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KÖZÉRDEKŰ HÍREK

 A fedőlapon lévő kép az 1965-ben amerikai körútját befejező Kodály Zoltánt köszönti az indulásra készen 
álló hajón a New York-i körzet cserkészdelegációja. A képen láthatók nevei balról jobbra: Domonkos Judith 
(később Fischer Viktorné), ? , Vari Irén (kesőbb Chalupáné), ? , Papp Erika (később Faber Oszkárné), Vári Ró-
zsa (később Keresztes Józsefné), Végvári Vazul O.F.M., Fischer Viktor, Kiss Ágnes, Kodály Zoltán. Fotó: G. D. 
Hackett Studio, New York.

 1. Az idén a Fillmore-i Nyári 
Magyar Iskola fennállásának 50. 
évébe lépett. Az első iskolatábor 
1968 júliusában került megrende-
zésre a Sík Sándor Cserkészpark-
ban, majd rendszeres nyári iskola 
lett belőle. Mivel évről-évre meg-
szakítás nélkül működött, – 2017 
nyarán – nyílt meg immár ötve-
nedszer!
 A tábor célja elsősorban az, 
hogy nemcsak cserkészeink, ha-
nem Észak-Amerika szórvány 
magyarságának fiataljai részére 
is nyújtsunk két hétre lehetősé-
get teljesen magyar környezetben 
elmélyülve,  játszva, énekelve a 
magyar nyelvtudásukat javítani. 
 A tanítás szintje a tanulók 
nyelvtudásához igazodik. Tanító-
ink kíváló, naprakész pedagógiai 
és didaktikai eszközöket használ-
nak, így a siker előre biztosított. 
A Sík Sándor Cserkészpark erdős, 
ligetes 158 holdja a délutáni szak-
köri foglalkozások, kirándulások 
és fürdések vidám szórakozás-
sá varázsolják a tanulást, jelzi a 
meghívó. Bővebb felvilágosítás 
szülők, és további érdeklődök 
számára az iskolatábor honlapján 
található: www.iskolatabor.org. ■
 2. 2019. július 22. és augusztus 
2. között lesz a 24. Cserkész Vi-
lágtalálkozó, azaz világdzsem-
bori, az Egyesült Államok Nyu-
gat-Virginia államában. A táborig 
ugyan még másfél év van hátra, 
de a dzsemborira való kiutazás 
rengeteg előkészülettel, szerve-

zéssel és munkával jár, melynek 
eredménye a két hetes táborozás. 
A magyar kontingensben való 
részvételre a KMCSSZ is lehe-
tőséget kap. A részvételhez az 
egyik előfeltétel a 14-18 év kö-
zötti életkor a dzsembori idején, 
tehát 2001. július 1. előtti szüle-
tés. Felnőttcserkészek és vezetők 
a törzsben kapnak beosztást. A 
KMCSSZ részéről a felelős szer-
vező ifj. Horváth Mihály cscst. 
külügyi vezetőtiszt. Tájékoztatás 
tőle kapható. Minden jelentkezés 
hozzá kell beérkezzen a csapatpa-
rancsnokon keresztül. ■   
 3. Az Amerikai Cserkészszö-
vetség (Boy Scouts of America) 
Igazgatósága egyhangúlag jó-
váhagyta, hogy 2018-tól kezdve 
lányokat is szívesen bevesz a kis-
cserkész (Cub Scout) program-
jába. A közeljövőben idősebb lá-
nyok számára szintén nyújt majd 
programokat. Fontosnak tartják, 
hogy a továbbiakban is olyan 
programokat vezessenek be, ame-
lyek a cserkészek és családjaik, 
és a helyi közösségek javára, tá-
mogatást nyújtanak. Az Ameri-
kai Cserkészszövetség csapatai 
várják az irányelveket ennek a 
kezdeményezésnek a végrehajtá-
sára. “Továbbra is elkötelezettek 
vagyunk, hogy kivételes szolgál-
tatásokat és lehetőségeket adjunk 
azoknak a fiataloknak és csalá-
doknak, akik szeretnének részt 
venni a programunkban”, írja a 
jelentés. Ennek részleteit a KM-
CSSZ is figyelemmel kíséri. ■

 4. Memorandum az Ukrán 
Cserkészszövetségnek. A Ma-
gyar Cserkészszövetségek Fóruma 
2017. október 7-i rendes évi ülé-
sén, Csíkmadarason (Székelyföld, 
Románia) foglalkozott az ukrán 
parlament által elfogadott, az Uk-
rajnában élő őshonos népcsopor-
tok anyanyelvi oktatását hátrányo-
san átrendező törvénnyel. 
 A zárónyilatkozat így szól: 
„Tiltakozásunkat fejezzük ki 
aziránt, hogy az az ukrán nép, 
amely évszázadokon át harcolt 
nemzeti létéért és hazája függet-
lenségéért, semmibe veszi a terü-
letén élő őshonos népcsoportok 
alapvető kollektív jogait anya-
nyelvük elsajátítása, ápolása, ta-
nítása és továbbadása területén. 
Kérjük a nemzetközi cserkészkö-
zösséget, különösképpen ukrán 
cserkésztestvéreinket, hogy bír-
ják jobb belátásra az ukrán dön-
téshozó szerveket.”
 A nyilatkozatot a szövetségét 
képviselő személy aláírta, mind-
egyikük vagy elnök vagy szövet-
ségük elnökségi tagja, beleértve a 
horvátországi cserkészcsapatot. ■
 5. A Fórum ülés megtartotta a 
kétévente esedékes rendes tiszt-
újítását is. Az új vezetés tagjai: 
elnök – Lendvai-Lintner Imre 
(KMCSSZ); alelnök – Bálint La-
jos Lóránt (RMCSSZ); Összma-
gyar Cserkésziroda igazgató – dr. 
Virág András (MCSSZ). ■
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 Összefoglaló: A kiegyezés, avagy Osztrák–Magyar Kiegyezés a Habsburg-uralko-
dóház, pontosabban annak feje, I. Ferenc József osztrák császár (uralkodott: 1848–1916)  
és a Deák Ferenc1, illetve Andrássy Gyula2 gróf vezette magyar tárgyalódelegáció között 
1867 elején született megállapodások összefoglaló elnevezése. A kiegyezés az Osztrák 
Birodalom és a Magyar Királyság között fennálló politikai, jogi és gazdasági kapcsolatokat 
rendezte. Az Osztrák–Magyar Monarchia Ferenc József szerint kizárólag három ember 
egyezkedése és tárgyalásai közepette jött létre: „Deák, Andrássy és jómagam”.3

  A  tárgyalások  során  született  kiegyezés  törvényerőre  emelkedéséhez  szentesíté-
sére4 is szükség volt, amire Ferenc József a fennálló viszonyok miatt csak akkor volt 
hajlandó, ha Magyarország királyává koronázzák (erre a 1848–49-es forradalom és 
szabadságharc miatt mindaddig nem került sor). Ebből kifolyólag Ferenc József 1867. 
június 8-án Magyarország királya lett, majd magyar részről szentesítette a törvényeket, 
ezáltal hivatalosan is létrehozva egy paritás5 elvű alkotmányos monarchiát. Az így létre-
jövő államalakulat neve Ausztria–Magyarország vagy Osztrák–Magyar Monarchia lett. 
Az uralkodó a kiegyezés pontjait élete végéig betartotta.

TÖRTÉNELMI VISSZAPILLANTÁS
150 ÉVVEL EZELŐTT TÖRTÉNT A 
KIEGYEZÉS (1867)
	 A	Kiegyezés	a	magyar	nemzetre,	a	közép-	és	kelet-európai	térségre,	sőt	egész	Európára	kiható,	sorsdöntő	
esemény	volt.	Ezt	például	az	amerikai	középiskolai	történelemoktatás	nem	tárgyalja	részletesen,	néhány	mon-
datban	elintézi.	Nekünk,	magyar	cserkészvezetőknek	azonban	fontos	ezt	ismerni,	legalább	a	lényeget	tudni,	
mert	ez	az	esemény	vezetett	a	modern	Magyarország	kialakulásához.	Már	magába	véve	is	érdekes	történet.
	 A	cikket	ismeretterjesztő	módon	közöljük,	olyan	szemlélettel,	hogy	a	cserkészképzésben	használhassuk,	
és	nem	magyar	 ismerőseinknek,	 barátainknak	 is	 elmagyarázhassuk.	Ebből	 következően,	a	dőlt	 betűkkel	
kiemelt,	illetve	lábjegyzetekkel	ellátott	bejegyzések	is	fontos	magyarázatként	szolgálnak	elsősorban	a	kö-
zépiskolás,	illetve	az	egyetemista	cserkészek	és	cserkészvezetők	számára.
 A KMCSSZ egykori „Magyarságismereti vizsgák szabályai és szóbeli tételei” c. kiadványában (1991) a 25 
történelmi	tételből	az	egyik	„Ferenc	József,	a	Kiegyezés,	a	Millennium	kora,	az	első	világháború”	című	volt.

 „Az Ausztria és Magyarország 
közt 1867-ben létrejött kiegyezés 
népünk történetének egyik sors-
fordító eseménye volt. A kiegye-
zési törvényekkel lezárult ugyan-
is az 1848–49–es forradalomhoz 
és szabadságharchoz kötődő (és 
az azt követő) osztrák–magyar 
ellenségeskedés időszaka, és egy 
teljesen új korszak, a dualiz-
mus (Társult kormányzási rend-
szer) vette kezdetét. Ebben a fél 
évszázados időszakban ugyan 

rendszeresek voltak a viták Bécs 
és Pest-Buda (Budapest) közt, 
de mégis egy jól működő, pros-
peráló és Európával lépést tartó 
állam-komplexum keretei közt 
fejlődhetett Magyarország.  
 De hogyan is jöhetett létre a 
kiegyezés? Miként váltott át az 
együttműködésre a magyar köz-
gondolkodás, ha 1849 végén 
még sokkal inkább gyűlölködés 
jellemezte Bécshez fűződő viszo-
nyunkat?

Előzmények
 A neoabszolutizmus6 évei  
 Szabadságharcunk leverését 
követően a fiatal császár bizalmát 
élvező Julius	Jacob	von Haynau7 
osztrák	hadvezér	(a „bresciai hié-
na”) majd egy éven keresztül ve-
zette a megtorlásokat Magyaror-
szágon. 1850-ben azonban Bécs 
leváltotta a bresciai hiénát7, és 
jött a neoabszolutizmus évtize-
de (1850–1859). Az Alexander 
Bach belügyminiszter „fémjelez-



4

te” korszakban teljes volt hazánk-
ban az elnyomás. Ugyan a  bécsi 
udvar végrehajtotta a haladás-
hoz elengedhetetlen reformokat 
– mint a jobbágyfelszabadítás8 
(1853), a közteherviselés (1850) 
és az ősiség9 eltörlése (1852) – 
ám eközben mellőzték a magyar 
vármegyéket, az országgyűlést10 
és a teljes magyar nemességet (az 
értelmiségi rétegekkel együtt). 
 
 A magyar ellenállás (1850–
1859)
 Az osztrák elnyomással szem-
ben a magyarok ellenállásának 
három formája alakult ki: a nyílt 
ellenállás (néhány esetben fegy-
veresen), a passzív ellenállás 
Deák vezetésével, és az emigrán-
sok vezette ellenállás.
 Ami a nyílt ellenállást illeti, há-
rom konkrét esetben a magyarok 
nyíltan is fellázadtak az osztrák 
önkény ellen: ezek egyike a Du-
nántúlon folyt Noszlopy Gáspár 
honvéd őrnagy és kormánybiztos 
vezetésével (1851–52-ben), egy 
másik pedig Makk József tüzér-
ezredes kezdeményezésére 1851-
ben, Kossuth támogatásával.
 Szintén a magyar ellenállás 
egy formájának tekinthető Szé-
chenyi István fellépése 1859-
ben. Ein Blick című röpiratában 
ugyanis (melyet a döblingi inté-
zetből csempésztek ki) kigúnyol-
ta a Bach- rendszert. Írása válasz 
volt Alexander Bach öndicsérő 
irományára.
 Az igazán fontos magyar el-
lenállást azonban Deák vezet-
te, amely a „passzív ellenállás” 
megnevezéssel vonult be hazánk 
történelmébe. A vidéki birtokai-
ról Pestre felköltöző Deák Ferenc 
vezette mozgalmat a következők 
jellemezték: az adófizetés kollek-
tív (közös) megtagadása; az álla-
mi beosztások, hivatalok vállalá-
sának megtagadása; valamint az 
egyéb állampolgári kötelességek 
megtagadása, például távolma-

radás a választásoktól, a sor-
katonai szolgálat megtagadása. 
Mivel a felsoroltakat tömegesen 
hajtották végre a Deákot köve-
tő fővárosi és vidéki lakosok, 
Ausztria számára nagyon komoly 
gondokat okoztak.
 Meg kell még említeni az em-
igráció vezette ellenállást is, mely 
főleg Kossuth tevékenységéhez 
kötődött. Kossuth a szabadsághar-
cot követően eleinte Törökország-
ban élt, majd beutazta a világot, 
hogy támogatókat keressen a harc 
újrakezdéséhez. Eljutott London-
ba és New Yorkba is. Végül Tori-
nóban telepedett le. Klapkával11 
és Telekivel12 itt megalakította a 
Magyar Nemzeti Igazgatóságot. 
1859-ben tárgyalt III. Napóleon-
nal is arról, hogy támogatja a pi-
emontiakat13, és felkelést szervez, 
ha csapataik elérik a magyar ha-
tárt. A terv azonban meghiúsult, 
mivel a háború gyorsan befeje-
ződött. Viszont a Kossuth vezette 
emigránsok mindig az Ausztriával 
szembeni ellenállás támogatói 
maradtak.

