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E számunkat Beodray Ferenc cscst. szöv. tb. elnök 
kimagasló cserkészvezető emlékének ajánjuk.
A külföldi, azaz emigrációs magyar cserkészet 

egyik kezdeményezője és meghatározó alakja volt. 
Halálával egy rendkívül szolgálatkész cserkészve-

zetőt vesztettünk el.

Életpályájának főbb állomásai
1928. február 26-án született Szegeden.
1938–1944 között gimnáziumba jár Budapesten és Sze-

geden.
1945-ben a II. világháború viszontagságai  révén édes-

apjával Bajorországban köt ki.
1946-ban a Passau-i Magyar Gimnáziumban érettségi-

zik, és megkezdi egyetemi tanulmányait.
1947–1949 között vegyi gyárban laboratóriumi asszisz-

tens Burghausen, Németországban, majd 1950-ben Fiú 
Kaserne Tanár-konviktusi felügyelő Münchenben

1950–1951 között kivándorol Amerikába, Clevelandba 
kerül, ahol a munka mellett egyetemre jár, valamint adó-
készítő szakiskolát végez.

1951–1953 között az amerikai hadseregben szolgál. Né-
metországba helyezik, ahol a páncélos hadosztályban hír-
szerző szolgálatot teljesít (Military Intelligence).
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A cserkészetben végzett főbb tevékenységei

1953–55 és 1957–64 között laboratóriumi asszisztens a 
Union Carbide Corporation-nál, Parma, Ohio-ban

1954–1986  között a Cleveland Union Carbide Labora-
tórium könyvelője

1954-ben házasságot köt Dolesch Melinda cserkésztiszt-
tel, egy évvel később megszületik Ferkó fia.

1955–1957 között biztosítási ügynök, 1956-tól adóbe-
vallási tanácsadó, 1958-tól kisebb vállalatok könyvelője

1973-ban másodszor nősül, özv. Skerlán Piroskával
1986–1998  között önálló adókészítői és könyvelői vál-

lalatot vezet.
2013. július 13-án elhunyt Cleveland, Ohio-ban.

1938–1942 között tagja a budai 7. sz. Erős Gusztáv cser-
készcsapatnak

1947-ben Pfarrkirchenben megalakítja és 1950-ig csa-
patparancsnoka lesz a 12. sz. Rákóczi Ferenc cserkészcsa-
patnak. Megbízást kap a főcserkész úrtól őrsvezetőképző 
tábor szervezésére és levezetésére. Meghívja Bodnár Gá-
bort kiképzőként, aki csatlakozik a csapathoz. Tagja lesz a 
Hontalan Sasok törzsének, melyből megalakul a Külföldi 
Magyar Cserkészszövetség. Részt vesz az első segédtiszt-
képző tábor szervezésében.

1948-ban, 1961–1963 és 1969–1973 között kiscserkész 
szakvezető

1949–1951 között Intéző Bizottsági tag, majd 1957–59, 
1961–63 és 1967–73 között ugyancsak betölti ezt a szerepet.

1949–1950 között a Gazdasági Hivatal vezetője
1950 decemberében összehív néhány cserkészvezetőt a 

clevelandi cserkészmunka beindítására, majd részt vesz az 
ottani magyar cserkészet megalapításában.

1951–1953 között katonai szolgálata alatt Németország-
ban, szabad idejében cserkészkedik.

1953–1954 és 1973-1977 között szövetségi vezetőtiszt
1954–1957 és 1958–1959 között Nevelési Osztály vezető

1956–1957 és 1965–67 között a 14. sz. Görgey Arthur 
cserkészcsapat parancsnoka.

1956-ban az első Jubileumi tábor parancsnoka
1960-ban a clevelandi cserkésztanya egyik alapítója
1966-ban a Jubileumi tábor parancsnoka
1967-ben a kiscserkész próbarendszer fő kidolgozója, és 

az első kiscserkészvezető-képző tábor kitervezője, meg-
szervezője és levezetője

1969–71 között a Sík Sándor Cserkészpark igazgatósági 
tagja, majd annak elnöke; a központi kiscserkészvezető-
képzés irányítója

1970-ben a Jubileumi tábor szervezője és parancsnoka
1969–1973 között szövetségi társelnök
1981–1997 között és 2001-től haláláig tb. elnök 
1977–1981 között szövetségi alelnök
1979-től Nagytanács tag  
1985–1987 között öregcserkész vezetőtiszt
1987–1989 között szövetségi ellenőr
1997–2001 között a Fegyelmi Bíróság elnöke
2004-ben közbenjár a Sík Sándor Parkban a kiscserkész-

épület (Nádas Ház) megépítésére szükséges anyagi támo-
gatás megszervezésében.

