LV.- évfolyam

Vol.55 No. 3-4

Mátyás király korabeli metszet

2003– 3.-4. szám

2. oldal

1443. február 23 (esetleg 24)-án megszületik Kolozsvárott. Apja Hunyadi János, anyja Szilágyi Erzsébet.
1458 - 15 évesen királlyá választják.
1461 - Elsı felesége Podjebrád Katalin volt.
1462 - A király rendeletben szabályozza a pénz értékét.
II. Mohamed elfoglalja Boszniát.
1463 - Mátyás kiegyezik III. Frigyes Habsburg császárral
és visszaveszi a koronát. Hadjárat a török ellen,
Jajca bevétele.
1464. március 29 - Székesfehérvárott megkoronázzák a
Szent Koronával.
1465 - Vitéz János lesz az esztergomi érsek.
1467 - Az országgyőlés megszavazza a fekete sereg
költségeit.
1468 - Elkezdıdik az 1478-ig tartó cseh háború.
1471 - Összeesküvés Mátyás ellen.
1475 - Hadjárat a török ellen.
1476 - Feleségül veszi második feleségét, Beatrixet.
1476 - Szabács várának visszafoglalása a töröktıl.
1477 - Hadjárat III. Frigyes Habsburg császár ellen.
1483 - Ötéves fegyverszünet a törökkel
1485 - Bécs bevétele.
1490. április 6. Mátyás halála.
A magyar néphagyomány, amely egész legendafüzért font Mátyás alakja köré, a törökverı Hunyadi János fiát
mint magaválasztott, jó és igazságos uralkodót ırizte meg emlékezetében. A magyar népmesék álruhás királya
szembeszállva a gazdagokkal és hatalmasokkal, mindig a szegény, egyszerő embert segíti a boldoguláshoz.
Bár tudjuk, hogy Mátyás viselt dolgairól már a király életében is több vidám történet forgott közszájon, érdekes módon a királyi udvarban élı humanista történetírók egyike sem jegyzett fel az álruhában igazságot osztó
király legendájának tápot adó történetet. Történelmi igazság viszont, hogy Mátyás tehetséges és erôs uralkodó
volt, akinek uralma alatt Magyarország Európa egyik számottevô hatlama volt.

3. oldal

Egyszer Mátyás király nagy urakkal járta az országot. Kedves volt mindenkihez, nem nézte, ki-mi,
megszólított mindenkit. Megszólított egy öreg embert is. Az öreg valamikor a katonája volt. Egy-két szó után
rögtön rá is ismert, mert Mátyás király megismerte esztendık
múlva
is,
hogy ki szolgált nála.
- Tisztességben, öreg! - mondta a király.
- Köszönöm az asszonynak! - felelte az öreg.
- Hány pénzért dolgozol? - kérdezte a király.
- Hatért! - felelte rá az öreg.
- Hányból élsz?
- Kettıbıl!
- Hát négyet hova teszel?
- A sárba dobom!
- Hány még a harminckettı?
- Már csak tizenkettı!
- Meg tudnád-e fejni a bakkecskét?
- Meg én!
Az urak csak bámultak. Egy szót se értettek ebbıl a beszédbıl. Látta ezt a király, s nevetve még azt
mondta:
- Míg a képemet meg nem látod, addig meg ne magyarázd senkinek!
Azzal a király továbbment. Az urak utána. Rögtön tudakolni kezdték:
- Mi szót váltott fenséged ezzel az öreg paraszttal? Nem értjük!
Felelt Mátyás király:
- Találjátok ki. Aki kitalálja, nagy jutalmat kap!
Az urak gondolkodtak, de hasztalan! Erre gyorsan visszamentek az öreghez. Körülvették, kérték, unszolták, hogy magyarázza meg azokat a kérdéseket.
- Addig nem mondhatok
semmit, míg a király képét
nem látom - mondta
az öreg.
•
Hol? Milyen képét?
- kérdezték az urak.

4. oldal

- Ami az aranypénzen van kinyomva - mondta az öreg.
Megállapodtak tíz aranyban.
Az öreg most már elkezdte a magyarázatot.
- "Tisztességben, öreg!" - ez azt jelenti, hogy az asszony mossa
rám a ruhát. Márpedig a tiszta ruha tisztesség, azért vagyok tisztességes. S ezért mondtam, hogy köszönöm az asszonynak.
- De miért dobod a pénzt a sárba? A hat közül négyet? - kérdezték az urak.
- Hat pénzt keresek. Kettıbıl magam élek, négyet a fiamra
költök, az pedig annyi, mintha a sárba dobnám! - felelte az öreg.
- Hát az mit jelent: "Hány még a harminckettı?"
- Megmondom tíz aranyért!
Leolvasták az öregnek az urak azt a tíz aranyat is.
- Legénykoromban harminckét fogam volt, de most már csak
tizenkettı van, ez azt jelenti - felelte nevetve az öreg.
Már csak egy kérdés volt hátra. Az urak azért se sajnálták
a tíz aranyat.
- Hát az mit jelent, hogy "a bakkecskéket hogyan fejed meg?"

A cserkész takarékos???
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Volt egyszer egy egér, annak meg egy szépséges lánya. Szerette volna férjhez adni a lányt, de nem ám valami
egyszerő egérhez. Ahogy azon töprengett, ki lenne a megfelelô vôlegény, fölemelte a fejét és megpillantotta a
ragyogó napot.
-İ az! -kiáltott fel. -Ilyen férj kell a lányomnak.
Azzal kézen fogta a lányt, és már vitte is a Nap palotájába.
-Nap uram -kezdte a mondókáját -, te olyan gyönyörő és hatalmas vagy. Elhoztam szépséges leányomat.
Elvennéd-e feleségül?
-Hajjaj -válaszolta a Nap, aki nem akart közeli rokonságba kerülni az egérrel -, te azt hiszed, hogy én vagyok a
leghatalmasabb, de nézd csak azokat a felhôket: ha eltakarnak engem, elsötétedem, és semmit sem tehetek
ellenük. Fordulj inkább hozzájuk.
Az egér elindult a felhıkhöz, de ott sem járt több szerencsével.
-Látod az Északi Szelet? -kérdezték a felhık. -Amikor az fúj, mi semmivé foszlunk. İ a leghatalmasabb,
hozzá kell folyamodnod.
Fogta hát az egér a lányát, és ment az Északi Szélhez.
-Szívesen elvenném a lányodat -zúgta az Északi Szél -, de nem én vagyok, akit keresel. Menj a bástyához,
kerek negyven esztendeje fújom, mégsem tudom ledönteni. İ hatalmasabb nálam.
Az egér a bástyának is elmondta, mi járatban van.
-Egér, egér -kezdte a bástya -, hallod-e falaimban ezt a folytonos ırlést? Tudod, honnan ered ez a zaj? Merész
és hatalmas egerektıl, akik egyre rágcsálnak engem és nagy veszedelmet jelentenek falaimnak. Hidd el, nincs
a földön vitézebb és hatalmasabb az egérnél!
Megörült ennek az egérapa, és nyomban hozzáadta világszép lányát egy jól megtermett, vitéz egérhez.

Mit tanultatok a mesébıl? Beszéljétek meg ırsi foglalkozáson.
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Mátyás király kora volt svédországi csapatunk nyári táborának kerettörténete. Az itt közölt, jól sikerült “tábori
ballada“ ügyesen utánozza a 16. század regöseinek és költıinek (pl. Tinódi Lantos Sebestyén és Balassi
Bálint) nyelvezetét, stílusát. Gratulálunk “Mátyás diáknak“ és csapatának!

Taunusstein-Born, 2003. június 18-22.
Lúdtoll pennám mártom aranyos téntába,
Kezdek én Váralja históriájába.
Kutyabırre írom, mint nemeslevelet,
Mit századokon át megırizni lehet.

Egyesült erıvel lelék egy diákot,
Ki az erdı mélyén hısrıl láta álmot.
Váraljának népe körülfogá szépen,
Felismerék Mátyást egyszerőségében.

Kérem e munkához az Úr segedelmét,
Hogy méltón dicsérjem Váralja hıs népét.
Tomori vitézek jövének hívásra,
Lehel vezériek viszontlátására.

