, ak/ir cgriittesen eneklitek, allj vigrnzz-
ba. Egyenruhaban vib'YazzaIlas es tisztel-
ges a tisztelctadas modj_'1-

<::=I~
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.•..\.••.t"''"' "id.,H.HII\INUSZ.
("fI magyar ncr zivatllflJ;< 5zazadaib61.")

I!>ten, aldd meg a magnHt
J6 kedvve!, oo,;eggeL
Nyujts releje vcdS karl,
Ha kiizJ elleno<cgl'.el;
Balsors akit regen tcp,
"ou: ra vlg esztend5t,
Megbjinh5dte mar e lIep
A multat,; jovendlit!

Oselnket felhozad
Karpat szent bcrcere;
:\ltdIad nyee! szep huzat
BendeguzlIak vere;
S merre zugnak habjui
Tiszanak, Dunooak,
Arpad hos magzatjai
Fe! viragozanak.

Ertiink Kunsag mezejeu
I~rtkalasz! lengettel,
Tokaj szOlovesszein
Nektart csepegtettd.
Zasz16nk gvakran pl8.0talad
Vad torok sancara,
S nyugte Matyas bus hadat
Becsnek hiiszke varJ..

Hajh, de buneink miaU

Cyull harag kebledben
S Iesu j tild villiimi Jut
Dul'!:~o rellegedben!
:\lost rabl6 mongol nyilat
Zugattad felettiink,
Majd torokt';l rabigat
Vulluinkru veuunk.

lIanyszof zellgett ajkain
Ozmun vad ucpenek
Vert IluJunk c,:,onthalmain
Gruleddmi enek!
Huurszor tamaJt tenfiaJ
Szep ha zUm, kebleJre,
S leHel magzatod mlatt
l\1<'lgzatnd hamvedrel

Bujl az uldo;.'_ott s fele
Kard nyult barlangjaban.
Szertenelett s nem Ide
l10njut e haL:uban.
Herne hag es vol~ybe 51.1\11,
Hu " k etseg mell elte.
V,srOLon llib"lniil
S liingknger felette.

Vur allot!: most krjiJalom;
Kedv "orom ropki:iutek:
Haliilhi;r~es, "irulolli
Znjllk flU\f heJyettck.
S :lh, sZdbad"fig nem vlrul
,\ holtak vereLiiL
~ln7,o r;]u~iigkonnye hull
Arvak hu ,.zemebul!

SlanJ meg, Isten, ,! mag:;nrL
Kit ves7.ek hanyan"k:
Nyujt" fel.<je vcd,) kart
Ten g( ren klnj anak.
13alsor", <lkit re~en tcp,
llozz fa vlg C"LlClldot,
MegbunhuJte nHlr C ncp
A multat s jiivendut!

{ria: Kijlcsey Ferene {lIn31
Megzene.<ile!tc: Erkel Fere/lc (184.";)
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Hflnldn& rendliletlenliJ
Lcgy hive, oh magyar;
Bi:ilcsod ,,2'; ma.jdan sirod is
I\lely apal s cltakar.

:\ nagy vilagon e kiviil
Nincscn ,;zamodru hell';
:\ldj(}n vag)' verjen ,;or" keze,
Itt i'ilncd, halnod kell.

[z a fold, mP.l~en annyiszor
:\piiid vere folrt;
Fz, melyhez minden szenl nevet
l:gy ezreuev esatolt.

Ttl klizdten.ek a honerl hos
_~rpad hadni;
itt lort~k 08SZC rabigul
lIun)'adnak karjai.

Szuhadsag1ltten hordoziik
Veres za,;;-!oit!>lt,
S clhulltnunk legjobbjaink
;\ hos"zu h.HC alall.

l~s annyi babzcrencse kozt,
OJ:, sok I-iszal}' ulan
~legf()gyv,l bar, ,Ie tOrvc neru
E:J nemzet e bazan,

5 nepek ho.zaja. nagy viLig!
Honed hatran kiBlt:
"Fgy ezredevc,.; szenvediis
Ker diet vagy halall!"

t\z nem lehel, hogy annyi sziv
Hiaba onta vert,
S keservben annyi hii kebel:
Szakadt meg a honert.

;\z nem lehet, hogy es:;,.,
f<=soly szent akal"ut
Hiiiba sorvadozzan ak
Egr atoksuly alatt.

Meg jom kell, meg joni fog
Egy jobb kor, mely utan
Buzgo imadsiig epedez
Szazezrek ajakiin.

Vag}" joni fog, ha j6ni kcll
,-\ nagyszeru halol,
Hoi u tcmetkezes fo!ott
Eg}' orszag viirben all.

Sa sirt, hoi nemzet sii!;l..ed el
Nepek veszik koriil,
S 1\Z ember mill loinak
Szemeben gyaszkonny iil.

Legy hive rendiilelleniil
Hazadnak, oh magyar!
Ez eJtet6d s ha elbukaJ,
lIantjavn! cz takar.

A nagy vilagon e kivlil
Nincsen szmnodra helv;
_~ldjon, vag)' verjen_5~rs keze,
Ilt elncd, halnod kel!.

Irta; Vorosmarl}' Mihal}' (1836)
Meg~enesilclle; Egress}' Beni (1840)

~'Y4~t<Ag~~AJ
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Kl5iC$cy Ferenc, n Himnusz ki:i]toje Szodemeteren sziiletetl
1790 augu~zlus I.-en Szlilei koran meghultak. Magiin~'i)Slln \'egezte
iskoliiil Debrecenben. Elete ju\'areszel birtokan gazdalkodvu tijltijtte.
Itt irta meg hire~ fjloz6fiai e,-; kritikai tanulmanyuit. Kijlt6, kritiku~ es
politiku~ volt egv szemelybel:. IWlhdmunkban 6 volt cl>,o pnrtfogoju
a ncpdaloknak. ~lint $za!.uulr tne~'ye orszaggylile~i kovete, sok sikert
aratott szonoklataival. Koltc~zete a bzafias eO' bOlc-odeti iran)'t ko-
vette. lS38-b,11l Szatmurc"ek en hal t meg.

Erkel Ferenc, Gyulan sziile!ett 18lO-ben. lenei m(ik6dc"Et
Kolozs\;arott. az ottani szinhaznal kezdte. Innen keriilt [e! n l\emzeti
Szinhazhoz kannes!ernek. 6 a magyar mil zen\:: atyja. () teremtette meg
a ncmzeli mag .....ar operiit. Turtenelmi operiii kijziil FUnori Maria (1840),
Hunyudi I.as;;{,j (843) res a l3an" Ban (186]) ITlaig is ut61 nelll crt re-
mekmu\'ek. 6 hivta eletre a rnngrar [il~(IrmOrliai zenekarl, r\nnnk ;;0-

kaig vezet6-karm'c;;lere volt. Sokoldalu e", ga:zdag elele 1893-ban crt

veget.

Vi.irl;smarty Mihaly, a Szozat k61toje, 1800-b<1Il 5ziilf~tett Pusztll-
nl'eken. Elso sikefl~t Zalan (uuisa cimu hoski:iltemenye\'cl arattu. Et-
t51 kezd\'e natalrnasnn ivel fel palyafutasn. A mag\'ur irodalolll legnu-
gyobbjainak egyike. Az irodalom mint1l.n agaban sakat ulkololt. Cwn-
gar es Tilnde cimu mcsedrIDmija halhatull<lIl crtek (1831). :\ magyar
nernzet szabadsagharcat (848) minderl ercjc\'el "'egilette. A ;;zabud-
sagharc bukasa lelket gy6gyithutatl<lnnl megsebezte. Ez idGb51 val6
villighires k6ltemcrlre, Ii Ven cigany .. V6rOS'lI<lrtv "Ikottd irodaltllunk
le!;ifinomabb noalakjait is. 1855-bcn Budapcsten hun}"t e1.

Egressy Beni, a Szomt meg?ene.sit6jc, IBl4-t61 1.851-if!; elL Ta-
nit6b61 ;;zine,,;z lett. Ke;;obb zeneszerzo eO' szinpadi szi:.ive6ir&. 19uzi
szinha:zi ember volt. Nagyszeruen ismerte a ",<,.inpad vilagat. E:zert tn-
dotl iie:,'es dul- es operaszovce:ckct, ",ot hata":'''" zenet i", irni, anelkiil,
ho"\' k'iemelkedo zenci tehet':'~g lett yolnu. [rlel Fer~nc 0penii koziil

o.
soknak 5"irta (\ szoveget. A 5zo7.at zenej eben az akkor tli \."ntoO'\'crbun-
kos TIluzsika elcmeit hasznait,l fd.
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f:lt koveti nz cstt eneh:

Reggeli ima a taborball.

F:des Jezusom, Teeled jarulok
ezen ;l reggelen. Te oriztel az ejen
Ill, fogadd erte 111ilamat. Te adlad
Ilpkcm ezl a napot. Alert adtad, hogy
jol fclhaszniiljam lelkem javara es a
Te dio::so,;;egcJre. Melto akarak lenni
kegyelmeJrc. En),;;en fogadom, hogy
a mai nopan il Te tanitviinyoJho:t: il.
IQcn fogok vi<;elkedni. Koteles,;;cge-
mel ponto;;;an eO' lelkiismeretesen
tcljesitem. Kerlek, cdes Jezusom,
leg)' vclem e~e"z nap, CS add, hogy
helye"en ha,;;zniiljam fel ezl a napat rna~am es mesok Iclki javara es
a Te dic;:;oscgeJre.-\men. _ Miatpink. ..

l~:ztkoveli a ReggeU erick:

RagY0j;va {cnyUk mar a nup, az (]rho:: sz61ljon enddlnk,
II"SY mind{'fI w-Iot u-::::unel, jarion ma mindcnutt velunk.

E8ti ima liiborO<ln.

~.:ted jarulok flap! llIunkiim utan. szeretctt Jczusom, hog)' sziir.,ol
'ldjak s,ifarkadii"onJrol. Ismet velem volt~l c napon, iSlllct elhalmoltal
szcreteteJ jeleiveJ, j6sii~os Uram. Szegyennel es szerelellel adak hii-
La' mai j6tctemcnyciJert. Vajjan szereteuel ViSzolloztam-e CikeL?Mel.
tf> mlll.lllJ-e i.l l1'f1i llapOIl szeretelcJre? Szentlelek Uristell, joij, \-il6.-
gosits fel, hogy 18s5;oo, mivel viszonozlam rna dZ cn Uri.lllljosiigat.

(Viz;.;gald me!\ leI kii smeretedel,)
Fcijd.llollllllOll latom, LJrarn, hog)' a mai napon iSIlH~(sZUmos bunllel

szomorit(jtt,llak meg TegeJ, '-Iki legjobball slerelsz eogern, lis i"met
be5zcnnyeztclTI hi.llhalatl<lll lelkcmct, a Te keped masat. Teljes szi-
n~mj,,)lb,il)om \'ctkeime\ es ems en felteszem ml1gamban, hogy lobbc
semmi hUllncl meg ncm biintalak. Kerick, Liram, orkodj felettem e:zen
elZ "jsLaLill cs add, hOh'Ya holilapi napot a mainal jobban IJaszualjdm.

-\[l)"en.

.
!I lIaplldog IC/lldu::utt, Tereml/ink, kirullh Tcgcr1et,
,ffo,atij vdulil.. /,cgyc!mcscn, ori~::cd, rn'jad n/;pedet.



1. il magyar :;asuo, a honfoglaJo Arpadok hctsavos (neg)' pirus,
harom feher) jelvcnyebOl (Ilakult ki. A nephugyomauy a het honfoglal6
neptorzs (N)'Ck, Megyer vagy i\'lagrar, Ki.irl-Gyarmat, 'Llrjan. Jello, Ker,
Keszi) jelkepezesct Uitja a !let savball. A helsavos magyar zRszl6 Ie-
kintheto 'nz e!",o nemzeti jelve[\)'nek Eur6pabun. (.-\ tohbi orszal;0k
csak a francia forradalommnl kezdodoen husznallak
nemzeti je!venyeket.

A mngrar kettoskcreMt osi formajat 1180 kurul
TIL Bela kiralyunk vezette be, mint nagyhatalmi jel-
venyt. I1yen magrar keresztes ztlsz(6k alatt vezette
sereget II. E:ndre es Hunyadi ~1<'ityiis.E zaszl6k
alau (Crux) gri.illck ossze D6zsa Gyorgy parasztse-
regei a keresztes hlihorura es inn en vettck nevuket
II. Rak6czi Ferenc kurue szahadsaghareo>,ai, ami.
kor a kuzepso voros savokon a "Justum Causam Dc.
us non Derelinquet" (az ig3Z iigyet az Ur el oem
hagyja) felirut vall. E: szabadsaghare buka"a utan
071J-hen) a csaszari katonak aNagymajtenyi sikon
mind elcgettek ezeket a zaszl6kat.

184B-ban a haromszinu zaszl6 lett az uj "z<lb<lJ.
"agnare szent jelvenye. Piro"ra festettc u hosok
vere. Feher szine u magyar beesiilel tisztasagat
tiikrozi. Zi:ildmezoje az {Jet es remenp;cg »zinehen
ragyog.

A zaszl6k valamely nemzct, csnpat vagy kote-
lek egyi.ivetartoz<l»iit fejezik ki, szent jelkepel a l1.'I>or,c

kozossegnek. L lsmero a zaszl6t! 2. Tisztelegj a U'>1.~'"
zaszlo elSn! A tiszteletadiis clmulaszlasa szegycn. 3. Ki.izdj a zaO'z.
16 megbecsiilesecrt! 4. Minden ziiszl6t ugruno1yan megbecsiilcsben
reszesib, mint sajat ncmzeti ziiszlodal.

A zaszlo eo; looog6 kozi:itti ki.ilonbseg a felftiggesztcs modjaban
mulat.kozik. A zaszlot a rudhoz rogzitik es azt ;illalahan kczhcn hL'r--
dozzUk vagy rudaslol tuzik ki. A looog6t nem tUzik ki, hanem rei von.
jak HZ erre a cetra szolgii16 szabau tcrscgben a1l6, vagy el'i.iletre sze-
relt Srfara.
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2. Magyar cimerek.

