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A 2018 tavaszi intéző bizottsági
gyűlésen résztvevők egy csoportja

KÖZÉRDEKŰ HÍREK
Cserkésztiszti tanfolyam Hollókőn. A Magyar Cserkészszövetségek Fóruma 2018. október 21
és 28. között tartotta 6. tiszti tanfolyamát Hollókőn. Összesen 21en vettek részt, akik közül 14-en
jelöltként és 7-en kiképzőként. A
hollókői Kreatív Tér képzésközpontja remek hely volt a képzésre, ahol hat régió cserkészei képviseltették magukat (Délvidék,
Erdély, Felvidék, Horvátország,
Magyarország, Nyugat-Európa
és Észak-Amerika). A tiszti tanfolyamot a Magyar Cserkészszövetség az Emberi Erőforrás támogatásával rendezte.
A közös képzés jó alapot adott
a további határokon átívelő összmagyar programok és összefogás
megvalósításához.
A 2018-as év az 1956-os forradalomnak és szabadságharcnak
62. évfordulója. Az október 23-án
tartott tábortűz keretében megható megemlékezéssel közelebb
kerültünk 1956 történéseihez, és
méltóképpen megemlékeztek erről a cserkészetet is meghatározó
történelmi eseményről.
Az utolsó esti fogadalomtétel
hangulatát tovább emelte, hogy
a hollókői Szent Márton kápolna

adta helyét a kezdő áhitatnak, miután Hollókő macskaköves utcáin
elmélkedhettek a jelöltek az elvállalt hivatásukról, hogy a rájuk
bízott cserkészeket „emberebb
emberré és magyarabb magyarrá”
neveljék. □

24. Világdzsembori. 2019. július 22-től augusztus 2-ig a világ
cserkészei találkoznak a 24. Világdzsemborin a Summit Bechtel Reservation táborhelyen West
Virginiá-ban, az Egyesült Államokban. A magyar kontingens
kb. 270 cserkésszel vesz részt. A
keretben a kisebbségi területeken
működő magyar cserkészszövetségeken kívül a KMCSSZ 19
cserkésszel is helyet kap, jelenleg 11 cserkész, 8 cserkésztiszt,
ill. fncs. az IST-ben (International Service Team) vehet részt; 10
cserkész a várólistára került. A
tábor jelszava, „Nyisd meg az új
világot”, azaz „Unlock the New
World”. □

A Vezetők Lapja Támogató
Köre. Felhívásunkra a 2018-as
évre a következő cserkészvezetők jelentkeztek adományukkal,
egykori vagy jelen csapatuk megjelölésével: Barnesné Dömötör
Éva cscst. (13., 46., 4.), Erdélyi
András, Farkas Sándor cst. (22.)
és Erika, dr. Harangozó Iván cst.
(7.), Kékessy Györgyné Koncz
Gertrúd cst. (egykori 48. sz. Leővey Klára lcscs.; 8., 49.), dr. Králik György st. (7.), v. Kun-Szabó
István cst. és Beatrix st. (5., ill.
41.), dr. Papp Klára cscst. (34.),
Pozsgay Tamás cst., (egykori 18.
sz. Esze Tamás cscs.), Szabó Éva
st. (33.), Szabó Lajosné Olchváry
Judit cst. (egykori 18. sz. Széchenyi István cscs.), dr. Tarköy Péter
(7.), dr. Uray Nándor st. (6.), és
két magát megnevezni nem kívánó cserkésztiszt. Köszönjük a
hívó szó megértését és a támogatást, amely összegeket a lap
szerkesztésére, kinyomtatására
és postázására fordítjuk. Kérjük a
további támogatókat, hogy a hozzájárulásukat a vezlap@yahoo.
com címen keresztül intézzék, a
nyilvántartó lapot is kitöltve. □

Felhívás: Sokan nem kapták időben kézhez az előző számunkat, ezért az ebben meghirdetett Próbakérdésekre a válaszok beadási határidejét 2019. március 31-ig elhalasztjuk.
A válaszokat a vezlap@yahoo.com címre kérjük beküldeni.
A fedőlapon a Garfield, New Jersey-ben tartott 2018. évi tavaszi intéző bizottsági gyűlés egy csoportja látható.
A képviselők mind az öt kerületből, ill. a következő országokból jöttek: Amerikai Egyesült Államok, Argentína,
Ausztrália, Ausztria, Brazília, Kanada, Magyarország, Németország..
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MEGEMLÉKEZÉS A CSERKÉSZET
BETILTÁSÁNAK 70. ÉVFORDULÓJÁRÓL
A Magyar Cserkészszövetség Tatán tartott Öregcserkész Találkozójának (MÖT 2018) alkalmából felkérték Ormay József cserkésztisztet egy beszámoló megtartására, 1948-ban történt betiltásunk körülményeinek
ismertetésére. Maga is meglepődött, hogy még kortársai előtt is sok-sok részlet ismeretlen volt. Ormay József
(Tocibá’) sok mindenben szem- és fültanúja, sőt sértett alanya volt a cserkészet betiltásának. Évtizedekkel
később, egyéb vezetői tisztségei mellett 2002–2006 közt az újjáalakult Magyar Cserkészszövetség országos
főtitkára volt. Mivel a cikkben szereplő személyek és kifejezések nagyrésze a Vezetők Lapja olvasóinak ismeretlen lehet, lábjegyzetekkel egészítettük ki az előadás szövegét; ezekhez forrásként a Wikipédiát, valamint
Ormay József, Solymosi Balázs (Balu), dr. Virág András, és Fischer Viktor mejegyzéseit használtuk fel.
Mivel a leírt eseményeket a KMCSSZ már idősebb tagjai is alig ismerik, a történelmi hűség érdekében a
teljes előadást közöljük.
Kedves Cserkésztestvérek!
Tisztelettel köszöntelek Titeket! Engedjétek meg, hogy mielőtt rátérnénk a programunk címében megadott témára, röviden
szóljak az előzményekről, hogy
milyen meggondolásból került
erre sor.
Amikor Szentirmay Józsefné
cst., (Cilu¹) egy találkozásunk
alkalmával megkérdezett, a következő MÖT alkalmából vállalnék-e egy ismertetőt a Magyar
Cserkészszövetség2 1948-as betiltásáról, eleinte kissé elbizonytalanodtam. Véleményem szerint
a MÖT-ön itt résztvevő, régebben fiatal cserkésztestvéreink is
átélték ezeket az eseményeket,
és sokan még részletesebb ismeretekkel rendelkeznek nálam.
Úgy gondoltam azonban, hogy
egy cserkész (főleg egy öregcserkész) ne csak a kiszolgálást és
ajnározást élvezze, hanem néha
szolgálatot is vállaljon, ezért végül elvállaltam a megbízatást.
Így legalább mai találkozónkon
felelevenítjük a történelmünk
egy kis, nem éppen érdektelen
szeletét. Sajnos az a tapasztala-

tom, hogy ifjú cserkészeink nem
sok ismerettel rendelkeznek a
régmúlt dolgokról, de talán nem
is érdekli őket nagyon. Azért ne
hibáztassuk őket, mi majd emlékezünk, ők inkább építsenek egy
új, izmos magyar cserkészetet.
Bár, Vörösmarty Mihály szerint:
„A múltat tiszteld a jelenben, s
tartsd a jövőnek!”
Mivel abban az időben érettségi előtt álló fiatal kölyök voltam,
nem sokat forogtam az akkori
„ügyintézők” körében, így sok
mindenről nem is értesülhettem,
legalábbis elsőkézből nem. Csapatom, a 158. sz. Árpád cserkészcsapat azonban a nagy csapatok
körébe tartozott (több mint 200
cserkészünk volt), az országos
vezetés számolt velünk, ezért
igen sok mindenről tájékoztatták
hivatalosan is parancsnokunkat.
A csapatban, mivel a „régi” csapattagok körébe tartoztam, csapatparancsnokunk, Karádi Károly cscst. (Karibá’) több csapatértekezletre is berendelt, így értesültem az akkori, mondhatnánk
életbevágó események egy részéről. Ezeken kívül parancsnokom
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sokféle cserkész eseményre elküldött, így például az utolsó Országos Őrsvezetői Táborba, vagy
a Csillebérci, eredetileg Nemzeti
Nagytáborba
(Negyvennyolas
Nagytábor volt a hivatalos neve),
sőt részt vehettem egy-két „országos” megbeszélésen is, mint
a csapat küldötte. Bár valószínűleg ennek ellenére sem sok újat
tudok mondani Nektek, legfeljebb az ezeken az eseményeken
szerzett személyes élményeimet,
melyek éppen személyességük
folytán mások előtt nem ismertek. Ezért is gondoltam úgy, hogy
megkérlek benneteket, beszámolóm után, az én gondolataimhoz
kiegészítésként fűzzétek hozzá
saját tapasztalaitokat, történeteiteket ezekből az időkből, ezzel
tökéletesebbé téve a régmúlt ismereteit.
Azonban, hogy egy rövid képet kapjunk az előzményekről,
szükségesnek tartottam az akkor
keletkezett dokumentumokból,
jegyzőkönyvekből, illetve azok
leírásaiból a legfontosabbakat
ismertetni. Magam is meglepődtem, amikor láttam, milyen sok-

féle és részletes adat található
ebben a témában. Az internetes
keresés soktucatnyi oldalt jelenített meg, ezek mindegyike a
betiltással, illetve előzményeivel
foglalkozott. Igaz, rengeteg az
egymásra hivatkozás, a szinte szó
szerint azonos közlések. Ráadásul a legtöbb szerző sokkal fiatalabb annál, hogy személyesen is
részt vett volna a leírtakban, és
csak a száraz, dokumentált közlésekre hagyatkozik. Meglehetősen
zavaros idők voltak az 1945 utáni
évek, ez látszik a beszámolókon
is, sok helyütt a hitelességben
is kétkedik az ember. Talán két
művet emelnék ki a sok közül,
melyek szakszerűen tárgyalják
az eseményeket. Az egyik Bokody József3 cserkésztestvérünk
beszámolója a Magyar Pedagógiai Társaság 2006-os budapesti
konferenciáján, a másik dr. Virág András4 cserkésztestvérünk
„Hálózatok a cserkészetben –
cserkészhálózatok” című doktori
disszertációja.
Az előzőekben említett okok
miatt több adatot is ezekből a forrásmunkákból merítettem, ezért
elnézéseteket kérem, ha ezeket
szó szerint idézve felolvasom
jegyzeteimből, és remélem, nem
untatom majd cserkésztársaimat.
Hogyan is kezdődött? Csak
tájékoztatásul: a háború vége
előtt, 1943-ban Magyarországon
889 fiúcsapat működött 326 helységben, s tagjaik száma 53 500
fő volt.5 A szovjet megszállás
után, a harcok elültével éledezni
kezdtek a csapatok. Persze, ez
már akkor sem tetszett az elvtársaknak, igen hamar a legdurvább
módon próbáltak gátat vetni az
ifjúság ilyen irányú törekvéseinek, hiszen érezték, nem az ő elveik szerint fognak a cserkészek
tevékenykedni.Rövidesen nagy-

arányú politikai, rendőrhatósági
és sajtótámadás indult a cserkészet ellen. 1946. június 18-án a
Minisztertanács rendkívüli ülésen foglalkozott a Teréz körúton
előző nap lezajlott gyilkossággal,
amelynek során az Edison kávéház előtti járdán lelőtték a Vörös
Hadsereg két tisztjét. A kivizsgálással Rajk László belügyminisztert bízták meg. Az esetet részletesen taglalták az MKP (Magyar
Kommunista Párt) irányítása alatt
álló Szabad Nép című lap június
20-án utcára kerülő számában: a
feltételezett gyilkos személyleírásában itt kiemelten szerepelt,
hogy a „gyilkos 17-18 éves diák”
és „Kalotista vagy cserkész”6.
Mi volt a valóság? Nos, a Teréz körút 24-ben lakott keresztapám, ott volt az utcaszinten a
kávéház. Ő mondta el apámnak
a történetet. Éppen indulni akart
otthonról, amikor nagy kiabálást
hallott az utcáról. Kinézett, és
látta, két orosz katona verekszik
a járdán, majd pisztolyt rántanak
és egymásra lőnek. Mindkettő összeesett, az utca népe meg
nagy sikoltozással menekült. Ő
sem érdeklődött tovább, akkoriban nem volt tanácsos ilyen
eseményekről még csak tudni
sem. Apámat is kérte, ne mondja
el senkinek, beszélgetésüket én
csak véletlenül hallottam. Az eset
kapcsán az összes egyesület felügyeletét a belügyminiszter hatáskörébe utalták, aki elrendelte a
felülvizsgálatukat. A Teréz körúti
gyilkosság ürügyén több, zömében katolikus fiatalokat tömörítő
egyesületet (például KALOT7,
KALÁSZ8, Emericana9) oszlattak fel, az 529/1945. M. E. számú
rendelet alapján, 1946. július 20án pedig felszámolták a Magyar
Cserkészszövetséget is. Még július 16-án Rajk László10 fogadta
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a Haladószellemű Cserkészvezetők Munkaközösségének küldöttségét, és támogatta kérésüket
egy megújult cserkészszövetség
megalakításával kapcsolatban.
Mindössze két nappal a Magyar
Cserkészszövetség feloszlatása
után, július 22-én, a Haladószellemű Cserkészvezetők Munkaközösségének kezdeményezésére
összehívott közgyűlésen Magyar
Cserkészfiúk Szövetsége (MCSFSZ) néven kijelentették az új
magyar demokratikus cserkészszervezet megalakulását. Azután
szeptember 27-én a belügyminiszter jóváhagyta az MCSFSZ
alapszabályát, októberben pedig
a régi csapatok cserkészotthonait
felszerelésükkel együtt az új szövetségbe igazolt csapatok kapták
meg.
Milyen érdekes: 1946. június
2-án bontott zászlót a Magyar
Úttörők Szövetsége, s alig telik
el másfél hónap, július 20-án feloszlatják a Magyar Cserkészszövetséget.
A két esemény között megvan
persze az ok és az okozat, a hatalomra törekvő kommunista párt
húzódik meg a háttérben. Az akkori baloldali közvélemény úgy
vélhette (vélte), hogy egy „maradi”, „konzervatív”, „klerikális”
szervezet helyébe egy „haladó”,
„demokratikus” szövetség kerül.
Csakhogy e kérdés bonyolultabb,
mert a cserkészet és az úttörők
nem azonos „terepen” tevékenykednek. A cserkészet az egész
ifjúságra, valamint a felnőttekre
is kiterjeszti tevékenységét, míg
az úttörő kizárólag a gyermekek,
az általános iskolások szervezete.
A politika erre az életkori különbségre fittyet hányt. Taktikából az elődszervezetnek még
adott két évet, s aztán 1948-ban
„egyesítette” az úttörőkkel.