Toborozá Mátyás a lovagok sorát,
Nem kímélé bizony pincéjének borát.
Jöve népe híven híres Váraljának,
Nagy öröme telék ebben a királynak.

Váralja faluját a török feldúla,
Elégtek a házak, minden porba húla.
Ám a falu népe fegyvert fogott vala,
Meg is futamodott kontyos török hada.

Fekete Seregbe nem jöhet mindenki,
Csak aki a próbát le is tudja tenni.
Napnyugtáig sokan letevék a próbát,
Meg is szaporíták a lovagok sorát.

Szorgos kezek nyomán épüle a falu,
Láthatá ezt fentrıl nem is egy, több daru.
Mátyás királyunk is errefelé jára,
Fel nem ismerheték diák álruhába’.

Váralja a királyt hívá vacsorára,
Király pedig ıket viszont mulatságra.
Seregle a nép fel Mátyás udvarába,
Hol ıket a király szeretettel vára.

Favágásra fogá a falu bírája,
Nem ada fizetést, csak botütést a hátra.
Mátyás nevét írá három hasábfára,
Aztán Váraljáról titkon tovább álla.

Udvari bolondok, mókázók serege
Táncola, dalola, miként vala kedve.
A nagy mulatságnak késın vala vége,
Váralja népének gyönyörőségére.

Visszatére haddal, fényes dicsıséggel,
Rettenté a bírót igazság tétellel.
Élı bizonyosság a három hasábfa,
Megbotoztatott a Mátyás király háta.

Szentivánnak tőze csapa fel az égre,
Páros tőzugrásban szívek melegsége.
Ki-ki talála ott szívének párjára,
Ennek is, annak is csodálkozására.

Fogadá a bíró életre-halálra,
Hogy a szegényeket ezután nem bántja.
Eltőne, jaj, Mátyás az országlásában,
Marada Váralja nagy szomorúságban.
Hasztalan keresék kertészek, juhászok,
A földnek mélyébıl a leghőbb bányászok,
Pékek, csizmadiák, szövık és kovácsok,
Szabók, ácsok hada, no meg a vadászok.

Szerzém eme verset akkor hamarjában,
Váralja dombjain a nagy mulatságban,
Mostan van az Úrnak ezernégyszáz éve,
Hozzá jön még nyolcvan, így van teljessége.
Mátyás diák
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Minek is a vezetıje vagyok én? Mi is az az ırs?
Vajon miért végezzük a cserkészmunkát
ırsökben?
A cserkészmunka, a jó munka egyik elsı feltétele,
hogy legyen elég ismeretünk. Tudni pedig csak
tanításból és tanulásból lehet. Tanítani is, tanulni is
sok-sok szempontból jobb így, kisebb csoportokban.
Azután nemcsak tanulunk, hanem kirándulunk,
dolgozunk és játszunk is együtt. Jó és eredményes
munkát csak úgy lehet végezni ha van vezetı, aki egy
kisebb közösség életét irányítja, és ebben a
közösségben vannak fegyelmezett emberek, akik
engedelmeskednek a vezetınek, tudva kötelességüket.
Siker, eredmény csak így lehet a cserkészmunka
gyümölcse.
Az ırsben való élet ránevel bennünket a többi
emberrel való együttmunkálkodásra, elénk állítja a
maga teljes valójában azt a fontos tényt, hogy nemcsak
magunkban és magunknak élünk, hanem egy eleven
közösségnek és társadalomnak, egy hazának vagyunk
tagjai. Az ôrsben való élet alkalmat ad és rászoktat, hogy igényeinket, érdekeinket mérsékeljük, mások
igényeivel és érdekeivel összeegyeztessük, és a többség érdekének magunkat alávessük. Ezért van, hogy csak
akkor tudsz jó Ôrsvezetô lenni, ha ki tudsz lépni saját magadból, meg tudsz feledkezni saját magadról, ha a
magad érdekeit tudatosan és örömmel rendeled alá mások érdekeinek.

Mi indokolja az ırsök létezését?
Köztudomású, hogy a tizenéves fiúk szívesen tömörülnek nyolc-tíz fıs csoportokba, bandákba egy idısebb
"hangadó" irányításával. A tapasztalat azt mutatja, hogy ezek a fiatalok a vezetıjüket tekintik példaképnek, az
ı felfogását, viselkedésmódját, kifejezéseit stb. teszik magukévá. A cserkészetben az ırsvezetı ez a "vezér".
Tehát ha egészséges gondolkodású, talpraesett, Istennek tetszı életet élı ırsvezetık állnak az ırsök élén, akkor
az ırsök is ilyen irányban alakulnak. Ezáltal valósul meg a cserkészet célja: a jellemnevelés, hogy "emberebb
emberré -magyarabb magyarrá" (Sík Sándor) váljunk.

Az ırsi munka célja
Immár világos: önzetlenség és szivélyes együttmunkálkodás másokkal
Közösségben élni, a cserkésztörvények szellemében együtt törekedni a kitőzött célok elérésére és ezáltal
lehetıleg barátokra is szert tenni.
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Mi a cserkészet és mik a cserkészet céljai?
Robert Baden-Powell, a cserkészet alapítója így fogalmazta meg a
cserkészet alapelveit:
Isten iránti kötelességteljesítés, és az ebbıl következı embertársaink és
önmagunk iránti kötelesség teljesítése.
A WOSM (World Organisation of Scout Movement a Cserkészmozgalom Világszervezete) így fogalmaz:
"A cserkészet önkéntes és politikamentes nevelı mozgalom fiatalok
számára, mely mindenki elıtt nyitott, származási, faji vagy vallási
megkülönböztetés nélkül, az Alapító által meghatározott céloknak,
elveknek és módszereknek megfelelıen".
"A cserkészmozgalom célja, hogy közremőködjék a fiataloknak, mint
felelıs állampolgároknak és mint saját helyi, nemzeti és nemzetközi
közösségek tagjainak, teljes fizikai, szellemi, lelki és társadalmi
képességeinek kifejlıdésében".
Mint külföldi magyar cserkész a fenti célokon túl a kultúránk, nyelvünk és hagyományaink megôrzése is
kulcs célunk. Hogy mindez mit jelent? Beszélgess errıl parancsnokoddal, vezetıiddel!
Ezt a célt a cserkészet alapelveinek szellemében, melyet a 10 törvényünk és a fogadalmunk fogalmaz meg, a
cserkészmódszer alkalmazásával érjük el.

De hogyan lehet ezt a célt elérni?
İrsöd minden tagja külön egyéniség, eggyé a közös cél teszi ıket.
A cserkészmódszer Téged, mint ırsvezetıt érintı részei:
az ırsi rendszer és
a cselekedve tanulás
A következı számokban ezekrıl részletesen is szó lesz.