 Az önkényuralom14 átmeneti 
enyhülése
 A császár 1859 nyarán leváltotta 
Bachot, és enyhített a magyarokkal 
szembeni önkényen, mégpedig há-
rom okból. Egyrészt azért, mert a 
birodalom külpolitikailag elszige-
telődött, amikor a krími háborúban 
cserbenhagyta az oroszokat, majd 
vereséget szenvedett Itáliában a 
franciáktól is. Másrészt azért, mert 
a német egység élére akart állni 
(Poroszországgal szemben), ami-
hez kellett a magyarok támogatá-
sa is. Végül pedig azért, mert túl 
sokba került a magyarokkal szem-
beni besúgóhálózat és hivatalnok-
rendszer fenntartása. Mindezek 
miatt 1860 októberében az októbe-
ri diploma egy időre visszaállította 
Magyarország jogait (a megyék-
nek és az országgyűlésnek10 a visz-
szaállítása). 

	 Újabb	önkényuralmi	időszak	
(1861–1866)
 A jó viszony azonban nem tar-
tott túl sokáig. Bach után Anton 
Schmerling lett az új belügymi-
niszter, aki 1861 februárjában 
kiadta a februári pátenst15, mely 
igazi sértés volt a magyarok szá-
mára. Olyan birodalmi gyűlést 
terveztek ugyanis, amelybe min-
den nép elküldhette a képviselőit, 
ám a magyarok csak 85 képvise-
lői helyet kaptak, vagyis csak a 
helyek 25%-át kínálták fel a ma-
gyarságnak.
 Az 1861-es magyar diétán10 
(országgyűlés) nagy vita volt ar-
ról, hogy hogyan utasítsák el a 
javaslatot. Deák pártja (a Felira-
ti Párt) egy egyszerű feliratban 
akarta elutasítani, meghagyva az 
esélyt egy későbbi egyezkedésre. 
Teleki pártja (a Határozati Párt) 
határozatban akarta elutasítani, 
elzárkózva a későbbi tárgyalá-
soktól. Deákék álláspontja győ-
zött. Ezt azonban az újabb oszt-
rák önkény kora követte.

 A provizórium (ideiglenes ál-
lapot)
 A magyar diéta feloszlatása 
után, 1861 és 1866 közt tartott a 
provizórium időszaka. Ez is ön-
kényuralom14 volt, de már válto-
zásokat mutatott. Ausztria kezdte 
belátni, hogy ki kell egyeznie a 
magyarokkal, mert elveszíthe-
ti nagyhatalmi státuszát. Deák 
pedig elismerte: ha nem enged, 
akkor hazánk örökre szolganép 
maradhat.
 Deák húsvéti cikke (1865)
 A császár egy küldöttje meg-
kereste Deákot a szállásán. 
Megállapodtak abban, hogy ha 
Magyarország elfogadja, hogy 
Ausztriával közös legyen a had-
ügye, külügye és az ezeket finan-
szírozó pénzügye, akkor jelentős 
önállóságot kaphat. A megbe-
szélés után írta meg Deák a Pesti 
Naplóban híres húsvéti cikkét, 
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melyben egyértelművé tette: ha 
Magyarország hajlandó engedni 
az 1848-as követeléseiből, és el-
ismer bizonyos Ausztriával kö-
zös ügyeket, alkotmányossága 
biztosított lehet. A cikk alapvető 
szemléletváltozást indított el Ma-
gyarországon.
 Ausztria is másként tekintett 
a magyarokra, és a császár végre 
menesztette Schmerlinget, újra 
lehetővé téve a magyar diéta mű-
ködését. Az 1865-ben összehívott 
országgyűlést már három politikai 
erő alkotta: a kiegyezést szorgal-
mazó Deák-párt (és konzerva-
tívok); a kiegyezésnél nagyobb 
önállóságot követelő balközép 
párt, mely csak perszonáluniót16 
akart Ausztriával; és végül a ki-
egyezést mereven elutasító és tel-
jes önállóságot akaró szélsőbal.”22

 A kiegyezés megkötése (1867)
 „A magyarországi erőviszo-
nyok Deák álláspontjának felül-
kerekedését hozták. A diéta így 
végül bizottságot hozott létre a 
kiegyezési törvények előkészí-
tésére, Andrássy Gyula2 gróf ve-
zetésével. A bizottság azonban 
eleinte nem tudott önállóságot ki-
harcolni. Közben kitört a porosz–
osztrák háború, és ezért elhalasz-
tották a tárgyalásokat. A háborút 
Ausztria elvesztette (königgrätzi 
vereség), és a császár végleg 
belátta: ha a magyarokkal nem 
jut egyezségre, széthullhat biro-
dalma. A tárgyalások újraindul-
tak tehát, és Ausztria kiegyezett 
Magyarországgal. Magát a ki-
egyezést négy törvény rögzítette: 
az 1867. évi 12., 14., 16., és 17. 
törvénycikkek (rövidítve: tc.).

●  Magyar kormány alakult 
(1867. február 17-én). Deák Fe-
renc javaslatára ekkor Ferenc 
József magyar miniszterelnökké 
nevezte ki gróf Andrássy Gyulát.
●  Kiegyezési törvények szület-

tek (1867. május 27-én); a dié-
ta elfogadta az új törvényeket. 
● Magyar királlyá koronázták Fe-
renc Józsefet (1867. június 8-án).

A kiegyezés tartalma:
1. Uralkodói garanciák: A ki-

egyezéshez kapcsolódott 
néhány sajátos rendelkezés 
is, melyekhez mereven ra-
gaszkodott a császár és ta-
nácsadói köre. Ezek az úgy-
nevezett királyi biztosítékok 
– vagyis 

a) A hadsereg vezetésének főha-
dúri joga az uralkodót illeti, 
tehát a hadsereg parancsno-
ka a mindenkori uralkodó, 
jelen esetben Ferenc József. 

b) A magyar parlamenttel szem-
beni előszentesítési jog4 sze-
rint, törvényjavaslatot csak 
az uralkodó egyetértése mel-
lett lehet a parlamentnek be-
nyújtani. 

c) Az uralkodó megvétózhat bár-

mely, az országgyűlés által 
elfogadott törvényt.
„Ezek garantálták, hogy a 
Monarchia császára az 1848-
as alkotmánynál erősebb 
mértékben tudja  kezében 
tartani a magyar parlamentet 
és kormányt.

2. Közös	 ügyekről	 szóló	 rész: 
Az ország önállóságot kap 
minden téren, kivéve a had-
ügy, a külügy, illetve az eze-
ket fedező pénzügy területén. 
„Ezeket Magyarország csak 
Ausztriával együtt intézhet-
te, a Pragmatica Sanctio19 
szellemében”22. Ezek függet-
lenek voltak mind az osztrák, 
mind a magyar pénzügy- és 
hadügyminisztériumoktól, 
szabályozás helyett azonban 
szinte kizárólag csak koordi-
nációs feladatokat láttak el. 
A hadsereg főparancsnoka 
Ferenc József lett, a monar-
chiát pedig csak és kizárólag 

A kiegyezés általános tartalma
 A megállapodás értelmében az 1848-as forradalom után 
tizenkilenc évvel az áprilisi törvények gyakorlatilag mindegyi-
ke, valamint a 12 pontból 10 (a nemzeti őrsereg és a nemzeti 
bank  kivételével)  újra  törvényi  erőre  emelkedhetett.  Végső 
soron a forradalom 1848-as állapota győzött a tárgyalóasz-
talnál. Megszűnt  a  kemény osztrák  sajtócenzúra, Pest-Bu-
dán (1873-tól Budapest) megalakulhatott az Andrássy-kor-
mány  (a  felelős  minisztérium).  Pesten rendezkedett be a 
népképviseleti országgyűlés10, a törvény előtt újra egyenlőek 
lettek  a  különböző  keresztény  felekezetek  és  a  különböző 
származásúak, újra bevezették a közteherviselés fogalmát 
(azaz  mindenki  fizetett  adót),  és  bizonyos  megkötésekkel 
ugyan, de újra felállhatott az önálló magyar honvédség. 
 Ezeken felül újra Magyarországhoz csatolták Erdélyt és 
a Partiumot17, valamint a magyar tengermelléket (azaz Fiu-
mét, amit végül a magyar–horvát kiegyezés szentesített). A 
pontok közül egyet, az úrbér18, valamint az ősiség9 eltörlését 
Ferenc József jóváhagyta a forradalom leverése után, ahogy 
a jobbágyfelszabadítást8 is, így azok már a tárgyalások kez-
detén is érvényben voltak. Magyarország a perszonáluniót16 
leszámítva ismét önálló, szuverén állam lett. Viszont Ausztria 
nagyhatalmi állása is megmaradt. 
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a közös külügyminisztéri-
um képviselhette külföldön 
(vagyis tulajdonképpen ez 
volt az egyetlen valódi mi-
nisztérium a háromból).

3. „Közös	szervekről	szóló	rész: 
Az említett három terület mi-
niszterei közösek lettek, és 
ha összeültek, akkor közös 
minisztertanácsot alkottak. 
Rajtuk kívül közös szervként 
működött még a két ország 
parlamentje által választott 
60-60 fős delegációk éven-
kénti közös tanácskozása 
(hol Bécsben, hol Pesten). 
A tanácskozások többnyire a 
közös ügyek költségvetései-
ről hoztak döntéseket.

4. Ausztria és Magyarország 
egységéről	 szóló	 rész: Lét-
rejött az Osztrák–Magyar 
Monarchia, mely két köz-
pontú (azaz dualista) és al-
kotmányos monarchiaként 
működött. Dualizmus kora: 
1867–1918.

5. Gazdasági	kiegyezésről	szóló	
rész: Ennek három főrésze 
volt, mégpedig 

 a) Ausztria és Magyarország 
a közös terheiket együtt fi-
zeti (pl. az államadósság és 
a közös ügyek költségei), 

mégpedig 70:30 arányban. A 
kvótával Magyarország részt 
vállalt az osztrák államadós-
ságból is.

 b)  A két ország vám- és ke-
reskedelmi közösséget al-
kot, vagyis együtt dönt az 
adókról, vámokról, és közös 
pénzt (korona) használ. 

 c) A két ország parlamentjei 10 
évente újratárgyalják a gaz-
dasági kiegyezés meghosz-
szabbításának kérdését.”22

6.  Az országon belüli nemzeti-
ségi kérdések: A horvátokkal is 
megkötik a kiegyezést. Szabadon 
működhet a horvát parlament, 
és önállóságot kap a horvát kor-
mány területén belül. A magyar 
országgyűlésen a horvát küldött-
ség saját nyelvét használhatta. Az 
1868. évi nemzetiségi törvény 
őszintén szabadelvű szellemben 
igyekezett összhangba hozni a 
magyar állam egységét és bizton-
ságát a nemzetiségek szabad fej-
lődésével. A 44. törvénycikk az 
akkori Európa legszabadelvűbb 
nemzetiségi törvénye volt.

 A Kiegyezés hatásai
 A Kiegyezés a magyar önál-
lóság erős csökkenését jelentette 

még az 1848 előtti állapothoz ké-
pest is, a király pedig döntő befo-
lyást szerzett mind a miniszterta-
nács (a magyar kormány), mind 
az országgyűlés felett. 
 „A Kiegyezés új korszakot 
nyitott hazánk történelmében, 
egyértelmű következménye a vi-
szonylagos belpolitikai önállóság 
mellett egy viszonylag békés 50 
év. Ugyanakkor nem biztosította 
teljesen Magyarország függet-
lenségét Ausztriától, de reális 
kompromisszumot jelentett.
 Kétségtelen, hogy az Auszt-
riával szoros kapcsolatban, po-
litikai-gazdasági összefonódás-
ban eltöltött 51 esztendő, vagyis 
az 1867 és 1918 közti időszakban 
Magyarország nem maradt le Eu-
rópától, sőt kialakult a magyar 
ipar, erősödött a magyar gazda-
ság, és fejlődött a hazai tudomá-
nyos élet is. Míg Deák hitt abban, 
hogy 1867-ben a lehető legtöbbet 
értük el abból, amit a helyzet kí-
nált, Kossuth óva intett a kiegye-
zéstől. A későbbi évtizedek pedig 
egy kicsit mindkettejük várako-
zásait igazolták.”22 ■ 

1 Kehidai Deák Ferenc Antal (1803–1876) magyar politikus, jo-
gász, táblabíró20, államférfi21, országgyűlési képviselő, az első 
felelős magyar kormány igazságügyi minisztere. A reformkor-
ban és a dualizmusban is meghatározó államférfi „a haza böl-
cse” és „a nemzet prókátora” titulust is megkapta kortársaitól. 