De mi történt addig?
Tudnunk kell, hogy a különböző szerveződések, beolvadások és
egyesületalapítások az 1945 után
elindult, rövid ideig tartó, majd
megtorpanó demokratizálódási
folyamat szerves részét képezték,
mely mindvégig a Magyar Kommunista Párt (MKP), 1948 után
pedig a Magyar Dolgozók Pártja
(MDP) kontrollja alatt zajlott.
1947 elejére az MKP-vezetés
11 elvtársa a cserkészközpontban
a legfontosabb pozíciókat már
kezében tartotta. A Szövetségbe
beépült Surányi László (vigyázat, nem Surján László!) mellett
számosan – köztük Olti Vilmos, a
Mindszenty- és Rajk-per vérbírója, valamint Szabolcsi Miklós, a
kalandos életű irodalomtörténész
– végeztek fellazító tevékenységet a cserkészeknél. Így kön�nyű volt félreállítaniuk a legendás cserkészvezetőt, Karácsony
Sándort11 és a csak korlátozott
együttműködést vállaló Jánosi
Sándor12 országos vezetőt.
Személyes élményem fűződik
az előbb említett Szabolcsi Miklós
irodalomtörténészhez. Ő ebben
az időben nem az MKP tagja volt,
hanem hithű szocdem13, ráadásul
iskolám, az óbudai Árpád gimnázium magyartanára. Ő vezette az
úgynevezett „szabadbeszélgetés”
órákat. Egy ilyen alkalommal –
éppen a koreai ügyekről volt szó,
ami engem nem nagyon érdekelt,
és látványosan nem figyeltem
– rám szólt: az Ormay elvtársat
(!) ez hidegen hagyja? Mire ifjonti hévvel őszintén válaszoltam: Tanár úr, engem a technika
érdekel, mert ott abban biztos
vagyok, hogy 1 Amper Magyarországon is, Amerikában is, sőt
a Holdon is 1 Amper. Ez a politika viszont komolytalan dolog,
mert arról, amiről véleményünk

van itt a Nagyszombat utcában,
már merőben más a vélemény
a Rumbach Sebestyén utcában
vagy a Parlamentben! Erre Szabolcsi berohant az igazgatóhoz,
és kijelentette: amíg ő itt van,
az Ormay nem fog érettségizni.
Igazgatóm, Udvarhelyi Ágoston,
aki a Fáy utcai gimnázium cserkészparancsnoka volt, és éppen
cserkésztevékenysége „jutalmául” helyezték a kültelki Árpád
gimnáziumba, magához hivatott,
és négyszemközt nagyon megszidott. Jól emlékszem Guszti
bá’ dörgedelmének végszavára:
„egy cserkésznek legyen annyi
esze, hogy nem piszkálja az alvó
oroszlánt! Ehhez tartsd magad a
jövőben!” De szerencsém volt,
mert pont akkor jött az MKP és
a szocdemek közötti elvtársi nézeteltérés, minek következtében
a szocdem Szabolcsit elhelyezték
az Árpádból. Így tudtam mégis
érettségizni.
Ekkor történt, hogy parancsnokom elküldött egy, a cserkészpropaganda kérdéseiről szóló értekezletre. Csapattársammal,
Szőnyi G. Sándorral – aki később
neves filmrendező lett – megjelentünk a színhelyen, a Múzeum
utca 11-ben, ahol a Magyar Ifjúság Népi Szövetsége székhelye
volt. Itt egy pompásan berendezett irodában fogadott Surányi
László. Surányi, akinek többek
szerint is „jól hasznosítható párt
és ifjúmunkás mozgalmi tapasztalatai voltak”, pártfeladatként
vállalt munkát a Magyar Cserkészfiúk Szövetségében. Eleve
vésztjósló volt az, hogy a cserkészetben „a mozgalomban dolgozó kommunista aktívát vezette”.
Ki is volt ez a Surányi? Mint a
Surányi László munkásmozgalmi
életútját megörökítő emlékiratában az 1970-es években leírta14,
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eredetileg semmi köze nem volt
a cserkészmozgalomhoz, a hajdani Teleki téren vásárolt magának
cserkészfelszerelést, megfigyelte
a cserkész magatartás főbb elemeit, s a cserkészet átpolitizálását a Magyar Kommunista Párt
megbízásából vállalta. Feladata
s a köré csatlakozó aktivisták
megbízása nyilvánvalóan nem
lehetett más, mint a cserkészet
és az újonnan – 1946 őszétől
már az általános iskolákban is –
engedélyezett úttörőmozgalom
összeolvasztása. Olyan sikeresen
oldotta meg a beépülést, hogy a
Magyar Cserkészfiúk Szövetségének utolsó ügyvezető elnöke
ő, a kommunista Surányi László
lett. Lesz még róla többször is
szó a továbbiakban.
Bennünket arról győzködött,
hogy fontos cserkészmunka az úttörőkkel baráti légkört kiépíteni,
erre igen alkalmas terület a sport.
Ezért megbíz azzal, hogy készítsünk a rádióban műsorra kerülő
riportot gimnáziumunk méltán
neves tornatanárával, Iglói Ignácz Mihállyal15, Náci bácsival, aki
többek között Iharos Sándor15,
Rózsavölgyi István15 és dr. Török
Ferenc16 edzője volt, és emeljük
ki, hogy ő szívesen foglalkozna
úttörőkkel is. A megadott időben
bementünk a rádióba, és mivel
akkor még nem volt hangfelvételi lehetőség (legfeljebb a nagyon
fontos riportokat vágták lakklemezre), élőben ment a riport. Persze szót sem ejtettünk az úttörőkről, a cserkészekről annál inkább.
Mondanom sem kell, többet nem
kaptunk sem riporteri, sem egyéb
megbízást Surányitól.
A Magyar Cserkészfiúk Szövetsége első országos, rendes,
vezetőségválasztó közgyűlésére
1947. március 23-án került sor.
A szövetség irányításában ekkor

már a kommunista párttagokat
összefogó cserkészaktíva működött Surányi László vezetésével.

A Magyar Cserkészfiúk Szövetsége működési ideje alatt (1946-1948)
használt Kossuth címeres Hungária
jelvény

A márciusi közgyűlést követő
hónapok a franciaországi Moissonban 1947 augusztusában rendezett cserkész-világjamboree-ra
(ma a világdzsembori kifejezést
használjuk) való készülődés jegyében teltek. A kormány, Rákosi
Mátyás17, Veres Péter18 előterjesztésére a közelgő országgyűlési választások előtti szimpátiát
keresve, kétszáz fős küldöttség
kiutazását tette lehetővé, részben
állami támogatással. A fővárosba
augusztus 31-én hazaérkező, szép
sikereket elért cserkészeket Nonn
György19, a MIOT (Magyar Ifjúsági Országos Tanács) elnöke, a
MADISZ20 vezetője köszöntötte.
Üdvözlő beszédében még megállapította, hogy „szükség van az új
magyar cserkészetre”.
Kevés adat van az úttörők és a
cserkészek korabeli versengéséről, egymás közti feszültségeiről.
A szárnyait bontogató úttörőmozgalom látszati cserkészbaráti
megnyilvánulásának tekinthető,
hogy a cserkészvezetők ének-,
tánc-, játékfoglalkozásokat, valamint síp- és karjelzéseket, zászlógyakorlatot és sátorverés gyakorlati bemutatókat tartottak az 1947
májusában rendezett Úttörővezetők (második) Pünkösdi Orszá-

gos Értekezletén a fővárosi Szabadság-hegyi úttörőotthonban.
Az 1947 novemberében készült pártértékelés szerint a kommunista pártnak ekkor már komoly befolyása volt a Magyar
Cserkészfiúk Szövetsége felső
vezetésében, ennek ellenére a
párt szerint a „csapatok döntő
többsége az egyház befolyása
alatt állt”. Ezért a hatszáz működő csapatból „jobboldali irányzata” miatt kétszázat nem igazoltak
le.21
Az úttörő- és a cserkészmozgalom együttműködésére vonatkozó tényleges javaslat még
1948 márciusában elkészült, de
– az egyesítés gyorsasága miatt
– elvetették, s a fokozatosságot
szem előtt tartó új tervet készítettek. Attól tartottak ugyanis, hogy
az egyesítés erőltetésével elveszíthetik a még csak félig megnyert, illetve a közeljövőben még
megnyerhetőnek képzelt cserkészcsapatokat, másrészt, hogy
„az egészséges Úttörő Mozgalom
szervezetébe reakciós csoportok
kerülhetnek”.22
Valószínűleg e forgatókönyv
alapján került sor 1948. április
elején a nagy-budapesti cserkésztiszti konferenciára, amely
határozatilag felhatalmazta „a
Magyar Cserkészfiúk Szövetségének Elnökségét, hogy haladéktalanul lépjen érintkezésbe az
Úttörő-vezetőséggel, és kezdje
meg a két mozgalom egyesülésére irányuló tárgyalásokat” (Pajtás23, 1948. április 15.). Április
6-án az OIB (Országos Intéző
Bizottság) engedélyével Färber
József országos ügyvezető elnök
és Erdélyi Ferenc külügyi vezető
az MCSFSZ Országos Elnöksége
nevében aláírta azt a Londonba
küldött levelet, amely a „nemzetközi imperializmus és nagytő6

ke ügynökévé lett” Nemzetközi
Cserkésziroda és Konferencia
tagjainak a sorából való kilépést
tartalmazta.
Igazán ekkor vesztett nagyot
a cserkészet. Ekkor vesztünk el a
Cserkészmozgalom Világszervezete számára, bár hála a Külföldi
Magyar Cserkészszövetségnek,
betiltásunk alatt is figyeltek ránk.
Ez részben köszönhető Bodnár
Gábornak, másrészt később rajparancsnokomnak, Sinkovits Imrének24 is, aki (ritka) külföldi turnéi során vitte és hozta a híreket,
sőt cserkészanyagot is, elsősorban Nagy Lászlótól25, a Cserkészmozgalom Világszervezetének
főtitkárától.
A két szerveződés tagjainak
barátkozása céljából 1948 tavaszán, a Hűvösvölgyi Nagyréten
úttörők és cserkészek találkozóját
rendezték meg. Csapatom is kapott meghívót, feltehetően azért,
mert az elvtársak azt gondolták,
a kültelki, munkáskörnyezetben
élő csapat nem okozhat problémát, bizonyára ott sok úttörő
szimpatizáns található. A találkozó azonban veszekedéssé fajult.
A korabeli úttörősajtó szörnyülködve számolt be az esetről, verekedést, pofozkodást vizionáltak. Mi volt az igazság?
Személyes tapasztalatom ez,
hiszen magam is ott voltam. Focimeccset vívtunk az úttörőkkel,
persze a cserkészek a cserkészeknek, az úttörők az úttörőknek
drukkoltak. Végül a cserkészek
győztek, mire az úttörők kórusban fújolni kezdtek. Parancsnokom, Karibá’, látva az elfajuló
helyzetet, azonnal sorakozót vezényelt. Az ordibálók felé fordultunk és egy „Viszontlátásra!
Jó munkát!” csatakiáltás után
elindultunk hazafelé a „Daltól
hangos erdő, mező, berek” nótát