Az idén 20. alkalommal rendezték meg a Máltai
Szeretet Szolgálat Nemzetközi Mozgássérültek Táborát
Franciaországban , ahol több mint 140 mozgássérült vett
részt 18 országból . Majdnem minden résztvevınek volt egy
kísérıje , aki felelıs volt azért , hogy segítsen a mindennapi
dolgok elvégzésében, úgy mint az
evés, mosakodás,
öltözködés, utazás meg szórakozás.
Július 27-én indultunk Angoulemé-re kilenc
mozgassérülttel és tizenegy kísérıvel. Mivel vonattal
utaztunk és nem volt direkt járat Budapest és Angoulemé
között, több mint 30 óráig tartott az út. Minden városban
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ahol muszáj volt átszállni (Bécs, Párizs és
Angoulemé) ott voltak az ottani Máltai Szeretet
Szolgálat képviselıi, akik segítettek az átszállásnál,
ebéddel kedveskedtek vagy egy kis városnézésre
vittek minket (odafelé Bécset, hazafelé pedig Párizst
nézhettük meg). Délután 5 óra körül érkeztünk a
táborba, ami egy vendéglátói fıiskolában volt. 30 óra
utazás után mindenki nagyon fáradt volt és alig
bírtunk kipakolni. Egy kis vacsora után sokan le is
feküdtek, de voltak néhányan akik kint ültek a
kertben és beszélgettek. Másnap reggel kezdıdıtt a
tábor.
Mivel sokan még nem érkeztek meg, az elsı napon
nem volt különleges program. Volt egy „workshop”
bemutató az öt különbözı lehetséges programról ,
amelyeken a tagok résztvehettek az üdültetés alatt. A tábor utolsó részeként pedig volt egy bemutató. A
következıkbıl lehetett választani: dobolás, képregény készítés, videó készítés, éneklés meg „bohóckodás”. A
bemutatók után volt a mise. Mivel több, mint 18 ország vett részt a táboron , 4 nyelven tartották: angolul,
franciául, németül és spanyolul.
A szentmise után volt a zászlófelvonás, ahol minden delegáció zászlóját felhúzták.
A kis „Welcome Drink” után volt a vacsora , azután disco, ami hajnali 2-3 óráig tartott.
A disco, amire minden este el lehetett menni, nagy sikert aratott a tagok körében. Ott tudtak táncolni , új
ismeretségeket kötni , barátokat szerezni és természetesen bulizni. Ezen kívül , minden este volt egy
nemzetközi konyha-bemutató. Az elsı estén a németek , osztrákok és svájciak tartották. Minden küldöttség
hozott magával az országára jellemzı ételeket és italokat az egész tábor részére. A németek hozták a sört, a
svájciak pedig csokit meg sajtot. Az utolsó éjszakán volt a magyar est: bor, pálinka, zsíros kenyér, körözött.
Ahogy említettem elıbb, minden nap volt „workshop,” kivéve amikor kirándultunk. A héten háromszor
mentünk el: Cognac-ba, Jarnec-be meg egy tó partra. Az elsı kirándulás hétfın volt amikor elmentünk a St.
Yrieix tóhoz. Egész nap volt lehetıség pihenésre, röplabdázásra, úszásra és bármi másra, amit csak el tudsz
képzelni. Majdnem mindenki élvezte. Szerdán és csütörtökön volt két egész napos kirándulás. Az egyik napon
Jarnec-be, a másik alkalommal pedig Cognac-ba vittek minket. Jarnec nagyon jó ötlet volt, de sajnos reggel
eléggé borús volt az idı és így, az elsı programunk, ami egy horgászverseny volt, nem volt nagyon élvezhetı.
A horgászverseny után, ami a Charente folyó partján volt, ebédeltünk és utána városnézésre mentünk. Mivel
kisütött a nap a délutáni órákban, sokkal szebb meg
élvezetesebb volt a program. Körülnéztünk ,
bementünk egy kávézóba és voltak egy páran akik
múzeumba mentek. Két óra szabad idı után volt egy
orgona bemutató egy ottani régi templomban.
Másnap reggel szintén korán kellett kelnünk,
mert Cognac-ba mentünk. Ez volt az utolsó, de
legjobb és legérdekesebb kirándulás. 6 csoportra
osztották a tábort. Az elsı három elment a Remy
Martin, Martell vagy Hennesey cognac gyárba (mi a
Martell gyárba mentünk) ahol megmutatták, hogyan
készül a cognac. A gyárlátogatás után egy gyönyörő
hajótúrára mentünk, ami szintén a Charente folyón
volt. Ebéd után három óra szabadidınk volt Cognacban. Nem is lehet elmondani , hogy mennyire
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csodálatos volt a város a sok sétálóutcával, boltokkal
meg múzeumokkal.
Azokon a napokon amelyeken nem mentünk kirándulni,
„workshop” foglalkozásokon vettünk részt.
A
Mozgássérült Világ Foci Kupán majdnem minden ország
részt vett. A szabályok elég egyszerőek voltak. Fél
pályán játszottunk és minden csapatban volt 5
mozgássérült és 6 kísérı. Minden tagnak volt egy
kísérıje akinek mindig fognia kellett a sérült kezét vagy
tolószékét. Ha az illetı tolószékben ült, akkor meg volt
engedve , hogy kézzel fogja a labdát és úgy is lehettet
átadni vagy gólt rúgni. Ha a tagnak sikerült gólt lınie,
akkor két pontot kapott, a kísérı által szerzett gólok csak
egy pontot értek. Annak ellenére, hogy 10-7-re kikaptunk
a németektıl az elsı fordulóban, sikerült a negyedik
helyet megszereznünk.
Összesítve: Nagyon sokat tanultam a táborban. Ezelıtt soha nem volt igazi lehetıségem mozgássérültekkel
találkozni és foglalkozni. Nem tudtam hogyan viselkedjek velük. Nagyon ideges és félénk voltam indulás
elıtt , de gyorsan megtanultam, hogy annak ellenére, hogy tolószékben ülnek, ık is szeretnek „sétálni”,
„futni”, labdát „rúgni” és „táncolni”. Emlékszem az elsı alkalomra a discoban, amikor odajött hozzám egy
lány aki tolószékben ült és azt mondta , hogy „Vissza kell mennem egy pulóverért, de mikor visszajövök
szeretnék veled táncolni”. Természetesen azt mondtam hogy „igen”, de miután elindult a pulóverért,
átrohantam valakihez és megkérdeztem „hogyan tudok vele táncolni? Tolószékben ül!” Azt válaszolta „Én is
kíváncsi voltam elsı alkalommal, de ne aggódj. Fogd meg a kezét és forgasd meg egy párszor” Úgy is volt.
Nem is lehet elmondani, hogy mennyire megváltozott a gondolkodásom. Nem csak a mozgássérültekkel
kapcsolatban , de az egész világgal meg az életemmel kapcsolatban is. Úgy érzem , hogy mindenki vagy
menjen el erre a táborra vagy töltsön egy hetet mozgássérültekkel és csak akkor fogja tapasztalni és megérteni,
hogy miért változott meg ennyire a gondolkodásom.

1903. augusztus 9-én született. Nagyon szeretett volna cserkész lenni amikor fiatal volt, de mivel szegény
családból származott, nem volt pénzük az egyenruhára, így nem lehetett cserkész. Múltak az évek, az elsô
világháborút atélte és nehéz munkával bányász lett Dorogon. Gizi néni segítségével családot alapítottak. Boldogan éltek amíg ki nem tört a második világháború. Az oroszok mindig közelebb értek Doroghoz, de mivel
benne volt a honvédelmi gárdában és nem hagyhatta el az országot, elhatározta, hogy családját biztonságba
helyezi amíg ô otthon marad. Felpakolta ôket 1945 elején egy szekérre és elbúcsuztak.
Míg a családja Ausztriában egy menekült táborban kötött ki ô, miútán megkapta a parancsot a fegyverletételre,
elindult utánuk. A háború befejezése utáni nagy összevisszaságban Isteni csoda volt, hogy sikerült neki megtalálni ôket a Waldiager, Branau-am-Inn-tôl nem messze lévô menekülttáborban. Mint igazi, helyét megálló
magyar ember ott segített ahol tudott. Borbély atyának például segített megalapítani a menekülttábor magyar
iskoláját és egy kápolnát is. Ausztriában nem volt munka, így kivándoroltak Brazíliába. Ott mint esztergályos
és lakatos dolgozott. A sok munka nem hagyott neki idôt arra, hogy részt vállaljon a magyar emigránsok életé-
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ben, de biztosította, hogy a gyerekei részt vegyenek benne. Így az
idôsebb fia, ifj. István, tagja volt
annak a csoportnak amely Rio de
Janeiróban 1949-ben megallapította az elsô
tengerentúli
magyar cserkészcsapatot. Ez nagy
örömet hozott neki. Brazíliában
sem volt sok pénze, de arra mindig maradt, hogy a cserkész megmozdulásokon ott lehessenek a
gyerekei, táborokban, felvonulásokon, vagy a heti gyûléseken. Otthon, felesége, Gizi néni
utánanézett hogy a gyerekek mindig betartsák a kötelességeiket a
cserkészettel és a családjukkal
szemben. A sors úgy hozta, hogy nehány év után Brazíliából Amerikába jutottak. Jóformán újból kelett kezdeni az életüket, pedig már nem voltak fiatalok de szerencsére volt segitségük, ifj. István, Miklós és Isabella
gyermekei személyében.
Amerikában került végre arra sor hogy a nagy álmát megvalósíthatta, miútán nyugdíjba ment. Egy szép napon,
Miklós fia, aki nagyban cserkészkedett még és szintén átköltözött Amerikába, megkérdezte tôle, hogy nem
akar-e vele eljönni a cserkésztáborba. Mintha egy villám csapott volna le, fáradt szemei felvillantak és boldogan, rögtön válaszolt, hát persze, mikor indulunk? Szinte le lehetett olvasni arcárol egész élete vágyát a
cserkészkedés iránt.
Hamar belevág a cserkesztáborok folyamatába és szellemébe, mindenüt ott volt, ahol segítségre volt szükség.
Ha tábortûzhöz fa kellet, szerzett; ha a konyhánál valami segítségre volt szükség, ott volt; ha a tábor útjain
gödrök voltak, köveket szerzett és elsimította ôket.
Hátizsákja mindig nagyobb lett, de így sem fértek bele a
szerszámok amit magával vitt, hogy hasznosabb lehessen,
külön táskát kellett neki vinni, de ôt nem zavarta, mindig
boldogan cipelte. A cserkészek hamar megszerették, ami
kölcsönös volt, mert ô is szeretett a cserkészek között
lenni. Már a nyolcvanas éveiben volt amikor elkezdte a
cserkészkedést, így egyre nehezebb lett neki táborokba
menni. Nagyon fájt neki, de egy szép napon úgy érezte,
hogy nem bírja már az iramot, így nem ment többet, de a
cserkészek nem felejtették ôt el. Augusztus 28-án megjelentek az öregotthonban, ahol lakik, és meglepték egy
felejthetetlen estével. Népdalok, cserkésznóták és
beszédek közben, finom tortával és süteménnyel együtt.
Jöttek New Brunswickból, Garfieldról, Manhattanbôl és
Staten Islandról, kicsik és nagyok egyaránt.
Halgatta ôket, néha egy szerény könny csillogott a szeme
sarkában. Néha az imakönyvét szorongatta, ami mindig
melette van a tolószékében. Amikor a cserkészek elmentek
csak annyit mondott hogy: “Köszönöm Jó Istenem, hogy
ezt is megélhettem...”
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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 munkát és további jó felkészülést!

