60 éves a clevelandi magyar cserkészet 2011-ben
Az elmúlt évben, 2010-ben ünnepeltük a magyar cserkészetnek századik évfordulóját.
Sokan közülünk ott voltak a 2010-es jubileumi nagytáboron teljes egészében, egy pár napra, vagy akár
mint látogató az utolsó hétvégen a Sík Sándor Parkban, Fillmore, New Yorkban. Annak a tábornak az
előkészülete és levezetése mindenféle technológiai segédeszközzel rendelkezett, s ha nem is tudott valaki
részt venni a táboron, akkor is közel érezhette magát, és szinte ott lehetett a színhelyen, mert a táborból
közvetítették naponta a kimagasló eseményeket a „YouTube”-on.
Íme 60 évvel ezelőtt, mikor 1951-ben beindult a clevelandi magyar cserkészet, nem voltak ilyen
azonnali vizuális eszközeink. Fent maradtak nekünk viszont fényképek, iratok és persze a mi emlékeink.
A clevelandi magyar cserkészet egész elején én mint kilenc éves gyerek Németországban emigrációs
lágerban voltam szüleimmel és három kis testvéremmel. Mi csak 1951 októberében érkeztünk
Clevelandba.
1952-ben mikor beléptem cserkésznek, akkor már majdnem mint 34 sz. Zrínyi Ilona
leánycserkészcsapat működött csapatunk, de még mindig egy része voltunk a nyugatoldali 14. sz. Görgey
Arthur cscs-nak. Négy őrs volt a leányrajban és a mi családunkban négy leány volt, így mind a négyen
egy másik őrsbe kerülhettünk. Legfiatalabb húgom Piri akkor csak négy eves volt.
Táborba induláskor Piri túl fiatal kora miatt csak külön engedéllyel mehetett, mert hát ő sem akart
lemaradni a nagy eseményről. Sajnos Pirinek még hátizsákja sem volt, s így egy papír bevásárló
élelmiszer szatyorba pakolta édesanyám a cserkész felszerelését. Ezt a szatyrot szorongatva toppant be a
táborba.
Mikor először hallottam, hogy létezik magyar cserkészet Clevelandban, nagyon megörültem,
hogy beléphetek egy csoportba, ahol magyar népdalokat tanulnak és minden foglalkozás magyarul megy.
Minden nap van cserkész gyűlés kérdeztem izgatottan. Idővel rengeteg szép magyar népdallal
gyarapodott tudásunk, énekek amiket csapatparancsnokunk Dolesch Melindától tanultunk.
A clevelandi magyar cserkészet megindítására az első lépések 1951 elején történtek. Két frissen
bevándorolt cserkésztiszt, Császár Ede kerületi vezetőtiszt és Beodray Ferenc csapatparancsnok január
14-én találkoztak első ízben. 1951 május 12.én pünkösdkor volt az első észak amerikai magyar
cserkésztábor két napig két cserkész őrssel és egy rover cserkész őrssel Chardonban.
A chardoni tábor után a cserkész szervezés beindult nagy ütemben. Egymásután alakultak a
kiscserkész és leánycserkész őrsök is. 1951 május végén a keleti oldalon Tóth András vezetésével
megindult a kiscserkészmunka. Júniusban Csűrös Mária irányításával a lányok is őrssé alakultak, majd
augusztusban a nyugat oldali fiúk is önálló rajt alkottak.
Mivel Cleveland úgy a keleti mint a nyugati oldalon jól tagolt módon szerveződött, a 12. sz.
Rákóczi Ferenc cscs. a kettéosztás mellett döntött. A keleti oldalon Császár Ede vezetésével megalakult a
22. sz. Bessenyei György cserkészcsapat, míg a nyugati oldalon dr. Berkes László alatt létrejött a 14. sz.
Görgey Arthur cserkészcsapat. 1952 áprilisban Bodnár Gábor vezetőtiszt, májusban pedig kisbarnaki
Farkas Ferenc főcserkész megszemlélte a csapatokat.
Ekkor a leányraj is kettéoszlott. A 22. sz. csapatba kerülőknek Csűrös Mária lett a vezetője, míg
a nyugati 14. sz. csapatba kerülő leányoknak Dolesch Melinda. Ez a két leány őrs a szövetségi Vezetői
Bizottság kérésére 1952. szeptember 14-én újból összeolvadt, de aztán rövidesen önálló leánycsapattá
alakult, amelyet a központ a 34. sz. Zrínyi Ilona leánycserkészcsapatként regisztrált. A fejleményekről
Bodnár Gáborné, a leánycserkész-mozgalom titkára így vélekedett:
Önálló leánycsapat az USA-ban most van alakulóban Clevelandban.
Létszámuk 40 körül mozog, s folyton nől. …Egy igen lelkes vezetőjük van,
Dolesch Melinda,ki eleinte 20-24 gyerekkel foglalkozott egyszerre, holott
akkor még semmi képesítése nem volt, és nagyon ügyesen fogta a dolgokat.