énekelve. Hallottuk, ahogy mögöttünk az úttörőkbe belefagyott
a szó, egy pillanat alatt néma
csend lett. Pofozkodás? Nem a
mi műfajunk!
A cserkészek ideológiai átnevelésére a Hárshegyen állandó
vezetőképző iskolát, tíz városban
és Budapesten kétnapos hétvégi
átképző konferenciákat terveztek. A kommunista cserkésztisztek továbbképzésére háromhetes
pártiskola, míg a cserkész- és úttörővezetők részére közös állandó iskola létrehozását javasolták.
A közelgő nyári cserkésztáborozásokat, valamint a cserkészek
augusztusra tervezett csillebérci
48-as Nagytáborát közös úttörő- és cserkészparancsnoksággal
akarták lebonyolítani, s e táborozással kívánták az „egyesülés
szervezeti részét lezárni, úgyhogy az új iskolaévre már közös
szervezetbe tömörülve indul az
új közös ifjúsági mozgalom”26,
amelynek elnevezése – a javaslat
szerint – Magyar Úttörők Szövetsége. Ekkor vázolták fel annak
szervezeti kereteit is.
Az 1948 márciusában megjelent „Negyvennyolctól negyvennyolcig” című tanulmánykötetben a korszak ifjúsági szervezeteinek prominens képviselői
értekeztek a jövőről. A cserkészetről író Szabolcsi Miklós mintegy felajánlkozásként fogalmazta
meg: „A cserkészet olyan nevelési rendszer, amelyet éppen kitűnő
voltánál fogva bármilyen világnézeti tartalommal meg lehet tölteni”.
1948. május 24–26. között a
fővárosi Újvárosháza közgyűlési termében rendezték meg az
I. Országos Úttörő Konferenciát, amelynek különleges rangot
adott, hogy fővédnökévé Rákosi Mátyást választották, és hogy

megnyitóján előadást tartott
Ortutay Gyula vallás- és közoktatásügyi miniszter is. A konferencia másnapján az úttörőmozgalom főtitkára, Szendrő Sándor
beszámolójában kitért a jövő
tanévi feladatokra, amelyeket hét
pontban fogalmazott meg. Ezek
közül az ötödik feladatként említette meg „a serdülő ifjúság két
nagy szervezetének: az úttörőmozgalomnak és a cserkészetnek
az egyesítését”. A konferencián a
Magyar Cserkészfiúk Szövetsége
képviseletében Surányi László is
felszólalt, akit az úttörőmozgalom – akkor már legális – vezetőségi tagjává választottak. Ezt
követően az alább ismertetett
módon került sor az „egyesítésre”. Surányi László emlékei
szerint: „A két szervezet, a cserkészet és az úttörő 1948 szeptemberében egyesült, ami egy rövid
tartalmú formában, kölcsönös
aláírás alapján ment végbe.” A
konkrét egyesülési (együttműködési?) okmányra azonban ez
idáig nem bukkantunk rá27. A
cserkészek részéről aláíró Kontra
György egykori cserkészvezető
visszaemlékezésében nem tudta
pontosan behatárolni az esemény
időpontját.
A cserkészek nagy részénél
erős volt az ellenérzés a beolvasztással szemben, de a kommunista gőzhengert nem lehetett
leállítani. Elkészült a részletes
forgatókönyv, amelyet az MKP
KB (Magyar Kommunista Párt
Központi Bizottsága) 1948. április 9-én hagyott jóvá. Az úttörő
Szendrő Sándor és a „cserkész”
Surányi László ezzel kapcsolatos előterjesztésében ismertette, hogy az ellenőrző gárda és a
hatóságok igénybevételével 220
cserkészcsapatot oszlatnak fel, és
65 csapathoz szövetségi megbí7

zottat neveztek ki, akiknek négy
hónap állt rendelkezésükre a „reakciós vezetők” eltávolítására,
a gyerekek „saját demokratikus
csapataik köré” tömörítésére. A
csapatok „demokratikus keretekbe” való átterelésében kiemelten
számíthattak a helyi Magyar Ifjúság Népi Szövetsége-titkárainak
segítségére.
Az MKP KB Országos Ifjúsági
Bizottság májusi 21-i ülése már
az „egyházi reakcióval szemben
folytatott eddigi illegális munka”
helyett az „egyházi reakció” nyílt
felszámolása jegyében folyt.
Szirmai István felvetette, hogy a
cserkészfiúk foglaljanak állást az
egyházi iskolák napirenden lévő
államosításával kapcsolatban, és
hogy hivatkozni kell arra, „hogy
az egyház feloszlatta a demokratikus katolikus cserkészcsapatokat”. Ekkor már a cserkészfiúk
vezetőségének baloldali része is
egyre határozottabban képviselte
a „haladó” ifjúságpolitikát. A júniusban rendezett pünkösdi I. Országos Őrsvezetői Tábor résztvevőinek fejébe az ennek megfelelő
ideológiát próbálták sulykolni.
Az 1948. június 15–19. között
tartott I. Országos Őrsvezetői Tábornak magam is résztvevője voltam, íme, az ott kapott és a részvételt igazoló Emlékeztető. Nem
igaz, hogy a résztvevők „haladó”
ifjúságpolitikát képviselő útravalóval tértek haza, ahogyan azt
próbálták a cserkészek körében
elhitetni.
Hogyan is történt? Nos, kezdetben valóban megpróbáltak
bennünket a szokásos kommunista „agymosás” alá vetni. Ennek első számú „mestere” a már
előzőekben is említett Surányi
László volt, aki az MKP megbízásából férkőzött a cserkészet
soraiba, cserkész soha sem volt,

sőt a cserkészet árulója lett. Az
első előadása (nem Alföldi István
tartotta) is hemzsegett az úttörők
és cserkészek összeolvasztásának
sulykolásától. Bár ezt eleinte tagadta, vagy legalábbis szépítette,
kilógott a lóláb. A 123 oldalas
könyvecske 49 oldalon keresztül
(azaz 40%-ban) tartalmaz „térítő” szöveget. Csak egy-két idézet
innen. Elnézéseteket kérem, betű
szerint fogok idézni, úgyhogy a
gyengébb idegzetűek fogják be a
fülüket! Íme:
„A magyar ifjúság egységének kialakulásával felvetődött a
serdülő ifjúság egységének megteremtése is. Tudvalévő, hogy ezt
a réteget két nagy szervezet, az
úttörők és a cserkészek tartják
kézben. Megvizsgálva azt, hogy
kikből rekrutálódik egyik és másik mozgalom, láthatjuk, hogy
ugyanazt a korosztályt ma már
társadalmi válaszfalakra való tekintet nélkül öleli fel mindkettő.”
„Az úttörőkkel való együttműködési tárgyalások megkezdése
nem jelent egyesülést. Tárgyalások elindítása csak az egyesülés
elindításának eszköze lehet. Tévesek voltak hát azok az újsághírek, melyek arról számoltak be,
hogy a két mozgalom már egyesült. Ehhez csatlakoztak az irányított rosszakaratú híresztelések, melyeknek célja a cserkészet
egységének megbontása.”
„A rémhírek tendenciózus terjesztői tisztában vannak azzal,
hogy a könnyen félrevezethető
tömegeknél milyen hatást tudnak elérni aknamunkájukkal. A
napilapok téves információját az
ifjúság egységének ellenségei kihasználták. Senki előtt nem lehet
kétséges az, hogy a magyar népi
demokrácia, már több esetben
bebizonyította a cserkészekhez
való pozitív viszonyát.”

„A cserkészet megmarad, mint
önálló mozgalom mindaddig, míg
az egység lehetőségeit az utolsó
kérdésig meg nem tudjuk oldani.
Ezt bizonyítják a folyó vezetőképző táborunk, a most rendezett
őrsvezetői tábor, a május 30-án
tartandó közgyűlésünk és az augusztusi 48-as cserkész csillebérci Nagytábor.” (Tessék figyelni: a
cserkészek csillebérci Nagytábora.)
„Annál
megdöbbentőbben
hatott ránk, magyar cserkészek
megválasztott és hivatott vezetőire az Új Ember28 IV. 18-i számában megjelent «illetékes egyházi
hely nyilatkozata» címmel a közlemény, melyben felszólítják a katolikus cserkészeket, hogy szüntessék be munkájukat és a munka
tovább folytatását feltételekhez
kötik.”
„Ismerje fel minden becsületesen gondolkodó cserkészvezető,
hogy az úttörőkkel való együttműködésünk nem jelent mást,
mint cserkészetünket a magyar
történelem hagyományaira alapozni, másrészt cserkésztudásunk
pedagógiai és gyakorlati értékeinek a magyar serdülő ifjúság
százezres tömegeire való kiterjesztését. Nemesebb cél nem lebeghet cserkészvezető előtt, mint
minél több fiút cserkésszé nevelni. Aki tényleg cserkész, annak a
részére megnyíltak most a lehetőségek, csak hozzá kell fogni a
munkához.”
De ez még csak a kezdet volt.
Következett az egyház!
„Vannak, elsősorban egyházi oldalról, akik azt hiszik, hogy
feltétlenül keresztes háborút kell
vívnia egymással a tudományos
materializmus és a vallásos világnézet táborának. Az együttműködés elengedhetetlen feltételének tartják, hogy az ellentábor
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hívei adják fel a maguk materialista világnézetét.”
Majd jött a még keményebb
szöveg:
„A népellenes Horthy rendszer
vezető körei féltéglával döngették a mellüket, hogy ők milyen
nagy hazafiak. Azt tartották,
hogy a nemzeti érdek azonos a
földesurak, bankárok és a nagy
tőkések érdekeivel. Azokat, akik
a haladásért, a demokráciáért, a
dolgozó tömegek jólétének emeléséért, az ország függetlenségéért küzdöttek; a hazaárulás vádjával illették.”
Körülbelül ez volt az a pont,
ahol elég volt! A legkarakánabbak, a piaristák cserkészei felálltak és bejelentették, ezt nem hallgatják tovább, hazamennek. Úgy
is lett. Nagy botrány kerekedett,
másnap jött Alföldi (már Surányi nélkül), nagy magyarázkodás
kezdődött, valósággal könyörögtek, hogy ne oszoljunk szét,
mert bizony a hangulat ilyen volt.
Fűt-fát ígértek, tény, ezután csak
a cserkésztudományok elmélyítésével foglalkoztunk. Surányit
nem láttuk többé, az ilyen típusú
gazemberekre jellemző gyávasággal megfutamodott.
A tábor ezután a szokott cserkésztáboroknak megfelelő szellemben folytatódott. Az utolsó
esténk örökké emlékezetes maradt. Már a tábortűznél ültünk,
amikor váratlanul megjelent Sík
Sándor és Sztrilich Pál29. Röviden köszöntöttek bennünket,
majd Polcsi bá’ szólt hozzánk.
Elmondta, hogy nehéz évek várnak ránk, mert azt a cserkészéletet, amire mi fogadalmat tettünk,
a most hatalomra került rendszer
üldözni fogja, tűzzel-vassal próbálja majd kiirtani még az írmagját is. Ahhoz, hogy túléljük
a támadásokat, karakán, elkö-

telezett cserkészvezetőkre van
szükség, akik okosan, de megalkuvás nélkül munkálkodnak a
továbbiakban is. Jól tudják, hogy
köztünk vannak olyanok, akik
életkoruknál vagy eddig meglévő
képesítéseik alapján elvileg még
nem lehetnek cserkésztisztek, de
a rendkívüli helyzet miatt most
ők, mint a Szövetség vezetői tisztekké fogadnak. Felálltunk, Sík
Sándor és Sztrilich Pál sorra kemény kézfogással cserkésztisztté
fogadott bennünket. Halkan elénekeltük a cserkészindulót, majd
a Himnuszt, és néma csendben
sátrainkba vonultunk. Szóval
nem tértünk haza „haladó” politikával. SŐT!
Említettem az 1948 augusztusára tervezett cserkész Negyven�nyolcas Nagytábort. Ennek tervei
a cserkészeknél már sokkal korábban megvoltak. Szó volt arról,
hogy a hárshegyi cserkészpark
(mivel lassan szűknek bizonyult)
helyett Csillebércen lesz az új
parkunk. A Nagytáborra a Szövetség felhívására a csapatokból
– jutalomként – résztvevőket jelöltek ki. A 158-asok közül Steinbach Sándor cserkészt és engem
méltattak erre. Mivel már akkor
technikusi érdeklődésem volt, a
Nagytáborban beosztottak a tábor telefonos részlegébe, a telefonközpontot és az alállomásokat kellett kiépíteni, működtetni.
Természetesen az építés alatt más
munkát is végeztünk. Magam a
szállításnál is segédkeztem (rakodóként), az I. Cserkészkerület Só
utcai cserkész raktárából teherautókkal vittük fel Csillebércre a
felszereléseket. Amire pontosan
emlékszem, mert nekem kellett
jelenteni: 107 db „B” típusú sátrat
rudazattal, szalmazsákokat, őrsi
ládákat, nagy közösségi sátrakat
stb. A Honvédelmi Minisztérium-

tól kaptunk (a Budaörsi úti laktanyából vittünk) 3 db telefonközpontot és 50 db tekerős telefonkészüléket. Felállítottuk a sátrakat a kijelölt helyekre, kiépítettük
a körleteket, majd kissé fáradtan,
de várakozva néztünk a nyitóünnepség elé. Hallottuk, hogy úttörők is részt vesznek a táboron,
de nem nagyon törődtünk vele,
gondolván, majd csak megleszünk egymással. A nyitóünnepség után, ahol még a cserkészindulót is elénekeltük, tapasztaltuk,
hogy cserkész alig, de egyre több
úttörő érkezik felállított sátrainkba. Pár nap múlva váratlanul
nagy ünnepséget rendeztek. Ekkor érkezett látogatóba egy kopasz kis gnóm, „Rákosi pajtás”,
aki köszöntőjében többek között
kijelentette: „ami a cserkészeké,
az az úttörőké!” (Az ünnepség
után már nem volt szabad énekelnünk a cserkészindulót.) Viszont
úttörő táborozóink a Nagy Vezér
felhívását olyan komolyan vették, hogy a bontáskor magukkal
vitték sátrainkat, felszereléseinket, sőt a telefonkészülékeket is,
amiből óriási botrány kerekedett
a laktanyában, mert persze a cserkészek lopták el a honvédség (a
nép!) vagyonát...
Végül az 1848-as forradalomra és szabadságharcra emlékező Negyvennyolcas Nagytábor
Csillebércre felhordott sátrait és
egyéb felszereléseit már az úttörők vitték haza, az első terveken
még csak „Cserkészvasút”- ként
emlegetett, akkor már Úttörővasúton.
Röviddel a tábor után hivatalossá vált a cserkészet betiltása.
A hosszan tartó folyamat betetőzéseként 1948. szeptember 23án jelent meg az úttörőcsapatok
általános iskolai megszervezését
elrendelő, Ortutay Gyula vallás9