Jogi végzettséget szerzett és ügyvédi vizsgát tett, majd Zala 
vármegye szolgálatába állt. Politikusként a reformországgyűlé-
sen a liberális ellenzék első embere volt. Az 1848–49-es forra-
dalom és szabadságharc idején a Batthyány-kormány igaz-
ságügyi minisztere. A szabadságharc bukása után ő volt 
a passzív ellenállás vezéralakja. A kiegyezés létrejöttében 
elévülhetetlen  érdemeket  szerzett.  1866-ban ő  vezette  azt  a 
magyar tárgyalódelegációt, amely az áprilisi törvényekkel kap-
csolatban – a nemzeti őrsereg és az önálló nemzeti bank felál-
lításának kivételével – kompromisszumra jutott Ausztriával. 

Deák	Ferenc	1861-ben
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 Történelmi nagysága abban áll, hogy fő támogatója volt annak a folyamatnak, melynek 
során elhárultak a magyar nemzet útjából azok az akadályok, amelyek az uralkodóházhoz 
és az örökös tartományokhoz fűződő viszonyt lehetetlenné tették. Tevékenységével nem-
csak az alkotmányt és a nemzet létét erősítette meg, hanem lehetővé tette Magyarország to-
vábbi fejlődését, anyagi és szellemi gyarapodását. A politika mellett a tudományokban is jártas 
volt; mint államférfi a magyar történelem legnagyobbjai közé tartozik. A 19. század egyik 
legtehetségesebb magyar politikusaként tartják számon, aki megteremtette Magyarország átala-
kulásának és fejlődésének törvényi kereteit. 

2 Idősebb csíkszentkirályi és krasznahorkai gróf Andrássy Gyula Károly (1823–1890) magyar államférfi, 1867–71 
között a Magyar Királyság miniszterelnöke, 1871–79 között az Osztrák–Magyar Monarchia külügyminisztere. Az 
Andrássy-kormány (Magyarország első kormánya az 1848–49-es forradalom és szabadságharc óta) 1867. február 20-
án tette le hivatali esküjét.

3 Adam Kożuchowski: The Afterlife of Austria-Hungary: The Image of the Habsburg Monarchy in Interwar Europe. 
(hely nélkül): University of Pittsburgh Press. 2013. 83. o.

4 Szentesít – Ünnepélyesen jóváhagy. 
5 Paritás – Egyenlőség, egyenértékűség, azonosság.
6 Neoabszolutizmus – A Habsburg-abszolutizmus új, mo dernizált változata, „nyílt önkényuralmi  rendszert” jelent, 

amelyet az 1848-as polgári forradalmak után vezettek be. Bach-rendszernek is nevezik, mert Alexander Bach belügy-
minisztersége idején jött létre.  

7 Bresciai hiéna – Báró Julius Jacob von Haynau (1786 –1853) osztrák hadvezér, nevéhez fűződik az 1848–49-es 
forradalmat és szabadságharcot követő megtorlás és megfélemlítés. A szabadságharc egyik leggyűlöltebb alakja volt, 
aki egy éves rémuralma miatt a magyar történelem egyik legutálatosabb alakjává vált. Nemcsak hazánkban, hanem 
Európa más országaiban is hírhedtté vált kegyetlenségéről. Az 1848. évi forradalmak idején fegyveres harcra jelent-
kezett az udvarnál.  Az észak-itáliai forradalom leverésére küldték, melynek során 1849. március 31-én vérbe fojtotta 
a bresciai lázadást, állítólag olyan kegyetlenül járva el a helyi lakosokkal és katonákkal, hogy akkor kapta a „bresciai 
hiéna” csúfnevet.

8 Jobbágyság  – A jobbágy (latin: colonus) fogalma Magyarország története során megjelenése után jelentős vál-
tozáson ment keresztül. A szó kezdetben még a királyt szolgáló előkelőket jelentette, a középkor végén azonban a 
földesurának termény- és pénzadóval, valamint szolgáltatásokkal tartozó, szabad állapotú telkes parasztot jelentette. A 
jobbágyfelszabadítás a jobbágyság intézményének felszámolását, az egész feudális jog- és tulajdonrendszer átalakulá-
sát jelentette. A jobbágy mentesült a földesurának korábban nyújtott termény- és pénzadótól, valamint egyéb szolgál-
tatásoktól. A Magyar Királyságban a végleges jobbágyfelszabadítás az 1853. március 2-án császári nyílt paranccsal 
kiadott úrbéri pátenssel történt meg. 

9 Az ősiség törvénye – Az öröklött (tehát ősi) nemesi birtokok öröklődésének szabályozása Magyarországon. Nagy 
Lajos 1351-es törvénye eltörölte a szabad végrendelkezést, és kimondta, hogy az öröklött birtok automatikusan az 
egyenes vagy oldalági férfi utódra száll. Ha a család fiúágon kihalt, akkor a birtok visszaszállt a királyra (háramlási 
jog). Nagy Lajos törvénye – amely 1848-ig érvényben maradt – védte a nemesi birtokot a bárókkal szemben, s a há-
ramlási jogon keresztül növelte a király jövedelmeit. 

10 Országgyűlés – Az Országgyűlés Magyarország parlamentje, legfőbb hatalmi és törvényhozó szerve, a népszu-
verenitás letéteményese. Régi megnevezése a diéta. 

11 Klapka György (1820–1892)  – honvédtábornok, helyettes hadügyminiszter. Az 1848-as forradalom és sza-
badságharc hadvezére, nevéhez fűződik Komárom erődjének védelme. A szabadságharc leverése után az emigrációs 
kormány (a Magyar Nemzeti Igazgatóság) tagja volt, majd a kiegyezés megkötése után hazatért, és a magyar országy-
gyűlés képviselője lett. Az utókor számára a neve a Klapka-induló (Fel, fel vitézek a csatára…) kapcsán ismerős.

12 Gróf széki Teleki László (1811–1861) – magyar politikus, író. A Magyar Tudományos Akadémia levelező, ren-
des, majd tiszteleti tagja. Az Ellenzéki Kör elnöke. Az 1848–49-es forradalom és szabadságharc alatt és az azt követő 
években a magyar önállóság ügyének egyik legaktívabb és talán legeredményesebb külföldön tevékenykedő képvi-
selője. A Magyar Nemzeti Igazgatóság tagja. A Határozati Párt vezetője. 1861-ben az uralkodónak adandó országgyű-
lési válasszal kapcsolatos vita előestéjén otthonában öngyilkosságot követett el. 
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13 Piemont Olaszország második legnagyobb régiója. Lakosainak száma kb. 4,5 milló fő, székhelye Torino. Nyu-
gaton Franciaországgal, északnyugaton Valle d’Aostával, északon Svájccal, keleten Lombardiával, délkeleten Emi-
lia-Romagnával, délen pedig Liguriával határos. Az 1848-as magyar forradalom és szabadságharc alatt önálló király-
ság volt. Később Olaszország része lett, ahonnan az ország a királyait is kapta.   

14 Önkényuralom – Zsarnoki kormányzás, a nép számára elnyomás, másnéven diktatúra; amikor egy ország veze-
tője vagy uralkodója a fennálló törvényeket semmibe véve, vagy azokat a saját kényére-kedvére változtatva visszaél 
a hatalmával, és az ország népének vagy az országon belüli más érdekcsoportoknak a javát, érdekeit figyelmen kívül 
hagyja. Ezt a kormányzást gyakran erőszakos úton vagy az erőszakkal való fenyegetéssel tartják fenn. Általában a 
hatalom gyakorlásának mindenféle antidemokratikus formája. A törvények és szokások igényét semmibe vevő sze-
mély vagy csoport uralma az ország lakosságának többsége, illetve más nép vagy népek felett. Így nevezték a magyar 
jogfolytonosságot (legitimitást) semmibe vevő 1849–1867 közötti osztrák önkényuralmat.

15 Pátens – parancs, törvényerejű rendelet; szabadalom; nyílt levél. A februári pátens egy császári nyílt parancs, 
mely az Októberi diploma értelmében létrehozott Birodalmi Tanácsot korlátozott jogkörű törvényhozó testületté ala-
kította. A birodalmi tanács 343 követéből 85 lett volna magyar, 26 főt Erdély, 9-et pedig Horvát-Szlavónország de-
legálhatott volna. A februári pátens a legerősebb ellenállást Magyarországon váltotta ki. Itt nem került sor birodalmi 
követválasztásra. A februári pátenshez tartozó „birodalmi képviseletről szóló alaptörvény” rendelkezett arról, hogy az 
uralkodó korlátlan joga marad a külügy és hadügy irányítása és a fegyveres erők feletti felügyelet is. A birodalmi ta-
nács hatáskörébe azok az ügyek tartoztak volna, amelyeket az Októberi diploma nem nyilvánított tartományi feladat-
nak. 1861-ben a magyar országgyűlés visszautasította az összbirodalmi alkotmányt, emiatt Ferenc József feloszlatta 
az országgyűlést. A februári pátenst a birodalom más politikai erői is elutasították.  

Az ősiségi pátens Ferenc József császár 1852. november 29-én kiadott pátense, amely az ősiség (latin aviticitas) 
intézményének 1848-ban hatályba léptetett megszüntetéséhez kapcsolódóan eltörölte a nádori adományrendszert, a 
királyi kincstárnak magszakadás és hűtlenség címén való utódlását, valamint a földesúr és jobbágy közötti öröklésjog 
rendszerét. Az ősiség a vagyonforgalom korlátozására irányuló anyagi és jogi intézmények összessége. A császári 
nyílt parancs alapján vagyon tekintetében sem a férfi és nő közötti különbség, sem az élők közötti vagyonátruházás-
ban, sem az öröklésben nem érvényesült tovább. A pátens végérvényesen eltörölte az ősiséget, az ősiségre hivatkozva 
ezért nem lehetett többé pert indítani. A pátens megszüntette a fiú- és leányági vagyon (elsősorban földbirtok) közti 
különbséget is. 

16 Perszonálunió – Két vagy több független állam olyan szövetsége, amelyet a közös államfő (általában uralkodó) 
személye kapcsol össze, így csak a király közös. A Magyar Királyság nem olvadt bele az Osztrák Császárságba, 
ugyanakkor a kiegyezés mai értelemben reálunió volt, mivel az állami élet egyes szektorai egymásba olvadtak: a had-
ügy, a külügy és az ezeket fedező pénzügy. (Lásd a Kiegyezés államszervezetével foglalkozó ábrát.)

17 Partium – A mai Románia legnyugatibb részén található történelmi, földrajzi terület. Az elnevezés a középkori la-
tin dominus partium regni Hungariae, azaz „Magyarország részeinek ura” kifejezésből származik, és arra a néhány ke-
let-magyarországi vármegyére utal, amelyek Magyarország három részre szakadása után az erdélyi fejedelem uralma 
alá kerültek. A Partium nem a történelmi Erdély része, attól különálló terület, amely közigazgatásilag hol Erdélyhez, 
hol Magyarországhoz, hol a Habsburg Birodalomhoz tartozott. A mai román felfogás szerint ugyanakkor a Partium 
területét is a tágabb értelemben vett Erdély részének tekintik. A Partium mai fogalmába a következő romániai megyék 
tartoznak (északról dél felé): Máramaros megye, Szilágy megye, Szatmár megye, Bihar megye, Arad megye.

18 Úrbér – A földesúrnak járó jobbágyi szolgáltatások összessége.
19 Pragmatica Sanctio (latin: „gyakorlati rendezés”) – Az 1700-as évek elején a Habsburg uralkodónak, III. Károly-

nak nem született fiú-gyermeke, ezért úgy gondolta, hogy kiterjeszti a Habsburg-ház belső örökösödési szabályzatát, 
a Pragmatica Sanctiót a Magyar Királyságra és a többi Habsburg tartományra. Ez tartalmazta Habsburg-ház nőági 
örökösödését, amelyet 1723-ban fogadott el a magyar országgyűlés. Az öröklési szabályzat elfogadásával kerülhetett 
a magyar trónra 1740-ben Mária Terézia.

20 Táblabíró – megyei szervezetben a nemességből vagy a művelt osztályú nem nemesek közül megválasztott egyé-
nek, akik a megyei ítélőszékeken mint bírák működtek.

21 Államférfi – kimagasló tehetségű és jellemű politikus.
22 Harmat Árpád Péter: Kiegyezés http://tortenelemklub.com/node/50 (utolsó letöltés: 2017. 12. 17.)

Források:	Harmat	Árpád	Péter	történelemtanár	internetes	cikke,	a	történelemből	kidolgozott	
érettségi	tételek,	a	Wikipédia,	valamint	Bócsay	Zoltán	(1984):	Vázlatos	magyar	történelem.	 

[Külföldi]	Magyar	Cserkészszövetség,	(hely	nélkül).
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Kép forrása: 
h t t p : / / d o c p l a y e r . h u /
docs-images/58/42594086/
images/4-0.png (utolsó le-
töltés: 2017. 12. 18.)

EGY MAGYAR EMBER EGY NAPJA
	 Az	alábbi	humoros	írásban	említett	magyar	feltalálókról	bármikor	nagy	büszkeséggel	beszélhetünk	
nem	magyar	barátainknak,	ezzel	is	megismertetve	őket	azzal,	hogy	milyen	sok	tudóst	adott	a	világnak	a	
magyar nép.

