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KÖZÉRDEKŰ HÍREK

 A címlapon látható kép Bogárdy Imre festménye az 1956-os szabadságharc évfordulójáról, 1956 emlékére címen. Imre az 56-
os forradalom és szabadságharc után vándorolt ki Clevelandba, ahol ma már unokái az aktív cserkészgenerációhoz tartoznak. Imre 
egyike azoknak a cserkészeknek, akik az 1947-ben tartott moissoni világdzsemborira kijutatottak. A hírhedt Rákosi rendszerben az 
eredetileg megszabott 500 tagú kontingensből csak 200-at engedtek ki, már megfigyelőkkel, és 10 cserkészt a már induló vonatról 
szedtek le.

 A Vezetők Lapja terjesztése.  
A Vezetők Lapját minden tiszti 
állományban igazolt és tagdíjat 
fizető cserkész és felnőttcserkész 
megkapja elektronikus úton a 
helyi terjesztőn keresztül (lásd 
hátlapot). Mivel a nyomtatás és 
postaköltségek egyre növeked-
nek, nyomtatott példányokat 
kérelemre küld ki a Szövetség a 
terjesztőkön keresztül. Címválto-
zásokat kérjük a vezlap@yahoo.
com email-címre jelezni. ■ 
 Művészeti pályázat.  A La-
dányi Alapítvány (Emory & Ilona 
E. Ladany Foundation) több évvel 
ezelőtt évi $1000.00-os tanulmá-
nyi segélyalapot létesített azon 
KMCSSZ-hez igazolt cserkészek 
és cserkészvezetők számára, akik 
felsőfokú tanulmányaikat szépmű-
vészeti szakon kívánják folytatni. 
A pályázatra szóló jelentkezési 
ívet a Vezetők Lapja szerkesztősé-
gétől a vezlap@yahoo.com címen 
kérhetik, vagy a Szövetség hon-
lapjáról  (www.kmcssz.org)  is ki-
nyomtathatják. A 2016-os naptári 
évre a jelentkezési határidő: 2016. 
december 30. ■
 Népmesék. Az élőszóban 
előadott magyar népmesék ha-
gyományát kívánja megóvni és 
átörökíteni az Emberi Erőforrás 
Minisztériuma új programja. Rét-
vári Bence parlamenti államttitkár 
elmondta, hogy a népmesék olva-
sását és a mesemondás szerepét 

kívánják erősíteni az oktatásban. 
A népmesével kapcsolatos prog-
ramokhoz mesemondó helyszí-
nek, azaz meseközpont-hálózat 
felállítását javasolják, ez fogadná 
be a mesemondó köröket. Ameri-
kai Magyarság, 2016. jan. 2. 
 Ennek a programnak a fon-
tosságát a cserkészet is nagyon 
értékeli, hiszen a mesemondás 
már évtizedek óta szerves része a 
kiscserkész-programunknak. ■
 A Balassi Intézet átszervezé-
se. A kormány átszervezése alap-
ján a Balassi Intézet a Külügymi-
nisztérium integráns része lett. A 
minisztérium szándéka, hogy az 
intézmény valamennyi ösztön-
díjas képzése folytatódjon, be-
leértve a KMCSSZ-t érintő ma-
gyarságismereti képzést is. Ezek 
jóváhagyása most már a Kül-
ügyminisztérium engedélyétől 
függ. Az átalakulás miatt sajnos 
késik az esedékes keresztféléves 
képzés meghirdetése, vagyis az, 
amelyet 2017-re a déli félteke pá-
lyázóinak hirdetünk meg. 
 Ez a késés tehát különösen az 
ausztráliai, argentínai, brazíliai, 
uruguayi pályázókat érinti most. 
Amint konkrétabb hírünk lesz a 
2017-es (keresztféléves) ösztön-
díj jóváhagyásáról és a pályázat 
meghirdetéséről, Némethy Kes-
serű Judit cscst., a Magyarorszá-
gi Tanulmányi Programok VT-je 
értesítést küld ki. ■

 A Közép- és Kelet-európai 
államok cserkészmozgalmai-
nak fejlődése a rendszerváltá-
sok óta. A Vezetők Lapja nem 
régen értesült az alábbi határo-
zatról, amire nekünk külföldi ma-
gyar cserkészvezetőknek is érde-
mes felfigyelnünk. 

 A WOSM (Cserkészmozga-
lom Világszervezete) Európai 
Régiónak 2013. évi jelentésé-
ben a „Members” (Tagság) alatti 
címben a következőket írja: „Az 
összes Közép- és Kelet-Európai 
előzőleg kommunista államok-
ban valamint a Szovietunióban, 
a cserkészetet a térség újjászü-
letése nyomán fejlesztette vagy 
fejleszti. Az ide tartozó országok: 
Albánia, Bulgária, Kelet-Német-
ország, Lengyelország, Magyar-
ország, Románia, és az utódálla-
mok Csehszolvákia és Jugoszlá-
via, és a Szovietuniótól független 
balti országok. Ezek közül Cseh-
ország, Lengyelország és Magya-
roszág voltak a legsikeresebbek a 
cserkészet fejlesztésében. Ezek-
ben az országokban a cserkészet 
fejlődése részben a diaszpórában 
működő menekült cserkészmoz-
galmaknak köszönhető.” A Cser-
készmozgalom Világszervezetete 
részéről ez az elismerés jelentős 
és figyelemreméltó! ■
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 A forradalomnak mondani-
valóját sokszor nehéz megérteni. 
Ám a mi szabadságharcunk üze-
nete kristálytisztán csillog előt-
tünk:
 1956. október 23-a minden 
külföldön élő magyart munkára, 
áldozatvállalásra, hősiességre kö-
telez, tekintet nélkül arra, hogy ki 
mikor hagyta el Magyarországot: 
50, 25 vagy csak 10 esztendeje.
 A szabadságharcot az ifjúság 
indította el, mert hitt és vallott 
egy új világot. Ezért életét is haj-
landó volt feláldozni.
 Most, amikor kegyelettel ál-
dozunk 1956 hőseinek és gondo-
latban újra megjárjuk a menekü-
lők útjait, nézzünk magunkba:
 • Hiszünk-e magyarok egy-
másbatett kezének erejében?
 • Tudjuk-e, hogy külföldön 
súlyos feladataink vannak?
 • Érezzük-e, hogy a szabadsá-
gért folyó harc nem ért véget?
 • Merünk-e szembenézni a kö-
zönnyel, a minden mindeggyel?
 • Látjuk-e a társadalmat fe-
nyegető borzalmas veszélyeket?
 • Észrevettük-e, hogy új né-
pek válnak fontossá, új népek 
gazdagodnak meg – sokszor ér-
telmetlenül, – amikor nagy múltú 
országok süllyednek mélyre?
 Szemünk előtt válik semmivé a 
népek morális erőtartalékát jelen-
tő falu. A kisipar és kereskedelem 
rohamos sorvadásával a városok 
morális és politikai gerince rop-
pan meg. Nem maradnak önálló 
egzisztenciák, akik képesek hatni 
a társadalomra. Mammut vállala-

tok fejlődnek ki. Az ember csak 
szám marad. Megszületik a tö-
meg. Az új embertípus egyre em-
bertelenebb lesz, mert közönyös 
és csak önmagának él.  Szánalom 
nélkül hagyta és hagyja elbukni 
a hősiessé magasztosuló eszmei 
harcokat, hősi eszményeket.
 Andaura¹ is emlékezünk most. 
Ám él-e még az ott megfogadot-
tak szelleme? Vagy mi is bárgyún 
beolvadunk a tömegbe?
 Felmérjük-e, hogy a küzde-
lem most is folyik, csak éppen 
más eszközökkel, új környezet-
ben?
 Érezzük-e roppant felelőssé-
günket? Tudjuk-e, hogy életünk 
példája neveli, alakítja gyermeke-
ink  jellemét? Nemcsak gyerme-
keinkét, de egész környezetünkét. 
Tisztában vagyunk-e azzal, hogy 
jó példánk értékes életre nevel, 
rossz példánk zülleszt? Milyen 
nyomokon járnak gyermekeink? 
Lesz-e belőlük hős, ha üt az óra?
 Érezzük-e, hogy rajtunk is 
múlik a magyar jövendő? Nem-
csak a magyarságé, de talán az 
emberiségé is! Tudjuk-e, hogy 
a környezet, az utca szétrom-
bolhatja gyermekeink lelkét; ha 
nem törődünk velük; ha az utcán 
keresnek barátot; ha felszedik a 
nagyvárosok szennyét.
 Merünk-e autoritások lenni? 
Képesek vagyunk-e gyermeke-
inknek jó példánk mellett, utasí-
tásokat is adni? Merjük-e azt elle-
nőrizni? Következetesen magya-
rul beszélünk-e velük? Tudjuk-e, 
hogy nem elég a magyar konyha-

nyelv 400-500 szava ahhoz, hogy 
egy kultúr-körben maradjanak 
velünk; hogy bár iskolában sajá-
tos helyi műveltséget szereznek, 
ezt a tudást is ki kell egészíteni a 
magyar kultúra értékeivel; hogy 
szeressék és tiszteljék szüleik 
műveltségét; hogy a magyarság 
érdekeit mint kiművelt emberfők 
képviselhessék.
 Azok pedig, akik nem akar-
nak már harcolni; akik gerincét 
elpuhította a jólét, vegyék tudo-
másul, hogy nem járnak jobban. 
Kényelmüket nem sokáig élvez-
hetik. Általuk és miattuk olyan 
generáció veheti kézbe a vezetést, 
akiknek nincsenek eszményeik, 
akik szennyesen és mosdatlanul 
járnak, akik modortalansággal, 
semmitevéssel, naplopással tűn-
nek ki, akik kábítószerekkel ölik 
magukat és a végén szüleiket is 
nyomorba, szenvedésbe taszítják.
 Néha szinte természetes egy-
egy pillanatban hőssé felmagasz-
tosulni, és sokszor nehezebb a 
szürke hétköznapok taposómal-
mában mindennapi gondoktól tép-
ve, fáradtan helytállni. De ez most 
feladatunk, mert aki gyermekeiről, 
az új generációról és a szenvedő 
magyar népről közülünk megfe-
ledkezik, az sem magyar, sem az 
ember névre nem méltó.
 Minden magyar, aki a hazától 
távol él és boldogul, a magyar 
hősiesség és a magyar kultúra 
haszonélvezője. Az elmúlt év-
tizedekben külföldre került sok 
ezernyi diplomás magyar felelős 
az otthonmaradottakért. 

EMLÉKEZÉS 1956-ra
 Az alábbi cikket Bodnár Gábor írta, a szabadságharc 25. évfordulója alkalmából, 1981-ben. Monda-
nivalója ma a 60. évfordulón is nagyrészt érvényes és megfontolandó minden magyar és magyar cserkész 
számára. A nagy különbség az, hogy az ország, a nemzet már több mint 25 éve felszabadult, és a magyar 
népnek általa választott kormánya van. Tehát a cikkben említett egyes nevelési tényezők folyamatban van-
nak. Gáborbá’  előrelátása szinte jövőbelátó  példának tekinthető. Az írás a „Vezetők Lapja” 56. számában  
jelent meg.
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 Ez, a világ különböző pont-
jain élő, fontos és befolyásossá 
váló réteg pozíciójánál, össze-
köttetéseinél fogva, az otthoni 
magyar gazdasági, tudományos 
és politikai életre is befolyást 
gyakorolhat. Velük a mindenkori 
rezsimeknek is számolni kell.
 A kétkedőknek és mindent le-

kicsinylőknek Bismarckot idézem.
 A „vaskancellár” az 1871-es 
német győzelmet követő párizsi 
díszelgések alkalmával azt mon-
dotta az egymás kezét rázó politi-
kusoknak és katonáknak: „Uraim, 
a háborút nem a katonák, nem 
a politikusok, hanem a német 
schulmeisterek nyerték meg. Ők 

voltak azok, akik hősiességre és 
áldozatra nevelték ifjúságunkat”. 
Neveljünk mi is 1956 eszményei-
hez méltó ifjúságot!
 Teleki Pál, a nagy magyar 
nemzetnevelő mondotta egyszer: 

„Az igazi bátorság nem a nekime-
nés, hanem a kitartó munka bá-
torsága.” ■

__________
¹ A szabadság és az önzetlen segítség szimbólumává vált egy icipici híd az osztrák-magyar határon, Andau hídja. A 
hídon át kb. 70.000 magyar ember hagyta el Magyarországot 1956-ban. Andau onnan még elég messze van, legalább 
10 km. Most már a hídig vezető út mély benyomást kelt, a menekülő emberek irdatlan hosszú menetelésének memen-
tóiként, különböző szobrok, meghökkentő alkotások figyelmeztetnek a múltra, arra ami ott történt. 
 Andau magyarul Mosontarcsa, de ez a különleges híd a német nevével vált híressé. (Mosontarcsa csak 1921-ig 
tartozott Magyarországhoz, ezt követően Ausztria Burgenland tartományának része lett.)  
 James Michener amerikai író örökítette meg a szabadságharc utáni idő alatt The Bridge at Andau (Az andaui híd) 
címen.

EMLÉKBESZÉD EGY FIATAL HARCOS FELETT
Tollas Tibor verse

Húsz éves volt és húsz napot
Harcolt át étlen, szomjan.
Húsz éves volt és most halott...
– Úgy pihent el karomban,
Mintha csak álmodna tovább
S szíve fölött egy átkos
Ólom megölte a csodát,
Hallom kérdése hogy fon át:
„Testvér, nézd meg a sebem,
Mondd, ugye nem halálos?”