Kiképzési Gyakorlatok Ôrsi Keretben
Próbapont

Célja / Témája

Népdal tanulás ırsi keretben

Magyarságismeret

1. Motiválás / Bevezetés:
•
•

Minden ırsi órán igyekezz a tagokkal 2-3 nótát énekelni, és 1 nótának a szövegét átvenni.
Gondold ki elıre, hogy melyik nótát fogod tanítani, és írd le a szövegét. Nézd meg a szótárban azokat a szavakat
amelyeket nem ismersz.

2. Kiképzés / Tanítás:
•
•
•

Kezdd egy nótával amit nagyon jól ismernek
Az új nóta szövegét soronként tanítsd. Elmondasz egy
sort és a tagok kórusban ismétlik.
Csak egy nótát tanítasz alkalmanként.

3. Gyakorlás / Játékok:
• A tanítandó nóta szövegének a szavait leírom egy papírra és szétosztom a tagok között. Miközben énekelik,
emelik a papírokat.

4. Egyéb Ötletek:
• A nóta utolsó betőjével mondani egy új nótát. Aki nem tud, feláll.
• Ha valaki az ırsben szeret furulyázni, lehet a nótázás alatt furulyázni is.
• Fütyülni a nótákat.
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A
vándorcserkész tizenhat éven felüli cserkész, aki önként
vállal szolgálatot csapatában, és tudatosan fejleszti tehetségeit, hogy minél
hatékonyabb munkát végezhessen.

Nagy volt a vihar és árad a folyó, emelkedik a viz. A sodrás téged is húz. Az örvény veszedelmesen és kitartóan
forog. Tudsz úszni? Van mibe kapaszkodnod?
Már évek óta hallod: „a jó cserkész a cserkésztörvény szerint él”; vagy „azt nem engedi a cserkésztörvény”; vagy
talán azt is, hogy „el ne felejtsd a.....cserkésztörvényt!” Biztos vagyok benne, hogy valóban ismered a
DE… Ha
törvényeket, és többnyire be is próbálod tartani ıket. Tudom, hogy fontosnak tartod ıket.
megkérnélek, hogy most tüstént fejbıl mondd el nekem az összeset, megtudnád tenni? Ne nézegesd a plafont,
mert nincs odaírva! Valóban fontosabb, hogy érted a cserkésztörvényt, mint hogy fejbıl le tudd darálni. DE… egy
idı után, illik azért tudni a szövegét is. Ez már érettség kérdése.
Nagyszerően lehet gyakorolni a cserkésztörvény ismeretét villám vetélkedı formában. Az alábbi kérdésekre ki tud
elıbb válaszolni? Csoportosan vagy egyénileg lehet versenyezni – az próbálhat, aki elıbb dobja a labdát a
kosárba. Éppenséggel egyedüli vizsgaként is lehet használni – hány százalékot tudsz elérni, hány perc alatt?
100%-ot 15 perc alatt? Ez nagyon jó eredmény lenne.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Az ırsi felszerelés nagyobb részét cipeli. (5)
Melyik törvényben található a „híven” szó? (2)
Mit tilt az elsı törvény? (a hazudást)
Melyik két szó található minden törvényben? (A cserkész)
Kis tüzet rak, hogy másnapra is maradjon fa. (9)
Édesanyja kérésére rögtön felporszívózza a lakást. (7)
Rászól az illetlen vicceket mesélô cserkészre. (10)
Rögtön elhallgat amikor a parancsnok csendet kér. (7)
Minden héten elmegy templomba. (2)
Táborban kölcsön ad egy melegítôt mert egy társa elfelejtett hozni. (4)
Melyik ez a vissza felé mondott törvény: Tlodnoggem sé mádiv székrecs a. (8)
Melyik törvényben található a „készségesen” szó? (7)
A leghosszabb és legrövidebb törvény számait add össze. (2+9=11)
Abba hagyják a focizást és rögtön mennek amikor a tanító hívja ıket tanulni. (7)
Melyik két törvény foglalja magába a környezetvédelmet? (6, 9)
A furcsa fiút nem hagyják ki az örsi kirándulásból. (4)
Hallgatja panaszkodó barátait, de saját maga nem panaszkodik. (5)
Nem ık a naposok, de a takaritásban mégis részt vesznek. (3)
Négy órára ott van a találkozásra, ahogyan megigérte. (2)
Télen ki tesz magot a madaraknak. (6)
Táborban nem vág ki élı fát. (6)
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22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.

Öreg néninek cipel csomagot. (3)
A tizedik törvényben, melyik szó emlékeztet a fehér színre? (tiszta)
A megbukott vizsgát bevallja szüleinek. (1)
Újság hordással keresett pénz 90%-át a bankba teszi. (9)
Minden nap mozsdik. (10)
A második törvényben, melyik szó emlékeztet a csomózásra? (kötelesség)
A kilencedik törvényben mi a harmadik szó? (takarékos)
Csak egy darab torta maradt, de azt meghagyja a másiknak. (5)
Táborban más csapatból érkezı cserkészt meghív népijátékozni. (4)
Melyik törvényben található a „testben” szó? (10)
Melyik törvényben található a „cserkész” szó kétszer? (4)
A harmadik törvényben, melyik szóban van egy „g” bető? (segít)
Vigyázz a társaság, hogy a mulatság ne zavarja a szomszédokat. (8)
Nem céloz játékból madarat a csúzlijával. (6)
Az ötödik törvényben, melyik szó jelenti azt, hogy kemény? (szigorú)
Melyik törvényben található a „feltétlenül” szó? (1)
Táncpróbán a botlábú fiút nem neveti ki, bár eléggé nevetséges a látvány. (8)
Melyik törvényben található a „takarékos” szó? (9)
Az „a” szón kívül, melyik a legrövidebb szó a második törvényben? (és)
Lebeszéli társát arról, hogy csufoló cédulát ragaszon a tanító hátára. (8)
A hetedik törvény egyik szavában rejtızik egy állat. Melyik? (ló)
Melyik törvényben található a „tud” szó? (3)
Melyik törvényben található a „kiméli” szó? (6)
Melyik törvényekre emlékeztet a cserkész liliom? (2,10)
Melyik törvényben található a „vidám” szó? (8)
Bevallja, hogy ı vágta ki a cseresznye fát. (1)
Nem fogadja el más igazolványát, hogy bekerüljön a mulatóba. (1)
Nem a papír közepébıl vágja ki a kis szív alakot. (9)
Melyik törvényben található a „szemben” szó? (5)
Utirányt magyaráz elveszett turistáknak. (3)
A hatodik törvényben, mi az ami általában zöld? (növény)
Kábitószert elutasít. (10)
Melyik törvényben van egy szó amelyben elôfordul az, hogy „vér”? (4)
Elmegy katonának. (2)
Kinek kell készségesen engedelmeskedni? (feljebbvalónak).

