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I. Lajos 1326-ban született, és apja halála után, 1342-ben került a
magyar királyi trónra. Uralkodását a szinte évenként
megismétlıdı hadjáratok jellemezték. Az 1340-es és 1350-es
években már III. Kázmér lengyel király oldalán a litvánok ellen
háborúzott. Nápolyi hadjáratát, öccse, András meggyilkolása
miatt indította meg 1347-ben. 1352-ben bevonult Dél-Itáliába, de
ez a vállalkozása végül politikai vereséggel zárult. Dalmácia és
az adriai kikötık megszerzéséért Velencével háborúzott. 1358ban a zárai béke után Dalmácia magyar fennhatóság alá került.
Lajos az állandó csatározások mellett a belügyeket sem
hanyagolta el. 1351-ben országgyőlést hívott össze Budára, ahol
a nemesség óhaját teljesítve megerısítette az 1222. évi
Aranybullát, és bevezette az ısiség törvényét, mely a nemesi
birtok sérthetetlensége mellett megtiltotta annak elidegenítését.
Elısegítette a városok fejlıdését, sıt 1367-ben Pécsett egyetemet
is alapított. Az ı könyvtárából maradt ránk a Képes Krónika.
1370-ben III. Kázmér halála után Lajos királyt emelték a lengyel
trónra, s ezzel a két ország perszonáluniót kötött egymással. Lajos idejében már igen érezhetı volt a török
fenyegetettség. 1377-ben a magyar uralkodó is megütközött és fényes gyızelmet aratott a hírhedt török hadak
felett. Nagy Lajos uralkodása alatt terjedtek el Magyarországon a lovagi szokások. Lajos király, maga is mint
„lovagkirály” kormányozta az országot. Élete végén lepraszerő betegségbe esett, amibe 1382-ben nagy kínok
között belehalt.
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Történt egyszer, hogy Károly, a csehek királya és császára gıgös
levelet írt Lajos királynak, melyben azt követelte, hogy a magyar
uralkodó személyesen rója le tiszteletét elıtte, és értékes kincseket
fizessen adóként a császári kasszába. De nem is levél volt az,
hanem parancsolat, amit teljesíteni kellett….
Amikor Lajos elolvasta a levelet, nagyon búnak eresztette a fejét.
Kérette fıtanácsosait, s nekik is megmutatta az irományt. Lacfi
András bezzeg nem esett kétségbe, sıt még örült is, mert azonnal
eltervezte, hogy megleckézteti a felpöffeszkedett cseh uralkodót.
Így szólt hát a királyhoz:
-Egyet se bánkódjék felséged a levélen! Menjen csak el nagy
ártatlanul Toldival és néhány szolgájával a cseh király udvarába.
Mi meg a magyar sereggel utána megyünk, és elfoglaljuk Prága
városát. Ha már a kezünkben lesz a város, majd másképpen beszél
a cseh király is, ha meg akarja tartani koronáját.
Tetszett a terv a királynak, de még az urakat is fellelkesítette.
Nem is késlekedtek sokat a magyarok, hanem erısen
felfegyverezték seregeiket, és Trencsénen áthaladva bevonultak
Csehországba. Nemsokára Prága kapui elé érkeztek. Ekkor Lacfi félrevonta a királyt, és azt mondta neki:
- Semmit se féljen, felséges királyom, csak menjen a császár elé, és kérdezze meg tıle, hogy milyen okból
fárasztott ide minket. Amíg tárgyal vele, mi elfoglaljuk fıvárosát, s akkor majd meglátjuk, hogy ki parancsol
Csehországban.
Megindult hát a király Toldi Miklóssal és gyér számú kíséretével, de ahogy a császár elébe értek, Lajosnak az
ijedtségtıl a szava is elakadt. De hát hogy is lett volna bátor, mikor ott elıtte trónusán a császár, mellette pedig
a meghódolt tizenegy király, s mögöttük rengeteg állig felfegyverzett katona ırködött ugrásra készen. Csak
Toldi Miklós nem rémült meg. Vasalt csizmájával úgy nyomkodta ıfelsége lábát, hogy annak a sarkából még a
vér is kiserkent. Lajost azonban ez sem bírta szóra, s csak némán állt a császár elıtt, mígnem a síri csendet
jajveszékelés hangja törte meg. Nem is csoda, hiszen ezalatt Lacfi seregei nem tétlenkedtek, hanem elfoglalták
az egész várost. Egyszerre csak egy katona rohant be a trónterembe, hogy figyelmeztesse a császárt, de annak
szó nem jöhetett ki a torkán, mert Toldi a köntös ujjába rejtett buzogányával úgy tarkón vágta, hogy nyomban
szörnyethalt. Hanem a második vitézt már nem tudta elnémítani, mert ı az ajtóból kiáltott:
- Prágát bevették a magyarok!
Toldi eközben a könyökével taszigálta a királyt, hogy végre megszólaljon. Erre aztán megeredt a nyelve:
- Tárd fel okát, császár, hogy miért fárasztottál messzi országomból színed elé? - kérdezte.
De most meg a császár nem tudott már szólni az ijedtségtıl. Végül mégis összeszedte magát, és mézes-mázas
hangon ezt mondta Lajos királynak:
-Fiam, Lajos, tedd félre most haragodat, és üzenj a magyarjaidnak, hogy ne pusztítsák tovább országomat, s

4. oldal

akkor örökre békességet köthetünk mi, s mind a jelen lévı királyok is.
Toldi Miklós viszont nem érte be ennyivel. Elıkapta a héttollú hatalmas buzogányát, és fenyegetı szavakat
dörgött az uralkodók felé:
- Meghiggyétek ti ezt, tizenegy királyok! Buzogányom által vész el az, aki nem szolgálja hőségesen a
magyarok királyát, Lajost!
Erre a beszédre a cseh császár és a tizenegy királyok mind felálltak, és fejet hajtottak Lajos elıtt, mert igen
megrettentek Miklós nagy botjától. Végül, pedig a cseh császár maga mellé ültette Lajos királyt, és bıséges
lakomát rendezett a magyarok tiszteletére. Azok pedig, mivel a nagy zsákmányszerzésben elfáradtak, és meg
is éheztek, vígan falatozni kezdtek a fényes császári palotában. Adót ugyan nem vittek Károlynak, de annál
több zsákmányt hoztak magukkal Prága büszke városából. Amikor Budára visszatértek, Lajos király még
egyszer megvendégelte hőséges alattvalóit

-
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Az alábbi cikk negyven évvel ezelôtt jelent meg a Magyar Cserkészben, hírül adva a Sík Sándor Cserkészpark
megalapítását. Most e cikk újra leközlésével szeretnénk mi is boldog születésnapot kíváni mindannyiunk
cserkészparkjának.