Ahogy fuldokolt, úgy ömölt
A porba drága vére.
Falánkul itta fel a föld,
Páncélos tört a térre,
S csend lett utána, furcsa csend,
Reánk borult a város.
Túl a falakon zúgva ment
Új csapat át a sáros
Holtakon s lecsukló fejét
Öleltem, hívtam: „jaj, ne még,
A sebed nem halálos! –”

Friss vére folyt és egyre nőtt,
– Két ágra szakadt forrás. –

Folyammá duzzadt – látom Őt;
A földalatti ország 
Törte szét gátját s átcsapott
Az Alpok hűvös bércén,
Menetelt száz és száz halott,
Szégyenükben a tárt karok
Lehulltak mind most értvén,
Hogy e hömpölygő áradat
Hozta a föld új sodrát
S hol forró árja átszaladt
Megindult mind a holt ág.
Milliók lépnek már veled,
Bányászok, dokkmunkások,
Testvér ne nézd hát sebedet,
Hidd el, hogy nem halálos!

A másik ágát tenyerén
Viszi a barbár csorda.
A páncélosok fenekén
Sztyeppéken szétrobogva.
Viszi és omló századok
Partjai elénk dőlnek,
Lomha Ázsia lángja fog
Tüzet adni erőnknek.
Börtönök nyílnak keleten

Fáklyát gyújt éjszakádhoz
A te sebed, az én sebem
Testvér, már nem halálos! 

S ha a páncélos zsarnokok
S az arany földbe olvadt,
Virág borít majd holt romot
S tűzrózsát hint a holnap
Kihült szívedre, mely lehullt
Tegnap az utcakőre.
Lángjain elég majd a múlt
S életre kelsz belőle,
Mint hajdan legendás madár
Szárnyad új fényre bontod,
Míg nyugat – kelet is ma már
Benned rak fészket boldog
Jövendőkre, s az ég alatt
Két világ néked áldoz.
Hazám! Lángodtól ég a nap
S amelyből ennyi fény fakadt
Az a seb nem halálos!

1956. november 14.
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DICSŐSÉG  
A LEGNAGYOBB MAGYARNAK!
225 ÉVE SZÜLETETT GRÓF SZÉCHENYI ISTVÁN
 A „legnagyobb magyar”-ként tisztelt gróf Széchenyi István politikus, író, közgazdász 1791. szeptember 
21-én született Bécsben. Apja gróf Széchenyi Ferenc, a Magyar Nemzeti Múzeum alapítója.
 Életét és munkásságát minden cserkészvezetőnek ismernie kell, mivel élete munkájának erdeményei mély 
nyomot hagytak és sorsdöntő szerepet játszottak Magyarország felemelkedésében. A cikkben lévő kiemelt 
szöveg életművének kimagasló részeit jelzik.
 A cikk a „Kanadai Magyarság” 2016. szeptember 24-i  számában jelent meg. Közlését a lap engedélyé-
vel kivonatosan közöljük.

 Széchenyi gyermekkorát Nagy-
cenken és Bécsben töltötte, néme-
tül anyanyelvi szinten, magyarul 
gyengébben beszélt. Az 1820-as 
évektől, Wesselényi Miklós¹  ha-
tására kezdett magyarul levelezni, 
majd beszélni, hogy végül óriási 
erőfeszítéssel magyar szónokká 
váljon.
 A Napoleontól tartó Habsburg 
vezetés 1808-as nemesi felkelés-
ről intézkedő törvénye nyomán 
Széchenyi is belépett a hadsereg-
be, ahol 17 évesen, féléves tiszti 
tanfolyam után kinevezték főhad-
nagynak.
 1822. márciusától szeptem-
berig Angliában utazott tanulmá-
nyútra Wesselényivel. Mindent 
tanulmányoznak,  amit Magyar-
ország tervbe vett  megreformá-
lásához hasznosnak tartanak. Ta-

pasztalatai ráébresztették a kül-
honi és a magyar közállapotok 
között fennálló lényeges kulturá-
lis és gazdasági különbségekre, s 
ez arra ösztönözte, hogy a külföl-
dön már működő és bevált közin-
tézmények haza életre hívásán 
itthon is munkálkodni kezdjen.
 Első ilyen irányú terve a lóver-
seny meghonosítása volt, amely-
ről I. Ferenc király felszólítására 
1822. január 31-én írásban is 
benyújtotta javaslatát, és a lóver-
seny-egyesület védnökéül József 
nádort²  is megnyerte.
 1825. május 25-én Eszterházy 
Pál herceg³ társaságában útra kelt 
Párizsba.  Ezen út alatt különö-
sen a Canal du Midi ragadta meg 
figyelmét és keltette föl  benne 
a Duna- és Tisza-szabályozás 
gondolatát. Ezután sietett haza a 
pozsonyi országgyűlésre4. Itt Szé-
chenyi felajánlja birtokainak 
éves jövedelmét, 60 ezer forintot 
egy Tudós Társaság alapítására. A 
bejelentést nagy lelkesedés fogad-
ta, a   beszéd után többen is anyagi 
hozzájárulást ajánlottak fel az in-
tézmény létesítésére. Az alapítást 
1827-ben törvénybe iktatták.
 Szintén ezen országgyűlés 
idejére esik a Nemzeti Kaszinó 
létrehozása, amit Széchenyi a 
politikai, gazdasági és társadalmi 
kérdések megvitatására, az ösz-
szetartás erősítése céljából alapí-
tott. 1828-ban jelent meg fontos 

röpirata, a Lovakrul, amelyben 
a lótenyésztés nemzetgazdasági 
fontosságát fejtegeti.
 Másik nagyobb jelentőségű 
munkáját, a Hitelt 1830-ban tette 
közzé, hogy a benne foglalt új és 
átalakító eszméivel és reformter-
veivel lázba hozza, és a haladás 
útjára terelje a nemzetet.
 Jó részben ugyanezeket az 
elveket fejtette ki részletesebben 
Világ című munkájában, ami-
ben azt is hangoztatta, hogy 
Buda és Pest egyesítése Magyar-
ország fejlődéséhez okvetlenül 
szükséges.
 E két mű a két év legnagyobb 
eseménye, és hatásuk leírhatalan 
volt, a nemzetet két táborra osz-
totta.  Az egyik oldal Széchenyit 
képzelgőnek tartotta és művét el-
égette, a másik a nemzet megvál-
tójának tekintette. 
 Széchenyi felkarolta a szí-
nügyet is, amire vonatkozóan 
komoly tervekkel lépett elő 
A magyar játékszinrül (1832) 
című röpiratában. A színházi alap 
összegyűjtését részvények által 
tervezte. 
 A gróf régi vágya volt, hogy 
megnyissa a Dunát a kereske-
désnek, egészen a Fekete-ten-
gerig. 1830. június 24-én indult 
kíséretével saját hajóján szem-
leútra, hogy a Duna folyását ta-
nulmányozza, és a szabályozás 
nehézségeiről saját tapasztalatai 
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útján győződjék meg. Útközben 
Böjükderéből tudósította József 
nádort  útja céljáról, és felajánlot-
ta szolgálatait egy, a Duna végig 
hajózhatóvá tételére vonatkozó 
javaslat előterjesztésére. 1833. 
junius 20-án meg is kapta erre a 
nádor megbízását, és tíz éven át 
vezette a munkálatokat.
 Felkarolta a Duna-gőzhajó-
zási társulat ügyét, támogatta 
a bécsi kormánynál, a nádor-
nál, az országgyűlésnél4, később 
egész cikksorozatban ismertette 
a vállalatot és annak kereskedel-
mi fontosságát. Az első gőzha-
jó Pest-Buda és Zimony között 
1831. március 16-án közlekedett. 
Az ő buzgólkodása hozta létre a 
balatoni gőzhajózást, az első gőz-
hajó 1846. szeptember 21-én in-
dult a Balatonon.
 A Hitel és a Világ kiegészíté-
sére adta ki 1833-ban a Stádiu-
mot, amelyben reformterveit 12 
pontba foglalta, melyek között 
szerepelt a hitel, a törvény előtti 
egyenlőség és a magyar nyelvű 
törvényhozás fontossága.
 A Lánchíd építésére vonat-
kozó szerződést az országos bi-
zottság, aminek Széchenyi volt 
a legtevékenyebb tagja, 1839-ben 
kötötte meg. Építése tíz éven ke-
resztül folyt. 

 A Duna-szabályozás után 
másik kedves tervének megva-
lósítását, a Tisza-szabályozást 
is az 1840-es években kezdhette 
meg. 1845-ben a magyar királyi  
helytartótanács kebelében felállí-
tott közlekedésügyi osztály élére 
került, és a munkálatokat azonnal 
megkezdte.
 Az 1848-as márciusi esemé-
nyek és a magyar független fe-
lelős minisztérium megalakulása 
reményt ébresztettek benne nem-
zeti önállóságunk megmaradásá-
ról, és Battyány Lajos miniszter-
elnök felkérésére 1848. márciusá-
ban elvállalta a közlekedésügy és 
közmunka tárcáját, de radikális 
politikai ellenfelei – különösen a 
márciusi ifjak – számára minisz-
tersége elfogadhatatlan volt.
 Széchenyit is kétségek gyö-
törték, helyesen cselekedett-e, 
amikor nézeteinél radikálisabb 
kormányban tisztséget vállalt. 
A Kossuth és Széchenyi közötti 
ellentétek a kabinetbe lépés után 
sem simultak el, annak ellenére, 
hogy Kossuth a „legnagyobb 
magyarnak” nevezte Széche-
nyit. A gróf végül szeptember 
4-ig állt a tárca élén.
 Távozása drámai körülmé-
nyek között zajlott: az uralkodó-
házzal mindvégig megegyezést 

kereső Széchenyi nem tudott 
megbírkózni a saját meggyő-
ződése és a valóságos politikai 
helyzet közötti különbséggel. 
1848. augusztusától kezdve egy-
re sűrűbben gyötörte a közelgő 
nemzethalál víziója, amiért ön-
magát tette felelőssé.
 Orvosa szeptemberben Döb-
lingbe, a Görgen-gyógyintézetbe 
vitte. Állapota lassanként annyira 
javult, hogy levelezett, és gazda-
sága ügyeit is maga intézte.
 Megírta Ein Blick (1859) 
című művét, amely kíméletlenül 
pellengérre állítja és nevetséges-
sé teszi Bach politikáját és sze-
mélyét egyaránt. Ez volt Széche-
nyi utolsó írása és egyik oka lett a 
Bach-rendszer5 bukásának.
 A bécsi rendőrség 1860. már-
ciusában házkutatást tartott nála, 
és elkobozta írásait, amelyek 
alapján kiterjedt politikai ösz-
szeesküvést véltek fölfedezni. A 
félelem miatt, hogy erőszakkal 
elviszik, vagy megölik, 1860. áp-
rilis 7-8. éjszakáján, vitatott kö-
rülmények között önmaga ellen 
fordította fegyverét. Több mint 
tízezer ember vett részt temeté-
sén Nagycenken.
 A KMCSSZ bécsi csapata vi-
seli a nevét. ■

__________
 ¹ Ifjabb báró Wesselényi Miklós (1796-1850) az országgyűlési főrendiház vezére, a Magyar Tudományos Akadémia igazga-
tósági és tiszteletbeli tagja, az 1838-as pesti árvíz árvízi hajósa. 
 ² A nádor vagy nádorispán (latinul palatinus, comes palatinus, comes palatii) a király után a legnagyobb országos méltóság 
volt Magyarországon a Szent Istvántól 1848-ig terjedő időszakban.  

 ³ herceg - A magyar arisztokrácia legmagasabb rangja, amit a grófi és bárói rang követ. Két-három hercegi család volt Magya-
roszágon, a leggazdagabb az Eszterházy család volt.
 4 Az Országgyűlés Magyarország parlamentje, legfőbb hatalmi és törvényhozó szerve, a népszuverenitás letéteményese. Buda-
pesten, az Országházban ülésezik. 1608–tól 1848-ig kéttáblás rendi országgyűlések voltak. 1608-ban törvénybe iktatták a királyi 
Magyarország országgyűlésében a kétkamarás országgyűlést, kettéválasztva egymástól a főtáblát és az alsó táblát (a követek táblá-
ját). A főtábla (főrendi tábla, felsőtábla, mai szóval felsőház) tagjai a főnemesek és főpapok (érsekek és püspökök) voltak, születé-
süknél illetve hivataluknál fogva. Az alsótábla (kamara, képviselőház) ülésein a köznemesi, papi és polgári rend képviselői ülésez-
tek: a nemesi vármegye választott képviselői, a szabad királyi városok küldöttei és a káptalanok képviselői. Az alsótábla választott 
küldötteire a teljes választókorú népesség mintegy 10%-a szavazhatott (5% megyei nemesség, 5% szabad királyi városok lakói). A 
nemesi küldöttek (1 követ/vármegye) megválasztására a megyei küldöttválasztásokon a vármegyeházán került sor.
 5 A Magyar Királyság történetében a nyílt abszolutista önkénynek az 1851-től 1859-ig tartó időszakát Alexander Bach osztrák 
belügyminiszterről Bach-korszaknak szokták nevezni. Ebben az időszakban a Habsburgok célja az volt, hogy Magyarországot 
teljesen beolvasszák a birodalomba. A Bach-korszak valójában téves megnevezés, mert bár a belügyminiszter kezén mentek át a 
rendfenntartásra vonatkozó rendeletek, abban kizárólag Johann Kempen bárónak volt hatásköre. Kempen vezette a csendőrséget és 
az igazságszolgáltatást.
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SCHENK ANGYALKA: 

„AZ EMBER AKKOR IS LEHET  
MAGYAR, HA KÜLFÖLDÖN  
SZÜLETETT”
 Az alábbi interjú 2016 januárjában készült, és az „Amerikai Magyarság“ 2016. június 4-i számában valamint 
a Petőfi program honlapján jelent meg: http://www.petofiprogram.hu/hirek/schenk-angyalka-az-ember-akkor-lehet-
magyar-ha-kulfoldon-szuletett.

