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A Kossuth kormány felelıs miniszterei 
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Egyedül hallgatom tenger mormolását, 
Tenger habja felett futó szél zúgását, 

Egyedül, egyedül 
A bujdosók közül, 

Nagy Törökországban;  
Hacsak itt nem lebeg sírjában nyugovó 
Rákóczi nagy lelke, az eget csapkodó  

Tenger haragjában! 
 

Peregnek a fákról az ıszi levelek, 
Kit erre, kit arra kergetnek a szelek 

S más vidékre száll a 
Csevegı madárka 

Nagy Törökországból:  
Hát én merre menjek, hát én merre szálljak, 

Melyik szögletébe a széles világnak 
Idegen hazámból? 

 
Zágon felé mutat egy halovány csillag, 

Hol a bércek fején hókorona csillog 
S a bércek aljában 
Tavaszi pompában 
Virágok feselnek… 

Erdély felé mutat, hol minden virágon 
Tarka pillangóként  elsı ifjúságom  

Emléki repkednek!  
 
 

Ah, mért nem szállhatok hozzád szölıföldem, 
Mikor minden bokrod régi ismerısöm! 

Mért vagy szolgaságban, 
Gyászos rabigában, 
Oly hosszú idıkig!? 

Ha feléd indulok, lelkem visszatartja 
Az édes szabadság bûvös-bájos karja, 

Vissza mind a sírig. 
 

Itt eszem kenyerét a török császárnak, 
Ablakomra titkos poroszlók nem járnak 

Éjjeli setétben 
Hallgatni beszédem 

Beárulás végett 
Magános fa vagyok, melyre villám szakad, 

Melyet vihar tördel, de legalább szabad 
Levegıvel élhet 

 
S egyedül hallgatom tenger mormolását, Tenger 

habja felett futó szél zúgását 
Egyedül, egyedül 
A bujdosók közül 

Nagy Törökországban, 
Körülöttem lebeg sirjában nyugovó 

Rákóczi nagy lelke, az eget csapkodó 
Tenger haragjában. 

 
Lévay József 

MIKES 
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Egyszer együtt vándorolt két ember. Megfogadták egymásnak, hogy ha valami baj történik velük, egymás 
segítségére sietnek. 

Mentek, mendegéltek békésen. Egyszer azonban, amikor egy mély völgybe értek, váratlanul elıttük termett 
egy hatalmas medve. Az egyik ember rémületében elfelejtkezett társának tett igéretérıl és villámgyorsan 
felmászott egy közeli fára, ahol elrejtızött. A másik nem tehetett egyebet, egyedül kellett szembeszállnia a 
medvével. Ekkor hirtelen eszébe jutott, amire még a nagyapja tanította gyermekkorában, hogy a medve nem 
bántja a halottakat. Ezért a földre vetette magát, és azt színlelte, hogy meghalt. A medve odacammogott hozzá, 
megszaglászta az orrát, megtapogatta a fülét. Mivel az ember még a lélegzetét is visszafojtotta , a medve 
csakugyan azt hitte, hogy halott, és hamarosan otthagyta. Amikor a medve már messze járt, a fán rejtızködı 
vándor is lemerészkedett a társához. 

- Láttam, hogy az a rusnya medve a füledhez dugta az orrát és valamit súgott neked. Mit mondott olyan 
titkolózva? - kérdezte a földön fekvı vándortól. 

A társa így válaszolt: 

- Nem mondott semmi különöset, csak azt tanácsolta, hogy ne barátkozzam olyan emberrel, aki nem segít 
rajtam, ha bajba jutok! 

Mit tanultatok a mesébıl? Beszéljétek meg ırsi foglalkozáson. 
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Az értelmi szerzı tulajdonképpen az öcsém volt, aki azt mondta, szeretne már egyszer 
kettesben utazni velem. Amióta a szüleink az argentin partot “választották” 
szolgálatuk teljesítésére, fejünkbe vettük, hogy nem hagyjuk ıket olyan sokat 
magukra, és egyszer velük karácsonyozunk. Úgy gondoltuk, két három hónap 
szabadságot érdemes kivenni ennek a szent célnak az érdekében. Ugyanakkor tudtam, 
hogy itt a cserkészbált augusztusban rendezik, ami természetesen rettenetesen 
érdekelt. A kérdést, tudniillik hogy melyik két hónapot válasszam ebben a fél évben, 
édesapám döntötte el, amikor kijelentette: “Kijössz fél évre! Ez nem kérdés…”Mire 
én azt mondtam “Jó!”, és attól kezdve ez valóban nem volt kérdés. 

Argentínokkal elıször két évvel ezelıtt találkoztam egy cserkészjamboreen, 
Mexicoban, ahol az argentín cserkészek egy igen jellegzetes alakulatot képeztek. Ott 
tudtam meg, hogy az argentínok hangosan és gyorsan beszélnek, este nem szeretnek 
aludni, szeretnek viszont tökbıl szívószállal inni, és reggelig bulizni. Messzirıl 
megismertük ıket, még mate nélkül is! Beszéd közben még maguk a mexikóiak is alig 
értették meg ıket, el lehet képzelni, én mennyit koncentráltam, miközben társalogtam 
velük! 

Itt Argentínában igen nehéz volt megszokni a helyi spanyolt. Aztán amikor magam is 
— próbálván alkalmazkodni — elkezdtem használni a “vos sos” stb. formulákat, 
magamban nagyon sokat nevettem. Ma már szerencsére nem tartom magamat annyira 
nevetségesnek. 

Kicsit féltem, hogy a város túlságosan is hasonlítani fog Budapestre, ha már egyszer nálunk forgatták az Evita egyes 
jeleneteit, de hál’ Istennek csak bizonyos részei igazán európai stílusúak. Nagyon tetszik nekem a színes és vegyes 
városkép, mert az emlékezetembe idézi azt a kolumbiai környezetet, ahol gyermekkoromban két, számomra nagyon 
kedves évet töltöttem. Ezért szeretek annyira busszal járni és az utcán sétálni. Nézem a kutyasétáltatókat, a sportoló 
embereket, az egyenruhás gyerekeket és a széles eget, ami valamilyen okból itt tágasabbnak tûnik, mint otthon. A város 
pedig utánozni látszik az eget, annyira monumentális a széles útjaival és tereivel! 

Nagyon sajnálom, hogy a világnak ez a gyönyörû vidéke pillanatnyilag annyi gonddal küszködik, és remélem, hogy 
Argentínának mihamarabb sikerül kikerülnie a remélhetıleg csak átmeneti hullámvölgybıl. 

Eddig még nem sokat láttam ebbıl a hatalmas, természeti szépségekben olyan gazdag országból, de remélem, hogy az 
elsı itt tartozkodásom alatt sikerül legalább a legfontosabb látnivalókat megismernem. 

A magyar kolóniának ezúton is köszönöm, hogy olyan kedvesen befogadott, az elsı naptól kezdve mindenki nagyon 
kedvesen törıdik velem! Hálás vagyok, hogy meghívtak a helyi magyar kórusba, a Coral Hungaria-ba, és a regıs 
tánccsoportba is. Mindkettı sokat jelent nekem, mert nagyon szeretek énekelni és táncolni, és otthon bizony sokszor 
nincs idım rá, hogy ezeket a számomra oly kedves foglalatosságokat mûveljem. 

A Cserkészbál, ami miatt a tervezettnél korábban és végül az öcsém nélkül jöttem ki, remekül sikerült, meglátszott, hogy 
nagy lelkesedéssel szervezték és várták. Nekem nagyon nagy élmény volt látni, hogy a néptánc is helyet kapott a 
táncrepertoárban. Igazán gyönyörû este volt, elıkelı és barátságos vendégekkel. 

A cserkészek is borzasztóan kedvesek voltak hozzám, amikor meghívtak a szeptemberi akadályversenyre, ahol 

Az alábbi cikk a Délamerikai Magyar Hírlap címû újságban jelent meg. Szônyi Zsófia, Magyarország argentínai nagykövetének 
leánya, magyarországi cserkésztestvérünk, Buenos Airesben töltött pár hónapos ottartózkodásának élményeirôl számol be. 
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fölvehettem szeretett egyenruhámat, boldogan látva annak “testvéreit” a többi cserkészen. Jó érzés volt, hogy a 
különbségek ellenére a világnak ezen a felén is tulajdonképpen ugyanaz a cserkészet, hogy ugyanazok a módszerek, a 
szertartások, az elvek. Nagyon szép ahogy a vezetık vigyázzák és ápolják a magyar beszédet a kisebbek körében, és 
maguk is rengeteg áldozatott hoznak érte, hogy ne felejtsék el: ık is magyarok. 

Idırıl idıre megmutatja nekem Isten, hogy igenis van értelme a cserkészetnek! 

Felejthetetlen élmény volt az októberi utazásunk is a Coral Hungaria-val Bahia Blancára, ahol két alkalommal is 
hangversenyt adtunk. Gyönyörû szép magyar kórusmûveket adtunk elı, egy-egy darab erejéig a vendéglátó kórussal 
együtt. Jó volt érezni a közönség lelkesedését Kodály és Bárdos zenéjéért, és tapasztalni érdeklıdı figyelmüket az 
elméleti elıadások alatt. 