A magyar eimer legregihb elemei a csikok \piilyaJd. Az Arptidhazi
kirwyok idejeb5J vale; cimereken mar ott taLiljuk Oket. A vegyeshazi
kiraIyokat kovetO Habsburgok alatt tilbb izben szabaJyoztlik a magyar
cimert. A legutolso rendelkezes l1t8.n(1874) keriilt hU3znaiatha a Kis.

~

cimert.ent ismert nem<:eti jelvenyiink.
. A kiscimer a pajzsb6l es folotte a koronah61 all.

A kiscimert ket feher. h5rl1hajl1angyal tartja. Angya-
. . 10k hetyett johbfel5l makktenneses toigy, balfelOl

hogy6tenneses olajag (baberiigl is koszoruzhatja a
cimerpaj zsot. A.paj zsot kozepen Egyenes fiigg51eges
vona! k.C.tegyenl5 reszre (mez6re) osztja. A JODbme-
zaben nyol c voros.eziist <tebat vorossel kezd5do' es
eziisttel vegz5dQ) Say van, a bal voros mez5ben lold
harmashalom emelkedik. A narmashalom sliliziilt. A
legmagasabb hillman otagu aranykorona nYl1gszik. A
koz epso halomb61 emelkedik ki a ketto:;; e zust kereszt.

A CSERKESZET VAZLATOS TORTENETE

A vilagcserkeszet megalapit6ja Lord Robert Stephenson ~yth
Baden-Powell 1907 nyaran tarlotta 400rssel Brownsea szigeten az el-
55 cserkesztiibort. '''Scouting for Boy"," c. kony- ,r.
vehen foglalta ossze >l eserkeszrendszert, elet- .4
fonnat es a celt: a szeretet paranes.it. A krisz-
tosi evangeliumot ugy foglalta be a tiz cserkesz-
tOrven)'be, hogj' sohasem tilt. A fiuk vilaganak
megfele15 keretet n)'ujt gyakorlati tevekenyseBre .

• ••
]909 A nagybecskereki gimnazium ertesitoje ismerteti eloszor Ma-

gyarorszagon B. P. konyvet es munkaj.it. I

1910 Dr. 'Szilassj' Aladar meginditj •• az eleo magyar cserkesz..:sapatot.
1912 december:2f!:. Megaiakul a Magyar Cserkesz Szovetseg.
1913 Vagi tutajl;'t 105 cserkesz reszvetelevel.
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1937
1939
1940

1919

1920

1922

1924

19215
1927

1929

1933

szept. Ujjaalakul a M.Cs,Sz.- A kiilfoldi tapasztalatokbol tanw-
va. mintaszeruen oldjak meg a felekezeti kE:;rde~eht. A kort £el-
evszazaddal megelozve kozos imaval, egyseges akarattal folyik
az egesz orszagra kiterjedo munka.
I. .vda,;jal1lboree: (London) Magyarorszag nem vebetett reszt.

Gr. Teleki Pal az elso focserkeszunk. - A trianoni Magyaror-
szag elzartsagabol kiilfoldre ulazo csapataink tOrnek ki. Felve-
szik a kapcsolatot az egesz vilag ifjusagaval.
If. Vilagjamboree.' DaDia (Kopenhaga). A magyar c~apat'vilagra-
sz616 sikert arat; Amerika es Anglia mogott, a harmadik helyet
szerzi meg. A viziszamokat mind magyurok nyerik meg.
Megyeri Nemzeti Nagytabor, 8.000 resztvevovel.
Magyar cserkeszek a gyoztesek a helsingori nemzetkozi viziver.
senyeken es a.kandersegi cserkesz-siversenyeken.
Ill •. Vilagjamboree: Anglia (Birkenhead). 850 fonyi magyar c~a-
pat tanccsoportja, zenekara s kiallitasa 6riasi siker~ megbe.
csiilest es sZWnos baratol szerez.
IV. Vilagjamboree: Magyarorsz8g (GOdoIIO').
Teleki Pal paranesnoksaga alan 15 ezer kiilf6ldi es ugyanany-
nyi magyar cserkesz taborozik GOd(jllon. Dtana a kiilfoldi cser-
keszeket meghivtalc az orszag kiiJonbozo reszeire. hogy megi,;,-
merjek Magyarorszagot 5 baratai legyenek.
Agodolloi jamboree vilagszerte ismertjelveny e a c~odaszarvas,
amelyro1 B.P. a kovetkezO'ket mondotta: " ... GOd(j115negy uj je-
Wnk van. MindnyajanMagyarorszag Feher SZllrvasanak a jelve-
nyet hordjatok. Azt akarom, hogy kirlcskent orizzetek a jelvenyt,
amikor hazaertek ... A regi magyar vadaszok kovettek Ii csoda-
szarvast. nem azert. hogy megi:iljek. hanem mert liZ vezette Oket
a vanaszat es a hajtas oromeben. uj osvenyre, uj kalandokra. a
boldogsag fele. Tekintsetek ugy a Feher'Szarvasra. mint a escr-
keszet" tiszta szellemere. arnely elore es a magasba ugorvan.
or(jkke vezet benneteket, keresztiil a nehezsegeken. a eserke-
szet eeljainak a kergetese kozben uj kalandok fele - ezek it

eel ok roviden; ki:iteiessegeitek teljesitese lstennel, hazatokkal
es embert8.rsaitokkal szemben aziltal, hogy teljesititek a eser-
keszti:irvenyt. "I1ym6donmindegyiktek segiteni fog Isten orsza-
ganak a megval6sitasaban, a beke es j6akarat uralkodasanak a
fijidre elji5vetel eben ...••
V. Vi16gjomboree: Hollandia (Vogelenzang).
Az elsO' leanycserHsz Vilagjamboree (Pax Ting) G(jnollon.
Az orszag legkitiinobb nevel5i kidolgozzak a nepi hagyomanyok-
ra alapozott uj pr6barendszert. Teleki Hagyatek neven ismerjiiL
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19-11 I::laden-Powell es Teleki Pat halala.
194.5 A II. Vilaghaborn ulan ismct megind,d a tllunka a "Cserkeszfiuk

Szovet:>ege" kcrctcben.
19iti Megalakulnak uz e1s5 kiilfoldi csapataink Nemetorszagbun es

AlIsztriiibun.
1947 Vl. Vilagjamboree: Franciaorszag (Moisson). 200 magrar c~er-

kesz ve",z reszt utolso magyarorszagi kepviseletkellt.
Kiilfoldoll Kighaflluki Farkas Ferenc focser!"i:sziink vezeLt~sevel
hlegulakul a "Teleki Pal ,'\1agyarCserkesz Munkakozosseg."

1948 aprilis 8. Magyarorszagon b~nyszer alatt feloszlatjak a cserke~
szetet.
Kiilf6ldi:in atulakul a C;;. Mllnkaki:izosseg, Magyar Cserkesz :Szo~
vetscgge.

1950 A kivandorlasok soran a viliig minden taiara eljutnak- a magyar
cserko~szek. ~egy keriiletben (Europa, Eszuk~ cs Uelamerika,
AusztrriJia) 15 orszagban olakulnak meg a csapatok.

1951 VII. Vilagjumoorce: Aus7,tria (Bad 15chl). :\ magyarsagot elso
izhen kiipviselik kiilfoldi mal;Yur cserkeszek.

1955 VlIl. ViLagjamboree: Kanada (Niagara-on~the~Lake). 16 fonyi
magyar kepviselet. E:15oregostabor, I3raziliiiban.

1956 okt6bcr 23. BuJapesten rovid idore ujra megalakul a Cserkesz
Szovetse{;.
:\.forradalom utan szamos cserkesz'es vezelo menekiil nyugatra.
Bekapcsol6dnak a kiilfolJi magyar cserkesz mUllkaha.

1957 IX .. Jubileumi Jamboree: Allillia (SlJtton Coldfield). 90 magyar
cserkesz kepviscli a magyarsagot, f:uropa. es Amerika 6 orl,,:z.a-
gab61.

1959 X. Vitugjamboree: Fiilop~szigetek (~Iakiling Park). 6 magyar
c;;erkesz ve"z reszt.
A kiildiitlseg Koriisi' Csoma Sandor sil'jat is megkoszoruzza a
HinHllaja toveben, Darjeeling-ban.

1960 :\ M.e". Sz. SOeves]ubileumi Nagytaboranegy vilagreszb~n.
1963 XI. Vilagjamlwree: Ciiri'igorszag (Marathon). 15 magyar cserkesz

vesz rc""zi.
J964 Sik Sandor Cserkeszpark llitesitese.
1965 Teleki Pal cserkeszhaz es muzeum ulapitiisa.
1966 Nelllzeti Nagytaborok neg)' vila,greszhen.
1967 XII. Vilagjumboree: Egyesiilt .-\lIamok.

(!o'arrugtlt Stat~ Park)
]970 Tobb, mint 6.000 magyar c,;erkesz keszlil negy

viliip:res/.en a klilfoldi magyar cserkeszet 25 eves evfordlil6ja-
Iluk megiinneplescre.
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rv>iP5~~~~~-q;:s
Cserke:sztestver! Te is reszese vagy e hatalma>:< tesln~[ikoz<:l"-

segnek S orokose vagy e gazdag hagyomanrnak. Bij:"zkcn v"llhatod
magadenak e dieso tijrtenelmel. Legy melle; ra! Most u Ie akamtodon s
erO~eSZil.eseden, ~serkesztestvereiddel valo osszefogason 1I1Ulik, ho,,11
a.lang kE oe aludjon! Hog)' a JOY':; evtizedekben merre naiad s milve'n
sikereket er el a magvar cserkcszet Te t6led fiigg! .

Cserkesztis7.telgesck. e~ycnruha. esen.eszrangok.
c~apat~, rah es ursizaszlOk, jclcnles - kerdcrn ir<lsban.

Ismerd a cserkesze~yenruha jelvcnyeit; hordj mindig szabcilvos egycn-

ruh at.
Tisztdetadasi {t'nnak:

a/ Sapkabnn:;Jobb kezedet cserkcszkoszontesre formulud es Uf!!'

emeled fiji sapkadhoz, flo!:,'y LIZ ujjak a jr)bb ha:iillick f6lL)tt .1 ~upkcl

szegelyct erintsck.
b! Sapka nClkiil: (Cserkesz vag)' polgliri ruhaban). Jobb keze,\el

cserkeszkoszonte-;re forrmilod C~ ugy emeled fel. hoffi' uz ujj.lk .1 jobl!

vall magassugiiba keriiljenek.
c/ Cserkcsmtthonba belepve: S"pk6dat balket.ben tartV>1, f6hnj-

tussal fejczed ki tisz.teletedet.

Jel~ntkl! •.es:
]elelltkezned h.ivulalos tenykcdcsnel kell (pI. "'7.o1galatban, N":'~-

gen stb.). A jelentkeze!3 szovcf!:e a kovctkczo: "P,lfnnc,",no\;ollL, \.'1:'.
'10. sz. csapfltbeli cserkesz jelentkezcm. mint t1iboror."

1
fl ernu!at!ro ~as; & '

Ha cserkc>:'z.mel'lllf)zdulasokon oly,m ~ ,A";

vezet6kkel es cserke,-;zekkel tulalkozol, ali- ' ,
ket nem ismersz, a:z alab!Ji llIlldoll mutatkoz-
viI be: "Paranc,;nokolll (vaf'ty: or''''l.'zctum,
stb.) Udvary Tioor .1110. ,;z. c<;apalbdi cser-
ke,;z, bemutatkozom. " Et'yenranf!;u (serke-
5zek kozut lTlindi~ HZ Ildt'llri(lS(lb!) Tllutulko- ~

;:~,:.' 016>'0',"m"6'~ "ok ",,', ': ~j )j
~!! -I.-J~t
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ScitoTszemle:

A napostiszt (eltallioan ::;lipszo\'i:i.l)jelzi a szemle kezdetet. Ez az
egesz taborhan mindenkinek szol. A satorparancsnokok (orsvezet6k) a
sator elott sorakoztaljak cserkeszeiket, majd "Pihenj"-ben varjak a
szemlel5 e101jaro megerkezeset. A szemlel5 kozeledtekor a satorpa-
ranc,;nok "Vigyazz!"-t vezenyel es jelenti: "Parancsnokom (vagy:
Napostisl.tem"), a..•.. ors 8 cserkesz!" A szemlelO' valasza rends'ze-
riot ez; "KoszoDom, pihenj!" A satorparancsnok, cserkeszei fele for-
aulva vezeoyel: "Pihenj!"

Nero sziikseges azt is jelenteoi, hogy az ors "satorszemiere eo
gyiitt all", mert hiszeo a napostiszt azert sorakoztatotl A szemlel5
el51joiro is tudja, nagy a cserke;;zek miert alloak a satraik elotl. Le-
gyetek mindenben a {cheto- legegyszeriibbek. '

A satorparancsnok a"szemlel6 el51jiiroval megy, amig az ellen6rzi
a sanat es kornyeket. Jegyzetfiizetebe beirja a tal a.l t hibakat. Az e161-
juronak a satorkorlethOi ~'alo tavozasakor "Vigyazz"-t vezenyel cs
Kozli a satar lakoiv<tl dZ eszlelt kifogasokat. Intezkedik n hibak hely-
rehoza;;iir6i, azulan "Oszolj!"-t vezenyel.

Cs erk es ze gyenrun a.

~gyenruhank cserkesztevekenysegiink
Olllllkao!tonre. Viseloje a tiirsadalombun
miodellkor a cserkeszetet kepviseli. Cser-
keszruhank nemcsak a cscrkeszct, hanem a
magyarsa.g jelkepe is.

Cserkeszruha viseic;;ere csak 3Z jogo-
suit, aki igeretet, ill. foga,bJOlat tell. Oltoz-
kodj el5iras szerint. A szab8.lytalan egyen_
ruha visel6je ruhazkodasaval fejezi ki, hogy
.:..jovobe/l nem ohajt ki:izassegiink lagja llen_
ni, mert kcptelen ,;zahalyainkat Olegtartuni.