 „Volt egy vízióm, és azt kö-
vettem” – mondja a New York-
ban született, huszonötödik éve 
Innsbruckban élő háromgyerme-
kes édesanya, dr. Schenk József-
né KörblAngyalka, a 79. sz. Dr. 
Kozma György S.J. vegyes-cser-
készcsapat parancsnoka, az Inns-
brucki Magyar Hölgyek, a Ne-
veNincs csoport, s azon belül a 
Vackor, illetve a Bogyó és Babó-
ca csoportok alapító-vezetője. S 
hogy mi volt ez a vízió? Hogy to-
vábbvigye és átadja a következő 
generációknak mindazt, amivel 
a szülei, a kastli gimnázium-beli 
tanárai és a cserkészvezetői fel-
tarisznyálták: hogy az ember ak-
kor is lehet magyar, ha külföldön 
született, de ezért tenni is kell. 
Ő azért foglalkozik elsősorban a 

fiatalokkal, mert, mint mondja, 
„amikor a fiatalokkal foglalko-
zunk, a jövőnkkel foglalkozunk”.
Angyalkának egyetlen szabad 
perce sincs, de most is újabb ter-
veket forgat a fejében.
 
– Hogyan kerültek a szülei New 
Yorkba és aztán Ön Innsbruckba?
 – A nagyszüleim és a szüleim 
1956-ban hagyták el Magyaror-
szágot, és Ausztriából New York-
ba kerültek, így születtem én az 
Amerikai Egyesült Államokban. 
Születésem óta mindvégig ben-
ne voltam a New York-i magyar 
életben: hároméves koromtól 
magyar cserkészóvodába jártam, 
majd hétvégi magyar iskolába 
és cserkészfoglalkozásokra, de a 
szüleim úgy vélték, ez nem elég, 
és azért, hogy „tanuljunk meg 
rendesen magyarul”, két testvé-
remmel együtt elküldtek bennün-
ket Amerikából egy bajorországi 
bentlakásos magyar középisko-
lába, a Kastl-ban működő, nagy-
hírű Európai Magyar Gimnázi-
umba. Ott ismerkedtem meg az 
Innsbruckban született férjem-
mel, Schenk Józseffel, akinek a 

szülei szintén ’56-os menekültek 
voltak, és Innsbruckban éltek. A 
kastli gimnáziumban érettségiz-
tünk tehát, majd 1992-ben házas-
ságot kötöttünk, azóta élek a tiroli 
fővárosban. Sajnos a kastli gim-
názium 2006-ban megszűnt, de 
az alumnija él, sőt nagyon erős. 
Mi is mind a mai napig ehhez a 
nagy kastlis családhoz tartozunk.

– Említette, hogy New Yorkban 
cserkészóvodába járt. Azután 
is folyamatos maradt a kapcso-
lata a cserkészettel?
 – Tizenkét éves koromig a 
New York-i magyar leánycser-
készcsapatnak, majd a kastli 
magyar gimnázium cserkészcsa-
patának voltam tagja, mi több, 
utóbbinak az érettségi évében 
vezetője is, és amikor Innsbruck-
ba kerültem, mi sem volt termé-
szetesebb annál, mint hogy ezt a 
tevékenységet itt is folytassam. 
Fel is kértek rögtön, hogy indít-
sak el egy csapatot. Innsbruckban 
a negyvenes évek második felé-
ben is volt cserkészcsapat, majd 
’56 után ismét. A hetvenes évek 
végén, nyolcvanas évek elején is 
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voltak próbálkozások, de nem si-
került ebből folytonos munkának 
kikerekednie. Miután több kikép-
zésen részt vettem ahhoz, hogy 
ezt megtehessem, több cserkész-
vezetővel együtt megalapítottam 
a cserkészcsapatunkat. A kezdeti 
létszám az elején valamelyest 
csökkent, de ez hozzátartozik a 
felépítési munkához. Az utóbbi 
évek kivándorlóinak megnöveke-
dett száma folytán jelenleg negy-
venheten vagyunk: tizenegy ve-
zető és harminchat gyerek, illetve 
ifjú, háromévestől 21-22 évesig. A 
kiscserkész-óvodás korúakhoz a 
3–5, a kiscserkészekhez az 6–10, 
a cserkészek korosztályához a 10–
18 évesek tartoznak, őket követi a 
vándorcserkész korosztály. 
 Foglalkozásainkat a Magyar 
Házban lévő cserkészotthonunk-
ban – s amikor szép idő van, a ház 
gyönyörű, tágas kertjében – tart-
juk kéthetente szombatonként. Az 
őrsvezetők és rajparancsnokok 
adott tanterv, az úgynevezett pró-
baanyag alapján dolgozzák fel és 
adják át az ismereteket. Fontosnak 
tartom a rendszerességet, folyto-
nosságot, kiszámíthatóságot – és 
persze a tartalmat, a szemkontak-
tust, azt, hogy minden gyereket és 
vezetőt külön-külön megismerjek. 
Boldoggá tesz, amikor látom az 
örömeiket, amelyeket a tapaszta-
lataikból nyernek, s amelyek által 
növekednek, fejlődnek. A szülők-
kel való kapcsolattartásra is nagy 
gondot fordítunk, mindenről tájé-
koztatjuk őket, ők pedig gyakran 
felajánlják nekünk idejüket és se-
gítségüket.

 Névadónk, dr. Kozma György 
jezsuita atya Magyarországról 
került Innsbruckba, majd Rómá-
ba, Torontóba, Bécsbe és Mün-
chenbe vezette útja, ahol ifjúsági 
lelkészként tevékenykedett. Egy 
jubileumi táborban ismertem meg 
Amerikában, ahol Petőfi Sándor A 
Tisza című versét szavaltam, és ő 
utána interjút készített velem; az 
érdekelte, hogy miért éppen ezt a 
verset választottam. Elmondtam 
neki, amit édesanyámtól hallot-
tam, hogy miről is szól ez a vers: 
a forradalomról. Sokan szerettük 
Kozma atyát, halála után ezért vet-
te fel cserkészcsapatunk a nevét.

– A cserkészet bizonyára az 
anyanyelv megőrzésében és a 
magyar kultúra megismerésé-
ben is meghatározó szerepet 
játszik szerte a diaszpórában.
 – Nem lehet valaki magyar 
cserkész anélkül, hogy ne tudna 
magyarul, a cserkészfoglalkozá-
sok alatt illik ismerni a magyar 
nyelvet, magyarul pedig csak 
úgy tud valaki, ha megtanulja 
valahol, és ehhez jó, ha van egy 
iskola. Világszerte sok helyen a 
cserkészcsapatoknak köszönhe-
tő, hogy vannak magyar iskolák.
Mivel az 1945-től Innsbruck-
ban működő magyar gimnázium 
1963-ban megszűnt, találnunk 
kellett megoldást arra, hogy a 
gyerekeink megtanulják az anya-
nyelvünket és érettségi vizsgát 
is tegyenek belőle, hiszen attól, 
hogy mi külföldön születtünk és 
nőttünk fel, ugyanolyan magya-
rok vagyunk, mint mindenki, aki 

Magyarországon született. Ami-
kor megtudtam, hogy Ausztriá-
ban létezik anyanyelvi oktatás, 
mindössze tizenkét gyerek és 
egy tanár kell hozzá, az akkori-
ban futó iwiw¹ közösségi oldalon 
átnéztem az összes Innsbruckba 
bejegyzett magyart, s akinek a 
profilképén gyermeket is láttam, 
azokat levélben megkerestem. Az 
első években kissé nehéz volt ösz-
szehozni a fiatalokat, de végül is 
sikerült. Az elemisták korcsoport-
jánál nem mi voltunk az elsők, hi-
szen a török, az albán és más nép-
csoportoknak volt már anyanyel-
vi oktatásuk, de a gimnazistáknál 
mi voltunk az elsők, sőt rögtön az 
elejétől arra törekedtünk, hogy a 
diákjaink érettségi vizsgát is te-
hessenek magyarból, mert ha ez 
nem is olyan, mint az anyaországi 
érettségi, de nagy a lelki értéke. 
Sok olyan ismerősöm van cser-
kész és más körökből, aki nem tud 
jól magyarul, nem járt Kastl-ba, 
nem érettségizett magyarból, és 
most fájlalja, hogy ez a lehetősé-
ge nem adatott meg. Én pedig azt 
akartam, hogy az én gyerekeim-
nek ez megadasson. Megszervez-
tük, fejlődtünk, tanultunk hozzá; 
gyönyörű volt a folyamat, min-
den munkát és fáradságot megért. 
Örülök, hogy részese lehettem, 
nagy támogatója vagyok azóta is. 
A csúcs számomra természetesen 
az volt, amikor a most 19 éves Jú-
lia lányom két évvel ezelőtt érett-
ségizett; másik két gyerekem, a 
18 éves István és a 17 éves Éva 
jövőre érettségizik – írásbelizik 
és szóbelizik – magyarból.
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 Semmi mást nem tettem: volt 
egy vízióm, és azt követtem. Tud-
tam, hogy miért csinálom. Azért 
tudtam, mert ebben nőttem fel.

– Mint említette, tizenkét 
gyerekre és egy tanárra van 
szükség ahhoz, hogy az anya-
nyelvoktatás elindulhasson. Ez 
hogyan valósul meg a gyakor-
latban?
 – Úgy, hogy a magyar nyelv 
választható kötelezettség nél-
küli, illetve szabadon választott 
tantárgyként. Az elemi iskolá-
sok kötelezettség nélküli tantár-
gyként tanulják, és nem kapnak 
osztályzatot érte, de bejegyzik 
az eredményeiket a bizonyítvá-
nyukba. Az általános iskola felső 
tagozatán és a gimnáziumban is 
– Innsbruckban 5 és 8 éves gim-
náziumok vannak – lehet szaba-
don választott tantárgyként kérni, 
de ott már kapnak a tanulók osz-
tályzatot. Mások a feltételek, ha 
a diák érettségizni is szeretne be-
lőle. Ebben az esetben a gimná-
zium felső tagozatán, a IX–XII. 
osztályban kötelező a részvétel, 
az írásbeli vizsgához az óraszám 
heti kettőről háromra emelkedik 
(a szóbelihez elegendő a heti két 
magyaróra) és szemeszterenként 
két-két dolgozat megírására is 
szükség van. Egy idegen nyelvet 
ki lehet váltani vele.
 A központi érettségi beveze-
tése óta Ausztriában egy 25-30 
oldalas tanulmány megírását is 
kötelezővé tették. Nagy öröm 
számomra, hogy a kisebbik lá-
nyom, Éva magyar téma feldol-

gozását választotta, amit németül 
fog megírni, de a magyartanár-
nő segítségével: összehasonlítja 
az ’56-os magyar menekültek 
helyzetét az utóbbi években ki-
vándoroltakéval. Németül írja, 
mert ezek a dolgozatok – mint az 
egyetemeken a diplomamunkák 
– az iskolákban forrásanyagként 
használhatók majd, tehát jó, ha az 
osztrákoknak is lehetőségük lesz 
ehhez hozzáférni, ezt elolvasni.

– A cserkészet és a magyar okta-
tás iránti elkötelezettségét látjuk 
– de miből fakadt az Innsbruc-
ki Magyar Hölgyek Csoportja 
megalapításának ötlete?
 – Rendszeresen járva a pén-
teki klubestjeinkre, azt tapasztal-
tam, hogy állandóan szervezünk, 
szervezünk, de sosincs időnk 
arra, hogy beszélgessünk, még 
péntek esténként sincs. Arra gon-
doltam, milyen jó lenne egy női 
találkozó, amire talán olyan höl-
gyek is eljönnének, akik külön-
böző okok miatt nemigen járnak 
el rendezvényekre, például mert 
idősebbek, és este már nem szí-
vesen vezetnek autót. Tíz éve 
havonta egyszer, minden hónap 
utolsó hétfőjén találkozunk a 
Magyar Házban, és kávézgatunk, 
beszélgetünk, általában tízen. 
Két éve kávéházi randevúkat is 
tartunk, amely során kávéháza-
kat látogatunk meg. Erre elkísér-
nek bennünket ’56-os hölgyek is, 
akik mesélnek a korabeli kávéhá-
zakról és az emlékeikről.
 

– És a NeveNincs Csoport ho-
gyan jött létre?
 – A Ringató, az Így tedd rá, a 
Kerekítő nevű baba-mama prog-
ramokból merítve indítottam el 
ugyancsak a Magyar Házban a 
NeveNincs Csoportot, és azon 
belül a 2 éven aluliaknak a Bogyó 
és Babóca, a 2-től 4 éves korosz-
tálynak és édesanyjuknak pedig 
a Vackor csoportot. Anyanyelvét 
születéstől hallja, beszéli az em-
ber, tehát születéstől kell a kor-
nak megfelelő programot nyúj-
tani az anyanyelv fejlesztésére. 
Mondókák, lovagoltató, kacagta-
tó, tapsoltató… minden van, ami 
a babát örvendezteti. Boldogan 
látom, hogy erre is van igény.