és közoktatásügyi miniszter által
aláírt rendelet.30
Ez már nem említette a cserkészeket, az úttörőmozgalmat
viszont a népi demokrácia – valamint az általános iskola és egyben a serdülő ifjúság – egyetlen
demokratikus
mozgalmaként
minősítette, és elrendelte az úttörőcsapatok megalakítását az általános és népiskolában. Az önálló
egyesületként működő iskolai
szakági körök működésének beszüntetése mellett kilátásba helyezte az addig belügyminiszteri
engedély alapján működő Ifjúsági Vöröskereszt és Diákkaptár
egyesületek megszüntetését, illetve beolvasztásukat az úttörőmozgalomba.
A Cserkészszövetség vagyonát is államosították. A cserkészet ettől kezdve hivatalosan az
1989-es újjáalakulásig nem működött tovább Magyarországon.31
A sajtó sem tárgyalta ezután az
eseményeket cserkész szempontból. A korabeli irodalom pedig
egyértelműen az elnyomó rendszer szolgája volt; amit abból
kiolvashatunk, az csak egyoldalú, ránk egyáltalán nem jellemző
volt.
Találóan fejezte ezt ki Kölley György32 cserkésztestvérünk
is, amikor kijelentette: „Mivel a
cserkészetet nem lehetett átalakítani, mivel a cserkészetből nem
lett soha ateista, Istent és embert
nem ismerő mozgalom, természetes, hogy halálra itélték.”
Itt kell elnézést kérnem a cserkészhölgyektől, hogy eddig nem
szóltam a cserkészlányokról. De
az újjáalakulásunk előtt még nem
volt koedukáció, a fiúcserkészek
teljesen függetlenül működtek a
leányoktól.
Az igazság az, hogy a Magyar
Cserkészleány Szövetség fel-

számolásáról a B.M. (Belügyminisztérium) elfelejtkezett. A
leánycsapatok megszűnése és a
lehetőségek beszűkülése miatt
1949. február 27-én a Magyar
Cserkészleány Szövetség közgyűlést tartott, és ott határozatot
hoztak, hogy „a Szövetség munkáját megszüntetik”. A belügyminiszter 1949. augusztus 15-én,
VIII./70.003/4. – IV.13.– B.M.
számon jóváhagyta a megszűnést azzal, „hogy a Szövetség
fennmaradó ingó és ingatlan vagyontárgyait a Magyar Ifjúság
Népi Szövetsége (Budapest VIII.
Múzeum utca 11.) részére adja
át”. Ebben az estben is a vagyonátadás volt a fontos!
A kikényszerített betiltásért
soha, senki sem kért tőlünk bocsánatot, szóba sem hozták. Az
úttörők által 1948-ban elrabolt
javainkért, a Nagysándor utcai
székházunkért, boltunkért, vízi
telepeinkért, cserkészparkunkért,
repülőgépeinkért,
kerületeink
és csapataink vagyonáért soha,
senkitől semmiféle kárpótlást
nem kaptunk, ezek elidegenítéséért senki tőlünk bocsánatot nem
kért.33 Csak emlékeztetőül, elvettek tőlünk:34
14 székházat;
11 cserkészparkot;
22 vízi telepet, ebben kb. 480
csónakot;
13 repülőteret, benne 33 repülőgépet;
450-500 cserkészotthont;
28 rádióállomást;

irattárat, könyvtárat, múzeumot;
az alakuló csillebérci új cserkészparkot;
a cserkésznek indult, de úttörővasúttá alakult kisvasutat;
továbbá felszereléseket, tábori
felszereléseket, stb.35
Ezek egy részét az úttörők
kapták meg, tönkre tették, eladták, vagy például az irattár és
könyvtár egy részét a Hárshegyi
Cserkészparkban elégették.
Őszintén szólva, ma már azt
sem tudjuk, merre vannak az úttörők, ha vannak még egyáltalán.
Az, hogy közösen munkálkodjunk, akkor is, most is elképzelhetetlen. Mások az elveink, más
a gondolatvilágunk. A cserkészet
valláserkölcsi alapokra épülő,
politikamentes ifjúsági szervezet. És ilyenek nem csak magyar
cserkészek vannak egyedül, hanem világviszonylatban jelenleg
több mint 40 millió csérkész vallja ugyanezt, és immár több, mint
100 éve.
Nos, ennyit az 1948-ig tartó
történetekhez. A cserkészet azonban nem szűnt meg.
A cserkészetet nem lehetett
sem betiltani, sem megszüntetni, sem beolvasztani. Lehet,
hogy megjelent a rendelet, hogy
a cserkészet ezután tilos, de hát
az országúton a záróvonalat is tilos átlépni, de lehet! És még csak
nem is zökken! Szüneteltetni?
A fociban van szünet két félidő
között, amikor a játékosok pi-

hennek, a közönség meg a büfét
ostromolja. Beolvasztás? Arató
Lacibá’36 hívta fel a figyelmemet erre az akkor kedvelt, és nem
éppen véletlenül használt kifejezésre. De a cserkész nem olvad,
olyan, mint a gyémánt, nem olvasztható, a legkeményebb mindenek között.
Sok-sok csapat működött tovább illegálisan szerte az országban. Az „indiánok”, a „búvópatakok” ezek fedőnevei voltak. Magam is vittem tovább őrsömet, sőt
toboroztam is új tagokat, kirándultunk, túráztunk, táboroztunk,
éltük a hamisítatlan cserkészéletet. Magától értetődő, hogy ezekről nem készültek feljegyzések,
nem beszéltünk róluk, hiszen ez
életveszélyes lett volna.
Ezekről az időkről azonban,
gondolom, majd egy más alkalommal beszélgetünk. Annyit
azonban kötelességemnek tartok
megemlíteni, hogy az illegalitásban a cserkészhűségnek sok áldozata volt. Sorsok törtek derékba,
félreállítás, méltatlan megalázás
lett sokak osztályrésze.
A legfájóbb a cserkész vértanúk emléke. Mindig kell, hogy
emlékezzünk azokra, akik életüket áldozták. Lehet, hogy vannak,
akiket még ma sem ismerünk, de
kérem, hogy az ismertek emléke
előtt, kiknek a neveit most felolvasom, tiszteletünkkel adózzunk
felállva, tisztelegve:

Cserkész vértanúk:
dr. Brusznyai Árpád gimnáziumi tanár, cserkészvezető
(Derekegyháza, 1924. jún. 27. – kivégezték, Budapest, 1958. jan. 9.)
Csonka Ferenc plébános, cserkészvezető
(Pécs, 1924. júl. 19.– Budapesten, 1986. szept. 22-én elgázolták)
Földesi Tibor őrsvezető (1923 – 1958. jan. 31.)
vitéz Gramling László főhadnagy, cserkészvezető (1909. okt. 21. – Budapest, 1953. okt. 6.)
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Gyimesi Szilárd cserkész (Csoma, 1929. jún. 24. – Budapest, 1951. okt. 13.)
vitéz Harczos László cserkész (1929 – Budapest, 1954. jan. 14.)
vitéz Koppándy József alezredes, a bajai helyőrség parancsnoka, cserkész
(1900. – Budapest, 1953. okt. 6.)
vitéz Kosztolányi József cserkészparancsnok (1924. júl. 18. – Budapest, 1953. okt. 24.)
vitéz dr. Kőszeghy László cserkész (1921 – Budapest, 1952.)
Matók Leó cserkész (Szombathely, 1928. febr. 5. – Budapest, 1951. okt. 13.)
dr. Melocco János cserkész (1909 – Budapest, 1951. febr. 22., kivégezték). A magyar sajtó elismert
alakja volt, az MTI-nél, a Magyar Rádiónál és a német nyelvű Pester Lloydnál dolgozott. 1950. Szept.
10-én tartóztatták le az elnyomó hatalom emberei, s egy koncepciós perben, kémkedés hamis vádjával a
budapesti katonai törvényszék halálra ítélte.
Pógyor István cserkész (1902. – Budapest, 1953-ban a börtönben halt meg)
vitéz Somogyváry Gyula, 1929-ig Freissberger Gyula (írói és népszerű nevén Gyula diák) cserkész,
író, költő, újságíró, országgyűlési képviselő (Füles, 1895. ápr. 21. – Budapest mellett, 1953. febr. 12.).
Az internálótáborból a fővárosba szállítás közben, máig sem felderített körülmények között szívroham
következtében halt meg. □

Tata, 2018. augusztus 22. Ormay József cst.

Függelék (kivonatosan):
Magyarország Kormánya és a Magyar Cserkészszövetség (MCSSZ) stratégiai partnerségi megállapodás bevezetője (2012):
Forrása: Solymosi Balázs cst., a MCSSZ országos vezetőtisztje 2006 és 2015 között.
Szerződő felek
– elismerve, hogy az MCSSZ 1912. december 28-án történt megalapítása óta igen fontos szerepet töltött be a magyar ifjúság nevelése területén,
– elismerve, hogy a kommunista diktatúra az MCSSZ 1948-as magyarországi betiltásával, tagjainak üldözésével, vagyonának államosításával szinte helyrehozhatatlan kárt okozott a magyar
cserkészetben,
– értékelve, hogy a magyar cserkészet Magyarországon és a környező országokban élő magyarság körében, valamint a világon szórványban élő magyarok közt is megőrizte az általa képviselt
értékeket a kommunizmus évtizedei alatt,
– tudomásul véve, hogy az MCSSZ 1948-as betiltása előtt jelentős vagyonnal rendelkezett, amiért a hatályos jogszabályok alapján kárpótlásban nem részesülhetett,
– elismerve, hogy az MCSSZ a mai magyar társadalom és az állam számára is igen hasznos
önkéntes munkát szervez és végez önkéntesei által,
– elismerve, hogy az MCSSZ a World Organization of the Scout Movement (WOSM) tagjaként
több millió fiatalt megmozgató világméretű kapcsolatrendszerrel rendelkezik,
– elismerve, hogy az MCSSZ a Civil tv., valamint a Ptk. rendelkezései alapján önkéntesen létrehozott, önkormányzattal rendelkező civil szervezet, amely a Cserkésztörvények szabályai és
szellemisége alapján az alapszabályában meghatározott céljának elérésére szervezi tagjai tevékenységét,
– elismerve, hogy az MCSSZ mellett a Magyar Cserkészszövetségek Fórumának más tagszervezetei is aktív szerepet vállalnak az országhatáron túl élő magyar ifjúság nevelésében,
– annak előmozdítása érdekében, hogy az MCSSZ a társadalom szempontjából hasznos tevékenységét minél több önkéntes bevonásával, minél szélesebb körben végezhesse,
– annak érdekében, hogy a cserkészet értékei minél több magyar gyermekhez és fiatalhoz eljuthassanak,
– az Alaptörvény D) cikke, VIII. cikk (2) bekezdése és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról,
valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (a továbbiakban: Civiltv.) rendelkezései által szabott keretek közt a következő megállapodást kötik:
(Magyarország Kormánya és az MCSSZ stratégiai partnerségi megállapodásának bevezetője, 2012)
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__________
Cilu – Szentirmay Józsefné cst., a központi öreg-cserkészcsapat (100/ö.) parancsnoka.

1

Akkor már Magyar Cserkészfiúk Szövetségének hívták, noha ez cserkészkörökben nem volt népszerű, elvtársi
trükknek vélték, és az is volt.
2

Bokody József cst. (1928– ) – a magyar cserkészet történésze. A Rákosi-érában internálták, a cserkészet szellemiségéhez azonban az újra kezdés reményében mindvégig hűséges maradt. A rendszerváltás óta megszállott kutatója és gyűjtője a magyar cserkészmozgalom emlékeinek, létrehozója a gödöllői cserkészmúzeumnak. A Vízitúrázok
kézikönyve szerzője.
3

Dr. Virág András (Viri) cst., az Országgyűlés elnökének titkára. Doktori disszertációját Hálózatok a cserkészetben
–cserkészhálózatok, avagy a magyarországi cserkészet titkos története, – különös tekintettel az 1939-től 1990-ig terjedő időszakra címmel készítette el (https://btk.ppke.hu/uploads/articles/7429/file/Vir%C3%A1g%20Andr%C3%A1s_
disszert%C3%A1ci%C3%B3). Korábban 1999 és 200 között a MCSSZ külügyi vezetője, 2007 és 2009 között az
Országos Intéző Bizottság elnöke.
4

A diadalmas cserkészliliom 1912–1942, Budapest., 1942. 14.o.

5
6

Lásd https://adtplus.arcanum.hu/hu/view/Nepszabadsag_1946_06/?pg=70&layout=s).

7
A KALOT (Katolikus Agrárifjúsági Legényegyletek Országos Testülete) mozgalmat P. Kerkai Jenő jezsuita atya
alapította 1935-ben Szegeden. Célja a magyar nép segítése, a mintegy 3 milliónyi munkanélküli, földnélküli nincstelen agrárproletár felemelése volt. P. Kerkai verbuváló mondata így hangzott: „Jöjjenek, segítsenek nekem felemelni
a magyar népet!” A négyes jelszavuk ez volt: „Krisztusibb embert! Műveltebb népet! Életerős Nemzetet! Önérzetes magyart!” Ennek égisze alatt a szervezet igen eredményes munkát végzett. A mozgalom 1988-ban éledt újjá az
egykori alapelveket és célokat továbbra is szem előtt tartva, ugyanakkor korszerűsítve is, hiszen ma már nemcsak az
agrárlegényeket, hanem az egész magyar társadalmat kívánja megszólítani.

