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JELENTÉS: 1978, február

JANUÁR 29.-én TARTOTTUK E.LSO KÖZÖS ÖSSZEJŐVETELŰNKET, a hamiltoni
Kálvin Jánoo református templom termében. Ezt megelőzően már volt
néhány megbeszélésünk baráti csoportokkal, de ez volt az első alka-
lom, hogy flatalok és már "nem egéazen flatalok" közös vállalkozásba
kezdtek. A kedvezőtlen idő ellenére a "kis" csapatparancsnokokon' ki-
vül harmincan Jőttünk össze. Sokan még nem voltak a névjegyzékben,
néhányat nem tudtunk elérni, másokról nem is gyanitottuk, hogy vala-
ha ls cserkészek lettek volna, vagy most - érett tejjel

_
akarnakk~zénk állni. Egysz6val, minden oKunk meg van az optimlzmusra. Leg-

kozelebbi alkalommal talán már negyvenötre ls számithatunk.

Az összejövetelt tábortüzsurU"en rendeztük meg. A bevezetö beszéd után'
néhány népdal, a kls csapatok parancsnokalnak rÖvld beszámolója, és két
vers következett. A teljes anyagot közöljük ebben a számunkban. Kivétel
a Bevezető, melynek csak egy ,harmadát hozzuk most. A folytatást és a
befejez&st a következő két számunkban közöljük.

A tervezett program után szabad megbeszélés következett. Ebböl a követ-
kazó' elhatározások születtek:

1 A tervezett évl 2-3 alkalom helyett, havonta tartunk összeJöve-
teleket.

2 A nyár fOlyamán, egy hétvé~i munkatábor keretében a fillmori
szövetségi cserkészpark leanybarakJának a szigetelését s belső
gipszlemez boritásának reánk eső részét, valamint az egész munka
megszervezését, elvállaljuk. Ezúton kérjük torontoiL montreáli
s más kanadai magyar központok és szórvlÍnyok közrelllUködését;
munkával 6s pénzzel. A~ anyag ára kb. . 1500.00.

3 Cserkész progr~mokon:tábortűzi est, cserkész bál és nemzetl
ünnepek alkalmaval, h1mzett Jelvénnyel ellátott (cimlapunk jobb
felső sarkában látható) sötétkék zakóban (blazer) jelenünk meg.

4 Bál, pic,nlc s egyébb szokásos pénzszerzési módot elvetettük. A
szükséges anyaglakat kőrünkben rendezett gyüjtéssel teremtjük elő.

A rendkivü11 Jó, barátl hangulatú gyÚlés, sütemény és kávé felsz~l&á-
lásával s hosszú, kellemes beszélgetéssel folytatódott. Csak a kesol
vacsoraidő kényszeritette ránk a bereJezést.

Különösen nagy örömet okozott fiataljaink megjelenése: Molnár Tibor,
Hovák Tóni, Pelényi Laci és ifj Deme LaJoa Jöttek sl. Reméljük, talál-
nak munkaterÜletet maguknak, s állandó munkatársaink lesznek. Néhány
évvel ezelőtt, az első haml1toni cserkész tánccsoport tagjai voltak.
F1uk~ Mi volna, ha táncolnátok a legközelebbi caerkész bálon (27-59)?

ÜZENETEK:
Kontreál: Gratulálunk elsó összejöveteletekhez. Megelózte~ek.~i~ket.
Legközelebb hivjátok meg Heckenast Dezsó bátyánkat. SOk JO tortenetet
tud a gödöllŐi jamboreerÓl. Hallottunk Tő~e nenányat Woolverhamptonban.
Tálán. tájekoztatQtok összeállitására is meg lehetne kérni...
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Toronto is mozog már. Ez a város olyan nagy, hogy több Ö.CS.M.K. is
eltér benne. Vannak jelentkezők a szervezésre? Hivjátok Jámbor Lajost
vagy Bónay Laci t. '.