A cserkes:z.-ruhadw-abok ieirasa.:

al Cserkcszsapka: 130cskuy szuba;,;u,
zaldes-bama szovetb51. Baloldalan hamm_
szogletu aiatet (Ii nyakkendO 'Szinenek meg-
feleloen), rajtu topan. ~:l0l ket li/ioOlo.";~o'lllb,
fcliiJ cserkeszjelveny. UnnepClyes kiy~nu.
lu,;ok u1kaltiulvaJ arvaliinyhaj" " sl.lflKa bill-
oLblan.



b/ Cserkeszing: Zaldesbarna szlnu. GaWirmL Ketoldal! s.zivala-
ku Ieh'J.jt6val, (eden zsebbel. r\ vallon mindkel. olJalor. 3-5 em. sze-
les, a valtba bevarrott 10 em. ho~szl.l vallpan.t. /\7. log \liia 5 em, ~Zf:-
les kezel6vel vegz6dik, amit egv ~omb zero

e/ CserkcRz-oyakkeodo: Haromszoglelu keotla, cgyenl6'szRI'Il h4-
romszog, atfog6ja 70 em. A nyakkend6" szine: k!sc,,;erkeszekiihuzavi-
nigk ek; e~erkes zeke (l.;ibon'ero, honkcreso es hon foglal6) zol d: ors zag-
cpit,) (rover) eserkeszeKe szurke; ferfiescrkes7_eke barnf!. A nrakken-
dogyiirii barna b6rszijb61 kes7.iill., harmas fonassal. Cscrkesztiosztek
az A:ltaluk vezetett eg)'seg zomcnek nyakkcndoszinet \'iselik.

d/ Cserb~sznndnig: ravid oadrag, zoldes-bama poszt.Sb61. Oldalt
e.s hatul. 2-2 zseb. Pap, ;]1. lelkesl cserkeszti«ztek hosszu o>\drag';t
is vi",elhetnek:

e/ C~erkesz~;v: .~.5 em. 5zeles. er')s. ",i:itctJ:.am" marhab6t",zij,
elOJ.ko~t-reszes lilimr.os csaual, "j6 m~nkal" vagy tIt egy r';sen" fel-
i tassal.

t/ C~erkeszharistl}"a es ('ipo: Zaldesburna 'szinG terdhari!"nya.
e'g)' uji'" "",.hujlaoou1. Barna 'g'''. vagy~

A cserlufszmha. jelt!e/lvei: - _ • _ < ~

al C>;erkeszjelveny: Haromagu, sliliza1t lillo,n,
amelyet a karona fog ef.!:ybe. 26 mm. mag"'" b ~~
mm. sze!es, sargarezbO"I ke"ziilt.

h/ Hovutartozasi jelvenyck: Nemzeti;;cg-unket
!is esapatuokat jelolik meg. A n~rnzeli hovat;rtoz6-
sag jelveoye a lIun{;aria j;lveov: 9 em. atfo,!';oju es

5 em. magassagu haromsz;jg. Knzepen van a koron"" magyar kisetmct.
ket oldalan angyalokkal. !,Iul az iitfogojan .
1 em-es csik van piros szinG Hungariu fe!i-
nissal. Az egesz jelveuyl 1 mm-e", «arga
himzes kerelezi. A jelveop kOlvetleoijJ it

joJ:.b ingzseb hajt6kaja rolott viselji.ik.
Csapatjelveny; a -;upkn jobb oldaliin van

a IS mm. magassagu fem.csapatsziim. Csn-'

patszamot viseli.ink ingiinkon ].';; a,.; ing jobb
ujjan. >l vallvarnis alntt 3 UJJnvtra kelt folyurrni. 3 em. atmcrojii posz-

~

todarab, koZept'll fC~lerrel I~imzett '"'zam eO' feher himzesu
G ~ kercL A sZflmvk korb"!o 2::>mm. oHl.ga,;<"ugu',k. ,\ himzes

~ 'I r , r J •

< '"'zc essege mln(l a "'Mlrnofl!. nJwd a komel .1 mm• .-\ jel-
\'~fl' alnpanynga egyezlk UZ 109 '"'Zloevel.
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c/ Kepesih~si jelvenyek: Neg}' focsoportra osztjuk:

I. Pr,Sba es klilonproLa jclvcnyek.

Tahorl'crI;' prob/l. je! vcnye: A "Leg)' resen" szalag, a-
mel}' 4..') em. szetcs, .'1em, magus; 'llapanyaga ill. szine
megegyezik az ing szincvel. (Ez egyeLkent vonat.kozik
uz osszes pr6ha c;; kiili:inpr6ba-ielvenvekre

lIu nk cr,'sl!, proba jet venye a c"erk eszl i[10m, a "Leg)' re-
sen" szalaggal. Magussfiga 7 em., szelessege 4.5 mm.
A liliomot s,irga fonnUal hilllezziik, l<lpo" oltesseJ.
/lun{ngiuio p,,;ba j«tl'enrC n cc;crkeszliliolll a "Legy re.
s~n" ;;";llaggnl. huhcrkoszoruval. A ko,,;zoru a "Leg)' re-
"en "zalug felcH kezd6dik es zolddel himzett. MereLek
nlP.~egyeznck a honkcrcs5'probl.l mercleivel.

Mindig c,,;uk a me~,,;zerzett legruaga,,;ubb probajcl-
I'en)'t viselhcted. He!ye: halkaron a konyi.ik fclett JO em,-
d.. \ e,.;erkeszlisztikar tagjai prohd CS kiilonprbbajelve-
nrckel rlenl ~'iselrlek.

Kiifi.;nl'rnba jdvenyck: .~ ,.;zab.iI.l'"zerLlell lllcgalinn kiilonprfibak jelze.
,;ciil szolf.;alnak. \lapWI)'>lh'llk n,e!!.cgyezik nz ing szinevel. 3 eill. at-
lller5jli birtik, szCliik6n soLct-harn., fnrlulL,l binl£ctt kerctte!. ,\ koze-
pen l,~v,) hilllzcs vorosc,,;.barni!, il kiilonprfiba hlrgyal jelko~pezi. E:ze-
k<"l<tjelvenycket az ing jobb ujfan, a vall alaU 10 em.-rel kezdve Ilon1-
jllk. l<p,)'mas mellett hamill he!yczhel6 cI.

Nycit'ism,'reti Jelvenyek: lS mill. szeles e,,; 40 mfll. ho,,;szu kek szinii
szalil(!;ok, >lZ i"m",rt nyclvnck megfclelo, feherrel himzett felira",~;al.
PI. "Spricltt Jeutsrh", "Parle frilllcai,,:', "Speaks ~nglish", sth. Vi.
se!,~;;i hel)'lik " Hungario jelveny a1att, ([ jobb-ingzseb bajtokiijanak
fel,.;,'; n:szen van.

~. Vezel;,i kepe,.;ite"i- jelvenyck:

Ol'svczetok k~pcsitesi jelverlye a hal in!!;zseben fiiggolegesen vc-
gigfuLO pirn", e",ik. I':z esak "bb;m .1Z esctberl viselenda. ha valaki az
;-;rsvczct.:;i tabort ercumenycscn clvegezLe, de iir"vezeLoi meghizatast
me," nCn! llvcrt.

.. \ cscrkeszti,.;zLek kepesllesi jelvcnye a halkaron van, a proh1ajel-
vcnyek hrd}'cn. \ jelvcny alap;;"ine itt j" megcgyezik dZ ing sz.illtlvel.
,\]crr:t"i: .tS em. x 7 em. Szegelyc 2 lllm. ;;"des feher himzes, :\ kepe.
s:t,~,~ t'"k,.it .1 iel\',~nvcn kcrcszthefut6 "argl.l savok jelzik. Segedtiszt
Ci.."', e,,;erkc,s/.ti.szl ketlo, cs.e""p"tliszt ha+
['om 'i "'Ill. s/.etcs surga sav ... \ sav"k kiiziit-
l; t,lv"I""i,,; g mill. C""I'''4''L,rallc"n"k.lk feher
k"rdi,iulza" helydt ,;nr[-:" viselnek,
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3. Megbizatasi jelvenyek:

Fiu~vezetOk megbizatasi jelvenyeiket a bal ingz!:'cben viselik.
SegedorsvezetoK egy, orsve7,elOk ketto. raj,;ezetOk harom 15 mm. sze-
les esikot fiiggOlegesen felvarrva, korcsoportjuknak, iHetve nyHkken-
dOjiiknek megfelelo szinben. Orsvezetoi kepesitessel rendelkez5k,
megbizatasi jelvenyeik alatt, mindket oldaion I-I mm.-re kilatszo pi~
ros esikot viselnek.

Egyeb megbizatasok jelzese: Titkar, penztaros, szertaros, megje~
Hilese a nyelvismereti jelzesekhez hasonl6an 15 mm. szeles. de zald
szalagon lortenik. A szalagok hossza ebben az eselben is 4 em. A
himztls szine feher.Ezeket a jelvenyeket, ill. jelzeseket a bal iag-
zseb hajt6kajanak felso reszen hordjuk.

[TITKAR I ISzERTAROSI [PENZTAROS\
ax u.n.fNviragokal al-

A rajzaszlo'65 x 45 em. nagysagu

=. __' ..'=..._'nemzeti zaszlo, egrik olaalan a
, ..,... teljes szovetsegi jelvennyel, a rna-

sikon a esapalszammal, jelvennyel
vagy monogrammal (90/(1. -90. es.

cs.n. rajL- HasznBlata nem kotelezo.
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Orsi;,;a.szl6:
40 x 25 em. hosszukas, haroms ZO-EE';';":j: gu, bolra kotheto zBszloeska, mely-

e nek egyik oldala az ors es a c~a-
[(:1: pat szamat, masik az orst allatol,
~ vagy jelmondatot mutatja.

Szabalyos orsizaszlo: Az Hatrajz, valamint a csapat- es orsi szam
piros, a zaszlo. feher, koze en 1 em. szeles nemzetiszinu szalag hu-
zodik.

ASBAN:JELENTEs, KERELEM I
A cserkeszek fontos

szolgalati iigyeiket wbb-
nyire inisban in tezik el a
mellekelt miata szennl.
Ha kemival6d VlIl, ak.

kor a keltezes fole azt t-
rod: Kerelem - es kerem
hogy ...

S<ft:a...t:ci,L<:

Magatartal;>5zolga athan

A cserkeszet iilland6 zolgalat, cselekve .••.Mindig legyel keszen
jo munbit vegezni. Kiilono en legy figyelmes s szolgiilatkesz, amikor
cserkeszkent teljesitesz e -egy feladatot. A munkiid pontos, lelkiis.
meretes es grors elvegzese mUlatJa meg, hogy ki. meaoyit er. Goodolj
mladig arra, bogy aTe szotgmaWdOO mulhat cscrkesztestvereid j61e-
te, sot talan elete.

A cserkesz-szolgalat tvetellel kezdOdlk es
atadassal vag)' ulasitas sz flnt vegzodik. Az at- ~
vetelt es aladast mindig jel Iltsd. Szolgalatban ne :
legy merev, nagyk.';pii, de e is legy pajtiiskod6.
T,h.,"~ v.l'o,"'" v'".Ik t~,..d,n, b,,,'d,d,n, '""
- marad] terme"zetes. t ../".:

Ne csak te viselked] Ibegyensulyozottan. MagaddafSzem
turj -eJ eretlen vagy helneten viselkedest. Komolytalan, lekicsinyl5
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megjegyzes megcsufolja cserkesz-szolgalatodat. Leg)' megbizhato, be-
csiiletes, hogy feletteseid mindig bizhassanak benned. "Nem azert
jottem, hogy nekem szolgliljanak, hanem, hogy en szolgaljak masok.
nak." Ha Fovezeriink, Jezus Kriszlus ezzel a "munkatervveJ" lepett
az emberek ele, ami szolgalatunkat is ez a szellem kell, hogy cites-
se 1"1 mozgassa.

Ha igazan cserkesz vagy. sohasem lehetsz "civilben". Barmilyen
ruhahan, baroova is mesz, mindig szolgalod mag~..arsagodat es 8l. LJr-
Istent .

Csaladod eredete

A csalad az emberi tiirsadal an legkisebb, de legfontosabb egyse-
ge. A legszebh kotelek; kozosseg. amely Isten akarattib61 val6 . .Tag-
jait egyrnast megerto szeretet tartja ossze. Hl'Isznos ember csak ugy
lehetsz, ha csaladodnak is ertekes tagja vagy. -Ezen keresztiil kap~-
csol6?sz be te is a nemzet nagy ki:izossegebe.

Erdeklodj. kerdezosk5dj sziileidtOl, nagyobb testvereidtOl minden
irant, ami a csaladban tOrtent es wrtenik. Erdeklodj rokonokt61 erke-
zett levelek utan. Ugyanazt a nevet viselitek, lal.in vannak egyforma
tulajdonsagaitok is. Helyes onnev.elesedhez ismemed kelt csaladod
kozos tulajdonsagait. A mult tanulsagaib61 szebbe teheted magad s
kozossegtek eletet.

Minden csalad szetszakithatatlan ki:itelek. Ezen i:isszetartozas
nem tagadhat6 Ie s nem lehet elszokni el5le. Erdeklodeseddel segit-
heted a csaladi osszefogast. hogy meg erosebb var legyen az elet vi-
szontagsagaiban. Egymast szeretve, atsegititek hal egyiket, hoI masi-
kat a nehezsegeken. Jegyezd meg: akkor van a legnagyobb szi.ikscg a
szeretetre, epymas meli!ertesere. b.a a csalad .valamelyik tagjtinak ne-
nezsege van. Legr a csaladi beke orzoj e, s j6 hagyomanrainak to-
vabhvivoje.