 Egy magyar ember látott egy reklámfilmet hazá-
járól, és ezért elhatározta, hogy a mai napon csupa 
olyan dolgot vesz a kezébe, amit magyar feltalálók-
nak köszönhet az emberiség.
 Először kezébe vett egy golyóstollat (Bíró Lász-
ló, 1931), felírta, hogy Találékony magyarok, majd 
egy mágnessel feltette a hűtőszekrényre (Szilárd 
Leó, 1929), utána  gyufával (Irinyi János, 1836) rá-
gyújtott egy cigarettára, közben CD-t hallgatott, né-
zegette a hologramos matricát a borítón (Gábor Dé-
nes, 1947), majd beszedett egy C-vitamint (Szent-
györgyi Albert, 1931). Eszébe jutott egy barátja, te-
lefonált egyet a vezetékes telefonjáról (Puskás Ti-
vadar, 1878). Még volt egy kis ideje, ezért játszott 
egy kicsit a számítógépén (von Neumann János, 
1944), elmélázott, hogy mely rendszert használja, 
végül a Basic Computer mellett döntött (Kemény 

János, 1964), és Excel táblázatba rendezte tenni-
valóit (Simonyi Károly, 1974). Megnézett (volna) 
egy 3D-s filmet, de ezt még  egy  3D-s szemüveggel 
(Rátai Dániel, 2010) sem tudta megoldani. 
 Miután ezt nem tudta megvalósítani, feltett egy 
bakelitlemezt a hagyományos lemezjátszójára (Gold-
mark Károly, 1948), és  bekapcsolta a tv-t is (Mihály 
Dénes, 1919). Látva, hogy éppen New Yorkot mutatják 
be, megörült, hogy színes tévéje van (Goldmark Ká-
roly, 1948). Nagyon tetszett neki a város, elsősorban 
a Central Park (Asbóth Sándor*, mint a városrendező 
bizottság egyik tervező mérnöke, közreműködött a vá-
ros rendezési tervén). Még megnézett egy tudományos 
filmet az űrkutatásról, ismét elcsodálkozott a holdau-
tón (Pavlics Ferenc, 1960-as évek), majd még indulás 
előtt megpróbálta kirakni a bűvös kockát, későbbi el-
nevezés szerint Rubik kockát (Rubik	Ernő, 1976).
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   Már  semmi nem kötötte le, így elindult sétálni, 
és mivel a közeljövőben autót kívánt vásárolni, au-
tókat nézegetett. Ezért magával vitte automata fény-
képezőgépét (Mihályi József, 1938).  Dilemmázott 
kicsit, hogy a régebbi típusú kontaktlencséjét (Dal-
los József, 1928) vagy  lágy anyagú kontaktlencséjét 
(Győrffy	István, 1959). használja-e? Az első kocsi, 
ami megtetszett, egy Ford T-modell volt (Galamb 
József, 1908,) aztán talált egy dízelmotoros BMW-t 
(Ansits Ferenc, 1983), és megnézett magának egy 
Chevroletet is, amelynek automata sebesség váltója 
volt (Bíró László, 1932).
 Még felmerült egy VW bogár is a speciális terv-
rajza miatt (Barényi Béla, 1925). Ez annyira tetszett 
neki, hogy ennek még a karburátorát (magyarul por-
lasztó) is megvizsgálta (Csonka János, 1893). De 
hamar rájött, hogy marad neki a bicikli, hazamenve  
meg is nézte a pincében, hogy rendben van-e, főleg a 
dinamója (Jedlik Ányos, 1861), majd ámultan nézte 
a szomszéd ház tetejére leszálló helikoptert (Asbóth 
Oszkár, 1928). Ezt a tényt azon melegében elme-

sélte Pulitzer díjas (Pulitzer József, 1917) újságíró 
barátjának, akivel egy múzeumban találkozott, ahol 
éppen bemutatták a fényáteresztő üvegbeton felta-
lálásnak fázisait (Losonczi Áron, 2001) – magát a 
betont nem tudták megnézni, mivel annak jogi her-
cehurcáit 13 év alatt nem sikerült befejezni.
 Mikor végre hazaért, már sötét volt. Régimó-
di lévén, felkapcsolta még kriptontöltésű lámpá-
ját (Bródy Imre, 1930), és megivott egy pohár 
szódát (Jedlik Ányos, 1840). Mivel megfájdult 
a feje, keresett egy gyógyszert is, meg is találta a 
legutóbb Bécsben vásárolt Kalmopyrint (Richter 
Gedeon, 1912). Az egész nap fáradozásait kipi-
henendő visszatért a bakelit lemezhez, és feltette a 
Kodály-módszer vívmányait világszerte elterjesztő 
(Kodály Zoltán, 1929) Psalmus Hungaricusát. 

Forrás:	 
Szelekovszky	Ernő,	magyarno.com,	2016.11.26

*Asbóth a tervezési csapatnak volt tagja, tehát nem 
egyedül készítette a tervet. (a szerk.)

• Kisebb vágási sebre tegyünk mézet. Az antioxidáns és antibakteriális 
tulajdonságai segíthetnek a sebet tisztítani és gyógyítani. 

• Égési sebre tegyünk burgonyahéjat. A különböző levek a burgonyában 
az égési sebet nedvesen tartják. Utána kössük be.

• Kificamodott boka vagy csukló stabilizálására, kössük be a 
sérülés helyét vékony csíkokra vágott ragtapasszal vagy egyéb 
ragasztószalaggal.   

• Napégés helyére tegyünk görög joghurtot. A tejsav segíti az elhalt bőr 
eltávolítását. Hagyjuk rajta 15-20 percig. 

• Kenjük be fogkrémmel a méhcsípés helyét. A lúgos fogkrém sava is 
semlegesíti a méhmérget. ■

ELSŐSEGÉLY OTTHONODBAN – HÁZI PATIKA
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A 2017. ÉVI TISZTÚJÍTÓ KÖZGYŰLÉS 
ÁLTAL NÉGY ÉVRE MEGVÁLASZTOTT 
TISZTSÉGVISELŐK

Szöv. elnök: Lendvai-Lintner Imre

Tiszteletbeli elnökök:

Az	I.B.	a	következő	két	éves	megbízásokat	eszközölte:

Intéző	Bizottság
I.B. elnök: Szentkirályi Pál

I.B. titkár: Jankura Hajdu-Németh Ágnes

Bedy Balázs
Benedekné Michinay Mária
Nt. Bernhardt Béla
v. Bócsay Zoltán
Bócsayné Böőr Klára
v. Falk Viktor
Filó Gábor
ifj. Fischer Viktor
Gémesné Réz Katalin (Réka)
Dr. Gláser János
Golaritsné Pukhely Gyöngyi

I.B. tagok 
Dr. Grynaeus Péter, I. ker. 
Györy András, I. ker.
Tóth-Römer Eszter, II. ker.
Globitsné Virágh Zsuzsanna, III.ker. 
Tóthné Kollár Kata, III. ker. 

Fegyelmi Bíróság: 
ifj. Klement Kornél, elnök
Táborné Szentkirályi Bea 
Seregélyes Márton

Osztályvezetők
Gazdasági Hivatal: Globits László
Sajtó Osztály: betöltetlen

Számvizsgáló Bizottság:
Krizsán Árpád
Merényi Rita
T. Bodnár Ágnes

Végrehajtó Bizottság:
Lendvai-Lintner Imre
Dömötör Gábor
Szentkirályi Pál
Szórád Gábor
Pigniczky Eszter

ifj. Vajtay István, III. ker.
Hevesi Nagy Péter, IV. ker.
Magyaródy Tamás, V. ker.
Márton Edit, V. ker.
Marshall Tamás, Szöv.
Nádasné Ormay Gabriella, Szöv.

I.B. póttagok
Szakáts Júlia, I. ker.
Zaháné Alexandra, II. ker.
Dr. Fogarasi Miklós, III. ker.
Tóth Éva, IV. ker.
Pándi Árpád, Szöv.

Szöv. alelnök: Dömötör Gábor Szöv.	vezetőtiszt: Szentkirályi Pál Főtitkár:	Szórád Gábor

Gorondiné Meleg Judit
Dr. Grynaeus Péter
id. Klement Kornél
Kokronné Vámos Edit
Konthur Mária
Kovássy M. Marianne
Lamperth Zoltán
Lindqvistné Demkó Andrea
Lomniczy József
Madzsarné Osváth Erzsébet
Magyaródy Szabolcs

Dr. Némethy Kesserű Judit
Nyisztorné Jeszenszky Judit
Pillerné Tirczka Éva
Pintér János
Seregélyes Márton
Szappanos István
Szentkirályi Ödön
Takács József
Telekiné Tscharikow Natasha
Thurner Klára
Tóth Attila

Addig nem lesz békesség ezen a földön amíg a szeretet uralma el nem érkezik. Addig 
nem lesz igazság, boldogság, megelégedés, amíg az emberi cselekvés legfőbb mozgatóe-
reje nem a szeretet. Mert szeretet az egyetlen pozitív energiaforrás ezen a világon mely jóvá 
tudja változtatni a rosszat, igazsággá az igazságtalanságot, békességgé a háborúságot és 
szabadsággá a rabságot.  Wass Albert: Karácsonyi üzenet
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Vezetőtiszti	Testület:
Vezetőképző vt. Pigniczky Eszter
Kiképzési vt.: Nádasné Ormay Gabriella
Kiképzési vt.h.:  Jankura Krisztina
Kiscserkész vt.: Globitsné Virágh Zsuzsa
Vándorcserkész vt.: Vámos István
Regöscserkész vt.: Jablonkay Lydia
Felnőttcserkész vt.: Dr. Grynaeus Péter
Felnőttcserkész vt.h.: McGinn-né Darázs Erika
Csapatfejlesztési vt.: Marshall Tamás

III. ker. elnök: Bedy Balázs
Magyar Amerikai Koalíció: Lendvai-Lintner Imre
Balassi Intézet: Dr. Némethy Kesserű Judit
WOSM megbízott: betöltetlen
Magyar Ifjúsági Konferencia: Szórád Gábor

Vezetők Lapja főszerkesztő: ifj. Fischer Viktor 
Magyar Cserkész Hírlevél főszerkesztő: Szórád Gábor
KMCSSZ honlap szerkesztő: Szórád Gábor
Adatbázis Koordinátor: Táborné Szentkirályi Bea 
Cserkészbolt: ifj. Varga László

Egészségügyi vt.: Dr. Filó Gábor 
Külügyi vt.: ifj. Horváth Mihály
Tanügyi vt.: Tóthné Kollár Kata
Magyarországi Ösztöndíj programok vt.: dr. Némethy 
Kesserű Judit
Informatika vt.: Romhányi Gábor
Jogi vt.: ifj. Vajtay István
Kárpát-medencei kapcsolatok vt.: Szemerédi Tibor
Kárpát-medencei kapcsolatok vt.h.: Maitz László

Pénzügyi Bizottság:
Dömötör Gábor 
Krizsán Árpád 
Lendvai-Lintner Imre
Pándi Árpád
Szórád Gábor

Sík Sándor Cserkészpark: 
Igazgató: Lamperth Zoltán  
Igazgató helyettes: Kovács György

Cserkészpark Bizottság:
Elnök: Lendvai-Lintner Imre
Szentkirályi Pál
Pigniczky Eszter
Globits László

Magyar Cserkész Alap:
Ügyvezető igazgató: Nádas Krisztina
Ügyvezető igazgató h.: Globits László

Tanácsadó: Tamoga István

Igazoló Bizottság:
Függőben X
Függőben Y
Függőben Z

Kerületi parancsnokok: Körzeti parancsnokok:
Európa I. ker.: Jablonkay Péter Ausztria: Csernay Roberta

Németország: Stolmár György
Svájc: Pilinszky Katalin
Észak-Nyugat Európa: Szőcs László

Dél-Amerika II. ker.: betöltetlen Argentína: Lomniczy Mátyás
Brazília: Tóth-Römer Eszter

Észak-Amerika 
és Venezuela III. ker.: Dala Irén New York: Dr. Fogarasi Miklós

Cleveland: betöltetlen
Kalifornia: Oriold Alpár
Venezuela: Marton József

Ausztrália IV. ker.: Kovássy Harkay Éva Új-Dél-Wales: Cserhalmi Ottó
Victoria: Kovássy M. Marianne

Kanada V. ker.: Jankura Hajdu-Németh Ágnes Kelet-Kanada: Kontra Tamás
V. ker. h.: Pintér János Nyugat-Kanada: Bata Ervin 

Nyugat-Kanada h.: Pintér János

További megbízatások:
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A KÖZELÜNKBEN TARTOTT 
OKOSTELEFON  
KÁROSÍTJA AZ AGYAT
	 A	legújabb	amerikai	kutatások	kimutatták,	hogy	a	közelünkben	tartott	okostelefon	csökken-
ti	a	kognitív	képességet	és	gátol	bennünket	a	feladatok	elvégzésében	–	még	akkor	is,	ha	ki	van	
kapcsolva. 