– Hihetetlen, hogy milyen sok 
formáját találja meg a közös-
ségi élet megszervezésének és 
hogy mekkora hozzáértéssel, 
milyen szakszerűen irányítja 
az egyes csoportokat!
 – Azt szeretném a munkám-
mal kifejezni, hogy igenis lehet 
az ember magyar, ha külföldön 
született és nőtt fel, ha nem az 
anyahaza földjéhez kötődik. Ne-
kem sikerült. Az én szüleim úgy 
neveltek fel bennünket, hogy mi 
magyaroknak érezzük magunkat, 
és ezért tegyünk is. Azt szeretném 
továbbadni, amit én is kaptam tő-
lük, egykori kastlis tanáraimtól és 
cserkészvezetőimtől: a tiszta ma-
gyarságomat, az irodalmunkat, 
a történelmünket. Többen is így 
vagyunk ezzel: számos ismerő-
söm családja generációk óta cser-
készkedik, mások néptáncolnak, 
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néptáncegyütteseket vezetnek. A 
mi kastli gimnáziumi osztályunk-
ból – 1985-ben érettségiztünk 
– az egyik osztálytársnőm a fér-
jével Los Angelesben vezet egy 
néptánccsoportot. A másik a holy-
lywoodi cserkészcsapat parancs-
noka. A harmadik a genfi magyar 
néptánccsoport egyik vezetője. A 
negyedik Brazíliában szintén ott 
van a magyar néptáncegyüttes 
vezetői között. Az ausztriaicser-
készkörzetünk parancsnoka is 
osztálytársnőm. Olyan közegben 
nőttünk fel, hogy nekünk termé-
szetes: ahol vagyunk, ott valamit 
tennünk kell. Múlt nyáron egy 
cserkésztáborban ott volt a körze-
ti parancsnok osztálytársnőm fia, 
az én lányom és a brazil osztály-
társunk lánya, vagyis mi osztály-
társakként összehoztuk a saját 
gyerekeinket. Nem gyönyörű?
 Amikor a fiatalokkal foglalko-
zunk, a jövőnkkel foglalkozunk. 
Ez nagyon fontos munka, merem 
állítani, hogy a legfontosabb, hi-
szen ez a jövőnk. Ahogyan meg-
közelítjük őket, a szeretet, amit 
átadunk nekik, azt viszik maguk-
kal, arra fognak emlékezni 20, 40 
év múlva, amikor visszatekinte-
nek a gyermekkorukra…

– Okkal állapíthatom meg, 
hogy Ön az innsbrucki magyar-
ság egyik tartóoszlopa. Ha egy 

év múlva találkoznánk, vajon 
milyen új kezdeményezésekről 
számolna be akkor nekem?
 – Minden népiért dobog a szí-
vem – lelkes néptáncos voltam 
a kastli magyar gimnáziumban, 
és diákként ilyen foglalkozást is 
vezettem –, egy népdalkör meg-
szervezése és egy cserkész-nép-
tánccsoport megalakítása még 
előttem áll. Táncházat már sike-
rült szerveznem a lányom balla-
gása alkalmából, jó lenne ezt is 
rendszeressé tenni. A gyerekeim 
járatosak ebben, mert a Külföldi 
Magyar Cserkészszövetség euró-
pai kerületének húsvéti regös tá-
borában – harmincnyolcadszorra 
volt legutóbb – mindig tanulunk 
egy-egy tájegységről, annak tán-
cairól, énekeiről, szokásairól, és 
az utóbbi öt-hat táborra már el 
tudtam vinni a gyerekeimet is. 
Mindkét lányom zenél is, Júlia 
hegedül, Éva csellózik. Ha a népi 
énekek és táncok mellett a zenét 
is el tudják játszani, ennél na-
gyobb ajándék számomra nincs!
A népdalkört havonta egyszer 
tartjuk majd az idősebbekkel a 
pénteki klubest keretén belül. 
Tavaly szerveztünk egy kézi-
munka-kiállítást, idén ezt is sze-
retnénk megismételni. Ezeket 
szeretném még megvalósítani, a 
külföldi magyarok, a cserkészek 
és az ’56-osok szellemében, mert 

ennek a szellemnek van egy tar-
tása, amit én büszkén képviselek. 
„Fogom, viszem és megtartom”, 
mint Wass Albert a láthatatlan 
lobogót. Petőfi Tiszájából is lá-
tom magam előtt a habokat, talán 
azért is, mert már megkezdtük az 
’56-os forradalom 60. évforduló-
jához kapcsolódó megemlékezé-
sünk előkészítését. Ez számomra 
azért is fontos, mert ezzel már 
eleve a szüleim előtt is szeretnék 
tiszteletet tenni.

Varga Gabriella,Körösi Csoma 
Sándor ösztöndíjas, Innsbruck, 

Ausztria ■
__________
¹Az iWiW név az angol„internatio-
nal who is who” („nemzetközi ki 
kicsoda”) kifejezés rövidítése. Az 
iWiW egy magyar közösségi webol-
dal volt, egyike a világ legelső isme-
retségi hálózatainak. A szolgáltatás 
2002. április 14-én kezdte meg mű-
ködését WiW néven. 2005 és 2010 
között a leglátogatottabb magyar 
weboldal volt, amíg 2010 márciusá-
ra az ötödik helyre nem esett vissza. 
A sikeres újrakezdés a 2006-os fel-
vásárlását követően a rendszer üze-
meltetője a Magyar Telekom Nyrt. 
tulajdonában álló Origo Média és 
Kommunikációs Szolgáltató Zrt. 
lett. Az Origo Zrt. 2014. június 30-
án, 12 év után befejezte a szolgálta-
tást. Wikipédiából

 Tudtad-e, hogy a KMCSSZ-nek nyolc csapata viseli cserkészvezetők nevét? A választ 
megtalálod a 23. oldalon. Találd ki, mielőtt a válaszokat megnézed! 
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 Azt, hogy most mi nyugaton 
a cserkészetünk 100-ik és szövet-
ségünk 65-ik jubileumát ünne-
peljük, nagyon nagy mértékben 
Bodnár Gábornak köszönhetjük. 
Gáborbá volt 50 éven keresztül 
a külföldi magyar cserkészet ve-
zetője, az 1946-os kezdettől egé-
szen haláláig, 1996-ig. Így nem-
csak szüleitek, de sok esetben 
nagyszüleitek is az ő irányítása 
alatt voltak magyar cserkészek.
 Gáborbá szülővárosában, 
Miskolcon kezdte cserkészéletét, 
amikor 15 éves volt. Még abban 
az évbenőrsvezető lett, a követ-
kező évben rajvezető. Húszéves 
korában már cserkész-csapattiszt 
volt és őrsvezetőképző tanfolya-
mot vezetett. Két évre rá, 1942-

ben, az Országos Cserkész Nagy-
tanács tagja lett. De ekkor Ma-
gyarországon már háború volt, 
és Gáborbát behívták katonának. 
Minden szabadságát ez alatt is 
cserkészkedéssel töltötte.
 A háború végén Gáborbának 
katonai egységével együtt me-
nekülnie kellett. Németországba 
került, ahova a II. világhábo-
rú végén több százezer magyar 
menekült. Ők voltak a „dípíkˮ, 
(Displaced Persons, D.P.‘s). Ba-
rakk-táborokban éltek, sok család 
együtt egy-egy nagy teremben, 
ahol pokrócból vagy papírból 
próbáltak maguknak kis „szobát“ 
elkülöníteni. Mindenüket elvesz-
tették, munkájuk nem volt, nem 
tudták mi lesz a jövőjük, visz-
szamehetnek-e hazájukba, vagy 
tovább kell-e menekülniük. Na-
gyon nehéz idők voltak.
 Ilyen körülmények közt kezd-
ték a cserkészvezetők, köztük 
Beodray Feribá és Chászár Ede-
bá, összeszedni a gyerekeket, 
őrsöket alkotni. Ekkor kapcso-
lódott Gáborbá is a munkába. A 
főcserkész, kisbarnaki Farkas 
Ferenc mellett megszervezte a 
Cserkészszövetség központját, 
és az Ausztriába, Németország-
ba, Franciaországba és más or-
szágokba emigrált magyar cser-

készeknek ő lett a vezetőtisztje. 
Tizenegy fiatal cserkészvezető 
társával megalkotta a „Honta-
lan Sasok“ őrsét. Ő volt az „Apa 
Sas“. Új csapatokat, kiránduláso-
kat, táborokat szerveztek. Főleg 
azonban a vezetőképzésre tették 
a hangsúlyt, mert tudták, hogy a 
barakk táborokból előbb-utóbb 
továbbvándorolnak a családok. 
Négy év alatt 44 vezetőképző tá-
bort tartottak! Így, amikor 1947-
ben megindultak Európából a tö-
meges emigrálások messzi konti-
nensekre, kiképzett vezetők már 
tudták, hogyan kezdjenek az új 
városaikban cserkész őrsöket és 
csapatokat szervezni. 
 Gáborbá 1949-ben feleségül 
vette Jámbor Ágnest, vezető-
társainak, Lajosnak és Pálnak a 
húgát. Családjával 1951-ben az 
Egyesült Államokba vándorolt, 
és a New Jersey-i Garfielden 
telepedett meg. Otthona lett a 
Szövetség központja. Innen szer-
vezte meg Gáborbá a cserkész 
körzeteket, aztán a kerületeket, 
a vezetőképző táborokat, először 
mint a Szövetség vezetőtisztje, 
majd 1961-től kezdve mint ügy-
vezető elnök. Egyik fő célja volt 
a négy világrész magyar cserké-
szeinek összefogása és a Szö-
vetség egységének megtartása. 

HÚSZ ÉVE HUNYT EL 

BODNÁR GÁBOR
(Miskolc, 1920. szeptember 9 – Garfield, New Jersey, USA, 1996. december 22)

„Szövetségünk Édesapja“
 Gáborbá 50 évig szolgálta a magyar cserkészetet, a nyugati magyar ifjúság jövőjét építette. Szerveze-
tünk létrejötte és az azt követő elért sikereink mind az ő hosszú szolgálatának gyümölcse. Kegyelettel őriz-
zük emlékét.  Az alábbi cikk a 2010-es „A Magyar cserkészet története” füzetéből származik, Némethyné 
Kesserű Judit cscst. tollából. A fénykép Kogler Géza cst. felvétele.
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Ezért állandóan levelezett a világ 
minden táján élő cserkészekkel 
(akkor még nem volt e-mail!), 
rendszeresen látogatta a csapa-
tokat Dél-Amerikában, Ausztrá-
liában és Európában is, nemcsak 
az észak-amerikai kontinensen. 
Minden cserkész nevét ismerte, 
mindenkinek a sorsa érdekelte. 
De nem csak az volt fontos szá-
mára, hogy személyesen ismerje 
a cserkészeket. Azt akarta, hogy 
akárhol van is a csapatuk, egy-
forma próbákat végezzenek, akár 
őrsi összejövetelen, akár az őrs-
vezetői vagy a segédtiszti tábor-
ban vesznek részt. Ezért vezető 
társaival együtt a magyarországi 
próbákat átírták, modernizál-
ták, de úgy, hogy megmaradjon 
az alap: a krisztusi tanítás és a 
magyar kultúra. Ugyanígy ki-
dolgozták a vezetőképző tábo-
rok feladatait, mindig szem előtt 
tartva, hogy minden világrészen 
használhassák a csapatok. Gá-
borbá élete végéig minden veze-
tőképző-táboron részt vett, ő volt 
évekig a cserkésztiszti-tábor pa-

rancsnoka. Ugyanakkor az évek 
során nagyon sok cserkész- és 
magyarságismereti könyvet írt, 
sőt évekig szerkesztette a Magyar 
Cserkészt és a Vezetők Lapját is, 
családja segítségével.
 Gáborbá utolsó nagy munkája 
a kárpát-medencei cserkészet új-
jászervezése volt. 1988-ban, ami-
kor már nyilvánvaló volt, hogy 
rendszerváltozás és demokrácia 
lesz, elment Magyarországra és 
meghívott ifjúsági vezetőket Fill-
more-ba. Ezután több vezetőkép-
ző tábort szervezett Európában, 
ahova már a Kárpát-medence 
összes országából jöttek vezetők. 
Ugyanakkor szövetségünk ne-
vében minden országnak többe-
zer példányban cserkészkönyvet 
küldött. Ezzel a nagy segítséggel 
tudott újra beindulni a magyar 
cserkészet Magyarországon, Ro-
mániában, Szlovákiában, Ukraj-
nában és Szerbiában, ahol a kom-
munizmus alatt közel 50 évig tilt-
va volt a cserkészkedés. 
 Gáborbának igen gazdag, ak-
tíz élete volt. Valóban a Szövet-

ség motorja volt. Rendkívül jó 
szervező, organizált volt, élete 
végéig a cserkészetünkért dol-
gozott. Ennek eredményét a mai 
jubileumi táboron láthatjuk, ahol 
négy világrész magyar származá-
sú cserkészei táboroznak együtt 
és ugyanazokat a próbákat teszik 
le, ugyanazokat a népdalokat 
éneklik.
 De Gáborbá elsősorban va-
lódi nevelő volt: szerette a gye-
rekeket, fiatalokat. Tudta, mire 
van szükségük. Szigorú volt, 
de ugyanakkor emberi. Megkö-
vetelte a minőséget és mindig a 
cserkészek érdekeit figyelembe 
véve döntött. Nélküle nem lenne 
KMCSSZ, sok ezer fiatal és fel-
nőtt magyar, aki azért lett jobb, 
emberebb és magyarabb, mert 
volt cserkészet, mert volt Bodnár 
Gábor.
 A háború végén, amikor hazá-
jától elbúcsúzott, fogadalmat tett, 
hogy amíg él a magyarságot szol-
gálni fogja minden erejével. Ezt a 
fogadalmat élete végéig betartotta.  
■

 A jelenlevő hat cserkészszö-
vetség képviselői újabb két évre 
megválasztották a MCSSZF ve-

zetőségét: Lendvai-Lintner Imre 
elnököt (KMCSSZ), dr. Henn Pé-
ter alelnököt (MCSSZ) és Szórád 
Gábor (KMCSSZ) Összmagyar 
Cserkésziroda igazgatót.
 A gyűlésen elhangzott az Ösz-
szmagyar Cserkésziroda igazga-
tójának beszámolója az elmúlt 
félévről, amelyben kitért a Ma-
gyar Cserkészszövetségek Fóru-
mának költségvetésére, a forrás-
teremtés helyzetére és az eltelt 

időszak egyéb munkáira.
 Ezt követték a tagszövetségek 
képviselőinek beszámolói, ahol 
ismertették az Összmagyar Cser-
kész-stratégián belül kialakított 
öt területen elért eredményeket, 
valamint a 2016-2017. év terveit.
 A jelenlevők meghallgatták 
a közös képzések helyzetét és a 
harmadik palásti segédtisztkép-
ző-tábor beszámolóját. Szó volt 
a következő évre tervezett kö-

A MAGYAR CSERKÉSZSZÖVETSÉGEK  
FÓRUMÁNAK ÜLÉSEI: 
2015. ÉVI ŐSZI ZOBORALJÁN, ÉS A 2016. ÉVI TAVASZI ÚJVIDÉKEN
 A 2015-ben megrendezett  második fórumülés házigazdája a Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség volt, 
mely október 2. és 4. között került megrendezésre az alsóbodoki Paulisz tanyán.
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A MAGYAR CSERKÉSZET ALAPVETÉSE 
 Időnként számot kell adnunk a cserkészet és ezen belül a magyar cserkészet alapgondolatairól. 
 A 2016. május 17-én tartott munkácsi fórumülésen az MCSSZF tagszövetségeinek képviselői egyhangú-
lag elfogadták az alábbi nyilatkozatot a magyar cserkészet alapvetéséről. Az alábbi alapvetés megjelent a 
MCSSZ hírlevelének  2016. májusi, azaz  XI/16. számában.