Az életben sokféle örvénybe kerül az ember, az iskolában, a munkahelyen, otthon és mindenhol. Valamibe
bele kell kapaszkodni.. Nicsak… Ott a cserkésztörvény… Tanuld meg jól és kapaszkodj bele!
Benkı Zoltán
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Mióta a cserkészmozgalom megindult Sydneyben, a nagy kérdés mindig az volt, hogy hol
tudják a magyar ifjúságot összehozni? Különbözô ideiglenes megoldások után, levél hadjárat
indult a Sydneyben lévô városi tanácsokhoz, segítségért. Lehel Sándor cserkeszbarát
közbenjárására a strathfieldi tanács 1967. októberében a Melville Reserve nyugati felét a
Magyar Cserkészmozgalom rendelkezésére bocsátotta. A Fenntartó Testület ezt követô
rendkívüli közgyûlése a cserkész tisztikar által elôterjesztett terveket egyhangúlag elfogadta. A
különbözô hatóságok elôbb-utóbb mindent jóváhagyták és 1968. február 16-án az elsô
kapavágással megindult az építkezés.
Majsay Ottmár, a testület elnöke, 1968. március 2-án helyezte el az alapkövet a könyvtár falába.
Áprilisban már álltak a falak. Május 18-19-én a csapat "ezermesterei" 16 tetôszerkezetet
készítettek el nagy szakértelemmel. Az elsôt 5 óra alatt, az utolsót 31 perc alatt csavarta össze a
lelkes csapat. Júniusban már tetô alatt megy a belsô építkezés, sôt június 2. után már csak
kulccsal lehet bemenni. Júliusban az egyik tekepálya lebontásából kitermelt nagyszerû faanyag
felhasználasával foglalkozott az építô gárda és az év végéig a mennyezet, színpad, belsô
"gôrdülô" válaszfalak és egyéb berendezések építése foglalja el a szombatok és vasárnapok
"szabad" perceit. 1969. elején került sor a festésre, ajtók felszerelésére. Este is lehet már
dolgozni, mert a villany is ég, a víz is folyik és az is mőködik amire mindenkinek szüksége van
néha.
Alderman W. Boyce, Strathfield polgármestere 1969. július 5-én ünnepélyes keretek között
nyitja meg az Otthon kapuit, majd Majsay Ottmár elnök átadja az Otthon kulcsait a két
csapatparancsnoknak.
Az Otthon a sydneyi csapat müködésének egyik legnagyobb sikere. Az épitkezés 18 hónapig
tartott, $12,000-ba került, de tulajdonképen azért epült fel, mert a Sydney-i magyar társadalom
áldozatkészsége határt nem ismer, amikor nemes célról van szó. Megdönthetetlen tény az is,
hogy az Otthon sohasem épült volna fel, ha a cserkészmozgalom 1951-ben nem erôs erkölcsi
alapokon indul meg.
A sydneyi Magyar Cserkészotthon a külföldi magyar cserkészet egyik nagy eredménye.
Büszkén uralja a körülvevô parkot és kapuja mindig nyitva áll a magyar cserkészek és barátaik
befogadására. A környék magyar népdaloktól hangos minden szombat délután. Reméljük, hogy
az elmúlt 52 év eredménye a jövô bástyájává változik, ahol a Sydney-ben élô nagy magyar
család gyermekei még hosszú éveken keresztül együtt végzik a nemzetmentô Jó Munkát!
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Több mint 25 éves a heidelbergi magyar cserkészet.
Dr. Irmey György, a csapat alapító parancsnoka, így emlékezik vissza az elsı 10 évre.
36 évvel ezelıtt a bärnhofi vadászházban, amely
akkoriban még a kastli Magyar Gimnázium tulajdonában
volt, vettem részt elsı nyári cserkésztáboromon. 1977
nyarán szintén a kastli dombokon, a mai Hárshegy
cserkészpark közelében, végeztem el az ırsvezetıképzı
tanfolyamot.
Úgy belelkesedtem, hogy Heidelbergben is tovább
akartam adni a kerületi nyári táborokban nyert élményeket.
Kölley Gyurkabá, a kerületünk parancsnoka, lelkesen
támogatta terveimet, és így az akkori Magyar Házban,
Neckarstadenben, létrejött az elsı cserkészgyőlés
Heidelbergben. Sajnos nem sokkal késıbb a Magyar Házat
lebontották, és ennek következtében a HeidelbergMannheim környékbeli cserkészcsaládoknál tartottuk hosszú éveken át győléseinket.
Mint szórvány raj, a szintén a hetvenes évek elején alakult frankfurti LEHEL VEZÉR cserkészcsapathoz
csatlakoztunk. Klement Kornélbá és a lelkes cserkészszülık támogatása nélkülözhetetlen volt az elsı években.
Sok szép közös győlésen, rendezvényen és táboron vettünk együtt részt.
1977-ben, miután a fillmore-i cserkészparkban elvégeztem a cserkésztisztképzı tanfolyamot, a jövıbeli
cserkészcsapat fenntartó testülete beadta cserkészszövetségünk központjánál csapatalakulási kérvényünket.
1980 tavaszán, a próbaidı letelte után, 87-es számmal hivatalosan igazolták a TOMORI PÁL cserkészcsapatot
a külföldi magyar cserkészcsapatok sorában. Kezdettıl fogva baráti kapcsolatok főztek közeli és távoli
csapatokhoz. Cserkészeinknek sok felejthetetlen élménye volt a frankfurti, párizsi, brüsszeli, stuttgarti és
mainzi cserkészekkel együtt.
Minden cserkésznek, cserkészvezetınek és cserkészszülınek támogatását és lelkes hozzáállását nagyon
szeretném megköszönni, mert csak ı általuk vált lehetıvé mindaz, ami az utolsó 25 évben történt.
Mindnyájatoknak kívánom, hogy a cserkészet lángja még sokáig égjen szívetekben.
Dr. Irmey György

Csapatparancsnokaink - vezetıink az elmúlt 25 évben:
1977 – 1984
1984 – 1985
1986 – 1987
1987 – 1990
1990 – 1993

Dr. Irmey György cst.
Irmey Mónika st.
Szántó Krisztina / Orosz Andrea fncs.
Orbán László cst.
Kecskés László fncs.

1993 – 1995 Dr. Grynaeus Péter cscst.
1996 1999 Jakobszen Gábor cst.
1999 2001 Schneider Mark cst.
2001 –
Németh Júlia cst.
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Ha ránézel ezekre a rajzokra, bizonyára magadnak is szeretnél ilyen pompás krokodilust és arab telivért.
Elárulom, hogy te is szerezhetsz magadnak ilyent, ha ügyes vagy.
Mi kell a krokodilushoz? Két trapézalakú deszka (méret tetszés szerint, csak arányos legyen, lásd rajzot)
bırfogantyúkkal. Ez a két állkapocs. Oldalaikra "cikk-cakk" alakban kivágott kemény kartonlapot szegezhetsz,
esetleg lombfûrésszel csinalhatod meg ragadozó ismerısünk fogsorait.

