MAGYAR CSERKÉSZVEZETŐK ÉS SZÜLŐK FÉLÉVI ÉRTESÍTŐJE

65. évf.

122. szám

2018 tavasz

Egy régi csapatparancsnoki gyűlés
résztvevői az ausztráliai kerületben

KÖZÉRDEKŰ HÍREK
1. Kérjük a címváltozásokat bejelenteni. A téves címekre kiküldött példányszámok fölösleges
anyagi kiadást jelentenek. Köszönjük az erre vonatkozó figyelmet.
2. Művészeti pályázat. A Ladányi Alapítvány (Emory & Ilona
E. Ladany Foundation) több évvel
ezelőtt évi $1000-os tanulmányi
segélyalapot létesített azon KMCSSZ-hez igazolt cserkészek és
cserkészvezetők számára, akik
felsőfokú tanulmányaikat szépművészeti szakon kívánják folytatni. A pályázatra szóló jelentkezési ívet a Vezetők Lapja szerkesztőségétől a vezlap@yahoo.
com címről kérhetik, vagy a Szövetség honlapjáról (www.kmcssz.
org) kinyomtathatják. A 2019-es
naptári évre a jelentkezési határidő: 2018. december 30. □
3. Clevelandi cserkészek a Kilimandzsáró csúcsán, olvasható
a Cserkész Barátok Köre Jó munkát! c. kiadványában. Tábor András cst. és lánya, Tábor Csilla st.,
kellő előkészületek után, 2018.
februárjában elutaztak Tanzániába
a nagy kalandra, Afrika legmagasabb csúcsának a megmászására.
Céljuk egyben az is volt, hogy a
„Leukemia and Lymphoma Society «Team in Training» egyesületnek pénzt gyűjthessenek, mivel
több családtaguk és cserkész- és
más barátjuk rákban hunyt el.
„Tudtam, hogy a legméltóbb köszönet a jó egészségért pont egy

ilyen út lenne”, írja Csilla. A több
mint $11 000 gyűjtésből kb. 60%át a magyar cserkészbarátaik adták össze. □
4. A Magyarország Barátai
Alapítvány konferenciája. 2018.
május 4-6 között megrendezett
Magyarország Barátai Alapítvány
konferenciáján bemutatták Gyuricza Péter által írt Visszidensek
(a kivándorló emberekre vagy
azok gyerekeire vonatkozó élerajzzal ellátva) c. könyvet, amely
12 Magyarországra visszatelepült
magyarról számol be, köztük hat
cserkészről. A könyv a visszatelepültek izgalmas, kalandos és
körülményes életútját mutatja be,
cserkészéletüket beleértve. Részükre a cserkészmunkában való
részvétel jelentősen hozzájárult
életükben való helytálláshoz és a
magyarsághoz való elkötelezettségükhöz. A legtöbbjüknek több
cserkészfényképe is benne van. A
rend kedvéért ismertetjük a nevüket és egykori csapatukat: Diegoné Fedor Alíz cst. (35.sz.lcscs., ill.
III/I. fncscs., Caracas, Venezuela),
Gyuricza Gábor, (40.sz.cscs, São
Paulo, Brazília), dr. Jókay Kinga
st. (19.sz.vcscs., Chicago, Illinois,
USA), Kraft Péter st. (12.sz.cscs.,
Buenos Aires, Argentína), Papp

Keve (4.sz.vcscs, Washington,
DC, USA), Szekeres Szabolcs cst.
(12. és 7. sz. cscs.-ok (Buenos Aires, majd New York, NY, USA).
Ugyanezen a konferencián több
embert kitüntettek, többek között
Pigniczky Réka cst.-et (egykori
48.sz.lcscs. tagja) és filmrendező társát, Lauer Rice Andreát, az
emigrációs magyarokról készítő
filmproducert. □
5. A Magyar
Cserkészszövetség
közgyűlése. 2018. május
12-én tartotta a
Magyar
Cserkészszövetség évi közgyűlését a
nagykovácsi kastélyban (lásd máshol „A Magyar Cserkészszövetség
tulajdonában lévő Tisza-kastély
Nagykovácsin felújításra került”),
melyen személyesen részt vett a
Világ Komité elnöke Craig Turpie,
a WOSM jelenleg legmagasabb beosztottja. Jelenléte igen nagy megtiszteltetés a magyar cserkészet részére. Üdvözlő beszédében többek
között kifejtette a cserkészet egyre
nagyobb fontosságú szerepét, értékelve a magyar cserkészet nevelési
munkáját. (Beszédének szövegét
sajnos még nem kaptuk meg.)

Folyt. a 4. oldalon

A fedőlapon látható kép az ausztráliai kerület egykori csapatparancsnokairól készült 1964-ben. A képet részben
azért közöljük, mert a Sydney-i csapat tavaly a 70. évfordulóját ünnepelte. A 1964-ben készült képen rajta van
az idén elhunyt nt. Bernhardt Béla is, az utolsó eredeti Hontalan Sas, és egyben a csapat alapítója. Lásd megemlékezését a 20. oldalon. A képen, balról jobbra, hátsó sor: nt. Bernhardt Béla cscst. (Bulibá), lippai Rauch
Károly cscst. (Pubibá), Tasnády Rudolf cscst., Takách-Tolvay László cst. Első sor: Kovássy M. Marianne cst.,
Bernhardt Béláné Potsubay Róza cst. (Dódi néni), dr. Bod Péterné Nádory-Nagy Julianna cst. (Lóla néni), Weidlich Géza cscst., az akkori elért cserkésztiszti képesítésük megjelölésével.
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70 ÉVES A SYDNEY-I KÖRÖSI CSOMA
SÁNDOR CSERKÉSZCSAPAT!
A Sydney-i Kőrösi Csoma Sándor cserkészcsapat 2017-ben ünnepelte évfordulóját mint
a Szövetség legrégibb csapata.

Ha siet az ember, akkor három
emberöltő, de ha a mai szokás
szerint lassabban társul, akkor
is kettő. Hosszú idő, amit szinte
elképzelhetetlennek tartott a 14
„Hontalan Sas” egy németországi
táborban 1947-ben. De a történelmi idő oly rohamosan halad, hogy
70 év pillanatok alatt eltűnik a
világmindenség
rendszerében.
Bernhardt Béla (Bulibá) a sasok
egyike a nagy vérontás, magyarok számára újabb veszteséggel
járó, befejezése után két évvel elvállalta a 30. sz. „Kőrösi Csoma
Sándor” cserkészcsapat vezetését, mint a csapat parancsnoka.
A háborút követő zavaros idő
szétszórta Európa nyugati országaiban menedéket kereső magyarokat, s Bélabá az igazoló okmánnyal a csomagjában, Ausztráliában igyekezett fészket rakni. A
szigetország eléréséhez bátor szív
és 4-5 hetes hajókázás volt akkoriban szükséges. A letelepedés is

nehézséget okozott, angolul kellett megtanulni és ott kellett dolgozni, ahol az ausztrál kormánynak szüksége volt a bevándorlókra. A kezdeti évek szerényen, szegényen indultak. Ismeretlen volt
az ország, a nyelv, az emberek és
a lehetőség. A magyar egyenruha
előállítása is gond volt az ausztrál cserkész vezetőség tiltakozása
miatt. Ezekkel szemben erős volt
az akarat, a lelkesedés, ami áthidalta az akadályokat.
70 év távlatából mindez csodának tűnik, valójában az is volt.
2017. november 11-én szombaton ezzel a csodával határos 70
évet ünnepeltük, csokorba foglalva az események sokaságát. Gerecs Isti felolvasta Nt. Bernhardt
Bélabának – Globits Laci közvetítésével kapott üzenetét. Bélabá
kedves szavakkal emlékezett az
1966 előtti dolgokra, mikor lelkipásztori szolgálata az Egyesült
Államokba helyezte át.
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Ezután Hevesi Nagy Péter vetített képekkel és humoros hozzászólásaival mutatta be a táborozások, portyák kimagasló és
fényképeken megörökített alkalmait. Végül átadta Gyurkabának
az 53 éve cserkész és a csapat
legidősebb tagjának Gazdag József „A HARMADIK ÁG” című
kétkötetes könyvét, amit Nt. Péterffy Kund református lelkipásztor hozott el Erdélyből. Gyurkabá
visszaemlékezett Bélabá elmenetelére, amikor Hevesi Nagy
Tibor, a csapat új parancsnoka
megkérte a Qantas repülőtársaság vezetőit, hogy az épület és a
repülőgép között alkotott egyenruhás cserkészek sorfala között
mehessen át és búcsúzhasson el
Bélabá és Dódi néni. Meghatóan
szép búcsúztatás volt egy olyan
embertől, aki a csapat és a Szülői Fenntartó Testület életképes
működésének alapjait papírra
vetette. Cserhalmi Ottó körzeti
parancsnok beszédében visszaemlékezett a nehézségek leküzdésére, majd megemlítette, hogy
hét ifjú őrsvezető jelölt sikeres
írásbelit tett. Kihívta a csapat volt
parancsnokait, Cserhalmi Sanyit,
Hevesi Nagy Pétert, Gerecs Istit,
Kantek Bandit, Korompay Misit
és Pósa Zolit, akik vele együtt
vezették, irányították a csapat
sikeres működését az évtizedek
során.
Végül Ottó megemlékezett a
csapat két legrégebbi tagjáról,

Majsay Szabolcsról (61 éve cserkész) és Jakab Gyuriról (65 éve
cserkész), akik jelen voltak ezen
az emlékezetes díszvacsorán.

A vacsora befejeztével egy hatalmas torta árverésére került sor,
amit szorgos licitálás után a nyertes a jelenlevőknek ajándékozott.

A 30-asok parancsnokai
Nt. Bernhárdt Béla  	
Kordovits Vilmos 	
Dr. Oláh Ákos       	
Grósz Ferenc           	
Nt. Bernhardt Béla  	
Hevesi Nagy Tibor  	
Cserhalmi Ottó      	
Cserhalmi Sándor

1947-1950
1950-1951
1951-1952
1952-1956
1956-1966
1966-1979
1979-1985
1985-1994

Hevesi Nagy Péter
Korompay Mihály 
Kantek András
Gerecs István
Hevesi Nagy Péter

1994-2000
2000-2004
2004-2007
2007-2011
2011-2015

ben volt Kantek Andrea és
Harasta Emőke rendezői
készségét dícsérve. Nagyszerűen megszervezett,
több mint hetven résztvevővel a késő órákig ment
a beszélgetés, a régi fényképek
tanulmányozása
– ki ez? ki az? – gyakran
kérdezve. Oly szép este
volt, hogy megismételjük
majd a 80. – 90. – és 100.
évfordulókon. Addig is
további jó munkát!