 MI MAGYAR CSERKÉ-
SZEK, az 1912 decemberében 
megalapított Magyar Cserkész-
szövetség lelki és szellemi örökö-
sei, a Magyar Cserkészszövetsé-
gek Fóruma alapításának 25 éves 
évfordulóján áttekintve és átérez-
ve a jövő magyarságáért, benne 
cserkészközösségeinkért viselt 
felelősségünket, büszkén fog-
laljuk össze az alapokat, melyre 
cserkészközösségeink épülnek:
 A. Büszkén valljuk, és ragasz-
kodunk hozzá, hogy a magyar 
cserkészet ökumenikus valláser-
kölcsi alapokon nyugszik, mely – 
mint azt a történetünk bemutatta 

– nem bontható részekre.
 B. Önként vállaljuk az alapí-
tó atyáink által megfogalmazott 
cserkésztörvény és fogadalom 
derűs szigorúságát:

1. A cserkész egyeneslelkű és 
feltétlenül igazat mond.

2. A cserkész híven teljesíti kö-
telességeit, melyekkel Isten-
nek, hazájának, embertár-
sainak és a magyarságnak 
tartozik.

3. A cserkész ahol tud, segít.
4. A cserkész minden cserkészt 

testvérének tekint.
5. A cserkész másokkal szemben 

gyöngéd, magával szemben 
szigorú.

6. A cserkész szereti a természe-
tet, jó az állatokhoz és kíméli 
a növényeket.

7. A cserkész feljebbvalóinak jó 
lélekkel és készségesen en-
gedelmeskedik.

8. A cserkész vidám és meggon-
dolt.

9. A cserkész takarékos.
10. A cserkész testben és lélekben 

tiszta.

 Én, .... fogadom, hogy híven 
teljesítem kötelességeimet, ame-
lyekkel Istennek, Hazámnak, 

zös konferenciák lehetőségeiről, 
egyeztettek a Fórumos tisztkép-
zésről, valamint ismertették a 
„Határtalanul” táborok eredmé-
nyeit, és az ezzel kapcsolatos fel-
adatokat, tanulságokat.
 Az elmúlt időszak kiemelke-
dő eredményei közé tartozik az 
„Együtt Kárpátaljáért” program, 
melynek keretében adomány-
gyűjtés folyik. A Magyar Cser-
készszövetség és az Összmagyar 
Cserkésziroda koordinálásával 
önkéntes cserkészeket küldtek 
oda, mivel a sok vezető elván-
dorlása miatt nehézkessé vált a 
cserkészcsapatok fenntartása. Az 
új program rendkívüli sikereket 
tudhat maga mögött, ezért a szer-
vezők a folytatását tervezik. 
 A Külföldi Magyar Cserkész-
szövetség és a Romániai Magyar 
Cserkészszövetség beszámolt 
Jubileumi nagytáborukról, és 
meghallgatták az élménybeszá-
molót a Japánban tartott világ-
jamboree-ról is.
 A megbeszélést a Fórum jö-

vőbeli terveinek egyeztetésével 
zárták, ahol kitértek arra, hogy 
az egyes szövetségeket jelenleg 
milyen probléma megoldása fog-
lalkoztatja. 
 Az ülés másnapján a szövet-
ségek képviselői magyar nyelvű 
misén vettek részt, majd megte-
kintették Nyitra városának főbb 
nevezetességeit. 

A MCSSZF szajtószolgálata ■ 
 

 A 2016. évi második ülésre, 
melynek házigazdája a Vajdasági 
Magyar Cserkészszövetség volt, 
2016. október 7. és 9. között ke-
rült sor Újvidéken.
 Ezen szó esett a költségvetés-
ről, a következő félév terveiről, és 
bemutatásra került az iroda mun-
káját felmérő kérdőív összefog-
lalása is. Az Összmagyar Cserké-
sziroda igazgatója szólt a Határta-
lanul táboroztatás sikerességéről, 
fejlesztendő területeiről, valamint 
a Magyar Cserkészszövetségek 
Fórumának idei évi Almanachjá-

nak előkészületeiről is.
 Figyelmet szenteltek a szö-
vetségek közös területeire is, töb-
bek között a nevelési programra, 
egységes egyenruhára, és a ve-
zetőképzésre. Ezen területek kö-
zelebbhozására munkacsoportok 
fogják a részleteket kidolgozni. 
Megállapodtak továbbá abban, 
hogy Fórumszintű közös vezető-
képző konferenciát fognak tartani 
a következő évtől kezdve, hogy a 
szövetségek vezetőképző vezető-
tisztjei tanulhassanak egymástól, 
és a sikeres gyakorlatokat átvi-
hessék saját szövetségeikbe. 
 A képzésvezetők beszámoltak 
a közös képzések helyzetéről. A 
segédtisztképző tábor sikeresen 
lezajlott, 16-an tettek cserkész-
tiszti fogadalmat, a tisztképzésen 
pedig 14 jelölt vett részt.
 A ülés másnapján a résztvevők 
megtekintették Újvidéket, és ellá-
togattak a péterváradi várba is.

Varga Eszter, Összmagyar  
Cserkész Iroda ■
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MIT KÖSZÖNHETEK A CSERKÉSZETNEK?
 A fenti kérdésre a New York-i cserkészet 65. és a New York-i 46. sz. Bánffy Kata leánycsapat 50. évfor-
dulós megünneplésére  megfontolandó válaszok érkeztek egykori tagoktól, amelyekből néhányat itt kivona-
tosan közlünk. A zárójelben feltüntetett évszámok a beküldők aktív cserkészéveit jelzik.

Vállay Gyuláné Bakonyi Márta cs., Lake Monticello, Virginia, U.S.A. (1953-1955):
 Egy lelkes, fiatal csoportnak lettem tagja, ahol csak 
szépet és jót tanultam;  magyar közösségbe tartoztam, 
amely táplálta az Óhaza iránt érzett ragaszkodásomat, és 
amelyen keresztül bővíthettem a magyar irodalom, zene 
és történelem iránti érdeklődésemet és tudásomat.
 A cserkésztörvények értelmében közelebb kerültem a 
természethez, megismertem annak szépségét és megta-

nultam azt ápolni; ezt kertünk kiépítésében és gondozá-
sában teszem gyakorlatba, és gyermekeinket is a termé-
szet szeretetére neveltem.
 A táborozás és a számháború voltak a kedvenc élmé-
nyeim, ugyanakkor a hasonló hátterű ifjú lányokkal és fi-
úkkal együttműködni jó érzéssel telített el.

Koréh-Joós Ilona (Ika) cst., Budapest (1966-1981):  
 Elsősorban egy vezetői hozzáállást, amely szerint 
nincs megoldhatatlan probléma, csak lelkesíteni kell az 
embereket és együtt építkezni. A helyszín és az összetétel 
változik, a formula ugyanaz marad.   Azóta is ebből élek 
– jelenlegi őrsöm 30 emberből áll, a helyszín Budapest, a 
csapat neve MOL. 
 Ezenkívül, egy olyan közös élményt köszönhetek a 
cserkészetnek, hogy akárhol és akármikor találkozom 
régi cserkésztársakkal, egymásra találunk, mintha köz-
ben nem telt volna el 25 év.  A legváratlanabb pillanatok-

ban és helyzetekben bukkannak elő, mint például éjfélkor 
egy pályaudvaron Budapesten, ahol sítáborból megérke-
ző gyerekeket várnak didergő szülők és mellettem meg-
szólal egy „meglett” férfi, hogy „Ika, tényleg te vagy?” 
Régi, alig felismerhető New Brunswick-i cserkészről van 
szó, de rögtön elszállt a 25 év...
 Nagyon sok szeretettel üdvözlök mindenkit és a sok-
sok emlékből csupán négyet idéznék fel:  mozgótábor az 
Appalachian hegyekben, esős tábor Herefordban, tele-
fonkönyvakció, és padlócsere a cserkészotthonban.

Dr. Votin Violet rv., Pleasant Hill, Kalifornia, U.S.A. (1988-1996):
 – fiatal koromban megadta a vezetői kibontakozás le-
hetősegét és az abból való okulást,
 – jó barátságokat hozott létre, kreatív önkifejezésre 
adott alkalmat, például amikor tábortűzi számokat készí-
tettünk, és játékos oktatási eszközöket fejlesztettünk az 
őrsnek,
 – a magyar nyelv megőrzésére adott lehetőséget, és 

ezáltal a magyar és világkultúra értékelésére, például 
népdalok éneklésével és opera előadások látogatásával,
 – kifejlesztette bennem a bátorságot a táborozáshoz 
(még emlékszem a csomókra is!), 
 – a magyar cserkészet különleges témát jelentett az 
egyetemi felvételi összefoglalóhoz, ami sikeresnek bizo-
nyult. ■

embertársaimnak és a magyar-
ságnak tartozom. Minden lehetőt 
megteszek, hogy másokon segít-
sek. Ismerem a cserkésztörvényt 
és azt mindenkor megtartom.
 C. A magyar cserkészet sa-
játos eszközeivel segítjük az el-
múlt század viharaiban részekre 
szakított nemzetünk lelki és szel-
lemi egységének megőrzését.
 D. Hisszük, hogy cserkésze-
tünk nemzeti karaktere, benne 
kiemelten is a regöscserkészettel, 
egyedülálló módon gazdagítja a 
világcserkészetet.
 E. A cserkészet alapítójával 
valljuk az őrsi rendszer fontos-
ságát, és támogatjuk a magyar 

cserkészet egyedülálló (kiválasz-
tás, felkészítés, megbízatás) és 
többszintű (őrsvezető, segédtiszt, 
cserkésztiszt) vezetőképzését.
 F. A cserkésztestvériség tör-
vénye értelmében tiszteltjük és 
elfogadjuk más nemzetek cser-
készetének sajátos hagyománya-
it, kultúráját.
 G. Figyelemmel kísérjük a vi-
lágcserkészetben végbemenő fo-
lyamatokat és folyamatosan nyo-
mon követjük a WOSM (World 
Organization of the Scout Move-
ment, magyarul: A Cserkész Vi-
lágszövetség) ajánlásait.
 H. Sík Sándorral egyetemben 
valljuk, hogy a magyar cserké-

szet „önmagáért van: nem a fel-
nőtt nemzedékből indul ki, ha-
nem magából az ifjúságból. Az 
ifjúsági mozgalomban az ifjúság 
önmagának alkot elveket és a 
gyakorlati munkához szükséges 
berendezkedést.” De „nem sza-
kad el a felnőttektől és nem áll 
társadalmon kívül (...) a cser-
készet amellett, hogy újat akar, 
beilleszkedik a társadalomba s 
belülről fog hozzá javító munká-
jához.”¹ ■
__________
¹ Sík Sándor: A cserkészet. Magyar 
Szemle Társaság, Budapest, 1930. 
6-7.
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SZÜLŐKNEK

 Az Egyesült Királyság egyik 
tanári szakszervezete 10 éve in-
dítványozta, hogy a tanári szó-
kincsben lévő „bukás” vagy 
„kudarcvállalás” szót szüntessék 
meg, helyette pedig a „késleltetett 
siker” kifejezést használják. Noha 
a javaslat még nem érett meg az 
elfogadásra, rámutatott azonban 
arra, hogy a sok jót akaró felnőtt 
félti a fiatalokat a bukástól, illetve 
a kudarc vállalásától.
 Ez a félelem nemcsak a brit 
tanárokra vonatkozik, mondja dr. 
Elmore Tim, a „12 Elkerülhető 
Szülői Hiba”¹ c. könyvében. Az 
Atlanta székhelyű, közhasznú 
(non-profit) Growing Leaders 
(Felnövő vezetők) szervezet el-
nöke egy futball meccs alatti be-
szélgetésre így emlékszik vissza: 
„Nemrégiben hallottam, amint 
az egyik édesanya a másiknak 
mondta egy meccs elvesztése 
után, hogy mondjuk a gyerekek-
nek, hogy a meccs eredménye 
döntetlen volt.”  
 Lehet, hogy ez a hazugság 
vigaszként hatott – feltéve, hogy 
a gyerekek ezt elhitték – de nem 
lett volna építő jellegű. „Amíg mi 
szülők nem szeretjük ha gyerme-
künk megbukik vagy kudarcot 
vall, nem hiszem, hogy a gye-

rekek valóban érettebbé tudnak 
válni, ha az életben ilyet nem 
tapasztalnak – és ha lehet, minél 
előbb”, mondja dr. Elmore.
 Tulajdonképpen a kudarc 
vagy a bukás az egyben mind 
barát, edző és tanár is. Enélkül a 
gyerekek a kudarctól  félve nő-
nek fel (mivel sosem tapasztal-
ták), vagy motiváció hiányban 
szenvednek (mivel csak a puszta 
jelenlétért is díjat kapnak). És ez 
még nem minden. „Azok a gye-
rekek akik a képességüket soha 
nem tették próbára, érzelmileg 
törékeny fiatal felnőttekké vál-
hatnak, akik aggodalomra és de-
presszióra lesznek hajlamosak,” 
mondja dr. Elmore.
 Az is lehetséges, hogy szem-
bekerülnek az úgynevezett bu-
meráng hatással. Dr. Elmore 
elmondja, hogy nem is tudja 
számon tartani azon egyetemi do-
censek számát, akik azt állítják, 
hogy mostanában egy 26 éves 
az új 18. „A fiatalok hazaköltö-
zésének oka nem a nehéz gaz-
dasági körülmények. Amikor én 
diplomáztam, nagyon nehéz volt 
a gazdasági helyzet, de sosem 
gondoltam arra, hogy hazaköl-
tözzek,” állítja dr. Elmore. „Jobb 
munkát végeztünk a gyerekeink 

megvédésében, mint az életre 
való felkészítésben.” 
 Akkor hogyan lehet gyere-
keinket felkészíteni az életre és 
elérni azt, hogy ne költözzenek 
vissza a családjukhoz 26 éves ko-
rukban? Erre dr. Elmore három 
stratégiát javasol.