Egy Hontalan Sas megemlékezése Feribáról

Urak! Szövetségi Elnök Úr!
Kedves Család, Cserkésztestvérek!
Kedves Mindnyájan!
 
Jóllehet gyász és szomorúság van 

szívünkben, mégis hálaadással kö-
szönjük meg Istennek, hogy Beodray 
Ferencet, Ferit, azaz Feribát köztünk 
élni adta közel 86 évig. Benne olyan 

embert ismertünk meg, akinek lelki 
és szellemi integritásában, céltuda-
tosságában nem volt ingadozás. Az 
életfolytatás alapelemeit mindig tisz-
teletben tartotta, azokon hősiesen őr-
ködött, s azokat megyőződéssel élte 
meg példaképként sokak számára.

Valahol és valahogy úgy kezdő-
dött élettörténete a gyermekévek 

után, hogy a II. világháborút követő 
zűrzavarban a maga módján igyeke-
zett dolgokat rendbe tenni, éppen a 
cserkészeten keresztül. A bajor Tann-
Pfarrkirchen térségbe került magyar 
menekültek gyermekeit 18 évesen 
gyűjtögette cserkészcsapatba, hogy 
az ő cserkészélményeiből teremt-
sen élményeket azok számára, akik 
azokban a nehéz időkben könnyen 
elkallódhattak. Az 1946 tavaszán 
kibocsátott Főcserkészi Körlevélre, 
mely a magyar menekültek között 
lévő cserkészeket, cserkészvezetőket 

Az alábbit Beodray Ferenc gyászmiséjén mondta el Nt. Bernhardt Béla cscst., 
g. h. ev. főesperes, az Amerikai Magyar Evangélikus Konferencia főpesperese, 
Hontalan Sas, az ausztráliai 30. sz. Kőrösi Csoma Sándor cserkészcsapat örökös 
tb. parancsnoka és a KMCSSZ egyik tb. elnöke.
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hívta akcióba, Feribá cselekvően re-
agált, nemcsak magára vonatkozóan, 
hanem buzdítva azokat is, akikkel 
találkozhatott. Ha szabad így mon-
dani: ő fedezte fel Bodnár Gábort, s 
ő mutatta őt be a Főcserkész Úrnak. 
Ennek a találkozásnak az eredmé-
nye, hogy Gáborbá megbízatást nyert 
szélesebbkörű szervezkedésre, a Kül-
földi Magyar Cserkészszövetség élet-
re hívására és vezetésére.

Feribá eközben megbízást kap az I., 
a Passau-Waldwerkében 1947 máju-
sában megtartott őrsvezetőképző-tá-
bor megszervezésére és levezetésére. 
Innen íveli át cserkésztiszti szolgá-
lata az éveket, évtizedeket, hogy a 
szétszóratásban élő magyar ifjúsá-
got, akiket elérhetett, az Isten-haza-
embertárs-magyarság cserkészösvé-
nyeire irányítsa. Beletartozott abba a 
lelkes cserkészcsoportba, mely – Hon-
talan Sasok néven ismerten – mind 
tagjaiban egymás felé, mind a Szövet-
ség javára mintegy kiegészítő foga-
dalmat tett, hogy ott és akkor, ahová 
életük folyamata viszi őket, a cser-
készeszméket képviselik és szolgálják, 
amire, alig két-háromévi együttléti 
tevékenység után, a kivándorlásokkal 

került sor. Hontalan Sas volt található 
Európában, Észak- és Dél-Ameriká-
ban, Ausztráliában. Feribá clevelandi 
székhellyel élte cserkészéletét, viselve 
többféle tisztséget helyi, kerületi, és 
szövetségi szinten. Lényegileg gondja 
és figyelme, valamint kiváló szakis-
merete a kisgyermekek felé irányult, 
meggyőződve, hogy az elemista évek 

fogékonyságát megérintve kell tu-
datosítani maradandóan a cserkész-
szellemiséget. Ebben a körben mozog 
elsődlegesen, jóllehet vezetői szolgá-
latából más korosztályok is gazda-
godnak. Mint szövetségi vezetőtiszt 

A gróf Teleki Pál Magyar Cserkész Munkaközösség igazolványa (1948)

Téli tábor (1950), Bergen, Németország. Elől balról: Beodray Ferenc, Olgyay 
György, Bodnár Gábor, Marczell Árpád, Bernhardt Béla, Szathmáry Károly, 
Grósz Ferenc. Hátul balról: Kovács Gáza, Bravek Gyula, Mozga Gyula, Kovács 
Pál, Bócsay Zoltán, Bérces Béla

Az első őrsvezetőképző 
tábor emlékéből

Írták a jelöltek. A „Kolozsváros” c. népdal 
dallamára. ŐV-tábor, Guttenburg.