CSERKÉSZPARKOT AVATTUNK
New York állam, hatalmas terület, átlagos nagyságú európai országnak is beillik. Ezt akkor értékeli legjobban
az ember, ha délután New York városában beül kocsijába, és háromszázötven mérföldnyi autózás után úgy
hajnalpirkadás táján kiszáll, és jól megérdemelt álomra hajtja a fejét a csillagos ég alatt, valahol még messzi a
túlsó határtól.
Ez a „valahol”, 130 magyar cserkész és
leánycserkész számára ma már nem ismeretlen
terület, hiszen május 30. óta Sík Sándor
Cserkészparknak hívják. De lássuk csak, miként
lett a Fillmore falucska közelében elterülı
elhagyott tanyából egyszerre cserkészpark?
Ubul és Gyuri bá’ -ék még tavaly terepszemlét
tartottak a vidéken, hogy ezentúl a központi
vezetıképzı-táborok számára állandó helyet
biztosítsanak. Ezen a lankás, erdıs területen
akadt meg szemük, elıkerült a farm ára, majd
kerületi meghívásra elıkerült 14 versenyırs is,
akik ezen a május végi szombaton a Lendvai
Béla vándordíjért akadályverseny keretében összemérték erejüket.
Már szombatra virradó éjszaka csaknem óránként érkeztek az álmosan pislogó gépkocsik mégálmosabban
pislogó autóvezetıkkel és cserkész utasokkal New York-ból Buffalóból, Cleveland-ból. Reggelre azonban már
egész forgalmi bonyodalom keletkezett a poros farm-menti országút-féleségen. Megérkeztek a Passaic-iak
hatalmas sárga autóbuszokon, majd a Pittsburg-iak, akiket elıször üdvözölhettünk körünkben, a „külföldiek”,
akik aránylag rövid utat tettek meg Torontóból és Hamiltonból, majd még több Clevelandi.
Kora délutánra felsorakoztak a versenyırsök, akik immár büszke rovásírásos „hadilobogók” alatt adták be a
létszámjelentést Ubul bá’-nak. A rovásírás a „törzs” vagy „had” nevét hirdette s persze ez már akadály volt:
megtudni a zászlóról, hogy melyik ırs melyik nevet kapta. -- Nyék, Keszi, Tarján-e, vagy más?
Kücsid, a legjobb kémlınk -- szólt a keretmese-- megjött a besenyı gyepőrıl. Rossz hírt hozott: a besenyık
békét kötöttek az észak felé lakó orosszal, és teljes hadikészenlétben állnak. A gyepükön kettızték a
riadóállásokat, a látófákon kettıs táborszem figyel, a lovak sörényét hadi színőre föstötték. Más szóval, a béke
dacára a besenyıfarkasok ugrásra készen állnak. Merre? Kire? -- ezt kellett a megyeri vitézeknek, 9
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fiúcserkész, és 4 leánycserkész ırsünknek
felderíteni, miközben 14 különbözı
cserkésztudást igényelı akadályra
bukkantak.
Este 7 óráig folyt a felderítés, az ádáz
küzdelem az akadályokkal. A csendet csak
egy-egy türelmetlen ırsvezetı túl hangos
intézkedése, a váltást jelzı autóduda, no,
meg a nyíllal meglıtt „sebesült” velıtrázó
ordítása törte meg.
Az akadályverseny „lezajlott”. Ezután újra
felsorakozott a „nép”, és ekkor vette
kezdetét a park avatása, illetve
felszentelése. Elıször a Buffalói
Református Tiszteletes Úr mondott imát, majd Ádám Atya, az ırsvezetıi táborok parancsnoka emlékezett
meg Sík Sándorról, a nagy cserkészapostolról, kinek emléke immár eggyé lett ezzel a darabka földdel, mely
nevét viseli.
Mire az ırsök felverték sátraikat, felvételezték az ételanyagokat, tüzet raktak, fıztek és megvacsoráztak,
öreg este lett, és dermesztı hideg. Jólesett a hatalmas tábortőz lángjainál melegedni, ahol Lajos bá’, a
tábortőz-vezetı remekelt. Elıkerült tarsolyából a „Drinápoly ostroma” -- bizonyára, hogy ne fázzunk annyira
-- a ’Galambos Kerestóf” , no, meg Gábor bá közremőködésével „ Sobri Jóska”, miközben a tőz körül állók
felváltva énekeltek és álkapcsaikat csattogtatták. Tisztelet a helvéteknek, akik kellı körültekintéssel pokrocot
hoztak, és abba csavarodva nézték a „külvilágot”.
A nap utolsó fénypontja -- habár a
nap már régen leáldozott, és a fényt
csak néhány „hervadt” zseblámpa
szolgáltatta-- az eredményhirdetés
volt, amit már mindenki nagy
izgalommal várt. A Clevelandiak
gyızelme teljes volt. Az elsı
helyezést úgy a fiúk, mint a leányok
részérıl N yu gat- Cleveland-i
csapatok, a „14-esek” és a „34-esek”
nyerték, jól megérdemelt
ponteredményekkel. A vándordíjat
Ilus Néni, Lendvai Béla bátyánk
özvegye szavai kíséretében vették át
…..”Éljen közöttetek, és vándoroljon
évrıl-évre az a szeretet, amellyel Béla bácsi szerette a magyar cserkészifjúságot…. !”
Takarodót ezen az estén már nem kellett fújni. Rövidesen mindenki álomra tért, a legcsekélyebb
formalitások nélkül, a kemény, de eredményes napi munka után. Másnap már csak tábori misére,
Istentiszteletre volt idı, majd eltőntek a sátrak a tarka mezırıl, és újra felkavarodtak a porfelhık az utakon,
mintha a népdal lett volna valósággá: „hosszú út porából köpönyeget veszek…”
Ki-ki indult vissza, hogy hírét vigye az új cserkész honfoglalásnak.
-Péter bá’-
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2004 március 27-én megtartottuk a már hagyományossá vált évi nemzetközi cserkésznapot a Los Angeles
városban lévı Griffith Parkban ahol körülbelül 160 magyar, lengyel, és litván cserkész résztvett egy félnapos
programon. A cserkészek mellett még jelen volt legalább 60 vendég és szülı.
A program zászlófelvonással és a különbözı
nemzetiségő cserkészindulók eléneklésével kezdıdött. Aztán pedig hat állomásra osztva, másfél
óráig ügyességi versenyeken, akadályverseny módra,
vettek részt a cserkésztagok. Mindegyik ırs magyar,
lengyel, és litván cserkészekbıl állt és mindegyik
ırsi tagnak meg kellett tanulnia mindegyik másik
tagnak a nevét a különbözı nyelveken. Az akadályverseny után pedig tábortüzet tartottunk ahol mindenki sokat nevetett és énekelt. Népdalok eléneklése
mellett több tábortőzi mókát is bemutattak a
cserkészek. A tábortőz után pedig sokan fényképeztek és akkor uzsonnás vacsorát osztottak ki a litvánok. Lassan mindenki hazafelé indult ahogyan
kezdett sötétedni. Az esemény megszervezését a különbözı cserkészszövetségek felváltva vállalják évrıl
évre; 2003-ban a magyarok szervezték a nemzetközi cserkésznapot, 2004-ben a litvánok, jövıre pedig a lengyelek fogják megszervezni.
Az elsı nemzetközi cserkésznapot 30 évvel ezelıtt, 1974-ben, tartották meg Los Angeles-ben. Még a 70-es
évek elején egy Bob Stoessel nevő BSA amerikai cserkészvezetı és egy Vladimir Baleika nevő Cseh cserkészvezetı megalapították az “International Fellowship of Former Scouts and Guides” nevő szervezetet amelyhez
csatlakoztak magyar, litván, lengyel, észt, cseh, és lett cserkészek. Ez a csoport 1974-ben megszervezte az
elsı nemzetközi cserkésznapot. 5 évvel késıbb orosz és ukrán cserkészek is csatlakoztak, valamint BSA és
GSA cserkészek.
Sajnos ahogyan az évek teltek több etnik cserkészcsoport kiesett az eseménybıl. És ma csak három csoport,
magyar, lengyel, és litván, maradt meg. 1974-tıl 2002-ig a nemzetközi cserkésznapot mindig bent, egy templom termében, tartották meg. De 2003-ban a Los Angeles-i magyarok vakmerıen ezt megváltoztatták és a
nemzetközi cserkésznapot áthelyezték kintre és egy parkban szervezték meg. Ennek olyan nagy sikere volt,
hogy a következı évben, 2004-ben, kétszer annyi cserkész jelent meg az eseményen résztvenni. Máshogyan
megfogalmazva, mindenki nagyon jónak találta az eseménynek egy parkban való áthelyezését.
A nemzetközi cserkésznap több féle módon járul pozitívan a cserkészek számára, de talán a legnagyobb elınye
az, hogy a mi tagjaink látják, hogy vannak más nemzetiségő cserkészek is akik épp olyanok mint mi magyarok. Látják, hogy ık is olyan gonddal küzdenek mint mi és, hogy ık is próbálják mindenféle módon tovább
fenntartani az nemzeti identitást. És hát persze sok új barátság született a nemzetközi cserkésznapon. Már alig
várjuk mindannyian a jövı évi Los Angeles-i nemzetközi cserkésznapot!
Jó Munkát!
Latkóczy-Osváth László, cst.
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...A vers a maga klasszikus értelmében nem hétköznapi módon “beszél”, nem hétköznapi
gondolatokról. Rímekbe szedve tükröz egy költıi látásmódot. A vers más magaslatokban,
más szókészlettel, más irányultsággal “szól” a legkülönbözıbb hallgatósághoz. Azok akik
megértik, közelebb kerülnek hozzá, és azok akik nem értik, talán csak a nyelv szépségében
gyönyörködnek.
Nekünk it Amerikában elsısorban az a célunk, hogy ne hagyjuk elveszni a magyar nyelvet,
és a magyar versek által próbáljuk megérteni és megırizni irodalmunk és történelmünk
legfontosabb eseményeit, változásait, hatását...
A fenti szavakkal nyitották meg a New York-i cserkészkörzet szavaló (versmondó) verseny
döntıjét.
A Külföldi Magyar Cserkészszövetség legnagyobb körzete – mint csapatok számában mint
térségben – 15 év után felélesztett egy régi hagyományt, a szavaló ill. versmondó versenyt.
A New York-i Magyar Házban négy varosból összejött magyar cserkészei a kb. 500
mérföldes (800 km) körzetben - Bostontól Észak Karolináig - mőködı magyar cserkészegységek legjobb szavalói, versmondói, 10 éves kortól felnıtt korig adtak elı magyar
költıink legszebb verseibıl. A résztvevık Washington, New Brunswick és Garfield, New
Jersey valamint New York város cserkészei közül tevıdtek össze.
New York-ban elıször 1963-ban került megrendezésre az elsı szavalóverseny a helyi
fiúcsapat kezdeményezésére, majd 20 évre rá, 1983-ban, már a körzet szervezésében. Ezt
kétévente különbözı városokban követtek hasonló rendezvények 1989-ig. Az idén, 16 éves
kihagyás után, ezt a nyelvet és fellépést fejlesztı szép hagyományt kétéves idıszakonként
újra folytatni fogják.
Az ünnepélyes rendezvényt a körzeti parancsnok Tíger Sándorné Hevesi Julianna, azaz
Jucinéni üdvözlı szavai nyitották meg, majd Fischer Viktor fıszervezı ismertette a
versenyszabályokat és bemutatta a zsüri tagjait, megdícsérte a versenyzıket a versmondás
vállalkozására, szavalásra, valamint szüleiket és azon magyar iskolák tanárait,
cserkészvezetıket, akik felkészítésükben közremőködtek. Az izguló, túlnyomó részben
külföldön született résztvevık jól felkészülten, sorsolás után léptek a pódiumra elmondani
verseiket amiket már csapataikon belül elıdöntın is elóadtak.Volt köztük olyan cserkész
is, akinek az egyik szülıje nem magyar anyanyelvő, sıt olyanok is, akiknek már a szülei
sem Magyarországon ill. magyar nyelvterületen születtek. Mindez igazolja ezen családok a
magyar nyelvhez és kultúrához, a magyarsághoz való ragaszkodásukat.
Kíváló versmondásokkal ékeskedtek a következık, akik elsı helyezettek lettek, a kötelezı
ill. szabadon választott verseik zárójelben közölve:
A 10-12 éves korosztályban Tóth Emıke Washingtonból (Petıfi Anyám tyúkja és Zelk
Zoltán A három nyúl), a 13-15 évesek koroztályában ifj. Horváth Isvtán New Brunswick,
New Jersey-bıl (Arany János Mátyás anyja és Kölcsey Ferenc Himnusz), akinek édesapja
20 évvel ezelıtt ott volt a versmondók között és itt a bemondó szerepét töltötte be, a 16-20
éves korosztályban Kertész Kinga Garfield, New Jersey-bıl (Juhász Gyula A tápeai
Krisztus és Papp-Váry Elemérné Hitvallás), és a 21 éven felüli korosztályban, holtversenyben Weisz Ferenc, a new yorki fiúcsapat parancsnoka (Nagy László Ki viszi át a szerelmet
és Ruttkay Arnold Márciusi üzenet) valamint Lendvai-Lintner Géza Garfieldrôl (szintén
Nagy László Ki viszi át a szerelmet és Mécs László Vigyázz állásban). A nyertesek oly
szép magyar kiejtéssel, hanglejtéssel és átéléssel mondták el verseiket, hogy akár
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magyarországi szavalóversenyen is megállták volna helyüket. Korosztályonként az elsı 3 gyıztes értékes
könyvet vagy CD-t kapott jutalmul. Ezen kívül minden résztvevı saját nevére kiállított oklevéllel ill.
emléklappal tért haza. A csapatversenyen a résztvevı 6 csapatból a fiúknál a new yorki 7. sz. Erıs Gusztáv
cserkészcsapat és a leányoknál a washingtoni 4. sz. Bátori József vegyescsapat leányosztaga – amelynek
résztvevıi egyirányba több mint 4 órát utaztak - nyerte a pálmát.
A színes háttérrel rendelkezı 5-tagú versenybíróság több magyarlakta városból tevıdött össze. Mindegyik a
költészettel és a magyar irodalommal behatóan foglalkozó személy. Volt köztük hivatásos elıadómővész és
klasszikus irodalmár is, a jelenleg New York-ban élı Bánffy Edit mővésznı személyében. A további zsüri
tagok Balla Zsolt cserkésztiszt, a new brunswicki Széchenyi Magyar Iskola volt igazgatója és tanára (New
Brunswick), Károly László cserkésztiszt, volt tanitó és közismert elıadómővész (Passaic), dr. Kerekes Judit
cserkésztiszt, a passaici Szent István Magyar Iskola és a new yorki Arany János Magyar Iskola volt tanára, a
Külföldi Magyar Cserkészszövetség nyári iskolatábor igazgatója (Passaic), és Schlóder Miklósné Koncz
Eszter, magyar-történelem szakos tanár, magyarországi és külföldi magyar iskolai gyakorlattal (New Brunswick).
Az egyik nemrég Magyarországról külföldre szakadt zsüri tag jellemezte talán legjobban az itt születettek érzelmeit: “egészen más versmondást értékelni egy idegen országban [Amerikában], és más a fontossági sorrend
is. Erre az utolsó vers, Ruttkay Arnold ausztráliai magyar, fiának írt verse, a Márciusi üzenet, világított rá, amit
ajánlok minden magyar származású amerikai ifjú kezébe, lassú, figyelmes elolvasásra. Én itt és most értettem
meg, hogy milyen nehéz lehet azonosulni egy nyelvvel, amihez nem kötnek élmények... A versbıl ídézve,
néhány fontos gondolat:”
Soha nem jártam a Lánchídon,
Mikor csillagok gyúlnak a Duna felett,
Vagy az Üllıi úton tavasz éjjel,
Kosztolányi fái alatt.
Nem ültem a Múzeum lépcsıjén sem
A márciusi szélben,
Hol Széchenyi emléke járt a kövek között,
S hol Petıfi egykor történelmet szavalt.
...Nem ismerem a Nyírség homokját sem,
Hol nagyapám porlik egy akácfa alatt,
Vagy templom harangját egy kis faluban,
A Tisza partján, rorátés téli reggelen.
...
S a Murray parton született életemnek
nem közömbös, ha a Tiszáról sír egy hegedő,
Vagy magyar bajnok áll a gyıztes dobogón,
Valahol egy Olimpián.
…
Kettıs életem keresztútján
Sok mindent talán hiába vártok el tılem,
De halljátok:
A nyelv még itt él az ajkamon!
Fischer Viktor, cscst.