1. Teremtsünk biztonságos kör-
nyezetet a kudarc vállalásához.
 Az első stratégia az, hogy te-
remtsünk olyan tanulási helyze-
teket, ahol a kudarcvállalás szí-
vesen látott. Például, amikor dr. 
Elmore gyerekei kisebbek voltak 
és a feleségével felnőtteknek házi 
összejövetelt rendeztek, kisebb 
feladatokat adtak nekik. (Ilyes-
mi cserkészcsaládoknál a norma 
kellene, hogy legyen – a szerk.) 
„Gyerekeink megtanulták a ven-
dégvárás fortélyait; hogyan kell 
őket az ajtónál köszönteni, máso-
kat egymásnak bemutatni, segíte-
ni a kabátjaik levételével és fel-
akasztásával, segíteni az étel és 
az ital felszolgálásával”, mondja 
dr. Elmore. „Először a gyerekek 
azt hitték, hogy ez valahogy el-
túlzott, de biztonságos környe-
zetben megtanulták az emberi 
kapcsolatok fejlesztését, és most 
már kényelmesen és otthon érzik 

A BUKÁS IS EGY OPCIÓ, VAGYIS: 
A KUDARCVÁLLALÁS IS VÁLASZTÁSI LEHETŐSÉG
Gyereknevelés a „Trófea Generáció” társadalmában
 Az alábbi cikk az Amerikai Cserkészszövetség (B.S.A.) „Scouting” c. magazin 2015. március-áprilisi 
számában jelent meg, „Failure is an Option” címen, név nélkül. Engedéllyel közölve.



16

magukat a különböző korosztá-
lyokkal való kapcsolatok kiépíté-
sében.” 
 A cserkészmozgalom felépíté-
se is olyan, hogy a gyerekeknek 
és kamaszoknak egyaránt bizton-
ságos körülményeket teremtsen, 
hogy a kudarcokból vagy elbuká-
sokból tanulhassanak.

2. Mutassuk meg a kudarcvál-
lalás vagy bukás előnyeit.
 A következő lépés dr. Elmore 
szerint az, hogy mutassuk meg 
a bukás vagy a kudarc előnyeit; 
talán kezdve azzal amin magunk-
nak is keresztül kellett menni, 
vagy beszéljünk a hírességek bu-
kásairól. A 12 Elkerülhető Szülői 
Hiba c. könyvében például dr. 
Elmore a híres kosárlabdázó Mi-
chael Jordant idézi: „Több, mint 
9000 kosárra dobást rontottam 
el a karrierem alatt. Majdnem 
3000 mérkőzést vesztettem el. 
Huszonhatszor bízták rám a mér-
kőzést eldöntő dobást, amelyet 
elrontottam. Az életemben újra 
és újra és újra elbuktam. Ezért is 
voltam sikeres.” 
 Amikor dr. Elmore gyerekei 
nőttek fel, a családja hetente tar-
tott tudományos jellegű beszél-
getéseket. A Felnövő Vezetők 
stratégiáját használva, különböző 
képeket használtak a beszélgeté-
sek beindítására. „Egy kép többet 
ér, mint 1000 szó”, mondja dr. 
Elmore. „Sokszor ezek a képek 
nagy emberekről indítottak be-
szélgetést, mint pl. Thomas Edi-
son, Bill Gates vagy Abraham 
Lincoln (párhuzamba vonva híres 
magyarok esetében, például Jed-
lik Ányos, von Neumann János  
vagy Deák Ferenc – a szerk.), 

akik életútjuk során sokszor hi-
báztak, tévedtek, vagy kudarcot 
vallottak.  

3. Segítsük a bukást barátnak 
tekinteni.
 Végezetül, dr. Elmore azt 
mondja, hogy „változtatni kell a 
mutatórendszeren gyerekeink si-
kere érdekében. Az igyekezettel 
kapcsolatban kell bírálat is, de a 
jó gyekezetet is el kell ismerni, 
akár sikerrel, akár kudarccal jár. 
Ha egyszer gyerekeink felismerik 
azt, hogy az életben a cél nem a 
bukás elkerülése, akkor azt köny-
nyebben elfogadják. Amit meg 
jutalmaznak, az meg fog ismét-
lődni.”
 Amikor a gyermekünk elbu-
kik, meg kell nézni, hogy miért. 
Igyekezett-e eléggé és nem felelt 
meg a várakozásoknak, vagy va-
lójában nem is igyekezett? „Túl 
gyakran azért buknak el, mert 
nem tesznek bele elég erőfeszí-
tést”, mondja dr. Elmore. „Tanul-
mányok kimutatják, hogy azokat 
a gyerekeket akiket inkább »tö-
rekvésükért« vagy »igyekezetü-
kért« dicsérnek meg és nem az 
eszességükért vagy okosságu-
kért, azok ellenállóbbá válnak, 
és a felnőtté válás során szembe 
tudnak nézni a nagyobb kihívá-
sokkal is. Úgy gondolom, hogy 
az egyetlen kudarc vagy bukás 
ami ártalmas az az »igyekezet hi-
ánya«.”  
 Ha dicsérünk, azt megfelelő-
képpen tegyük; „Carol Dweck, a 
stanfordi egyetem pszichológusa 
emlékeztet arra, hogy olyan tu-
lajdonságokat dicsérjünk, ame-
lyeket a gyerek befolyásolni tud 
(például igyekezet, törekvés vagy 

erőfeszítés, átélés4 vagy straté-
gia), ellentétében olyanokkal, 
amelyeket nem tudnak (például 
az eszesség, okosság vagy szép-
ség),” mondja dr. Elmore.

4. Sorompókról és útakadá-
lyokról.
 Dr. Elmore rámutat arra, hogy 
az élet során mindenki ütközik 
akadályokba. A kihívás az, hogy 
ezeket az akadályokat sorompó-
nak² tekintjük-e, ahol valameny-
nyit fizetned kell és utána tovább 
mehetsz, vagy inkább mint úta-
kadálynak³, ahol megakadsz, de 
meghatározatlan időn belül majd 
újra tovább indulsz. Minél koráb-
ban megtanulják a gyerekek ezt a 
leckét, annál sikeresebbek lesz-
nek. 
 „A gyerekeinket elő kell ké-
szítenünk a rugalmasságra, el-
lenállóságra”, mondja dr. Elmo-
re. „Fel kell készíteni a gyereket 
az útra, ahelyett, hogy az utat 
egyengetnénk a gyermeknek.” És 
a legjobb módja ennek, hogyha 
hagyjuk őt elbukni is.
 Ez visszavezet bennünket az 
egyik brit tanárok szervezetéhez: 
a javaslatuk helyes volt; csupán 
fordítva gondolták. A bukás való-
jában csak egy másik szó a „ha-
lasztott siker” kifejezésre. ■
__________
¹ Elmore, Tim: 12 Huge Mistakes 
Parents Can Avoid: Leading Your 
Kids to Succeed in Life. Harvest 
House Publishers, Eugene, Oregon, 
U.S.A., 2014.
² a szerző a tollbooth (úthasználat-
idíj-fizetőhely) szót használta
³ a szerző a roadblock szót használta
4 A szerző az empátia (angolul „em-
pathyˮ) szót használta
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 Első 10 perc: A 10 kávéskanálnyi cukor felrob-
ban a szervezetedben. (a napi ajánlott mennyiség 
100%-a). Nem fogsz azonnal hányni, ahogyan erre 
a rettenetesen túl édességre elvileg reagálnod kelle-
ne, mert a foszforsav az italban tompítja az édes ízt, 
így bent tudod tartan ezt a kotyvalékot.

 20 perc múlva: A vércukorszinted az egekben, 
amit inzulintermeléssel kompenzálsz. A májad az-
zal próbál segíteni, hogy annyi cukrot bont le zsírrá, 
amennyit csak tud. (És ebből épp elég van most.)

 40 perc múlva: A koffein felszívódása megtör-
tént, a pupilláid kitágulnak, emelkedik a vérnyomá-
sod, ezért a májad kénytelen több cukrot pumpálni 
a véredbe. Az adenozin receptoraid most már blok-
kolva vannak, nehogy elszédülj.

 45 perc múlva: A tested megemeli a dopamin 
szintedet, stimulálva ezzel az agyad élvezetköz-
pontjait. Élettani szempontból hasonlóan működik 
a heroin, mellesleg. Itt megjegyzendő, hogy élettani 
szempontból a heroin is hasonló hatással van az em-
beri agyra.

 1 óra múlva:

  • A foszforsav megköti a kalciumot, a magnézi-
umot és a cinket a vastagbélben, ezzel felgyorsítja 
az emésztést.

  • Ezt fokozza a magas cukorszint és a mestersé-
ges édesítőszerek szintén fokozzák a kalcium vize-
lettel történő ürítését.

  • A koffein vízhajtó jellege is közrejátszik ebben.

  • Most már biztos lehetsz abban, hogy szépen ki-
ürítetted a kalciumot, a magnéziumot és a cinket, 
ami a csontokban volt elraktározva, hogy azokat 
erősítse, és ugyanakkor megszabadultál az értékes 
nátriumtól, az elektrolitoktól és a víztől is.

  • Amint a tornádó benned kezd lecsendesülni, el-
kezdődik a cukor-összeomlás. Irritált és kedvetlen 
leszel. Mostanra kiürítetted az összes vizet is, ami 
a kóládban volt, mindazzal a sok értékes tápanyag-
gal együtt, amit a tested arra szeretett volna hasz-
nálni, hogy hidratálja a szervezeted, vagy hogy 
egészséges, erős csontokat és fogakat építsen.

 Hasznos információ
 A Cola (kóla) aktív hatóanyaga a foszforsav, me-
lynek PH-értéke 2,8. Ez egy vasszöget 4 nap alatt 
fel tud oldani. A foszforsav kioldja a csontokban 
lévő kalciumot, és hozzájárul a csontritkulás kial-
akulásához. A Cola szirupot koncentrált formában 
szállító tartálykocsikat különösen korrózióállók, 
és ezeket a tartálykocsikat ‘veszélyes anyagokat 
szállító‘ jelző táblával kell ellátni. A szirupot a Cola 
forgalmazók már 20 éve használják a teherautók 
motorterének tisztítására!

 • Továbbá, a napi 12-unciás kóla fogyasztása 
hozzájárul súlyod megnövekedéséhez, valamint 
magasabb a veszélye a 2-es típusú diabétesz 
kialakulásának, azaz cukorbetegségnek.
 • A rendszeres kólaivástól nagyobb az esély a 
hasnyálmirigyrák kialakulására is. 
 • Természetesen a rendszeres Coca-Cola 
fogyasztás hosszú távon van káros hatással a 
szervezetre. Az időnkénti ivása csökkenti a hosszú 
távú káros hatását. 

Már csak az a kérdés, mit szeretnél inkább: 
Egy pohár vizet vagy egy kólát?

Egyes cikkekben arról írnak, hogy a kóla a fogyasz-
táson kívül nagyon sok mindenre jó: 

1.  Zsíreltávolító hatása van, így kifejezetten haté-
kony a zsírfoltok eltüntetésére.

2.  Rozsdaölő, könnyedén fellazítja a rozsdás csava-
rokat.

KÓLA HATÁSA A SZERVEZETRE 
PERCRŐL PERCRE
 Felhívjuk a figyelmet az úgynevezett kólamérgezésre. Még mindig sok cserkész, sőt vezető is akad, aki 
rendszerességgel issza a kólás italokat. Az alábbiakban láthatjuk, hogy valóban ijesztő hatása van a szer-
vezetre. Óvjuk cserkészeinket  a kóla ivástól, cserkészfoglalkozáson ne engedjük annak fogyasztását. 