 A tanulmányt az Austin, Te-
xasban lévő McCombs School 
of Business egyetem kutatói vé-
gezték. Céljukként azt tűzték 
ki, hogy első alkalommal azt 
próbálják felmérni, az emberek 
mennyire jól tudják feladataikat 
elvégezni amikor az okostelefon-
juk a közelükben van, de azt nem 
használják. 
 A kutatócsapat közel 800 
okostelefon felhasználót tobor-
zott, akiket a tanulmány első ré-
szében arra kérték, hogy üljenek 
a számítógép mellé, és a jó ered-
mény eléréséhez végezzenek el 
egy teljes tesztsorozatot, amihez 
teljes koncentráció szükséges.    
 A vizsgálatok célja az volt, 
hogy felmérje a résztvevők kog-
nitív kapacitását – tevékenységét 
– az agy azon képességét, amely 
az adatokat tárolja és feldolgozza. 
 A résztvevők találomszerűen 
utasítást kaptak, hogy az okoste-
lefonjukat helyezzék el lefelé for-
dítva az asztalon, a zsebükben, a 
saját táskájukban, vagy egy má-
sik szobában. 
 Függetlenül attól, hogy a tele-
fon hol volt elhelyezve, minden 
résztvevő azt az utasítást kapta, 
hogy a telefonját kapcsolja ki. 
 A kutatók megállapították, 
hogy akik telefonjukat egy másik 
szobában helyezték el, azok ered-
ménye jelentősen felülmúlta azok 
eredményeit, akik telefonjukat az 
asztalra helyezték. Kissé felülmúlta 
azokét is, akik telefonukat a zsebük-
ben vagy a táskájukban tartották. 

 Az eredmények arra utalnak, 
hogy az okostelefon puszta jelen-
léte csökkenti az egyének kogni-
tív kapacitását és tevékenységét – 
annak ellenére, hogy az emberek 
úgy érzik, figyelmüket teljesen 
összpontosítják a feladat elvég-
zéséhez.
 „Minden következtetés arra 
utal, hogy az okostelefon közel-
sége mennél jobban érzékelhe-
tő	a	résztvevők	számára,	annál	
jobban csökken azok agyának 
a koncentráló képessége” kom-
mentálta a McCombs School of 
Business Adrian Ward egyetemi 
adjunktusa. “A tudatos agy nem 
az okostelefonról gondolkodik, 
hanem arról a folyamatról – ama 
folyamatról, amelyik az ember-
től megköveteli, hogy valamire 
ne gondoljon – ami felhasználja 
a limitált kognitív erőforrásokat. 
Ez károsan befolyásolja az agy-
működést.” 
 Egy másik kísérletben a részt-
vevőket arra kérték, hogy szá-
moljanak be saját „okostelefon 
függőségükről”, avagy, hogy az 
illető mennyire erősen érzi úgy, 
hogy szüksége van az okostele-
fonra, hogy átvészelje a napot. 
 A résztvevők ezután a számí-
tógépen keresztül ugyanazokat 
a teszteket vették és ismét talá-
lomra utasításokat kaptak arra 
vonatkozóan, hogy hol tartsák az 
okostelefonjukat. Ebben a kísér-
letben viszont néhány résztvevőt 
arra utasítottak, hogy kapcsolják 
ki a telefonjukat.

 Az eredmények azt mutatták, 
hogy azok	 a	 résztvevők,	 akik	
saját bevallásuk szerint leg-
inkább  függtek okostelefon-
juktól, rosszabbul teljesítettek 
mint azok, akik kevésbé függ-
tek attól. De csak akkor, ha azt 
az asztalon, zsebükben vagy a 
táskájukban tartották.  
 A kutatócsapat azt is megálla-
pította, hogy nem számított, hogy 
az okostelefon be volt kapcsolva 
vagy ki volt kapcsolva, illetve, az 
sem hogy az asztalon lefelé vagy 
felfelé fordítva feküdt.   
 A kutatók úgy vélik, hogy a 
csökkent kognitív befogadóké-
pesség azért alakul ki, mert a 
résztvevők	 agya	 aktívan	 arra	
koncentrál a kísérlet alatt hogy 
okostelefonjukat ne vegyék fel, 
illetve ne használják.
 „Nem mintha a résztvevőknek 
az terelte volna el a figyelmét, 
hogy a telefonjukon üzenetet 
kaptak,” magyarázta Ward, ha-
nem „az okostelefonjuk puszta 
jelenléte elég volt ahhoz, hogy 
a kognitív kapacitásukat csök-
kentse.” 
 Az eredmények megtalálhatók 
a Journal of the Association for 
Consumer Research online ki-
adásában.    

 Felhasznált	forrásmunka:	
Nearby	Smartphone	Causes	

‚Brain	Drain’.	Szerzői:	Dreams-
Time,	2017.	június	29.
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KODÁLY ZOLTÁN KETTŐS 
ÉVFORDULÓJA
	 Kettős	Kodály-évforduló	jegyében	zajlott	a	2017-es	év:	a	nagy	zeneszerző,	zenetudós	és	
népzenekutató	135	éve	született,	és	50	éve,	1967.	március	6-án	halt	meg. 
	 Vezetőképző-táborokon	sokat	hallottunk	róla.	Az	alábbiakban	valamivel	részletesebben	
ismertetjük	életpályáját,	amit	minden	cserkészvezetőnek	figyelmébe	ajánlunk,	a	nagymester	
egyik	legjelentősebb	életbölcsességével	kezdve:

„A zene lelki táplálék és semmi mással nem pótolható. Aki nem él vele: lelki vérszegénység-
ben él és hal. Teljes lelki élet zene nélkül nincs. Vannak a léleknek régiói, melyekbe csak a 
zene világít be.” (Kodály Zoltán, 1944)

 Kodály Zoltán1 (1882–1967) 
háromszoros Kossuth-díjas2 ze-
neszerző, zenetudós, zeneoktató, 
népzenekutató, zenepedagógus, 
a Magyar Tudományos Akadé-
mia tagja, majd elnöke 1946-tól 
1949-ig vasutas családban szüle-
tett Kecskeméten.

 “Jeles érettségit tett 1900-
ban. Azt követően a budapesti 
Pázmány Péter Tudományegye-
tem magyar-német szakán, s 
azzal párhuzamosan a Zeneaka-
démián folytatta tanulmányait. 

Magyar-német tanári oklevelét 
1905-ben vette át, egy évvel ké-
sőbb pedig bölcsészdoktori címet 
szerzett. A	magyar	népdal	strófa-
szerkezete című doktori disszer-
tációja is érzékelteti, hogy egyre 
elmélyültebben foglalkoztatta a 
népzene.”3 

Ugyanekkor ismerte meg Vikár 
Béla4 fonograf-gyűjteményét, és 
ennek hatására döntötte el, hogy 
falura megy népdalokat gyűjteni. 
Kutatásai elején ismerkedett meg 
a hozzá hasonló utakon járó Bar-

tók Bélával5, ekkor vette kezdetét 
életre szóló barátságuk. 1906-ban 
Magyar népdalok címmel tíz-tíz 
népdalt adtak ki közösen, zongo-
rakísérettel ellátva. 

Vokális alkotásaiban min-
denekelőtt a magyar dalkultú-
ra megteremtésére törekedett. 
Egyik dalsorozatának a Megké-
sett melódiák címet adta. Kodály 
ugyanis a magyar klasszikus 
költők, Arany János, Kisfaludy 
Sándor, Berzsenyi Dániel, Köl-
csey Ferenc, Csokonai Vitéz 
Mihály, Balassi Bálint verseire 
írott műveivel próbálta pótolni 
azt a dalkultúrát, amely még a 
költők életében nem létezett. De 
a kortárs irodalom is felkeltette 
érdeklődését: Ady Endre verseit 
éppúgy megzenésítette, mint ba-
rátja, Balázs Béla vagy Móricz 
Zsigmond alkotásait. Mindezek 
mellett a dalainak köszönhetjük a 
nyelv hajlamaihoz alkalmazkodó 
prozódia6 megszületését is. 

1923-ban két hónap alatt ké-
szítette el a Pest, Buda és Óbuda 
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egyesítésének 50. évfordulójára 
megrendelt Psalmus	 Hungari-
cust. Ezzel Magyarország vezető 
zeneszerzőjévé vált. A Kecske-
méti Vég Mihály szövegére kom-
ponált magyar zsoltár nemcsak 
a közvélemény nagyobb részét 
állította Kodály mellé, de a ta-
nítványok seregét is vonzotta. 
Szellemi támogatásával és az ő 
népnevelő-népművelő eszméinek 
jegyében hozta létre a harmincas 
évek közepén a Magyar Kórus 
és az Énekszó című folyóiratot. 
Mindkettő a katolikus egyházze-
ne megreformálására, valamint 
a zenei nevelés színvonalának 
emelésére vállalkozott. 

Kodály úgy döntött, hogy ezen-
túl gyermekkarok számára kom-
ponál műveket. A Háry	 János 
daljáték (1925–27), a Marosszéki 
táncok (1930), a Galántai táncok 
(1933). A Psalmus Társaságban 
már Európa és Amerika hang-
versenytermeibe is eljutott. A 
Felszállott	 a	 páva (1938–39) és 
a Concerto (1934) eleve külföl-
di megrendelésre készült: előbbi 
az amszterdami Concertgebouw, 
utóbbi a Chicagói Filharmoniku-
sok ötvenéves jubileumára. A har-
mincas években a nagyzenekari 
alkotások mellett Kodály álma is 
valóra válhatott: a népdal megszó-
lalt a hangversenypódiumon és az 
Operaházban. 1925-ben induló 
dalestjein számos népdalfeldolgo-
zása hangzott fel a Magyar népze-
ne sorozatának tíz-tíz kötetéből, s 
ebben jelentős szerepet vállalt né-
hány kitűnő magyar énekművész. 

A nagy változást a Székelyfo-
nó hozta, amelynek zenei anyaga 
már kizárólag népdalra épül. Ké-
sőbbi kórusaiban Kodály újból 
a magyar költészethez fordult. 
A magyarság néprajza számá-
ra 1937-ben megírta A magyar 
népzene című népzene-történeti 
összefoglalását. Arra is rávilágí-
tott, hogy zenetörténeti emlékek 
hiányában a magyar zenetörténeti 
kutatás legfontosabb segédtudo-
mánya a zenei néprajz, és ezzel 
Magyarországon is meghonosí-
tott egy új diszciplínát, az össze-
hasonlító népzenetudományt. 

A Kodály-írások új témája a 
zenei nevelés. Felszólalt a ma-
gyar karének ügyében (1937), 
és felvetette az óvodai zeneokta-
tás ötletét is (Zene az óvodában, 
1941). E munkával párhuzamo-
san számos pedagógiai művet tett 
az iskolások asztalára: elsőként a 
kétszólamú éneklésbe bevezető 
Bicinia	 Hungarica (négy kötet, 
1937–1942) látott napvilágot. A 
harmincas-negyvenes évek for-
dulóján Kodály terve: az általá-
nos iskolai énekoktatás színvona-
lának emelése, a kormányzat és 
a főváros részéről is támogatást 
kapott. Forradalmi Petőfi-kórusai 
(Csatadal, Rabhazának	fiai, Isten 
csodája) a magyar kulturális és 
nemzeti függetlenség eszméjét 
hirdette egy olyan korban, amely 
egyre inkább kiszolgáltatta magát 
az elnyomó német hatalmaknak. 

1942-ben nyugalomba vo-
nult, de folytatta a népzene tan-
tárgy oktatását a Zeneakadémián. 

1943-ban a Magyar Tudományos 
Akadémia levelező, 1945-ben 
rendes tagjává választotta. 1944–
45 fordulóján egy budapesti zárda 
pincéjébe kényszerült, ahol meg-
írta békéért könyörgő, zenekarra, 
orgonára és kórusra komponált 
miséjét, a Missa brevist, amelyet 
1945. február 11-én mutattak be 
az Operaház ruhatárában. 

A második világháborút köve-
tően meghatározó szerepet vállalt 
az ország szellemi újjáépítésé-
ben. A Magyar Művészeti Tanács 
és Zeneművészek Szabad Szer-
vezetének elnökévé választották, 
s kinevezték a Zeneművészeti 
Főiskola igazgatósági tanácsának 
elnökévé. Az 1945-ös választások 
után az alakuló Nemzetgyűlés, 
mint kiemelkedő közéleti szerep-
lőt meghívta képviselőnek a par-
lamentbe. 1946 és 1949 között a 
Magyar Tudományos Akadémia 
elnöke, az 1956-os forradalom és 
szabadságharc idején tiszteletbeli 
elnöke volt. 1947-ben a Szovjet-
unióban, 1948-ban és 1949-ben 
pedig újból Nyugat-Európában, 
1965-ben Amerikában járt. Kül-
földi útjain népzenei, zenepeda-
gógiai konferenciákon vett részt, 
és nemzetközi kitüntetésekben 
részesült. 
Zenepedagógiai munkássága 
 Zenei nevelési koncepciója 
ma a magyar zenei köznevelés 
alapját jelenti, jelentős szerepe 
van a szakoktatásban is. Ezek az 
alapelvek fokozatosan alakultak 
ki, fogalmazódtak meg és mentek 
át a gyakorlatba, azután, hogy a 
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  Műveivel, és főként zenepedagógiai munkáival hozzájárult ahhoz, hogy Magyaror-
szágot „komolyzenei nagyhatalomnak” tekintse a világ.3 

zeneszerző figyelme 1925 táján 
a zenepedagógia felé fordult. 
Elgondolása szerint a jó zenész 
kellékei négy pontban foglal-
hatók össze: 1. kiművelt hallás, 
2. kiművelt értelem, 3. kimű-
velt szív, 4. kiművelt kéz. Mind 

a négynek párhuzamosan kell 
fejlődnie, állandó egyensúlyban. 
Mihelyt egyik elmarad vagy elő-
reszalad, baj van. … Az első két 
pontra a szolfézs7 és a vele kap-
csolt, összefonódott összhangzat-
tan és formatan tanít. Szükséges 

kiegészítés: mennél sokoldalúbb 
gyakorlati zenei tevékenység: 
kamarazene, karéneklés nélkül 
senkiből sem lesz jó zenész. A hí-
res Kodály-módszert8 ma a világ 
minden részén alkalmazzák a ze-
neoktatásnál.