Az alabbi raj z szerint keszitsd el a csaladfatokat. Az egyes me-
zOkbe ird be nagysziileid. sziileid. testvereid nevet, sziiletesi idejet.
helyet. a veliik kapcsolatos esemenyeket, erdekessegeket, elert ered.
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menyeket. '(Igy a sziiletesnapokat sem fogod elfelejteni; a sajat ~izu-
letesnap odon pedig ne felejts el nehany szaI viraggal edesanyadnak
kedveskedni.)'

Lllka.sod kornyeke

:\ 5zemfiiles cserkesz j6l ismeri mindennap latott kOrnyezetet. Ha
megHrdeznek, tudj felvilagositast adni, hogy hoi van a legkozelebhi
orvos, gy6gyszertar, k6rluiz, rendorseg, tUzQlt6sag. aut6busz- vagy
vilJamusmegall6, fontosabb iizletek, aruhazak, hevasiirl6 kozpontok.
Ismerd legalahh a legkozelehbi uteak nevet, melyiknek a sarkan van
tuzolt6-jeizO' keszi.ilek es mikor, hal szahad gepkoesiknak parkolni.
Tervszeruen terb~pezd-fel '" • 1--
komyeketek utcait. Jelold __ $_
meg, hogy az e1O'hbfelso- __-I 1 (Ii~"""<~.•• I ...:J \ ....
roJtak ko.zul mi' hal Ie- ~ ~ ..•I.,I~.; ",;h,I~,, .., 4V'''",
het megtalw.ni .. Az utea c. ••• •
elso e~utalso luizaba ird
he a hazszamot is. Majd
szines eefl}zava1 ird oda ) "'
annak kezdOhetujet, ami •..•.~ •..•,,-
ott taLilhat6. PI. 0 - or- i'~u
vos, R - Rendorseg, K - ~ ~ a .••.
k6rhaz, 5th. E mag"d ke- ••••__ "-'"-5••.••••••.•._I••h •••••••::::::~..,::~...... ~:~~...•.•.'".
szitelte terkep alJ'lira je- a<•.....,.•..••.••".a_ •••"" ._"' ••,.<.,.1, •••••.••.<."."..-..••...••..•.••••- ••, .••.••--••• ", ••.•••.•••••••
g)'ezd rel: Mikor keszitel- :d •••••• ' ••• <looO;o • "" ••••.••• .,...~ ••• ,

-- ;"T:~~i:Z~. ~ ~ :~..'!;.~::~, d' k'.' ',<;y "•••~.,.,.u... .,.",.~,,,,,~•.•,
t: , esza I !fany, mere - ~ :~•.l":""'" :.::;~~~~~ ••.•••,
arany. cimed. • "'- ~:~;::;;".:\:~

Ne csak terkt~pet rajzolj ki:irnyekedr51. 'Figyeld 'meg ax utea ele-
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tet, mint szemfUles cserkeszhez illik. Jegyezd meg, hogy a kozleke-
desi eszkozok milyen idoko7.onkent jarnak. MiklH jon a pastas. a sze-
metes. Milren gyakran jon a rendor orjarat, mikor van csuc"forgNom.
Hasznos ismereteiddel valamikor hiztosan segithesz valakinek. Kii-
Ion gondod legyen a faklisod komyeken, utcan jatszadozo kisgyernlc-
kekre. Ha forgalmas utcRn akarnak atmenni, ovd meg O'ket a ves:.>:elyto1..
Ha eltevedtek, kiserd haza oket. Leg)' 5zeretetremelto veliik. Ha hn-
s7.0ntalan. durva beszedet ballasz, verekedest l8:t5z, tanitsd Sket jora.

Szemfii~es-.iallfkok. (....-ag~':Megfig;..clo. jatekok)

Az eletben val6 bolJogulas e~-ik alupfe\tetele a megfigveles . .-\
nomad Cletet elo nepek el> a pasztor emberek meg rna i", kitlin') megfi.
grel6k. A varosban ,flO-ember lass-an e]veszti ezt '1 kepesl"egct, De
mindenkihen RzunnYHdezaz adolts-ag Cs terv!"zeni gyaklJrltissal bnrki.
hOI lebet j6 megfigyel'o.

Gardonyi Geza: Egri csillagok c. kony....-ebeno\vasbntod. IlOgy mi-
Iren szemfiiles, jo megfigye\o volt I30memissza Gergely. Fiata] kom
ellenere, iigyesen megszi:ikott a ti:irokokt61. A liitoUak Napjan, fig:>e].
me:.>:tettea magyarokat a vesze]yre" ~~za mindenkire l'S mindenre ki.
terjedo figyelme sok mindenben segitette egesz ctetl~n at. Az egri var
hos vedGi gyakran koszonheltek az Cletiiket az 0- nagyszerU mcgfig-;.'e-
15kesz5egenek, szemhile,;<segenek.

A mas nemzl.'tisegu cserkeszek is ismernek egy Ikrncmis'S-zu Ger.
gelybez basoni6 fiut. Kim tortenetet Kipling bires kOlli"veben olvuC'-
hatod. Kim, egy indiai brit katona fia, fialalan bekeriilt a brit I;yamlu-
ti szervezetbe. Gyakran kellett neki az angoiok c1lens';geit illruhRban
kovetni. ti:irvenytelen cselekedeteiket lllcgfigyelni, 5 ezekr6! fe!tiines
nelkiil jeientest tenni. Gyakran mentettc meg tarsal s '-"ajat ~let.et i""
szemflilessege 5 ta\ulekonysaga re....-erl.

Az aliibbi jatekok .••egitscio\eve1 ki'nrlyen kifejleszthcted r.legfigye-
i5.kes zsii gedet.

A Megfigyelo-iatek lege1!)"Szcriihh modja. hClgl' egy' aszt,l\ ki;z'>.
pere helveziink kii\onhl'Z{) l:1r~,yakat. rlcirl!c cSilk.IO-l;:; felet, de ,1
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szamot kes5bh felvissziik egeszen 24-ig. ':\ fiuk a targyakat meghata-
rozott ideig (3-2-1 perc) figrelik. "Majd a targyakat letakarjuk es g_

gyancsak meghatarozott idO' alatt (4-3-2 perc) emlekezeth51 lei~ak a
latott tar~)'ak nevth. A probat az a1lja meg, ald 1 perces megfigyeles
alapjan 24 targyhbl kc~tperc alan legaliihh a (elenek, tehat 12 targy-
nuk a nevet leirja.

Sokfele megfigyel5-jatek vall. I1yenek a futo.., kirakat-, szaglo..,
izle!5, tapint&., rtl.jzo!o.., hall&., kirako..berak&.. tavbeszet6-, gepko-
csi.megfigyel5 jatekok. Ha nagyon t.a!tiJekony az ors, meg magatok is
kitala!hattok ujahh megfigyel5 jatekokat.

A roham-megfigyelist tobb ors is jatsz.hatja egyiitt. Egy sapka alat!
50-60 lepcsre 10-12 targy van. :\ vonalr61 egymas utan i(ldulnak a
(;serkeszck, A sapkliig fulnak, felcmelik. megfigyelnek, visszafutnak
es megnatarozott id5 (:2 perc) alan leirjak, amit la.ttak. Az nyer, aki
le~rovidebb idO ulatl a legilibb targ}'at irja leo

A kiralwt-meg(igyel es . .Az ors egyiiu elmegy egy kirakathoz. 3 percig
neman figyelnek. Visszaternek az nttJonha es ki-ki felirja, mire em-
lebzik .
.4 szaglo.., izlelo-, hall6-, tapinto megfigyeles. A cserkeszek szeuu~t
beki:itik,mieI5u <lZ QV. mindcgyikiikkel ,;orba szagoltatja, izlelteti,' ta-
pintutja a kiilo[lhijzo targyakatvagy kiiliinhozo z6rejeket hall at. (esen-
go, lablla-dobas, sietO va!{\' lassu leptek, kopo'gas, iivegtores, stb.~

A tavbes::ilo-meg(igyeles. A cscrkeszek d telefonnak hanal a.llriak.
az 0\'. egy hat vag)' het tagu szamot tarcsazik. A hangb61 kelt tuilni
nlcgallc,pitani, milyen 5Zamut hivott. (Egy-ket szammnllehet kezdeni) .

.-J gepko csi-me;;figyelo jilteknak nagyoll sok faj tlija van. Le gismertehb:
kuli)nhiJl.O gyarlnHmyok (markak), szinek, nagvsagok, rendszamtubl.'ik,
.-.;tb.Pi. fel percig figyelitek a forgalmat. Ki tud a legpontosabban be-
":zumolni.

MAGYAR NEPnAUll(
bmerj legaLibb husz magyar ncpJalt.

'\n)':J!I.I'elviink egyik legdragabb kincsiink. :-iyelviink tiszta5aganak
illegSu,~,,(:ben 'olen l.:i\':116szolgalatunkra van <lnepdaJ.

:\ nepJul il.n.l',myehlink cJes.'te"tvcre. Szovegeben es dullamahan
t,im,"ir"n, tisltah, hamisit.ltlanul magyar. Sok osi kifeiezest, n.ugvar
erzE;sl, zl,m"lOl honlantik nta!"ukban dnJllink. Ezeket nz eneklc ..•uljan
ki.innycn elsajatitltatoJ.



I,

Ne engedd. nogy a ncpl zenet o~",zekev{!rjek a o;'i'.-iikoI6. erzel.
gos mudallal. Enoek nem sOK koze V;)~ a magyardglnz. 1\ mHg}'B....-:ag
dallamtudataban il f6hdret amknak (J

magyar dallamoknak kell elfoglalni, amit
tobh mint ezer eve onz a ncp: "mag-'ur
nepdalnak. Ezek a dallamok az egcs~, "
magyar ncp regi koz(.s en~klo multjanak •
emlckei.

"Ne kiilsoscgekhen legyer. magyar
a mi kis viliigunk. ink<~bb a lelkek me-
lren, mert csak igy len iga1.an a mienk,
A !elk{)k melye pedig kiilonosen a zelle
orszaga". lKudaty Zoltad

.-\ ko\-etkez0 20 magrar nepdallal kezdd el ate kis nepdalkincc:e-
det gyiijteni. amety remelhetoleg nemsokara megsokszof'.'1z6dik.

Szo1ohegyen keresztnl •.•
En Isten~m minek elek .••
A Varg6.tik ablak/a ..•
CsinaLosi erdon .. _.
Falu vegen t'an egy h6.z•..
Madarka, mad(irka. ••
Kola zsvaros .•.
, fla {elm.egyek a budai .•.
Cabor Aron rez Ogyuja. ••
Ugy tetszik, hogy jr5 hclyen .•.

Tut'aszi szel t,iz'.:! Graszt ..•
Hid16 I'egen, [!adlo l',i[!:en •••

Husz.argyerek •••.
Kossuth L(Jjos taoouzban ..•
A nitriri hcgyek alaU .••
Serkenj fd, keg"les nGp •.•
Latr;ld-e babam ..•
A malomrt.aknincscn bve ...
llarom s zab(, !egenyek •••
Ninr;sen a l'ilcignak ...

.. -
J.. --- - - -- - -- - -- -- --- - _._"
,.,--_. - ----- - --- --~-..--
3. - - - - - ---- - - --_.

Ide ird he R7. nltnhld mar lsmcrt nepualokat. 'li.,1i
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Kercl; tl vasgyuro,me.
seje (Szekely nepmege),

Kovetelme nyck:

1. Orsi es vasgyur6 ja.-
tekokat jatszol. '

2. Magyar nepi jaleko-
kat ismersz es jatszo!.

3. Futast. mcnelelesl.
hcgymaszasl. farama.
szasl, k6dobast gyako-
roha!'

4.A tabon konyhat leg.
alabb egynapi tiizelovel
ellattad; fel kabmeter
Wldet kiasta.l.

5. Fontosabb mereteidet
ismered. Becslesre fel
tudod azokal hasznidni.

6.. A fontosabb vezeny-
szavakat ismered.



A VASGYURO MESEJE
Volt egyszer egy Ie.

geny, aki csak nou, csak
noU, S olyan eros lett,
hogy meg a vaspatk6t is
ki lunta egyenesiteni a
kezeben. E1 is neveztt~k
Vasgyur6-nak.
Egyszer csak aztmon-

dotta sziilcinek, hogy ()
meg}' szolgalni, mert a
munkatelbirja. Anyja po-
gacsBt soloU neki, s az.
zsl elindult hetedhet or-
szag fele.
Ment, mendegelt es B-

mint egy nagy crdon ha-
ladt keresztiil, latta,

hogy egy ember a legvaswgabb fat is meghajlitja, kiegyenesiti a gor-
bet, iii meggarbiti liZ egyenest ••Meg is kerdezte:
_ Legeny, ki vagy? Mierl hajlitod azokat Ii {alat mas alakura, mint

ahogy nottek?
_ En Fagorbitt5 vagyok. 5 azert gorbitem a £alat, mert nem birok az

erommel. Hallottam Ii hi ret, hogy a Vasgyur6 is eros, de 01 is ugr meg""
gorbitenem. mint Ii fskat, csak megtahilofim!
_ Ne keresd, en vag)'okl Grere klizdjiink meg!
Vasgyitro mindjart joldhOz teritette FagijrbitOt, de Iwiirt pajtasava

fogadta, s elhivta magaval.
Melltek, mendegeltek, hat egyszer latnak egy embert, aki a koveket

esak amugy morzsolja. Kerdi a legellY:
_ Ki vagy? Miert morzsolod a koveket?
_ Azert, mert oem birok az erommel. Hallottam hiret Vasgyuronak.

de cit is ugy morzsolnam Cissze, esak megtalalll8.m! - felelte az ember.
_ Ne keresd, en vagyok! Gyere, klizdjlink meg! - s azonnal ug;.' Hild-

h6zvagta a komorzsol6 legenrt, hogy a kovek is mind porralorlek alal-
ta. De azert pajtasanak hivta, s elvitte magaval.
Addig mentek az erdoDen. mig becsteledett. Ott egy nagy faalanJe-

telepedtek s meghaltak.
Reggel megallapodtak, hogy nehany napra szallast vernek maguk-

nak. Kclto jar elelmet keresni, mig a harmadik visszamarad eteh fOzni.
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Ugy is lett. A Fagorbiu5 maradt e1oszor. I\-liremegIozte a vacsarat s
",arta clmbarait, hat csak beallit hozza egy ara.o;;znyiember, hel sin-
ges szakal111,s kt~rJi to'le, amit f~zott.De a Fagorbiw, ahelyett, hogy
sz6t fagadott ",olna, ugy megtekergette a szakallat, hogy majd kiugrot-
tal szemei -az ara.o;;znyiembernek. Erre 6 megragadta fagi:irbitO't .0;; cso-
dak-csodaja, ugy foldhozvagta, hogy csakugy nyekkent. Azutan meg-
cUe a vacsorat es elment.