Néhány arany "mûfogat" is festhetsz. A felsı állkapocsra két papirtölcsért szerelsz, lángot fúvó orrlyukaknak.
Ha mindezekkel elkészültél, zöld vagy barna színû zsákvásznat kerítesz (kiszolgált szalmazsák is jó). Elıször a
krokodilus fejének felsı részét szabod ki. Legjobb, ha valaki kezébe veszi a két állkapcsot (lásd rajz),melyet
esetleg bırsarokkal össze is erısíthetünk a "torkánál". Most leborítod a vászonnal s odaszegezed a felsı
állkapocs széléhez. Az alsó állkapocsnál körülbelül ugyanígy csinálod, de ügyelj, hogy két lyuk legyen a két
lábnak s, hogy a felsı meg az alsó vászonrész összeérjen.
A farokrész már könnyebben készül. Fakarikákat szerzel, vagy magad készítesz drótból, persze nem egyforma
nagyságut, hanem fokozatosan kisebb átmérıjüt. Ezeket borítod be a zsákvászonnal. A farok hossza
természetesen a rendelkezésünkre álló vászon nagyságától függ. Minél hosszabb, annál jobb. A sárkány száját
vérvörösre fested, ugyszintén az orrlyukait is. A szemnek két lyukat vágsz, hogy nagyobbnak lássék, körülötte
lefested fehér festékkel, esetleg vörösseI is.
A fej egyik oldalát ne varrd össze, mert ott bujik be a krokodil "motorja", a névtelen szereplı. Csak a
"bemenetel" után öltsük össze, vagy tüzzük meg biztosítótûvel. A szereplı hosszú harisnyát húzzon, hogy ne lát
szódjék ki a nadrágja. Hogy a farok merevségét mozgás közben is biztosítsuk, a végére valamilyen súlyt
köthetünk.
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Az arab telivér elıállítása már sokkal
könnyebb. Kiválasztjuk a csapat két
legmarkánsabb tagját, letakarjuk ıket
pokróccal vagy sátorlappal, (minél
cifrább színő, annál jobb). Az elıadó
kezébe adjuk a lófejet (rajzpapírból
könnyen elıállithatjuk, s botra
szegezzük). A hátul álló derékszíjába
viszont egy seprût dugunk. Ideális
lófarok. Cipıinket körültekerhetjük
valami zsákfélével, hogy paták lászatát
keltsék.
A lovag öltözéke egyéni izléshez
igazodik.
Állatainkkal különféle mutatványokat végezhetünk. Paripánk mint cirkuszi ıstehetség is bemutatkozhat. Ilyen
módon más állatokat is meg lehet formázni. Próbáljátok ki magatok is.

Azokat a szellemi javakat, amelyek apáról fiúra szállnak, hagyományoknak
nevezzük. Vannak nemzetek, ahol nem lehet különválasztani egymástól a
nemzeti hagyományt és a néphagyományt. A magyarság esetében a két
fogalom már jóideje nem ugyanazt jelenti.
Azokat az ôsi jellegzetes vonásokat, amelyek a magyarságot az ôshazában,
késôbb a vándorlások és a letelepedés idején jellemezték, az idôk folyamán
csak a nép ôrizte meg. A nemzeti társadalom többi rétegei nagyrészt elhagyták ezeket , vagy újjal cserélték fel.
Ezek a magyarságra annyira jellemzô sajátosságok nemcsak az akkori magyarság mindennapi életére,
harcmodorára, különbözô szokásaira (születés, lakodalom, temetkezés) voltak jellemzôek, hanem hatalmas
összetartó erôt és szellemet is jelentettek, ami a legválságosabb történelmi idôkben is erôsnek és egységesnek
tartotta meg a nagy magyar családot.
Akik a magyar nép lelkét és szellemiségét tökéletes formában akarják kifejezésre juttatni azok azért fordulnak
minden esetben a néphez, mert a való nemzeti lelket és szellemet mindmáig a nép ôrzi a hagyományokban.
A néphagyomány ápolása csak annak fontos, akinek a magyarság megmaradása is fontos! Amilyen mértékben
pusztulnak a magyar jelleget kifejezô néphagyományok, ugyanúgy szintelenedik a magyar élet. A fejlôdést
megállítani nem lehet, akadályozni nem szabad. Akik a hagyományok mûvelését szorgalmazzák, nem is ezt
akarják, hanem azt, hogy vegyünk át, használjunk fel más népek életébôl is mindent, ami hasznunkra,
elômenetelünkre szolgál, de ezeknek a kedvéért ne mondjunk le ôsi tulajdonainkról. Ne csereberéljünk! A
magyar nép akkor lesz értékes a mûvelt világ számára, ha ôsi sajátosságait megtartja és ezeknek szellemében
átalakítja, magáévá teszi az idegenbôl kapott használhatóságot is.
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Egyik kiváló magyar gondolkodó azt mondta errôl, hogy a világ nem arra kiváncsi, mit tudtunk elsajátítani
más népek életébôl, kulturájából, hanem arra, hogy mi mivel és mennyire gazdagítottuk az ô kulturájukat és
életüket.
Nem az jelenti az igazi hagyománymûvelést, hogy a néphagyomány ôsi formáihoz akarunk visszamenni,
hanem megismerve azoknak belsô rugóit és szellemét, felismerve a bennük rejlô értékeket, ezek szerint
alakítjuk folyton fejlôdô életformánkat. Így maradunk meg magyarnak, lépést tartva a haladással.
A mai nemzedék megbocsáthatatlan vétke lenne ha elsikkasztaná a néphagyományban rejlô ôsi magyar
lelkiséget. Csak néhány évtized még és hiába keresnénk a nagyvilágban azt, ami magyar volt. Hírmondó se
maradna belôlünk! Elkallódnánk, elvesznénk, beleolvadnánk a népek tömkelegébe.
Hogy a néphagyományokkal megismerkedhessünk, elsôsorban ismernünk kell annak hordozóját: a magyar
népet. A történelem tanulsága szerint a honfoglaló magyarok a legnagyobb tömegben a Dunántúlon
telepedtek le. Az ôsi magyar tipust itt lehetne legtöbb joggal keresni. A török világ azonban ezt a részt is
feldúlta. Leginkább Somogy, Veszprém és Zala megyék rengetegeiben maradtak meg a török világ
zivataraiban a magyarok.
A következô pár számunkban megismerkedhettek majd a magyarság néhány jellegzetes népi tájegységével.

Dunántúl
Dunántú l
Sárköz
A Dunántúl kétségtelenül legérdekesebb népi szigete a sárközi
magyarság. Hosszú évszázadok óta ezen a vidéken laknak. Az
ellenség dúlásai, a szomszédsággal való keveredés ellen
megvédte ôket a Duna mocsara, amely miatt a Sárköz három
faluja: Öcsény, Decs és Alsónyék az újabb idôkig szinte
megközelíthetetlen volt.
A nôk festôi viselete ország szerte híres. Nemkevésbbé híresek
a sárközi hímzések. Különösen a fekete alapon fehérrel hímzett
fôkötôk, amelyek külföldön is keresett népmûvészeti termékek.

Sárközi fôkötôdísz
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Felvidék
Matyók
Sokan a matyókat is a palócok közé sorolják. Az újabb kutatások szerint
inkább a kunokhoz számítják ôket. Joggal lehet közöttük turk elemet keresni,
mert a nôk között gyakori a mongoloid típus.
Igen szorgalmas, életrevaló nép. Szép faj, a palócoknál magasabbak és
barnábbak. A matyó viselet Magyarország mondhatni legtarkább viselete. A
matyó nôk hímzése világkereskedelmi cikk. A férfiak a faragásban ügyesek.
A matyók már csaknem teljesen sikon laknak, tehát éppoly joggal
számíthatjuk ôket az alföldi magyarsághoz, akár a jászokat.