Főbb	művei.	Termékeny zeneszerző volt, de 
írásokban is remekelt. Mindezek felsorolása 
megtalálható a Google keresőn keresztül. 
Cserkészvezetőknek ismerni kell a jelentősebbek 
közül néhányat. Nagy részüket a Youtube révén is 
meghallgathatjuk. Néhányat itt felsorolunk:

Színpadi	művek
Háry János, op. 15 (1926)
Székelyfonó (1924–1932)

Zenekari	művek
Fölszállott a páva (variációk egy magyar 
népdalra) (1939)
Marosszéki táncok (1930) (zongorára is)
Galántai táncok (1933)

Kórusművek	(a	cappella)			Kb. 147 mű:
24 a cappella férfikari mű (Felszállott a páva, 
Esti dal, Rab hazának fia, stb.);
45 vegyeskari mű (Mátrai képek, Öregek, Jézus 
és a kufárok, Békesség-óhajtás, Zrínyi szózata, 
Miserere, stb. kánonok: A magyarokhoz);
78 gyermekkari és nőikari mű (gyermekkarok: 
Villő, Túrót eszik a cigány, Gergelyjárás, 
Juhásznóta, Pünkösdölő, stb., nőikarok: Két 
zoborvidéki népdal, Hegyi éjszakák, stb.)

Hangszerkíséretes	kórusművek
Psalmus Hungaricus, op. 13 (1923. november 19.)
Budavári Te Deum (1936. szeptember 2.)

Kállai kettős (1951)
Kamarazenei	művek

II. vonósnégyes, op. 10 (1916–1918)
Szólóhangszerre	írott	művek

Prelúdium (orgonára) (1931)  
(a Pange lingua c. ciklushoz)

Misék
Magyar mise (1966)

Dalok
Epithaphium Ioannis Hunyadi (1965)
Magyar népdalok I–XI. ének-zongorára. 
Összkiadásuk 2009-ig nem jelent meg.
Kodály zeneművei között hangsúlyos szerepet 
töltenek be a kórusművek és a pedagógiai 
művek. (Lásd	még: Ah! hol vagy magyarok 
tündöklő csillaga).

Írásai
Ötfokú hangsor a magyar népzenében  
(Zenei Szemle, 1917);
Gyermekkarok (Zenei Szemle, 1929, 2. sz.);
A magyar népzene (Budapest, 1937;  
Vargyas Lajos példatárával: 1952);
A zene mindenkié (Szőllősy András 
szerkesztésében, Budapest, 1954);
Magyar zene, magyar nyelv, magyar vers; 
vál., szerk., sajtó alá rend. Vargyas Lajos, 
Szépirodalmi, Budapest, 1993 (Kodály Zoltán 
hátrahagyott	írásai)
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  Népünk zeneiségét mi sem bizonyítja jobban, mint az a kétszázezer népdal, ami 
kinyomtatva is megtalálható, az olyan valóban tehetséges és elkötelezett művészek-
nek köszönhető, mint Kodály Zoltán. De soha ne felejtsük, ezek a remekművek a 
nép ajkán keletkeztek!

1 A cikk túlnyomó része a Wikipédiából, a szabad enciklopédiából származik, itt kivonatosan közölve.
2 A Kossuth-díj a magyar kultúra művelésének és ápolásának elismeréséért járó legmagasabb magyar állami kitüntetés, 
amely Kossuth Lajosról kapta a nevét. Az országgyűlés 1948-ban 1848. március 15. centenáriuma alkalmából alapí-
totta. 1990 óta a köztársasági elnök adományozza, általában a miniszterelnök előterjesztése alapján. A díjat rendszerint 
március 15-én adják át.
3 filharmonia.com	 
4 Vikár Béla (1859–1945) magyar etnográfus, műfordító, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja. A Kalevala 
műfordítója. (A Kalevala finn nemzeti eposz, melyet a finn népköltészet elsősorban karjalai eredetű hősi és epikus 
énekeiből állított össze Elias Lönnrot). Már az 1870-es évek végétől népmesék és népdalok szövegeit jegyezte le 
gyorsírással. 1896 karácsonyán Borsod vármegyében kezdte el  – Európában egyedülálló módon – fonográfra rögzíte-
ni a népdalokat. Bartók Béla jegyezte le fonográffelvételeit. Mindig a haladás és a fiatalság oldalán állott, tudomány-
ban és irodalomban egyaránt. Nem volt irigy Bartók és Kodály dicsőségére, sőt, segítette őket, és szívből örült később 
fényes, nemzetközi sikereiknek is.
5 Bartók Béla (1881–1945) magyar zeneszerző, zongoraművész, zenetudós, zeneoktató népzenekutató, a közép-eu-
rópai népzene nagy gyűjtője, a Zeneakadémia tanára;  a 20. század egyik legjelentősebb zeneszerzője. Művészete és 
tudományos teljesítménye nemcsak a magyar és az európai zenetörténet, hanem az egyetemes kultúra szempontjából 
is korszakalkotó jelentőségű. 
6 Prozódia – a zenében a szöveg és a zene helyes illeszkedésének tana; a zene ritmusának és hangsúlyainak helyes 
alkalmazkodása a szöveg lejtéséhez és hangsúlyozásához. 
7 Szolfézs – egy olyan zeneelméleti ág, mely lehetővé teszi a zene jobb, könnyebb megértését, elemzését. A zeneel-
mélet és a szolfézs lényegében ugyanaz, csak később válik szét. Egy idő után a zeneelmélet az összhangzást, azaz a 
különböző akkordokat, azoknak fordításait, és az így kialakuló akkordrendszerek szabályait vizsgálja, addig a szolfézs 
a zene, egy-egy darab formai összetételét vizsgálja, a hallás, és ritmusérzék fejlesztése mellett.
8 A Kodály-módszer egy zenepedagógiai koncepció, ami Kodály Zoltán zenepedagógiai módszereit foglalja össze. 
Kodály a nevelési elveit foglalta össze, és nem épített fel szisztematikus tantervet vagy tanegységeket. 2016-ban a 
módszert az UNESCO a szellemi kulturális örökség részévé nyilvánította. 

További javasolt olvasmányok:
Kodály Zoltán: A magyar népzene (Budapest, 1937; Vargyas Lajos példatárával: 1952)
www.bacstudastar.hu/kodaly-eletutja-osszefoglalo
Origo 2017.03.06. 15:52, 50 éve halt meg Kodály Zoltánv
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MAGYARSÁGSZOLGÁLAT TESTKÖZELBŐL:

VÉGET ÉRT AZ IDEI KCSP ÉS A 
PETŐFI PROGRAM
	 Az	 alábbi	 összefoglaló	 	megjelent	 a	”Mandiner”	 c.	 elektronikus	portálon,	 2017.	 június	
25-én.	A	cikk	átfogó	képet	nyújt	a	programokról.	A	cserkészet	számára	részben	azért	is	jelentős,	
mert		a	KCsP	Program	(Kőrösi	Csoma	Sándor	Program)	révén	a	mozgalom	is	jelentős	haszonban	
részesül.	Erről	a	szerző	Szilvay Gergely	újságíró	is	tanúskodik,	aki	New	York	városában	szolgált	
KCsP-sként	2016-17-es	évben.

	A	cél	az,	hogy	minél	erőseb-
bek és jobban szervezettebbek 
legyenek a magyar közösségek 
a	 világban,	 illetve	 hogy	 erő-
sítsük az anyaország és a kül-
honiak kapcsolatát – mondja 
Grezsa István kormánybiztos a 
Mandinernek annak kapcsán, 
hogy háromnapos konferenciá-
val zárult a két, nemzetpolitika 
szempontjából fontos ösztön-
díjprogram	 résztvevőinek	 idei	
küldetése. Vajon milyen e ma-
gasztos célokat szolgálni Kár-
pátaljától Új-Zélandig, Norvé-
giától Dél-Afrikáig? Erre keres 
választ riportunk.

 A külhoni magyarság kulturá-
lis, nyelvi identitásának megerő-
sítésében, a magyar nyelvű okta-
tás kiterjesztésében és a honosítás 
területén egyaránt kitűnő munkát 
végeztek a Kőrösi Csoma Sán-
dor és a Petőfi Sándor program 
ösztöndíjasai – értékelt Semjén 
Zsolt nemzetpolitikáért felelős 
miniszterelnök-helyettes szerdán 
Budapesten, a két program idei 
zárókonferenciáján, amely 2017. 
június 21-23 között, szerdától 
péntekig zajlott a budai várban, a 
Magyarság Házában, a Nemzet-
politikai Államtitkárságon. 

 Miért fontos az államtitkárság-
nak, hogy van egy Kőrösi	Cso-
ma Sándor és egy Petőfi	Sándor	

Program – kérdeztem Grezsa 
István kormánybiztost a konfe-
rencia idején.

	„Lehetne	azt	válaszolni,	hogy	
az alkotmányban benne van, és 
ebből	következik,	hogy	ez	a	fele-
lősségvállalás	kiterjed	minden,	a	
világon	bárhol	élő	magyarra,	és	
ebből	is	indult	ki	tulajdonképpen	
a	Kőrösi	Program,	aztán	a	Kár-
pát-medencei szórványt megcél-
zó	 Petőfi	 Program – válaszolta 
Grezsa. – Ahogy halad előre a két 
kezdeményezés, egyre inkább 
lehet érezni, hogy mozgásba len-
dültek a külföldi magyarok. Ez 
azért jó, mert ismerjük a negatív 
tendenciákat a fogyástól kezdve 
a gazdasági elvándorlásig és az 
állandó politikai feszültségekig, 
mint például a migráció kérdé-
se.	Azt	 szokták	mondani,	 hogy	a	
Maratonnál a reménytelenség 
győzött.	 Mi	 azt	 látjuk,	 hogy	 a	
borzalmas	 huszadik	 század	 után	
ez mégis csak esélyt ad, és a ma-
gyarság	a	huszonegyedik	század-
ban	egy	erős,	a	Kárpát-medencé-
ben	meghatározó	nemzet	lehet.”
	Felszállunk	a	gépre,	és	kidob-

nak a semmibe – mondja nekem 
egy volt „KCSP-s”, aki Ausztrá-
liában és Németországban is tel-
jesített szolgálatot azzal kapcso-
latban, milyen megérkezni egy 
teljesen más környezetbe, még ha 
magyarok közé utazik is az em-
ber. Az akklimatizáció egy-két 
hónap is lehet. Jelen sorok írója is 
átélt hasonlót, mikor 2016. szep-
tember elsején leszállt a gépe a 
New York-i „JFK”-n, magyarán a 

reptéren. Többen mondták már: a 
KCSP magányos küldetés. Annál 
nagyobb és inspirálóbb a kihívás.

 Új nyelv, új szokások, új kon-
nektorcsatlakozó, a régi barátok 
otthon, új barátok még csak lesz-
nek. Szerencsére persze több-
nyire hamar befogadja a KCSP-
st, petőfist a közösség, ahová 
küldték. Ahol néptáncot tanít, 
cserkészkedik, magyart tanít és 
minden mást, rendezvényeket 
szervez és bonyolít le, előadást 
tart, konferál, gulyást főz és szé-
ket pakol. 

Négy év alatt háromszáz 
résztvevő

 A Kőrösi-program keretében, 
ami 2013-ban indult, eddig há-
romszázan voltak a magyarság 
nagykövetei a diaszpórában. Az 
első évben 47-en utaztak, 2017-
ben 115-en kapnak lehetőséget. A 
déli félteke országaiba hat hónap-
ra érkeznek a KCSP-sek júniustól 
decemberig, az északi félteke or-
szágaiba (a Kárpát-medencében 
is) kilenc hónapra, szeptembertől 
májusig. Az ösztöndíjasoknak 
van egy mentora, aki többnyire a 
fogadó közösség vezetője is egy-
ben. 

 2016-17-ben száz KCSP-s és 
50 Petőfi programos teljesített 
szolgálatot a világ országaiban, 
a Kárpát-medencén, az ameri-
kai kontinens és Nyugat-Európa 
országain túl olyan helyeken is, 
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mint Ausztrália, Új-Zéland, Izra-
el, Macedónia vagy épp Dél-Af-
rika. Erdélyben például nemcsak 
Temesváron vagy a válaszúti 
Kallós Alapítványnál volt pe-
tőfis, hanem Brassóban, Szászré-
genben, Medgyesen, Fogarason 
és Segesváron, de még a Hunyad 
megyei Lupényben is. A csángók 
között, Moldvában két ösztöndí-
jas teljesített szolgálatot, de vol-
tak petőfisek a Vajdaságban és 
még Szarajevóban is.