Ezután Pósa Zoli a csapat jelenlegi parancsnoka
üdvözölte a megjelenteket, felolvasta elnökünk,
Lendvai-Lintner Imre ez
alkalomra írt üzenetét és
levelét, amiben részletezte, hogy: „Ti vagytok a
KMCSSZ-ben a leghos�szabban és egy helyen
folytonos aktív cserkeszcsapat”. Zoli további lelkes cserkészkedésre kérte
a csapat tagjait. Majd jó
étvágyat kívánt mindenkinek és együttesen
elimádkoztuk az asztali
áldást.
Folytatás a 2. oldalról
Turpie előzőleg az Európai
Cserkészbizottság elnöke volt, és
mint olyan 2012-ben részt vett az
Országházban rendezett magyar
cserkészet 100. évfordulós ünnepélyén is. Magyarországon magasbeosztású világcserkészvezető
1933-ban járt utoljára, maga az
alapító Lord Baden-Powell személyében. A rendezvényen jelen
volt Gál Erik és Csémi Szilárd, a

Gerecs Karcsi szaktudással felszeletelte és mindenkinek jutott
egy ínyenc falat. A megemlékezés a Club Mount Lewis éttermé-

Fehérhajú krónikás,
Sydney, Ausztrália

Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség elnöke, illetve ügyvezető
elnöke, valamint a KMCSSZ részéről részt vett Lendvai-Lintner
Imre szöv. elnök, és e lap szerkesztője is. □
6. Érdekes és tanulságos cikk
jelent meg a szíriai leánycserkészetről a BBC szerkesztésében, „The World’s least likely
Girl Guides” (A világ legvalószínűtlenebb helyen előforduló
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leánycserkészei) címen. A cikk
a szír leánycserkészetet mutatja
be, különös figyelmet szentelve a
szíriai háború alatt végzett munkájukról. Megtekinthető a http://
www.bbc.com/news/world-middle-east-41306292 honlapon. (bá)
7. Meglepetés: Hallgasd meg a
Youtube-on a Bárdos Lajos által
írt és a Visszhang kórus által énekelt Tábortűznél c. népdalt. Felemelő élmény! □

SZÜLŐKNEK

17 ELFELEJTETT ILLEMSZABÁLY, AMELYEKET
MINDEN SZÜLŐ TANÍTSON MEG A GYERMEKEINEK

Neveljük gyermekeinket a siker és a fejlődés irányába, az alábbi egyszerű illemszabályokra megtanítva!
A gyermeknevelésnek egyik
fontos része a jó modornak a megtanítása, hogy azt nemcsak maguk
körül képesek legyenek alkalmazni, hanem akkor is, amikor már a
saját lábukon állnak. Udvariasnak
lenni előkészíti őket a sikerre az
élet későbbi szakaszában. Túl az
alapvető „kérem” és „köszönöm
szépen” szavakon, szeretnénk elérni, hogy gyermekeink képesek legyenek az idősebbeket tisztelni, és
megtanulják azt is, hogyan kell udvarias vendégnek lenni. Ezeket az
illemszabályokat érvényesíteni kell
már kora gyermekkortól kezdve,
így a gyermek azokat felfogja, és
hamarosan hozzászokik a használatukhoz. A mai világban sokszor
nemcsak hogy megfeledkeznek
erről, hanem egyszerűen nem gondolnak rá, mert az illemszabályokat
senki sem tanította meg nekik. Itt
hozzáfűzzük, hogy cserkészeinket
is sokszor ösztönözni kell az udvariasságra. A jó cserkészvezető is a
szülő cipőjébe lép ebben a kérdésben. Ne feledkezzünk meg erről!
1. Tanítsuk meg a gyermekeinknek, hogy ha valamit kapnak, vagy
ha valaki segített nekik, azt köszönjék meg, és ha kérnek valamit, a
„kérem szépen” szót ne hagyják ki.
2. Tanítsuk meg nekik, hogy
mondják azt, hogy „Elnézést”,
vagy „Bocsánat”, amikor szükségük van a tömegen szeretnének átjutni, vagy valakibe belebotlanak,
vagy ha valakinek a figyelmét szeretnék felhívni.
3. Tanítsuk meg nekik, hogy ne

szóljanak bele mások beszédébe.
Ezt függetlenül attól, hogy a beszélgetés két ember között van és
nem része a beszélgetésnek (kivéve
ha vészhelyzet áll be), vagy amikor
valaki hozzájuk beszél.
4. Mutassuk meg nekik, hogy
udvariatlanság mások jellemvonásait vagy tulajdonságait és fizikai
megjelenését kommentálni, kivéve
ha az kedves bók.
5. Tanítsuk meg a gyermeket
az engedélykérésre! Fontos vele
megértetni, hogy amennyiben nem
biztos abban, hogy szabad-e valamihez hozzányúlni, vagy felszedni,
vagy valamit használni, akkor mindig jobb ha először megkérdezik.
6. Fontos a hálára való nevelés.
Röviden: Ösztönözzük gyerekeinkben az udvariasságot! □

Mutassuk meg a gyermeknek, hogyan kell egy egyszerű köszönő
levelet vagy üzenetet írni. Ez különösen fontos ha ajándékba kapnak
valamit, és addig ne engedjük annak a használatát, amíg meg nem
köszönik!
7. Adjunk gyermekeinknek higiéniai leckét. Tanítsuk meg őket,
hogy fedjék be a szájukat amikor
köhögnek vagy tüsszögnek, ne
piszkálják az orrukat, és mindig
használjanak papírzsebkendőt.
8. Tanítsuk meg őket, hogy udvariasan köszönjék meg ha valaki
a mivoltuk iránt érdeklődik, és viszonozza a kérdést.
9. Tudassuk velük, hogy men�-

nyire fontos a más emberek magánéletének a tiszteletben tartása.
Mindig kopogjuk az ajtón és várjuk
meg a választ mielőtt kinyítjuk.
10. Határozzuk meg az asztali
szokások fogalmát. Tanítsuk meg
őket, hogy ne nyúljanak át az asztal
felett az ételért, hanem kérjék meg
az illetékes személyt, hogy átnyújtsa nekik. 11. Tanítsuk meg nekik,
hogy tartsák az ajtót a mögöttük
bejövőnek amikor erre lehetőség
kínálkozik, és mindig mondjuk
„Köszönöm szépen” ha valaki nekik tartja az ajtót.
12. Mutassuk meg nekik, hogyan kell maguk után elpakolni és
takarítani, mind a játékidő, mind az
étkezés után.
13. Tanítsuk meg őket, hogy
amikor a magyar Himnuszt vagy
más nemzet himnuszát játszák, fejezzék ki tiszteletüket azáltal, hogy
felállnak, és a sapkájukat vagy kalapjukat vegyék le, éljenek bármelyik országban. Kövessék az ottani
szokásokat ilyen esetben.
14. Mondjuk meg nekik, hogy
mindig igyekezzenek megjegyezni
az emberek nevét, és szólítsák őket
a nevükön amikor velük beszélnek.
15. Tanítsuk meg nekik, hogy ne
szemeteljenek, és hogy mennyire
fontos a földünket tisztán tartani.
16. Mondjuk el nekik, hogy miért fontos a sportszerű viselkedés
akár nyerünk, akár vesztünk.
17. Tanítsuk meg gyermekünknek, hogy mások otthonában, vendégségben a cipőjüket mindig vegyék le.

Forrás: Reader’s Digest elektronikus kiadása, 2017. február 22. Írta: Morgan Cutolo
Százötven évvel ezelőtt, 1868. június 18-án született Kenderesen vitéz nagybányai Horthy Miklós,
Magyarország volt kormányzója. Magyar cserkészek kegyelettel hajtják meg mozgalmunk zászlaikat
néhai Fővédnökének emléke előtt.
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A CSERKÉSZ BARÁTOK KÖRE 60.
ÉVÉT ÜNNEPELTE
A teljes összefoglaló megjelent a clevelandi Cserkész Barátok Köre „Jó munkát!” Magyar Cserkész
Értesítő 2018. nyári számában, itt kivonatosan közölve. Írta: Szappanos István cscst. szöv. tb. eln., „CSBK:
60 éve a clevelandi cserkészet szolgálatában” címen.

A Cserkész Barátok Köre
(CSBK), a clevelandi cserkészcsapatok fenntartó testülete idén
ünnepelte megalakulásának 60.
évfordulóját, amire 2018. február 25-én tartott cserkészebédjük
adott alkalmat, hogy visszatekintsenek az egyesület hosszú
törtenelmére. A csapatok cserkészei több, mint 250 ebédet szolgáltak fel a Szt. Imre egyházközség dísztermében.
Ifj. Horváth Mihály cscst. jelenlegi CSBK elnök többek között elismerte Bedy Balázs cscst.
közösségi munkáját; Balázsbá’
1958. március 15-én három cserkészvezetővel együtt írta alá a
CSBK létesítő kérvényét Ohio
államhoz, és annak elfogadása
alapján adómentes egyesületkén-

ti bejegyzést kapott. Balázsbá’
hatvan éves tagsága alatt, 1966tól kezdve, 20 évig volt a CSBK
elnöke, és ma a tiszteletbeli elnöke. A szervezet alapítása Dietrich
Dénes cst. nevéhez fűződik, aki
a CSBK fontosságát és kivitelézését megálmodta. A rend kedvéért az alapító tagok neveit itt
felsoroljuk, akkori cserkésztiszti
képesítésükkel: Bedy Balázs, Beodray Ferenc cscst., Dolesch Melinda cst., v. Bócsay Zoltán cst.,
Bócsayné Zoltánné Böőr Klára,
Koltaváry Dénes, Schmidt Bertalan, Szabó Gusztáv, Tarján István st., dr. Thoma Zsolt st., és dr.
Vareska György cst., Szappanos
István cscst. visszaemlékezése
alapján.
Az utókor részére az elnökök nevét is közzétesszük, az
elnökségük alatti cserkésztiszti
képesítésükkel: Szabó Gusztáv
(1958-1960), Dietrich Dénes cst.
(1960-1962), v. Borosdy Gyula
(1962-1964), dr. Remes György
cst. (1964-1966), Bedy Balázs
cst. (1966-1986), Friedrich Ottó-

né Strada Máriacst. (1986-1991),
Györky József fncs. (1991-2010),
Tábor Istvánné Szentkirályi Bea
cscst. (2010-2016), ifj. Horváth
Mihály cscst. (2016- ).
A jelenlevők és a távolmaradott adakozók anyagilag is támogatják a CSBK-t, amely éveken
keresztül fedezte a cserkésztanya
karbantartását, a Cserkészház
fenntartását, kirándulásokra, táborokra a részvételi díjakat, utazásokra a buszbérléseket és tábori
felszereléseket, valamint minden
más kisebb és nagyobb kiadást,
amire a csapatoknak szükségük
van. Ezek mellett a helyi cserkészbál és a cserkésznap megrendezése is szolgálatuk alá tartozik.
  Az ünneplés folyamán Szentkirályi Endre cscst. nagyvászonra vetített képekben mutatta be
a múlt nyári kaliforniai Nyugati Nagytábor élményeit, amin
a CSBK anyagi támogatásával
50 clevelandi cserkész vehetett
részt.
Honlapjuk: www.csbk.org. □

Tudtad-e, hogy Magyarország 1933-ban elsőként méltatta a világdzsemborit egy postabélyeg sorozatának a kiadásával, amit a későbbi világdzsemborit rendező országok is követtek?
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PRÓBAKÉRDÉSEK
A CSERKÉSZTÖRTÉNELEMBŐL
Nézd meg a YouTube-on a Baden-Powell – Scouting Documentary (1984) c. filmet és válaszolj az alábbi
öt világ-cserkésztörténelmi kérdésre, amelyek a filmen a megadott időrészletekben jelennek meg.
A kérdésekre a helyes válaszokat beküldők neveit a válaszokkal együtt a következő számunkban közöljük.
39:58 – 40:38 1. Melyik magyar induló képezi a háttérzenét?
41:37 – 41:58 2. Melyik világdzsemboriról mutatnak itt magyar cserkészeket?
46:37 – 47:50 3a. Mi volt a teve jelentősége, és
		
3b. Honnan hozták a tevét a dzsemborira?
47:58 – 48:15 4. Melyik közismert magyar dalt játsza a tárogatós a háttérben?

Fischer Viktor cscst.
A válaszokat a vezlap@yahoo.com címre kérjük küldeni. Beküldési határidő: 2018. novermber 15.