Matyó himzés

Palócföld
A Felvidék tipikus magyar lakói a palócok. Az igazi palócok Borsod, Heves
és Gömör vármegyék összeszögelésében laknak, de nyelvjárásuk alapján
hozzájuk számítják Abauj megyétôl kezdve egészen Bars megyéig a hegyés dombvidéki magyarságot. A palócság déli határa a Bükk- és Mátrahegység déli lejtôje, a Duna-Tisza közén pedig egészen a jászságig
lehúzódnak.
Sajátos nyelvjárásuk és néprajzi megjelenésük erôsen megkülönbözteti ôket
az alföldi magyarságtól.
A palócoknak festôi népviseletük van. A nôk rövid "bokorugrós"
szoknyában járnak. a menyecskék aranyos fôkötôt, rókatorkos mentét,
selyemmel hímzett ködmönt és piros csizmát hordanak.
A férfiak egyetlen fényûzése a cifraszûr, esetleg a suba.
A palócokhoz számítják a tôlük északra lakó barkókat, akik fôleg Gömör
megyében találhatók.
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Megvolt “A HAGYOMÁNYOS CSERKÉSZBÁL”, a negyvenötödik! Október 4-én estére díszbe vágta
magát az egész Hungária Egyesület!
Így számol be a bálról Lajtaváryné Benedek Zsuzsi, aki kedvesen és közvetlenül
referál a nagy eseményröl a Budapesten élö bátyjának írt levelében:
Kedves László!
Vasárnap van, dél... alig tudtam felkelni, de muszáj volt. A gyerekek már hívnak,
éhesek, ebédelni szeretnének. Ôk nem fáradtak, mert nem lumpoltak olyan késôig
mint mi. Képzeld, tegnap volt a 45-ik Cserkészbál!!! 45 év, nem hihetetlen??
Milyen nagy szó, hogy 45 éven keresztül sikerül évrôl évre újra megszervezni
ezt a bált, továbbadni nemzedékröl nemzedékre a hagyományt, a kulturális
kincseinket. Sokaknak a dédszülei jöttek el Magyarországról, és most ôk táncolták a
Palotást a szép díszmagyarban vagy a bocskaiban. Mindig újra megdöbbenek ezen.
Sikerül a magyar kultúra fáklyáját továbbadni, nem hal ki! Nagyon is él a
magyarság itt, a messzi Argentínában. Nem mondom, hogy nincsenek beolvadási
veszélyek, sôt erôsen fenyegetnek, de még mindig sikerül talpon állni, magyarul
beszélni, cserkészkedni, ZIK-be járni, azt érezni, hogy magyarok vagyunk!
Na, eltértem a tárgytól... szóval a bál... remek volt!!! A Hungária nagyterme
ilyenkor díszbe öltözik, teli növényekkel, virágokkal, nagyon ízlésesen nézett ki.
Idén nem volt elsôbálos, ami nagy ûrt jelentett, hisz általában ez a csúcspontja a
bálnak... mégis különleges varázsa volt az estének. A spanyol és a magyar beszédek
alatt a színpadra, egy képernyôre vetítettek képeket: 1958, elsô cserkészbál... és így
a napjainkig. Mindenki újra átélhette saját elsô bálját, elsô palotását, felismerhette mamáját, nagymamáját...
mindenki újra elsôbálos volt ezen az estén. Nagyon élvezetes volt. A hagyományos Palotást idén a friss
ôrsvezetôk táncolták, izgultak, mert most táncolták elôször....de nagyon jól sikerült, látszott, hogy sokat
gyakoroltak és szépen betanították ôket.... Aztán elhangzott az, hogy “ÁLL A BÁL” és már mindenki táncra
perdült!!!
Mi ott vacsoráztunk, finom volt (a kiszolgálás kicsit lassú...) Nagyon tetszett az, hogy a kávéhoz
cserkészliliom formájú csokoládét kaptunk, ötletes, nem? Körülbelül 200 vacsorajegyet adtak el, annak
ellenére, hogy nem volt elsôbálos (ezek általában sok családtagot, barátot hoznak el a bálra), ami nagyon jó
bevételnek számít. Viszont egyszerû belépôt csak 40-et. Ezt a csárda sínylette meg, keveset fogyasztottak ott.
A csárdát idén a cserkészlányok szervezték meg, de a lányoknak mégse volt ráfizetés, valami maradt is. És
gratulálni kell nekik, mert gyönyörûen díszítették ki, valóban hangulatosan... csupa szeretettel.
Éjfélkor az idôsebb gárda eltáncolta a Körmagyart, emlékszel erre a táncra? Már nagyon régen nem adták elô
bálon, most a 45.-en nagy sikert aratott. Kétszer is eltáncolták!!! Nagyon “profi” táncosok voltak. Utána
ment a magyar zene: csárdás. Látnod kellett volna, hogy ropták a táncot fiatalok-idôsebbek egyaránt, teljes
hévvel, fáradhatatlanul!! Remek hangulat alakult ki Aki nem táncolt, az ott állt és nézte az ügyes táncolókat.
Hajnali fél négy körül elcsendesedett a zene és következett a tábortûz. A kis gyertyák lángja mellett
nótáztunk, tüzet ugráltunk, élveztük, hogy együtt vagyunk, együtt küzdünk, mert ha együtt csináljuk, akkor
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Örömmel jelentem, hogy idén is jól sikerült a
nyári tábor! Bár nehezen indultunk és nagyon
párás idı várt ránk, idén sikerült a sátrakat felállitani zuhogó esı nélkül. Mivel idén van csapatunk 40-ik évfordulója, a nyári tábor témánk a
Cserkész Törtenelem volt, de az elsı pár napban a tábor építésre koncentráltunk. Az ırsök
lavor-, törölközı-, cipı-, csajka-tartókat és lábtörlıket építettek. A fiúk felhúzható kaput
csináltak míg mi lányok egy zuhanynak bíztosítottunk helyet és a kapunk csak késıbb lett
kész.
Volt aki szorgalomból és volt aki
büntetésbıl (angol beszédért) árkot is ásott a
sátrak köről. Ezt a szokást viszont el fogjuk
hagyni mert a táborhelyek már nagyon hepehupásak és úgy sem az árokba hanem a sátorba megy a víz mikor
esik az esı. Az épitményeket, egyenruhákat, sátrakat és az altábori rendet minden reggel állandó napostisztünk, Kerkay Béla szemlézte. Minden ırs reszketett a szemlétıl mert Béla tanította a csómózást és
megígérte ha nincs jól és szépen megkötve akkor levágja és újból kell kezdeni az építményt. A naponta győjtött pontok alapján idén a Kisbarnaki Farkas Ferenc - évközben Repőlı Mókus nevő ırs, Terdik Zsolt
vezetésével, nyerte meg az ırsi szemlét.
Felfigyelve a tavalyi nagy érdeklıdésre, idén már vasárnap kezdtük a titkos barát levél/ajándék cserét. Mindenki részt vett a szokásban és a szabadidınkben leveleket, verseket írtunk, természetesen magyarúl és
esetleg rovásírással; vagy faragtunk, festettünk ajándékokat egymásnak. A titkos barátok igazi nevei csak a
tábor utolsó napján derültek ki egy nagy ajándék csere közben. Hétfın kezdte Jókay Jutka és Kerkay Béla
a cserkész történelem játékos tanítását. Mivel viszonylag száraz téma dátumokra emlékezni, Jutka és Béla
több méteres papírra rajzoltattak képes idısorrendet a cserkészekkel és a tábor végére a kész mővel tapétáztuk ki a konyha/ebédlı belsı falát. A cserkészek többek között megtanulták, hogy Angliában Lord BadenPowell kezdte a cserkészetet 1909-ben és Magyarországon Teleki Pál lett az elsı fıcserkész 1922-ben. A
tanítás folytatódott a hét második felében is és szombat délelıtt egyéni akadályversenyen vetélkedtek a
gyerekek a praktikus cserkész tudásból (rovásírás, népdal, tőzrakás, csómózás) és cserkész történelembıl.
Idén a következık voltak a nyertesek: I. Fodor Andrea, II. Szilágyi Stefi és III. Balog Ági.
A szokásos gyalog portya helyett a cserkészek kenuzni mentek, a témához illıen felídézve az 1913-as Vági
tutaj-útat. Mártonffy Pityu és Katona Laci tervezték ki az utat a környéken lévı Medve folyón. Figyeltük
az idıjárást és mivel szinte mindennapra esıt jósoltak a hét második felére, a tervezett szerda helyett kedden
mentek kenuzni a cserkészek. Felkészültünk mindenre: vízhatlan zsákokba pakoltunk, sátrakat vittőnk az
esı és a bogarak ellen és szinte minden cserkész egy vezetıvel volt összepárosítva a kenukban. Mivel én és
Jókay Jutka csak a túra felére mentünk, mi nem voltunk úgy felkészülve és persze csak a mi kenunk borult a
vízbe! A meglepetésen kívül más gond nem volt, mivel a folyóban végig csak derékig ért a víz.
A kiscserkészek szerdán érkeztek meg busszal hála Kovács Ferinek és Erdélyi Adélnek. Terdik Zsolt és
Gál Maja ırsvezetık már rég felállították a kiscserkész sátrakat így csak bepakoltak és már is résztvehettek
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a délutáni kézügyességekben. A
kiscserkészek virágokról tanultak
Fodor Enikıtıl és Enke Ildikótól,
gyurmát készítettek és virágcserepeket festettek, míg az idısebbek Bokor Erikával gyertyákat mártottak és üvegeket festettek
gyertyatartóknak. A kiscserkészek
is részt vettek az akadályversenyen
saját kiscserkész próbapontokból.
A következık voltak a nyertesek: I.
Balog István, II. Erdélyi Krisztina és III. Vitális Melinda.
Jövıre egész hétre tervezzük felvinni a kiscserkészeket is mivel már mind tapasztalt táborozók.
Mindennap sor került énekre, játékra, pihenıre és úszásra is. Bokor Erika által sor került a nyelvtan játékos
tanulására és a magyar írás gyakorlására is majdnem mindennap. Legtöbb cserkész nagyon jól tud írni és olvasni magyarul. Idén három cserkész - Balog Ági, Fodor Andrea és Sándor Renáta - részt vettek a Cserkész
Iskolatáborban a Sík Sándor New York-i cserkészparkban. A lányok balladát is tanúltak az iskolában és
annyiszor elénekelték nekünk a héten, hogy a nyáritábor végére mindenki kivülrıl tudta, ha akarta, ha nem.
Szép élményekkel és tudással gazdagabban jöttek vissza a lányok az iskolatáborból, amit minden 8-éven felüli
cserkésznek ajánlunk!
Az ırsvezetık közül Sándor Kinga és Nádas Tas is voltak különleges úton. Részt vettek júliusban a három
hetes Magyaroszági körúton amit a KMCSSZ rendezett ırsvezetıknek. Budapesten kivől voltak kenúzni a
Dunakanyarban és mindketten sok szép élménnyel és sok új népdallal jöttek haza, amiket a táborban nekünk is
megtanítottak. Az iskolatáborról, körútról és más programokról többet lehet olvasni a Külföldi Magyar
Cserkész Szövetség honlapján: www.kmcssz.org.
Sok cserkésznek a napi fénypont az evés volt mivel Szilágyi Gyula szakácsunk a reggeli szalonnás rántottától
kezdve még cigánypecsenyét is készített nekünk. Teljesen elkényesztetett minket. A friss levegıtıl és a sok
mozgástól mindenkinek jó étvágya volt és legtöbbszır a repeta is elfogyott. Hétfıtıl péntekig Závodszky
Zsolt segített Gyulának a konyhán és mivel Zsolt olimpiai magyar kajak bajnok, így a kenuzásba is tudott
segíteni.
Minden est fénypontja viszont a szórakoztató tábortőz volt mert minden este más-más látogató jött el hozzánk.
Hétfın este Katona Laci és Petrákovits Kati által jöttek cserkészek a közel-keletrıl és Indiából, megismerni
hogy milyen a magyar cserkészet. Kedden meg egy idıgép (Mártonffy Pityu) jött el és visszavarázsolt mindket az idıben, hogy újra átélhessők a cserkésztörténelem fontosabb eseményeit, például az 1933-as Gödöllıi
világjamboree és az 1939-es leánycserkész Pax Ting táborokat. Csütörtökön a lányoknak és fiúknak különkülön volt tábortőz az altáborokban és a szokásos laktató vacsora után még sikerült a fiúknak szalonnát és a
lányoknak csokit enni a tábortőz közben. Pénteken pedig tőzugrást tartottuk - a hagyomány az hogy akivel
átugrod a tüzet, azzal házasodsz össze. Nem vesszük túl komolyan a hagyományt - különösen mivel minden
fiú körülbelül négyszer ugrott - és nem is a nagy tüzet hanem egy füstölı ágat ugrottunk át. Utolsó este, szombaton meg Aktuj és Aléb Marslakók jöttek meglátogatni minket. Sokat vitatkoztak egymással a furcsa földi
szokásokon, így késıig nyúlott az utolsó tábortőz, de különleges tőztrükökkel ébren tartottak minket.
Az idıjárás jóslás beteljesőlt és szerdától kezdve minden nap legalább egyszer esett az esı és persze szombaton, egy nappal az indulás elıtt, annyira esett, hogy a délutáni program is elúszott. A cserkészek a sátrakban
pihentek, beszélgettek és pakoltak. Miútán megúnták, a parkólóban játszottak míg sártengert csináltak az
egészbıl. Így mind haza is vittünk egy kis sarat emlékől.
Chicagoi cserkészek