Pár napos tábort szervezett a gyerekeknek, s ő látott el mindent, mert
segítsége csak egy 14 éves kislány volt. A többi mind apró. Most végezte el

a segédtiszti tábort, s ha igazolták, akkor megalakul a külön csapat
Clevelandban.
Mondanom sem kell, hogy ez be is teljesült. Így lettünk a 34. sz. Zrínyi Ilona lcscs. Öt évre rá 1957-ben
a kelet oldali leányraj megalakult mint a 33. sz. Szilágyi Erzsébet lcscs. Huszár Ágnes vezetésével.
Miután megvettük a Teleki Pál cserkész tanyát 1960-ban, szinte minden hétvégén kint voltunk a
szabadban a csapatnak a területén. Nagyon szép emlékeim vannak abból az időből, annak ellenére, hogy
szúnyog tanyának csúfolta a társadalom a tanyánkat.
Mikor építés előtt volt a leánybarakk, kint táborozott a clevelandi négy csapat. Ebben az évben,
1961-ben ünnepeltük a clevelandi cserkészet 10. évfordulóját. Minden alkalomkor mikor indultunk be a
térről az erdőbe a csapatterületünkre, párosával becipeltünk egy nehéz palánkot. Ez aztán
akadályversenyszerűvé vált, mivel valahányszor esett az eső nagyon csúszós lett az agyagos föld s ekkor
két cserkészvezető is kevés volt az egy palánkhoz. Sajnos egyik segítő cserkész szülőnk, e munka
közepette, ki is törte a lábát. Ezekből az egyenként behordozott palánkokból épült fel a leánybarakk.
A Zrínyi leányok 1954-től kezdték el a regös munkát. A Katolikus Magyarok Vasárnapja
évkönyveiből és régi Nők Lapjaiból gyűjtöttük a népi szokásokat, táncokat és hímzés mintákat. A nyugat
oldali regös csoport 1955-ben vette fel a Gyöngyösbokréta nevet.
Az 50-es évek közepére megszilárdult a clevelandi cserkészet helyzete annyira, hogy új bevételek
után nézhettünk, amelyek szolgálták a cserkészet céljait és bevételt is hoztak. Így született meg 1956-ban
az első clevelandi cserkésznap és úgyszintén a cserkészbál, amelyek az óta is minden évben fontos
társadalmi események. 1958-tól a cserkésznapokon szerepelt a Gyöngyösbokréta is. Évekre rá 1973-ban
megalakult a most is erősen működő Regös Csoport, Temesváry Magdi és András vezetésével.
Egyik nyáron cserkész összejöveteleinket kint kellett az Edgewater Parkban tartanunk, mert
elvesztettük cserkész otthonunkat és még nem sikerült újat találni. Ott az egyik pénteki
összejövetelünkön főcserkészünk kisbarnaki vitéz Farkas Ferenc újból eljött leánycsapatunkat
megszemlélni, ez ízben, kint a szabad ég alatt.
A clevelandi magyar cserkészet indulása 1951-ben a külföldi magyar cserkészet kezdetét is
jelentette Észak-Amerikában. Így hát a clevelandi magyar cserkészet 60. jubileuma egyúttal az egész
amerikai magyar cserkészet jubileuma is.
Bizony sok sok változáson mentek keresztül azóta a clevelandi csapatok, de most is van négy
magyar cserkész csapatja Clevelandnak. A keleti oldalon a 22-esek és 33-asok mint öreg cserkészek
működnek. A 22-esek alkották lényegében a tavalyi jubileumi nagytáborban a tábortörzset, már
hónapokkal a tábor előtt hétvégeket Fillmoreban dolgoztak a tábor előkészítésén, s ma is a
cserkészebéden oroszlánrészt vállaltak az ebéd létrehozásában. A 33-asok évi gyűléseket tartanak ahol
beszámolnak a jótékony gyűjtésekről és Kárpátaljai csomag küldéseikről aminek érdekében
könyvárusítást tartanak többek között a cserkésznapon is. A nyugati oldalon a 14. és 34. csapatok most is
nagy létszámmal rendelkeznek és komoly cserkészmunkát végeznek.
Még lenne rengetek elmesélni való, de az lett nekem mondva, hogy 5-10 percig beszéljek, s ezt az
időt már biztos túlhaladtam. Remélem, nem hagytam ki sok pontos adatot és, hogy nem untattam agyon a
figyelmes közönséget. Köszönöm szívélyes meghallgatásukat.
Jó munkát!
Thurner Klára cscst.
34. sz. Zrínyi Ilona lcscs.
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u. i. A fenti beszámoló a 2011 cserkészebéden február 27- én a Szt. Imre templom alagsorában a
clevelandi cserkészet 60. jubileumi év alkalmából hangzott el.