VÁLLALKOZZ, MAGYAR! – FORGÁCH PÉTER1
ÖSZTÖNDÍJ-ALAPÍTÓ A MANDINERNEK2
Megjelent 2017. március 7-én. Írta: Szilvay Gergely3
Az emigráns élet egyértelműen nem könnyű, kőkeményen kell dolgozni és be kell illeszkedni – mondja
Forgách Péter retinasebész, a CTP-ösztöndíj4 megalapítója buffalói otthonában. A magyar diákok amerikai képzését segítő magyar orvos családja 1956-ban vándorolt ki. Interjúnkban szóba kerül a forradalom,
a bevándorlás, az oktatásügy, a Szilícium-völgy és az, miként lehetne rávenni a magyarokat, hogy vállalkozóbb szelleműek legyenek. Interjúnk.
Forgách Péter háza a New
York állambeli Buffalóban nem
pusztán egy család lakhelye,
hanem egy ösztöndíjprogram,
a CTP központja is. A hatalmas
házban tekintélyes könyvtár található, többek között a Nyugat
bekötött évfolyamaival és egyes
népi írók első kiadású köteteivel.
A hatalmas ebédlőben beszélgetünk. A hűtőmágnesek közt feltűnik egy Reagant ábrázoló darab.
Többször elsomfordál mellettünk
Szókratész, az utcán talált, megmentett macska és fajtársai. Az
asztalnál olvasgat interjúalanyunk
édesapja is, aki 1944-ben a pápai
nunciatúrával együttműködve há7

romezer zsidó megmentésében
segédkezett: többnyire ő tárgyalt
a nyilasokkal, hogy elengedjék a
zsidókat, ezért pedig, hogy tekintélyesebben mutatkozzon, Rolls
Royce-szal érkezett a tárgyalásokra. A Vatikán többek között a
keresztleveleket is biztosította.
Mindezek ellenére 17 napig gyalogoltatták őt az oroszok Szekszárd felé: a családi magyarázat
szerint rossz időben volt rossz
helyen. 1948-ban államellenes
összeesküvés vádjával lecsukták,
kilenc évet kapott, de 1954-ben,
Nagy Imre alatt, augusztus elsején szabadult; öt év múlva ugyanezen a napon lépett be családjával

az Amerikai Egyesült Államokba.
Az asztalnál a fiával beszélgetünk.
Hogyan került a családja
Amerikába?
Jó tanuló voltam, éppen ötödikes a forradalom idején. November vége fele volt egy vizsgánk
matekból, a törtekből. Színötös
voltam mindenből, beleértve a
matekot is, de ezen a vizsgán
kettest kaptam. Elöntött a halálfélelem, hogy ezt haza kell vinni
és alá kell íratni. Hazamegyek,
és anyám azt mondja, hogy kisfiam, üljünk le és beszélgessünk.
Először azt hittem, valahonnan
előre megtudta, hogy milyen jegyet kaptam. Sápadtan, izzadtan
vártam, mi lesz. És anyám azzal
kezdte, hogy visszajöttek az oroszok.
Fellélegzett?
Fel, hogy nem az iskoláról van
szó. Anyám sorolta, hogy ki mindenkit vittek el, s mondta, hogy
nagy jövő itt nem lesz. Rossz kádergyerek vagyok, mondta, ezért
arra gondoltak, hogy jó volna
nyugatra menekülni. De hozzátette, hogy nehéz helyzetben leszek,
mert nem tudok nyelveket, új iskola, új baráti kör, itt kell hagyni
mindent, mit szólok ehhez. Hát én
egyértelműen azt mondtam, hogy
menjünk ki. A vizsgát nem írattam
alá, de az alsónadrágomba tettem,
amikor szöktünk. Olaszországban, hónapokkal később titokban
összetéptem a vécében és lehúztam. Már három éve Kanadában voltunk, amikor elmondtam
anyámnak, hogy van egy gyónási
titkom.
Jókor jöttek az oroszok…
Így van, jókor jöttek az oroszok, mert én rosszul teljesítettem ezen a vizsgán, és ezért voltam olyan lelkes, hogy jöjjünk
ki. Először Ausztriába kerültünk
pár napra, aztán Róma mellé kerültünk egy táborba, onnan pedig
egy félév után mentünk Torontóba. Ott éltünk négy évet.

A forradalom alatt mit csináltak?
Gyöngyösiek vagyunk, ott
volt egy laktanya, és volt egy felvonulás. A laktanyaparancsnok
kijelentette, hogy a gyöngyösi
honvédség átáll a forradalom oldalára. Kihoztak egy tankot, azzal
lehúzták az orosz obeliszket. Volt
egy tanárom, földrajz-testnevelés szakos. Gyöngyösön volt két
csapat, a Kinizsi és a Bányász. A
Bányászban focizott, a forradalom alatt pedig nemzetőr lett. Sok
kommunista bőrét mentette meg:
lehet, hogy ha ő nem csitít, lett
volna lincselés. Hálából a forradalom után börtönbe tették, verték is. De amikor a Bányásznak
meccse volt, kihozták a börtönből
Attilát, végigfocizta a meccset,
aztán visszavitték. Ez olyan, mint
A tanúban.
Önök mikor látták először A
tanút?
Amerikában, dvd-n, néhány
éve.
Hol járt iskolába?
Torontóban. Az ötödikből a
forradalom miatt kimaradtam teljesen. 1957. május közepén érkeztünk meg, elkezdtem a hatodikat,
és borzasztó nehéz év volt, kukkot
sem tudtam angolul és három iskolába jártam egy év alatt. Két év
kimaradt. Hetedikben az osztály
harmadik legjobb tanulója voltam, és amit matekból negyedikben tanultam otthon, azt ott hetedikben tanították. Ez mond valamit a magyar oktatási rendszerről,
amit persze sokan szidnak.
Ma is ilyen jónak tűnik a magyar oktatási rendszer innen?
Akiket én ismerek, akikkel én
találkozom, magyarokkal, akik
kijönnek Buffalóba, ők felkészültek, ismerik a klasszikus civilizációt, tájékozottak a világ dolgaiban.
Az a szokásos kritika, hogy
túlságosan poroszos és túlságosan a lexikális tudásra kon8

centrál a magyar oktatás, holott
a képességfejlesztésre kellene
koncentrálni, mint a skandinávok.
A kettő nem zárja ki egymást, a
lexikális tudást is nagyon fontosnak tartom. Ami szerintem hiányzik Magyarországon, az az, hogy
nem tömik tele önbizalommal a
gyerek lelkét. Itt, Amerikában ha
kicsit teljesít valaki, már agyondicsérik. A magyar diákoknak
egy önbizalom-gerjesztésen kellene átmenniük, you can do it,
csak próbáld meg, biztosan fog
sikerülni! Másrészt elő kellene
segíteni, hogy merjenek kockázatot vállalni, vállalkozni. Van
egy programunk, az Ifjúsági Üzleti Program, és csodálatosképp a
legnagyobb ellenfél, akivel harcot
kell vívnunk, az a szülő. A szülők
azt mondják ugyanis, hogy ne vállaljanak kockázatot a gyerekek,
menjenek csak a tutibiztosra, más
úgyse fog sikerülni. Van egy mondás: ha a hajóskapitány minden
bajtól meg akarja óvni a hajóját,
akkor örökre a kikötőben marad.
Ön hogyan vállalt kockázatot
Amerikában?
Amikor a haditengerészettől eljöttem – San Franciscóban voltam
sebész a flottánál –, addigra annyi
pénzt félretettem, hogy idejöttem
Buffalóba. Itt kinyitottam egy
irodát szólóban, végigmentem és
bemutatkoztam az összes szemorvosnak, hiszen retinasebészként
abból élek, hogy más szemészek
nehéz eseteit kezelem. S még elmentem a bankhoz, hogy biztosítéknak legyen egy ötvenezer
dolláros hitelem. A kis klinika nagyon jól beindult, büszke vagyok
rá, hogy a banktól egy centet sem
kellett felvennem.
Álljunk csak meg! Hogyan
vezetett az út Torontóból San
Franciscóba, majd onnan vissza
Buffalóba, Toronto alá?
Amikor Torontóban laktunk,
szüleim keményen dolgoztak,

nem nagy fizetésért, de félretettek
pénzt, és rögtön betettek a legjobb
magániskolába, a De La Salle-ba.
Aztán leköltöztünk egy kis faluba,
Fort Erie-be, Buffalóval szemben,
ott borzasztó iskola volt, anyám
fel volt háborodva, „mi lesz, fiam,
kijöttünk, hogy semmi se legyél”.
Akkor megtudtuk, hogy Buffalóban a [magyar] piaristák alapítottak egy nagyon jó iskolát, a
Calasanctius Preparatory Schoolt,
én átjöttem ide tanulni. Később a
szüleim is átjöttek, miután anyám
rákkutatóként kapott egy meghívást az itteni egyetemtől és ezért
megkapta a bevándorlási jogot is.
Aztán a Notre Dame Egyetemre
kerültem, Chicago mellé, három
évre, utána bekerültem az orvosira Georgiába, majd a clevelandi
klinikára kerültem szakmai gyakorlatra, onnan visszakerültem
Buffalóba szemsebésznek, majd a
texasi Houstonban a Baylor Egyetemen retinasebészetet tanultam
másfél évet. Ezután kerültem San
Franciscóba a haditengerészethez,
ahol felállítottam egy retinaosztályt, fiatal orvosokat képeztünk,
részt vettem a kutatásban is, és a
távol-keleti flotta betegeit kezeltük. Itt ismertem meg a vállalkozások világát: lejártam a Szilícium-völgybe, az életre való
nyomot hagyott bennem. Amikor
elkezdtük a CTP-t, már akkor volt
egy álmom, hogy egy ifjúsági üzleti képzést csináljunk Budapesten, aminek az alapító gondolata a
Szilícium-völgyben született meg.
Ez még a Szilícium-völgy áttörése előtt volt, még nem történt meg a komputer-boom. Mit
látott a Szilícium-völgyben?
Ez pszichés dolog volt: lementél oda, kiszálltál a kocsiból és
érezted az energiát, amit ott van.
Nem tudom elmagyarázni jobban.
Ekkor már ott voltak Bill Gates-ék
és Steve Jobs-ék. Beszéltél emberekkel, bementél egy vendéglőbe
vagy a Stanford Egyetemre, és le-

hetett érezni, hogy valami vibrál
a levegőben. Ezek a fiúk-lányok
matracon aludtak, mekis kaját5
ettek heteken keresztül, 18 órákat
dolgoztak és mertek kockáztatni. Csodálatos volt ezt látni. Ez
mindig a szemem előtt lebegett,
és úgy gondoltam, Magyarországon is meglehet csinálni, csak
kell eltökéltség, hogy akarunk
start-upokat, merünk nagyot álmodni. Ezért volt nekem nagyon
furcsa és bántó, amikor Kovács
László azt mondta, hogy merjünk
kicsik lenni. Hát ennél nagyobb
ostobaságot mondani fiataloknak
ahelyett, hogy „the sky is the limit”, a határ a csillagos ég! Hallgattam Trump beszédét, korábban
meg Reaganét, és látom, hogy a
konzervatív beállítottságúak szeretnek nagyot álmodni, a többiek
csak másnak a pénzét szeretik
osztani.
Mikor mentek haza először?
Amikor tengerésztiszt voltam,
1977-78-ban: gondoltam, ha így
kapok vízumot, nem fognak bántani; vagy ha igen, akkor nagyobb
az esély, hogy az amerikai kormány kiáll mellettem. Nosztalgiás út volt, megütött az az illat, a
kisebb pesti utcák sajátos illata,
amit már nem lehet érezni, de
nem tudom elmondani, milyen
volt. Aztán egy-két évente hazamentünk.
Gondolták volna, hogy ös�szeomlik a kommunizmus?
Hát, az meglepetés volt mindenkinek. Ha a világ összes titkosszolgálatait meglepte, akkor
engem is meglepett.
Nem gondoltak arra, hogy
hazatelepednek?
Nem. Szeretem a magyarságomat, szeretek magyar életet
élni, itt nőttünk fel a cserkészeten
belül, az egyházakon belül, s ez
belénk volt nevelve. Ugyanúgy
amerikai, mint magyar részről
fontos nekem a szolgálat. Az önkéntesség, a szolgálat gyönyörű
9