KALÁSZ – Katolikus Asszonyok és Lányok Szövetsége. Olyan magyar alapítású katolikus lelkiségi mozgalom,
amely a római katolikus egyház tanítását vallva fő feladatának tekinti a lányok katolikus keresztény szellemű erkölcsi
nevelését.
8

Emericana, pontosabban Foederatio Emericana – a két világháború között működő katolikus egyetemi és főiskolai
hallgatók szövetsége. Nevüket Szent Imre hercegtől vették, a szervezetben mindvégig erős volt a Szent Imre-kultusz
ápolása.
9

Rajk László belügyminiszter 1946. július 19-én feloszlatta a Magyar Cserkészszövetséget, és a „népi cserkészek”
kezdeményezésére három nap múlva, július 22-én megalakult a Magyar Cserkészfiúk Szövetsége.
10

11
Karácsony Sándor (1891–1952) – pedagógiai, filozófiai író, egyetemi tanár, a magyar filozófiai gondolkodás
egyik legeredetibb alakja. A 20. század harmincas-negyvenes éveiben az ország legismertebb és legnépszerűbb személyiségei közé tartozott. Szekfű Gyulától Németh Lászlóig, Földessy Gyulától Veres Péterig, Bartók Bélától Kodály Zoltánig szellemi életünk legkülönbözőbb személyiségei dicsérték, méltatták. Cserkészháttere: a Tavaszmező
utcai gimnáziumban töltött nyolc év alatt (1919–1927) minden iskolai munkakörben működött: volt osztályfőnök,
önképzőköri vezető tanár, énekkari és zeneköri felügyelő, segítőegyesületi irányító, könyvtárőr, cserkészparancsnok,
tantestületi jegyző és igazgatóhelyettes. A nyolc év alatt sok iskolán kívüli munkát is végzett. 1919 decemberében
megismerkedett Megyercsy Bélával, aki bevonta a protestáns Keresztyén Ifjúsági Egyesület (KIE) munkájába. A KIE
serdülő foglalkozásaiból nőtt ki a magyarországi cserkészet. Karácsony Sándor csakhamar országos hírű cserkészvezető lett, nyolc évig töltötte be a Magyar Cserkészszövetség társelnöki pozícióját Sík Sándor, majd Witz Béla mellett.
1946. augusztus 22-én megalakult a Magyar Cserkészfiúk Szövetsége, amelynek elnöke lett.

Jánosi Sándor (Julóbá’) – többek között Färber Józseffel az 1947-ben, Moissonban (Franciaország) tartott világdzsembori magyar dzsembori csapatának vezetője volt.
12

13
Szocdemek – a Magyarországi Szociáldemokrata Párt (röviden: MSZDP), egy 1890-ben alakult magyar szociáldemokrata párt tagjai. A párt 1948-ban egyesült a Magyar Kommunista Párttal, majd 1989. január 9-i újjáalakulásáig
csak az 1956-os forradalom idején működött átmenetileg önállóan.

A történetet dr. Surján Lacibá’, első országos elnökünk mondta el régebbi értesülései alapján, mikor a negyven�nyolcas tábori élményeimről beszélgettünk.
14

12

Iglói Ignácz Mihály (eredeti nevén: Ignácz Mihály, 1908–1998) – közismertebb nevén „Náci bácsi”, atléta,
közép- és hosszútávfutó edző. Pályafutása során radikálisan átalakította a közép- és hosszútávfutás módszertanát,
melynek segítségével futói 49 világcsúcsot és 35 Európa-csúcsot értek el. Edzői pályafutását Magyarországon kezdte,
majd 1956-tól 1970-ig az USA-ban, Kaliforniában dolgozott. 1970-ben Görögországba költözött, majd 1993-ban tért
vissza Magyarországra. Tanítványai közé tartozott a magyar közép- és hosszútávfutás mesterhármasa: Iharos Sándor,
Rózsavölgyi István és Tábori László, valamint az 1964-es amerikai olimpiai bajnok Robert Keyser „Bob” Schul és
a legendás amerikai csúcstartó, Jim Beatty. Futói 49 magyar csúcsot futottak, és összesen 45 amerikai és 157 görög
bajnoki címet nyertek el.
15

Dr. Török Ferenc (1935– ) – kétszeres olimpiai bajnok magyar öttusázó, edző, sportvezető, ügyvéd, politikus.

16

Rákosi Mátyás (1903-ig Rosenfeld Mátyás, 1892–1971) – 1945–56 között a Magyar Kommunista Párt, illetve a
Magyar Dolgozók Pártja fő-, majd első titkára, 1952–53-ban a Magyar Népköztársaság Minisztertanácsának elnöke.
17

Veres Péter (1897–1970) – író, politikus. A szegényparasztság érdekeiért fellépő népi íróként és politikusként
1945–1949 között a Nemzeti Parasztpárt elnöke, 1947–1948 között – kommunista nyomásra – földművelési helyett
honvédelmi miniszter, a koalíciós idők (1945–1948) politikai életének egyik legnépszerűbb közéleti személyisége.
18

19
Nonn György (1918–2007) 1936-ben lépett be a román kommunista pártba, 1939-től a Romániai Kommunista
Ifjúsági Szövetség erdélyi titkára, a második bécsi döntés után a kommunista fiatalok észak-erdélyi szervezetének
titkára volt. 1942-ben letartóztatták és nyolcévi fegyházra ítélték. 1944-ben megszökött a börtönből, és bekapcsolódott a budapesti ellenállási mozgalomba. 1945-től az MKP IX. kerületi párttitkára volt. 1945-től nemzetgyűlési,
illetve országgyűlési képviselő. 1945 decemberében a MADISZ főtitkárává választották, később az Ifjúság című lap
fő-, illetve felelős szerkesztője lett. 1946. október 1. és 1956. október 28. között tagja volt az MKP, illetve a Magyar
Dolgozók Pártja Központi Bizottságának. (Nevet változtattak idővel az elvtársak, de ugyanazok maradtak.) 1948-tól
utóbbinak elnöke. 1949-től a Függetlenségi Népfront Országos Tanácsának elnökségi tagja. 1950-től az MDP Pest
Megyei Pártbizottságának titkára. 1952 és 1956 között népművelési miniszter volt. 1955. december 18-án lemondott
az Írószövetség elnökségének valamennyi párttagja, az ő felelősségre vonását követelve. 1956 februárjától november
16-ig legfőbb ügyész volt. E tisztében jelentette be 1956. július 31-én az ÁVH tagjainak felelősségre vonását. Az
1956-os forradalom idején a tököli szovjet parancsnokságra menekült. 1956. november 16-án kérésére az Elnöki
Tanács felmentette. 1957-től mint igazgatóhelyettes, majd 1983-tól 1987-ig a Kossuth Könyvkiadó igazgatója volt.
1958-ban Vadai György álnéven vett részt az Ellenforradalom Magyarországon 1956 című tanulmány-gyűjtemény
első kötetének megírásában.
20
MADISZ – Magyar Demokratikus Ifjúsági Szövetség. A párton kívüli 15–24 éves ifjúságot tömörítő tömegszervezet az MKP kezdeményezésére és javaslatára, Szegeden 1944. december 31-én alakult meg. A különböző pártok
ifjúsági szervezeteinek létrehozását, 1945 februárját követően a MADISZ kommunista irányítás alá került.

Az MKP Ifjúsági Bizottságának jelentése az ifjúsági szervezetek helyzetéről, az új ifjúságpolitikai feladatokról.
1947. november 25. Közli: Egységbe Ifjúság!. 414. o.
21

A cserkész és úttörőmozgalom kérdéseiről. 1948. április 9.

22

A Pajtás képes gyermekújság, amelyet először a Dolgozó Ifjúság Szövetsége, Úttörő Mozgalom (1946–1952),
majd a Dolgozó Ifjúság Szövetsége, Központi Vezetőség (1952–1956) végül a Magyar Úttörők Szövetsége (1957–
1989) adott ki.
23

24
Sinkovits Imre (Sikibá’, 1928–2001) – a Nemzet Színésze címmel kitüntett, Kossuth- és kétszeres Jászai Mari-díjas magyar színművész, érdemes és kiváló művész. 1988-ban az USA-ban is járt. A Vezetők Lapja 120. számában
(2017 tavasz) részletesebb életrajz található róla.

Dr. Nagy László (1921–2009) – újságíró, történész, szociológus, a politikai tudományok doktora, több politikai
tárgyú könyv, valamint a 250 million Scouts és A föld gömbölyű – Nyolcvan év a világ körül (Balassi Kiadó, Budapest,
2001) című könyvek szerzője. A Cserkészmozgalom Világszervezetének 1968–1988 közötti főtitkára.
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A 6-10 éveseket úttörő-pajtás, a 10-14 évesek úttörő-cserkészek néven nevezték volna, s tagfelvétel korhatárát 14
évben határozták meg. A formai elemek között az úttörő-egyenruha bevezetését tervezték, mivel a fehér ing a „széles
néprétegek részére” jobban hozzáférhető, míg a khaki cserkészinget kiránduló, tábori egyenruha részévé javasolták
tenni. „A cserkész és úttörőmozgalom kérdéseiről.” 1948. április 9.
26

Surányi emlékiratai az MSZMP (Magyar Szocialista Munkáspárt) Pest Megyei Archívumában őrzött emlékiratok

27
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között volt található, amit a 90-es évek elején az Országos Levéltár vett át. Ebben az emlékiratban dicsekszik Surányi
cserkészmúltjával, beépülésével, azzal, hogy ő volt az első főcserkész is Magyarországon. Nem valószínű, hogy ez az
irat még fellelhető, így ez feltételezett forrás.
Az Új Ember 1945-ben alapított magyar katolikus hetilap.
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Sztrilich Pál (Polcsibá’, 1900–1960) – fogorvos, illusztris cserkészvezető, a gyakorlati cserkészet mestere. A
HÖK (Cserkész Vezérkar) megteremtője. Számos cserkészkönyv írója. Hosszú éveken át a Magyar Cserkész szerkesztője. A Gilwell Parkban vezetőképző tábort végzett. Vezetőként vett részt a 2. világdzsemborin Dániában. 1926-ban a
Megyeri Nagytábor parancsnok-helyettese volt. Egy évvel később, 1927-ben megalapította a vezetőképzést szolgáló
Hárshegyi Cserkészparkot, melynek első parancsnoka volt.
29

101.840/1948. IV/2. sz. VKM rendelet.
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1956-ban ugyan történt kísérlet az újraindításra, de a rövid idő miatt arra ténylegesen nem kerülhetett sor.
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Vitéz Kölley György (eredetileg Köhler, 1919–2005) cscst. – katolikus pap és cserkészvezető. A Szovjetunióban
öt éven keresztül Gulag táborban raboskodott. 1945 májusától– 1946 júliusáig, az MCSSZ föloszlatásáig a kiscserkészek országos vezetőtisztje volt. A második világháború után az elsők között volt, akik elkezdték talpra állítani a
cserkészetet. Ez a hatalom új, kommunista birtokosainak nem tetszett, mert azok a keresztény cserkészet helyett a
kommunista úttörőszövetséget akarták létrehozni. Még teológus volt, amikor 1946. június 6-án sok társával együtt
letartóztatták és az Andrássy út 60-ba hurcolták azzal a váddal, hogy tudott egy szovjet tiszt elleni merényletről, de
nem jelentette. Ezután több helyen is raboskodott. A Vilma királynő úton lévő börtönben rabtársa volt Almássy László
(felfedező, ugyancsak cserkésztiszt, az „Angol beteg”). Szeptember 9-én a Conti utcai szovjet hadbíróság nyolc év
börtönre ítélte. Volt Sopronkőhidán, ahol a 19. zárkában Gábor Áron újságíró volt a rabtársa. Raboskodott Lvovban
(Lemberg) is, de a legtöbb időt (5 év) Karéliában töltötte. 1969 nyarán külföldre emigrált. Svájcban, majd az NSZKban élt. 1970-ben a Külföldi Magyar Cserkészszövetség kérésére átvette a szövetség európai cserkészkerületének
vezetését, melynek parancsnoka volt majd két évtizedig. A külföldön élő magyar fiataloknak téli táborokat, regös
táborokat és mozgótáborokat szervezett. 1989–1993 között a szövetség tiszteletbeli elnöke.
32

Említést érdemel, hogy a 2012-es stratégiai együttműködésben a kormány (is) elismeri mindezt a kárt – lásd a
Függeléket. Noha a Függelék tartalma nem tartozik szorosan az előadáshoz, viszont jelentőssége végett a megállapodás bevezetőjét itt közöljük.
33

Bokody József opponensi véleményéből a Magyar Pedagógiai Társaság 2006. évi ülésén.
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A központi vagyontárgyak mai értékének becsült összege 92 milliárd forint (közel 330 millió US$).
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Arató László cst. (1930– ) – az újjáalakult MCSSZ első társelnöke volt, ugyanakkor a Táborkereszt elnöke is.
A Magyar Cserkészszövetség 1989-es újraindulása után 1991-ben kezdeményezték a Táborkereszt (lásd még alább)
lelki közösség újraindítását, amelyet a Magyar Cserkészszövetség elnöksége hivatalosan 1992-ben fogadott el. Mint
főszerkesztő, 1993 májusában újraindította a Táborkereszt című lapot a Márton Áron Kiadó gondozásában. Kiadványai közé tartoznak a Cserkésznotesz, Magyar Cserkész, cserkész kézikönyvek stb.
A Táborkereszt Katolikus Cserkészek Közössége (röviden: Táborkereszt) a Magyar Cserkészszövetség katolikus
vallású tagjainak lelki közössége, katolikus lelkiségi mozgalom, amely a katolikus egyházjog alapján a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) által elismert, országos, jogi személyiség nélküli, krisztushívők magántársulásaként működő közösség. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia engedélyezte a Táborkereszt elnevezésében a
katolikus jelző használatát, s felügyeli annak működését. A Táborkereszt célja a katolikus magyar cserkészjelöltek,
cserkészek, cserkészvezetők és a katolikus fenntartótestületek istenhitének és az arra alapozott jellemnevelésének
elősegítése.
Az 1991-ben megalakult Magyar Cserkészszövetségek Fórumának megalapítója és első elnöke volt nyolc éven át.