18

3.  Az olajat is oldja, kitűnően lehet tisztítani vele az 
olajfoltos padlót.

4. Savtartalma miatt megöli a meztelen csigákat.
5.  Ha kólába áztatjuk a leégetett serpenyőket, öblí-

tés után tisztán találjuk azokat.
6.  A vízforralót, a gépkocsi akkumulátort és a mo-

tort is remekül tisztítja.
7.  Csillogóvá teszi a fémpénzt.
8.  Megtisztítja a fugát.
9.   Oldja az emberi és az állati fogat, ha hosszabb 

ideig zárt tartályban tartjuk.
10.  Ha rágógumi akadt a hajunkba, ne essünk két-

ségbe. Áztassuk egy pohár kólába az összerá-
gózott hajvéget, majd pár perc után töröljük le.

11. Tisztítja az üvegporcelánt.
12.  Piszkos a medencénk? Öntsünk a vízbe két liter 

kólát és kitisztul.
13. A diétás kóla szőkíti a hajat.
14.  A foltos szőnyeget súroljuk át kólával, majd öb-

lítsük le szappanos vízzel.
15.  A kóla kiváló vécétisztító. Öntsük bele a kagyló-

ba, majd egy idő után öblítsük le.
16. Kitűnő polírozó és krómozó.
17.  Eltávolítja a fémbútorokra száradt festékcsíko-

kat.

Esetleg próbálta már valaki?

Források: 
nutritionresearchcenter.org; vargamakai.com 
The RenegadePhamacist.com ■

 Komoly következményekkel járhat, és nagy 
mértékben befolyásolja a gyógyulást ha sebesülés 
vagy sérülés ellátásakor habozunk vagy azt nem 
megfelelőképpen kezeljük. Mégis sok páciens a 
gyakori sérüléseket tévesen kezeli. A The Doctors 
amerikai tévé program házigazdái megkérdezték 
kollégáikat – némelyik közülük az ország legkivá-
lóbb sürgősségi osztályain dolgozik, – hogy ismer-
tessék a tévhiteket.

1. hiba: Az égés nem elég hosszú ideig való ke-
zelése
 Ne használjunk vajat vagy jeget – a legjobb 
módszer a bőrön lévő égés enyhítésére az égési 
sebnek a hideg víz alá helyezése. Erre néhány má-
sodperc vagy perc nem elég; legalább 10-20  percig 

kell folyatni a vizet az égési pontra, mondja dr. Jeff-
rey Pellegrino, az amerikai Vöröskereszt tagja. „Az 
égéstől eredő hő a bőr mélyebb berkeibe behatol és 
a bőrt folyamatosan károsítja azután is, miután a bőr 
felületét lehűtöttük,” mondja. „A hidegnek a bőrön 
át kell itatódnia azért hogy további károsodást elke-
rüljük.”  

2. hiba: Orrvérzés esetén a fej hátrahajtása 
 Ez esetben a vér a torok aljába megy, ami a ful-
doklást vagy köhögést idéz elő.  Ehelyett direkt 
nyomást  gyakoroljunk az orra: csípjük be az orrot, 
de a fejet tartsuk természetes helyzetben, az állka-
pocs maradjon a földszinttel párhuzamosan. Üljünk 
le és maradjunk lazított helyzetben.

HÉT VESZÉLYES HIBA  
ELSŐSEGÉLY NYÚJTÁSNÁL
 Az alábbi hibák megtalálhatók a „Reader’s Digest” 2015. december 4-i internetes kiadásában.

Hét tévedés elsősegély nyújtásnál, amely veszélyesebb mint gondolnád!
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3. hiba: Ficamra, rándulásra vagy törésre mele-
get tenni
 „Eleinte mindig hideg borogatást alkalmaz-
zunk,” mondja dr. William Gluckman, az Urgent 
Care Association of America (Amerikai Mentős 
Szövetség) szóvivője. A jegelés segíti a dagadás 
csökkentését, míg a hő a vérkeringést fellendíti, ami 
a daganatot fokozza. Tartogassuk a meleg boroga-
tást a hátgörcsre.

4. hiba: Sérült szemből az idegen test eltávolítá-
sának kísérlete 
 Csak súlyosbítjuk a helyzetet ha keresgéljük azt 
ami irritálja a szemet és maradandó kárt is okoz-
hat. Ehelyett védjük a szemet – erősítsünk papírpo-
harat föléje ragasztószalaggal úgy, hogy semmi ne 
kerülhessen bele – és folyamondjunk azonnali se-
gítségért. Az egyetlen kivétel, ha vegyszer kerül a 
szembe; ez esetben kb. 15 percig vízzel öblögessük. 

5. hiba: Géz eltávolítása vérző sebről
 „Ha a kötözőpólya  a vértől átnedvesedik, ne 
emeljük le, hogy újat tegyünk rá – egyszerűen egy 
friss kötözőkendőt helyezzünk annak a tetejére,” 
mondja Chris Cebollro, a St. Louis-i Christian Hos-
pital sürgősségi osztályának főorvosa. A vérrögök 
megsokszorozódása elősegíti a vérzés megállítását; 
a régi géz levevése ezt meggátolja és a vérzés újra 
kezdődhet. Ha ez történik, gyakoroljunk nyomást a 
sebre ameddig a vérzés eláll, utána öblitsük ki a se-
bet (fertőzés elkerülése végett), kenjünk rá antibio-
tikum tartalmú kenőcsöt (amennyiben az illető nem 
allergiás rá), és a sebet kössük be újra. 

6. hiba: Autóbaleset után a segítségkérés elmu-
lasztása
 Ha az autó súlyos károkat szenvedett, menjünk a 
kórházba kivizsgálásra, még akkor is, ha nem érzünk 
semmi rendellenességet.  „Az emberi testnek az ad-
renalinnel-fűtött, harcolj-vagy-menekülj (angolul fi-
ght-or-flight response) automatikus reakciója eleinte 
palástolja a fájdalmat,” mondja Cebollero. „Eltelhet 
10 perc, de akár két óra is addig amíg valamit ér-

zünk.”  A helyszínre érkező mentősök nem zárják ki 
az esetleges agyvérzést vagy csonttörést sem.

7. hiba: Megnehezíteni a mentősöknek, hogy 
megtaláljanak 
 Például ha egy méh a hátsó kertedben meg-
csíp, és komoly allergiás reakciód lesz. Legelőször 
kérj meg valakit, hogy hívja fel a 911-es számot. 
(Amerikában ez a mentő vagy sürgősségi szám*; 
Magyarországon 112). Utána menj ki a ház elé, a 
bejárathoz. Ha a vendéglőben valaki fuldoklik? Ne 
menjen a mellékhelyiségbe! „Emberek halnak meg 
vendéglőkben fuldoklás miatt, mert nem akarják az 
ott lévő vendégeket zavarni. Összeesnek, és senki 
sem tudja miért”, mondja Pellegrino. Maradjunk 
olyan helyen ahol az emberek segíthetnek rajtunk.

*A KMCSSZ-beli országokban a következő 
számok a mentők, ill. sürgősségi számok:

Amerikai Egyesült Államok:  911
Argentína: 101
Ausztria: 112, 122
Ausztrália: 112 mobilon/000
Brazília: 911
Belgium: 112 mobilon/101
Egyesült Királyság: 112, 999
Franciaország: 112, 15
Hollandia: 112
Kanada: 911
Németország: 112
Svájc: 144
Svédország: 112
Venezuela: 171

 ■
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 A tapasztalat azt mutatja, hogy a gyerekek sze-
retnek szerepelni, szeretik bemutatni tudásukat. 
Tehát kiindulhatunk abból, hogy lelkes gyerekgár-
da áll mögöttünk. Igyekezzünk tehát a helyi adott-
ságokkal úgy gazdálkodni, hogy ügyes program 
összeállításával és jó szervezéssel a legjobb ered-
ményt érjük el.
Csapatlétszám: 50 fő, ebből
Kiscserkész (fiú, leány) 20 fő
Leánycserkész, 10-12 évesek   5 fő (Vadrózsa őrs)
Leánycserkész, 12-14 évesek   5 fő (Tulipán őrs)
Leánycserkész, 14 éven felüliek   5 fő (Tátika őrs)
Fiúcserkész, 10-12 évesek  5 fő (Medve őrs)
Fiúcserkész, 12-14 évesek   5 fő (Sirály őrs)
Fiúcserkész, 14 éven felüliek 5 fő (Sólyom őrs)

 A parancsnok legkésőbb október közepén ösz-
szehívja a raj- és őrsvezetőket, és a csapat gyereka-
nyagának ismeretében bemutatja nekik a saját maga 
által felvázolt karácsonyi programot. Az egyik fő elv 
mindjárt a kiindulásnál az legyen, hogy lehetőleg 
mindenkit vonjunk be és foglalkoztassunk. Ha tö-
megszámokat rendezünk, esetleges megbetegedések 
nem okoznak fennakadást. A versek, énekek, zenei 
számok legyenek magyar karácsonyi jellegűek.

Műsor
1.  Karácsonyi köszöntő (ének- vagy szavalókórus, 

Tulipán és Medve őrsök) 5 perc
2. Szavalat (kiscserkész) 2 perc
3.  Kiszenekar (hegedű, zongora, furulya stb.), bár-

mi elérhető szóló hangszer  
a csapaton belül: játsszák a nagyobb cserkészek; 
triangulum, xilofon, dob: 
játsszák a kiscserkészek, akiknek még nincsen 
zenei előképzettségük 7 perc

4.  Ahogy mi karácsonyoztunk... (rövid, meseszerű, 
vidám visszaemlékezése egy felnőttcserkésznek, 
közkedvelt cserkészszülőnek, vagy meghívott 
vendégnek) 8-10 perc

5. Énekszám vagy szavalat (érettebb cserkész) 3 perc
6. Betlehemes játék 15 perc
7.  A csapatparancsnok zárószavai (megkérheti a 

jelenlevőket, hogy a gyerekekkel  6-8 perc 
együtt énekeljenek közösen néhány karácsonyi 
éneket)

8.  A közös éneklés után ajándékok kiosztása és 
kávézás 

Készülődés és lebonyolítás
 Tehát a „vezérkar” előtt van a műsor. Őrs- és raj-
vezetők közül, aki tud, adjon ötletet és javaslatot.
 1. A végleges műsor megállapítása után válasz-
szák ki a szereplőket és a művészeti vezetőket (be-
tanítókat). Ajánlatos – ha a létszám megengedi – 
tartalékról gondoskodni.
 2. Konkrétan szögezzük le a műsorszámokat; 
például Móra László: Karácsonyi imádság c. ver-
se, vagy „Krisztus Urunknak áldott születésén...” 
Ének- és furulyaszám.

3. A műsorban a 3. sz. alatt feltüntetett műsor-
számot – ha van valaki elérhető némi zenei előkép-
zettséggel – rendkívül ügyesen, főleg kiscserkészek 
bevonásával lehet megoldani. (Triangulum és xilo-
fon beállítása.)
 4. A műsor 4. számához, ha lehet, gondoskod-
junk helyettesről. Alapvető kívánalom az, hogy az 
illető öntudatos cserkészbarát vagy szülő legyen.
 5. A felvázolt műsorban általános irányelv az 
lehet, hogy a betlehemes játékba vonjuk be a na-
gyobbakat (12 éven felüliek, ez a házhozjárást is 

A CSAPAT KARÁCSONYI  
ÜNNEPÉLYÉNEK TERVE
 Az alábbi tervet Baránski Kata (1922–2011) cserkésztiszti disszertációs anyagából vettük, mintaként, 
némely helyen kiegészítve. A terv vegyes csapatokra és testvércsapatokra egyaránt vonatkozik. Felhaszná-
lás esetén, a helyi adottságoktól függően kell változtatni rajta.
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megkönnyíti), a kiszenekarban viszont szerepel-
jenek a kicsik és néhány nagyobb, aki valamilyen 
szólóhangszert játszik.
 6. Az egyes betanítókkal a parancsnok, illetve a 
főrendező, állapodjék meg a próbák időpontjában és 
tartalmában. (Helyes, ha a próbák cserkészfoglalko-
zások után vannak.)
 7. Gondoskodni kell a szöveg és kotta kiírásáról, 
illetve sokszorosításáról.
8. A parancsnok állapodjék meg az őrsvezetőkkel, 
hogy minden foglalkozásra iktassák be a karácsonyi 
énekek tanítását.
 9. Számba kell venni azokat a szülőket, akik 
majd később a betlehemezésnél szállításról gondos-
kodnak, valamint azokat, akik a meghívókat kikül-
dik.
 10. Szervezzen telefonbizottságot a szülőkből és 
cserkészbarátokból, akik aztán felhívják az elérhető 
magyar családokat egy ilyenfajta szöveggel: „Cser-
készcsapataink betlehemesei december 9-én este 7 
órakor szeretnék kedves családjukat felkeresni, kér-
jük, hívják meg barátaikat és szomszédjaikat is...” 
stb. 
 11. Esetleg hívassuk meg magunkat a nem ma-
gyar családokhoz és intézményekhez is a betlehe-
mes játékkal. Ebben az esetben, a befogadó ország 
nyelvén ügyesen szerkesztett ismertetőt adjunk 
mindenkinek. Esetleg egyik cserkészszereplő elő-
szóval, nem magyar nyelven ismertetheti a műsort. 
 12. Betlehemesek: ne feledkezzünk el ágyban 
fekvő, mozgásképtelen testvéreinkről. (Cserkész-
szolgálat!)
 13. Az őrsvezetők állapodjanak meg, hogy mi-
lyen, lehetőleg maguk készítette ajándékkal lepik 
meg egymást és szeretteiket. Az ajándékok kiosztá-
sát őrsi alapon végezzük, mivel a cserkészek jól is-

merik egymást, és egymásnak ajándékoznak – felső 
határral megszabott összegű, nem költséges – aján-
dékot.
 14. Jelöljünk ki két-három cserkészmamát, akik 
megszervezik a műsor utáni kávézást. 
 15. A parancsnok, illetve rendező, hétközben 
telefonon (ma már lehet drótpostán is) érdeklődjék 
a betanítóknál, egy-egy szereplőnél, hogy hogyan 
megy a munka, és van-e segítségre szükség.
 16. Látogassa a próbákat és ott is érdeklődjék, 
hogy milyen segítség kell. Ha kell, akkor azonnal 
intézkedjék.
 17. Minél több embert mozgatunk, annál széle-
sebb körű lesz az érdeklődés, és mivel a lelkesedés 
ragadós, annál sikeresebb lesz az ünnepség.
 18. Ügyelni kell a szellemre a szereplőgárdán 
belül. Egészséges versengésnek helye van a cserké-
szetben. Az irányelv azonban az legyen, hogy ki tud 
jobb és kiválóbb munkával és szeretettel példát adni 
a többieknek.
 Vigyázzunk arra, hogy a betanítók egyéni szim-
pátiájukat vagy antipátiájukat ne éreztessék a sze-
replőkkel. Ha erre a pontra nem ügyelünk, az egész 
szereplőgárda szellemét szeretetből a gyűlölködés 
felé fordíthatjuk. Úgy gondolom, hogy ha a felso-
rolt szempontokat szem előtt tartjuk, az ünnepség 
jól fog sikerülni.
 