Mire Vasgyur6 es KOrrwrzsol6 megerkeztek, nem volt mit enni. Ke('o
uczlek Fagorbiwt, miert nem fozou?

E:z szegyelte megmondani, hogy egy arasznyi ember legyO'zte, s az
cUe meg a vaesonit. Himezett-hamazatt, mig mind a hannan vaesora
nelkiil fekiidLek Ie. Masnap a Komorzsol6 maradt althoa.

Esterc ;) is e!kesziteUe a "'acsorat. De az arasznyi ember ismet ott
temlett 5 Komorzsol6 foztjet kovetelte. Ez, ahelyett, hogy i:isszemo('o
zsolta \lolna az arasznyi embert, csak ugy jart, mint fagi:irbitS'.

Pajtasai hiaba mergelodtek, megintcsak iihesen fekiidtek (e.
Harmadik nap atthon maradt Vasgyuf6. Fozou, s varta baratait tis.

Egyszer csak ott terem az arasznyi emher s mondja neki, hogy jii \la-
csorat keszitsen am, mert 0" fogja elfogyaszlani most is, mint tegnap,
5 azel6H.

- Ebb51 bizony nem eszell - fe-
Ielt neki Vasgyur6. Aztan ugy haz-
zavagta az egyik fahoz, hogy az
meghasadt; a hasadekaba pedig be-
esiptette a szakallat es otthagyta.

Estere tarsai ele adta a vacsorat
Vasgyur6 s azl mandta-:
-1•••.10st mar tudom. miert nem volt

vaesarank az elmult ket esten! ler-
tek, megmutatom az okat!

Vitte Oket a fahoz. ahova becsip-
teUe a hivatlan vendeg szakallat. Hat, uram-fia, nines a fa seholl Az
arasznyi ember to\lest@ kiteple s elvitte a maga orszagaba.

Mentek. mendegeltek a fa nyoman. Konnyu volt kovetniok. mert hosz-
szu utat sepert maga utan, amint ville az arasznyi ember. Amintkeres_
giiltek, talaltak a foldben egy olyan kis Iyukat, amilyenhe csak eger
fcrhet he.

- No de hiszen ide csak nem vitte! - kialtottak. De azert csak ka-
pargatta:k a foldet ki:iriilotte. Egyszer csak megnott a lyuk SZQPl. s egy
nagy iireg latszott lefele a fOld ala.

- No, melyik megy he? - kialtott Vasgyur6. - Itt vitte be a fat ,IIll,
clwl a nyoma!
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Mikor azok nem feleltek, kapta magat, s egy ('sarno vcnyigebGI k,,-
sarat keszitett mag<inak. Awn ereszkedett Ie.
Mikor a fold fenekere ert, csodaszep ,,'iliigot pillantott me~: klilonb-

nel kiilonb aran)', eziisl eO' TeZ hazaka!. Ment eg~'enesen a Tez-palota
fele. Ahogy heer!, latott e~:r rezlean~t.Kerdezte tole a rczleany, tlOgy
m i jaratban van, mer! jobb lesz, ha gyoTs3n odeLb all. Kiilonben mc:g-
fiJi az apja, amikor hazaer.
_ Csak hadd jojjon. - kiB:ltotta a legeny, - majd megkcrdem tole,

hovs dugta el a famal. Na de, leany, itt oem idoziink, majd Tiieriink a
kiilso vilagban. JeT '.'clem, odaviszlek!
A leany megszerette a bator legenyt es beleegyezett, hogy elmegy

vcle. Csak azt kerte, hogy ket leanytcstvcre meg ne tudja.
_ Szedd csak ossze a kincset, mig Oket IS meglatogatom, - {delte

a legeny, s azzal elindult az eziist kastely {ere. Abban cgy eziisl Ie.
anyt talalt.
Az eziist lean)' is kerdezte, mi jaratban van es tanacso!tu, hogy on~

net is menien el miel5bb, mert ha apja hazajon, mindjart megoli.
_ Hadd el, szep leany, De fellsd apiidtoll - mondta a legeny. Nem

volna kedved eljonni velcm a felso vilag:ba?
Az ezust leany beleegyezett, csak azt kototte ki, hogy tcstvcrei

semmit se tudjanak r6la.
_ J61 van, - felelte a legeny, - csak szedd ossze a kincseidel mig

visszaji:ivok. - s azzal elinJult az aranykastely fele. Ott uz aranyle~
any fogadta. Kerdezte, mi jaratban van, 5 kl~rte, hogy menjen el onnet
mielott az apja haza jon es megoli.
_ Ne felts apadt61, szep leany, felelte a legeny, - hanem monJd

meg nekern, volna.e kcdvcd eljonni velem a felso vilagba.
Az aranyleeny is eligerkezett, csak arra kerte a legenyt. hogy a rna.

sik kct testvere meg ne tudja.
~ Sebaj, mar ugyis tudjak, hiszen Ok is ji:innek vel em. Azert te Ie.

szel az en felesegem. Ket magamszeru hirsam is van, azoknak viszem
a ket testveredet. Te csak szedd o5sze kincseidet.
Nern sakal kesett a leany, hamar elindultak a masik ket testverhez.

6ket is maguk melle vettek, 5 kincsestol egyiitt elertek a bejaro nyi~
last. Mikor ll. pajtasok a kosarbiil kihuztak a harom leanyt kincsestGl,
nagyon elcsodaJkoztak a dolgon. Aztan gondoltak egret es abban e.
g}'eztek meg. hogy az elcg lesz mar nekik. Mikor felig felhuztak Vas.
g}'urot, hirtelen vissz:Ieresztettek.
De minthogy Vasgyuro elt a gyanuval, Dem iilt bcle a kosari>a, ha-

nem csak a megmaradt kincset tette bele. Mikor a kosar mar felig fent
volt, hat egyszer csak zuhe! - a kosar visszaesett.
- F.:jnye, _ gondolta rnagaban Vasgyuro - mi Ierne most, ha en let.

tern volna benne?
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Szekely nepmese

1art-kelt hat egymagaban, mig egyszer megpillantott a relen egy
griffmadarat. -Rogvest megragadta es viUe a Iyuk szajaboz. Ou feliilt
a hatara s usg}'e, kirepul t vele. Tan
meg rna is repiiloe, ba egyszer csak
Ie oem bukott volna r61a. Hat hova
eselt? Egy diszn6nyaj koze, melyet
egy gyermek orzott. Megkerdi:
- Kinek a diszn6jat orzod?
- Fag5rbiwnek s Komorzsol6nak. -
felelte a gyennek.Elheszelte, hogy
milyen rosszul b8.nnak ve!e, a disz- ~
nokkal a valyub61 etetik. - Azlan ~
van egy ven koca is a diszn6k ko~
zott, - Iolytatta - az meg sohasem
akar bemenni az olba. Helyette engern hanynak _he, s majd megesznek
II diszn6k.
- Majd estere en hajtom -be a disznokat! -vigasztalta VdSgyur6. Es~

tere ugy is lett. Vasp;yur6 felcserelte gunyajat, s hajtotta be a csordat.
Kint a kiil gazda m~r varta, hogy kezdjek a szidast. A yen koca me-

gint csak nem akart bemenni. Vasgyur6 erre felragadta a kocat s ugy
bevagta az 61ba, hogy esak ugy nyekkent. Fagorbito es K5mazsol6
pedig hamuli, hogy a gyennek milyen eros lell.

A konyhaszolgal6 eliihiik adta a vacsorat. Vasgyuro rogton megis~
merte a szolgal6 leanyban kedveset es nyakaba bondt az aranyleii.ny-
ask. A ket tars erre mar eszreveUe, hogy Vasgyuro kiszabadult a mas.
vilagbol.
-Az bizony! Hat ez.e a baratsag?- kerdezte tOliik, majd azonnyom.

ban ugy vilagga kergette -Oket, hogy azota is egyre futnak. 6 pedig fe---
lesegiil vette a szep aranyleii.nyt. Olyan nagy lakodalmat esaptak, hogy
tan meg maig sines vege.

~ ORSI JATEKOK~~

Azt mondj8k, hogy nem lebet j6 az az osszejovetel. ahol nines
jatiik. Tanulj meg nebii.ny olyan jiitekot, amelyben tohben vehetnek
reszt.
1. ,_ Hajsza a kalapert

A eserkeszek hajadonfovel lillnak ossze-vissza, csak egynek fe-
jen van kalap (sapka). A kifejolt fogonak 0'1 kell kergetni sigyekezoi,
hogy a kalapot levehesse annal fejerOl. A kalapos ugy menekiilhe1t kel~
lemetlen helyzeteboi,_ hogy a kalapot hirtelen egy masik larsii.nak' feje.
be nyomja, mialtal az lesz az iildozott. Ua a fog6nak sikeriil a kaJapol
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4•.-Adogato

Legjobb. ba tobb ors jatssza verseu}" formajiiban, de elty nagy or-
sot is fel lehet osztani ket vagy tobh csoportra. A fiuk 3- 4 rnetemyire
oszlopban allnak fel, terpeszallasban. Minden elcserKes7. labdat (ku-
IBesot) tart a kezeben. '1<:1s5jelre a1. eleserkes1.eK magasra tartjak a
labdat, masodik jelre a tobbi jiitekos elorehajol, hamladikra az clc"er-
keszek hajolnak elore es labuk kozta rnog5ttiik all6nak nyujtj~k a li'lb-
dat, akik azt hasonlo m6don tovabbitjiik.

Mikoc a iabda a1. oszlop vegere er. az utols6 cserkesz clorc fut,
az eddigi eJcserx.esz ele all es lehajol\'a.labai kozt megint hiitraindit-
ja a labdiit. Ez az adogatas addig tart, amig az eredeti elcserkl~sz juL
a sor vegere. Amikor° kapja meg a Illbdat. elorefut vele a versenyzo
grsok elott 10 meternyire megvont eeh:onalig.

Gyoztes a1. az oszlop, melynek a jatekot kc1.do etcserkeszc ela-
SZOt er a celvonalra. Tilos a labdiit dobni, vagy oldalr61 (tehat nem a
labak k&zt) hatraadni. Jo meleg id,jben viz7.el teli, befedetlen kulac,,-
esal. vagy csajkiival is lehet adogat6t jiitszani. :\ Huk a kulacsot
vagy csajkat a fejnk felett adogathatjak hatra. Nemcsak az az oszlop
gyoz. amely leggyorsabban vegzelt, hanem, amelyiknek kulacsaban a
legtobb viz maradt.

megkeritenie es sajat fejere feltennie, az lesz a fogo, kine! utoljara
volt a kalap. A kalap grors atadogatasa a fogo helyzetet igen megne-
heziti s mulatsagossa teszi a jatekot.
2. ,- Hrdoszjatek

Ket fiu a halasz, a tobbi a hal. A ket halasz er5sen osszefogozva
fut a jatekteren szetszofva elhelyezkedett halak koze s igyekszik ko-
ziiliik egyet bekeritessei el£ogni. Akit elfogtak szinten haliisz lesz s
most mlir 2- 3 halat is tudnak "balojukba" keriteni. A halaszok szama
mindig no, a halak helyzete egyre nehezebb! A hallislok lancanaK I'll-
szakadnia nem szahad. A legutolsonak maradt ket hal lesz a kovetke-
zo jlitek kezdeten a halasz.
3. :- SantikalOk

A jiitekosok o>izlopba aJlnak. Mindegyik oszlop kap egy penzdara-
bot, amelyet adoll jelre minden sorbol az el:<>5caerkesz a 'cipoje orr>.l.

\ ra heIYII!'l'~ I~ekszik mine] gyor-
sabban a I;elha santiklilni. Ha vala-
ki a peli'%darahot a fOldre leejti, uj-
ra kezdi az utat. Sikeresen celt er""
'Ie, kczbe veszi a penzt es vissza-
fntvB.n atadja azt az ors kovetke1.o
tagjanak, aki a1.utan hasonl6keppen
ja.r i'lL .

J.:-
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5.-l\igyo.::o adogat6
:\ fiuk a lobdet (kulaesot) valtakozva hoi a labak kiht, hoi a fej

fdeH udjal tuvabb. A7. adogatasoak ez a modja !lag}' figyelmet es u-
gvcssegel kiven.
6. -Csali-labda

lIat-orole fiu jatszhatja. Egy kiv~tele\"el arcvonalban iillnok fel
1 metercs ki:izi:ikkel eos ke7.iiket a haluk mi:igott karba tcszik. Egy fiu
\"eliik szemben 10-1.5 lepesre fe!al1, kis b5rlabdaval a kezehen. Yala-
mclyikuket nevcn szolitjo.-\z mar tudja, hogy Olost neki fogja dohni
a lahdcit. De a kezet meg most scm kaphatja elo, mert a csalogato csak
szinleli a do bast e;; az, aki mcgtevedve elOkapja a kezet, vagy elejti
"- labdot, fcllcibon .-ill vagy hatat fordit amig a csal ogato ismet a neven
;;zolilja. Akillek a labda elkapasa sikeriil, helyet cserel a csalogato-
\'<11.