1947. október 28 - november 4.

Guttenburgban csoda esett.
Huszonkét lány beérkezett,
Kezdődik az ŐV tábor
Parancsnokunk Bodnár Gábor.

A sok lánnyal sok a dolga,
Egymagában nem is bírja.
De van neki ki segíti
A jó szívű Beo Feri.

Guttenburgnak kapu zárja
Madzaggal van becsinálva.
Kettősívelt csomót rája,
Ubulbá kötötte máma.
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egyideig a négy kontinensen műkö-
dő cserkészcsapatokra, cserkészekre, 
cserkészvezetőkre is hatást gyakorolt. 
Nevelő, irányító, és közéleti működé-
sének mind máig felmérhető eredmé-
nye van.

Példát mutat azonban az úgyneve-
zett polgári életben is. Mélyhitű ka-
tolikus keresztény, kiterjedt családját 
nagyon szerető és bőven ellátó, a csa-
ládi élet intézményét védő, embersé-
ges az elesettek iránt, magyarságához 
minden tekintetben hűséges, hivatá-
sában pontos, szorgalmas, becsületes, 
tekintélyt érdemlő, katonai szolgálata 
idején kötelességtudó és körültekin-
tő – azaz mindebből kell kitelnie a 
cserkészetbeni önkéntességének.

Már néhány éve megmutatkozó, 
s egyre súlyosbodó betegeskedé-
se, betegsége idején is többnyire a 
cserkészet ügye köti le. Többször és 
többféleképpen kapott elismerést a 
Szövetségtől – az elsők között volt a 
Teleki-érem kitüntetettje, valamint 
más társadalmi szervezettől, külö-
nösképpen a Szent László Rendtől, 
mely lovagkereszt adományozásával 
ismerte el munkásságát. Egyre gyen-
gülő állapotában a család aggodalma, 
felesége, Piri néni ápoló nagy szerete-
te veszi körül.  

Cserkésztestvérei, barátai is imá-
jukba foglalják. 86. életévében, bol-
dog házassága 40. évében szólította 
őt el közülünk Isten, hogy a Jézus ke-

reszthalálával nyert, ingyen való ke-
gyelem által foglalja el helyét az örök-
kévalóságban. Mindnyájunknak ez 
legyen vigasztalásul és reménységül. 
Az Ausztráliában élő másik Hontalan 
Sassal, Grósz Ferenccel együtt, akik 
még ittmaradtunk, két átértelmezett 
bibliai igével búcsúztatlak, szeretve 
tisztelt Sastestvérem. Az egyik jobbá-
ra cserkészeinkhez szól: “Ne feledkez-
zetek meg vezetőitekről; figyeljetek 
életük végére, és kövessétek hitüket” 
(Zsidók 13:7). A másik pedig mind-
nyájunkra vonatkozik: “Tudjátok 
meg, hogy ma nagy fejedelem esett 
el Izráelben” (2Sámuel 3:38). Ekként 
őrizzük Feribá emlékét. 

Beodray Ferenc, mindnyájunk Feribája 
Életrajza színes mozaik, egy színes életpálya, amit azok 

– főleg cserkészvezetők – jártak meg, akik a második vi-
lágháborút követően, hazájukat elhagyni kényszerültek.

Szegeden született, 1928. február 26-án. Az első három 
elemit Tatatóvárosban, a negyediket és az első három év 
gimnáziumot Budapesten, utána három évet Szegeden, 
majd a háború utolsó évében fél évet ismét Budapesten 
járt. A menekülés után a Passau-i Magyar Gimnáziumban 
egy évet töltött, és ott érettségizett. Mint a legtöbb emig-
ránsnak, neki is nehéz volt a kezdés. Az Egyesült Államok-
ba 1950 koratelén érkezik és Clevelandban telepedik le, 
esti egyetemre jár, miközben gyári munkásként keresi ke-
nyerét. De hamarosan eléri őt is – mint sok hasonló korú 
bevándorlót – a katonai behívó. 1951-től 53-ig szolgál, ami 
alatt visszakerül mint amerikai katona a nemrég menekült-
ként elhagyott Németországba, ahol egy páncélos hírszer-
ző alakulatban kap beosztást. Leszerelése után a clevelandi 
Union Carbide cég könyvelője lesz. Itt 32 évig dolgozik, 
majd 1986-ban önállósítja magát, adókészítő és könyvelő 
céget alapít, melyet 12 évig, nyugdíjba vonulásáig vezet.