Összefoglalva, a főbb szempontok a következők:
a) idejében megindítani a munkát;
b) elkészíteni a gyakorlati terveket;
c) kiválasztani a szereplőket és betanítókat;
d) gondoskodni megfelelő propagandáról;
 és mindebbe, mint minden egyéb tevékenysé-
günkbe is, egészséges szellemet vigyünk bele. ■

 Tudod-e, hogy Uruguay nemzeti himnuszának az Orientales, la Patria o la tumba (Ke-
letiek, a haza vagy a sír!), szövegét Francisco Acuña de Figueroa, a dallamát pedig a ma-
gyar származású Francisco José Debali, azaz Debály Ferenc József (1791-1859) szerezte 
1845-ben? E szerzőpáros nevéhez fűződik Paraguaynak Paraguayos, República o Muerte 
– Paraguayiak, köztársaság vagy halál! című nemzeti himnusza is. Wikipédiából 
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 Elhalálozott cserkészvezetőink életét és tevékenységét példamutatásként 
állítjuk a fiatalabb vezetők elé, hogy emléküket és a magyar sorsban részesült 
színes életútjukat megőrizzük. Az örök világosság fényeskedjék nekik! Szerk.

† HAZAMENT † 

 Locker M. Margit cscst., Boldogasszony Is-
kolanővér. (Zalaegerszeg, 1945. május 7-Budapest, 
2016. szeptember 14). Margit nővér azokhoz a ma-
gyarországi nevelőkhöz tartozott, akik a rendszer-
változás előestjén elsőként feleltek Bodnár Gábor 
hívására, jöjjenek el Fillmore-ba, ismerjék meg 
cserkészetünket, és ennek alapján segítsenek újra 
elindítani Magyarországon a kommunizmus ál-
tal megszüntetett és üldözött cserkészmozgalmat. 
Margit 25 társával 1989 augusztusában részt vett a 
központi cserkésztisztképző táborunkon. Csoport-
ján belül is elsők között értette meg a cserkészet lé-
nyegét, vagyis hogy jellemnevelő intézmény, hogy 
formalitásaink, egyenruhánk, kiképzési játékaink, 
tábori életünk csupán eszközök, módszertani kere-
tet adnak az Istenhívő, testileg és lelkileg kiegyen-
súlyozott, egészséges ifjúság neveléséhez. Ez akkor, 
a kommunista diktatúrából épp csak felocsúdott fi-
atal nevelők között nem volt magától értetődő, úgy 
jöttek közénk, hogy irtóztak az egyenruhától, a me-
neteléstől, sorbaállástól, üres katonásdit véltek látni 
benne, és bizony az első napokban lázadtak is szo-
kásaink ellen. Margit karizmájával, példaadásával 
és remek humorával áthangolta a társaságot Fillmo-

re-ban, és ezzel hatékonyan hozzájárult a mag kike-
léséhez, amely pár éven belül fiatal vezetőket adott 
az újrainduló magyarországi, sőt egész Kárpát-me-
dencei magyar cserkészetnek. Margit attól az 1989-
es tábortól kezdve, 1990 és 1994 között, mint veze-
tő részt vett mind a négy KMCSSZ szervezésében 
megrendezett kárpát-medencei cserkésztisztképző 
táboron, egyik oszlopa lett az újra kezdő Magyar 
Cserkészszövetségnek és rendjének több iskolájá-
ban irányította a cserkészmunka kezdetét.
 Locker Margit nőver valódi nevelő volt: lelke-
sítő tanár, osztályfőnök, lelki kísérő. Diákjait az 
irodalmon és zenén keresztül a humánum felé ve-
zette. Nemcsak a cserkészet újraindításában vet-
te ki részét: az újra induló női szerzetesrendekért 
munkálkodott; évekig igazgatta a szegedi Karolina 
Iskolát; novícia mesternő képzést szervezett a buda-
pesti Patrona Hungariae iskolában; teológiaképzést 
alapított; lelkigyakorlatokat; bibliakört vezetett, és 
mindig, mindenkire ráért, aki gondjaival, kételyei-
vel, vagy örömhíreivel kereste fel.
 Megható gyászünneppel búcsúztatták Margit 
nővért társai, volt diákjai, cserkészei, és lelki gon-
dozottjai. Volt tanítványa, az intézet jelenlegi igaz-
gatója mondta el a gyászbeszédet, majd tíz perces 
rövidfilm keretén belül Margit életútja került bemu-
tatásra. Mindkettő itt található, a Boldogasszony Is-
kolanővérek internetes kiadványán keresztül. Szívet 
melengető mindkettő. http://www.iskolanoverek.
hu/hir/. Isten veled, Margit nővér, nyugodjál béké-
ben!

Némethyné dr. Kesserű Judit cscst., szöv. tb. elnök 
■
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A Vezetők Lapja terjesztői

Központi elosztó: Bodnár Ágnes cscst.;  Amerikai Egyesült Államok – Boston: Gyurcsán Ferenc 
cst.; Buffalo: dr. Forgáchné Katalin cscst.;  Chicago: Stétz Andrea st.;  Cleveland: Mészárosné Vares-
ka Andrea cscst.;  Florida: III. Apáthy László cst.; Garfield: Bodnár Ágnes cscst.;  Los Angeles: Tóth 
Attila cscst.;  New York: Órai Elvira st.;   New Brunswick: dr.  Horváth István cst.;  San Francisco: 
Némethyné Csepeli Diana cst.;  Washington: Kőlüsné Paulovits Judit cst.;   Magyar Tanya/Pennsyl-
vania: dr. Lengyel Emília st.; Wallingford, Connecticut: Gál András cst.; Ausztrália – Kovássy Ma-
rianne cscst.;  Dél-Amerika – Argentína: Lomniczy Mátyás cscst.;  Brazília: Dömötörné dr. Hársi 
Sarolta cscst.; Venezuela: Udvarosné Szabadics Zsuzsa cst.;  Európa – Ausztria: Csernay Roberta 
cst.;  Németország: dr. Grynaeus Péter cscst.; Svájc: Pilinszky Katalin cscst.;  Európa többi országai: 
dr. Grynaeus Péter cscst.;  Kanada – Calgary: Pintér János cscst.; Hamilton: Jankuráné Hajdu-Né-
meth Ágnes cscst.;  Montréal: Pelikánné Vermes Anikó cst.;  Ottawa: Ács Szandra cst.; Toronto: 
Kontra Tamás cst.;  Kanada többi városai: Pintér János cscst.;  Magyarország és a Kárpát-medence 
többi országai: Fischer Viktor cscst.

Az „e-mail” szó magyarul

Hány fajtát ismersz? Hány fajta néven lehet megnevezni? Melyik a legmagyarosabb?

 A csillaggal (*) jelölt kifejezések megtekinthetők az elektronikus angol-magyar SZTAKI 
szótárban, és eszerint is elfogadottak a magyar nyelv használatában.

drótlevél* emil ímél
drótposta* émil villanyposta 
e-cím e-levél* villámlevél
email* e-posta villámposta
e-mail elektronikus levél*
email-cím* elektronikus posta

 Meg kell mutassam az embereknek, hogy nem a vagyon teszi az urat, hanem az erkölcs. 
És hogy nem a rendszerek a fontosak az emberiség életében, hanem a hűség, a tisztesség 
és a jóakarat. (Wass Albert: Elvész a nyom).

 A válasz a 10. oldalon található kérdésre: 2. sz. Bodnár Gábor vcscs. (Boston, Massa-
chusetts, USA), 3. sz. Beodray Ferenc vcscs. (Wallingford, Connecticut, USA), 4. sz. Dr. 
Bátori József vcscs. (Washington, D.C., USA), 7. sz. Erős Gusztáv cscs. (New York, New 
York, USA), 9. sz. Jámbor Lajos vcscs. (Venice, Florida, USA), 27. sz. Kaszap István cscs. 
(Hamilton, Ontario, Kanada), 75. sz. Sík Sándor vcscs. (Genf, Svájc), és 79. sz. Dr. Kozma 
György S.J. vcscs. (Innsbruck, Ausztria).



Vezetők Lapja
(63. évf.  *   119. sz. *  2016 ősz)

Külföldi magyar cserkészvezetők, felnőttcserkészek és cserkészszülők lapja.
Megjelenik évente kétszer. A lap elektronikus formában a KMCSSZ honlapjáról is letölthető, a sajtó leágazásról. 

Lapzárta: február 15 és szeptember 15.
Kiadja a Külföldi Magyar Cserkészszövetség

2850 Route 23 North, Newfoundland, NJ  07435, U.S.A. 
Telefon: 973-874-0384. Honlap: www.kmcssz.org. Cserkészbolt: cserkeszbolt@yahoo.com

Szerkesztőbizottság 
Főszerkesztő: Fischer Viktor cscst. (Wantagh, New York, USA). Társszerkesztő: Lendvai-Lintner Imre cscst. (Morris Plains, New 
Jersey, USA). Munkatársak: Cseh Gábor Anna cst. (Newtown, Connecticut, USA), Csermely Péter cst. (Toronto, Ontario, Kana-
da), Erdei Anna cst. (Boston, Massachusetts, USA), Farkas Tamás cst. (Budapest), Fischer Endréné Szőcs Melinda (Huntington, 
New York, USA), dr. Glaser János cscst. (Montréal, Kanada), Kovács Éva fncs. (Princeton, New Jersey, USA), dr. Koós Emese 
(Budapest), McGinné Darázs Erika cst. (McLean, Virginia, USA), dr. Némethy Kesserű Judit cscst. (New York, New York, USA), 
Thurner Klára cscst. (Cleveland, Ohio, USA), Tisóczki Petra (Miskolc/New York, New York, USA), Tóthné Kollár Katalin cst. 
(San Francisco, Kalifornia, USA), Vince Ágnes cst. (Edison, New Jersey, USA). Technikai kivitelezők: Fischer Endréné Szőcs 
Melinda (Huntington Station, New York, USA), Szőcs László (Szeged).

A beküldött cikkeket, híreket, leveleket szükség szerint szerkesztve adjuk közre. Cikkeket, hozzászólásokat, véleményeket, ötle-
teket kérjük az alábbi címre küldeni: vezlap@yahoo.com.

Előfizetés egy évre US$10.00. Előfizetéseket a Külföldi Magyar Cserkészszövetség fent megadott címére kérjük beküldeni.  Tag-
díjat fizető cserkészvezetők és felnőttcserkészek a lapot ingyen kapják, amennyiben igénylik. A lap fenntartása érdekében adomá-
nyokat köszönettel veszünk.  

***
Vezetők Lapja (Leaders’ Magazine)
Magazine for Hungarian Scout leaders

Published by the Hungarian Scout Association in Exteris, Inc., a non-profit organization

Címlap: 1956 emlékére – Bogárdy Imre festménye 1

Közérdekű hírek (A Vezetők Lapja terjesztése, Művészeti pályázat, Népmesék, a Balassi Intézet 

 átszervezése, a Közép- és Kelet-európai cserkészmozgalmainak fejlődése)  2

Bodnár Gábor: Emlékezés 1956-ra  3

Tollas Tibor: Emlékbeszéd egy fiatal harcos felett (vers)  4

Amerikai Magyarság: Dicsőség a legnagyobb magyarnak (Széchenyi István évforduló )  5

Schenkné Körbl Angyalka: Az ember akkor is magyar, ha külföldön született   7

Némethy Kesserű Judit: Húsz éve hunyt el Bodnár Gábor   11

A MCSSZF sajtószolgálata: A MCSSZ-ek Fórumának 2015. évi őszi ülése Zoboralján és 

 2016. tavaszi ülése Újvidéken   12

Fórum határozat: A magyar cserkészet alapvetése   13

Vállayné Bakonyi Márta, Joóné Koréh Ilona, Votin Violet: Mit köszönhetek a cserkészetnek?   14

Scouting: A bukás is egy választási lehetőség (Szülőknek)   15

nutritionreasearchcenter.org, et. al.: Kóla hatása a szervezetre percről percre  17

Reader’s Digest internetes kiadása: Hét veszélyes hiba elsősegélynyújtásnál   18

Baránski Katalin: A csapat karácsonyi ünnepélyének terve   20

Némethy Kesserű Judit: Hazament – Locker M. Margit   22

Az „e-mail” szó magyarul   23

Tudod-e hány csapatunk viseli egykori cserkészvezető nevét?   23

A Vezetők Lapja terjesztői  23

Tartalomjegyzék  24

Tartalomjegyzék