Nagyon tisztelem azokat, akik létrehozói, mûködtetıi és életben tartói a Zrínyi körnek, a cserkészcsapatoknak, a 
kórusnak és az összes magyar intézménynek és egyesületnek, akik sokszor keményebben harcolnak és többet áldoznak a 
fennmaradásukért, mint sokan otthon Magyarországon. Azt hiszem, Magyar barátaim és otthoni cserkészcsapatom 
nevében is mondhatom: köszönöm 

Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy 
Zrinyi tábor. Ez a tábor nagyon klassz volt mert 
egy kiváló vezetıi gárda egy dús és élvezetes 
programot vezetett le egy belevaló társaságnak. 
Bıvítettük a magyar tudásunkat miközben 
szórakoztunk is egy picit.  
 
Ahogy mindenki tudja, a cserkészet két fı célja 
az, hogy emberebb embereket és magyarabb 
magyarokat neveljen. Ezeket a célokat 
igyekeztünk elérni a tábor alatt. Mindegyik nap 
különleges volt a sok változatos program miatt. 
Többször énekeltük az újonnan tanult dalokat, 
minden nap népi játékokat játszottunk a 
lányokkal, arról nem is beszélve, hogy finomakat 
fıztünk magunknak.  
 
 

A tábor legjobb része volt a nyelvtan. Mindenki örült amikor verseket kellett elemezni. 
Eddig a legjobb táborom volt a Zrínyi tábor. Bárkinek merem ajánlani aki egy életreszóló 
élményben és egy nagy kihívásban akar részesülni.  
 

Halácsy Attila 

Pillanatkép a 2002 VK táboron 



6. oldal    

2002. március 24-én ünnepelte dr. Mattyasovszky Zsolnay Miklós, Szövetségünk örökös tb. Elnöke, 
90. születésnapját. Alig néhány napra rá a jó egészségnek örvendı Miklós bát Kanada fıvárosában, 
Ottawaban, családja körében több mint 70, a világ különbözı részébıl összesereglett barátja és 
rokona méltatta ünnepélyes bankett keretében. Matyabát, ahogy cserkészkörökben ismerjük, több 
magyar és kanadai szervezet köszöntötte. Családján és kiterjedt rokonságán kívül részt vettek 
magasrangú kanadai és magyarországi képviselık. A cserkészet képviseletében jelen volt Pelikánné 
Anikó, a montreáli leányparancsnok és férje, Sándor, valamint a hamiltoni dr. Szıke László és 
Zsófia. Papp Sándor kanadai magyar nagykövet Orbán Viktor Magyarország miniszterelnöke 
nevében külön elismerı oklevelet nyújtott át Miklós bának a külföldi magyarság érdekében 
folytatott áldozatos és célravezetı munkájáért. Több magyar és kanadai szervezet képviselıje 
mondott köszöntıt. A KMCSSZ nevében Fischer Viktor külügyi vezetı méltatta a cserkészet terén 
végzett több mint 70 éves vezetıi munkáját. Átnyújtotta neki, egyenlıre kéziratban, a magyarországi 
Marosvári Attila szerkesztésében összeállított, a külföldi magyar cserkészet története elsı 10 évének 
(1946-1956) kéziratát. Köszöntıjébıl néhány sort idézünk: 
 
Feltünt higgadságod, lelki tisztaságod, 
mérsékeltséged, békítı természeted, 
becsületességed. Ezek olyan erények, 
amelyekkel a mai világban egyre kevésbé 
találkozunk. A szó szoros értelmében 
valódi úr voltál és vagy! Magatartásod 
példakép mindannyiunk részére. Mindez 
meghatározó életfilozófiát nyújtott 
nekünk, hogy ezáltal a legmagasabb 
emberi szintre emelkedhessünk és mint 
cserkészvezetık jellemesebb embereket, 
magyarokat nevelhessünk. Kihívást adtál, 
hogy “felelısséget keressünk” jelszóval 
vágjunk neki a világnak, akár 
Magyarországon születtünk, akár 
Magyarország határain kívül, soha el nem 
felejtve, hogy a magyarságnak is 
felelısséggel tartozunk. Ezt ne csak a 
magyar cserkészetben valósítsuk meg, de 
ezen kívül is. Ezzel a megfontolással 
egyéniségek maradtunk és létünknek 
egyben célt adunk. Magyar gondolkodást adtál azzal a sok elbeszéléssel, anekdótával, történelmi 
fejtegetéssel, elıadással a különbözı konferenciákon, táborokon, közgyûléseken amelyeket az évek 
során hallottunk Tıled. És mindenek felett alkotóvágyat adtál nekünk. Isten éltessen sokáig. 

Fischer Viktor, cscst. 

Matya bá átveszi Orbán Viktor elismerô oklevelét 
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1848. szeptember 29-én ágyúdörgésre ébredtek Pákozd és Surkoró lakosai. A két település között, a Velencei-tó mellett 
Jellasics horvát bán csapatai megtámadták az éppen csak létrejött forradalmi honvédséget. A tüzérségi párbajt gyalogsági 
párbaj követte. Így kezdıdött el a pákozdi csata, az 1848-1849-es forradalom és szabadságharc elsı gyıztes csatája. 
De hiába támadott az ellenség, a honvédsereg nagyszerûen helytállt. A parasztokból toborzott gyalogság nem hátrált meg. 
A diákokból lett tûzérek pontosan lıttek. A huszárok félelmetes ellentámadást intéztek. Vegül is a horvát bán meghátrálásra 
kényszerült.  
A pákozdi csatát számos gyıztes ütközet követte, melynek hıseit az alábbi kép is megörökíti. Miközben kifestitek a rajzokat, 
megismerkedhettek a szabadságharcban részt vett forradalmi katonák egynruháival és fegyverzetével. Remélem ahogy 
kifestitek ıket, ti is beleélitek magatokat a több mint százötven évvel ezelıtt lezajlott eseményekbe. 

Honvédhuszárok a 14. Huszárezredbıl 

A honvédsereg gyalogsága 
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Az 1848. március 15-i forradalom eseményeinek cserkészszínpadra írt változata. 
 
Szereplık: 1. elbeszélı (leány) 
 2. elbeszélı (fiú) 
 Petıfi Sándor 
 Jókai Mór 
 Tompa Mihály 
 Irinyi József 
 Bulyovszky János 
 Vasvári Pál 
 Klauzál Gábor 
 Vajda János 
 Landerer Lajos 
 Kossuth küldöttje 

Kellékek: 1 asztal, 6 szék, magyaros ruhák, díszmagyar 

1. jelenet: Petıfi egyedül ül az asztalnál és naplóját írja. 

1.elbeszélô: 1848-ban a forradalom vihara száguldott végig Európán. A párizsi februári események hírére Európa 
különbözı fıvárosaiban felkelt a nép, hogy lerázza magáról a zsarnokság bilincseit. Petıfi ezeket írta naplójába: 
Petıfi  (naplóját írva): Logikailag a forradalom legelsı lépése és egyszersmind fı kötelessége szabaddá tenni a sajtót...azt 
fogjuk tenni! A többit Istenre bízom, és azokra, kik rendelve vannak, hogy a kezdetteket folytassák; én csak arra vagyok 
hivatva, hogy az elsı lökést tegyem. Holnap ki kell vívnunk a sajtószabadságot! És ha lelövöldöznek? Isten neki; ki várhat 
ennél szebb halált? 

Petıfi elgondolkozva lassan lemegy a színpadról. 

2. jelenet. Míg a 2. elbeszélı olvassa szövegét, a „tízek társasága“ bejön és 
elhelyezkedik az asztal mögött 

2. elbeszélı: Az Európaszerte fellángoló forradalmak hatására Pest-Buda radikális 
ifjúsága is szervezkedni kezdett s célul tőzte ki a Magyarország számára legfontosabb 
jogok kivívását. Az ifjúság a Pilvax kávéházban tartotta győléseit. A királyi helytartó, 
miután neszét vette e törekvéseknek, feloszlatta az ifjúsági kört. Ezzel csírájában 
akarta elfojtani a szervezkedést. A fiatalok azonban nem engedtek. Nyíltan 
síkraszálltak az alkotmányos reformokért, a magyar nép számára szabadabb életet 
biztosító jogokért. 

1.elbeszélö. (Amikor nevüket mondja, a szereplı feláll és némán meghajol.) 

A Pilvax kávéház lassan valóságos parlamenti csatatérré vált. Az ifjúság vezetıi az 
úgynevezett „tízek társaságának“ tagjai voltak: Petıfi Sándor, Jókai Mór, Tompa 
Mihály, Irinyi József, Bulyovszky János, Vasvári Pál, Vajda János.  Kávéházi 
asztalukat a polgárság a „közvélemény asztalának“ nevezte el. 