Cserkészpályafutását 1937-ben, kiscserkészként kezdte 
a budai tanítóképző gyakorlati elemiben, majd 1938-tól 
1942-ig a budai 7. sz. Erős Gusztáv cserkészcsapat tagja 
volt. A háború után, 1946-ban a Passau-i Magyar Gim-
náziumban működő 9. sz. Teleki Pál cserkészcsapat se-
gédtisztje lett. A következő évben Pfarrkirchenben meg-
alakította a 12. sz. II. Rákóczi Ferenc cserkészcsapatot, 

melynek csapatparancsnoka lett. A csapat az akkori idő-
ben 73 fővel a Szövetség második legnagyobb csapata volt. 
Szintén 1947-ben a Waldwerke-i húsvéti őrsvezetőképző 
tábort szervezte, aminek levezetésére megbízást kapott 
vitéz kisbarnaki Farkas Ferenc főcserkész úrtól. A sok 
meghívott vezető között ott volt egy Bodnár Gábor nevű 
cserkész is kiképzőnek.

Misén a fenyőkatedrálisban, Sík Sándor Cs. Park (1974). 
Balról: Bodnár Gábor, Beodray Ferenc, lippai Rauch Ká-
roly, Jámbor Lajos, dr. Mattyasovszky Zsolnay Miklós, dr. 
Vareska György
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Feribá volt az, aki bemutatta őt a főcserkész úrnak. 
Gáborbának ebben a táborban végzett munkája győzte 
meg a főcserkészt arról, hogy őt bízza meg a külföldi ma-
gyar cserkészet megszervezésével és vezetésével. Feribá a 
csapatmunka mellett tagja lett a Hontalan Sasok törzsének 
is. Ebben a hőskorban a csapat parancsnoksága mellett az 
1948-ban megalakuló Magyar Cserkészszövetségben is 
számtalan szervezői és adminisztrációs feladatot ellátott. 
A Szövetség működésének minden funkciójában – a ve-
zetőképzéstől A mi Könyvünk kiadásáig – aktív és kulcs-
szerepet vállalt. Jelentős részben az ő munkásságának 
köszönhető az a sok siker és eredmény, amit az emigráció-
ban újraébresztett cserkészmozgalom azokban a mostoha 
években felmutatott.

Az USA-ba való kivándorlása után, 1951-ben a cleve-
landi magyar cserkészet megalapításában kulcsszerepe 
volt. A katonasághoz való bevonulásáig a Clevelandban 
újjáalakult 12. sz. II. Rákóczi Ferenc cserkészcsapatot ve-
zette. Ebből a csapatból szerveződött aztán meg később a 
14. sz. Görgey Arthur és a 22. sz. Bessenyei György cser-
készcsapat. 

Katonai szolgálata alatt egy évet Németországban töl-
tött, ahol szolgálati felelősségei mellett újra bekapcsoló-

dott az ott még tovább működő cserkészcsapatok munká-
jába. Táborokat látogatott meg szerte Németországban, és 
nagy része volt 1953-ban az első München mellett megtar-
tott nagytábor megszervezésében. Ezt a tábort már, mint 
távollétében megválasztott szövetségi vezetőtiszt látogatta 
meg.

1953 végén tért vissza Clevelandba, ahol azonnal be-
kapcsolódott a cserkészmunkába. Sokrétű szövetségi 
munkája mellett a 14. sz. Görgey Arthur cserkészcsapat 
működését segítette, parancsnoka is volt annak két ízben, 
1956-tól 1957-ig, valamint 1965-tól 1967-ig. Többször volt 
parancsnoka a nagy sikerű clevelandi cserkésznapoknak. 
Feribá „ötletgyár” és mindenütt szervező és kezdeménye-
ző volt. Ez adott lendületet sok személyével kapcsolatos 
cserkészmunka megindítására vagy továbbvitelére. 

Az 1956-os és 1966-os központi jubileumi tábornak 
szervezője és parancsnoka volt. Az utóbbira vonatkozó-
lag, több hivatalos kiadványban, tévesen, nem az ő neve 
szerepel. A későbbi jubileumi táborok sikeres szervezeti 
felállítása és programmenete is sokat köszönhetett Feribá 
gondolatainak és ötleteinek.

