
A magyar cserkészet alakulása Clevelandban 
 
 A clevelandi magyar cserkészet megindítására az első lépések 1951 elején történtek.  Két 
frissen bevándorolt cserkésztiszt, Császár Ede kerületi vezetőtiszt (Olaszországból) és Beodray 

Ferenc csapatparancsnok (Németországból) január 14-én találkoztak első ízben a Terminal 
Tower épületében, hogy a cserkészmunka megindításáról beszéljenek.  Összeszedve  még 
néhány frissen bevándorolt ismerőst, februárban Olgyay György lakásán, március elején pedig 
Császár Ede lakásán tartottak vezetői összejövetelt. 
 A cserkészmunka megindításáról szóló körlevelet március 14-én postázták szét az 
újonnan érkezett magyar családoknak.  Március végén volt az első őrsi összejövetel (Tigris Őrs) 
a város keleti oldalon, Borosdy Gyula mérnök udvarában.  Április 4-én Teleki emlékünnepély 
volt Rosta Lajos-ék lakásán a város nyugati oldalán.  A hónap végén már nyugaton is folynak az 
őrsi összejövetelek.  Május 2-án táborelőkészitő megbeszélés és 5-én táborhelyszemle volt a Boy 
Scouts of America chardoni cserkészparkjában.  Május 12-én pünkösdkor került lebonyolításra 
az első északamerikai magyar cserkésztábor két napig két cserkész őrssel és egy rover cserkész 
őrssel.   

A fuvarozást a szülők és a rovercserkészek végezték többszöri kerékcserével, mert a 
keresetből bizony akkor még csak erősen használt kocsikra futotta.  Köztük volt egy öreg 
halottszállító kocsi is!  A Magyar Cserkészszövetség központja a chardoni tábor előtt egy 
hónappal települt át Németországból az Egyesült Állomokba s így történhetett meg, hogy a 
tábort Bodnár Gábor szövetségi vezetőtiszt is meglátogatta. 

A három clevelandi őrs akkor még ideiglenesen egy csapatként szerepelt Beodray Ferenc 
parancsnoksága alatt mint a 12. sz. II. Rákóczy Ferenc cscs.  A tábor után a szervezés nagy 
ütemben lendült be.  Egymásután alakultak meg a kiscserkész és leánycserkész őrsök is.  A 
kiscserkészeket Tóth Bandi, a leánycserkészeket Temesvári Katalin, Csűrös Mária és 

Dolesch Melinda vezetik.  Utána sűrű program következik: májusban őrsi portyák Chagrin 
Falls-ban,  június első hetében ugyanott kirándulás a kiscserkészek és leánycserkészek számára, 
és augusztus 18-19-én vezetői tábor Chardonban.  1951 nyarán már vagy fél tucat északamerikai 
városban folytak a csapatalakítási kísérletek. 

A clevelandi csapat életében szeptemberben fontos változások történtek.  Szeptember 23-
án vezetői összejövetel van dr. Berkes László-nál.  Beodray Ferenc átadja a csapatot és bevonul 
katonának.  A létszám pedig úgy meg növekedett, hogy két csapatot kellett alakítani.  A nyugat 
oldali csapatnak a parancsnoka dr. Berkes László és a kelet oldali csapatot Császár Ede vezeti. 

A csapatalakulásáról készült jegyzőkönyv alapján a Magyar Cserkészszövetség a kelet 
oldali csapatot 22. sz. Bessenyei György cscs. alatt, az amerikai cserkészszövetség 114. sz. alatt 
igazolja és a nyugat oldali csapatot pedig 14. sz. Görgey Arthúr cscs. alatt, az amerikai szövetség 
414. sz. alatt igazolja.  Az őrsvezetők a két csapattól 1952 februártól májusig együtt vezetői 
tanfolyamon vesznek részt.  1952 áprilisban Bodnár Gábor vezetőtiszt, májusban pedig 
kisbarnaki vitéz Farkas Ferenc főcserkész szemléli meg a csapatokat.   

Mindkét csapat mint vegyescsapat működött addig, amíg a meg növekedett létszám miatt 
a leányok önálló csapatokat nem alakítottak.  A két leány raj 1952 ősszén megalakult mint a 34. 

sz. Zrínyi Ilona lcscs. és majd 1957-ben a kelet oldali leány raj megalakul mint a 33. sz. Szilágyi 

Erzsébet lcscs. 
A clevelandi magyar cserkészet megindulása 1951-ben nemcsak a clevelandi csapatok 

életében volt fontos, mert ezzel indult meg a magyar cserkészet az Egyesült Államokban, sőt 
Észak Amerikában is.  A clevelandi cserkészet 50. jubileuma tehát az egész amerikai magyar 
cserkészet jubileuma is.  Legyünk erre büszkék! 

 
(Készült Csede bá naplófeljegyzései alapján, és a 25. és 40. évfordulókra készült beszámolókból) 
 

Horváth Mihály cscst.        