2003. március 15-én lesz 155 éve annak, hogy 1848-ban a fiatalok fellázadtak a Habsburg uralkodóház elnyomása ellen. 
Most márciusban emlékezzünk meg mi is errıl a dátumról kellıképpen. Vegyetek részt minél többen a megemlékezéseken, 
ünnepélyeken. Az alábbiakban egy rövid elıadás leírását olvashatjátok amelyet csapatotokkal ti is elıadhattok. 
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2. elbeszélı: Akkor hát elıre! A Nemzeti dal már kész, ezt maga a költı fogja felolvasni, dehát a legfontosabb jogok? 
Irinyi 12 pontba foglalta, de amint olvassák, kiderül, hogy nehézkes, hivatali stílusban fogalmazta, ezt a nép számára 
közérthetıbben kell megírni. Úgy döntenek, hogy Jókai írja át. Bulyovszky olvassa az eredetit, s Jókai rögtön írja 
gyöngybetőivel a javított szöveget. Amíg ık ezzel foglalkoztak, a többiek részben idegesen járkáltak fel s alá, vagy ültek 
az asztal másik végén. 

Petıfi : Készen van? 

Jókai feláll az asztalra és olvassa:   Mit kíván a magyar nemzet? 

Legyen béke, szabadság és egyetértés! 
1. Kívánjuk a sajtó szabadságát, a cenzúra eltörlését. 

2. Felelıs minisztériumot Buda-Pesten. 

3. Èvenkénti országgyőlést Pesten. 

4. Törvény elıtti egyenlıséget, polgári és vallási tekintetben. 

5. Nemzeti ırsereget. 

6. Közös teherviselést. 

7. Az úrbéri terhek megszüntetését. 

8. Esküdtszéket, képviseletet egyenlıség alapján. 

9. Nemzeti bankot. 

10. A katonaság esküdjék meg az alkotmányra, a magyar katonák ne 
vitessenek külföldre, a külföldiek pedig távolíttassanak el. 

11. A politikai státusfoglyok bocsáttassanak szabadon. 

12. Kívánjuk az uniót Erdéllyel. 

Egyenlıség, szabadság, testvériség. 
1.elbeszélı. Az ifjúság nevében Vasvári Pál, a 21 esztendıs, daliás termető, magas homlokú, tüzes szemő ifjú szólalt fel 
és lelkesen pártolta Irinyi indítványát. Javasolta, hogy a kérvényt – lehetıleg számos aláírással - a legrövidebb idın belül 
küldöttség vigye fel Pozsonyba, és terjessze az országgyőlés elé. S amennyiben az országgyőlés nem hajlandó a 
kérvénnyel foglalkozni, a küldöttség menjen egyenesen Bécsbe, a királyhoz. 

Mind, össze-vissza: Úgy van! Nagyon helyes! Menjünk Bécsbe! Forduljunk egyenesen a királyhoz! 

3. jelenet 

Klauzál Gábor bejön és az asztalhoz megy. 

2. elbeszélı: Klauzál Gábor is a Pilvax kávéházba sietett. Értesült az ott történtekrıl és elejét akarta venni az ifjúság  
„meggondolatlan“ cselekedeteinek. Határozatának megváltoztatására kérte az ifjúságot: 

Tompa: (az asztalra üt) Nagyon szépen, nagyon okosan beszélt Klauzál polgártárs, de most olyan idıket élünk, hogy 
nem az okos emberek szavára kell hallgatni.  

1.elbeszélı: Klauzál látta, hogy minden igyekezete hiábavaló és elhagyta a kávéházat. Lassan a tömeg is eloszlott. Az 
ifjak magukra maradva tovább tanácskoztak, s bár éjfél felé járt az idı, végleges határozatot nem tudtak hozni. Sokan 
türelmüket vesztve távozni készültek. 

Vajda: (felállva) Uraim, innen addig el nem megyünk, míg nem határozunk!  

2. elbeszélı: Ez a fellépés azután hatott is. Az ifjúság vezetıi most már gyorsan megállapodtak, hogy másnap az 
egyetemi hallgatók bevonásával tüntetést rendeznek, és azonnal életbe léptetik a nemzet kívánságait tartalmazó 12 
pontot. Megalkuvás nincs, tárgyalgatás nincs, ha kell, a császári szuronyokkal is szembeszállnak. 
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4. jelenet 

Kossuth küldöttje (kintrıl futva érkezik): Uraim! Most jöttem a bécsi hajóval. A pozsonyi ifjúság küldötte vagyok. 
Rendkívüli hírt hoztam az önök számára. (kis szünetet tart) Bécsben tegnap kitört a forradalom! Metternichet 
megbuktatták. A nép barikádokat emel és fegyverkezik. 

1 elbeszélı: Ez a hír villámcsapásként hatott a jelenlévıkre. Az ifjú szavait az elsı pillanatban mély csönd fogadta. A 
váratlan fordulat összekuszálta az emberek gondolatait. A hirtelen beállt csendet most egy ércesen csengı hang törte 
meg: 

Petıfi:  Íme a forradalom förgetege már itt zúg a közeli szomszédban! És mi tétovázunk?! Nem! Cselekedni fogunk! 

2 elbeszélı: Mindenki a hang irányába tekintett, s az asztal tetején, mint a forradalom géniusza, ott állt Petıfi Sándor, 
mellén összefont karokkal. Nyakig gombolt fekete atilla simult hajlékony termetére. Máskor halvány arcát most pirosra 
festette az izgalom heve, tüzes fekete szemében szokatlan láng gyúlt. 

Petıfi: az asztalra ugorva elszavalja a Nemzeti Dalt. 

5. jelenet 

Mindenki kimegy. A székeket magukkal viszik. Miközben az elbeszélı olvas, a másik oldalról bejönnek. 

1 elbeszélı: A 12 ponttal és Petıfi költeményével felfegyverzett tömeg kész volt arra, hogy útjából minden akadályt 
elsöpörjön. Az ifjúság vezetıi elhatározták, hogy a 12 pontot és a Nemzeti Dalt cenzori engedély nélkül kinyomatják. 
Elmentek tehát a Hatvani utcába, a mai Kossuth Lajos utcába, a Landerer és Heckenast-féle nyomdába. A tulajdonos 
fennhangon cenzori engedélyt kért, de nyomban odasúgta a megtorpanó Irinyinek:  

Landerer: Foglaljanak le egy sajtógépet!  

Irinyi, kezét az asztalra helyezi: E sajtót a nép nevében ezennel lefoglaljuk, és követeljük kézirataink kinyomtatását!  

Landerer (mosolyogva). Az erıszaknak nem állhatok ellen.  

1 elbeszélı: Landerer Lajos azonnal kijelölte tíz legügyesebb nyomdászát a kézirat munkába vételére. 

2 elbeszélı: Petıfi elszavalta a költeményt, majd a nép a Múzeumtérre vonult, ahol Irinyi megmagyarázta a 12 pont 
jelentıségét és indítványozta, hogy a szabad sajtó két legelsı termékét 
a mai nap emlékére helyezzék el a Magyar Nemzeti Múzeum 
levéltárában. A sokaság ekkor ismét Petıfit éltette, és követelte a 
„Talpra magyar“-t. Nem tudtak betelni a nagyszerő vers szépségével. 
Egyesek már kívőlrıl tudták, az eskü szavait pedig az egész tömeg a 
költı után dörögte. Petıfi a lépcsızet baloldali párkányáról szavalta el 
aznap már ötödször a Nemzeti Dalt. 

1 elbeszélı: Percekig tartott az éljenzés, írta egy szemtanú, amint a 
költı a szavalatot befejezte. A nép tombolt, ujjongott 
elragadtatásában. Komoly férfiak szemében megcsillant a lelkesedés 
könnye, a nép örömében sírt, zokogott, a nık kendıiket lobogtatták. 

2 elbeszélı: A Nemzeti Múzeumtól a forradalmi tömeg a hajóhídon 
átvonult Budára, a helytartótanács várbeli épülete elé, s követelte a 
politikai foglyok szabadonbocsátását. A megszeppent Zichy gróf 
engedett a követelésnek, s a tömeg a vállára emelve hozta ki a börtön 
épületébıl Táncsics Mihály írót. Mikor ez megtörtént, már esteledett. 
A város gázlámpái halvány világosságot szórtak a ködben úszó 
utcákra. 

 

Összeállította: Szemerédi Tibor, cscst. 
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Elérkezett a várva várt nap: augusztus 24!!!!  A Hungáriában nagy nyüzsgés, forgás, jövés-menés, rá se lehet ismerni a 
nagyteremre, a cserkészek, cserkészszülık lelkesen dolgoznak... A Hungária most olyan  mint egy mesebeli palota, tele 
szebbnél szebb virággal, gyönyörû kapu a színpadon, az asztalok elıkelı és ízléses terítéssel.  

-Mi lesz itt?? -  kérdezi egy idegen aki éppen betoppant.   Hogy mi lesz itt?? Hát a 44. Cserkészbál!!! 

A vendégek este 9-kor kezdenek érkezni, csak egyre jönnek, egyre nagyobb az izgalom. Hirtelen hangos zene, trombiták!! 
Igen, úgy tûnik, hogy kezdıdik! Elıször a cserkészek vonulnak be, majd a szép díszmagyarba öltözött lányok, Bocskai-
ruhát viselı párjukkal. Köztük sokan olyanok, akiknek bizony már szülei is külföldön születtek! Megható... 