Kárpátaljától Új-Zélandig
 A konferencián a Dél-Afriká-

ban szolgálatot teljesítő Tetlák 
Örs elmondta: Johannesburgban 
négyezer magyar él, ebből pár-
százan igazán aktívak az őket ösz-
szefogó két szervezet életében. A 
sok programszervezés, a nemzeti 
ünnepek megtartása és mindenfé-
le más feladat mellett azt tartotta 
a legnagyobb eredménynek, hogy 
sikerült számos magyart vagy 
magyar származású dél-afrikait 
bevonni a közösség életébe.

 Az Izraelben KCSP-sként dol-
gozó Lukács Katalin rámutatott, 
hogy a zsidó államban a keresz-
ténység nem identitásmegőrző 
erő, így más módon kell a magyar 
közösség javára lenni.  Nagy 
örömmel töltötte el ugyanakkor, 
amikor a Márton Áron erdélyi 
érsekről való megemlékezéskor 
egy rabbi szólította fel a jelenlé-
vőket, hogy imádkozzanak a fő-
pap boldoggá avatásáért.  

 Az Új-Zélandról visszaérkezett 
Kemény Zalánd például beindí-
totta a magyartanítást, rengeteget 
foglalkozott a Christchurch-i Ma-
gyar Klub könyvtárának rendezé-
sével, és abban is része volt, hogy 
beindult a rendszeres táncház.

 Míg az amerikai KCSP-sek 
viszonylag könnyen el tudtak 
utazni például a Clevelandi Ma-
gyar Kongresszusra, hogy annak 
lebonyolításában segítsenek, mi-
vel Amerikában a repülés szinte a 
tömegközlekedés egyik formája, 

addig a kárpátaljai petőfiseknek 
igencsak meg kellett birkózniuk 
az útviszonyokkal, hogy talál-
kozni tudjanak, közösen szer-
vezzenek programokat, egymás 
segítségére legyenek. Míg egyes 
helyeken a nulláról kell közössé-
get építeni vagy cserkészcsapato-
kat kell alaktani, (pl. Nürnberg, 
Németországban Molnár Gergely 
KCsP ösztöndíjas indította be a 
cserkészetet*. A szerk.) progra-
mokat szervezni, máshol inkább 
egy meglévő intézmény életéhez 
kell csatlakozni munkatársként.

Magasztos célok konkrétu-
mokra lefordítva

A KCSP-sek és petőfisek nem 
diákok, hanem a fogadó közösség 
szempontjából speciális tudással 
rendelkező szakemberek, akik ezt 
a plusz tudást viszik a közösségbe 
amellett, hogy sok más, hétköz-
napi feladatot is el tudnak látni. 
Az ösztöndíjasok által hozzátett 
plusz, az ő tevékenységük, konk-
rét munkájuk miként illik a nagy 
egészbe, Grezsa István szerint „a 
program egyik titka”. 

 Mint mondta:	 „nagyon	 nehéz	
erre	 válaszolni,	 hiszen	 egészen	
más	 dolog	 az,	 hogy	 valaki	 itt,	
Budapesten	megfelel	 egy	 háttér-
beszélgetésen az elvárásoknak, 
és	 kap	 egy	 ösztöndíjat,	 és	 aztán	
kidobva egy idegen környezetbe, 
nem	 ismerve	 a	 helyi	 viszonyo-
kat	–	hiszen	jól	 tudjuk,	 tagadha-
tatlan,	 hogy	 nagyon	 sok	 ellentét	
feszíti	 különösen	 a	 nyugaton	
működő	 közösségeket	 –	 hogyan	
áll	 helyt.	 Ezt	 kezdettől	 fogva	 az	
ösztöndíjasok	 kreativitására,	
becsületére és ügyességére kell 
bíznunk,	és	e	vonatkozásban	sem	
csalatkoztunk.	Ahogy	 büszkeség-
gel tölt el a magyar élet kiteljese-
dése	a	világban,	úgy	nyilván	nem	
azt	 mondom,	 hogy	 egytől	 egyig	
minden	 ösztöndíjas	 kitűnő,	 de	 a	
legtöbb	ösztöndíjas	feltalálja	ma-
gát,	 és	 a	 saját	 személyiségéből,	
képzettségéből,	 tudásából,	 elhi-

vatottságából	fakadó	feladatokat	
szépen elvégzi.” 

 Hogyan is néz ki a KCSP és a 
Petőfi program? Tavasszal az ér-
deklődők beadják a pályázatukat 
két civil szervezet ajánlásával, 
ahol közösségi munkát végeztek, 
majd egy bizottság meghallgatja 
őket. 

Ezt követően kiválasztják azo-
kat, akiket a legalkalmasabbnak 
találnak a munkára. Igyekeznek 
összeegyeztetni a külhoni kö-
zösségek igényeit, amelyet ők 
előre leadnak, s az ösztöndíjasok 
kompetenciáit. Mint a zárókon-
ferencia előadásaiból is kiderült, 
leginkább cserkészekre, nép-
tánc-oktatókra, magyartanárokra 
és rendezvényszervezőkre van 
szükség. Ugyanakkor fontos, 
hogy az ösztöndíjas más területe-
ken is feltalálja magát, és legyen 
mindenes. 

Brazíliai sváb magyarok
 Szükség van emellett érzelmi 

intelligenciára is, hiszen a fogadó 
közösségnek is megvan a maga 
élete és elképzelései, ahogy az 
ösztöndíjas is nagy tervekkel ér-
kezik állomáshelyére. Az egyik, 
Amerikai Egyesült Államokból 
hazatért előadót idézve: nem 
zenekart kell szervezni, hanem 
gyakran inkább be kell állni ze-
nélni a kieső zenészek helyére. 

 És alkalmazkodni kell a he-
lyi viszonyokhoz. Argentínában 
nincsenek új kivándorlók Ferenc 
Viktória ottani KCSP-s szerint, s 
Buenos Aires akkora, hogy nagy 
elhatározás a szülők részéről 
szombaton bevinni a magyar is-
kolába a gyereket. Utóbbi problé-
ma sok nagyvárosra igaz, például 
egyébként New Yorkra is. 

 Brazíliában viszont, mondta 
el Molnár Orsolya Anna, aki Ja-
raguá do Sulban dolgozott hat 
hónapon át, a közösség jó része 
Veszprém megyei sváb falvakból 
származott el, így svábosan be-
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szélnek magyarul és sok német 
szokást őriztek meg, de nagyon 
szeretnék újratanulni a magyar 
kultúrát. A néprajzos Annának 
mindez izgalmas kihívás volt, 
hiszen alkalma volt utánanézni 
a közösség sváb gyökereinek, 
felvenni a kapcsolatot veszprémi 
kisközségi önkormányzatokkal 
és segíteni a gyökereket megta-
lálni.

 A Norvég-Magyar Egyesületet 
pedig nem is magyarok, hanem 
egy norvég férfi alapította, Tria-
non után, hazánk iránti tisztelet-
ből.

 A nemzeti ünnepek, nemzeti 
hagyományok minden közösség-
ben fontosak, így október 23., 
március 15., a farsang, a húsvét 
mindenhol alkalom az ünneplés-
re, együttlétre, és feladatot ad az 
ösztöndíjasoknak. Adódik lehe-
tőség akár tudományos előadá-
sok tartására, sok ösztöndíjasnak 
színpadi műsorokat kell összeál-
lítania, de ki kell venniük a ré-
szüket a takarításból vagy épp a 
mellékhelyiségek felújításából is, 
ha úgy adódik. 

 Aztán „mindenki azzal jön 
haza,	 hogy	 végső	 soron	 többet	
kapott, mint adott – mondta a 
Mandinernek a kormánybiztos. 
– Azért	azt	megtapasztalni,	hogy	
sokezer kilométerre az anyaor-
szágtól, már a nyelvvesztés vala-
mely	 stádiumában	 lévő	 közössé-
gek milyen görcsösen ragaszkod-
nak	a	magyar	kultúrához,	magyar	
gyökerekhez,	magyar	ősökhöz,	az	
mindenkit	 el	 kell,	 hogy	 gondol-
koztasson,	 politikai	 világnézettől	
függetlenül.	 Mégiscsak	 kell	 len-
nie valamilyen közös összerende-
ző	erőnek	a	magyarságban.”

De mi van a sokadik generá-
ciós magyarokkal?

 A harmadik generációnál az 
Egyesült Államokban már in-
kább magyar gyökerű amerika-
iakról beszélünk, s máshol is ez 

a tapasztalat. Ciceri Attila Seatt-
le-i KCSP-s számolt be arról a 
gyermekről, aki kínai és magyar 
származású amerikai, a nagyma-
májától szegedies nyelvjárásban 
tanulta a magyart, így az álta-
la használt hunglish az angol és 
a szegedi nyelvjárás keveréke: 
„mögtryingolom”. A beolvadást 
hosszú távon a Kárpát-meden-
cén kívül nehéz megakadályozni, 
maximum mérsékelni lehet. 

 Sőt, Grezsa István szerint „ez 
már a Kárpát-medence eldugot-
tabb	 szórványfalvaira	 vagy	 a	
Balkán magyar közösségeire is 
igaz.	Ugyanakkor	 fel	 lehet	 tenni	
a	 klasszikus	 kérdést,	 hogy	 ki	 a	
magyar, mi a magyar? Oly sokat 
idézzük	Széchenyit,	hogy	nyelvé-
ben él a nemzet, de vajon igaz-e 
ez	 ma,	 a	 huszonegyedik	 század-
ban?	Nyilván	 így	már	nem	 igaz.	
Nekünk	 is	 változni	 kell,	 ahogy	a	
kor diktálja, mert szerintem sem-
miképp	sem	tekinthető	másodran-
gú	magyarnak	a	másod-	 és	har-
madgenerációs amerikai, mond-
juk egy értelmiségi, egyetemet 
végzett ember, aki bár nem tud 
magyarul, de valamiért mégis ke-
resi a kapcsolatot Magyarország-
gal, akár egy nagyapa emléke mi-
att, akár a gyerekkorában kapott 
Pick-szalámis	 kenyér	miatt.	Úgy	
gondolom,	ők	ugyanolyan	fontos	
tagjai a magyar közösségnek, 
mint a legmagyarabbnak tart-
ható	 magyar.	 Kormányprogram	
szintjére	emelkedett	az	ösztöndíj-
programok	által	is	az	a	tény,	hogy	
a	vegyesházasságokban	születet-
teket,	 a	 kettős	 identitásúakat	 is	
igyekezzünk bevonni a magyar 
közösségbe,	 hisz	 ezáltal	mi	 csak	
erősödhetünk.”

 Chicagoban például eredmény-
ként könyvelte el Nagy Katalin 
KCSP-s, hogy a magyar rendez-
vényeken már angol tájékoztató 
is elérhető, ami segíti a vegyeshá-
zasságokban élők vagy magyarul 
annyira nem beszélők bevoná-

sát a közösségbe. A New York-i 
Amerikai Magyar Könyvtárban 
két KCSP-s tartott tízhetes ma-
gyar nyelvi tanfolyamot három 
szinten. A résztvevők közt volt, 
akinek a házastársa volt magyar, 
volt, akinek csak a nagyszülei, és 
akadt, aki amerikaiként csak az 
Osztrák-Magyar Monarchia iránt 
rajongott.

A magyar-magyar kapcsola-
tok szolgálatában

 „A kis népek megmaradásának 
záloga	az,	hogy	ki	tud	hamarabb	
lábra	kapni.	Hiszen	ezek	a	demo-
gráfiai	 adatok,	 amelyek	 az	 elfo-
gyás	 rémével	 fenyegetnek,	 nem	
csak	minket	sújtanak,	hanem	va-
lamennyi közép-európai népet. S 
mi,	magyarok,	a	még	meglévő	im-
munitásunk lévén talán még pél-
daként	is	szolgálhatunk” – véli a 
kormánybiztos.

 A KCSP-sek, petőfisek min-
denesetre egyöntetűen arról szá-
moltak be, hogy ugyan, mint 
írtam, érkezéskor talán úgy érez-
ték, hogy a semmibe ugranak, 
de végül nemcsak magyarságtu-
datuk növekedett, rengeteg ta-
pasztalatot szereztek, hanem új 
barátokat, kapcsolatokat is, vala-
mint erősödött az ellenállóképes-
ségük is. A szórványmagyarság 
közösségeiben való szolgálat új, 
pozitív energiát adott az élethez, 
fejlesztette a megoldásközpontú 
gondolkodásmódjukat, és persze 
nyertek maguknak új „családta-
gokat” is.

 A KCSP és a Petőfi Program 
eredményeiről idén először még 
kötet is megjelent. A következő 
évi ösztöndíjasok közül pedig 
már többen ott ültek a zárókon-
ferencián, hogy tájékozódni tud-
janak leendő állomáshelyükről, 
befogadó közösségükről.