„… az, hogy »magyar«, nem faj, nem vér, hanem lélek dolga. Nem a vér alakította ki a magyar lelket s hozta létre így a magyar fajt, hanem ellenkezőleg, a magyar lélek hatott a vérre
s most és minden időben az a magyar faj, amit a magyar lélek áthatott. Mindenki olyan mértékben magyar, amekkora mértékben magyar lélek ereje él és hat rajta keresztül…”

Karácsony Sándor
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A MI HIMNUSZUNK MÁS, MINT A TÖBBI!
1823. január 22.-én írta Kölcsey Ferenc Himnuszunk szövegét szatmárcsekei magányában. Erkel Ferenc
jó húsz esztendővel később zenésítette meg. Az alábbi írás szerzője Murányi László, és ahogy írja: Kelt,
Adyligeten az Úr 2010-ik esztendeje Fergeteg (január) havának 15-ik napján.
Gyönyörű költői mű e 64 sor.
Az irodalomtörténészek azonban nem emlegetik, hogy miért is más ez, mint sok európai ország himnusza? Ez a válasz rá - három példával is:
A németek például a Deutschland,
Deutschland über alles, Über alles
in der Welt kezdetű szöveget ma
már nem éneklik. A második világháború után a győztes Európa tiltakozott e megfogalmazás ellen, mert
e szöveg ugyebár annyit jelent,
hogy Németország mindenek feletti, mindenek felett áll az egész világon. Megmaradt azonban Haydn
gyönyörű zenéje s ma az eredeti
himnusz-vers harmadik szakaszát
éneklik csak a németek. Bármily
hihetetlen is, de csak 1991 óta.
A Szovjetunió himnusza a soha
nem létező szabadságot s az emberiség legnagyobb pusztítóit,
Lenint és Sztálin éltette évtizedeken át. A mostani Oroszországnak - a jogutódnak - csupán 10 esztendős a himnusza.1
A franciáké, az úgynevezett
La Marseillaise - a vérben álló
harcról szól és fegyverbe hív.
A rövidke európai példák csak
azért iródtak ide, hogy lássuk a
legfontosabbat. Azt ugyanis, hogy
a mi Himnuszunk nem éltet királyt,
uralkodót, nem himnusza még a
honszerző Árpádnak sem, az ország építő IV. Bélának úgyszintén
nem, de még a diadalt diadalra
halmozó Mátyást sem dicsőíti.
A mi Himnuszunk az évszázadokon át szorongatott, kétségbeesett
nép IMÁDSÁGA a mi megtartó
Istenünkhöz. Az irodalom tudós
művelői tehát elfelejtik úgy em__________

legetni e csodálatos 64 sort, hogy
az egy KÖZBENJÁRÓ IMÁDSÁG: Isten áldd meg a magyart!
Amíg nem volt Kölcsey Himnusza, addig is volt a magyarságnak
összetartó, kollektív imádsága, a
nép ajkán őrzött énekekkel. Nem
minden időszakban, nem mindig azonos belső erővel, hiszen
páldául az elmúlt század diktatúrái –1919-re gondolunk és a 44
évig tartó magyar bolsevizmusra
– tűzzel-vassal irtottak mindent,
ami nem a parancsszó ideológiája szerint született. De voltak a
nép ajkán őrzött énekek, például
a Boldogasszony Anyánk, a Csíksomlyói Szűz Mária – a székelyek
régi nemzeti imádsága – később a
Székely Himnusz – ne hagyd elveszni Erdélyt Istenünk – a reformátusok 90-ik zsoltára: „Te benned bíztunk eleitől fogva“, vagy
az evangélikusok „Erős vár a mi
Istenünk“ kezdetű Luther éneke.
Tehát mindig az Isten segítségét, áldását kértük harcaink
elcsüggedésünk,
elnyomatásaink nehéz éveiben, vagy balsors tépte évtizedeink alatt.
Ilyen Himnuszt tehát egyetlen
európai nép sem mondhat magáénak, mint amilyet nekünk hagyott örökül a 33 éves Kölcsey, a
szatmárcsekei szoba csendjében.
A Nemzeti Múzeumban őrzött
kéziratban csak egy-egy parányi
javítás látható, tehát szinte ömlött tolla alól a felséges 64 sor.
Sajnos mindmáig nem védi az
Alkotmány nemzeti imádságunkat. Rákosi is rátört a sorokra
az 50-es évek elején mondván:
az mégsem lehet, hogy a dolgo-

zó nép Himnusza, vagy bármely
ünnepség az Isten nevével kezdődjön. Alattomos terve céljából
magához kérette Kodály Zoltánt
azzal a felszólítással, hogy írjon
másikat, a szocializmushoz illőt.
Kodály rövid választ adott az élet
és halál diktátorának. Azt mondta:
Jó a régi. Kodály a fejével játszott
ebben a percben, de akkor Ő már
Kodály Zoltán volt, a magyar zenekultúra és művelődés világszerte
megkérdőjelezhetetlen tekintélye.
Azonban Rákosi nem nyugodott.
Illyés Gyulát is magához intette,
aki akkor a költészet, a haladó magyar gondolkodás legnagyobb vezéreként volt számon tartva itthon
is, külhonban is, különösen Franciaországban. Írjon egy új Himnusz
szöveget, mondta Rákosi, majd
keresünk hozzá zeneszerzőt. A felszólításra Illyés is csak annyit válaszolt csupán: meg van az már írva.
Magyarországot viharos, ám gyönyörű történelmével, máig példát
adó kultúrájával, évszázadok óta
a mai napig csodált művészetével
a jövő magyar generációjának kell
átadnunk. Mert Magyarországot,
a mi Hazánkat, csupán megőrzésre kaptuk elődeinktől és Istentől.
Tehát
Magyarországot
továbbra is mentenünk kell!
Kölcsey szavaival kérjük ezt, Himnuszunk utolsó versszakával:
Szánd meg Isten a magyart, kit
vészek hányának,
Nyújts feléje védő kart tengerén
kínjának,
Balsors, akit régen tép, hozz rá
víg esztendőt,
Megbűnhődte már e nép
A múltat s jövendőt. □

1
Az orosz himnusz dallama megegyezik az egykori szovjet himnuszéval, szerzője Alekszandr Alekszandrov (1883–
1946). Az új szöveget Putyin elnök felkérésére az a Szergej Mihalkov írta, aki 1944-ben Sztálin felkérésére a szovjet
himnusz eredeti szövegének szerzője is volt.
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INTERNETES JÁTÉK
A Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség ügyvezető elnökétől, Csémi Szilárdtól kaptuk az alábbi üzenetet
egy olyan innovatív oktatási segédanyagról, amely segítségével a fiatalok játszva tapasztalhatják meg a
demokratikus folyamatok összetettségét és sokszínűségét, azok környezeti és társadalmi szempontjait. Az Új
Partok játék egy ingyenesen hozzáférhető, a nevelési-oktatási tevékenységek során könnyen alkalmazható eszköz, melyet bármelyik ifjúsági vezető felhasználhat a munkája során, kihasználva a digitális kor lehetőségeit.

https://newshores.crs.org.pl/hu/

jó érdekében, de választhatják azt is, hogy a
saját céljaikat próbálják megvalósítani.
Bármilyen stratégiát is válasszanak, szembesülniük kell a következményekkel. A sziget
erőforrásait felhasználva beindulhat a gazdasági és társadalmi fejlődés, de ezzel egy időben felborulhat a környezeti tényezők kényes
egyensúlya, ami végeredményben természeti katasztrófákhoz vezet. A játékosok hamar
felfedezik a közös szabályok lefektetésének
szükségességét, így biztosítva a jólétüket. Vajon sikerül megegyezésre jutniuk? Mindenki
betartja majd a szabályokat?

A New Shores – a Game for Democracy egy olyan több résztvevős internetes játék, amely nagy hangsúlyt fektet a játékosok
aktív részvételére és a közöttük lévő közvetlen
kommunikációra. Főleg középiskolai, illetve a
felsőoktatásban résztvevő tanulóknak ajánljuk.
A játékosok egy gazdag széntartalékkal,
őserdőkkel és ízletes bogyókkal teli titokzatos
szigetre kerülnek. A legtöbb létező játékkal ellentétben itt nem egy meghatározott küldetést
kell végrehajtani. Ehelyett a játékosok többféle
tevékenység közül választhatnak a szigeten,
ahol megtanulhatnak együttműködni a közös

A játék egyszerű és intuitív – nincs szükség
hozzá különleges számítógépes ismeretekre, készségekre. Tableten és számítógépen is
játszható. Igaz, hogy egy online játékról beszélünk, mégis valódi társas élményt nyújt: előtérbe kerül az alkudozás és az együttműködés, a
játékosokban pedig gyakran felébred az empátia és a demokratikus értékek iránti tisztelet. □

Ha élni akarsz, egy dolgot meg kell tanulnod: fogadd el a dolgokat úgy, ahogy vannak, és
fogadd el önmagad úgy, ahogy vagy. Osho (Chandra Mohan Jain, más néven Bhagwan Shree
Rajneesh, Indiai író, vallási vezető, spirituális tanító (1931 – 1990).
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5+1 KIFEJEZÉS, AMIT SZINTE MINDENKI ROSSZUL ÍR ÉS HASZNÁL
Az alábbi cikk megjelent 2015. január 13-án a Napjaink (Életmód magazin) c. internetes lapban. Szerzője: Muszka Ágnes. Azóta megjelent A magyar helyesírás szabályai 12. kiadása.
Az Anyanyelvápolók Szövetsége összegyűjtött
néhány kifejezést, tipikus hibát, amellyel szinte
mindenhol lehet találkozni, olyan szavakat, amelyeket szinte mindenki rosszul ír. Elsősorban a helyesírásban jelentkező hibákról van szó, de sokszor előfordul, hogy azért írjuk le hibásan a szót, mert nem
ismerjük két szó jelentésbeli különbségét – esetleg
nem is tudunk róla, hogy különbség van az egyelőre
és az egyenlőre vagy a helység és a helyiség között.

4. elsején? 1-én? 1-jén? 1.-én?
Az évet és a napot jelölő számjegyekhez a toldalékok pont nélkül, kötőjellel kapcsolódnak. A
legtöbb esetben ez egyszerű: 12-én, 3-ától, stb.
Azonban az elseje kivételt képez. Sokszor láthatjuk
leírva, hogy 1-én vagy akár ponttal 1.-én. A jelenleg
érvényben lévő szabályzat szerint a helyes alak viszont az 1-jén, 1-jei, 1-ji.
Helyesen: 1-jén, 1-ji, 1-jei

1. egyenlőre és egyelőre
Nagyon sokszor előfordul az egyenlőre helytelen használata olyan helyzetekben, amikor a jelen pillanattal kapcsolatos helyzetről beszélünk:
Egyenlőre még nem mosogatok el. Ez helytelen alak.
Ilyen esetekben az egyelőre szó a helyes: Egyelőre
még nem mosogatok el!Ezzel szemben, az egyenlőre
jelentése: valamivel teljesen megegyezőre. Például:
Mindkét csapat két gólt rúgott, így egyenlőre áll.
Helyesen: Egyelőre nem megyek,
vagy Egyenlőre áll a két csapat.

5. helység vagy helyiség?
Sokan nem is tudják, hogy a két szó között
különbség van, így gyakran találkozhatunk olyan
feliratokkal, amelyek azt hirdetik: Helység kiadó!
Míg a hirdető valószínűleg arra gondolt, hogy egy
terem/szoba kiadó, addig ez a valóságban ebben a
formában nem mást jelent, minthogy egy település a
kiadó.A helység jelentése kisebb település, falu, míg
a helyiség jelentése: meghatározott célra használatos épületrész. Így tehát mindkét forma helyes, ám
csak a maga szövegkörnyezetében!
Helyesen: Helység mint település.
Petőfi Sándor: A helység kalapácsa
vagy Helyiség mint épületrész.

2. légy szíves
Ha valakit megkérünk valamire, azt mondjuk,
légy szíves. Míg kimondása nem, ám leírása már
sokkal többeknek okoz gondot. A leggyakoribb a
két szó egybeírása: légyszíves, ám előfordul sokszor
az is, hogy a szíves lerövidül: légy szives, légyszives.
De találkozhatunk a teljes hasonulás következtében
a következő formákkal is: léccives, lécci.
Helyesen: légy szíves / többesszámban: Legyetek szívesek.