Magyar nyelven Fóthy Gyuszkó mond beszédet, spanyol nyelven pedig Gorondi Istvánné Haynal Edith. Most a párok 
elhelyezkednek, Kodály zenéje elönti a termet, a Palotás következik...  44 éven át évrıl évre mindig újra bemutatjuk ezt a 
táncot.  A közönségbıl is milyen sokan táncolták ezt el valamikor! 

A színpadon óriási az izgalom; kilenc kislány, mint megannyi tündér, nagyon izgatottak. A bemondó már mondja is, hogy 
elérkezett bálunk csúcspontja: AZ ELSÖBÁLOS LÁNYOK BEMUTATÁSA. Kik voltak idén a leányok? Gröber Lisa, 
Jeffrey Szofi, Haller Szofi, Lajtaváry Zsuzsi, Mihályfi Juli, Papp Titi, Pérez-Leidemann Nati, Szentiványi Ilona és 
Zombory Andi. Egyik szebb mint a másik! Keringı az édesapákkal, majd a fiatal gavallérokkal és már hangzik is a 
klasszikus szöveg: Hölgyeim és uraim, áll a bál!! 

Mindenki ropja a táncot, mindenki élvezi ezt az estét és néhány órára elfelejti a gondokat. Ma este az a fontos, hogy 44 év 
után még mindig és újra együtt tudunk ünnepelni, és örülni annak, hogy magyar cserkészek vagyunk.   

A menü - gombás bélszín, csirkepörkölt, dobostorta, rétes fagylalttal - mindenki igényét kielégíti. A fiatalok többsége 
inkább a csárdába megy, ahol a cserkészfiúk jól ellátják a vendégeket. 

Éjfélkor a fiatalok újabb udvari táncot mutatnak be: az 
Erdélyi Fejedelmi Táncot, amelynek zenéje a XVII. 
századból való. Most következik a bál második 
csúcspontja: az elsıbálos leányok megkoronázása. 
Milyen szépek hosszú fehér ruhájukban és most 
virágkoszorúval a fejükön...  újabb keringı a fiúkkal, 
és ismét áll a bál. Mindenki táncol. A hangulat kitûnı! 
Reggel 4-kor lecsendesedik a zene, de azért nótázunk 
még egyet. Gyertyafény körül mindenki részt vesz a 
hagyományos tábortüzön: Úgy tetszik, hogy jó helyen 
vagyunk itt...  nem, nem, nem....nem megyünk mi 
innen el! 

Köszönjük a szervezıknek, köszönjük mindazoknak, 
akik az évek folyamán állandó hangyamunkával, 
támogatással lehetıvé teszik a bál sikerét. Köszönjük!  
Ez jó mulatság, férfimunka volt! 

Lajtaváryné Benedek Zsuzsi, cst. 

Cserkészbál volt Buenos Airesben 2002. augusztus 24-én 

Elsôbálozó lányok a bál napján 
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Cserkészetünk alapja az ırs és az ırsi munka meghatározó része cserkészetünknek. Ezért a Magyar Cserkész, 
ettıl a számától kezdve, szeretne ırsvezetıinknek egy egy kiképzési ötlettel szolgálni. Minden számban más és 

más próbaponttal fogunk foglalkozni. Ha vannak nektek is ötleteitek, vagy már gyakorlatban kipróbált 
munkaterveitek, küldjétek be a szerkesztıségbe, szívesen leközöljük.  

Várjuk jelentkezéseteket! Jó munk.át és további jó felkészülést! 

Próbapont Próba Célja / Témája 

Cserkésztörvények Tanulása /  
Magyarázata 

Táborverı 
 

Jellemnevelés 

2. Kiképzés / Tanítás: 

Magyarázatra: megjátszani azt, hogy mint ıv. nem hiszel a törvényben, 
és az ırs védje meg a törvényt. Vitaszerően gyızzenek meg téged  
(és közben magukat is) a törvény érvényérıl. Fontos, hogy jól 
felkészüljél érvekkel, kifogásokkal, ötletekkel. 

Kellékek:  Cserkészkönyv 

  

3. Gyakorlás / Játékok: 

• A törvényt titkos írással vagy rovásírással leírni: fejtsék meg. 

• A 10 cs. törvényt külön-külön papírra leírni és összekeverni: versenyszerően rakják ki. 

• Csokoládéjáték: aki hatost dob, mielıtt nekilát a csokoládénak, 1-2 törvényt el kell mondjon. 

4. Egyéb Ötletek: 
• Tábortőzi számok törvényekkel: 

Árnyjátékkal elıadni: pl. egy buszon ülnek többen, és csak 1 valaki adja át a helyét, míg a többi 
félrenéz. (3. cs. törvény). 

1. Motiválás / Bevezetés: 

• Minden cserkésztörvényre ki lehet találni egy mesét / anekdótát. Ha igaz, akkor annál jobb. 

• Fogadalomról mesélni, és annak fontosságáról.  

Kiképzési Gyakorlatok Örsi Keretben 
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GYAKOROLJUK 
AZ ELSİSEGÉLYT! 

Mindenki tudja, hogy milyen fontos az elsısegély ismerete.  Sajnos, sokszor az elsısegély gyakorlását így kezdjük:  
“Képzeljétek el, hogy Jánosnak napszúrása van.”  Milyen klassz lenne, ha János tényleg úgy nézne ki, mint akinek 
napszúrása van!  Egy pár kellékkel és egy kis idıvel egyszerően és könnyen készíthetünk tünetet és mősebet. 

NAPSZÚRÁS 

1. Vékonyan bekenjük a cserkész arcát fehér zsír-alapú arcfestékkel. 

2.  Piros zsír-alapú arcfestékkel bevörösítjük az arcát. (Úgy nézzen ki, mint aki  

 hirtelen szégyenlıs lett, nem úgy, mint az ördög!) 

3. Hintıporral nagyon finoman megszórjuk a festéket, hogy a zsír ne kenıdjön el. 

SOKK 

1. A cserkész arcát, karját és kezét bekenjük fehér zsír arcfestékkel.  Ne legyen túl 
fehér, inkább nagyon sápadtnak látszon. 

2. Kék szemfestékkel bekékítjük a szájaszélét és fülcimpáját. 

3. Hintıporral nagyon finoman megszórjuk az arcát, hogy a zsír ne kenıdjön el.  

4. Vízet spriccelünk az arcára, hogy hideg és nyirkos legyen. 

ELSİFOKÚ ÉGÉS 

1. Vékonyan bekenjük az  “égett” részt fehér zsír arcfestékkel. 

2. Az “égés” közepét bevörösítjük piros zsír arcfestékkel.   

MÁSODFOKÚ ÉGÉS 

1. Egy elsıfokú égés mősebet készítünk. 

2 Vékony fehér szılı szeletet teszünk az “égés” közepébe, mint 
hólyagot. 

 Vagy egy kis darab fehér papírzsebkendıt a sebre helyezünk 
és vazelinnal jól bekenjük. 

HARMADFOKÚ ÉGÉS 

1. Egy másodfokú égés mősebet készítünk. 

2. Egy vékony réteg zselatint teszünk a sebre. A zselatint nagyon 
sőrőre készítjük és ételfestékkel bırszínre színezzük. Kis 
vágásokat, tépéseket teszünk a zselatinba. 

3. Szénnel (szénkréta, széndarab, faszén) befeketítjük az  
“égést.”  

4. Mővért öntünk a zselatin vágásokba, tépésekbe. 
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5. Égett anyagdarabot is tehetünk a sebre. 

VÁGÁSOK 

1. A kézügyesség üzletben vett mőbırt használjuk.  Ha nem található, zselatint használhatunk. 

2. Egy reteg mőbırt vagy zselatint teszünk a “seb”  helyére. 

3. Vágást teszünk a mőbır/zselatin középébe.   

4. Mővért öntünk a vágásba.  Apró kavicsokat, földet, vagy kis darab plexiüveget is 
tehetünk a vágásba. 

CSONTTÖRÉS 

1. Egy vastagabb réteg mőbırt/zselatint teszünk a  “töres”  helyére. 

2. Egy csirkecsontnak az egyik végét belenyomjuk a mőbır/zselatinba. (Bármilyen 
csontot használhatunk, de elıször klóros vízben fertıtlenítjük ). 

3. Mővért öntünk a sebhelyre. 

MŐVÉR KÉSZÍTÉS 

Ha nem találunk mővért a boltban, készíthetünk saját konyhánkban. 

Összekeverünk vízet, piros ételfestéket és kakaót valamilyen sőrítı anyaggal, pld. ruhamosáshoz használt folyékony 
keményítıvel, vagy folyékony kukoricaliszttel.  Egy pár csepp zöld ételfestéket is tehetünk bele.  Kisérletezni lehet az 
adagokkal, addig amig nem találjuk megfelelınek a színt és sőrőséget. 

Az ételfesték megfog legtöbb anyagot, ezért vigyázzunk, hogy ne piszkítjuk be egyenruhánkat! 

ELSİSEGÉLY KÉZÜGYESSÉG 

Portyán, vagy akadályversenyen, az ırs megérkezik az elsısegély 
állomáshoz és látják, hogy a sebesült vágásából folyik a paradicsom 
szósz. Erre mindenki egymásra néz, hogy vajon kinek a 
cserkésznyakkendıje lesz feláldozva! Könnyen elkerülhetjük ezt a 
helyzetet. Mindegyik ırsi tag készíthet magának háromszögő kendıt.  
A kendıt vászonból készítjük.  Mindenki ki is díszítheti saját kendıjét.  