amerikai dolog.
Így indult a CTP, a Calasanctius Training Program is?
Úgy hozta a sors, hogy 199293 tájékán megkeresett egy fiatal cserkész, Edöcsény András
Magyarországról, a Szent Ignác
Jezsuita Szakkollégiumból. Arra
kért, hogy Buffalo környékén
rendezzek neki egy előadóestet,
ahol pénzt tud kérni a kollégium
számára. És jött az ötlet, hogy ne
adománygyűjtő vacsorát rendezzünk, amin bejön pár száz dollár,
aztán gyorsan el is veszik, hanem
érdemesebb lenne elmenni az
egyetemekhez, és ösztöndíjat szerezni. Úgyhogy elmentünk a Niagara Egyetemre, amit a vincések6
tartanak fenn, és a jezsuita egyetemre, a Canisiusra.
Mi lett az eredmény?
Huszonnégy órán belül kaptunk négy ösztöndíjat, évi hatvanezer dollár értékben. Elengedték a tandíjat és a Niagara adott
szállást-ellátást is. Tíz percembe
került a jezsuitákat meggyőzni és
másik tíz percembe a vincéseket.
Életem egyik legnagyobb üzleti
sikere volt. Az ügyintézés ránk
maradt. De senki nem gondolta
volna, hogy ez hosszú távon működni fog, gondoltuk, kijön egykét diák, aztán elhal. Én azt ajánlottam, ne féléves tanfolyamra
jöjjenek csak, hanem szerezzenek
diplomát. Erre a mesterképzés tűnt
a legalkalmasabbnak, mivel így
huszonéveseket tudtunk kihozni,
akik már letettek valamit az asztalra, nem kell úgy vigyázni rájuk,
mint egy 17 évesre. Két évig itt
vannak, megismerik jól Amerikát,
de a Magyarország iránti kötődésük sem vész el, és hazamennek a
végén. Ez be is jött. Pár év után
az a rendszer állt fel, hogy egykori CTP-sek egy csoportja az, aki
kiválasztja az új ösztöndíjasokat a
pályázók közül. Van is a CTP-nek
egy öregdiák-csoportja. Sok baráti kör, valamint kiváló házasságok

is születtek az előző évtizedekben a CTP-ből. Az a mottó, hogy
„gazdagodj meg, légy sikeres, élj
takarékosan és adjál vissza”.
Magyarországon nem ez a
bevett gondolkodás: valamiért
még mindig gyanakodva tekintünk az anyagi sikert elérőkre.
Otthon még az a mentalitás él,
hogy ha sikeres vagy, ne is mutasd
és szégyelld is. Szerintem a sikeres ember megdolgozott a sikeréért; akkor kell szégyellnie, ha tisztességtelenül érte el a sikert. És
szégyellje akkor, ha nem ad vis�sza. Megértem, hogy miért gondolkodunk otthon úgy, ahogy, de
idővel túl kellene lépni ezen. Ezen
álláspont alapján meg a Szilícium-völgyben szerzett élményeimből táplálkozva kezdtük el csinálni az Ifjúsági Üzleti Programot,
hogy fiatal, 16-17 éves fiúkat-lányokat nyaranta egy hetes táborban tanítsunk a vállalkozás alapjaira Magyarországon, Erdélyben és
a Felvidéken is. Közülük többen
lettek később CTP-sek, de a legnagyobb közelmúltbeli sikerünk
az volt, hogy pár diákot megpályáztattunk a bostoni MIT (Massachusetts Institute of Technology, a világ elsőszámú műszaki
egyeteme) ifjúsági programjára.
Erre az egy hónapos nyári egyetemre ezer gimnazista jelentkezik
a világ minden részéről, de csak
nyolcvanat vesznek fel. Nos, a mi
diákjaink közül hárman is bejutottak. Azt is sikerült elintéznem,
hogy a philadelphiai Vanguard,
egy nagy befektetési vállalat elviszi őket egy bemutató túrára.
Mennyi diák volt eddig kint
CTP-vel?
Körülbelül kétszáz.
Hogyan boldogulnak a diákok? Hiszen az ösztöndíj tandíjmentességet jelent, tehát
dolgozni kell mellette a betevő
falatért.
Igen, s ettől sokan megijednek,
pedig nem kéne, eddig mindig si-

került. Amerika nem olyan jóléti
állam, mint a nyugat-európaiak,
ahol mindent alád tesznek: itt fel
kell találni magadat, kicsit vállalkozó szelleműnek kell lenni. Ez
nagyon jó lecke, és nincs ettől
jobb önbizalom gerjesztő. Mindig
jó, ha valami nincs száz százalékig
fedezve: a másik is szenvedjen,
izzadjon. Én nagyon becsülöm a
diákjaimat, néha kicsit sajnálom
őket, mert tényleg vannak nehéz
helyzetek.
Az amerikai oktatásról kétoldalú képünk van: a Harvard
és a Yale a világ legjobb egyetemei között vannak, a középiskolák és az átlag főiskolák viszont a „buta amerikaiakat” képezik, nem sok sikerrel. Ez igaz
vagy hamis kép?
Sok igazság van benne. A nagyvárosi, belvárosi állami iskolák
katasztrofálisak, pedig ők szolgálják ki a szegényebb kisebbségieket, akik ott élnek. Az új elnök,
Donald Trump szeretne ezen változtatni, de nagy ellenszélben van.
Az elképzelés az, hogy elsősorban
a szülők a felelősek a gyermekek
oktatásáért, így a szülő határozza
meg, melyik iskolába menjen az
adója, és hova küldi a gyerekét.
Micsoda pontosan a „charter
school”, ami körül folyik a vita?
Szülők által vezetett, félig magán iskola, ahol nincs tanári szakszervezet. A szakszervezet kétélű
dolog: jogosan jöttek létre, de ma
Amerikában a tanári szakszervezetek túllicitálták magukat, és elfelejtették, hogy az iskolarendszer
legfontosabb dolga, hogy a gyerekeket képezze. Itt, Buffalóban
egy diákért évi 23 ezer dollárt kap
egy állami iskola, és mégsem tud
írni-olvasni a gyerekek fele. Valami tehát nem stimmel. És ha őket
kiveszed onnan és beteszed charter iskolába, akkor nagyon szépen
előre fognak haladni. A charter
iskolákat a szülők fenntartó testülete működteti, de nincs tandíj,
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hanem a gyermek után kapott fejpénz ide megy, abból tartják fenn.
Na most, a Demokrata Párt szorosan együttműködik a tanári szakszervezetekkel, amelyektől pénzt
is kap. Ezért a charter schoolok
politikai kérdéssé váltak.
Az általános interpretáció az,
hogy a gazdagok magániskolába járatják a gyerekeiket, mint
például a charterbe, a szegényeknek meg marad a színvonaltalan állami iskola. Nem így
van?
Az igazság az, hogy a Washington DC-ben lakó sok baloldali demokrata politikus mind az állami
iskolákat támogatja és a szabad iskolaválasztás ellen van, de eközben a saját gyerekeit a legjobb privátiskolába járatja. Fontos viszont
tudni, hogy a charter viszont nem
egyenlő a drága magániskolákkal.
És mit kellene kezdeni az állami iskolákkal?
Vannak jó állami iskolák, bár
inkább a külvárosokban. Rossz
iskolák mindig is lesznek, csak
szeretnénk minimalizálni a számukat. De ha végre lesz egy kis
versengés, akkor talán a legros�szabb iskolák is próbálnak majd
javítani a színvonalon. Nem csak
az iskolákkal van a baj: a belvárosi részen rengeteg diszfunkcionális család van. Sajnos sok politikusnak nem érdeke a helyzet
megoldása, csak programokat csinálnak, amelyek semmire se jók,
de a szavazóbázisuk fennmarad.
Rátérve az amerikai magyarságra és a kivándorlás kérdésére: kinek ajánlja, hogy kijöjjön,
és ki maradjon inkább otthon?
Az emigránsélet egyértelműen
nem könnyű, sőt nagyon nehéz.
Nekem könnyebb volt gyerekként, de a szüleimnek nagyon
nehéz volt, jó pár év kellett, mire
beilleszkedtek, sosem fogadták be
őket igazán, a társaságuk mindig
magyar volt. Ők boldogak voltak
ebben, de kőkeményen kell dol-

gozni, hogy valaki megalapozza
itt az életét.
Mintha az amerikai magyaroknak, legalábbis az előző 1015 évben érkezetteknek kettős
lelkiállapota lenne. Szeretnek
itt lenni, de azért haza is mennének; állandóan tervezgetik
a hazaköltözést, de végül nem
kelnek útra. Nem őrli fel ez az
embert?
Elmondom, hogy néz ki ez a
saját családomban. A feleségem
japán-amerikai, aki megtanult
magyarul, és részt vesz a magyar
cserkészetben, amiben kiképzőtiszt lett. A gyermekeink tudnak
angolul és magyarul is, Nándi fiunk tud kínaiul, a lányok hárman
együtt tudnak franciául, németül,
spanyolul, olaszul, oroszul is. Az
egész család gyakran jár Magyarországra, sőt ketten Budapestre
költöztek. De biztos, hogy kön�nyebb Amerika biztonságával
Budapesten élni, mint fordítva.
Ők azt szokták mondani, hogy
maximális biztonságérzetet nyújt
nekik Amerika, viszont jobban
és boldogabban élnek a magyar
fővárosban, mint élnének Buffalóban. És nekünk is van lakásunk
Pesten. Ez egyfajta megoldás a
kettősségre.
Magyarán
multikulturális
családja van?
Vigyázzunk ezzel, mert a multikulturális kifejezésnek eléggé
pejoratív értelme van. Én inkább
azt mondanám, hogy az ideálunk
a Márai Sándor által megálmodott
polgár, aki ismeri a kultúrákat,
de megvan a saját belső világa.
Persze ez talán sosem létezett, de
gyönyörű ideál, inkább ehhez szeretnénk hasonlítani, nem pedig a
multikultihoz.

Ennek tükrében hogyan vélekedik a bevándorlás kérdésköréről?
Megtartottam a magyarságomat, de be tudtam illeszkedni
Amerikában. Amerikában sokfelé
két nyelven kell kiírni a dolgokat:
angolul és spanyolul. Szerintem
ha egy másik országban élek,
akkor meg kell tanulnom annak
a nyelvét. Amerikának szüksége van a bevándorlókra, de az is
biztos, hogy nem lehet akárkit
beengedni. 1988-ban Ronald Reagan kidolgozott egy nagyon jó
programot: amnesztiát kaptak az
itt lévő illegális bevándorlók, de
ugyanakkor a megállapodás az
volt a baloldallal, hogy a további
illegális bevándorlással szemben
keményen fellépnek. Reagan állta
a szavát, de a baloldal nem. Ezért
most senki nem hisz a baloldal bevándorlás-politikájának. Nyilvánvaló, hogy ők szívesen öntenék
a pénzt a bevándorlókba, amivel
szavazóbázist vásárolnak. Trump
most kőkeményen megszorította a
bevándorlást, de ő üzletember, aki
mindig magasabb árat ajánl, amiből tud engedni. Szerintem most
is ezt csinálja, így van miből engednie. Gondolom, az lesz a célja, hogy minőségi bevándorlókat
hozzon be.
Amerika olvasztótégely, vagy
mindenki úgy élhet itt, ahogy
akar?
Az olvasztótégely mindig megvolt, hiszen a harmadik generációra általában mindenki beolvad,
még ha számon is tartja a gyökereit. De van két csoport, akik ennek ellenálltak: az amishok és az
ortodox zsidók. Talán még a kínaiak és az indiaiak is meg tudják
valahogy tartani a kultúrájukat.