7. - AlkelCs II {alyon
Az orsak (csoportok) oS7Jopban allnak, az els5k nyakkendot vagy

labdat tartanak keziikhen. Koriilbeliil .5
rnctcr tavolsiigbao. huzuok egy vonalot
esmasfel meterrel mcsszchb meg egyet,
el. jelkcpezi a folyot .. -\dott jelre az ej.
"'l'ik e!ore szaladnak cs atugorjHk a fo-
Iyot, megfordulnak es ,)nnan, a folyo tul.
'<6 partjbrol atdobjak a ki:ivetkcluknck LI

luhdut, azok elkupja:k es utana Ok is at-
ugorjak a "folyot" es a hartlLacliknak
dohjuk a labdat.'i igy folytat6dik tovabb
il jatek. Alllelyik csoport elabb oJI teljes letsziimmal a tulso parton,
az nYf'r.
8._ J <.r/,itoll {ogocska

Ugy kezd6dik, mint minden rendes fog6jatek. Mihelyt azonbanuz
elsa fogo valakit megc8upott, az lesz a fogo, de hogyan? Egyik keze.
vel meg kell fognia a megiiti:itt testreszet s csak igy kergetheti a tiib--
bit! Pcrsze arra kel! torekedni, hogy az BJdozatot minel lehetetlenebb
helycn (j",siik meg! Pcldaul a bokajlin !Rendkiviil nevetletQ helyzetek
:11akulhatnak ilyenformiin a jatek ki:izben.

~~"VASGY{;R6" JATEKOK ~~

\'Iil
!':z"j.,et ~gy-kct, legfcljebb hat fiu jatszhatja. Ugyessegeden ki.

erodet is pr6bara teszik, fejlesztik.
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1• .,..Cserkeszki3ttilhuzas

Kettell jatsszak. A kutel ket 1/[;-

gen ii1l6hurkol kotnek es II ket cser-
kesz a hurka! nyakiiba aka","ztja.
Egymassal s?embe fordulva mcgprii-
haljiik egymast elhuzni anelkiil. hogy
a kotelet kezzel megerintenek. A

\""" _ \,,~~_ gyozles rendesen oem IlZ erosebb,
_;,_ hanem az iigycscbb, aki jobban ki

\)"'__ u.-.. ~- \'-"-"Yk ki Indja haszniilni a !'ajat e" az el-
2.- Botdontes lenfel testtartiisat,

A resztvevok kezfogassal kort alkotnak, melynek kozepcre bolot
szurnak. Egymast huzogat'<'1l igyekeznek ,,-alakit a hotnak nekihuzni,
hogy lIZ feldoljon. Aki feldonli II botot, kilill. Addig folytatjak, amig
egy jatekos marad. Az uto1so lesz II gyoztes.
3. - K akasviadal

A ke' "bajnok" felliihon ugrmva iparkodik ellcnfclcnck nckiron-
tani es azt felli:ikni. A karakul II mell eloU kereszthe fanjak. II-hnde-
gyik igyekszik a ma"ikat az osszcfont karok es amelI segitsegeycl
ugy meglokni, hogy az elvcszitve egycnsulyat, onkenteleni.il ket lahra
alljon. Vesztes uz lesz, aki clubb crinti felhu7.0tt lahaval a foldct.
4. _ Huszurlabda

Kettesevel allnak fel a fiuk. .Minden parhan egyenlo ereju fiuk 1<::,-
gyenck. A fiuk egyik fele a 16, masik Iele a huszar. Adou jdre " hu-
szarok lora kapnak cs lahdat dobalnak egymasnak. Ha egrikLlk e!cjti
a labdat, grorsan leugranak a lorol es 5zetfulnak. merl a lovak. I.armc-
Iyikc a felkapolt lahdaval megdobhatja oketo Ha valamelrik 16 eltalal
egr huszart, 16 es huszar helyet csere\. Ha azonban a dobB:",oem ta-
lal, vagy a lahdat a huszar elkapja, a jatck az eredeti szerepekkel
folytatodik.
5. - Ugrtillli - lIng)' mcghallli

A jatekterep k6mentes, lehet61eg flives vagy homokos .. -\ jatekhoz
sziikseges 5-8 meter kiitel, melynek egyik vCflere fel kilo sul~.u, ho-
mokkal toltiitt bor vag)" posz-
t6zsakot kotlink. A fiuk jo
nu!;)' kort forrnalnuk. A \'eze-
to kozepre all es megpor~eti
maga korul a kotCl tulso ve_
gen levo homokzsakot, koz-
hen mindig hosszabbra en-
gedvc a k6telet mindaddig. u-
mig a fiuk kenytelenek lesz-
nek fiiliiUe ugriilni. KozbclI
nehanyszor furgasi iranytle-
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het va1toztatni es a fol'lgo kolel magassagat fokozni. Az a fiu, aki ele.
sik, vagy akinek a ltibal a homok.zsak megerinti. a jatekb61 kiesik.
6. - Vedlo~ kigy6

A cserko~szek egymas hata moge sorakoznak. Jobbkeziiket labaik
aiatt az utanuk kovetkezonek nyujtjak, aki halkezevel megfogja a fe-
li;je nyujtott jobbkezet. Az elsa guggolva vag)' terden halrafelii megy
es atbujik a masodik laba alatt. Mire a harmadikhoz cr, a masodik is
kenvtelen ot kovetni.

Igy folytat6dik a jatek. amig az elso fiu a sor vegere keriil, az u-
tolso pedig a SOt eleje_~e. Ez a tomagyakorlatnak is heillS jalek sok
hajlekonysagot kivan, Ugyelni kelJ a gyorsasagra es arra, hogy a "ki-
Bya" schol se szakadjon el.
7. - Talicskuzo.s

A fiuk egrik fele fekvotamaszt csinaJ. a masik fele pedig moge-
jlik all: /\ hatulBlI(ik mindegyike bokajanaJ fogva felemeli a maga "ta-
licskajut" es adott jelre megindul vele a 15-20 lepesnyire rnegvant
celvonal fele. r\z a ~yO'ztes, aki minden baj nelkiil elsonek jut a eelba.

~ A MAGYARNEP JATEKAI ~

1. -Kanasz
Kazepen kis godar, enOl egyenlo tavolsaghan ki:irben allnak fel a

jatekosok, keziikben bonal. Mindenki kort r\'ljzo( botjaval maga kariil
(kh. 30 em.), ez az 5 helye. Egy heHyei kevesebb van mint ahany a
jatekos, s a kimaradl jtitekos a kanasz. Az 0' leladata, hogy a labdal
botjavaI a kazepen Iho gadorbe hajtsa. A ti:ibbi fiu aITa ti:irekszik,
hogy ezt botjaval megakadalyozza s alkalmas pillanatban a Jabdat is-
met messzire kiiisse. Ezutan rogton visszaIul a helrere, mert ha azt a
kanasz botjaval elfoglalja - botja hegyet az iires kiJrbe teszi _ akkar
II kanasz lesz a kor tulajdonosa. A kanasl csak olyan k!:irt foglalhat
el botjlival, amelyben a tulajdonos botia nincsen benne. Ha a kanasznak
si k",riiI a labdat ki:izepre hajtani, a jatekot megnyeNe.
2. _ Tokehasogatos

. J l ~. TrHas jatek, amelyhez hel fiu'- ~W'-....~~.kell: negy "Javag6", kk"balta" es
~ ] ~ " -k" ." ~"lkal ""r- egy We.~ WKe a m~, ~

-. 'veshelyen,puba fcildon hidba8..l1ugy,
bogy a testsuly a b~t kezen es ket

...." lablin nyugszik. £lotte es mogoue
ket-ket "favago" egy-e!Sy "bal ulv al"
felall, maid ezek "baltajukat" ket
oldalt kezenel es bokajanal fogva a
levej<;Obe emelik .. A ket "halta" a
92



"to'ketol"ket meter lavolsagru inllen es tuI. a fold felett lebeg.
Most a "favagok" hintaszeru mozdulaltal megl6ditjak Oket. A

"balt8k" idc-oda lengenek, kiteresiik egyre nagyobb lesz. Vegre az e-
gyik teste a1ja\'al a "tOke" hatMoz iitodik. A "tOke" az utes erejelOi
felbukfencezik. de ulana rejjel ellenkezo iranyban nyomban megfordul,
ujra hidba8l1 s most mar a masik "baltatol" kapja az iitest. Mikozben
a "baitu" hoi job bra, hoi balra lendi.ilnek, a "tOke" hoi balm. hoi
jobbra bukfellcezik. A fiuk mozgasa azt a kepet kelti, mintha egy tOket
kel oldalrol balta\"al hasogatnanak.
3. - Szlukamaaar

Keziigyesseget fejlesztO' treEas nepi jatek. Ketten jatsszak, a lob-
hiek nezik, A7.egyik jatekos jobb also karjat derekmagassagball elore
nyujtja ugy, hogy tenyeret felfele forditja
s ujjai hegyet - a huvelykujjat is beleert. ~;
ve - osszeerillti. Az igy osszecsiptetett
ujjak hegyen egy kb. 40 cm. HOSSlU, hii-
vel}'kujj vastagsagll egyenes botdarabol - _ --
tart egyellsulyban. Ez a botdarab a "madar"

A masik jatekos a madarat Iarto fiunak azzal kapcsolatban kiilon-
bozO kerdeseket tesz fel, hogy figyelmel elterelje. Peldaul: ''Milyen
madlir ez?" - "Szlukamadar", - feleli a kerdezett. (A kovelkezo al-
kalammal azonban mar mas nevet ad lIeki, millt "rig6madar". "sasma-
dar", stb.) "Han}' eves ez a madar?" _"Kilencvenkilenc". - "Tud re-
piilni?"-"Nem tud". - "Melyik vegen van a csOre, ezell itt?"- ker-
dezi a kerdezo, s kozhen alyan mozdulatokat tesz, mintha fel akarna
kapni a botot." Ahogy igy a kerdez6skodessel a botot tarto fiu figvel.
met eltereli, egyszercsak hirtelen valoban felkapja a bolot es az eJdig
azl larto fiu kormere koppant vele.

Ha ez sikeriil. e161r61kezdik a jatekat, ezuttal e~' miisik madar
nevevel. Ha a madarat tarto fiu ugres es idejeben elkapja kezet az u-
tes el61. akkor a jatekosok cserelnek. Tekintve, hogy a jiitek a neWK
szamara is mulatsagas. tabortiizi szamnak is felhaszlllilhat6.
4. _ Santa roka

Ariinylag kis - 8 x B, vag)' 10 x 10 meter merelu jatsz6terell i" Ie.
hetjatszani. A jatekosok ""zama 6-8. Mindegyiknel van egy osszegon-
gyolt zsebkend5, amelyne,k a vegere csomol kotnek. !\ SOnta roka kije.
Wiese ujj kiolvasassal megy. A kiolvas6 szovege a kovetkezo; "El-
men"tem az erdO'be rozsel szedegetni, utananl jOlt kcresztapiim boUal
vcrekcdlli. Ned kozc bujtam, niidsipot fujtarn, az im sipom igr s'l-olott
gi - ga- gu, te vagy az a nagyszaju r'

A.kire a kio(vaso utolso szotagja jut, az lesz a sBnta roka. Mind-
jart eles k6darabot vag}' fal vesz elS' es a kis jatsz6ter ko:.>:cpen2-:lm
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atmer5ju kort rajzol vde, az a rokalyuk. .-\ korben feIllibra all. Tarsai
kiiriiHitte 5-6 lepcsnyirc hclyezkednek d. A ".lnta rob jobbjiiba veszi
a z;:;ebkend6t es megb~rdi a tobbi £iutol: "Kijohet a raka a likjab61?"
- "Ki, ki1" -hangzik a valasz. tire fellabbal ugralva kozeledik e-
gyik tarsaiJoz, kczebc adja a zsebkendojet 5 utana visszakeri tole. Mi-
he1rt visszakupja, ri:igton iildozobe veszi.

A menekiilG" fiu futhat rendesen, de a santa roka csak fellJibon hi-
ceghet utanB. Ha veletleniil leengedi masik labat, a ti:ibbiek mind rii-
rontanak es zsebkend5jiikkcl addig iitik, mig vi55za nem biceg a raka-
Irukba. lnnen megilit ujrakezdi d jatekoL Ha !>ikeriil 'Jalamelyik tarsal
zsebkendojevel megiitnie, akkor a t.i:ibbiek a megiiUitt fiut utik zseh-
kend5jiikkel addig, amig az a r6kalyukba be nem menekiiL Most olesz
a santa roka.
S. - Don g 6

Ogyes eserke5z ugrik a kiizepre,
fejen cscrkeszsapka. Szeles terpesz-
ben all, ket tenyeret oss7.efogva a
szaja e1e teszi, mintha szajmuzsika-
val jatszana. ~Iellette jobbr61 is, hal-
rol is egy-egy vallalkoz6, hasonl6
iilhisban, jobb, ilietOl.eg bal kezet a
bal, iIle~01eg johb area.ra t,esz! ugy, A
hogy nptott ienyere bfele nezzen.
Jobb, iIleto'1eg bal karjat pedig kinyujtv ••.a ki:izepen all6 "dong6" fe-
je moge nelyczi, hogy alkalmas pillanatban leusse a sapkiit fcjerOi.

A "dong6" az emlitcU alliisban dongani kezd, a.:&z dongot utanza
nr..ngot <'ld,s kiizben nagy hajlongassal hoi a jobb, hoi a bal szomszed-
jahoz ki:izeledik. A terpeszB..lliist egyikiik sem valtoztatja. Csak akkor
es esak az a cserkesz iithet, akit u '\longo" megcsipett, azaz hajlon-
gas es dongiis ki:izhen meglepetes:3zeriien hoI az egyik, hoi a masik ki-
rele f <rditott (arcara tett) tenyerebe soz bele egyet-egret. Fontos, hogy
nagyot csattanjon. Utana a dong6 villamgyorsan iehajlik az utes elol.
Amelyik cserkt~sz a sapkatleiiti fcjer51, az lesz a "dongo".
6.-CsulliJ,

A fOld'" ""al", hmuk '" ottO! kb. 6 me,,,,, 010' ki. k'". Eb-
ben all a "csiilok", egy tUzifa nagysagu fadarah. Old,ut, kiesit tavo-
labh helyezkedik el lIZ egyik joiteko:3, a csiilok ore. A tobbiek a vona-
Ion .illnak fel, boltal a keziikuen. Sorra kidobjHk botjoikat s igyekez-
ne.k azzal a cslilkCit fddonteni. Ha ez valakinek sikeriil, akkor minden-
ki kiszaladhat, hogy kidobott botjat vi:3szahozza. Ug>'anekkor az or
odaszalad a esiili:ikhoz es feliillitja. Ha mar all a csiiliik, akkor az or
b,-,tjiival megerinthet valakit a vonaltol innen lev,) jatekosok koziil. Ha

94



valakit meg tudall erioleoi, oz If"~z az or, ha uem, akkor velto:wtbnul
folyik to,'abb a jiitek.