10. oldal

Péntek este, április 30-án, cserkészetbıl indultunk Wooster felé, hogy
útközben találkozunk Tábor Csillával az egyetemen. Ez nem okozott
nagy gondot mert annak ellenére, hogy esett az esô, sötét és ködös volt
és az utakat javították, Csilla, igazi jó cserkész módra olyan út irányt
adott hogy sikeresen megtaláltuk a találkozó helyet. Onnan a Toodik
táborhelyre indultunk ami Loudonvilleben van. Az nap estére béreltünk
egy 150 éves kis házikót. Ahogy beléptünk az ajtón fel kellet minden
kis zugát fedezni. Deanna persze rögtön az emeletre futott ahol nagy
mulatságára rájött hogy a padló ferdít a lába alatt akár egy hajó
fedélzetén állt volna. Mivel nem vagyunk tengerészek úgy döntöttünk
hogy mindnyájan a földszinten laposan alszunk. Este óriási terveket
szıttünk a szombati napra. Ugyanis azt jósolták, akinek kell az ilyenhez
érteni, hogy egész nap zuhogni fog az esı. Szóval elhatároztuk hogy
Mátyás Király filmet készítünk. Részletesen kidolgoztuk Judith
lefejezését, Deanna holló zokni készítését és Csilla szerepét mind
Beatrix királynı. De ebbıl az egészbıl nem lett semmi mert, szombatra kisütött a nap. Reggel már Deanna és
Melinda 7 után azt figyelték hogy mindenki más hogyan alszik, ezért Kunival elindultak egy felfedezı kalandra.
Ez egy igen szép élmény volt amíg tartott az ösvény, aztán ız járáson folytattuk az utat. Következett a mocsár, a
sáros, meredek folyó part, és a tüskés rozsa és málna bokrok, de valahogy visszakerültünk a házikónkhoz. Aztán
elindultunk kenuzni a Mohican folyóra. Ott Csilla és Judit versenyt eveztek, edzett Amerikai cserkész fiukkal.
Még jó volt hogy a folyó sodorta ıket elıre. Addig sodorta ıket amíg partra szálltak felfedezni a kígyó szigetet.
Kígyó szerencsére nem volt. A kenu kaland után következett a Mohican kastély felderítése, a Mohican állami
park gátnak megtekintése és egy elhagyott kis temetı felfedezése. Vacsorára Judith csirkét készített, Csilla
krumplit sütött, Deanna és Melinda sült almát és salátát. Vacsora alatt Judith kioktatott a magyar étkezési illem
szabályairól, így már teljesen készen vagyunk bálba menni. Vasárnapra megérkezett a jósolt esı, de ez nem
zavarta a kedves kis falusi templomban az elsı áldozok ünnepét mise alatt.
Összél tervezünk vissza menni, talán sátorozni, akadálypályán versenyezni és egyéni kajakban folyóra szállni.
Gyere el majd velünk!
-Györky Judit,
Tóth Melinda,
Gráber Deanna és
Kuni
A 34. sz. Zrinyi Ilona lcscs. tagjai