Szövetségi vonalon a kiscserkész munkában eltöltött 
évei 1967-től 1986-ig tartottak, noha hivatalos megbí-
zatása többszörös megszakítással 1948-tól 2003-ig. Az ő 
elképzelése volt a mintatáborok, kiscserkész keretmesék 
kezdeményezése, a kiscserkész próbaanyagban a Kis és 
Nagy Játék bevezetése, illetve a kiscserkészvezetők avatási 
szertartása. Szövetségi munkájában elsőként tervezte és 
szervezte meg a kiscserkészvezető-képzés intézményét, 
ami akkor teljesen új fogalom volt, és ami azóta is ered-
ményesen működik a Szövetség életében. Feribá a kiscser-
készet „apja” volt, neki köszönhető nevelői és kiképzési 
módszereinek évek óta felmutatott sikere. 

Hosszú évek cserkészmunkája után, 1986-ban vissza-

Bárdossy Vilibával (1960)

Teleki-ünnepélyen (1971)
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vonult a központi cserkészmunkából, és idejét, energiáját 
más magyar „civil” szervezetek és tevékenységek szolgála-
tába állította. 

Kezdeményezte a magyar családok hagyatékában hát-
rahagyott magyar könyvek összegyűjtését és azoknak a 
cserkésznapokon való kiárusítását. A clevelandi Cserkész 
Barátok Körének (CsBK) volt évekig az ellenőre. Elnöke, 
majd alelnöke lett a Magyar Segély Egyletnek. Bekapcso-
lódott a Magyar Társaság munkájába, ahol alelnökké vá-
lasztották, és e tisztséget 10 éven át viselte. A Szent László 

Társaságban az USA Törzs helyettes széktartója lett.
Beodray Ferenc 1954-ben lépett házasságra Dolesch 

Melindával, egy hasonlóan aktív cserkészvezetővel, akitől 
egyetlen fiúgyermeke, Ferkó született. Második házassá-
gában elvette özv. Skerlán Gyulánét, Piroskát, akivel 40 
éves boldog házasságban élt, és aki hosszú betegsége alatt 
nagy szeretettel és önfeláldozó munkával ápolta haláláig.

Szappanos István cscst., szöv. tb. elnök
(Forrás: Vezetők Lapja 108. sz.,

Fischer Viktor cikke alapján) 

A külföldi magyar cserkészet egyik 
vezéralakja és a „Hontalan Sasok” 
egyik utolsó tagja örökre elköltötöztt 
tőlünk. Mi idősebbek, de a nála kicsit 
fiatalabbak Beonak hívtuk, a még fi-
atalabbak pedig Feribának, ahogyan 
hagyományszerűen a cserkészetben 
az idősebb vezetőt szólítjuk, a kellő 
tiszteletet megadva. 

Halálával az egész külföldi magyar 
cserkészet gyászba borult. Valóban 
nagy ember volt, kiváló cserkész és 
vezető a cserkésztörvények megélésé-
ben, valamint az igazi tiszta lelkületű 
ember példamutatásában. A cserké-

szet volt az élete, még akkor is, miu-
tán már a gyakorlati vezetésből ki is 
esett. Jóformán minden vele való tár-
salgás a végén e témába torkollt. Al-
kotó és cselekvő ember volt, a gyakor-
lati cserkész megtestesítője, egyben a 
kiscserkészet szakembere is. Egyik 
összekötő kapocsa volt a háború előtti 
és utáni emigrációs, vagy ha úgy tet-
szik, a szórványban működő cserké-
szetnek, sőt  egyik   kezdeményezője    
az emigrációs magyar cserkészetnek. 

Kezdeti emigrációs cserkész éle-
téről itt csupán annyit, hogy a II. vi-
lágháború menekültjeként, 1946-ban 

bekapcsolódik a Passau-i Magyar 
Gimnáziumban működő 9. sz. Teleki 
Pál cserkészcsapat munkájába, ahol 
annak segédtisztje lesz. A következő 
évben megalakítja a pfarrkircheni 12. 
sz. Rákóczi Ferenc cserkészcsapatot 
és annak csapatparancsnokává neve-
zik ki. Később a clevelandi magyar 
cserkészet egyik alapító tagja is.

Mindig kiállt az elvei mellett, min-
denkiben kereste a jót, a közösség-
építő vonásokat. Amikor kellett, fel-
szólalt a helytelen magatartás vagy 
cselekvés ellen. Az emberek meg-
bíztak benne. Mindig jól megérezte 

„Beo” emléke

Clevelandi cserkésznapon (1967)

Bodnár Gáborral (1970)
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a cserkészvezetéshez hajlandóságot mutató fiatalokban a 
képességet-tehetséget, és szárnyai alá vette őket, sokszor 
cserkészpályafutásukat végigkísérve.  

 Még a hatvanas években többedmagával megalapozta 
az emigrációs magyar cserkészet kiscserkész próbarend-
szerét, amely az egyik legsikeresebb programjává vált. A 
külföldön felnevelkedő magyar cserkészek számára a rész-
letesen kidolgozott próbarendszer egyedülálló az emigrá-
ciós menekült cserkészszövetségek között is. 