Esetl~g elofordulhat, hogy mar mindenki kidobta a botjilt eO' 0
csiilkot nem sikeriilt feldi!nteni. lIyenkor a csiil6k ore a kidobott botf)k
koze ~'illes a jiiteko!"ok igy pr6baJjilk vi~szahuzn'i botjaika1. Akinek
sikeriil, az mar dobhat a c~iilokrc, de a dobas el6tt mindenki vissz<t-
megy a vo[wlra. Na~con fontos, hogy egyszerre csak ef!Ydobjuo.
7._Lallchuzas -

Kiili5noscn a kar erejet teszi pr6barCl, 10-15 fiu vonalban egrmas
melle all. Kezet fognak. A sor elcjen iill6 jatekos a "gazda", a sor
vegen a "cigany". Miutan osszefog6zkodtak, a !!;azda tar",aival megin-
dul a cigiiny fele. :\ cigany szomszedjiival egyiitt felemeli kezet. "Az
igy letrejott kapun a gada tiirsaival atbuvik 5 maga ulan vonja &ct,
egeszeo addig. mig mindegyik at nem juton.

Lepdeles. ki5zben a csoport hurokszeru mozdulatokat ir Ie. A sor
utols6eloui lagjanak u sajnt tengelre koriil kell ki£ordulnia, ho kovet-
ni akurj a a tobbieket. De emiatt furcsa hely zetbe keri.il: karja os~zefo.
n6dik mellen!" ki)vetkezo tarsat mar esuk ugy ludja o~s".ef(lnt kczzel
tartani, hattal allva. A gazda ismet megy atbujni. De ez mar csak n
veget51 szamitott masodik es hannadik, maid kesobb harmadik es oe-
gyedik, negvedik es otodik, stb. fiu keze alatt sikeriil. Egyre tohbe!!
fordulnak ki hattal So egrre tobbnek fon6dik at karja a sajal mellen.
Kesziil a lane. Vegiil mar a gazda esak liZ utols6elotti fio, a ,"zom-
szedja karja alatt tud atbujni.

~:kkor odasz61 a ciganynak: - "Hogy a lane. te eigany?" - "Ot
forint!" _ hangzik a vmas7.. - "Nem adnad lejjebb?" -"Nem en!"-
"Szettepem a lancodat!" - ''Lassuk!'' - Erre nagyol rant a gazda a
lancon. Ha sikeriH e1eg eroset rantani, valamelyik fiu elereszti a rnn-
siknak a kezet s szetgurul az egesz esoport, el~zakad alane. Ha oem
sikeriil a gazdanak elszakitani a !tineat, akkor a gazda lesz a cigimy.
s a wit eigany lesz az uj gazda. A jatekot ujra kezdik.

Ha a gazda el tudja szakitani a llincot, a cigany marad cs egy rna-
sik fiu lesz a gazda. Az uj gazda a volt gazda utan kovetkezo jiitekos.

TESTGYAKORL&.S

F u,ta:s
Legfontosabb szabaI)'a, hogy labujjhegyen fuss. Talpadat ~lman

helyezd a tal aj ra, ugrmas es szokdeles nelkiil. A kartartas akkor he-
Iyes. ha ket karod egymassal parhuzamos sikhan mozog, tehat a karok
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a test eloU nem keresztezik egymast.
DOlj elore. Karjaidat konyokben meghaj-
litva, mellmagassaghan tartsd. A kezek
okolhen, lazan kovetik a test mozjl;asat,
a testsuly a labujjakon van. Sobase fuss
sarokra lepve. Ez nemcsak faraszto, de
mert a sarok, a labak es a gerincoszlop
egy osszefiiggo vonalat kepeznek, hosz.
szabb futast61 agyrazk6dast kaphatsz.
Ne lepj se tul nagyot, se tul kicsit.

dj'.'~
lJegymaszas

Akik ezl a sportot uzik, eros, edzett, bator, kitarto, nagy onbiza-
lommal rendelkezO, jozan es elovigyazatos emberek lesznl!k., s egymas-
oak mindig segitOkesz tarsai. Nagy hegyek, sziklas terep megnuisza-
sara csak gyakoriOlt, felnott vezetovel indulj. Tartsd meg pontosan
utasitasait, mert ezekt51 gyakran nemcsak sajat, de masok Hete es
bi ztonsaga fiigg. Komoly hegyi turakon nemcsak halesetekt51 kell ova-
kodnod. Gy.u..ran eL5fordul6 hirtele8 idOv81tozassal is szamolnod kell.
mely ugyancsak veszelyes leheL

A sziklamaszas alapveoo tudnivaloib61 jegyezd meg a kovetkezo-
ket; A kotelpartiknw egyszerre csak egy ember mozoghat, mig a. tobbi
ezt a masz6t hiztosi~a. Maszas kozben mindig harom ponton erintkezz
a sziklaval (let lab es egy Hz vagy ket kez es egy lab) es a negye-
dik pontot a szabad vegtaggal keresd meg. Lehetoleg mindig lahbal
massz, es ne a karon fiiggeszkedj, mert az hamarahb kifaraszt.

A sziklamaszas es szakszerii k5telhasznalat modszereit azonban
csak gyakorlott hegymasz6t61 sajatithatod el. Jo;otelhasznalatot nero
igen)'lo, konnyehiJ hegyi kirandulasra orsi kerethen is v81lalkozhatsz,
ha a fontosabb 5zaba:lyokra iigyelsz:
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Cserkes zmellet

:\ £otas egyfolytaban nagyobb tavolsagoo faraszt6. Ha tehat enid-
del takarekoskodni <!karsz, de megis gyorsan kell haladnod," ak.kor
cserkeszmenetben tead meg az utat. Itt 30 lepes lutast 30 lapes menet
v81t leI. A menet alattmeJy lelel'!;zessel njra rendbehozhatod legzese-
det, hogy pihent erovel folytasd 30 lepes utan a futast. E10nye ez is,
"hOBYnem teljesen kilaradva ersz celhoz es meg lesz erod az ott var6
feladatok megoldasara. (PI. akad81yversenyen, tiizelesnel, segelynyuj-
tasnal, stb.) Azonkiviil a 30-30 lepes szamolgatasaval gyorsabban is
logy az ut.



Ne egye\ es igyal tulsokat indulas elatl.
Rululzatod konnyu, s2'.ellor.heto. de u!<}'anakkor lobbrthU: legyen.

Igy vedekezhetsz legjobban a tulzott felmelegedes es jelentosebh ie-
hiiles ellen. ViseIj punab6ni, vi zhatlan bakan('sot. mely csuszastol es
seriiHstOl megved.

Hatizsakod, oldaltarisznytid csak sziikseges holmi! tartalmazzon.
(Gondolj itt is HZ id5ja-

r'"' faSviiltozat'ra). Elelmi-
( szert is csak SZljl;oroanV vezetod utasitiisa- "ze-

rinti mennyisegben VI-

gye!.
Tarts egyenletes menet-

_ _ _'I utcmel. Lepteidct sarok-

~

- ...•,"[ J 'I I' 1 I"-.. ~ fO Ie les ta pra epes-/' ~,.*(/il);';) /" ~ ~eltedd,mertigy far<1dszIJ~'It- \ UJ{ 1(: 14-. el legkevesbbe. :\ ,!=ya-
. ~ kori megaJH.s. ujra neki-

,If, indul~s karai e,I,farads" eI5~db£je I,ehe,t.
~t.Ji Ha Vlszont a ta] vagy temleszet szcpse-

..J.i' ~e kat Ie egy-egy ri5\"ij l\le~ii\la5kor n
;~\ lelki elmeny hatlisa eltereli figyclmedet
........•.....az enyhebb farodtsagtol. Kapa",zkodoknal

problild ki meg elozo iilla~odb 61, hugy a
ko, amire lepsz, a fa, bokor, \'''10' fucso-

,,-- m6. amibe kapaszkodnl akarsz, cleg c-
ros-e? Nehezebb helvekre hivd fel aZll-

tanadjilvOk figyelmet.
A hegytetore erkezve azonnal vegy magadra valmllit, mert ')t!

majdnem mindig [uj a szel.
Lefele haladasnal ugyancsak legy o\'alos. Gorgetege,;: ~ulaion

konnren megcsuszhatsz, bokurandulast szenvedhetsz. Meredek lejt.-)-
kon oldallepessel ereszkedj. lehat labad a lejtore meroleg •...,;en lepjen,
tgy biztosabb az egyensuly. Mivel Ide!e gyorsnbhan hnla,J-,;z, kiilono-
sen ugyelj, hog}' hova Iepsz. Vigyazz a legorniilri hvche. r:~crl e!9"t-
ted halado tarsad mcgseriilhet.

Farumaszas
Sokszor keriilhetsz olY,1f}helyzetbe, hogy f!ira k~ll llH!I'Z110J.(Ttl-

jckoz6da,,;. kcm!elb, menekiilcs, gyiimolcs;:;zedes. stb.) t:z is gyakor-
Lu es iigye","seg Jolga. H" agas a fa. igrekezz a lel;;'l\so agat megf"g-
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ni, labadat felflUzvil beleakasztani es tigyes mozdulattal mar fenn is
vag)'. Innen az agak segitsegevel jutsz tovabL, mint a letran. Itt is
fontos, hogy az cig er5",segel kiprobald, midolt raJepsz. Kctlesben, liZ

also agat u.n. "ciganyletraval" erheted el a legki:innyebben.Egyik6_
tok (hattal a fiinak lamaszkodva, avagy szabud helyzetben a legalkaI-
lIli'lsabL faag a1att) megall es kel karjut teste elatt fiiggolegesen ki-
nyujtva ujjait tcnycrrel felfele osszekul-
esolja. Osszekulesolt tenyere a lctra
foka, amelyre a uUlsik fiu rwcphet.

,-\ farol, melyre felmasztal, Ie is
KelJ jOllnod. Cyakran nem lcsz ott .o:enki
uk! ,.;cgilscn, vagy nem lesz iood ke.-
llydmc5en lemaszni. Hycllkor hal.lOzas
nclki.il Ie kell ugrano,l. Termeszetesen
a meIybcugriishoz is gyakorl atra van
sJ:i.ikscC;. Igy probalkozDsai,lkor fri:oza-
tosiln emelJ a mugussugot. Eieinte puha
talajra u!;orj. Ne gorcsi:is izmokkal, ne
n,lgyon lazan. llug6szeruen, kitise meg-
huzott Izm'Jkkal. Nagyon magasr61 fug.
gcshol, vagy tamaszb61 ugorj, Falr61le.
ugriisoal '~l:O'ikkczcddcl li:ikd el magad,
nehogy a falnak lit,'i"Jvehaoyatt es>;.

cs tojas
feliiletek

f.\0mbal)'u
co=; IapI):=;

K(i.-io h,ls
:\ Johl!s, i,njit.Js "p",li" efiyia5s uz en,beriscggcl. \zosenobcr el-

SQ f"t;~.\'erf: kodardb lebetr.tt. mcllycl e!lcnseget61 lllcgvcdte magiit,
VCl!:'.:'a tiipltilekaul szolf;iil6 iillatDt, maaarat lcliti:itte. Bizony~ra ismc-
n:d .11 dju OavJd lortenetct is. ,lki iigycs parittyali.ivctiscl, egvctlcn
kis ldj)o,.; kovtl lelcritcltc hata!m"s c1lelJsegct, HZ oriiis G61ititot .. \z
,-)smagrarok dfr61 wItd hiresck, hog)' a rcpiilo maaaral fute lovaikr61
is ponln"an dtal:iltfik. .\z elmult kl~t vilaghaboruban ,l harcolo'katonfik
kczignlnBt.:>t aobtak (1;.'_ cllenseg vonalaiba .. \ hajitas, aobiis, foleg a
ctlbadubiis m<l i"" IcgjobL IOCllflg)'akoriatok lazc tarto].!k, mert testi
cr(,dd, f,il"'g karizlTlClldates iigYf:ssegeaet fejleszli. A tav,)lha!lajitas
Vd~) c;;J1mdobri'O,",oktli<Hlcrn;;portn;ok alapf.,ltetelc. PeJdiiul: a ,jisz.
~o,.;zvet,i"nt~k, kaIapacsdobasn<lk, kO';llrlabdfinak es tekeze"nck, hogy
c_""k nchiinynl cmlilsiink .

.\ hy"koriiisho7. ki"ula"zloU \....'i"dnrabIcg)"~lJ
\'agy \;;",;1>1,,t1n;iJJ1u::;ysagLl. \ lapo'"; kovet;] ,.;lel
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konnyen elteritik irAllyabol. Ha tulnehez kih.e! <:Qhiig gyakorolsz, el-
fara,j u karod es ma"nap emelni sem tud",z. Gyakorlu,," el'llt t8~t", !,:,r"."p-
szemlet. Kiilonosen tavolb>1dobti..,.na! legy bizle,,. Hllhan, hogy .,.'O'nki!:.en
e>5 s,:,mmihen kart ne tegy!

£\•

..JI

Elci";;zlir a felilllns, £ogn", es lendii!ctvc-
tel m6dszeret g:yukor(lld. A ,lob6 kc?t,:>! ~I.
lenke;>:{; lubballepj dore "tamad[,ulliisbu"'.
A ki.-;vet fogd ;_;ki.ilbe, !tIzUn, de biztosan. A
lendiilctvetd 16bii!H"",a! v<tgy brkijrzessd
lQrtenik. ,\likor ':;r;.:ed, hogy •.1 lendiilo cr'';" e-
leg nag'", a ki:.ivet hirtelen en5,-"dd el cs lolnt
fugod, hogr egj"szer cs",.knem a f;jldcll'J pelr.