11. oldal

1889. január 20-án született Budapesten Sík Sándor,
Kossuth díjas költı, mőfordító, irodalomtörténész,
egyházi író és szónok, egyetemi tanár, az MTA
levelezı tagja. Tanulmányait Budapesten végezte,
1903-ban belépett a piarista rendbe. Elıbb a váci,
1911-tıl a budapesti piarista gimnáziumban tanár.
1930-tól 1944-ig a szegedi egyetemen a magyar
irodalom tanára.
Tanítványai közé tartoztak Szerb Antal és Radnóti
Miklós. József Attilát is meleg kapcsolat főzte hozzá.
Tagja volt a Kisfaludy és a Petıfi társaságnak. 194647-ben ı az Országos Köznevelési Tanács ügyvezetı
elnöke, 1946-tól szerkeszti a VIGILIA c. folyóiratot.
1948-tól a piarista rend magyarországi tartományának
fınöke.
Sík Sándor egyike volt a 20. század legjelentısebb vallásos szellemő magyar lírikusainak. Az
egyházi költészet keretein túlemelkedı verseiben a modern társadalom problémái is hangot
kapnak. Irodalomtörténeti és esztétikai mővei az elemzések finomságával tőnnek ki. Kiváló
mőfordító is volt. Átdolgozta a magyar egyházi népénekeket. Zsoltár- és himnuszfordításai
hangulati hőség és szövegkritika szempontjából egyaránt kifogástalanok. Összegyőjtött versei
1976-ban jelentek meg a Szent István társulat kiadásában, 968 oldalas kötetben.
Mi, magyar cserkészek, hálával emlékezünk Sík Sándorra úgy is, mint a magyar cserkészet
egyik alapítójára, szellemi és lelki atyjára, a gödöllıi jamboree buzgó szervezıjére, indulónk
költıjére és célkitőzésünk: „Emberebb ember és magyarabb magyar” megfogalmazójára.
Sík Sándor 1963. szeptember 23-án halt meg Budapesten. Élete és mőve ma is irányt mutat
számunkra.

12. oldal

SZEMBE A NAPPAL

EMBER MARADJ!

Ásít a sivatag.
Ezer álnok álmos szemével
Gúnyosan hunyorog a homokóceán.
Állok a porhullámok közepén.
A két karom magasra tárva,
Az ég felé, az ég felé.
És égı szemmel és égı szívvel
Nézek, szembe a Nappal.

Nyár van megint
Arcon legyint
Friss napsugár
Gyerünk, gyerünk, heverni kár!

Hasad a hajnal.
Az álmos, szürke sivatag fölött
Megvillan a fény, és fölkel a Nap
Bíborosan, aranyosan.
Ifjan, tüzesen és szerelmesen.
És én, kitárt karral és szívvel,
Ifjan, tüzesen és szerelmesen
Nézek, szembe a Nappal.

Nem tudhatod,
Hogy hány napod
Van mérve még.
Biztos csak egy: nem lesz elég!
Mikor kapod
Végsı napod
Nincs tudni agy.
Fontos csak egy: ember maradj!

Minden sugár énrajtam rezdül át.
Minden dal rajtam csendül át.
Mi lettem én? Az vagyok, aki voltam?
Vagy egy nagy-nagy harmónia,
Dalból, tőzbıl és élı sugarakból?
Én vagyok-e a puszta lelke?
Vagy az én lelkem a Nap?
Nézek, szembe a Nappal.

Mígnem kinı
Belıled ı,
Ki egy veled,
Aki embernél emberebb.

Újra átjár a fény.
Úgy felissza a lelkemet.
És nem tudom, a Napból fakad-e a fény,
A tüzes, imádságos és szerelmes,
A sivatagra és az én szívemre?
Vagy belılem forrásozik a Nap?
Kitárt karokkal magam is tőz,
Nézek, szembe a Nappal.

Hiszen tudod:
Reád szabott
Hány munka vár
Hamar, hamar, henyélni kár!

13. oldal

A
vándorcserkész tizenhat éven felüli cserkész, aki önként
vállal szolgálatot csapatában, és tudatosan fejleszti tehetségeit, hogy minél hatékonyabb
munkát végezhessen.

A kötél igen hasznos szerszám. Szinte hihetetlen, hogy mi mindenre lehet használni - de csak akkor, ha megtudod
szelídíteni. A szelídítést viszont csak alapos csomó ismerettel lehet elérni mert nem mindegy, hogy melyik
csomót mikor használsz....
Ne forgasd a szemeidet! Az összevissza csavargatás és kötélvég dugdosás nem csomózás. Emlékszem jól még
arra a nevezetes viziturára ahová az Így is jó testvérek autóval hozták a kenuikat. Az egyik két hurkot vetett a
csónakjára és a kötél végét becsípte az ablakba. A másik egy 50 méteres kötéllel úgy behálózta vízi jármővét,
hogy egy pók se lehetett volna büszkébb. Elindult a két kalandozó, de a kanyargós úton az elsınek kilazult a
kenuja, lerepült a csomagtartóról és eltőnt az útmenti szakadék mélyében. Bár sajnálták nagyon az elveszett
csónakot, avval vigasztalták egymást, hogy maradt még egy. Igen ám, de amikor a gyülekezı helyre értek, a több
száz egyszerő csomó annyira megfeszült, hogy nem tudták kioldani. Másfél óráig küszködtek vele, míg végre
megunták és késsel szabadították ki a megmaradt kenut. Mondanom se kell, hogy társaik nem voltak elragadtatva
a várakozástól. A vizitúra sikeresen lezajlott, de a haza utazásra nem volt kötél. Kénytelenek voltak kölcsön kérni
egy guriga duct tape ragasztó szalagot, és avval rögzítették az autóra a kenut. Ez nagyon jól mőködött, de sajnos,
a meleg nap miatt úgy oda ragadt a szalag az autóhoz és a csónakhoz, hogy két napig kellett kaparni a ragasztót
utána. Mennyivel könnyebb lett volna a két testvér élete, ha tudtak volna rendesen csomót kötni!
Na jó. Látom hogy most már figyelsz. Nem is akarlak hosszasan nyaggatni, tehát csak úgy megemlítem, hogy
tizenöt csomóval nagyon szépen boldogulhatsz. Sıt, „csomó mester”- nek is titulálhatod magadat. De azokat jól
kell ismerned. Melyik az a tizenöt csomó ? Lásd:
1. egyszerő
2. egyszerő nyolcas
3. egyszerő kettes
4. ívelt kettes
5. halász
6. masni
7. szorító nyolcas
8. sátorfeszítı
9. hajócsomó
10. egyszerő álló hurok
11. szabályos álló hurok
12. egyszerő csuszóhurok
13. Sváb hurok
14. Baross mentıcsomó
15. kötélrövidítı