5+1: igekötők helytelen használata
Aki magyar nyelvterületen járt iskolába, megtanulta, hogy ha az igekötő és az ige között egy ige áll, akkor mindhárom szót külön írjuk. Azonban sokan ezt
is elvétik, így születnek olyan alakok, mint Kitudom
mondani, megtudom csinálni, megfogom enni. Önmagában a megfogom például helyes, ám mivel a meg
igekötő nem a fogomra, hanem az ennire vonatkozik
(megenni), ezért a helyes alak: meg fogom enni.
Helyesen:
ha a jövőben fogom megenni, akkor: meg fogom enni
ha az ennire vonatkozik és nincs jövő idő, akkor: megenni
ha valamihez hozzányúlok, akkor: megfogom. □

3. nyitva tartás vagy nyitvatartás?
Az üzletek ajtaján hol egybe, hol külön látjuk.
Helyesen: nyitva tartás.
Az ehhez fűződő helyesírási szabály igen bonyolult, így nem részletezzük.
Helyesen: nyitva tartás, nyitvatartási idő

Magyar nyelvtörő: Te tetted e tettetett tettet? Tettetett tettek tettese, te!
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TUDTAD-E, HOGY A MAGYAROK
HÚSZ SZÁZALÉKA TÍZ
CSALÁDNÉVEN OSZTOZIK?
A Központi Választási és Nyilvántartó Hivatal (Könyv) megjelent
kiadványából, a családnevek között tízet viselnek százerenél többen. Nagyból, Kovácsból és Tóthból viszonylag kis különbséggel mintegy 300-300 ezret tartanak nyilván, de Szabóból és Horváthból is negyedmilliónál többet. Varga, Kiss, Molnár, Németh
és Farkas a további sorrend, s összesen kétmillió polgár hallgat e
nevek egyikére. Emellett mintegy harminc keresztnévként is hasznlatos családinév szerepel a listában: kétszázezer körüli polgár vezetékneve Sándor, Antal, Pál, illetve más hasonló. Tipikus még a
valamilyen földrajzi helyre, illetve népre, nemzetiségre utaló név:
mindkettő15-ször fordul elő. Tízezernél többször 89 női, illetve
62 férfinév szerepel a Könyv adatbázisában. A magyar vezetéknevek a 13-14. században alakultak ki. Többségük foglalkozásból,
helynévből, nemzetiségből vagy keresztnévből ered.
Névadási szokásaink meglehetősen sajátosak: bár az utóbbi több évtizedben a hagyományos keresztnevek népszerűsége
csökkent, a nők kétharmada mégis a tíz leggyakoribb nevet viseli:
Máriának 750 ezer, Erzsébetnek 575 ezer, Ilonának 373 ezer, míg
Annának, Katalinnak és Margitnak 280-280 ezer hölgyet hívnak.
Ezt követi a Julianna, az Éva, Zsuzsanna és a Rozália. Ugyanakkor tízezernél több Zsanett, Kitti, Nikoletta, Enikő, Renáta és
Alexandra szerepel az adatbázisban.
Ehhez hasonló a helyzet a férfiak körében is: a tíz leggyakoribb nevet 3,6 milliónyian viselik. Félmilliónál több Józsefet,
Istvánt és Jánost tartanak nyilván, majd 460 ezerrel a László, 330330 ezerrel pedig a Ferenc és a Sándor következik, utána a Zoltán,
Lajos, Imre a sorrend. Több mint négymillió férfi a húsz legkedveltebb név valamelyikére hallgat. A viszonylag ritka nevek közül
tízezernél többször fordul elő a Bence, a Márk, a Máté, a Gergő,
de például a Rolandok és a Szabolcsok száma már meghaladja a
húszezret is. □

Az alábbi lista a 20 leggyakoribb
családnevet mutatja.
I.K. Forrás: Wikipédia
2016-os adatok
Sz. Családnév Gyakoriság
1. NAGY

230 976

2. KOVÁCS

213 304

3. TÓTH

208 658

4. SZABÓ

205 955

5. HORVÁTH

198 058

6. VARGA

135 585

7. KISS

128 564

8. MOLNÁR

105 349

9. NÉMETH

89 689

10. FARKAS

82 580

11. BALOGH

81 538

12. PAPP

51 795

13. TAKÁCS

50 717

14. JUHÁSZ

50 101

15. LAKATOS

49 101

16. MÉSZÁROS

39 086

17. OLÁH

38 353

18. SIMON

37 315

19. RÁCZ

35 146

20. FEKETE

33 753

Gróf Széchenyi István:
Az önismeret a legnagyobb bölcsesség.
Hibát találni könnyű, jobbat tenni nehéz.
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ÚJ-ZÉLAND
Christchurch

Marshall Tamás cscst.
Csapatfejlesztési Vezetőtiszt
KMCSSZ

EURÓPA
Graz, AU
Madrid, SP
Manchester, UK
Párizs, FR
*A zárójelben lévő szám a csapatszámot jelzi.

KANADA
Kelowna
London
Winnipeg
Guelph-KitchenerWaterloo
Halifax

KANADA
Welland-St.
Catherine-Niagara
Windsor

ÍRORSZAG
Dublin

FINNORSZÁG
Helsinki

7
AUSZTRÁLIA
Adelaide
Perth
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USA
Baltimore, MD
Boulder, CO
Charlotte, NC
Columbus, OH
Dallas, TX
Detroit, MI
Fort Lauderdale, FL
Houston, TX
Indianapolis, IN
Phoenix, AZ
Pittsburgh, PA
Ronkonkoma, NY
Tampa, FL (Safety
Harbor)

2-ISMERKEDÉS
Felvesszük
személyesen a
kapcsolatot.

1-FELDERÍTÉS
Még csak kutatjuk a
lehetőségeket.

AUSZTRÁLIA
Queensland/Gold
Coast

NÉMETORSZÁG
Ulm

ÍRORSZAG
Cork

EGYESÜLT KIR.
Chester
Manchester

SVÉDORSZÁG
Jönköping
Stockholm

11
USA
Las Vegas, NV
Miami, FL
Minneapolis, MN
Philadelphia, PA

3-TÁMOGATÁS
Küldünk vezetőket,
hogy alapozzák meg a
munkát.

3
USA
San Diego, CA
KANADA
Edmonton, AB
Vancouver, BC

EGYESÜLT
KIRÁLYSÁG
Reading- Basingstoke

5-IDEIGLENES
Az IB megadja a
próbaidős igazolást és
a csapatnevet.

2
USA
Portland, OR

4-LENDÜLET
Megvan az
igazoláshoz majdnem
minden feltétel,
továbbra támogatjuk.

CSAPATFEJLESZTÉSI HELYZETJELENTÉS
2018. szeptember

NÉMETORSZÁG
Nürnberg (90.)

EGYESÜLT
KIRÁLYSÁG
London-New MaldenWoking (50.)

6-VÉGLEGESÍTETT
Az IB véglegesen
leigazolja, megkapja a
csapatszámot, a
körzeti v. kerületi
parancsnok átveszi az
istápolását.
5
USA
Seattle, WA (45.)*
Venice, FL (9.)
Wallingford, CT (3.)

LEGYEN MINDIG VELÜNK A KÖVETKEZŐ HÁROM
TÁRGY – HOGY FEL LEGYÜNK MINDIG KÉSZÜLVE A
LEGROSSZABBRA, MIVEL EZEK EGYIK NAP
MEGMENTHETIK AZ ÉLETÜNKET
Írta: Brooke Nelson. A cikk
eredetileg a Reader’s Digest Internet kiadásában jelent meg,
2017. szeptember 13-án. Forrás:
USA Today.
A KMCCSZ egyes csapatai
néha igazán vadregényes helyeken is portyáznak, sokszor
magukra hagyva, a civilizációtól távol táboroznak. Ennek
legnagyobb valószínűsége főleg
Észak- és Dél-Amerikában, valamint Ausztráliában van. Előfordulhat ilyenkor olyan körülmény,
amely életveszélyessé válhat
(erős hóvihar, földcsuszamlás,
vadállatokkal való találkozás,
komolyabb sérülés stb.), amely
sürgősségi beavatkozást igényel,
viszont a külső segítségre hosszú
ideig kell várni. Tehát magunkra
vagyunk maradva és utalva, ami
leleményességünket és tudásunkat próbára teszi.
Bármilyen helyzetben megnyugtat és szinte majdnem garantálja a túlélést, ha a lakásunkat soha nem hagyjuk el néhány
alapvető tárgy nélkül.Abban a
percben amint rájövünk, hogy
bajban vagyunk, ösztönösen segítséget akarunk keresni. De a
túlélési szakértők ragaszkodnak
ahhoz, hogy inkább maradjunk
helyben, amíg a segítség meg
nem érkezik. Ezáltal könnyebb
lesz a kereső és mentő csapatoknak megtalálni a pontos helyet ahol vagyunk. De addig is
mit tegyünk? Készüljünk fel rá,
hogy hosszú távon egy helyben
maradunk. Ez a helyzet, amikor

a velünk lévő három túlélési
felszerelési tárgy a segítségünkre lesz, mondja Stewart¹. (Szintén győződjünk meg arról, hogy
megvan az a hat képességünk
ami bármilyen vészhelyzetben szükséges.) Ezek: vízkeresés, menekülés égő épületből,
mentőknek jelzés, vadállattal
szembesülés túlélése, csonttörés kezelése, táplálék keresése.
Leírásuk megtalálható a Google keresőn a következő címen:
“The six skills required for any
emergency”. Az egyik legfontosabb tárgy, – ami kéznél kell
legyen, – az amivel minden alkalommal tüzet gyújthatunk.
Tűzgyújtási eszközök olcsón
vásárolhatók, és ezek könnyen
tárolhatók a hátizsákunkban
vagy nadrágzsebünkben. De a
legfontosabb, díszes szerkentyű
(angolul: fancy gadget) hiányában is legyen valami nálunk,
amivel az első szikrát elindíthatjuk. „Tűzgyújtásra használható
egy vatta golyó vazelinbe mártva”, mondta Stewart az USA
Today-nek. „Ezek vízállóak, és
egy szikrával is lángra kapnak.”
Másodszor, kell valami ami az
ivóvízet megtisztítja, mint például olyan kulacs, amely képes
vizet forralni, vagy egy vízszűrő eszköz. Stewart azt ajánlja,
hogy vegyünk 20 $-ért egy „Lifestraw”-t, azaz életszívószálat,
amelyet bedughatunk „a legkellemetlenebb, legsárosabb pocsolyába amit találunk, és abból
kiszívhatjuk a vizet, mint egy
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szívószállal.” Ha kételkedünk
is, ez még mindig megmentheti az életünket, mondja Stewart.
„Mindig azt mondom: Vízforrásra tesszük kockára az életünket,”
mondta. „Ha vészhelyzetben
vagyunk és olyan vizet iszunk
ami a vadonban van, akkor azt
a kockázatot vállaljuk, hogy az
mikrobiológiai organizmusokat
tartalmaz, amelyek gyors halált okozhatnak.” Végezetül azt
ajánlja Stewart, hogy vigyünk
magunkkal ponyvát, vagy bármit, ami az időjárás ellen menedékhelyként szolgálhat. Még az
étel is másodrendűvé kell váljon
e három alapvető tárggyal szemben, mondja. „Általában mindenki a táplálkozás miatt izgul,
de az emberi szervezet hosszú
ideig étel nélkül is képes életben
maradni, vízhiány miatt viszont
legfeljebb 3-4 napig maradunk
életben. Tehát amikor a túlélési
prioritásokat vesszük alapul, az
étkezés hiánya a túlélési lista alján legyen.” mondta.Mindhárom
tárgyat képesek vagyunk a magunkkal vitt hátizsákban tárolni
amikor portyázunk vagy táborozunk, vagy akár egy autóban,
ha éppen azzal utazunk. Viszont
a legfontosabb és a legjobb amit
tehetünk az a felkészülés, hogy
mielőtt még elindulunk saját
túlélésünket biztosítsuk. „Legalább három emberrel közöljük,
hogy hová megyünk, és mikor várhatnak vissza”, mondta
Stewart. „Nem is tudjuk elképzelni, hogy a túlélési esélyek mi-

lyen gyakran csökkennek amikor
senki sem tudja, hogy emberek
hiányoznak.”Statisztikailag kimutatható, hogy szerencsére
nagyon valószínűtlen, hogy egy
igazi élet-halál helyzetben ta-

láljuk magunkat. Viszont abban
az esetben, ha ilyen helyzet valóban bekövetkezik, a biztonság
kedvéért elolvashatjuk a Google
keresőn a „How to survive basically anything” (Hogyan élhe-

tünk túl bármilyen helyzetet) c.
cikket, ami felvázolja, hogyan
lehet szinte bármit túlélni, az
életveszélyes helyzetektől a mindennapi nehézségekig. □

__________
¹ Creek Stewart, a „Build the Perfect Bug Out Bag: Your 72-Hour Disaster Survival Kit” (Állítsük össze a tökléletes
72-órás katasztrófa túlélési készletet) c. könyvnek az írója, aki az Amerikai Cserkészszövetség (B.S.A.) legmagasabb
próbáját, a Sas cserkész próbát érte el, és a vadonban való túlélés szakértője lett.

KITÜNTETETTEK
A kitüntetettek nevét akkor közöljük, amikor értesülünk róla, időrendi sorrendben.
Magyaródy Szabolcs cscst. három állami kitün-

sainkat, akiknek értékes munkássága és példamu-

tetéséről számolhatunk be, amelyeket Hamiltonban

tatóan öntudatos magyar magatartása és társadalmi

osztottak ki részére. Az oklevélen, 1993. szeptem-

tevékenysége szolgálja a magyar közösségeket. Ki-

ber 29-i kelt dátummal, a „magyarság ügyeinek

emelték cserkészpályafutásának kimagasló érdeme-

szolgálatáért” a Magyar Köztársasági Érdemrend

it, beleértve a jelenlegi tisztségeit: a KMCSSZ veze-

tisztikeresztjét kapta jutalmul, amit dr. Jeszenszky

tőtiszti beosztását és az intéző bizottsági elnökségét.