GYAKORLATI JÁTÉKOK 

Elsısegély kím játék 

Elsısegély pályát állítunk fel.  A pályán elsısegély kellékeket rejtünk 
el.  Például, ha kint csináljuk, akkor egyik fára egy ragtapaszt teszünk, 
egy bokorra csipeszt függesztünk, stb.  A cserkész végigjárja a pályát és 
a pálya végén elmondja, hogy miket látott. 

Ha bent játszuk, az elsısegély tárgyakat kiteszük a szoba padlójára. A 
lámpát eloltjuk és a cserkész elemlámpával végig nézi a padlót. Miután 
kimegy a szobából, elmondja, hogy milyen tárgyakat látott. 

Ehetı mentıcsomó 

Hosszú, vékony  “cipıfőzı”  cukorkával gyakorolhatja a cserkész a mentıcsomó kötést.  Ha sikeresen megkötötte, 
megeheti a mentıcsomóját! 

Dala Irén, cscst. 
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Ideje: 2002. július 13. – július 21. 

Helyszín: Kananaskis Country, Bow Valley 
Provincial Park, Grouse Group Camp, Alberta, 
Kanada 

A táborhely Calgary városától nyugatra 85 
km-re fekszik a kanadai préri és a Sziklás 
Hegységek találkozásánál. 

Résztvevık:  Edmonton, Calgary, Los           
Angeles és Vancouver városok cserkészei. 

Létszám: 85 – 95 

Keretmese: Menekült tábori és cserkész élet!  

A menekültek beérkeznek a táborba. Hirtelen cserkészcsapat szervezıdik a menekültek 
gyermekeibıl. A különbözı helyekrıl érkezettekbıl korosztály szerint ırsök alakulnak. (Több 
ırs vegyes városokból érkezıkbıl alakult.) A táborépítést ismerkedés követi. Az új csapat 
összekovácsolódik. A vezetık megismerik a programot s megkapják a beosztásukat és 
feladatkörüket. A csapatparancsnok (Pintér Jánosbá) bejenti az örömteli hírt: A csapat 
megkapta a leigazolást és a Teleki Pál csapat nevet viselheti. Ekkor, akik már 
“Magyarországon” fogadalmat tettek, ünnepélyesen megújítják azt, a fıcserkész úr megbizottja 
(Németh Sándorbá) vezetésével. Ezután a Hontalan Sasok kiküldöttje (Falvy Gyurkabá) 
felteszi a csapatnyakkendıket a csapatvezetık nyakára. Majd a vezetık minden résztvevı 
csapattag nyakára helyeznek egyet! Másnap a csapatparancsnok bejelenti, hogy engedélyt 
kaptak a csapattábor szervezésre! Így hitelesen beindul a Teleki Pál csapat tábora. A tábordíj 
jelképesen egy nyers krumpli vagy hagyma. (Ezt minden résztvevınek hoznia kellett hazulról.) 
A tábor ideje alatt a csapat megtapasztalhatja a menekült tábori élet nehézségeit. Például egyik 
este nem érkezett meg az ételszállítmány, így kevés volt a vacsora. Egyik éjszaka álomból 
felverve kellett menekülni az ellenség elıl, több akadályt leküzdve.  

A hazamenet volt a kivándorlás a világ minden tájára. A Hontalan Sasok csapattagjai 
mûködjenek új otthonukban és új (mármint hazai) csapataikban elszántsággal és törekvéssel! 

Tábornév: Hontalan Sasok.  A Hontalan Sasok húsz év körüli férfiak voltak 1946-ban, akik 
megszervezték külföldi magyar cserkészetünket és annak szárnyat adtak. İk szedték össze a 
meglévı erıket és hathatós szövetséget kovácsoltak belıle. İk bontották ki a magyar 
cserkészet zászlaját a menekülttáborokban, a II. Világháború utáni nehéz években. İk csiholták 
ki a szikrát amely lángra kapott és 4 földrészen meghonosult 55 évvel ezelıtt. A tábort az İ 
tiszteletükre és emlékükre rendeztük. 

A Hontalan Sasokat Falvy Gyurkabá, Uhu Sas, 
képviselte a táborban. 

Jelszó: Merjünk nagyok lenni! Merjünk nagyot tenni!  

Tábori jelvény: A sas tollal keresztezett cserkész-
liliom volt a Hontalan Sasok jelvénye. Így az ı 
örökségük jelképesen köztünk volt. A hegyek és a 
sátrak a cserkészliliom két oldalán a menekülési idık 

 

ÉszakÉszakÉszakÉszak----Amerika nyugatiAmerika nyugatiAmerika nyugatiAmerika nyugati    
körzeteinek nagytáborakörzeteinek nagytáborakörzeteinek nagytáborakörzeteinek nagytábora    
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táborait, cserkészetét, illetve a mi táborunkat és a kivándorolt cserkészetünket 
jelképezik. Az áthidaló erı és kapocs pedig a Hontalan Sasok jelvénye. 

Tábori nyakkendı: A tábor ideje alatt mindenki kapott egy emléknyakkendıt. Ez a 
jelképesen ujonnan alakult menekülttábori csapat ismertetı jele lett. A nyakkendı 
színe tûrkiz kék. A szín választása nem véletlen volt – a kék és a zıld szinek 
keveréke. Ezenkivül ez a szín tükrözi a gleccser vízzel táplált tavak színét. 

Táborparancsnok: Pintér János cscst. 

Helyettesek: Hamrán Aurelné, Zsuzsanna cst. és Csipke Csaba cst. 

Részleg tábor vezetık: Kiscserkész: Tóth Nóra öv., Leány: Nagy Zsuzsanna cst. 
Helyettes: Pintér Hajnalka st. Fiú: Csipke Zoltán st. Helyettes: Csiszár Gergely st. Felnıtt cserkész: Németh 
Sándor cscst. 

GH. : Pintér Jánosné, Erzsébet cscst. 

Konyha fönök: Téglás Imréné, Mária 

Mûszak: id. Szakony András 

Program: A tábori napirend felállításában 
figyelembe vettük a természeti és helyi 
adottságoknak kiváltságos tulajdonságait. Ezeket 
kihasználtuk és értékesítettük. A tábor ideje alatt 
három alkalommal a tábor határain kívül 
bonyolítottuk le a programot. Ezenkivûl hangsúlyt 
fektettünk a gyakorlat i  cserkészanyag 
felhasználására és népi értékeink ápolására. 

Hétfın, július 15-én, a CSIII és rover cserkészek 
kirándultak a Banff Nemzeti Parba, ahol 
megtekintették a Rock Bound tavat. 14 km-es út 

volt, többszáz méteres emelkedéssel. Voltak öten akik a Castle Hegy csúcsára hágtak s így összesen 25 km-es 
utat tettek meg. Ez komoly teljesítmény volt az egy napos kiránduláson. A kirándulás után a kirándulók a 
Banff Meleg Forrás vizében lazították fel fáradt izmaikat. A CSI, CSII-esek és a kiscserkészek ezalatt a Barrier 
tó kilátója felé vették útjukat. A kilátónál csodás látvány tárult eléjük. Többen felmásztak a tûzvigyázó kis 
házig, ahol jutalmul 360 fokos szépséges látvány tárult eléjük.  

Július 17-én és 18-án a CSIII-asok, a Roverek és a tábor ırsvezetıi két napos komoly követelményû portyára 
mentek a Kananaskis Country védett terület Ribbon tó partján lévı táborozó helyre. Az út összesen 26 km 
hosszú volt, aránylag nehéz terepen. A portyát Pintér Levente vezette.  

17-én a CSI és CSII –esek az Elbow folyó torkolatánál, az Elbow tónál kirándultak. Glecserekkel ékesített táj 
tárult eléjük. 

A Kiscserkészek ezalatt a Bow Valley Provincial Parkban természettanulmányi ösvényt jártak végig. 

Július 19-én a portyázó csoport tagjai a kıfal mászás csínját-bínját tapasztalhatták meg, míg a kiscserkészek, 
CSI és CSII-esek a lovaglást élvezték a kacskaringós hegyi ösvényeken. Majd pedig elıadás keretében sok 
mindent megtudhattak a lovakról és azok kezelésérıl. 

A tábor keretén belül komoly tájékozodási versenyben vettek részt a cserkészek. A CSIII és a Rover 
korosztályúak az Alberta Orienteering Association által kijelılt pályán próbálhatták ki tájékozódási tudásukat, 
valamint az iránytû és térkép használatát. 

Emlékezetes marad a július 19-i éjszakai menekülési riadó! 
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Július 20-án került sor a Bethlen Gábor akadályversenyre, aholis a 
keretmese szerint Bethlen Gábor fejedelem komoly nemzetmentı 
megbizatással látta el az ırsöket. 

A csekészek által készített borsófözelék vetélkedhetett volna bármelyik 
tapasztalt háziasszony fıztével. 