Ami változik manapság, hogy sok
ország erősíti a kapcsolatot a saját diaszpórájával, és lehetőséget
adnak a másod-harmadgenerációs
amerikai bevándorlóknak, hogy
visszamenjenek
hosszabb-rövidebb tanulmányútra szüleik,
nagyszüleik hazájába. S ha vis�szajönnek Amerikába, erősíthetik
az olasz, spanyol, lengyel, magyar
közösséget. Ez az utóbbi tizenöt évben lett trendi, tudtommal a
magyar állam is csinál ilyet, ez a
Balassi-program.
Korábban említette, hogy a
magyarok tehetségesek, csak
nem tudják eladni az ötleteiket,
termékeiket Amerikában. Ezen
hogyan lehetne változtatni?
A magunk részéről a gimnazistáknak szóló Ifjúsági Üzleti Programra alapozva szeretnénk csinálni egy emelt szintű képzést fiatal
egyetemistáknak, ami valószínűleg olyan műszaki területen tanuló
diákokat érdekelne majd, akiknek
van valamilyen találmányuk és
azt szeretnék behozni az amerikai
piacra. Ez egyhetes tábor lenne,
ahol annak a metodikáját tanítanánk meg, hogy miként kell behozni valamit. Arra is felkészítenénk a résztvevőket, hogy miként
kell előadást tartani lehetséges
befektetőknek, és hogyan kell pályázni alapítványoknál; vagy miként kell megjelenni egy interjún.
Ezt Budapesten tartanánk, de nem
csak magyar diákoknak, hanem
mindenkinek Közép-Európából;
és meghívnánk az inkubátorházak
képviselőit is. Szeretnénk elintézni azt is, hogy a legjobbakat ki
tudjuk hozni Amerikába, mentorok mellé. Sosem késő beszállni
a versenybe, csak önbizalom kell
hozzá, és az nekem megvan. □

Dr. Forgách Péter st. évtizedek óta aktív a cserkészetben is. Mivel Buffalóban (New York állam) él, a másfél
órára lévő Sík Sándor Cserkész Parkba a nyár folyamán, de évközben is ellátogat, a vezetőkézpő- és jubleumi táborokon besegít – a 3. cserkésztörvény legszorosabb értelmében. Legtöbbször a gyengélkedőn asszisztál, de sok más
tevékenyésgben is kiveszi a részét. A keze sok helyen benne van minden építő cserkésztevékenységben is, amiről a
legtöbben nem tudnak. (A szerk.)
1
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2
A Mandiner internetes blog. A blog egy olyan periodikusan újabb bejegyzésekkel bővülő weboldal, amely ezek
sorozatából áll, függetlenül attól, hogy mi az oldal témája, formája és hogy nyilvánosan elérhető-e. Az eredeti „weblog” kifejezés a „web” és „log” (napló) szavak összetételéből keletkezett, ebből rövidült a mára bevetté vált blog
alakká.
3
Szilvay Gergely 2016-17-ben New Yorkban szolgált KCSP ösztöndíjasként. Szakmailag többek között a Mandiner hírszerkesztő-újságírója (blogger-újságíró), A Szív jezsuita lap szerkesztőbizottsági tagja, az Igen katolikus lap,
majd honlap külsős munkatársa, valamint alkalmanként a Heti Válasznak, az origo komment.hu-nak és más lapoknak is. A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Karán végzett 2008-ban történelem (tanári) és
kommunikáció (újságírás szakirány, oktatói modul), Közép-Európa specializáció szakon.
4
A Calasanctius Training Programot (CTP) maga dr. Forgách Péter retina sebész indította útjára 1994-ben azzal
a céllal, hogy Magyarországon eddig nem létező, vagy szellemi frissítésre szoruló területeken kiemelkedő, fiatal
szakemberek képzését segítse elő.
Az amerikai jó nevű, keresztény szellemiségű egyetemek által nagyvonalúan felajánlott tandíjmentes posztgraduális
tanulmányok jelentősen hozzájárulnak a magyar demokrácia kiteljesedéséhez és stabilizálásához azáltal, hogy az
ösztöndíjasok Magyarországra visszatérve, társadalmilag és gazdaságilag felelős pozíciót töltenek be a közigazgatásban, az egészségügyben, az oktatási intézményekben és a civil szervezetekben.
5
a McDonald’s által készített hamburgerek és ételek
6
Vincés nővérek, Irgalmas nővérek. A közösség hivatása: tanító-nevelő, betegápoló, Krisztus követése a szegények szolgálatában.
A Páli Szent Vincéről nevezett Irgalmas Nővérek Rendjét 1633-ban alapította Szent Vince Párizsban a Franciaországot sújtó nyomor, a harmincéves háború és belviszályok idején, amikor árvák tömegei kóboroltak az utcákon.
Páli Szent Vince akkor érezte, hogy az ő küldetése ezeknek a szegényeknek az istápolása, pártfogolása.

A fenti cikk megjelenése után dr. Forgách Pétert kinevezték a New York állami Buffalo városának tiszteletbeli
konzulaként. Beiktatására 2018. január 13-án került sor a buffalói Magyar Házban, ahol dr. Király Zsuzsanna New
York-i vezetőkonzul nyújtotta át a megbízatást.

KÉRDŐÍV A VÉGSŐ TÚLÉLÉSHEZ
SZÜKSÉGES KÉSZSÉGEKRŐL
Filmben izgalmasnak néz ki ha valaki megreked a vadonban, de a valóságban ez igen megrázó élmény.
Az életben maradás megkövetelheti egy menedékhely építését, tűz rakását és meggyújtását, valamint bogarak megevését a táplálkozásra. Túlélnéd ezt a próbát?
A helyes válaszok a kérdőív végén találhatók.
1. Mi a legfontosabb ami a vadonban való túléléshez kell?
A) élelmiszer
B) víz
C) meleg hőmérséklet
2. Mit jelez a gyakori dús növényzet és a hemzsegő rovarok jelenléte?
A) döglött állatokat
B) víznek a közelségét
C) termékeny talajt
3. Miért szükséges a havat vagy a jeget megolvasztani mielőtt megisszuk?
A) nehogy az éles jég megvágja a szájunkat
B) hogy elkerüljük az “agyfagyást”1
C) hogy elkerüljük a kiszáradást (dehidrálást)
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4. Ha az északi féltekén délben a nap felé nézvel és a nap felé haladsz, akkor melyik irányba mégy?
A) észak felé
B) dél felé
C) kelet felé
5. Az alábbi válaszok közül melyik nem segít tájékozódni abban, hogy északi irányba haladsz?
A) a moha
B) a hangyabolyok
C) a szélsebesség
6. Honnan tudjuk, hogy a hold fényes oldala nyugat felé van?
A) amikor telihold van
B) amikor a hold naplemente előtt kel fel
C) amikor a hold éjfél után kel fel
7. Miért ne aludjunk közvetlenül a földön odakint?
A) hogy elkerüljük a rovarokat
B) hogy csökkentsük a betegségek megkockáztatását
C) hogy elkerüljük a test melegének elvesztését
8. Minek a közelében jó ötlet menedéket építeni?
A) sziklák mellett
B) kiszáradt folyómeder mellett
C) vízforrás mellett
9. Ha rovarokat keresünk a táplálkozáshoz, melyeket ne együk meg?
A) a nagyokat
B) a fényeseket
C) a csúnyákat
10. Az alábbi módszerek közül melyik nem jó a gyufa nélküli tűzgyújtásához?
A) a szódásdoboz és csokoládé módszer2
B) az akkumulátor módszer
C) a trágya módszer
11. Vacsoránk elkészítéséhez amikor egyszerű hurokcsapdát akarunk használni (angolul: to lay a snare),
milyen méretűre készítsük a hurkot?
A) az állat lábának nagyságát megkétszerezve
B) az állat fejének nagyságához mérve
C) az állat feje nagyságát másfélszerezve
12. Az alábbi megérett vadbogyók közül melyek alkalmasak evésre megfőzve, viszont émelygést vagy
hányást idézhetnek elő ha ezeket nyersen, egyenesen a bokorról szedjük le és esszük meg?
A) arany ribiszke3
B) bodza
C) málna
13. Milyen ételt vagy italt kell kerülni hipotermia (kihűlés) esetén?
A) a forró csokoládét
B) a trail mix-et (diákcsemegét)
C) a koffeint
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14. A rovareledel valóban megmenti az életet azáltal, hogy megadja a szervezetnek a szükséges energiaforrást. Az alábbiak közül melyik adja meg a szükséges energiaforrást?
A) a fehérje
B) a szénhidrát
C) a zsíradék
15. A rovarok lárvája sok fehérjét tartalmaz. Mely helyeken találhatók leginkább a rovartojások?
A) a sziklák alatti nedves területeken
B) a rovarok testéhez csatolva
C) az állatok ürülékében
16. Melyik a legnépszerűbb ehető rovar a világon?
A) a hangya
B) a szöcske
C) a bogár
17. A kígyónak milyen tulajdonságai határozzák meg, hogy mérges-e van sem?
A) a farka
B) a szeme
C) a nyelve
18. Hogyan határozzuk meg milyen távolságra van a közeledő vihar?
A) a villámcsapás és a mennydörgés közötti másodpercek számának kalkulálásával
B) a villámcsapás hossza szerint
C) a mennydörgés erősségéből
19. Az alábbiak közül melyik tünet nem jele a hipotermiának, azaz a kihűlésnek?
A) az ízületek merevsége
B) a köhögés
C) a húgyhólyag feletti kontroll elvesztése
20. Melyik tünet jelzi, hogy súlyos kiszáradás (vízelvonás) történik a szervezetben?
A) a a szájszárazság
B) a gyors szívverés C) a hányás és hasmenés
Forrás: How stuff works Survival quiz, a division of infoSpace holdings LLC
Agyfagyás gyakorlatilag nyári szertartás. Ez történik, amikor fagylaltot vagy valami jéghideget túl gyorsan nyelünk

1

le. Agyfagyás a szervezet jelzése, hogy fékezzük magunkat, lassuljunk le, és nyugodjunk meg.
a szódásdoboz és csokoládé módszer – kólásdoboz csokoládéval való kifényesítése és a nap erejével való tűzgyújtás

2

– lásd a következő cikket
Az arany ribiszke (Ribes aureum) a ribiszkék nemzetségébe tartozó, Észak-Amerikában őshonos, ehető termésű

3

növényfaj. Az Egyesült Államokban a talajerózió megakadályozására és erdő újratelepítésnél ültetik. Bogyóit frissen,
szárítva vagy lekvárként fogyasztják. Megszárított és porrá tört háncsát az indiánok sebek gyógyítására, borogatáshoz
használták; főzetként a megdagadt lábat kúrálták vele. □
A Vezetők Lapja e száma technikai okok miatt késik. Olvasóink szíves elnézését kérjük.
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A végső túléléshez szükséges készségekről szóló kérdőív
helyes válaszai
1. B. Az emberi szervezetnek napi minimum 2 quart (1,9 liter) vízre van szüksége ahhoz, hogy egészséges
maradjon. Egy nap víz nélkül komoly gondokhoz vezet és három napig tartó vízhiány szinte a biztos halálhoz vezet.
2. B. Bőséges növényzet, rovarok, madarak röpülése és állatnyomok mind jelei a vízforrásnak.
3. C. A fagyott hó és jég megevése csökkenti a test belső hőmérsékletét, ami a kiszáradáshoz vezet.
4. B. Délben közvetlenül a nap felé haladva a déli irányba megyünk; ha a nap mögöttünk van, észak felé
megyünk. Ennek az ellenkezője érvényes a déli féltekén.
5. C. Bár a helyes irány felé nem ad pontos útmutatót, a fákon és a hangyabolyokon lévő moha segítségével
megállapítható, hogy milyen irányban állunk. Az északi féltekén a moha a fák északi oldalán gyakran vastagabb vagy sűrűbb, mert ez az oldal árnyékosabb; a hangyák fészküket gyakran a fák déli vagy délkeleti
oldalán építik, ahol melegebb van.
6. B. Amikor a hold naplemente előtt kel fel, a fényes oldala nyugaton van; ha éjfél után emelkedik, a keleti
oldalán világít.
7. C. A kinti földön alvás révén a test hőmérsékletéből veszíthetünk. A test melegének megtartására alattunk
füvet vagy fenyőfa tűleveleket halmozhatunk fel, amin aztán alhatunk.
8. C. Jó ötlet vízforrás közelében menedékhelyet építeni. Kerüljük a természetes veszélyhelyeket,, mint
például a sziklákat és a kiszáradt folyómedreket.
9. B. Bár a legtöbb rovar ehető, javaslatos az élénk színűek elkerülése, beleértve a szőröseket vagy csípőseket.
10. C. Az akkumulátor, a nagyító, és még egy csokoládéval telített szódás doboz is tud szikrát produkálni
a tűzgyújtáshoz.
11. C. Ha megpróbáljuk vacsoránkat egyszerű hurokcsapdával elkapni, a legjobb ha a hurok mérete másfélszerese a ragadozó fejének.
12. B: A bodza (Sambucus canaensis) mérget tartalmaz, azaz cianogén glikozidokot, ami hányingert és
hányást idézhet elő.
13. C. Meleg, édes folyadékok, például a forró csokoládé, energiát ad a testnek, ami hőt termel. A fehérjék,
zsírok, és szénhidrátok, mint például a trail-mix (diákcsemege), serkentik az anyagcserét. A koffein azért
nem jó, mert ténylegesen elszívja a test melegét a testközpontból a végtagok felé.
14. A. A legtöbb rovar teste tiszta fehérjéből van. A rovarok fehérjének a mennyiségtartalma (méretüket
tekintve) valójában több mint háromszorosa a marhahús fehérjének!
15. A. A rovarpeték sziklák alatti nedves területeken és korhadt fatuskókban vagy fatörzsekben találhatók.
16. C. A bogárfajok a legnépszerűbb ehető rovarok a világon. Tűzön megsütve pompás csemege!
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17. B. A mérges kígyók szeme általában ovális alakú, míg a nem mérges kígyóké kerek. Ez viszont nem
minden esetben igaz, mivel például az un. coral kígyónak kerek a szeme (a “coral snake” néven ismert mérges kígyó Amerikában elterjedt fajta. A szerk.). Arról nem is beszélve, hogy nem ajánlatos a kígyó közelébe
menni, hogy azt megállapítsuk!
18. A. Mérjük meg a villámcsapás és a mennydörgés között eltelt másodperceke és azt öttel elosztva megállapíthatjuk, hogy hány mérföldre van a közeledő vihar.
19. B. Szélsőségesen hideg körülmények között a következő tünetekre kell figyelnünk: merev ízületekre, a
húgyhólyag feletti kontroll elvesztésére, puffadt arcra, zavartságra, hidegrázásra, lassú szívverésre, a lassú
pulzusra, a koordináció elvesztésére, és az elmosódott beszédre. Ezek mind a kialakuló hipotermia veszélyét jelzik. De a köhögés nem.
Fontos megjegyzés: A hipotermia a szervezet fokozott mértékű kihűlése, amely akár halállal is járhat. Komoly veszélyt jelent a szélsőséges hidegben lévőkre, az ilyen terepen balesetet szenvedettekre. Gyakori a
magashegyi sportok, a barlangászat és a búvárkodás sérültjeinél.
20. C. A szájszárazság és gyors szívverés jelzi a veszélyét a kezdeti kiszáradásnak. A súlyos kiszáradásnál
ez erősebben jelentkezik, hányás és hasmenés formájában. □