'"Vancouver: Még nem jelentkezett, pedig már sok.cimre kÜldtünk jelent- ,
kezési lapot. Eddig csak egy jelentkező akadt... _
Winnipeg, Calgarl, ~na, Buffalo, Edmonton, mind szervezore vár. Je-
~en~xezzete~mihamarabb:-Sürget az idó...

MŰKEDVELŐ "UJ SÁGÍ RÓM TÁRSAIN][ FIGYELMÉBE:
Ez a kis ~ltarokny1 értesita csak egy része lesz a ~EHÉR HOLLÓ
cimű öregcserkész lapnak. Vancouver, Wlnnipeg, Toronto, Hontreal,
Butfalo, s más városok ÖCS Munkaközosségel, vagy szórványai -
reméljük hamarosan - beküldenek ehhez hasonló terjedelaU beszámo-
l6kat - 500 példányban kinyomtatva. A lapokat a hamiltoniak össze-
tűzik s taglétszám arányában visszakÜldik szétosztásra.

A tartalomért a helyi MK szerkesztője telelős, aki a Munkaterv
szellemében állit ja össze az anyagot.

Egyéni hozzájárulást is eltogadunk, de mielőtt lenyomtatnád, küld
el munkád egy példányát a hamiltoniaknak.

LESZŰNK ELEGEln
A "Kir. Kath." gimnáziulI 1935-36 tanévrol kiadott Értee1tőJe van
a'kezemben. Beszámoló ez, az évi munkáról. Jól esik visszaemlékezn1
gyermekkorom néha téleImetes, néha apai barátságú tanáraira.
OsztálytárSak.rég el~elejte~t__nevei _0

jegyei _, arcok, alakok, moz-
dul~tok elmosodott kepei erósodnek tel. Nosztalgia volna. a mára
h~tastalan tri via, ha nem találnék benne egy üzenetet a Jövő szá-
mara; Pedig az 5 X.E.G. Cserkész Csapat beszámolóját, trója (VelősI
Bé;a bá, Póka Erytn, Nemere János va~y talán Labán Jancsi?)nem annak
s~ant~. Egys~eru jelentés; csapat letszám 89 fö, az öregcserkészek
letszama 75 to....

Ezt gyorsan aránypárba állitom. Az eredmény meglepő; 138 jön kt.
Enny1 öregcserkésznek kellene lenni Hamiltonban, ha a helybeli négy ~csapat összlétszámát veszem tekintetbe. Álom? Hátha nem. Az első
összejövetelen voltunk vagy harmincan, sokról el is teledkeztünk...

KI A MAGYAR?
Magyar az, aki magyarnak vallja magát, s a magyar közösség annak
eltogadja.
Ezt szeretnénk megtoldan1 valam1vel: Az emigráoióban csak az tart-
hat számot a magyar közösség elismerésére, aki szervezeteink egy1-
két támogatja. Annyi vallási, társadalmi, politikai, h1vatásbeli s
más egyesűletünk van, hogy csak az nem túd a maga számára meg- ,
felelő árnyalatot találn1~ aki nem akar. Bár szervezeteink na6Y re-
sze csak helyi jelentöségu. mégis, támogatásunkkal hitet teszünk
magyarságunkról. . . .

.
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MIÉRT?
Az elmúlt három évtlzedben a Magyar Cserkész Szövetség hatalmas Je-

-~ l!nt~ségű ~nkát végzett. Az emlgráclóba sodródott, vagy már em1g-
racloban,szuletett magyar flatalok tlzezrelnek nyujtott lehetőséget
f~z1,1I.a1, es sz~llem! fejlód'isre. Ezrekre megy a különböző fokÚ Veze-
tokepzesben re8zeeultek 8zama. A magyar nyelv, lrodalom. földrajz.
történelem, művé8zet elérhetövé vált azok számára ls, akik magyar
iskolába nem juthattak eL VilÁg sok városában, még a ma!:!::,

h' iskolá-kat 18 a cserkészek szervezlk.