14. oldal
Hogy hogyan kell kötni és mikor melyiket, a te dolgod
kikutatni és megtanulni. Megsúgom azért, hogy majdnem
mindegyiket megtalálod a cserkészkönyvekben. A
világhálózaton pedig csomó kötı honlapokat is lehet találni,
amelyeken mozgó kötélvégek szemed elıtt megkötik a
csomókat.
Mikor már álmodban egy ujjal, (de azt is kesztyőben)
megtudod kötni és kibontani mind a tizenöt csomót, akkor
az már valami lesz. Akkor már elég tanult leszel, hogy a
csomó tudományokkal, vagyis a csomólogiával,
komolyabban foglalkozhatsz. Tudtad azt, például, hogy a
csomók egy nagy terjedelmő családot képeznek? Bizony
úgy van... és ezt a rokonságot érdemes tanulmányozni. A
csomók ükapja az egyszerő csomó. Testvéröccse az
egyszerő nyolcas. Nagyon is hasonlítanak egymásra, csak
hogy a fiatalabbikban egy féltekeréssel több van a kötélvég
átdugás elıtt. Az egyszerő csomó fia, viszont az egyszerő
kettıs (két egyszerő csomó egymás tetejébe kötve) és a
lánya, a halász csomó (két egyszerő csomó egymás szárára
kötve). Ha így gondolkozunk és keressük az
összefüggéseket, akkor rögtön feltőnik az, hogy a Baross
mentı csomó semmi más mint egy Sváb hurokba kötött egyszerő csomó.
Bár az alap csomókat már évezredek óta ismeri az ember, még ma is lehet új csomókat feltalálni. Például nem
is olyan régen, feltaláltam egy egyhúzásra kibomló dupla masnit, amely különösen hasznos a kiscserkész
cipıfőzı megkötésére. Ugyanis, gyakran elıfordul olyan cipı zsinór amely nem állja a csomót és kilazul. A
kicsiknek ez igen nagy gond, mert nekik még nehéz egyszer is megkötni rakoncátlan cipıfőzıjüket. Az új
csomó? Úgy indul mint egy rendes masni, de amikor az utolsó mozzanatnál dugod át a hurkot, hajtsd vissza és
dugd át még egyszer a leszorítás elıtt. Angyal csomónak neveztem el, mert óvja a kicsiket a balesettıl. Ha
már te is barátja leszel a kötélnek és a csomók mesterre, te is találj fel új csomókat. Az emberség hálás lesz
érte és az Isten is mosolyogni fog...
...és soha el ne felejtsd: egy csomó – jó dolog!
Benkı Zoltán

15. oldal
A sokéves igény és áhitozás a fészek
melege után végre beteljesült. New
Brunswickon, N.J. államban a magyar
negyed kellos közepén 1965. júniusában
az ukrán görögszertartású katolikus
templom eladó volt. Éreztük, most van itt
a pillanat, hogy bármely áldozat árán is
megszerezzük ezt az épületet a
cserkészotthon céljaira. Bátor
erofeszítések, áldozatok, adományok
együttesen termették meg a gyümölcsüket
és így az 5-ös számú fiú és 41-es számú
leány cserkészcsapatok otthonhoz jutottak
a Plum Street 66 sz. alatt. Az Otthon egyben múzeummá is lett, ahol a már több mint öt évtizede
számkivetésben muködo magyar cserkészet ereklyéi, emléktárgyai, faragványai, hímzései
kerültek kiállítási szekrényekbe. 1965 júniusában ez az épület 22,000 dollár vételárban átment a
Külföldi Magyar Cserkészszövetség birtokába.
Az egykori templomszentély, elôadó dobogó lett, a templomhajó pedig sokféle célt szolgál
azóta: cserkész gyûlések, csapatfoglalkozások, népitánc tanfolyamok, magyar óvodai
foglalkoztatások, fedettpályás sport események, hangversenyek, énekkari próbák, elôadások,
kiállítások színtere szakadatlanul. Mindez világosan mutatja a mérhetetlen nagy igényt.
Egy-két év után világossá vált, hogy az egykori templom eredeti állapotában kicsi, kibôvítésre
szorul. 1969 tavaszán újabb 20,000 dolláros költséggel megtörtént a kibôvítés. Az a néhányezer
dollár, amit a vételkor le kellett fizetnünk, a helybeli 5-ös fiú és a 41-es számú leánycserkész
csapatok többéves megtakarított pénzébôl valamint a Passaic-i 6-os és 38-as számú cserkész
csapatok kölcsönébôl került ki. Ehhez még hozzájárult cserkész vezetôk és cserkészetet
nagylelkûen támogató magyarok adománya és kölcsöne is. A következô két évben a Cserkész
Nagytanács adományából és a Cserkészszövetség által indított gyûjtési akció révén közel
négyezer dollár folyt be, elsôsorban az Amerikában élô, de más kontinenseken élô magyarok
adományaiból is.
A 20 évre felvett kölcsönt jelenleg már törlesztettük, a ház teljes egészében a KMCSSZ
tulajdona. Ezt kisrészben a Cserkészszövetség, jelentôs hányadában pedig a New Brunswickon
1966-ban megszervezett Cserkészszülôk és Barátok Munkaközössége érte el. Ez utóbbi
szervezet célja és önként vállalt feladata, hogy a cserkészotthon törlesztésének és fenntartásának
évi 10-15 ezer dolláros költségeit elôteremtse és a helybeli cserkésszzülôket és barátokat a
cserkész ifjúság munkájának szüntelen erkölcsi és anyagi támogatására serkentse.
Számos helybeli cserkészszülô jelentôs adományából és a munkaközösség erôfeszítéseinek
eredményeképpen az 1969-ben végzett átépítés 20,000 dolláros költségét 3 év alatt teljesen
kifizettük és így további kölcsön nem terheli az Otthont.
1973 szeptemberében Mindszenty bíboros megtisztelte látogatásával a Teleki Pál
Cserkészotthont. Hosszabb idôt töltött itt és meg is áldotta. Áldása velünk van, hogy
ifjúságunknak magyar és cserkész szellemben való nevelése töretlenül folytatódjék.
Az otthon életében egy másik fontos állomás az Udvardy könyvtárnak a 10. jubileumi évben
való megnyitása volt.

16. oldal
AZ UDVARDY KÖNYVGYÛJTEMÉNY
Dr. Udvardy Tibor, Trentonban élô honfitársunk, író és szerkesztô több évtized munkájával és a szakértô
gyûjtô szenvedélyével igyekezett felkutatni és megszerezni a külföldön fellelhetô, vagy kallódó értékes
magyar könyveket. Magánosoktól és antikváriusoktól, Amerika és Európa sok városából győjtötte össze
magyar könyvtárát.
Dr. Udvardy Tibor a Külföldi Magyar Cserkészszövetségnek ajánlotta fel a magyar szellemi kincseknek ezt a
gazdag tárházát, hogy e hagyaték az itt élô magyar ifjúságnak mindig a kezeügyében lehessen. A
Cserkészszövetség azonnal reagált és nagy hálával fogadta el és köszönte meg a felbecsülhetetlen értékû
ajándékot. A cserkészszülôk lelkes támogatása pedig lehetôvé tette, hogy a könyvtár a cserkészházban kerüljön
elhelyezésre.
A gyûjtemény különösen gazdag magyar történelmi munkákban. Legnagyobb történészeink: Szalay és Baróti,
Szilágyi Sándor, Hóman Bálint, Szekfü Gyula, Teleki Pál, Lukinics Imre sok kötetbôl álló munkái mellett itt
találjuk Francisco Kazynak a Magyar Királyságról szóló, latin nyelven 1737-ben írt két kötetes
könyvritkaságát. Kossuth Lajosnak 1880-ban írt, Irataim az Emigrációból c. háromkötetes munkája; a
Századok Kötetei 1867-tol 1939-ig is itt vannak könyvespolcunkon. Nem hiányoznak a magyar
képzômûvészet és magyar népmûvészet ragyogóan illusztrált kötetei sem. A magyar irodalomtörténet
mûvelôinek és a magyar remekíróknak, valamint híres tudósainknak irásai is gazdagon vannak képviselve.
A könyvtári anyag leltározásának és feldolgozásának hatalmas munkája még elôttünk áll. Csak ha az
befejezôdött, tudjuk felmérni, hogy mi minden került Udvardy Tibor önzetlen gesztusa és hivatástudatból
fakadt magyarságszolgálata révén a new brunswick-i magyar cserkészfiatalság birtokába.