Kecskeméti Mónika részt vett mint vezetı a KMCSSZ egyik ırsvezetıi körútján. Úgyszintén elvégezte a
budapesti Balassi Bálint Intézet hungarológiai tanfolyamát, amelyre a KMCSSZ Teleki Pál alapítványán
keresztül lehet jelentkezni. Magyarságában és ismereteiben megerısödve, elvégezte a tisztképzı tábort és, mint
újonnan felavatott cserkésztiszt, átvette a torontói leánycsapat parancsnokságát.
Itt közölt írásában összefoglalja tapasztalatainak tanulságát.

Mielıtt részt vettem volna az ırsvezetıi körúton és a Teleki Pál alapítvány által közvetített hungarológiai
programon, alig volt fogalmam arról, hogy mit jelent számomra magyarságom. Nem voltam valóban tudatában
annak, hogy mit jelent magyarnak lenni. A cserkészettel kapcsolatos felelısségemmel sem voltam igazán
tisztában. Addig számomra a magyarságszolgálat egy elvont fogalom volt, amit iskolában és könyvekben
tanultam.
Különös, életreszóló élmény volt a más országokban élı magyar cserkészekkel való együttlét. Együtt fedeztük
fel magyar múltunkat, együtt éreztük magunkat magyaroknak. Múzeumokban, elıadásokon és kirándulásokon
életre keltek azok a fogalmak, amelyek eddig csak mint leckék éltek bennünk. Együtt tapasztaltuk a magyar
jelent a sajtón keresztül és amikor a helyiekkel beszéltünk. Megtudtuk, hogy mivel küzdenek. És együtt álmodtunk a magyar jövırıl, amelynek mi is részei vagyunk.
Úgy mentünk Magyarországra mint egy száraz szivacs és tele szívtuk magunkat magyarsággal. És megfogadtuk, hogy hazatérve a “cseppeket“ átadjuk másoknak. Sokat tanultunk, de rádöbbentünk, hogy sokat is tudunk.
Például sokkal több magyar népdalt ismerünk, mint az átlag magyar polgár. Megtanultam, hogy a cserkészet
milyen fontos szerepet játszott és mennyire tisztelt és szerves része a belföldi és külföldi magyar társadalomnak. Rájöttem, hogy, mint külföldön élı magyarok, célunk és kötelességünk van. Kötelességünk van a Kárpátmedencében élı magyarok felé, akik sok nélkülözésen mentek keresztül és még ma is sokat nélkülöznek.
Kötelességünk van a külföldi magyarok felé is, akiknek el kellett hagyniuk szülıföldjüket, küzdöttek a befogadó országba való beilleszkedéssel és közben nem adták fel magyarságukat.
Ezek voltak azok az élmények, amelyek meggyújtották bennem a magyarságszolgálat lángját. Felismertem,
hogy fontos, hogy bizonyos kérdéseket megtárgyaljunk, hogy értsük, mi a felelısségünk, mi a szerepünk a
magyarság szolgálatában:
1. Miért vagy magyar, és nem kanadai (vagy német, ausztrál, argentín, stb.) cserkész?
2. Számolj be egy olyan személyes tapasztalatról, ahol magyar tudásodat fel tudtad használni a tágabb helybeli környezetedben.
3. Milyen alkalommal mutattad be, hogy tudsz meríteni magyar kultúrádból és ezáltal másokon is tudsz
segíteni?
4. Ha utaztál Magyarországon, azzal a szándékkal mentél könyvesboltba vagy kézimunka üzletbe, hogy a tárgyakat ırsödben vagy csapatodban felhasználd? Ha még nem voltál Magyarországon, hol tudsz lakhelyeden ugyanerre a célra segítséget és segédeszközöket szerezni ?
5. Mit jelent és miért fontos neked a magyarságszolgálat?
6. Érzed-e, hogy fel vagy készülve a szolgálatra? Ha nem, miért? Hogyan fogsz ezen segíteni? Ha igen,
hogyan készültél fel?
A fenti gyakorlat által tudatosíthatjuk önmagunkban, hogy egy kincsesbányának vagyunk hordozói. Ez a
kincsesbánya magyarságunk és magyar kultúránk, amellyel életünket és környezetünket gazdagíthatjuk.