De nem csak ez volt Feribá erőssége. Értette a cserkészet 
nevelési erejét, a mozgalom lényegét, lelkivilágát és céljait, 
valamint maga is ezt igyekezett saját életén át megvalósí-

tani. E sorok írója is igazi cserkész-mintaképnek tartotta, 
akinek saját életére is jelentős hatással bírt.

Vele eltávozott az Örök Hazába a külföldi magyar cserké-
szet egyik vezéralakja, aki az emigrációs magyar cserkészet-
ben meghatározó szerepet vállalt. Örökre beírta a nevét azok 
közé, akik tiszta gondolkodásukkal, erkölcsiséggel, önzetlen-
séggel, szívós munkabírással, mérhetetlen áldozattal és hoz-
záértéssel szolgálták a külföldi magyar cserkészetet. 

Élete legyen példa mindannyiunk számára, úgy is mint 
becsületes és egyenes magyar ember, s úgy is mint cser-
kész a Sík Sándor-i értelemben. R.I.P.

Fischer Viktor cscst., szöv. tb. elnök 

Ferit 1946 őszén ismertem meg, 
amikor a Passau melletti Waldwerke 
nevű DP, vagyis dípí (DP=Displaced 
persons, azaz a háború utáni hontala-
nok, országukból elmozdított, ill. el-
hagyni kényszerült személyek. Szerk.) 
táborban az érdemi csapatmunkát ő 
végezte az egyik első külföldi magyar 
cserkészcsapatban. Egy későbbi talál-
kozás révén bevonta a nagy cserkész-
múlttal rendelkező Bodnár Gábort, 
aki aztán sokezer magyar cserkészt 
magába foglaló intézménnyé fejlesz-
tette ki a külföldi magyar cserkészetet. 
Feri akkor érettségizett  a waldwerkei 
magyar gimnáziumban, én pedig ott 
kezdtem el a magyar gimnázium első 
osztályát. (Itt tudni kell, hogy akkori-
ban a gimnázium nyolc osztályos volt, 
s mi tíz éves korunkban kerültünk az 
első osztályba.) 

Az elmúlt közel hét évtized folya-
mán Ferivel gyakran találkoztam. A 
többedmagával megalapított cleve-
landi cserkészcsapatban én is több 
éven át cserkészkedtem egészen ad-
dig, amíg el nem kerültem Blooming-
ton, Indiánába, az ottani Hungaroló-
giai program keretében. 

Későbbi találkozásaink folyamán 
sokszor kértem Ferit, hogy írja meg 
az önéletrajzát, de valahogy ehhez se 

ideje, se energiája nem volt. Így aztán 
a történelem is sokat vesztett. Ennek a 
hiányát most érzem a legjobban, ami-
kor nekiálltam a dípí emigráció törté-
nete megírásának. 

Feri nagy ember volt, csak túl sze-
rény. Talán éppen ezért nem vállalko-
zott önéletrajza megírására. (Későbbi 
kérelemre megírta, a Vezetők Lapja 
108. számában [2011] „Neves cser-
készvezetők” alatt jelent meg. Szerk.) 
Ferikém, majd egyszer találkozunk.

Várdy Béla,
Pittsburgh, Pennsylvania,USA

Én is waldwerkei diák voltam, 11 
évesen, egészen 1950-ben Ausztrá-
liába való kivándorlásunkig. Ezért 
természetesen nagyon sok kedves, 
ifjúkori emlék van útizsákomban az 
iskoláról valamint a cserkészetről. 
Feribá volt egyike az akkori cserkész 
„bálványainknak”, különösen amikor 
létrehozták a „Hontalan Sasok” tör-
zsét és megfogalmazták annak célki-
tűzéseit. Hosszú sikeres élet után ha-
talmas cserkészmúltat hagyott maga 
után, amivel szebbé, tartalmasabbá és 
magyarabbá tette a diaszpórában élő 
magyar ifjúságot. Ezért sok köszönet-
tel, elismeréssel és szeretettel tarto-
zunk neki.

Azóta biztosan bejelentkezett a már 
régebben eltávozott „főcserkészeink-
nél” valahol a tejúton, ahol viszont-
láthatja Bodnár Gáborbát és Dolesch 
Gyuszi barátomat. Hiszem, hogy a 
magyarok Istene szeretettel fogadja 
be a többi már megérkezett magyar 
jócserkész közé, a „Jó munkájáért”. 