A Zrínyi Ifjúsági Kör kiadott egy CD-t magyar énekekkel gyermekek számára: Magyar gyermekdalok,
karácsonyi dalok, mondókák, stb. Ezt még 1989-1990-ben készítették a 39.sz.lcs.cs rover cserkészlányai és
nagy sikert aratott. Most, 15 évre rá, újra kapható, mivel nagy igény van rá!!
Kik énekelnek rajta? Benkö Teri, Csaba Kati, Farkas Cili, Fóthy Csini, Háden Andi, Haynal Edith, Honfi Ági,
Honfi Kriszti, Honfi Katica, Kaszáné Fóthy Lumpi, Benedek Zsuzsi, Lomniczyné Haden Alexandra, Mitchell
Carolina, Olsavszky Paula, Olsavszky Patricia, Pataky Vali, Plósz Réka, Pasztovich Emese. Hangszerek:
Lajtaváry Dani. Felvétel: Gorondi István.
Karácsonyi énekek, gyermekdalok, versek és mondókák. Ezzel is hozzásegítünk a magyar nyelv
ápolásához! Ára tíz peso. (A bevételt a magyarországi ösztöndíjakra szánjuk.)
Hol kapható?? KMCSSZ cserkészboltjától:
Pándi György, 19 Edgemont Crescent, Wayne, NJ 07470
973-694-3481 vagy pgyuri@msn.com
Ára: 10 USDollár és postaköltség

17. oldal

nem Tamási Áron regénye, hanem:
EGY CSODÁS CSERKÉSZHÉTVÉG KRÓNIKÁJA
(Mercedes-ben történt, ami egymagában már egy elvarázsolt erdınek is beillik!)
Sok kis csoda történt ezalatt a hétvég alatt... szerencsés vagyok, hogy ott lehettem… Hadd tegyem sorrendbe,
ha lehet, a gondolatokat, a történteket.
Az elsı s legcsodásabb: az istenajándékozta gyönyörő idı volt! Tavaszi meleg, a tél
kellıs közepén!!! Második csoda: cserkészkeretben, az összes elképzelhetı
korosztály, aki cserkész és aki nem az, aki beszél magyarul és aki nem, gyerek,
serdülı és felnıtt, órákon keresztül élvezte az együttlétet, és az erdık minden
részérıl csak nevetés, izguló visítások, hangulat hallatszott! (Még mindig
csodálkozom azon, hogy milyen könnyő egyszerő lelkő, egészséges embereket
szórakoztatni! Tudjátok mi kell hozzá?: Jókedv, pozitív hozzáállás, egy kis költség,
jóindulatú szervezkedés, néhány sátor, egy kis kaja, és a természet! „Csak” ennyi…)
Nekem mindig örömet okoz ha valakit rá tudok döbbentetni a cserkészélet lelki vagyonára! Arra, hogy nemcsak
addig vagy cserkész amíg szombatonként egyenruhát öltesz, hanem életed utolsó pillanatáig hordod szívedben
a letett fogadalmadat! Ez arra a kérdésre válasz, amit feltesznek sokan, amikor egyenruhámban látnak: Kati, te
is cserkész “voltál”? Nem! felelem, cserkész “vagyok”! és mindig az leszek!
A résztvevık: - 57 Buenos Aires-i Magyar cserkész + 31 vendég magyar és nem magyar Cserkészszülı + 3
külföldi magyar fiúcserkész (USA és Németország) + 1 magyar pap Budapestrıl + 2 kutya (egy saját Puli nevő
igazi pásztor “cserkészkutya” és egy ott toborzott kis Csontos (Huesos) nevő (mi kereszteltük) kamasz nıstény
“kutyaszerőség” + 40 szomszéd cserkész (Luján-i argentin fiúcsapat) + 1 ır + 20 és egynéhány fiatal tehén
(igen, így, tehén!) Vidám a hangulat, mint a hangyák mentünk ide-oda mindnyájan, pakolás, kérdések-utasítások
a sátorverés és az állomások felállítására, majd hirtelen nagy lett a csend, sípszó, és - elkezdıdött a játék.
A számomra kitőzött akadály “Sydney” ausztráliai város nevét kapta, és
célbadobás ill. fáramászás volt a tétel. Ketten voltunk a megbízottak, Haynal
Attilával. Amellett, hogy élveztük az átvonuló ırsökkel a foglakozást, remek
volt együtt lenni régi barátommal, akivel éveken keresztül foglalkoztunk a
cserkész-házban. Minden kedves felidézett emlék érintetlen, ép és friss,
mintha nem is telt volna el az a sok idı. Persze, a közösségünk és a
cserkészet jelenérıl szóló vélemények vitték a fontosabb szerepet, hisz
mindketten szülök vagyunk és házastársunk nem magyar. Nagyon jól esett…
számomra ez a kis rész már aranyat ért, és még csak akkor kezdıdött a
nap…!
Csodák-csodája, két HATALMAS kiborult fatörzs állt a rendelkezésünkre.