Géza akkori külügyminiszter adott át. Abban az idő-

A díjat dr. Nádas János, a Magyar Társaság és az

ben lapunknak még nem volt rendszeres kitüntetési

Árpád Akadémia elnöke, – aki maga is szkv. cser-

rovata, ezért nem közöltük le.

kész, – adta át. □

Ezt követően kiérdemelte A Magyar Köztársaság

Csodálatos életművének elismeréseként dr. Ná-

II. osztályú Honvédelemért Kitüntető Címet, amit

dasné Ormay Gabriella cscst.-et (közismerten

2011. október 23-án dr. Hende Csaba honvédelmi

Kuni) az American Nationalities Movement (Ame-

minisztertől vehetett át. Ezt “a honvédelem ügye

rikai Nemzetiségek Mozgalma) a Szabadság Díjjal

érdekében huzamos időn át végzett kiemelkedő

tüntette ki. A díjat a Mozgalom karácsonyi ebéd-

tevékenysége elismeréséül” adományozták neki,

jén, 2018. december 15-én adták át, Clevelandban.

majd 2012. november 29. dátummal ellátott oklevél

Az okmány szövegében többek között kiemelték a

dicséri magyarságszolgáló munkáját, amiért a Ma-

magyar cserkészetben elért eredményeit, valamint

gyar Köztársaság Érdemrend középkeresztjét érde-

egyéb magyar szervezetekben tanúsított önkéntes

melte ki, amiről a Vezetők Lapja 112., azaz a 2013

munkáját is, továbbá a gazdag magyar hagyomá-

tavaszi számában részletesen beszámoltunk. □

nyok folytonos megörökítését és a Mozgalom fo-

A clevelandi székhelyű Magyar Társaság 2018.

lyamatos támogatását. Érdemes megemlíteni, hogy

novemberében tartott kongresszusán, az Árpád Szö-

az Amerikai Nemzetiségi Mozgalomnak 46 nemze-

vetség ez évi Szövetség díjkitüntetését Szentkirályi

tiségi tagszervezete van. □

Pál cscst.-nek itélte oda. Célja elismerni honfitár21

† HAZAMENT †
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.)

Zolibá’ tisztikonferencián, 1973-ban

vitéz Bócsay Zoltán cscst.
(Balassagyarmat, 1927. szept.
11 – Cleveland, 2018. okt. 1.), a
Szövetség tiszteletbeli elnöke, a
Szent László Rend lovagja. Édesapja Bócsay Jakab, érettségi után
1915-ben az iskola padjából ment
katonának. A háború befejezése
után rendőrtiszt lett. Mint tartalékos főhadnagyot, apját háborús
kitüntetései elismeréseként, 1926ban vitézzé avatták. Édesanyja,
Ebeczky-Nagy Lilla régi Nógrád-megyei katolikus földbirtokos családból származott. Zoltán
a Budapest-Fasori Evangélikus
Gimnáziumba járt, majd a m. kir.
Görgey Artur Műszaki Honvéd
Hadapródiskolából tiszti szakaszparancsnokként végzett. 1946-ban
alhadnagyként teljesítette katonai
szolgálatát a 6. hadosztály híradó
zászlóaljánál, Pápán.
1948-ban Németországba menekült. Onnan édesapját követve,
1951-ben Clevelandba került. Itt
először tíz évig gyári munkásként
dolgozott és egyetemre járt. Ezalatt az idő alatt találkozott Böőr
Klárával és 1957 januárban meg
is esküdtek. Két lánya született,
Bócsay Tóth Klára és Bócsay
Ágnes. 1962-ben elhelyezkedett
a Dalton & Dalton (Később URS
Dalton cég lett) mérnöki irodánál,

ahol út- és vasút- tervezéssel foglalkozott, ahol 43 évig, tervező
mérnökként, főmérnökként dolgozott, majd a cég alelnöke lett.
Mészárosné Vareska Andrea
búcsúbeszédéből idézve: „Korai
gyári munka tapasztalatáról azt írta
egy levélben, hogy »Azért a gyári
munkám idejéből is vannak értékes emlékek. Egy gépgyárban 5
évig egymás mellett dolgoztam vitéz Kovács Gyula altábornaggyal,
a Donnál harcoló 2. magyar hadsereg vezérkari főnökével… Nem
volt már fiatalember, 60 felett járt.
Példaadó munkájával, magatartásával nem csak a munkások, de a
vezetőség osztatlan megbecsülését is kivívta«…Ilyen ember volt
értékes Bócsay Zoltán szemében,
aki nem a munkát nézte, hanem a
munkához való hozzáállást…”
Feleségével együtt több mint 60
évig aktívan részt vettek a magyar
cserkészetben. Közel 20 éven át a
clevelandi magyar iskola érettségi
előkészítő osztályainak történelem,
irodalom és földrajz tanára volt.
Andrea folytatja: „De nekem
Bócsay Zoltán amióta ismertem,
mindig Zolibá’ volt, a cserkész
mentoromnak férje. Őt különösképpen úgy ismertem, mint egy
idősebb cserkészvezetőt, aki szimpatikus volt nekem, és nagyon
megszerettem. Mi volt az, ami
vonzott hozzá? Remek humorérzéke és kuncogó mosolya volt…, felismerte az életnek könnyebb oldalát. Gyorsan vágott agya, és tudott
nevetni minden tábori hülyeségen,
anélkül, hogy rosszul esett volna
másnak. Nagyon okos, olvasott,
és sokoldalú ember volt, értett az
irodalomhoz, történelemhez, a
politikához…, földrajzkönyvet írt
magyar iskola diákoknak.
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Zolibá’ példája volt annak, hogy
milyen egy hűséges házastárs, kiváló édesapa és nagyapa, szerető
családtag, egy idős édesapának jó
fia… .” Élete végéig igazi, becsületes, magyar katona, úriember és
cserkész volt.
A Szövetségen belül végzett
cserkészmunkáinak rövid ös�szefoglalója: a clevelandi 22. sz.
Bessenyei György cscs. parancsnoka, 1952–1953 ● Jubileumi táborokon (1966, 1970, 1975) programtörzsvezetőként, valamint más
beosztásokban közreműködött ● a
Szövetség Fegyelmi Bíróság tagja,
1961–1965, 1987–2015 ● Fegyelmi Bírósági elnök, 1989–haláláig
● Intéző Bizottsági tag, 1973–
1983 ● Vezetőkézpő vezetőtiszt
1975–1977 ● Szöv. Adminisztratív
vezetőtiszt, 1973–1975 ● Szövetségi ellenőr, 1979–1981, több éven
át a Szövetség lektora ● a Magyarságismereti táborok elindítója, kiképzője és parancsnoka a 1970-es
években ● Tiszteletbeli társelnök,
1965–1977 ● Szövetségi társelnök, 1983–1989 ● a Szövetség
tiszteletbeli elnöke, 1989 – haláláig ● A Szövetség kiadásában megírta a Vázlatos magyar történelem
című tankönyvet (1984), ami még
ma is használatban van.
Cserkészkitüntetései: Jó munkáért! Teleki-emlékérem, a Szövetség legmagasabb kitüntetése
(1980) ● Jubileumi emlékérem
(1970) ● II. Rákóczi Ferenc-emlékérem (1975). Egyéb kitüntetése:
a Szent László Rend lovagkeresztje
(1977).
A kiegészítés összeállítása Zolibá’ saját életrajzából, Mészárosné
Vareska Andrea cscst. és Szappanos István cscst. visszaemlékezéséből készült. (A szerk.) □

Újabb cserkészettel kapcsolatos könyv jelent meg Cseh Gábor
Anna cst. kiadásában, „Emlékeim, életem...” címen. A szerző főleg az
emigrációban zajló életét írja meg, aminek nagy részét a cserkészetben töltötte el. A könyvet különösen a fiatalabb cserkésznemzedéknek
ajánljuk, hogy megismerjék a kihívásokat, amivel szüleik és nagyszüleik
szembesültek a II. világháború alatt és után. A könyv a Cserkészboltban
kapható (cserkeszbolt@yahoo.com). Ára: 20.00 US$.
Részlet a szerző vallomásából: „Az én generációm életútját világégések, nemzeti tragédiák kísérték végig. Már egész fiatalon arra kényszerültünk, hogy elhagyjuk otthonunkat, földönfutókká lettünk. Eleinte
abban reménykedtünk, hogy az orosz megszállásnak, kommunista diktatúrának rövidesen vége lesz és hazamehetünk. De arra még kilátás
sem volt. Négy év lágerélet után kivándoroltunk. Új otthont építettünk
magunknak. Új hazában kezdtük el azt a sajátos életformát, amit kétlaki
életnek neveznék. Beilleszkedtünk az új környezetbe, de nem olvadtunk be. Kétnyelvűvé vált az élet: a házon belül, a családban a hétvégi
iskolában és a cserkészeten a magyar dominált. A házon kívül a helyi
nyelv volt használatos. Ez az életforma csak évek múltán vált tudatossá, meggyőződéssé.”

Felhívás!
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy Gerő Luca, a San Franciscó-i 49. sz. Losárdy Zsuzsanna leánycsapat fiatal őrsvezetője, vasárnap, 2018. november 18-án hajnalban tragikus
körülmények között tűzvészben életét vesztette, Orinda, Kaliforniában. Gyászolják szülei,
Pigniczky Réka, aki a csapatparancsnoka is, és Gerő Barnabás, valamint testvérei, Jolán
és Lukács, számos rokon, barát és cserkésztestvér. A tragédia következményében a ház
teljesen leégett, ehhez szervez gyűjtést a család baráti köre. Aki megteheti, kérjük adakozzon. Adományokat a következő címre kérjük küldeni:
Pigniczky Réka és Gerő Barnabás
39 Dos Posos
Orinda, CA 94563-1849
U.S.A.

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: Tóthné Kollár Katalin 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: Betöltetlen; Venezuela: Udvarosné Szabadics Zsuzsa cst.;
Európa – Ausztria: Csernay Roberta cst.; Németország: dr. Grynaeus Péter cscst.; Svájc: Pilinszky Katalin cscst.; Venezuelai visszahonosultak: Kertész Zsuzsanna; Európa többi országa: dr. Grynaeus Péter cscst.; Kanada – Calgary: Pintér
János cscst.; Hamilton: Jankuráné Hajdu-Németh Ágnes cscst.; Montréal: Pelikánné Vermes Anikó cst.; Ottawa: Ács
Szandra cst.; Toronto: Kontra Tamás cst.; Kanada többi városa: Pintér János cscst.; Magyarország és a Kárpát-medence
többi országa: Fischer Viktor cscst.

23

Tartalomjegyzék

Fedőlap: A 2018. év Tavaszi intéző bizottsági gyűlés egy csoportja – kép 

1

Közérdekű hírek: Cserkésztiszti tanfolyam Hollókőn; 24. Világdzsembori; A Vezetők Lapja
Támogató Köre; Felhívás Az előző számban megjelent próbakérdések megválaszolási
határidejének elhalasztása; A fedőlap fényképe 
Ormay József: Megemlékezés a cserkészet betiltásának 70. évfordulóján 

2
3

Murányi László: A mi Himnuszunk más mint a többi! 

15

https://newshores.crs.org.pl/: Új Partok játék – Demokráciás játék az interneten 

16

Muszka Ágnes: 5+1 kifejezés, amit majdnem mindenki rosszul ír és használ 

17

I.K.: Tudtad-e, hogy a magyarok húsz százaléka tíz családnéven osztozik? 

18

Marshall Tamás: Csapatfejlesztési helyzetjelentés 

19

Brooke Nelson: Legyen mindig velünk a következő három tárgy, hogy fel legyünk mindig készülve a
legrosszabbra, mivel ezek egyik nap megmenthetik az életünket 

20

Kitüntetettek: Magyaródy Szabolcs, Szentkirályi Pál, Nádas Jánosné Ormay Gabriella 

21

Mészárosné Vareska Andrea és Szappanos István.: Hazament – Bócsay Zoltán 

22

Könyvismertető: Cseh Gábor Anna – Életem, emlékeim... 

23

KMCSSZ: Felhívás! A Pigniczky-Gerő házaspár tragédiája 

23

A Vezetők Lapja terjesztői 

23

Tartalomjegyzék 

24

Vezetők Lapja
(65. évf. * 123. sz. * 2018 ősz)
Külföldi magyar cserkészvezetők, felnőttcserkészek és cserkészszülők lapja.
Megjelenik évente kétszer. A lap elektronikus formában a KMCSSZ honlapjáról is letölthető, a sajtó leágazásról.
Lapzárta: február 15 és szeptember 15.
Kiadja a Külföldi Magyar Cserkészszövetség
2850 Route 23 North, Newfoundland, NJ 07435, U.S.A.
Telefon: 973-874-0384. Honlap: www.kmcssz.org. Cserkészbolt: cserkeszbolt@yahoo.com
Szerkesztőbizottság
Főszerkesztő: Fischer Viktor cscst. (Wantagh, New York, USA). Társszerkesztő: Lendvai-Lintner Imre cscst. (Morris Plains, New
Jersey, USA). Munkatársak: Cseh Gábor Anna cst. (Newtown, Connecticut, USA), Csermely Péter cst. (Toronto, Ontario, Kanada),
Erdei Anna cst. (Boston, Massachusetts, USA), Farkas Tamás cst. (Budapest), Fischer Endréné Szőcs Melinda (Commack, New
York, USA), ifj. Horváth Mihály cscst. (Cleveland, Ohio, USA), Kovács Éva fncs. (Princeton, New Jersey, USA), dr. Koós Emese
(Budapest), Márer Koppány Mária (Forest Hills, New York/Pécs), dr. Némethy Kesserű Judit cscst. (New York, New York, USA),
Thurner Klára cscst. (Cleveland, Ohio, USA), Tisóczki Petra (Budapest), Tóthné Kollár Katalin cst. (San Francisco, Kalifornia,
USA), Vince Ágnes cst. (Edison, New Jersey, USA). Tördelőszerkesztő: ifj. Szőcs László (Szeged).
A beküldött cikkeket, híreket, leveleket szükség szerint szerkesztve adjuk közre. Cikkeket, hozzászólásokat, véleményeket, ötleteket kérjük az alábbi címre küldeni: vezlap@yahoo.com.
Előfizetés egy évre US$10.00. Előfizetéseket a Külföldi Magyar Cserkészszövetség fent megadott címére kérjük beküldeni. Tagdíjat fizető cserkészvezetők és felnőttcserkészek a lapot ingyen kapják, amennyiben igénylik. A lap fenntartása érdekében adományokat köszönettel veszünk. A Vezetők Lapja Támogató Kör részére céladományokat a vezlap@yahoo.com címen keresztül kérjük
intézni.
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