Zágon Lali,
Melbourne, Ausztrália

 
Hatvanas évekbeli cserkészkedésem 

alatt a cserkészsapkámon viseltem a 
6th Armored Cavalry jelvényét. Ezt 
egyszer Feri meglátta, és megkér-
dezte, honnan szereztem. Mondtam, 
hogy az Army Basic Training (katonai 
alapkézés) után Fort Knox, Kentucky-
ban szolgáltam. Kiderült, hogy évek-
kel azelőtt, Németországban ő szintén 
ebben az egységben szolgált. Találko-
zásainkkor mindig úgy köszöntöttük 
egymást, hogy „Szervusz ezredtársam”.

Muhoray Kornél,
Bay Village,
Ohio, USA

Feri volt az utolsó valódi, élő kapocs 
külföldi cserkészetünk hősi korszaká-
hoz. Ha annak idején nem lelkesíti 
fel Bodnár Gábort és nem áll mellé, 
ki tudja, léteznénk-e ma? Rengeteget 

Méltatások mások által
Az alábbi méltatásokat kivonatosan közöljük.
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adott. Nagyon fog hiányozni, de víg-
asztal a tudat, hogy már nem szenved. 
Emlékét mindannyian kegyelettel 
megőrizzük.

Némethy Judit, New York, 
New York, USA

Szomorú szívvel olvastam a hírt. 
Elvesztettünk egy hű magyart, egy 
értékes csekészvezetőt és jó barátot! 

HAZAMENT! Isten vele.... Emléke 
megmarad...!

Lukács Tibor, Tottenham, 
Ont., Kanada

 
Mint az érsekújvári fórumülésen is 

mondtam többeknek, mikor frissiben 
megkaptuk a gyászhírt, személyében 
ismét egy cserkészlegenda távozott a 
magyar cserkészetből. A Szlovákiai 

Magyar Cserkészszövetség együttérez 
veletek gyászatokban, mert ez egyút-
tal a közös gyászunk is, magyar cser-
készek közös gyásza szerte a világon! 
Sokat kaptunk munkásságának gyü-
mölcséből! Isten nyugosztalja Feribát, 
s lelkét ölelje magához, hisz bizonyára 
hazament Teremtőjéhez! Jm!

Kismedve, Dunaszerdahely, 
Szlovákia 

Kedves Cserkésztestvéreim!
Nagy megtiszteltetésnek vettem Globits Zsuzsi kérését, 

hogy előszót írjak a kiscserkész segédtiszti füzethez.
Hosszú évek próbálkozásai és megbeszélései elevened-

nek meg szemem előtt, a múlt, ahogyan idáig eljutottunk.
Amint tudjátok vagy tanulni fogjátok, a magyarországi 

ábrahámhegyi vezetői megbeszélésen (1940) fektették le 
hivatalosan az első kiscserkész próbarendszert a 8-11 éve-
sek részére.

Az első kiscserkész vezetőtiszt Ft. Kölley György volt 
(1944). Akkoriban kiscserkészvezető-képző, őrsvezető- vagy 
segédtisztképző táborok nem voltak. A kiscserkészvezető-
képzés őrsvezetői és segédtiszti fokon kimondottan a Kül-
földi Magyar Cserkészszövetség érdeme.

Az első háromnapos tábort (sátorvezetői, családvezetői) 
1949-ben Schildthurn/Tann-ban, Bajorországban, a laká-
som mellett tartottuk. Ez volt az első próbálkozás.

Már itt külföldön kért meg engem Bodnár Gábor, hogy 
állítsam össze a szervezői munkát a kiscserkészvezető-
képzéshez. Munkatársaim Beodrayné Dolesch Melinda 
és Doleschné Dósa Mária voltak, akikkel tartottunk egy 
próbatábort. Kilenc vezetőjelölt vett benne részt. 

Mi az ábrahámhegyi kiscserkész próbatervet vettük ala-
pul. Itt gondoltuk ki a RŐR-t (raj-őrs-raj) és a hét mód-
szer hozzáadását a próbatervhez, valamint a mintatábort, 
aminek segítségével a vezetőjelöltek a tanultakat gyako-
rolhatják. Ennek első kivitelezője, tervezője és vezetője 
Bócsayné Böőr Klára volt.  

Az első kiscserkészvezető-képző tábort Fillmore-ban ren-
deztük meg, aminek én voltam a parancsnoka. A 120 részt-
vevő kiscserkészvezetői “szak”-képesítést nyert. Mi azon-
ban szerettünk volna kiscserkész-őrsvezetői képesítést adni 
azoknak, akik sikeresen elvégezték a tábort és levizsgáztak. 
Ezzel a kéréssel az Intéző Bizottság felé fordultunk, amely 
kérésünket elfogadta. Így lett ez a fenti táborunk a KMCSSZ 
első kiscserkész-őrsvezetőképző tábora.