18. oldal
Egyik a másikba kapcsolódva, felvezette a mászást a magasba. Onnan pedig egy vastag kötélen kellett lemászni
ismét a földre! Jöttek is az örsök, váltakozva egy lány, egy fiú, egy kisebb, egy nagyobb ôrs, és kivétel nélkül
megjárták eredménnyel a kitüzött utat! Csodálkozásunkra, legmerészebbek a kiscserkész lányok voltak, de ki
kell emelni, hogy a fiúk összes korosztálya engedélyt kért, hogy többször is mászhassanak, annyira élvezték.
Sokat fényképeztem amíg az ôrsök kellıképpen bemutatkoztak indulójukkal vagy csatakiáltásukkal; sıt, mint
utolsó kihívás, még szavaltak is nekünk, hogy megkaphassák díjnak a várt “aranyérmet”..
Az érdekes pedig az volt, hogy több új kisgyerek vett részt, akikbıl talán - remélhetıleg - nemsokára
vadonatúj kiscserkészek lesznek!
Késıbb, csoportokra felosztva, stafétáztunk, népijátékoztunk, bekaptunk egy uzsonnát, és a két nagy
“esti program”-ra felkészítve lelkünket, teljes gızzel több kis tüzet gyújtottunk, vacsorát “rostoltunk-égettünksütöttünk” magunknak. A faragott pálcikákra a legváltozatosabb “ennivalók” kerültek: piros paprika, szalonna,
“paty”, hagyma, kenyér, még paradicsom is…(só - sehol…)
Már teljesen sötét lett, megjöttek az utolsó vendégeink is, és egy gyönyörő, ihletes, szakszerően
megszervezett és kigondolt “elvarázsolt erdıt” készítettek a cserkészvezetık! Az erdı sürüjében kirakott
“gyertyaösvény”-t kellett követni s hagyni, hogy a fantázia világa meglepjen (ijesszen?). Voltak múzsák,
szellemek, görög istenek, halk énekek és….egy igen érdekes “kupidusz”, akit fényképezıgépen azonnal
megörökített! Kész látvány volt! “IZMOS TESTE, RAGYOGÓ BARNA NAPSÜTÖTTE BİRE, göndör
aranyszıke haja, nyilával és határozott megjelenésével, hófehér pelenkájával, uralkodott a szituáción! KIVÉVE
AKKOR, amikor a rengetegben eltévedve, nem a magyarok csoportjához irányult, hanem tévesen az argentin
cserkészek tüzéhez, akiknek meglepetésére (ık sem láttak még sosem ilyen alakot) melléjük toppant…és így
szólt: (igen, magyarul): elnézést, hol van az utolsó állomás? ¿QUÉ? mondták a meglepettek, akik ekkorra már
fogták a hasukat a nevetéstıl… Ismét megszólal a “kupidusz” (most már spanyolul): ¿No saben hacia dónde se
fue el último…?? (de már nem beszélt tovább…gondolom szeretett volna eltőnni szégyenében).
Igen kedves csúcspontja volt a fárasztó napnak a nagy Tábortőz: az elhangzottakért, a visszhangért! Aki ott
volt, tudja mire utalok. Aki nem, gondoljon fáklyás menetre, sok gyerekre, sok szülıre, szép nagy vezetôi
gárdára, sok szép népdalra, cserkészindulóra, gyönyörő magyar kánonokra, az Olimpiákat megjátszó tábortőzi
számokra (itt meg kell jegyezzem milyen megható volt a részvétele az argentin szülıknek is! Ilyen még nem
volt!, ilyen kell legyen! Így tudjuk megértetni velük a cserkészélet egészségét!)
Aki nem lehetett ott, gondoljon a csillagokra, igen, azokra a csillagokra amelyeket a városban nem
tekinthetünk meg soha, gondoljon a baráti, cserkészpajtási kézfogásra, a falombok táncára amikor fújja ıket
az éjszakai szellı, vagy képzeljen el egy búcsúzó cserkészparancsnokot, ahogy meggyújtott gyertyáját
adja át a következı parancsnoknak, míg Lord Baden Powell és gróf Teleki Pál szavai, üzenetei szállnak fel
az égbe, a hatalmas tőz ropogó szikrái és lobogó füstje mellett. A tábortőzi üzenetünk a békérıl, a becsületrıl és
a természettel való találkozásról adott bıven gondolkozni valót.
Gondoljon sok, sok égı gyertyára, és a meleg szeretetkör rituális erejére… Szemem lett, az utolsó kép: a
szülök s vezetık ölében alvó kiscserkészek, egyes cserkészvezetık könnybelábadt szemei, a tőz lángja pedig
búcsúzik tılünk minden sárgára világított arcban; csend; egy kis nyüzsgés, és körülöttünk a nagy sötétség…
“Az ember lassan így marad,
egymagára az éjben,
öröme-kedve elapad,
töpreng a semmiségen.
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Eloltja lámpáját
s nehéz fejét párnára hajtja,
imát se mond, csak úgy,
gyalog megy Istenhez gondolatja”
(Kerecsendi Kiss Márton: «Fáradtan»)
Az utolsó élmények közé sorolható a tábortőz utáni
sétánk vissza a sátrakhoz (kisebb-nagyobb csoportokban,
de majdnem mindnyájan eltévedtünk az erdı tömör
sötétségében), a takarodó utáni vezetıi «extra» tábortőz.
Beszélgetés, harapnivaló, «mate»; olyan kellemes volt,
hogy ha nem lettünk volna annyira fáradtak, maradtunk
volna hajnalig is.
Másnap reggeli után Bárány atya édes, egyszerő
gyermekmisét tartott… két kiscserkész tüzetesen
megvizsgálta a pap öltözetét, a kelyhet, az ostyákat is,
egész közelrıl nézték végig a “furcsa” szertartást. Rég
voltam ilyen kedves misén. Béke öntött el.
Végül a szomszédainkkal együtt vontuk fel a
zászlót. Az argentin cserkészek is beálltak az “U” alakba, szép “tömeges” jelentés zajlott le, ırsi csatakiáltás
vetélkedöszerüség, cserkészindulók után, ismerkedés jelligével.... Az argentin parancsnok különleges
humorérzékkel külön felköszöntötte ZahaTamás-t, a pelenkás-nyilas “elveszett kupidusz”-t is! Mikor már
azt hittem vége, mert már megtörtént a pakolás is, a semmibıl, elıkerültek a kellékek és egy ricsajos
számháborúra is maradt idı!
Kötelességem felvilágosítani mindazokat akik nem értik, mert nem tudják, mit ad a cserkészet: nevel, épít,
ápol, barátokat biztosít, egészséges értékekkel tölti a mindennapot! Sokféle módon szolgálhatsz, mint
meggyözödött cserkész, egyenruhával vagy anélkül, minden szombaton, vagy amikor teheted.
Idézd fel életed folyamán: mit mondtál mikor fogadalmat tettél? Ne veszítsék értelmüket azok a szép
szavak akkor se, amikor öltönyben szaladgálsz az élet nehéz útján, amikor pelenkázod gyermekedet, amikor
a szomorúság gyötör és barátaid távol vannak; gondolj arra, hogy egy valódi “odatartozó”-nak megmaradni
mégis lelki biztonságot, vigaszt jelent! Gyermekednek ez szép lehetıség! De magadnak is, hogy a hajsza
mellett ilyen is van, és lesz mindig.
A gond az én szívemben: Mi történt velünk hogy így szétszéledtünk? Mit kell még megbocsájtsunk
egymásnak? Hogy kell felrázzalak, alvó cserkész, hogy velünk tarts, családoddal együtt? Csak mondd, és
megteszem! Mert megtesszük!
Különös köszönetem a két Buenos-i cserkészcsapat vezetıinek, barátaimnak, akiknek segítségével, értékes
hozzászólásával és közremőködésével, olyan kedves volt számomra a kirándulás tábortüzét összeállítani!
Benkı Teri, Demes Adri, Kerekes Marci, Lomniczy Mátyás, Lovrics Csicsó, Salopek Gábor (USA), Szeley
Cynthi, Zaha Alexandra, Zaha Tamás.
Szeretettel, tisztelettel, ıszintén,
Zólyomi Kati cst. Buenos Aires, Argentína, az utolsó hagyományos évi akadályverseny után
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Hány a meggy?
A játékvezetı a körbeülı cserkészeket sorban megszámozza.
A vezetı rámutat pl. az 5-ös számú játékosra és megkérdezi:
”Hány a meggy?” A helyes válasz: “Öt a meggy.” Erre a
kérdésre mindig annak kell válaszolnia, a saját sorszámával, akire
a vezetı rámutat.
Ugyanakkor, van még egy fajta kérdése a játékvezetınek: “Öt a
meggy?” Erre a helyes felelet: “Hány a meggy?” Ezt a
visszakérdezést mindig annak a játékosnak kell megtennie, akinek
a számát a vezetı mondta, még akkor is, ha másra mutat.
Aki eltéveszti a válasz szövegét vagy nem akkor szólal meg, amikor kellene vagy megszólal amikor nem kellene, zálogot ad.

Kötéltánc
A cserkészeknek végig kell menni egy földre fektetett 4-5
méter hosszú spárgán anélkül, hogy jobbra vagy balra
letérnek róla. A cserkész kezében ugyanis messzelátó van,
melynek távolító és kicsinyító üvegén keresztül nézheti csak
a spárgát.
Ahány félrelépés, annyi rossz pont. Az nyer, aki hibapont
nélkül megy végig a kötelen vagy a legkevesebb hibát
csinálja.
A spárgát lehet cikk-cakkban fektetni is!

Húzd meg, ereszd meg!
A cserkészek félkörban állnak, mindegyikuk kezében másfél méter hosszú zsineg van, melynek másik végét a
játékvezetı tartja úgy, hogy az kissé lazán álljon.
Akire a vezetı rákiált: “Húzd meg!,” annak a zsineget el kell eresztenie, akire azt kiáltja: “Ereszd meg!,” annak
meg kell feszítenie. Mindig a parancs fordítottját kell csinálni.
Érdekesebb és nehezebb, ha a vezetı egy történetet mesél s közben kiált rá egy-egy cserkészre.
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Figyeltelek, ahogy ma reggel felkeltél, és reméltem, hogy beszélni fogsz hozzám,
még ha csak néhány szóban is, de megkérdeznéd a véleményemet, vagy
megköszönnéd azt a jót, ami tegnap történt veled.
De észrevettem: nagyon leköt, hogy kitaláld, mit vegyél fel. Amikor kapkodva
készülıdtél, tudtam, hogy lenne néhány perced köszönni, de túl elfoglalt voltál.
Egyszer egy ideig várnod kellett, 15 percig tétlenül üldögéltél. Aztán láttam, amint
felpattantál. Azt hittem, beszélni akarsz velem, de te ehelyett a telefonhoz rohantál,
és felhívtad egy barátod, hogy megtárgyaljátok a legújabb pletykákat.
Egész nap türelmesen néztelek. Végsı soron azt hiszem, több dolgod volt annál,
mintsem hogy szakítani tudtál volna rám egy kis idıt.
Észrevettem, hogy ebéd elıtt körülnéztél. Talán kínosnak érezted, hogy hozzám
szólj, ezért nem hajtottad meg a fejed. Mikor három, vagy négy asztallal odébb
néztél, láttad amint néhány barátod röviden beszélt hozzám mielıtt enni kezdett. Te
nem tetted. Rendben. De még mindig van idı, és remélem, hogy egyszer majd
fogsz velem beszélni. Hazamentél.
Úgy tőnt, sok dolgod van. Miután néhányat elvégeztél, bekapcsoltad a tv-t: Nem
tudom, szereted-e a tv-t vagy sem, de bármi megy benne, te csak ülsz és gondolatok
nélkül nézed a mősort. Ismét türelmesen vártam, míg tv-zés közben
megvacsoráztál, de most sem szóltál hozzám.
Lefekvéskor túl fáradtnak látszottál. Jó éjt kívántál a családodnak, majd bezuhantál az ágyba és
pillanatok alatt elaludtál. Ez érthetı, mert talán fel sem tudod fogni, hogy én mindig ott vagyok melletted.
Türelmesebb vagyok, mint gondolnád. Még meg akarlak tanítani arra is, hogy légy türelmes
másokkal. Nagyon szeretlek téged, és mindennap várok egy fejbólintásra, egy imára vagy a szived egy
hálatelt részére. Nagyon nehéz egyoldalúan beszélgetni.
Nos, te ismét felkelsz, és én újra várni fogok
a szeretetemmel. Remélem, ma szánsz rám egy kevés
idıt.
Legyen szép napod!