TŰZRAKÁS EGY DOBOZ KÓLÁVAL
ÉS EGY TÁBLA CSOKOLÁDÉVAL
A tűzrakáshoz csupán egy kólásdoboz – vagy bármilyen üdítőnek a doboza, – és egy tábla csokoládé is elég. Viszont kell egy
kis napfény és néhány tapló1 is.
A folyamatnak a kulcsa az, hogy
a kólásdoboz alja, amelyik ideális a nap fényének a visszatükrözésére, a nap energiáját a kanna
talpának felületére koncentrálja.
Figyelembe kell venni, hogy egy
kólásdoboz kicsit matt. A jelenlegi állapotában nem eléggé fényes
ahhoz, hogy a napsugarakat koncentrálja, és hogy ezáltal a tapló
lángra kapjon.
A kanna alsó felülete tehát nem
elég fényes ahhoz, hogy jó reflek-

torként működjön, és a nap fényét
koncentrálja. Polírozni kell. A
csokoládé ehhez megfelelő eszköz. Egy letört szelet csokoládé
papírba vagy rongyba csomagolva
a doboz alját eléggé kifényesítí.
Erre bármilyen típusú csokoládé megfelel. Mennél „tisztább”
a csoki, annál jobb. Például egy
“Toblerone bar” (amerikai csokoládé típus) nem eléggé megfelelő,
mivel diót és mézet tartalmaz.
Hogyan állapítható meg,
hogy a kólásdoboz alja eléggé
polírozott?
Szükséges hogy teljesen „tükörfényes” legyen. Ha egy tárgyat
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közvetlenül a kólásdoboz aljához
tartunk, akkor tisztán látnunk kell
a tárgyat annak alján, habár kicsit
eltorzítva.
Fontos: A csokoládéból ne
együnk miután a kanna csiszolását elvégeztük! A csokoládé magába szívja az alumíniumot, ami
mérgező. Valójában kesztyűt húzva kellene végezni a csiszolást,
mivel a kissé fekete mérgező maradékanyag hozzátapad a bőrhöz.
Viszont ha a kanna egy pár órát a
levegővel érintkezik, az alumíniumot biztonságos kezelni, mivel
akkor oxidréteg képződik a felületén, ami már nem mérgező. De
a csiszolás eltávolítja az oxidréte-

get és exponálja a csupasz fémet.
A csokoládéra biztosan ráragad
egy kis alumínium. Noha nem halálosan veszélyes, de jobb belőle
nem enni!
A kanna aljának fényesítése.
A kanna fényesre csiszolásához
használhatjuk a csokoládé borítópapírját is, vagy egyéb megfelelő
anyagot. Csupán a dörzsölés viszont nemsokat ér. A kanna alját
dörzsöljük csokoládéval, utána
használjuk a borítót (vagy bármi
mást) mint például „rongydarabot” a fényesítéshez. Hébe-hóba,
hozzáadunk egy kicsit a „csiszoló
anyagból”. Hivatkozási pontként,
valószínűleg ½-1 óra vagy annál
több időbe telik befejezni a folyamatot.
Jó fényesítő anyag a fogkrém,
púder tisztítók stb. is.
Noha a csokoládé adja a kezdeti kihívást – viszont finom acélforgáccsal (angolul: steel wool),
valamiféle tisztító – vagy más
políranyaggal sokkal gyorsabb
eredményt lehet elérni. Az ékszerészek által használt fényezőkrém
például a kanna alját néhány perc
alatt tükörfényessé teszi. Csokoládéval a legjobb esetben is közel
egy óráig tarthat!

A tűzgyújtás.
Napsütéses napon (tehát kell a
napfény!), tartsunk a kezünkben
egy darab megfelelő taplót, mint
például egy töredék taplógombát2. Koncentráljunk a kanna alján lévő fókuszpontra – mintegy
2 - 2½cm távolságra a „tál” központjától.
Nem szükséges taplógombát
használni. Annak érdekében, hogy
a kihívásnak eleget tegyünk, használhatjuk gyújtóanyagként a csokoládédarab csomagoló papírját
is. Mégjobb, ha a csokoládéspapír belülről fekete, mert ez sötét
színű. Egy kissé tovább tart, hogy
a lángra kapjon – de sok mindent
használhatnuk, ugyanúgy mint a
nagyítóval. Fontos, hogy a doboz
alját a nap felé tartsuk. Ha a doboz
alja a naphoz viszonyítva „tengelyen kívüli”, akkor a fénygyűjtés
kevésbé optimális. Annak érdekében, hogy az optimális fókuszpontot megtaláljuk, használjunk
újságot. Tépjünk le belőle egy kis
csíkot, és mozgassuk a fókuszpont
felé. Ahogy mozgatjuk a papírt,
kéne lássuk a fény egy pontra való
összpontosítását. Ekkor az újságból letépett darab el kellene hogy
kezdjen füstölni.Ajánlatos a napszemüveg viselése. Ez védi a szemet és csökkenti a fény erősségét,

így könnyebb a fényt összpontosítani. Egy kis darab taplógomba
tartása könnyebb egy hosszú, vékony rúdon tartva, aminek a végét
meghasítjuk. Taplóként más anyagok is használhatók.
A szem megvédésére egy biztonsági tipp:
Álljunk háttal a napnak (az árnyékunk felé nézve), és tartsuk a
kólásdobozt a fejünk fölött, úgy
hogy a tapló alját és a kanna oldalát nézzük a tapló és a „tükör
teteje” helyett. Addig mozgassuk
a taplót, amíg megtaláljuk a legfényesebb pontot.
Nagyon rövid idő után (fényes
napon mindössze néhány másodperc után), a taplógomba füstölögni kezd. Ezután tegyük át a
kis taplót egy nagyobb taplócsomagba, és addig fújjuk, ameddig
el nem kezd lángolni (amennyiben elég nagy darab tapló gombát használunk). Ha nagyon kicsi
a darab, tegyük át a parazsat egy
nagyobb darabra – a két darabot
összetartva, és ráfújva.
Végezetül, a nagyítóüveg
használata természetesen egyszerűbb és gyorsabb. Akárhogyan is
végezzük a műveletet, viseljünk
napszemüveget! □

_________
1

tapló vagy fatapló – (angolul: tinder); a fák törzséből kidudorodó kemény gombaféle kinövés, ami kifőzve és

kiszárítva könnyen tüzet kap; a cser (angolul: oak), a bükk (angolul: beech) puha, korhadófélben levő bele, amelybe
a szikra könnyen belekap
2

taplógomba – száraz gomba, ami könnyen lángra kel (angolul: tinder fungus)
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A MAGYAR CSERKÉSZSZÖVETSÉG TULAJDONÁBAN LÉVŐ

TISZA-KASTÉLY NAGYKOVÁCSIN*
FELÚJÍTÁSRA KERÜLT
Szenci-Kovács Emese a
Magyar Kurír 2018. május
28-i számában jelenti, hogy
átadták a felújított Teleki–
Tisza-kastélyt az Országos
Cserkésznapon, ahol találkozhattak egymással a határainkon túl és innen élő magyar
cserkészek Nagykovácsiban
2018. május 27-én. Az esemény különlegessége a Teleki–Tisza-kastély megnyitása
és bemutatása volt. A kastélyt Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke adta át. A 2016 áprilisában megkezdődött munkálatok célja az volt, hogy a
több mint 150 éves épületegyüttes visszanyerje
történelmi pompáját. A felújítási koncepció kialakításánál a Magyar Cserkészszövetség maximálisan
figyelembe vette a műemléki értékeket és az épületben rejlő lehetőségeket. A Cserkészszövetség az
ingatlanon rendezvényközpontot alakított ki, ahol
képzéseket, nemzetközi konferenciákat, cserkésztalálkozókat tartanak a jövőben. □

nappal ezelőtt lett száz éves, és a mai napig mesél a kellemes Nagykovácsiban töltött napokról.
A nagykovácsi kastély több mint 150 éve épült, és
a területet már régóta birtokló Wattay családtól házasságok útján került előbb a Teleki, majd a Tisza
családhoz. A történelemben akkor játszott rövid
ideig szerepet, mikor 1849-ben Görgey Arthur tábornok főhadiszállásaként szolgált. Az első állandó
lakója Tisza Lajos miniszter volt, aki a szegedi árvíz
után a város újjáépítéséért kapott szegedi előnévvel
grófi címet.A kastély másik híres lakója volt Tisza
István miniszterelnök, aki több mint 3000 kötetes
könyvtárát is ide költöztette. Miután Tisza Istvánt
az őszirózsás forradalom napján a városligeti Roheim-villában 1918. október 31-én agyonlőtték, és a
fiát, ifjabb Tisza Istvánt a spanyolnátha járvány vitte el, alig egy héttel később, a kastélyt három, még
kiskorú unokája örökölte. Tisza Lajos Kálmán és
családja voltak a kastély utolsó nemesi származású lakói. A második világháború után Argentínába
majd az Egyesült Államokba menekültek, de előtte
a kastélyt Tisza Lajos Kálmán, a vadász, gyermekek neveltetésére íratta. Lánya, Tisza Ilona maga is
cserkész, gyermekei Amerikában nőttek fel cserkész
szellemben, férje a Külföldi Magyar Cserkészszövetség egyik tisztje. □

Győrik Ágnes 2015. július 20-án az alábbi érdekes és a KMCSSZ-el összefüggő cikket küldte be a
Magyar Cserkészszövetségnek Strommer Nóra újságíró tollából. Az eredeti írás a MCSSZ honlapján
olvasható.
A nagykovácsi Teleki-Tisza-kastélyt utoljára birtokló Tisza Kálmán lánya, Tisza Ilona, és rokonsága
büszke rá, hogy az épület magyar cserkészek kezébe
került: „A Tisza család Amerikában lakó leszármazottai nagy örömmel figyelik az ősi vadászkastély
felújítását, és a cserkésznevelést!”
„Sok Tisza gyerek nőtt fel az észak-amerikai magyar cserkészetben” – írja a kastély Facebook-oldalán nt. Nitsch Gábor, Tisza Ilona férje,
akinek anyósa, Tisza Kálmánné Gréta, három hó-