A táborban már elsı nap jó hangulat alakult ki, amely a tábor végéig 
megmaradt. A jól megszervezett program sikeresen kivitelezhetı volt 
mert a jó Isten rámosolygott a táborra s a tábor ideje alatt kivételesen jó 
idıvel áldott meg bennünket.  

 

A tábor méltó volt a Hontalan Sasokhoz  
akik mertek nagyok lenni. 

 
Pintér János, cscst. 

Az elmúlt évben volt 240 éve annak, hogy Mikes Kelemen, II. Rákóczi Ferenc apródja, titkára, majd haláláig bizalmas 
híve, meghalt. Keserû számkivetésben halt meg Rodostóban, amely névre Bercsényi már megérkezésükkor anagrammát 
mondott: Rodostó, Ostorod!  És Rodostóból valóban ostor lett, melynek suhogását még most is, évszázadokkal késıbb, 
hallani véli a bujdosó, akit ma emigránsnak hívnak. 

Mikes Kelemen 21 éves korától 71 éves koráig volt bujdosó, fél évszázadon át volt számkivetett. Élete javát a Fekete 
tenger partján töltötte, nem messze Tomitól, ahol egykor a nagy számûzött Ovídius gyötrıdött a honvágyban. A P.E. 
grófnéhoz írt 207 levele is a hazavágyás lírája, székely változatban. 

1717. október 10-én kötöttek ki a bujdosók Konstantinápolyban. A honvágy sebei fájni kezdtek: 

“Jobb lett volna káposztás fazék lenni Erdélyben, mintsem findzsája a török császárnak” - panaszolja Drinápolyból Mikes. 
“Dehát itt kell maradnunk míg kenyerünkben tart. Hiába mondjuk, hogy jobb lett volna Erdélyben málét enni, mint itt 
búzakenyeret.” 

A bujdosók akkor is a külpolitikai csillagok változásában bíztak. Azt remélték, hogy a törökök beleavatkoznak a német-
francia viszályba, és hadat indítanak József császár ellen. A franciák azonban békét kötöttek a németekkel, és a törökök is 
aláírták a megegyezést.  

Mikes mintha már a kései bujdosó utódok sorsát látná, amikor így ír a “nénjének”: 

“Látja ked (kegyed), Ázsiából írok kednek. Ha Amerikában volnék, Missisipiából is írnék kednek. Minket már úgy 
tekintsen, mint ázsiai magyarokat.” - Bizony alig telik el száz év, Kossuth bujdosói már “Missisipiából” írnak, ahonnan 
újabb száz év múlva ezrével küldik leveleiket magyarok a maguk Zágonjába.  

Miért hagyta el Mikes Magyarországot? Nem volt katona, sem politikus, százszor hazamehetett volna, ha idejében rászánja 



18. oldal    

magát. Nála sokkal nagyobb “bûnösök” hazamehettek. Mikest 
azonban a hûség, az ura iránti rajongó tisztelet tartja idegen 
földön. Mikes Kelemen csak Rákóczi halála után kisérli meg a 
hazatérést, kegyelmet kér Bécstıl. De már akkor késı volt, Mária 
Terézia személyesen írja rá kérelmére: “Nec nominetur in nobis” - 
még csak a nevét se említsék nekünk! Mikes azt írja a nénjének: 

“Én nekem soha semmi egyébb okom nem volt hazámat elhagyni, 
hanem hogy nagyon szerettem az öreg fejedelmet!”- S hozzáteszi: 
“Noha mennyei atyám elıtt más okból kellett elhagynom.” 

Mi lehetett ez a más ok a fejedelem személyén kívül? Nem más 
mint az erkölcsi felsıbbrendûség parancsa, az a szellem, amelyet 
éppen a Nagyságos Fejedelem sugárzott magából. A szatmári 
béke után a küzdelembıl kiszorultak élete az áldozati oltárra 

helyeztetett: hogy példát mutasson a nemzet eljövendı fiainak, az élı nemzetnek, amely késıbb, kedvezıbb idıben fel 
fogja használni a tanítást. 

A rodostói bujdosó csupa kedélyesség, a szivélyes társalkodás mestere volt. Kedelyességét már Arany János is dicsérte, 
titka volt a természetes elıadásmód és a jó stílus. Gazdag szókincsbıl vett mondanivalóját népi szólások, közmondások 
szinezik. Több közülük leveleinek hatására kapott helyett az irodalomban: 

Nem csak a gazdag házaknál lakik a jó házásság. 
Úgy beszél, mint vak a világosságról: tudja, hogy van, de nem tudja micsodás. 
Amint vonják, úgy kell táncolni. 
Nem akarásnak nyögés a vége. 
Úgy tudja mint a miatyánkot. 
Mihelyt a citromból a levit kifacsarják, elvetik. 
Minden szerencsém jégre van építve. 
Törökország a lovak paradicsoma és az asszonyok purgatóriuma. 

Mikes Kelemen igaz ember, hû barát és nagy hazafi volt. Életében sokat szenvedett, de a szenvedés nem törte meg a 
lelkét, sıt egyre inkább nemesítette azt. Hozzánk, külföldi magyar cserkészekhez akik messze élünk Magyarországtól, 
különösen közel áll a Zágonból elindult kuruc bujdosó Mikes Kelemen. 

Hallgassátok meg magyarok amit beszélek, 
Tanácsoljatok vitézim, mitévı legyek? 
Jön a német, dúl, fúl, éget, 
Mindent pusztit, rabol, kerget,  
Haj! már mit tégyek? 
 
Tanácsoljuk Fölségednek, meg se is vesse, 
Aranyait, ezüstjeit rúdakba veresse, 
Rakassa fel, vitesse el, 
Hordassa el, és menjen el, 
Merre szeme lát! 
 
Megcselekszem, elkövetem, mondja valaki, 
Sıt szeretem, meg se vetem, oktasson akárki. 

Ki az oka: minden látja! 
De tudja meg, hogy megbánja 
Spion Károlyi! 
 
Megfizeti még az árát az árulásnak, 
Kipótolja maradéka Esze Tamásnak, 
Ha nem másnak! Árulónak, 
Úgy lészen még dolga neki, 
Miként Júdásnak! 
 
Országomból, a hazámból már ki kell menni, 
Mordságimról, hibáimról megengedjetek ti! 
Megölellek, megcsókollak, 
Amíg élek, mindig szánlak Kedves Bercsényim! 

Rákóczi kesergöje 

Rákóczi rodostói háza 
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A múlt számban olvashattunk egy kicsit a magyar konyháról és, hogy miért is 
fontos ezt megismertetni cserkészeinkkel. De mint azt tudjuk, cserkészetünkben 

nem csak az elméletbıl él az ember fia, így ebben a számban megtanulhatjuk a 
legfontosabb nemzeti ételünk, a pörkölt elkészítési módját. Nem is akárhogyan ám, hanem a 

pörkölt-készítésnek 3 változatát is megtanulhatjuk: a pörköltet pásztor módra, a pörköltet 
háziasszony módra és a pörköltet gazda módra. Kívánunk mindannyiotoknak jó fızést és jó 
étvágyat hozzá. 

Pörkölt pásztor módraPörkölt pásztor módraPörkölt pásztor módraPörkölt pásztor módra    
 

A pásztorok könnyebben jutnak húshoz, mint a falu másfoglalkozású lakói. Járandóságuk a saját állatok tartása, a 
sebesült állatok (lábtörés stb.) húsának a felhasználása és persze a nyáj, a gulya, a konda természetes szaporodásából 
való részesedés (születések). 
Idejük is van a fızéshez, s tüzelıanyagban sem szenvednek hiányt. Amivel takarékosan kell bánni a legelın, az a víz. Ez 
a fı tényezı hozta létre a magyar konyha egyik remekét, a pásztor-pörköltet. 
A bográcsba teszik a felvágott húskockákat, és víz hozzáadása nélkül, állandóan kavargatják, pörkölik. Amikor kiengedi 
saját levét, akkor sózzák, paprikázzák, s adják hozzá a hagymát, fokhagymát. Lassú tőznél éppen csak hogy 
bugyogtatják. Van idejük rá. Amikor a pörkölt zsírjára fıtt (tehát megpörkölıdött), akkor kész az étel. A mártás annyira 
sőrő és tartalmas, hogy csak mártogatni szabad. Fehér kenyérrel, vagy zsemlével. Az osztrákok ezt „Saftgulasch”-nak 
nevezik. Persze ık legtöbbször nem így fızik, hanem mesterséges sőrítı anyaggal dúsítják. 
    

Pörkölt háziasszony módraPörkölt háziasszony módraPörkölt háziasszony módraPörkölt háziasszony módra    
 

Sajnos, ma ezt a készítési módot tartják „magyar módnak”. Itt a hagymát a zsírban megfuttatják, paprikázzák, majd a 
hússal együtt pörkölik, és késıbb a vizet beleadják. A hagyma üvegessé tételét azért tartják fontosnak, mert így 
könnyebben fı majd meg. Világos, hogy a hagyma pirításához szükséges zsiradék növeli a pörkölt zsírosságát. Ez tehát a 
modern, zsírban szegény étkezés szempontjából teljesen helytelen. 
Az tény, hogy a paprika és egyéb főszer íz- és illatanyagainak a lekötéséhez zsiradék szükséges, de teljesen felesleges 
pótlólagosan zsírt bele tenni. A húsok szöveteiben ugyanis igen sok - szemmel nem látható - zsiradék van, amely teljesen 
elegendı a fenti feladathoz. Ezen kívül még disznóhúst is több mint 1 óra hosszáig kell fızni, hogy megpuhuljon. Ez az 
idıtartam pedig teljesen elegendı a hagyma szétfızéséhez! 
    