Mlndezeken felül, cBerkészelnk ajkán felcBendülő népdalok, balladák,
népmesék. tánccsoportjalnk magyar néptáncal, sokszÁz táborunk sok-
ezer tábortüze, olyan magyars~élményt jelentett flataljaink számá-
ra, amelyhez hasonlót az emigrac16ban jóformán sehol máshol nem le-
het megszerezn1.

Volt caerkéazelnk, vezetolnk ez rel széledtek szét a világ minden tá-
jára. Nehéz volna olyan országot találni. ahol nem élnének testvé-
relnk. Az összejöveteleinken, klrándulásalnkon szövóáött barátságok
h~dakat épitenek kontinensekA országok és városok között. Jub1leumi
taboralnk a "N,yolcadlk Törzs klmagasló, páratlan tőmegmegmozdulása1.

Nyilvánvaló tehát, hogy az emigrácló egyetlen sikeres V1lágszervezete
a Magy'ar Cserkész Szövetseg, s mi több; a magyarság egyetemes érdekelt
szolgalja.

Ha ezeket a tény'eket mérlegeljük, önkéntelenül s elyerülhetetlenül
felmerül a kérdés: hogyan lehetséges az, hogy tevékenykedésünket eddigjÓformán csak a fiatalokra korlátoztuk? Természetesen mlndlg akadt né-
hánJ' ,öregcserkész" akik a cs/!,patok IDUnkliját - 1egl}láQb táborqzások
ldeJen - seg1tettek. s6t. ldőnkéntl nagyobb arányu vallalkozasok al-
kalmából ~ m1nt például a Jubileuml táborok

- tőmegével akadtak
"öregek", aklk megfogták a csákány vagy a kalapács nlelát, vagy egy
nagyobb pénzösszeggel járultak hozzá a sikerhez. Néhányan még tag-
dlJat ls flzettek - bár nem túlzott lelkesedéssel.

Nem a Jelentkezők hlányán múlt az öregcssrkészek megszervezése _
hl-Szen amlkor hozzájuk fordultunk segitségért, boldogan Jó~tek,

- hanema szervezők s az állandó munkaterv hiányan. A Bzövetaé& vezetöl:
Bodnár Gábor, J,cmbor Lajos, Beodra,y Ferl, Ádám atya, Xolley György
s a tÓDbi.k~ önteláldoz6, s a közönséges halandók erejét mpssze meg-
haladó munkaval vltték sikerre a zöldnyakkendosők úgyét. Erthetóén,
számunkra sem ldeJük, sem energlájuk nem maradt.

Az öregcserkészek megszervezése ma már halaszthatatlanul szükséges.
Az a korosztály, a.melyik E.lrópa menekÜlt táboralban k~zdte, ,majd a
tengerentúll b,togadó országokban folytatta a szervezes keme9Y ~n-
káJát, lassan atadJa helyét a már emigráclóban telnőt~ generaclq~.
Hig az "o'regeket" tlatal1tor1 emlékeik s majd az emlgracl0 1Degprob j ~l-tatásal összekovácsoltÁk, addlg a ml gyermekel~ a viszonylagos 0-
lét és blztonság kényelmáben nem látják olyan elesen,a flatalko~an ~
8zerzett élmények 8 barátság ápolásának szük~égesség,t. Nem valoszlnu,

h ermekelnk feladatalk Bzlnvonalara tudnának emel~edni,
::~~~~ r2~~kg{erÜl a sor s neklk kellene gyermek~lket a cserkeszmun-
tára ösztökélni csapatalnk munkáját segltenl, taborokat szervezni,
ha most nem. töm~rÜlünk mögéjük. Éget8'en tontos tehá~ a szürke~akken-
dős korban lassan klmaradt cserkészeink visszaszerzese s - az ore-
gebbekkel együtt - munkába állltása.

M.Sz.

.



Ösveny.

Szeretlek: ösveny, magános út,
Mely minden útnál messzebbre Jut.
Kin'tlen sz ekérnél, minden lónál,
Minden vasútnál és hajónál.