Barátod, Isten

rád
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Az alábbi leveletegy argentinai magyar cserkésztıl kaptuk, aki a Balassi Bálint Intézet egyéves hungarológiai
tanfolyamának ösztöndijas hallgatója Budapesten
Szia mindekinek!
Bonapartian Dani vagyok, és már ideje, hogy jelentkezzem a Buenos Aires-i magyar kolóniánál. Már két
hónapja, hogy Magyaroszágon vagyok a Zrínyi Ifjúsági Kör ösztöndíjával. Ezért, mielıtt röviden mesélnék,
nagyon meg akarom köszönni mindenkinek aki segített nekem, hogy megkapjam ezt az ösztöndíjat.
Elsısorban a ZIK tanárainak: Benedek Marika néni, Lomniczy Józsi bácsi, Gorondi Judit néni, Zólyomi Kati,
valamint az Ösztöndíj Bizottságnak és persze szüleimnek!
Biztos azt akarjátok kérdezni tılem, hogy hogyan tetszik Magyarország?
Hát én erre azt válaszolom, hogy NAGYON!
. Amit legjobban szeretek, az Budapest este! Mégjobban Buda, mert akkor ki vannak világítva a dombok,
épületek, és az egy hihetetlen látvány!
De nagyon meglepıdtem amikor a magyar emberekkel találkoztam. Nagyon rosszkedvőek! Vagy inkább
„citromarcúak”. Nem tudom pontosan, miért? És persze nem is kérdezem tılük, mert utána baj lenne,
gondolom!
Amit még nagyon nem tudtam megszokni az az, hogy itt az üzletekben a kiszolgálók általában udvariatlanul
bánnak a kliensekkel. Argentínában megszoktuk, hogy jól bánnak a vevıkkel, azért, hogy vásároljanak. De itt,
Magyarországon, hogy ha 5 perc hiányzik, hogy bezárják az üzletet, akkor nem is hagyják, hogy belépjél! Úgy
néz ki, hogy nem akarnak árulni! Nem kedvesek a kliensekkel.
Két hónap alatt máris mondhatom, hogy egy csomó dolgot tanultam és hogy még sok-sok tanulnivalóm van
decemberig.
Milyen a Kollégium?
A Balassi Bálint Intézet egy óriási nagy épület. Amikor bementem, úgy nézett ki mint egy kórház. De az a
fontos, hogy milyen emberekkel kell laknom. Nagyon tetszett nekem, hogy a latin országokból származó
diákok mindig együtt vannak. Ez azért jó, mert nem hiányoljuk annyira a mi eredeti nyelvünket. De az a
fontos, hogy itt az intézetben nemcsak a magyar nyelvben fejlıdünk, hanem más nyelvekben is, mint például
az angol… Ez komolyan nagyon tetszik. Sok külföldi diákkal csak angolul tudunk beszélgetni, így
gyarkorolhatom minden nap a magyar, spanyol és angol nyelvet is. Vannak Budapesten örmények is, de még
nem vettem fel velük a kapcsolatot. Az örmény, apai nyelvem, lenne nekem a negyedik nyelvem. Gyakran
valami olyasmit hallottam, hogy „ahány nyelvet beszélsz, annyi embert érsz”. Ezt itt tapasztalom is; többekkel
tudom felvenni a kapcsolatot.
Barátokkal és rokonokkal is már találkoztam. Nagyon segít, hogy sok olyan család lakik itt, akik Argentínából
költöztek át és akiket már Buenos Airesben ismertem.
Szabad idımet a tánctanulásra fordítom. Járok a Közgáz Együttesbe és táncházakba is. Nagyon élvezem, és
remélem, hogy ha visszaérkezem Buenos Aires-be, majd sok élménnyel és tánctapasztalattal segíthetek a
Regıs csoportunknak.

Eddig nagyon szép helyeken voltam, például Szentendre, Esztergom, Visegrád, Debrecen és
Hajdúböszörmény. Nagyon szépek ezek a városok, de még sok helyet kell megismernem. Májusban lesz az
elsı osztálykirándulásunk az Alföldre, Egerbe, Miskolcra.
CSAK AZT AKARTAM MONDANI NEKTEK, HOGY HIHETETLENÜL BOLDOG VAGYOK, HOGY
ITT LEHETEK, MERT MOST TUDOM, HOGY EZZEL A TAPASZTALATTAL SOKAT FOGOK
TANULNI! Nemcsak mint diák, az iskolai tanulásra gondolok, hanem mint ember is, mert itt kénytelen
vagyok önálló lenni, idımet és pénzemet jól beosztani, mosni, fözni, stb. De ez mind pozitív élmény!!
Észreveszem, hogy milyen jó, hogy CSERKÉSZ is vagyok! A cserkészélet, tapasztalat, nagyon segít!
EZÉRT AJÁNLOM MINDEN Z.I.K TAGNAK ÉS SZÜLEIKNEK, HOGY FELTÉTLEN VEGYÉK
KOMOLYAN EZT AZ ÖSZTÖNDÍJ LEHETİSÉGET. EGY FELEJTHETETLEN ÉS GAZDAGÍTÓ
ÉLMÉNY MINDEN FIATALNAK! NE KÉTELKEDJETEK BENNE!!
Mindenkit szeretettel üdvözlök és hamarosan megint jelentkezem egy kis beszámolóval.
Bonapartian Dani st., most Budapesten danbon8@yahoo.com

Észak-Amerika
Ismét szép eredménnyel végzıdött a New York-i körzet immár hatodik Kodály hétvége. A New Brunswick-i
cserkészházba nemcsak New York-ból és New Jersey-bıl, de Washington DC-bıl, Boston-ból és Raleigh, NCból is érkeztek résztvevık. Az énekléssel, tánccal, furulyázással, kézügyességekkel, játékkal eltöltött két nap
alatt ismét fejlıdtek a magyar népi kultúra ismeretében és felújították, megerısítették a távolságokat áthidaló,
egymást összekötı cserkésztestvéri szálakat.

Dél-Amerika
Egy hét leforgása alatt két ország csapatainak jubileuma: Brazíliában a Sao Paulo-i csapatok 50 éves
fennállásukat ünnepelték. A csapatok mai fiatal cserkészei és vezetıi mellett ott voltak a csapat régi tagjai,
vezetıi, akik közül egyesek külföldrıl érkeztek. Csak néhány nappal azelıtt Venezuéla fıvárosában,
Caracasban ünnepelte az ottani Ráskai Lea leánycserkészcsapat 40. évfordulóját. Mindkét esemény, mely a
külföldi magyar cserkészet életerejét bizonyítja, példásan volt megrendezve, nagyszámú cserkész és közönség
részvételével.

Európa
Vajdaságban tartotta a Magyar Cserkészszövetségek Fóruma (MCSSZF) második tisztképzı táborát. Az
MCSSZF a nyolc magyar cserkészövetség koordináló szerve. Tagjai a Magyarországon, Erdélyben,
Felvidéken, Délvidéken, Kárpátalján, Horvátországban és nyugaton mőködö magyar cserkészszövetségek. A
kiképzık több szövetségbıl érkeztek, a táborparancsokot a Külföldi Magyar Cserkészszövetség adta.

Ausztrália
Nagy sikerrel zárultak az ausztrál kerület cserkésztáborai. Három tábor egymás után: egy ırsvezetıképzı, egy
kiscserkészvezetı képzı és a kerület csapatainak egyesített nyári tábora. Minthogy a kerületben igen sok a
kiscserkész, különös fontossága volt a kiscserkészveztı képzésnek. Segítségként három nagytapasztalatú
kiscserkészvezetı ment át az USA-i télbıl a forró ausztrál nyárba.