Pörkölt gazda módraPörkölt gazda módraPörkölt gazda módraPörkölt gazda módra    
 

A nagy mezei munka (kapálás, aratás, krumpliszedés, répaegyelés, 
stb.) végzésekor, a család kivitte a pörkölthöz valókat, és mindent 
egyszerre a bográcsba tett. A vízmennyiség is belekerült (kiló 
húsonként 1 liter) és erıs tőzet raktak alája. Elmentek dolgozni és a 
bográcsot magára hagyták. Csak idınként szaladtak oda, 
megmozgatták a bográcsot, és a tüzet megigazították. Legkésıbb 1,5 
óra alatt a pörkölt elkészült, s éppen a szükséges mártás-mennyiséggel. 
A mai vizesebb húsoknál persze nem adhatunk kiló húsonként 1 liter 
vizet. Így inkább csak annyit tegyünk hozzá, hogy bıven ellepje. Ha 
késıbb még adnunk kell hozzá folyadékot (bort vagy vizet), akkor azt 
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csak cseppenként adjuk. A nagy mennyiségő hideg folyadék összerántja a hússzöveteket, és aztán már hiába fızzük, nem 
puhul tovább. 
Mindenesetre ez a legegészségesebb pörkölt fızési mód. Ezt csináljuk és ajánljuk minden cserkész-szakácsnak. És 
csodálatos módon, így is eléggé zsíros a pörkölt! 

    

HozzávalókHozzávalókHozzávalókHozzávalók    
 

Étel Adag 1 fıre Adag 50 fıre Bevásárlási mennyiség 
Disznóhús, kockára 125 gramm 6 250 gramm 6,25 kg 
Hagyma   25 gramm 1 250 gramm 1,25 kg 
Fokhagyma 1 gramm 50 gramm 5 dkg 
Csemegepaprika 5 gramm 250 gramm 25 dkg 
Só a húshoz 2,5 gramm 112 gramm 12,5 dkg 
Vörös asztali bor 10 ml 500 ml 0,5 l 
Zöldpaprika, kockára 20 gramm 1 000 gramm 1 kg 
Csemege Piros Arany   1 tubus 

 
ElkészítésElkészítésElkészítésElkészítés    
 
A húst, a hagymát, fokhagymát, sót és a csemegepaprika felét (12,5 dkg=6 és fél púpozott evıkanál), a Piros Aranyat 
(paprikapép), annyi vízben feltesszük, hogy bıven ellepje a keveréket. Fedı alatt 
forraljuk fel. Ha az egész felülete forr, akkor fedı nélkül fızzük tovább. 
Idınként nagy fakanállal megkeverjük. 
A zöldpaprikát ereitıl megtisztítjuk és 15x15 mm-es kockákra vágjuk. Amikor a 
pörkölt csaknem megfıtt, hozzáadjuk a zöldpaprikát. Szükség esetén felöntjük 
vízzel. Kb. 10 perccel a fızés befejezése elıtt beleadjuk a csemegepaprika 
második felét. Ez lesz a sőrítıanyag, s a paprikaszemcsék megduzzadásához 
pontosan 10 perc kell. A végén öntjük bele a fél liter vörösbort. Ezután nem 
fızzük.  
Vannak, akik liszttel sőrítenek, de itt vigyázni kell a csomósodásra. Az ízetlen és 
szagtalan ipari sőrítıanyag (Mondamin) nem csomósodik és így táborban is, 
lehet segítı eszköz. De ne a barna, hanem a világos fajtát vegyük, ha a pörkölt 
leve nem elég sőrő. 
 
De mindezt, és sok-sok más bevált receptet találhattok majd a KMCSSZ - 
Cserkész Szakácskönyvében, amelybıl minden csapat kap majd 2 példányt. Nem 
csak recepteket tartalmaz, hanem a pontos anyagszámítást is. 
Jelszavunk az, hogy a táborban nem elég fızni, de még jól fızni sem elég: 
 

Értelmesen kell fızni!  
 

� A tábor kerettörténetét az étlappal is alátámasztani 
� Egészségesen fızni és a haladó ételkészítési módokat, alkalmazni 
� A magyar tájkonyhák kitőnı ételeit a cserkészekkel megismertetni 
� A fiatal felnıttcserkészekkel a tábori szakácsmővészetet megszerettetni 
� Olcsón és egyszerően, s mégis kimagaslóan fızni.  
 
Mindez lehetséges! A szakácskönyv lapról-lapra bizonyítja, hogy a magas szint elérése nem lehetetlen. Ezt a 
majnafrankfurti magyar cserkészek megvalósították, és évrıl-évre gyakorolják! 
 
Használjátok majd a szakácskönyvet szorgalmasan és fejlesszétek saját receptjeitekkel tovább. 
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Ezen a nyáron 2002. július 1-22 között egy emlékezetes táborban, mint ırsvezetık, jutalomképpen vehettünk részt. A 
Külföldi Magyar Cserkészszövetség (KMCSSZ) által rendezett túrán az ó-hazát, Magyarországot és a fıvárost, Budapestet 
ismerhettük meg. 

A látnivaló annyira sok volt, hozzá a rengeteg élmény, hogy minden percét leirhatnánk, ha lehetne. Nagyszerûen és 
gyorsan összekovácsolódtunk, örök barátságok fûzödtek ezalatt a három hét alatt. Azóta is levelezünk és drótpostázunk 
rendszeresen. Témánk van bıven, s ilyenkor pereg a nyár filmszerûen elıttünk. 

Itt minden tábortûz felejthetetlen volt és marad, ki mit kapott tudást, tapasztalatot az egy életre szól! 

Négy országból: az Amerikai Egyesült Àllamokból, Kanadából, Argentínából és Németországból érkeztünk, zömmel 15-
18 éves fiatal lányok és fiúk. 

A táborparancsnokok Tiborbá azaz Lukács Tibor (Kanada/Toronto) és Katinéni azaz Forgách Katalin (USA/Buffalo) 
voltak. A napostiszti feladatokat naponta felváltva Koltai Mária (Németország/Frankfurt) és Kecskeméti Mónika (Kanada/
Toronto) látták el. 

Négy ırsbe osztották a vezetık a cserkészeket. Két leány (Blaha Lujza és Egerszegi Krisztina) és két fiú (Széchenyi István 
és Gábor Áron) ırsökbe. 

Az elsı héten Budapest és környékével ismerkedtünk. Nekünk Budapest 
n a g y o n  t e t s z e t t .  T é n y l e g ,  a h o g y  m o n d j á k ,  a  
„Duna gyöngye“. Ezek után elmondhatjuk mi is, hogy így igaz, de a 
szépségéhez a fekvése is hozzájárul. A hegyes budai és a lapos pesti oldal 
középen a kék Dunával, páratlan. 

Második nap mindjárt felmentünk a fogaskerekûvel a János-hegyre és a 
libegıvel ereszkedtünk le a városba. Gyönyörû látvány volt! A budai 
oldalon még felmentünk a várba és utána a Gellért-hegyre, ahol az ismét 
megnyitott szikla-kápolnában szentmisét hallgattunk. A hegyrıl a kecses 
hidak látványa ragadott meg minket. A pesti oldalon nekünk a Parlament 
csipkés épületóriása tetszett. Európában a legszebb parlament! Belülrıl is 
láttuk, itt riportot is készített velünk az egyik TV-adó. 

A következı nap pest megyei Gödöllıbe kirándultunk. Itt megnéztük 
Sissi kedvenc kastélyát és cserkész példaképünk Teleki Pál sírját. Másnap 
a Szent István bazilika hûvös falai között tekintettük meg a Szent Jobb-ot. 
Ahogy tanultuk, Budapest fûrdıváros is, az ötödik napon jót úsztunk és 
strandoltunk a Széchenyi-fürdı hûsítı vizében. A következı este a 
kivilágított város épületeit és a híres Lánchidat láttuk esti fényében, még 
tûzijáték is volt a távolban. A fejlıdı város hatalmas 
bevásárlóközpontokkal rendelkezik, ezek közül a budai Mammutba 
látogattunk el. Itt néztük meg az akkor aktuális új filmet Széchenyi 
Istvánról, a Hídembert . Mellette létesült a Millenáris –Park. 
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A pesti oldalon lévı gyönyörû sugárutak közül az Andrássy út a legszebb. 
Itt a 60.-as szám alatt van a „Terror“-háza, ahol az 1956-os szomorú 
történelmi eseményeket láthattuk és hallhattuk.   