__________
*Fekvése: Nagykovácsi település Pest megye északnyugati részén, a Budai-hegység legmagasabb hegyei, a Kutya-hegy és a Nagy-Kopasz, valamint a Nagy-Szénás nyúlványai által ölelt völgyben (a Nagykovácsi-medencében)
helyezkedik el, Budapest központjától 15 km-re, közel a II. kerülethez.
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KITÜNTETETTEK
 	

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

Magyarország Hivatalos Lapjában, a Magyar Közlöny 37.
számában, 2017. március 16-i
dátummal három cserkészvezető kitüntetéséről számol be. Dr.
Áder János köztársasági elnök
úr által átadott oklevél* és érem
adományozásával
Jablonkay
Péter cscst., „a Külfoldi Magyar
Cserkészszövetség nyugat-európai kerületének vezetője részére,
a magyar cserkészhagyományok
ápolását szolgáló kitartó és eredményes munkája elismeréseként
a Magyar Érdemrend lovagkeresztje polgári tagozata”;
Schachinger Tamásné Varsányi Lívia cst., „a Los Angeles-i
Kárpátok Néptánccsoport vezetője, a Hawthorne-i Buzavirág
Néptánccsoport alapítója részére,
a magyar és cserkész hagyományok megőrzése és egyesült államokbeli népszerűsítése mellett
a kaliforniai magyar gyerekek
és fiatalok kulturális nevelését is
odaadóan szolgáló tevékenysége
elismeréseként a Magyar Arany
Érdemkereszt polgári tagozata”,
és
Dr. Szentkirályi Endre László cscst., „az 56 Films produkciós
vállalat munkatársa, az Amerikai
Magyar Tanárok Szövetségének
tagja, cserkészvezető részére, a
clevelandi magyarság nemzeti
identitásának megőrzése mellett
a magyar kultúra fennmaradását
is elkötelezetten szolgáló fáradhatatlan szervező tevékenysége
elismeréseként, a Magyar Ezüst
Érdemkereszt polgári tagozata
kitüntetést adományozza”. □
A Magyar Közlöny 40. száma,
2018. március 20-án kelt dátummal, az alábbi két cserkészvezető
kitüntetéséről számol be.

Az köztársasági elnök úr Csermely Péter cst., „a kanadai magyarság identitásának, illetve
kultúrájának megmaradását sokoldalúan és elhivatottan szolgáló
munkája elismeréseként a torontói Rákóczi Alapítvány kuratóriumának tagja, a Külföldi Magyar
Cserkészszövetség torontói „Árpád vezér” cserkészcsapatának
tagja részére a Magyar Érdemrend lovagkeresztje polgári tagozata kitüntetést adományozza”;
„a kanadai magyarság identitásának és kultúrájának megőrzését elhivatottan szolgáló aktív
közösségépítő és szervezőtevékenysége elismeréseként Seregélyes Márton cscst., a Külföldi
Magyar Cserkészszövetség vezetője részére, a Magyar Érdemrend lovagkeresztje polgári tagozata kitüntetést adományozza”.
Marci előzőleg a 27. sz. Kaszap
István cscs. csapatparacsnoka,
és cserkész tánccsoport alapítója
volt, jelenleg a hamiltoni magyar
egyházközség világi elnöke. Említendő, hogy mindkettőjük a Hunyadi Mátyás Öregcserkész Munkaközösségben is érdemleges
magyarságfelvilágosító munkát is
végeznek.
Csermely Péter a kitüntetését
Ódor Bálint kanadai nagykövet
úrtól 2018 őszén Torontóban, Seregélyes Márton pedig Hamiltonban, november 18-án veheti át. □
Cserkésztisztjeinkkel együtt
megemlítjük azok nevét is, akik
munkájukkal a cserkészetet is
jelentős mértékben segítik, munkáját előbbre viszik, viszont a
kitüntetésüket főleg más területen [is] teljesített közösségi munkájukért érdemelték ki. A Ma19

gyar Közlöny 40. száma szintén
megemlíti, hogy dr. Áder János
köztársasági elnök úr „a New
York-i és környékbeli magyarok
szinte minden generációját ös�szefogó, sikeres közösségépítő
és programszervező munkája elismeréseként Nagy Ildikó [cserkészszülő], a New York-i Magyar
Ház operatív menedzsere részére
[a KMCSSZ a Magyar Háznak
egyharmad tulajdonosa. A szerk.],
a Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetést adományozza”. A kitüntetést 2018. március 12-én, a New
York-i Főkonzulátuson tartott
Március 15-i megemlékezéssel
egybekötve, Szijjártó Péter külügyminiszter adta át. Ugyanezen
alkalommal, „az Amerikai Egyesült Államokban élő magyar református közösség szolgálatában,
valamint az idősek fizikai és lelki
gondozása érdekében több évtizede lelkiismeretesen végzett munkája elismeréseként nt. Nitsch
Gábor [cst.], a Pennsylvaniai Ligonier Bethlen Otthon vezető lelkésze, a Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetést adományozza”;
valamint „a massachusettsi magyar közösség identitásának megőrzése, valamint a bostoni magyar iskola és cserkészet [újra] elindítása [2000-ben] és fejlesztése
érdekében végzett tevékenysége
elismeréseként dr. Polgárné Turcsányi Mariann [cserkészszülő],
a Bartók Béla Bostoni Magyar Iskola és Óvoda [Boskola] titkára,
alapító tagja részére, a Magyar
Arany Érdemkereszt polgári tagozata kitüntetést adományozza”.
Itt hozzá kell fűzni, hogy Mariann a csapat és az iskola összekötő személye, akinek köszönhető
az iskola és a cserkészet példás

együttműködése. Mindhármuk
kitüntetését 2018. március 12én, a New York-i Főkonzulátuson
tartott Március 15-i megemlékezéssel egybekötve, Szijjártó Péter
külügyminiszter adta át.□
A köztársasági elnök úr a nemzeti ünnep alkalmából a Magyar
Érdemrend Lovagkeresztje kitüntetést adományozta 2018. március
15-én „az amerikai emigrációban
élő magyarok körében közel fél
évszázadon át végzett önzetlen
szolgálata elismeréseként Jaschkó Balázs SJ [cst.], a kanadai magyar jezsuiták elöljárója, a torontói Szent Erzsébet Egyházközség
nyugalmazott plébánosa részére”.
A kitüntetést a Szent Erzsébet

templomban, Torontóban adták
át az atyának. Balázs atya a 96.
évében jár, hosszú és eredményteljes egyházi szolgálata mellett a
torontoi és hamiltoni cserkészcsapatokat is több évtizeden át segítette, cserkésztiszti fogadalmához
hűen. □
Dr. Áder János államfő Magyar Arany Érdemkereszttel tüntette ki id. Lengyel Lászlót [cserkészszülőt] „a pennsylvaniai Magyar Tanya elnevezésű kulturális
és sportkomplexum alelnökét, az
amerikai magyarság kiemelkedő
személyiségét”. Hétvégi magyar
iskola és néptánccsoport működése mellett, az 1960-1980-as években a Magyar Tanya két cserkész-

csapatnak is otthont adott. Lengyel László előző elnöki tisztsége
alatti időben is, a Tanya helyt
adott a New York-i körzetnek
nyári táborozásra. Több évtizede
évente a körzeti kiscserkésztábort
is itt rendezik. A kitüntetést 2018.
május 4-én Philadelphiában rendezett bensőséges ünnepség keretében dr. Szabó László Magyarország washingtoni nagykövete
adta át dr. Kumin Ferenc New
York-i főkonzul társaságában.
Gratulálunk a kitüntetetteknek! □
____________

*minden oklevelet dr. Áder János
köztársasági elnök úr írt alá.

† HAZAMENTEK †
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.)
A cserkészetben eltöltött ide- tályrészül a menekült táborok
je. 1934-ben lett cserkész. Az lakóinak. A „Hontalan Sasok”
1939-1945-ös vérontás borzalmai csapatokat alapítottak, hogy az új
végét 1945-ben, Németországban Hazát és életet keresők számára
élte át, mint 19 éves magyar fi- a nemzetnevelő munkát szerveatalember. Rövidesen találkozott zetten végezhessék. 1947-ben, a
a vele egyformán gondolkodó németországi Traunsteinben a 30.
fiatalokkal. Látva a szovjet had- számú csapat alapító parancsnosereg elől menekülni kényszerült ka Berhardt Béla, azaz „Bulibá”
fiatal magyarokat, a Kárpát-me- lett. Mint nevük is mutatta, a
dencében népszerű cserkészet „sasok” szárnyra keltek, új fésztovábbvitelén gondolkodtak. Kö- ket kerestek és alapítottak. Így
telességüknek tartották az ifjak került Bernhardt Béla és a 30-as
nevelését, amíg a politikai hely- csapat Sydneybe az első kivánzet rendeződik és mindenki vis�- dorló hullámmal 1950-ben. A
Nt. vitéz Bernhardt Béla szatérhet szülőhazájába. A vele korábbi hajóval utazó cserkészcscst. (Budapest, 1926. februar nagyjában egykorú, képzett cser- vezetők maguk köré gyűjtötték a
2 – Cleveland, Ohio, 2018, május készvezetőkkel megalapították fiatalokat, és Bulibá ideérkezése
3.) A „Hontalan Sasok” egyike, a a „Hontalan Sasok” elnevezésű adta meg a csapat keretet. Hiva30. sz. „Kőrösi Csoma Sándor” lelkes törzset, hogy a Haza hatá- tása Adelaide-be, az ottani Szecserkészcsapat alapítója és első rain kívül is legyenek cserkészei mináriumba szólította, és mint
parancsnoka. Az Amerikai Ma- a világhírű mozgalomnak.
evangélikus lelkész tért vissza
gyar Evangélikus Konferencia
A sors nem a hazatérést, ha- Sydney-be 1955-ben. Ekkor vetfőesperes-elnöke.
nem a kivándorlást osztotta osz- te újra kezébe a 30. sz. „Kőrösi
20

Csoma Sándor” cserkészcsapat
vezetését. Az alapokat oly szilárdan és nagy előrelátással tette le,
hogy még ma is él, működik, és
lelkes vezetőkkel végzi a csapat
a munkát. Megszervezte a Szülői
Fenntartó Testületet, mely a szükséges anyagiak előteremtését intézi. 1966-ban lelkészi szolgálata
az USA-ba helyezte.
Nt. Bernhardt Béla tehetséges
szervező, kiváló cserkész, és a
tökéletes parancsnok mintaképe
volt. Irányításával a 30-as csapat
a Sydney-i magyar társadalom
büszkesége lett. Még a kivándorlás előtt, 1949-ben, feleségül
vette Potsubay Rózát, aki később
szintén cserkésztiszti képesítést
nyert. Egyetlen gyerekük András
Clevelandban született. Felesége
Dódi néni, az 1956 után ideérkező dr. Bod Péterné segítségével
megindította a 66. sz. „Papp-Váry
Elemérné” leánycserkészcsapatot
is. A csapatok szeretettel és tisztelettel emlékeznek a Bulibá és
Dódi nénivel töltött időkre, felejthetetlen táborokra.
Kedves Bulibá, hosszú, szép,
cserkész és lelkészi munkád után
hazamentél a Nagy Égi Cserkésztáborba, Teremtőd elé büszkén
állhatsz, szorgalmas és nemzetmentő munkád befejeztével.
Megtetted, amit kötelességérzeted szerint meg kellett tenned,
gyakran többet is. A Sydney-i
magyar cserkészek köszönnek
mindent, amit a csapatokért és a
magyarságért tettél.
Nyugodjál békében Bulibá!
Emléked velünk marad, és köszönjük a „Jó munkát!”
Goór György cscst., Sydney,
Ausztralia
Kiegészítés.
Ezekben a bizonytalan időkben
és mostoha körülmények között
Bulibá az elsők között volt, akik
egy cserkészcsapat megszervezését kezdeményezetek. Ez 1947ben, Traunsteinben sikerült is, és

megalapította a 30. sz. „Kőrösi
Csoma Sándor” cserkészcsapatot.
Kezdeményezte továbbá a Hontalan Sasok összehívását Kővári
Lajossal (Ubulbával) együtt, és
ezzel is meghatározóan bevéste
nevét a külföldi magyar cserkészet történetébe. “A törzs tagjai
a szó szoros értelmében vérszerződést kötöttek egymással akkor,
amikor a fogadalom szövegét elmondták”, írja Marosvári Attila
könyvében. A fogadalom szövegét Bulibá olvasta fel. Később a
Hontalan Sasok titkára lett.