,L hozarno'Sun, mo.,.kor c,.akn~)m fii~g01egesen
>I.... fogja pcil)"iijnt rnegtenni.

Elo"oz(ir ki", lm:ul>:,fig<:,kra gyokornld a h'-'jitust. m)ji~ a kevet meg-
lehct<':""en pontos ir<!n"b>l lu,.1od dore, felfele, oldalt eO' ~iitr>i dobni.
EzutA:n gyal.;.ofold u hajitast il legn>lg)'ohb ln~"I)I"agra, mojd a lcgna-
gyobb magasf'iigF3. teljes emdbGI. (De vigY<lzz, neho!?v a k'; ",,,-iiit vag}"
tarsaid fejere e.;',:,ek. Felfele d"bii"h'lZ t<L'Hi,;t'(Js tenlliszinbdat ho.s.z-
m;;lni.) l'~zuLan celhoguritassl1.1 Kczdbctcd II et;JbuJ,_,has g;'uk(Jr1ft"at
(minl u tckezp.snel), majd gY'lkorold 11kozcli ~s tft .•""li cClpnntra v'llo
hajitast.Ha mar Ide e!jl![otta!, ukkor <lrru is vL'il1alk07batsz, h,.'1-';"meg.
pr6b£lj ablakbf,l vag;" agak .r- ---
koz\il hajitani, vag)' sziik ~
nyilason kere",ztH1. sot rek- I"
ve, mozdulatlan hclvzetbGl r-
es futa,. k;;zben is.

A {elsorolt gyakorla.tokat ,\
mindket kC:le,ldel gyokf,rolrl""»'
a.z egyetemes iigvt;.,..,eg crdck~l>c!l. A hajitast, dobiist nemc ..,ak k6 ..-e!.
de telllL isz! i\l)Javul es buzo f':ann)-.al j s gy qkorolh at'.! ,.1.B\l 2'-' tiD!!~d rnageld
I", far"ghlllsz uy':rs rub,,]' Font",,.. hngy reszei eg;"l1Ias".'al aninyosuk

lcgyenek. A n.yc1e 4.6 em. ';['."l:I",. J.S-~O r;[;l.

!Je,sszu. A nyel l'eg'~11 ki;u:6!esc..!,)" "~<)mb" '",Ill.
A rej, vagy "bunko" R-J~ CIll. ;;ozele=<. ill" ho>,z-

y. O'Z\\. Az ijrs kerelen bdiil te,tcno cs')por\rn,; g~;fl'

••.;:.. kor!iisra" ceI1m vag~' lil':::,l.~~~ob6 jatekokra <,:s
\'cr~cnveKrc u i:UZ'-'glt!l;" ku!unrJ."en nlkalmas.
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TABORI FELADATOI\.

EGY NAPON .~T ELLATOD A TABORI KONYHAT TUZELOVEL

Tuzrakiishoz. tfizeleshez harom fajta lfizelo.
anyagra van sziikseg: forgacsra, rozscre, a Uizet
taplalo vastagahb agakra, vagy felapritott fatoe--
zsekre.

A luzgyujtashoz olyan szaraz lorgses kelJ,
ami egy gyufa langjatol konnycn meggyullad es
ami magu is langbaboritja a faJoUe elhelyezett
razse t. Gal Iyrol hi cskaddal nehany perc al aU ren_
geteg forgacsot faraghatsz. Forgacs helyett igen
j6 a cedrus[~kereg, a nyirfa kergenek papirszerii
kiilso feliilete vagy a tapla. A fenyOla lorzseb5!
kinoU szaraz agacskiik es fenyotobozok is alkul-
masak e celra. Esctleg szaraz fii••..et is gyiijt-
hetsz, bar a fUnek vagy szaraz fale ••..elnek igcn
csckCly 3. tfizet taplaJo erteke.

Rozset akarhol konnyen talalsz az crdohcn.
A foldon talalt "zara, ~allyakat gyujtsJ ossze.
vagy szara(lo fak also vastag agait haltaval, [{i_
rC5szc1 vagd Ie, gallyazd Ie.

Aranys:;abG.ly: Az dS es korhadt fa nehezen
gyulJad. EIOlat nc cSolnkits meg tii:reles eeljara!

A tiizeloanyagot Wbbfelekeppen
sziilJithatod a tabori konyhara. A nag}
agakat ••..alladon viszed, vagy egyszenien
behu:zoJ. A rOzset. u vekollyabb ga/lya-
kat oss:zek6tve es hatadon szH"llitsd.
Jobb m6dszer, hogy ket karvastagsagu
agrarMcktcted agallyakat es t<irsad se_
gitsegevel, hordagyszeruen viszed.

:'tliulan a tii:zeloflllyag a konyha ko-
:zeleLen ••..un, 0. hosszabb es vastagabb
agakat LaltBvill. £uresszeJ kh. fel meter
liosszusagra felapritod. A ualtaval val';;

fciaprit,bt ,";ken ••..agy fatorzsOn vegczd, amdytol apritas kozben olyan
mc,,;sz.., alli. hogy nyujtott karral tartott halta~ a kOzcpeig erjen.Vi.
gya:.::z.h,,<:;"yne aJljon.mogotted senk!o Lcgjohb, ha lCl'})cszallasLan he.
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I}":zkedszel,-jobb IRhadat tedd kisse elObbre. Ha fat keresztbe Val;sz,
haladj rezsutosao, vagy V alakban • .A kisebb fSkat a ba1taval egyutl

~'"":.=,"'"~.-";<.&,.~\b_
K

Az osszegyujtott es felapritott tiizeloanyagot nagysag szerint,
harom kiil5nbozo halomban ta.rold a konybonol, megpedig olyan m6don,
bogy a tuzhely longjat61 meg ne gyulhasson, eso eseten a viz konnren
elfolyhassek al61a es leterithetO Iegyen.

FEL KOBM.En:R FOLDET KL4.S0L

Nyari tBboroan sok alk.aIom nyilik foldmunkSk vegzesere. Eisosor-
han a sBtora.rokra kell gondolnod. Azutan kapufeIfSknak.. kerites-colO-
poknek.. ttihorkeresztnek, zaszl6Orh6cnak kell, hogy godrot assai, ve-
gul a tBbori konyha, orei ebedlo, emesztogodor es a latrina igenyeI
nagymeretu asast.

Foldmunkahoz ason kivul mas szersziunokra: lapatra, csSkanyra,
esetleg kaparn is sziikseged lehet.

:Aranylng Kemeny talajt is kBonyebben lishatsz. ha nemcsak. IBbad.
dal fejtesz ki erot, hanem egesz testsulyoddal ranehezedsz az asora.
MunHdat az is elosegiti. ha asod hegyet k60nyeden foldhe nyomod,
mielatt nagyohh erave] IeasoM. Ezzel nemcsak a taIaj ellenBIl6kepeso
seget pubatolod ki, banem izmaidnak. i5 tObb IendiileteL adsz . .A fBld-
ben Wolt nagyobb k6veket k6riilasva tavolitsd el, vagy csSkaonyai e-
meld ki.

Kisebh g6drok asasakor minden asonyoIDas utan rogton emeld ki a
fBldet. Ha melyebb Orkot asal, minden 8-10 8s6vagas utan lapatold ki
a fOldet. Ugyelj, hogy a kihanyt fold megfelelo ta.vol~agra legyen a g6-
dortOl s ne hulIjek vissza.
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ONMERETEK

Az oumer-dek elsosorhan onmagad megismereset celozzak, vale-
mint azt, bogy azok segitsegevel aranylag pontos merest, vagy becli-"
lest vegezhess bwikor, amikor a sziikseg kivB.nja.

A legfontosahb meretek, amelyeket a cserKesz pontosan ismer:
(Ide jegyezd fel az onmereteidet.)

a) nagyarasz .•.••.••••.•••••.•••••••••• e) 1m. magassag •••••••••••••••••••••••

h) kisarasz ...••••••.•.••••••••...••.•... 0 lepes hossza. ••.•••••••••••••••.•••••

c) hiivelrk ..•.....••••..••.•.• ,••••••••••.g) talp hossza ..••.•••...•••.••••••••••••

d) 150 em. magassag ••••••.••••••.••• h) testmagasso.g ••.••...••.••••.•••••••••.

_1'- -I\l ~
~!-+.--,-.

A rajz megmutatja, hogy melyek a rneretek es hogyaq vedd fel
azokat. SZ8molva azzal, hogy fejlodo. valtozo korblln vagy. jo hll az
adatokat negyedevenkent ellenorzod, helyesbited.

A:z onmereteidnek igen sok hasznat veheted, akkor is, ha becslo
keszseged fejleszteset csak sz6rakozasb61 gyakorlod. Versenyre is
kelhettek az orsben. Sok szorakozast ad, ha meghatarozza.tok az asz-
tal, szek, pad rnagassagat, a toll, ceruza bosszat, sth. Szeme~ hozzft..
szokik a helyes hecsleshez. KesObb azutan nagypan is pontosan fogsz
becsiilni.

]6 becslonek akkor nevezheted magad, ha tevedesed nern haIadja
meg a tiz sZ8.zalekot.

J6 gyakorllist!



ALAKI-SAGOK

Az alakisagok eelja, hogy egysegesen es fegyelmezeUen tudjunk
minden helyzetben fellepni.

Az alakisagok vegrehajtasara adott utasitasokat vezenyszavaknak
nevezziik. Mint ujone cserkesz, a kovetke7.0 vezenyszavakat ismcrd
es tudd pontosan vegrehajtani:

VIGYAZZI PllIENJI TISZTELEG)I IMAHOZI IlL] LEI

f:,") /', r--.."S & Q 41,i)/ ,,i ' '\W ,£~A
.••. meAl !-' 'L IVmA:.);~~~L"')...i".=~ 'l'll>_jl "1;'ie"'.'liI"l'il'~!, 1rr>~hl>"': Vlj I;;~,,~~,...~...•

ORS ORSBEI ORSSORBA!

INDULJ: ballabbal kilepve kezded a menetelest.

ALL]: a vezenysz6ra a ball4baddal meg egyet lepsz es Ii jobhat. is
meile zarod.

OSZOL]: mennel gyorsabban igyekezz a1. alakzatQt elhagyni.
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TARTALOMJEGYZ~K

CSERK~ZINDUL6 "'
TANITVANY PR6BA "
Cserkes:rtij""enyek .. . , "" "
CSllrkesztiirvenyek rnalryarazata ".
A eserkesz Bz~Jlem
A cserkmjeJ
A c:!-erkeS1:jelveny .,
A cserkeszjels7.o ".
A cserkeszkosziintes
A c.!lerke.s:zkezfogas ..
A eserkeBJ.fogadalom
Napi j6tett ., ...
Vizsgald meg Inllgad!

CSODASZARVAS PROBA ""
Hun' _ MlI;gyll;r mondalt?r
bten kardjll;
Botond "
Ro,-il.sinis
Jj- es n)"ilk6!lzit6:! • C<!Utlve~
NyomolYask!;
Nyomi:intes
."G'tjelek ".
'Si.pjelek
Allathangutin7.a~
"Egy!!%enl csom6k
njekotooas, viJ9.gtA,jak, csillalWk
Yilagtlijak ismerete ".
A tlijol6 (ininJ-tu)
C!omagolas kinindullisra
Eg~'eni ft\lszereles egj.- napra
Egyeni fOlnereles ttlbb napr:!
Orsi folszereles % - I nap",
KHszemelyes sator rel~'erese
Tuzgyujt!s _ swonnasiites
A -tuzrakiis aranY~Ulbalyai
A ttlzgyujt8s moojai
Szalonna~titks
Egy ejszaka dllorban
Eg:r ora egyl"liil a:z croon

V:£RSZERZODf';S PRUBA
A verszen&lh torlende
Ell'mi hig-ienin, egests~gy
Elemi egeszselr'-wl'lern ".
J:eggeli torna
SlsOsegelynylijtis alal)isme:Mltei
&i:bek elliUM

,
5
7
7

"14
14
l4
15
It;
15

""18 .
I'
29

"22
21
29
27

"29
~
21
33

'""37."37."
"29
""41
""H
""47
47.,
50

Verze!!f'k
A haromszol!ii kt'ndii hll;sznalata
A csalli.d szolg:ilata.
Orsi elet
Karli.<:sonyi jiitett bet

A SZE}[FCLES FlU- PRoBAJA
Borne-missza Gerge1~' Wrtenete
Kemzeti imidsilg<;>k. jel~nye]o:
Himnul"Z ".
::'lZ6Ult
Rl'ggt'li ima a taborbnn
Esti imll a taoorban
~!agYllr jeh'f!nyek - magyar Usz16
:ilfag)"ar dmerf!k
A cserkeszet ,-:lzlatoo tllr1<'\nete
C5erke~ztisztelgesek. jelentkete,
Sator~zemle
Cserkeszeg)'enruha
A c~erke~zruha jel"e!!yei
Prob:! -e~ ku!onp;.-)ba jel\"enyek
Vezet<5i kepeslt%i jel\"en~'ek
Megbizawi jdvenyek
EmJ~kjel~enJ"',k
C:<apatzasz!':'
RaizasZlo
<'in; zil~zl6
J~lentes. kerelem ;riisb~n
.o,lagllhrt1l.s szol~:-a!atb~n
C.~l:i.,Jod t'rei!ete
Lak!ood "komyeke
::;zemfti!e~ _ jatekok
Mag)"ar nepdalok ,

A VASGY(!RO PROBA
A I'asgyuro meseje ".
6rsi ja.tf!kok
"VasgJ"u.ro~ j3tcy.ok ".
A magyll;r noll) j9.t ••)<ai
Teatgyakorlb _F\ltii.!!
Olerkc5zmenet
Hegytmi.~
Fal"llm!sza~
K6dob!s ".
Tuzrukils

"'''Onmeretek
All>kisiiJl:Qk
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