A második héten buszkirándulásra indultunk messzi tájakra, 
országrészekre. Hollókı, Gyöngyös, Eger. A gyöngyösi cserkészcsapat 
akadályversenyt rendezett nekünk. Eger történelmi jelentıségû várában a 
török idıkre emlékeztünk. Láttuk Gárdonyi Géza író házát. A nyári hıség 
miatt itt is strandoltunk. A következı napon Òpusztaszer- a Nemzeti Park. 
Majd irány Szeged, kenuzás a Tiszán, itt ismét akadályversenyt rendeztek 
a vizicserkészek, itt (Saci és Muki, egy argentín) a 3.helyen végeztünk. 
Következı nap Pécsre utaztunk, ahol szintén török emlékeket találtunk 
(Minaret, Dzsámi). Magyarország híres borairól is, mint a tokaji és egri. 
Pécsett borpincét is látogattunk. Hogy a kultúra is velünk maradjon, este a 
Székesegyházban hangversenyt hallgattunk. 

Pécs után a Balaton és környéke következett. Kaposvár-Tihany. 
Megállapítottuk: a visszhang már nem az igazi. Következett Veszprém a 
várral és misehallgatás. 

A harmadik héten igazi túra következett, biciklivel a gyönyörû 
Dunakanyarban. 

Esztergom a bazilikával, Visegrád a fellegvárral varázsolt el bennünket. Itt 
találkoztunk az akkor Magyarországon hivatalos látogatáson résztvevı 
Akihito japán császárral és feleségével Micsikoval. Kezetfogtunk és 
beszélgettünk velük, nagyon kedves, barátságos emberek.  

Nem minden nap volt szép idı, hanem a Börzsönyben, Királyréten és az egész biciklitúra alatt esett az esı. Kóspallagon 
kecsketejet is ihattunk. Itt az erdıben vaddisznót is láttunk és vacsorára ettünk, ami csak késıbb derült ki. Szintén esıben, a 
kisvasúttal felmentünk Királyrétre, itt meg kell említenünk, hogy akik látták csoportunkat, nagy szeretettel üdvözöltek. 

Márianosztra, Szób, Vác következett. Kemény napi húsz kilométeres teljesitmény után ismét Budapestan voltunk. A 
Regnum Marianum plebánia templomban misét hallgattunk. Az utolsó napon a margitszigeti Palatinus-strandon süttettük 
magunkat, ahol az egész heti fáradtságunkat megpróbáltuk úszással, strandolással, lazítással enyhíteni.    

De nem csak  az egész túra  volt élmény, hanem minden egyes beszélgetés, éneklés, az esti tábortüzek, mókák és Szórád 
Gábor, amikor hamisan énekelte a magyar Himnuszt. Apropó beszélgetések, közös nyelvünkön magyarul értekeztünk. 
Igyekezett  mindenki a saját csapatából illetve 
csapatában átélt fura eseményeket, helyzeteket, derûs 
perceket elmesélni ezeken a szép, forró nyári 
estéken. 

Az élmény mindkettınk részére egy életre szól. 
Köszönet mindazoknak akik a túrát megszervezték, 
vezették és lehetıvé tették, hogy részt vehessünk 
rajta. 

 

 

 

Èberth Inge és Stolmár Annamária (Saci)   

Frankfurt 

 



      23. oldal  

Kedves Szlovákiai Magyar Cserkésztestvéreim: 
 

Mit is üzenhetek Nektek, akikkel nemcsak nem is találkoztam, hanem nem is 
jártam országotokban, Amerikában nıttem fel és itt élek a szabad jólétben, mit értenék 
én a Kárpátmedencei magyarság életéhez? Egyetlen kapcsunk a magyar cserkészet, de 
hát biztos tengeren túl más cserkészkedni, itt nálunk biztos más a helyzet, 
gondolhatjátok. 

Igen is, de nem is. Nem annyira más, mint ahogy az ember azt gondolná. Mi 
is az egyház kertjében szárítgatjuk tábor után a ponyvákat, sátrakat, mi is járunk 
családokhoz betlehemezni, májusfát állítani, húsvétkor locsolkodni, járunk kirándulni, 
táborozni, énekeljük a himnuszt, tanuljuk a csomókat és a cserkésztörvényeket, 
igyekszünk emberebb emberré, magyarabb magyarrá nevelni a ránk bízott gyerekeket. 

Akikrıl a cserkésztörténelem könyvekbıl olvastatok, azok voltak vezetıink, azok neveltek. A Hontalan Sasokból 
ketten is laknak Clevelandban, minden március 15-én, október 23-án, néha nagyobb táborban találkozunk, elbeszélgetünk 
velük. Bodnár Gábor bá képzett mindannyiunkat segédtisztin, tisztin, együtt voltunk éveken át tiszti konferenciákon, regös 
táborokban, akadályversenyeken. Beodray Feri bával együtt vezettem rajt, most is lejár a csapatgyőlésre hetven valahány 
éves kora ellenére, de nem beleszólni vagy fontoskodni, hanem mert látta annak szükségét (most éppen az évi jelentéssel 
segít a csapatparancsnokunknak...). 

Soha se felejtsétek el, hogy milyen komoly múlttal rendelkeztek. A felvidéki cserkészetrıl fiatal segédtiszti 
koromban olvastam elıször, amikor a három Sastoll próbáról olvastam. Az még 1989 elıtt volt, csak annyit olvastam, 
hogy még a háború elıtt milyen vagányak voltak a felvidéki magyar cserkészek. Bizony el is kezdtük csapatunkban a 
három Sastoll próbát, ırsvezetıink azóta is leteszik. Aztán újra indult a Kárpátmedencében a cserkészet, és 1990-ben 
amikor Európában voltam VK táboron, nyomot hagyott bennem, hogy a tisztképzı táborban, amíg a legtöbb jelölt 
takarodó után már vígan aludt, azaz az erdélyiek, magyarországiak, és mi külföldiek, addig a felvidékiek éjjeleztek, 
dolgozták ki az İv. táboruk menetrendjét. És újabban a Fillmore-i 2000-es jubileumi táborban a felvidékiek nagyon 
hatékonyan szerepeltek. Nem is beszélve arról, hogy amikor most a nyáron Vajdaságban táboroztam, remek volt a 
felvidéki kiképzı. A felvidéki cserkészet mindig is szervezett és cserkészies volt, lehetett rájuk számítani. Szóval egy 
vagány múltnak és hagyománynak vagytok képviselıi, és ennek tudata lelkesítsen továbbra is. 

És ha a sőrő hétköznapokban elkap az elkeseredettség, amikor egyáltalán nincs kedved 
munkatervet írni, vagy a sok iskolagondjaid mellett úgy tőnik, hogy egyszerően nem jut 
idı az ırsi kirándulásra, vagy megint elvárja jelenlétedet de el nem ismeri munkádat a 
társadalom, vagy még mindig senkinek sincs kedve rendbe rakni azt a szegény szertárt, 
akkor legyen vigasz számodra az, hogy nemcsak Szlovákiában küzdenek ezzel a magyar 
cserkészvezetık, hanem a Kárpátmedence többi részében is, sıt Ausztráliában, Dél-
Amerikában, Nyugat-Európában, és Észak-Amerikában is. 

De érdemes. És bármennyire nem elfogadott a mai társadalomban, bármennyire 
lenéznek az utcán, van értelme a segítıkészségnek. Van értelme a tábortőz körül 
népdalokat énekelni és verset hallgatni. Van értelme érdeknélküli barátságot kötni. Van 
értelme a szabadba kirándulni nem bulizás és sörivásra, hanem tábort építeni, 
cserkészeket nevelni. A jó Isten bennünket ide, Benneteket oda teremtett magyar 
cserkésznek, de hiszünk abban hogy továbbra is vezérli életünket. Hiszünk a jóban, a 
szépben, hiszünk a kevesek egymásba-tett kezében, Isten szeretetében, hetedhét 
országban és a másvilágban. Áldja meg továbbra is munkátokat mindannyiunk 
Cserkészvezetıje, kívánok Nektek a tengeren túlról is 

 Jó munkát! 

       Szentkirályi Endre, cscst. 

Üzenet a palackon kívül... 



A pisztrángok példája 
 
 

A pisztrángoktól tanultam: 
sohasem úsznak ık az árral, 

de mindig szembe, mindig hısként, 
glédában és kicsit vadultan,  

rugalmasan, ragyogva, frissen, 
hol zuhatag fájdalma szisszen. 

 
İrült erıkkel szembeszállva, 

föl a zokogó zuhogókon, 
szirtek között, a vizesések 

több méteres habzó haragján 
föl, szárnyak nélkül szinte szállva 

szökdösnek, diadalt aratván, 
 

a Forráshoz, hol még az Eszme 
nincs elkeverve nyárspolgári 
iszappal, hízlaló, tempótlan 

nagy tunyasággal, hol kiveszne 
hıs ritmusuk! İk az ormótlan,  
titokzatos hegyekbe vágynak! 

 
Amely pisztráng az árral úszik:  

lehet boldog, hasa fehérjét 
lehet, hogy parti nefelejcsek 

kívánják, hogy csókkal elérjék 
s holdfény hullong rá mint a tej-csepp, 

- de a Faj meghalt benne: hulla 
 

A hasukat boldogság-nappal 
süttethetik a renegátok, 

magyar júdások, árral-úszók: 
a nevük hulla, létük átok! 

- Pisztráng-lelkő Pajtás, elıre, 
a Forrás-álmú hegytetıre! 

 
Mécs László 