 Grezsa hozzáteszi: a Kőrösi és 
a Petőfi Programnak egyre inkább 
professzionalizálódnia és kon-
ceptualizálódnia kell. S megjegy-
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zi: „egyszerűen	a	helyi	sajátossá-
gokat	figyelembe	véve	a	program	
célja	az,	hogy	minél	erősebbek	és	
jobban szervezettebbek legyenek 

a magyar közösségek a világban, 
illetve	 hogy	 erősítse	 az	 anyaor-
szág	és	a	külhoniak	kapcsolatát,	
s	hogy	így	az	anyaország	is	egyre	

erősebb	és	ezek	a	kapcsolatok	is	
egyre szervezettebbek lesznek.” ■

 * A kövekező városokban jelentős segítséget nyújtottak további KCsP ösztöndíjasok: Az USA-ban Min-
neapolis, Minnesota; Portland, Oregon; Sarasota, Florida; Wallingford, Connecticut. Kanadában: Vancouver, British 
Columbia. Finnországban: Helsinki. Külön említést érdemel Gergely Imelda ösztöndíjas, akinek Portlandba szólt a 
beosztása, de a csapatmunka beindítása érdekében bejárta az ország több városát. Ezek: Seattle, Washington; Denver, 
Colorado; Dallas, Texas; Las Vegas, Nevada; és a Fillmore-i Iskola Tábor. Tózsa Mikolt (2016-2017) és Kocsis Zsófia 
(2017-2018) hivatalosan a KMCSSZ-hez beosztott ösztondíjasok, központilag szintén segítenek a csapatalapítás mun-
kájával, valamint Laki Zsuzsanna, aki az idei garfieldi ösztondijas,  aki jelentős segítséget nyújt.
 Szintén említést érdemel a következő KCsP-sek lektorálási segítsége lapunknak: dr. Koós Emese, Tisóczki 
Petra, és e számunknál Zsidi Bernát.

KITÜNTETETTEK
A	kitüntetettek	nevét	akkor	közöljük,	amikor	értesülünk	róla,	időrendi	sorrendben.

 Az alant közölt kormány-ki-
tüntetésekről számolhatunk be. 
Cserkésztisztjeink a kitüntetése-
ket dr. Áder János köztársasági 
elnök úr aláírásával ellátott okle-
véllel és éremmel vehették át. 
 Aykler Béláné Papp Zsu-
zsanna cscst., a Kanadai Ma-
gyarság (másnéven Kékújság) 
főszerkesztője, „író, filmprodu-
cer, a University of Toronto taná-
ra, a kanadai Rákóczi Alapítvány 
elnöke részére, a magyar kultúra 
magas színvonalú terjesztésé-
ért és a kárpát-medencei ifjúság 
identitástudatának megőrzése 
érdekében végzett munkássága 
elismeréseként 2013. június 5-én 
a Magyar Arany Érdemkereszt ki-
tüntetést adományozta”. A kitün-
tetést dr. Szabó Stefánia torontói 
főkonzul még 2014. január 11-én, 
a Torontóban rendezett Rákóczi 
Bál-on adta át. ■

 Magyarország Hivatalos Lap-
ja, a Magyar Közlöny 2016. évi 
36. számának 3831. oldalán, 
2016. március 7-én kelt dátum-
mal, két cserkészvezető kitünte-
téséről számol be: 
 Kovássy Mariánna Gabri-
ella cscst., „a Külföldi Magyar 

Cserkészszövetség IV. kerületé-
nek nyugalmazott cserkészpa-
rancsnoka részére, a viktóriai ma-
gyar közösség, valamint az auszt-
ráliai magyar cserkészet érdeké-
ben végzett odaadó tevékenysége 
elismeréseként a Magyar Arany 
Érdemkereszt (polgári tagozat) 
kitüntetést adományozta”. A ki-
tüntetést Victória tagállam Mel-
bourne-i főkonzulátusán, 2016. 
június 4-én, dr. Gruber Attila 
nagykövet úr adta át. ■  
    
 „A magyar kultúra és hagyo-
mányok megismertetése, illetve 
népszerűsítése érdekében végzett 
több évtizedes munkája elisme-
réseként Lukács Tibor Péter 
cscst. nyugalmazott tanár, az On-
tariói Multikulturális Történeti 
Társaság tagja részére, a Magyar 
Ezüst	 Érdemkereszt	 (polgári ta-
gozat) kitüntetést adományozta”. 
A kitüntetést Torontoban, 2016 
őszén, a Kanadai-Magyar Mér-
nők Egyesület Gála estjén dr. 
Szabó Stefánia főkonzulasszony 
adta át. ■ 

 Mészáros Elemérné dr. Va-
reska Andrea cscst.-et, „Clevel-
and körzeti parancsnokát, a cleve-

landi Magyar Múzeum [volt] igaz-
gatóját a magyar múlt és kultúra 
amerikai megismertetése irányuló 
tevékenységéért, valamint a ma-
gyar cserkész-hagyományok ápo-
lását szolgáló áldozatos munkája 
elismeréseként”, 2017. július 24-
én a Magyar Érdemrend Lovagke-
resztjével (polgári tagozat) tüntette 
ki. A kitüntetést dr. Bencsik Zita 
chicagói főkonzul, a clevelandi 
Magyar Múzeumban rendezett 
Regionális Diaszpóra Értekezle-
ten, 2017. okt. 14-én adta át. ■ 
 
 Szintén értesültünk Üsztöke 
István fncs., a Magyar Amerikai 
Televízió tulajdonosa és kivite-
lezőjének kitüntetéséről, aki „Az 
1956-os forradalomban történt 
helytállásért, a New York-i ma-
gyarság, évtizedes, széleskörű, 
korrekt televíziós tájékoztatásá-
ért” a Magyar Érdemrend Lovag-
kereszt (polgári tagozat) kitünte-
tést kapta, amit 2017. szeptember 
21-én Áder János köztársasági el-
nök úrtól a New York-i Főkonzu-
látuson személyesen vehetett át. ■   
  
 A Vezetők Lapja és a cser-
készvezetői kar szívből gratulál a 
kitüntetetteknek!
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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!	 
 (A szerk.)

† HAZAMENT † 

 Dolesch Dósa Mária cscst. 
(Budapest, 1938. július 22 – 
Westlake, Ohio, USA, 2017. 
május 20). Kisgyermekkorá-
ban nemcsak végigélte Pétfürdő 
bombázását, hanem az mély nyo-
mot is hagyott benne. 
 A Dósa és Fischer család 1944 
őszén együtt hagyta el Magyaror-
szágot az előrenyomuló szovjet 
hadsereg inváziójától tartva. A 
nyugat felé menekülés közben, 
1945 húsvét ünnepén légitáma-
dás érte a kis csoportot. A két 
család a háború utolsó heteiben 
együtt kötött ki a bajorországi 
Lindau am Bodensee-ben, ahol 
a pályaudvaron lévő vonatko-
csikban kényszerültek több hétig 
megszállni, és további légitáma-

dásoknak voltak kitéve. Ezután 
jött a nyomor, a nincstelenség 
és bizonytalanság érzése, a hon-
vágy, a bajor parasztok fukarsága, 
az éhség, – édesanyáik a mezők-
re küldték a gyerekeket sóskát 
szedni, hogy legyen mit enni... 
Mindkét család az ígéret földjére, 
Amerikába kapott menedékjogot, 
- öt, illetve hat év németországi 
tartózkodás után. Épp abban az 
időben alakult meg Cleveland-
ban is a magyar cserkészet, több 
derék és elkötelezett vezető kez-
deményezésére. Ilyen kedvező 
körülmények között és megfelelő 
korban lépett be Mária a cserké-
szetbe, 1952-ben. 
 Lelkes cserkésszé majd ve-
zetővé vált, kitűnő vezetőként 
vitte előre a liliomos zászlót a 
34-eseknél. Mária tiszta szívű, 
végtelenül szerény, barátságos, 
jókedvű, odaadó és segítőkész 
egyéniség volt, lelkesedésével 
másokat is magával ragadott. Ta-
lán mondhatnám, hogy az ideális 
cserkésznek a mintaképe volt. 
Sugárzott belőle a szeretet, a fi-
gyelmesség, a jószívűség, mások 
megbecsülése, az önzetlenség, és 
a keresztény magatartás. Egész 
életén keresztül mélyen vallásos 
volt. Mindenben a jót és szépet 
látta, optimista természete min-

dig bizalommal nézett a jövőbe, 
még akkor is, amikor a rák már 
teljesen ellepte a testét. Rendíthe-
tetlen hite az utolsó percig sugár-
zott belőle, még akkor is, amikor 
már a halálos ágyán feküdt. 
 Mária francia-szakos nyelv-
tanári képesítést szerezve, négy 
nyelven folyékonyan beszélt, a 
helyi magyar iskolában is sok 
éven keresztül önzetlenül taní-
totta a magyar nyelvet. Kiváló 
háziasszony volt, remekül főzött, 
– amivel egyébként szeretett is 
foglalkozni, – hisz négy gyermek, 
és később négy unoka mellett 
ennek szakértője is lett. Gyere-
keihez hűségesen ragaszkodva 
vezette saját életét is. Laci fiának 
halála erősen megrendítette, de 
mély katolikus hite révén gyászát 
sikerült átvészelnie.  
 A 34-eseknél hamar kitűnt 
vezetői tehetsége. Rendkívüli 
tábortűzvezetői képességével is 
elismerést nyert. Minden rábí-
zott vezetői beosztásban jeles-
kedett, amire a központi vezetés 
is felfigyelt. Ennek révén több 
szövetségi megbízatást is kapott. 
Megbízhatósága a Fegyelmi Bí-
róság tagságába való kinevezését 
eredményezte, majd az Életmen-
tő Kitüntetés Bizottságnak, va-
lamint az Intéző Bizottságnak is 

Dósa Mária 1959-ben
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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: Jankura Krisztina cst.;   New Brunswick: dr.  Horváth István cst.;  San Fran-
cisco: Némethyné Csepeli Diana cst.;  Washington: Kőlüsné Paulovits Judit cst.;   Magyar Tanya/
Pennsylvania: dr. Lengyel Emília st.; Wallingford, Connecticut: Gál András cst.; Ausztrália – Ko-
vássy Marianne cscst.;  Dél-Amerika – Argentína: Lomniczy Mátyás cscst.;  Brazília: Dömötörné 
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Roberta cst.;  Németország: dr. Grynaeus Péter cscst.; Svájc: Pilinszky Katalin cscst.;  Venezuelai 
visszahonosultak: Kertész Zsuzsanna; Európa többi országai: dr. Grynaeus Péter cscst.;  Kanada – 
Calgary: Pintér János cscst.; Hamilton: Jankuráné Hajdu-Németh Ágnes cscst.;  Montréal: Pelikánné 
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több éven át tagja volt. Számos 
csapat-, körzeti-, központi- ve-
zetőképző- valamint jubileumi 
táboron vett részt mint vezető, il-
letve kiképző. Említésre méltó az 
a megtiszteltetése is, hogy 1959-
ben alig 21 évesen, külön kép-
viselőként a Szövetség kiküldte 
kiképzőként az európai kerület 
Németországban tartott vezető-
képző táborába. Később család-
jával az ohiói Hubbardba került, 
majd ott kezdeményezte, bein-
dította és vezette a cserkészetet, 
amíg vissza nem költöztek Cle-
velandba. Visszaköltözésük után 
néhány évtizeden át tanácsadója 
volt a csapatának. Az 1966-os 
es 1970-es jubileumi táborokon 
altáborparancsnoki beosztásban 
vett részt. Szintén kivette a ré-
szét az 1989-ben tartott Pax-Ting 
Emléktábor szervezésében és le-
vezetésében, amely az 1939-ben 

tartott első leánycserkész világta-
lálkozó 50. évfordulójának emlé-
két ünnepelte. 
 Mária annyira szerény volt, 
hogy saját érdemeire sokszor 
nem emlékezett, és csupán a hi-
vatalos feljegyzésekből kapha-
tunk életéről ismertetőt. Amikor 
az ember vele beszélt, mindig a 
társalgó félnek életéről kérdezős-
ködött, a magáéról nem igen nyi-
latkozott, csak amikor kérdezték. 
Mindig és mindenkor szívesen 
fogadta az embereket. A család-
jáért élt. Unokái nevelésében is 
derekasan besegített, sokáig taní-
totta őket a magyar nyelvre.
 Vallásos egyéniségénél fogva 
az Egyházhoz mindig hű maradt, 
sőt a Szent Imre templom ifjú-
sági misék indítványozója volt, 
és megszervezésében Szigethy 
Edith-tel és Persányi Eszterrel 
együttműködödtek. A cserkészet-

hez is végig hű maradt, büszke 
volt a mozgalomban való rész-
vételére. Többször megjegyezte, 
hogy mennyire mélyen hatott rá a 
cserkészet. Szolgálatáért a legma-
gasabb kitüntetést is kiérdemelte: 
a Jó	 munkát	 Teleki-emlékérmet, 
amit 1970-ben vehette át. 
 Gyászmiséjén a zsúfolásig 
megtelt Szent Imre templomban 
búcsúztatta a helyi magyar cser-
készközösség és a clevelandi ma-
gyar társadalom. Elhunytával sze-
retett családja és rokonsága, a cle-
velandi magyarok, a külföldi ma-
gyar cserkészet, egy igen értékes 
és nagyrabecsült tagját vesztette 
el. Isten nyugosztalja békében!
		 Elmondta	Fischer	Viktor	
2017.	június	30-án,	a	clevelandi	

Szent Imre templomban, itt 
kivonatosan	közölve.	■	
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