A Bulibá’ és Ubulbá’ által, 70 évvel ezelőtt
szerkesztett cserkészújság fejléce.

Bulibá kiképzőként vett részt
a 1947-ben megrendezett első
őrsvezetőképző táborban. Ugyanez év karácsonyán először jelent
meg a Sastoll. A kiadványt Bulibá
és Kővári Lajos (aki később belépett a Piarista Rendbe) közösen
indították, majd 1948 szeptemberéig Bulibá szerkesztette. Ebből alakult a még ma is kiadott
Magyar Cserkész. Úgyszintén az
első cserkészkönyv (A mi könyvünk) elkészítéséért is felelt, az
anyagot 1950 elejére nagyjából
össze is gyűjtötte, de a kivándorlás megakadályozta abban, hogy
munkáját befejezze.
Kivándorlása után, az ausztráliai magyar cserkészet hőskorában kapott megbízatást annak fejlesztésére. Itt említeni kell, hogy
az Ausztrál Cserkészszövetség
asszimilációs törekvései ebben
megnehezítették a munkáját.
Lelkészi munkája. A híres
nagymúltú Fasori Evangélikus
Gimnáziumban érettségizett kiváló eredménnyel. Az Evangélikus Hittudományi egyetemet
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Németországban kezdte el, majd
Ausztráliában fejezte be. 1955ben szentelték evangélikus lelkésszé Adelaide-ben. Hűségesen
szolgált sok ausztrál, kanadai és
Egyesült Államok-beli gyülekezetben, hirdette az evangéliumot
magyarul, németül és angolul.
1966-tól élt családjával az Egyesült Államokban. Itt, miután kivált az aktív cserkészmunkából,
teljesen elmélyedt evangélikus
lelkészi hívatásába és abba fektette összes energiáját. Clevelandi
szolgálatát egy német-amerikai
luteránus egyháznál teljesítette,
ahol németül és angolul prédikált.
Hivatásának magyar megnyilvánulása az „Erős Várunk” egyházi
hírlap szerkesztése volt, amelyet
lelkészi nyugdíjazása után is, élete végéig lelkiismeretesen folytatott. Kéthavonta 400 példányban
jelentette meg, és postai úton terjesztette Kanada, USA, Németország, Ausztrália, Dél Amerika,
Magyarország és a Kárpát-medence területén.
2013-ig aktív lelkészi tevékenységet folytatott, így 58 éven
keresztül szeretettel szolgálta
nyáját. Az utolsó két gyülekezet
ahol szolgált, a clevelandi Szent
Tamás és a Gloria Dei volt. Bár
Clevelandban nem volt magyar
gyülekezete, itt is többször beszolgált a helyi magyar evangélikus egyháznál. Torontóban,
Kanadában gondozta az egyetlen
magyar ágostai hitvallású magyar
evangélikus gyülekezetet. Ezért
sokat utazott Cleveland és Torontó között 1978-től 2004-ig. 1978tól az Amerikai Magyar Evangélikus Konferencia (AMEK, amely
az egész Amerika és Kanada magyar evangelikusság átfogó szervezete) főesperese, püspöke volt,
amikor még több magyar evangélikus gyülekezet működött az
USA-ban.
Mindezek mellett több éven
keresztül a Szent László Rend

USA-beli törzskapitánya is volt.
Kimeríthetetlen fáradozással
munkálkodott ösztöndíjak létrehozásában. 1991-től minden évben, Magyarországról két teológián ösztöndíjasok tanulhatnak. A
Blaho Erzsébet-Miller János Ösztöndíj egy évre szól a columbusi
(Ohio állam) Trinity Teológián.
A chicagói „Lutheran School of
Theology”-n a von Fuchs Frigyes
és Irén Ösztöndíj jóvoltából szintén minden évben tanulhat két
magyar teológus hallgató.
Folyamatosan segítette Erdély,
Felvidék, Délvidék, Kárpátalja szegényeit, árvízkárosultakat,
évente 1000-5000 dollárral. Ezen
kívül minden évben küldött adományokat evangélikus iskoláinknak – a Fasori, Deák téri, Bonyhádi, Békéscsabai és Aszódi Gimnáziumoknak.
Feleségével, Rózaval, aki mindenben mellette állt az utolsó
szívdobbanásig, 68 évig élt boldog házasságban. Házasságukból
egy gyermek született, Béla András. Gyászolják: hitvestársa Róza,
fia, Béla András és felesége Lois,
unokái és a kiterjedt családja. Ha
egy szóban jellemezhető a személyisége, akkor azt mondhatjuk:
hűség.
„Aki győz, azt fehér ruhába öltöztetik, és annak nevét nem törlöm
ki az élet könyvéből, és vallást teszek az ő nevéről az én Atyám előtt
és az ő angyalai előtt.” (Jel 3,5)
Bélabá a közösség szolglatában
élte le életét. Elhunytával nemcsak
a magyar cserkészet, hanem mindenki, akivel kapcsolatba került,
rajta keresztül az emberi erények
sokaságából kapott. Jellemző humorával, a személyi biográfiai
lapján saját elhalálozási idejére
azt írta be, hogy „még nem tudja”.
Az „alapító” nagy nemzedék
utolsó tagja távozott vele, ami halálával egy korszak lezárultát is
jelenti egyben.

A Szövetségen belül és kívül
végzett
cserkészmunkáinak,
megbízatásainak összefoglalója: a Központi Sajtó Osztály első
vezetője, 1948-1950 ● a Mozgalmi Osztály vezetője, 19491950 ● a Központi Gazdasági
csoport vezetőhelyettese, 1948 ●
a 30. sz. Kőrösi Csoma Sándor
cscs. parancsnoka, 1947-1951,
1956-1966, tiszteletbeli parancsnoka, 1951-1956, 1966-haláláig. ● A vezetőképző keret tagja,
1948-1950 ● a Központi cserkésztiszti, segédtiszti és őrsvezetőképző táborok parancsnoka,
1950, Saldenburg, Németország
● a Landaui Nemzeti Nagytábor
parancsnokhelyettese, 1949 ● a
II. kerület (Németország) veztőtiszthelyettese, 1949 ● a Külügyi
Osztály vezetője, 1949-1950 ● I.
ker. (Európa) vezetőtisztje, 19491950 ● III. kerület (Ausztrália)
vezetőtisztje, 1950-1952, 1951től kerületi elnöki jogkörrel is ●
Ausztráliai országos megbízott,
1952-1959 ● Ausztráliai főmegbízott, 1959-1963 ● a 31. sz.
Dobó István cscs. parancsnoka,
1953-1955 ● a IV. kerület (Ausztrália) vezetőtisztje, 1965-1966 ●
Intéző Bizottsági tag, 1953-1957,
1971-1973 ● Szövetségi társelnök, 1957-1961 ● Tiszteletbeli
társelnök, 1965-1977 ● Sajtó- és
Tájékoztató Hivatal vezető, 19671969 ● Fegyelmi Bírósági elnök,
1973-1977, 1993-haláláig ● az
Exil Cserkészek Ausztráliai Szövetség elnöke, 1961-1965 ● a
Dél-Ausztráliai Cserkészszövetségben igazolt csapatparancsnok
(Group Scoutmaster), 1953-1955
● Az Amerikai Cserkészszövetségben (BSA) igazolt tábori lelkész (chaplain), 1972-1990, és az
„Order of the Arrow” (a BSA szervezetén belül a cserkészszellem
ápolására épülő Becsület Rend,
részben az amerikai indián kultúra hagyományaira építve, ser-
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kentve a táborozást és a további
cserkészélet folytatását, valamint
az önkéntes szolgálatot) tagja,
1974-haláláig.
Cserkészkitüntetései:
Jó
munkáért! Teleki-emlékérem, a
Szövetség legmagasabb kitüntetése (1960), az első kitüntetettek
között kapta meg. ● II. Rákóczi
Ferenc-emlékérem (1975) ● az
Exil Cserkészek Ausztráliai Szövetsége aranyérme, majd lovagkeresztje ● Orosz Exil Cserkészszövetség Szent György-érem, pálmalevelekkel.
Egyéb kitüntetései: a Szent
László Rend érdemkeresztje, majd
lovagkeresztje ● a Vitézi Rend érdemkeresztje ● Ordass Lajos-díj,
a magyarországi Evangélikus
Egyház legmagasabb kitüntetése
(2009).
A kiegészítés összeállítása
Bélabá saját életrajzából, Szappanos István cscst. visszaemlékezéséből, a Marosvári könyv
nyomán, valamint elhunytával a
clevelandi Bocskai Rádióban elmondottakból készült.

(A szerk.) □
Elhunyt Kányádi Sándor erdélyi költő (1928-2018). A 80-as
években járt az Amerikai Egyesült Államokban és Dél-Amerikában is. Fogarasi Miklós cserkésztisztünknek néhány évvel ezelőtt
elmesélte, hogy a vers inspiraciója a brazil és argentínai magyar
cserkészekkel töltött napok és
éjjelek voltak. „Hallgathatjuk tehát úgy is”, írja Miki, „mint egy
társunk vallomását a minket ös�szekötő természetről, és a világon itt-ott éldegélő magyarokról.
Hiszen akárhol nézünk fel az esti
égre, ezentúl Ő is ott lesz. Hol a
Göncöl-szekér bakján ülve hajt
csendesen, hol meg a Dél keresztje alatt ballag tarisznyájaból nyelvünk kifogyhatatlanul sok kincset
osztogatva amerre jár.” □

Magyar cserkészszövetségek létszáma 2017-ben
Szövetség

Térség

Csapatok
száma

Létszám Székhely

Alakulás

12

380 Munkács

1991

Kárpátaljai Magyar Cserkészszövetség Kárpátalja
Külföldi Magyar Cserkészszövetség

Nyugati
országok

Magyar Cserkészszövetség

Magyarország

68
254

2,600

Newfoundland,
New Jersey, USA

11,072 Budapest

1948*
1912;1990

Romániai Magyar Cserkészszövetség

Erdély

71

2,400 Csíkszereda

1990

Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség

Felvidék

36

1,416 Dunaszerdahely

1990

Vajdasági Magyar Cserkészszövetség

Délvidék

12

396 Horgos

1992

Horvátországi Magyarok Zrínyi Miklós
Cserkészcsapata

Zágráb

1

100 Zágráb

1996

Összesen:

453

18,364

*Az első csapatkezdeményezések a németországi és ausztriai menekülttáborokban kezdődtek, 1945 nyarán

Tudtad-e, hogy a Kis kece lányom című népdal dallamának feldolgozásával a „Szellő zúg távol” kezdetű tábortűzi dalra – mely a cserkészet legismertebb dala – Márkus Miklós cst. írta a szöveget 1921ben? Márkus a budai 7. sz. Erős Gusztáv cserkészcsapat megszervezője, első csapatparancsnoka
volt 1919-1921-ig. Bárdos Lajos, szintén a csapat tisztje, később többféle kórustípusra is megírta.
Egy ilyen felvétel meghallgatható a YouTube-on a „Bárdos Lajos: Tábortűznél” szavak begépelésével. Előadja a Pécsi Református Gimnázium Vegyeskara.

Ha kiolvastad ezt a számot és nem tartod meg, add tovább olyannak, aki szintén elolvasná!

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: Nádas Krisztina
cst..; 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 Francisco: Némethyné Csepely Dianna cst.; Washington: Kőlüsné Paulovits Judit cst.; Magyar Tanya/Pennsylvania:
dr. Lengyel Emília cst.; Wallingford, Connecticut: Gál András cst.; Ausztrália – Kovássy Marianne
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.; Venezuelai visszahonosultak:
Kertész Zsuzsanna cst.; Európa többi országai: dr. Grynaeus Péter cscst.; Kanada – Calgary: Pintér
János cscst.; Hamilton: Jankuráné Hajdu-Németh Ágnes cscst.; Montréal: Pelikánné Vermes Anikó
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