Szeretlek téged, árva, keskeny
Erdők közt kanyargó keskeny.
Erdők között, hegyek között,
Áldott vagy te az utak kőzött.
Te voltál minden út előtt,
S ha mind benöttek rUvelők,
Mezltlábunk sziklába vág,
Rajtad megyÜnk tovább, tovább.

IErdélyi József versel

Ozorai példa

Ötven huszár volt akkor a Szabadság,
annyi volt itt a nenuet, a magyar.
És szembe, hozván a császár parancsát
tízezer fő, tizenkét ágyúval
végig a völgyön, a Sió lapályán
rohamra készen, - középen a lúd.
Egy fél országrész fordul vérbe-lángba.
ha az a hidfő, az is elesik.

Oh sármelléki törpe Thermopilé -
Haloványul a legendás görög
merészseg és ravaszság a huszárok
merészsege és nagy esze mögött.
Megindultak, - nem le, az ellenségre:
a hegyre fól és másfél nnpon át
kerüJgették. csak járták körbe-körbe
a vén Kálvária-hegy derekát.

A hegy mögött, mint színfalak mögött, még
csizmát és csákót is cseréltek ok.
Elóbb huszárok, most bakák vonultak
a hüledező ellenség előtt. .
mely várta. várta rettegve, mikor dől
nyakába az a tenger népözön.
Húsz töznél főzték a gulyás( a lányok
a másik hegyen, a Tükörcsösön.

Megdördült ott lenn végül is az ágyú,
hetedhatárig körözve szavát.
I(jhullt a soiból fenn egy-egy huszár. de
a többi csak járt. csak vonult tovább.
Mig fel nem tüntek baltákkal s üvöltve,
mint a nádasok csikasz kölykei,
a pusztaiak. . . s a szemközti dombon:
Dégről Perczel, Szilasr61 Görgey!
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ERDÉLYI J Ó4SEF, a magyar köl té-
szet órlása. egyike azoknak,akik
45-54 között. .méf5 Jó, ha csak

-""""'-.hallgatásra voltak kárhoztatva. \
Bűne? Nem csak népi volt, hanem
elsősorban Jl!Agyar. Őrá. is vonat-
koznak Il11és Gyula sorai:

" A Parasztpárt egy-két vezető-
ségi tagjának szinte napi teen-
dője volt rölsietni a miniszter-
elnökségre, az ügyészségre, a;née:
bil'Óságra, hogy egy-egy "nép.1! Ira"
nevét levetesse a háborus búnösök
listájáról. Ezek igen sötét s bi-
zony nehezen. teledhetö emlékek."

Szorít6. Lódöző. egy-két düJőnév
hirdeti csak, mi történt azután.
Minthogyha ott lettem volna. merengve
ülök az őszi. vén Kálvárián.
Vadászkutyám elnyúlva vár, a puskát
papirral cseréltem fól térdemen.
Nem a cserjésnek, fent az őszi égnek
bozótját kémleli tekintetem.

Hegyre kerültünk... vagy hegyre szorultunk,
barátaim. de megritkult sorunk!
S be védtelen. jajt-zümmögő alattunk
az édes ország, melyért harcojunk;
s be ingatag a hidfő és be hangos
az ellenség!. .. hogy tódul már felénk!
Még rejti gyáván - változik a harcmód -
de látom én már minden fegyverét!.

Nem hull golyó még ránk. oe hogyha huU is,
ha a veszély, mint zápor megered:
játsszuk már végig halálos mosollyal
a ríkató-vidit6 szerepet.
Nevetnünk kéne. hogy vagyunk, megyünk még
ezrek dalaként fújva énekünk -
Ha lesz jövö: hadat talál helyünkön -
Legyózhetetlent, ha mind itt veszünk.

IIlllée Gyula verse(

""" ,

C11i1Unk;

Hunyadi Mátyás
42 Juan! ta Dr.
Hamil ton, Ont.
L9C 203
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