Évekkel később, több sikeres kiscserkész-őrsvezetőkép-
ző tábor után az Intéző Bizottság jóváhagyta a kiscserkész-
segédtisztképző táborok beindítási tervét. Azok, akik ezt a 
tábort sikeresen elvégezték, segédtiszti képesitést nyertek 
és tiszti fogadalmat tehettek. Ez a Gilwell-féle tábort vég-
zett segédtisztképző táborral egyenlő képesítéssel járt.

A tábori tapasztalatok alapján mindig javult a kiképzési 
anyag, új tervek születtek, amiket kipróbáltunk. A táborok 
után kiscserkész konferenciákat tartottunk, és ott beszél-
tük meg az újításokat. 

A mi kiscserkész-őrsvezetőképző táboraink és a cserkész-
vezetőképző táborok között az a legnagyobb különbség, 
hogy mi, vezetők és kiképzők a kiscserkészvezető jelöltek-
kel, közös tervek alapján és együtt vezetjük le táborainkat. A 
tábort ti, segédtisztek, közösen a vezetőkkel és a kiképzők-
kel, alakítottátok ki. Így jutottunk oda, ahol most vagyunk.

 Azzal a gondolattal adom kezetekbe ezt a kis könyvet, 
hogy legyetek a cserkészetünkön belül a kiscserkészvezető-
képzés keretének, családnak tagjai, és vezessétek tovább a 
kiscserkészeket!

 Ehhez kivánok Jó munkát!
 Beodray Ferenc cscst., 2008 

Előszó a Kiscserkész segédtiszti füzethez

Kiscserkész őrsi foglalkozáson a Huszonketteseknél
(Cleveland, 1987) 
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Drága Feribá…
Az én emlékeim 1967-ből erednek, amikor 16 éves ko-

romban szóltál, hogy „gyere vissza cserkészkedni”, és az 
óta is próbálom követni azt, amit nagymértékben tőled 
tanultam…

Vareska György volt édesapám, Te voltál cserkész apám.
És életemben most tegezlek először… Nem is jutott 

eszembe Téged tegezni, még akkor sem amikor egy báb-
színház fala mögött kuporodva előadtunk egy szöveget…
Vagy amikor amerikai kiscserkészvezetőkkel egy cleve-
landi templomnak pincéjében nyuszi füleket ragasztot-
tunk műanyag poharakra.

Annyi példa van arra, hogy Te mennyire barátnak, cser-
késztestvérnek tekintettél minket, és hajlandó voltál ve-
lünk vígadni és nevetni: Kedves emlékem, amikor tábor-
tűzi számban Te voltál a török basa és én a kakas… Vagy 
amikor rock tábortűz volt a vadászházban, Te is ritmikai 
tapssal kísérted a népet…

Tiszti konferenciára vittél engemet ás egy sereg más fia-
tal segédtisztet.

Tőled tanultam, hogy bármennyire lehet az ember ötle-
tes, jól megszervezett, ügyes cserkész, de ha nincs szíve, ha 
nincs humora, és nincs a gyerekek iránt őszinte érdeklő-
dése, akkor nem tud másokra hatni.

Nem csak előadtál a jó cserkészvezetésről, hanem élted 
is, gyakoroltad, és bemutattad. Itt vagyunk jó néhányan 
akik a Te példád által vezetők lettünk. Tőled hallottuk, 
hogy kisgyerekkel másképp kell foglalkozni ha azt akar-
juk, hogy legyen a cserkészetünknek utánpótlása. Ennek 
az érdekében nagyon sokat tettél, megalapoztad a cserké-
szetünknek erős jövőjét.

A kiscserkészetnek vonzó erejét Te építetted – sok mindent 
köszönhet Neked minden cserkész és cserkészszülő: kiscser-
kész őrsvezető- és segédtisztképző táborokat, próbaanyagot, 
keretmesét, foglalkozási módszereket, törvényeket…

Tudtuk, hogy milyen ötletgyár voltál, milyen emberis-
merettel rendelkeztél, mennyi jóindulat volt szívedben. 
Érzékeny ember voltál… ezért tudtál a gyerek nyelvén 
beszélni, átérezni azt, hogy milyen először távol lenni 
szülőktől, idegen helyen. Olyan türelmes, megértő vezető 
voltál, hogy előbb-utóbb kibékült az a kis emberpalánta új 
környezetével…  

Az újtól nem féltél: csak azért mert valamit idáig nem 
csináltunk, nem jelentette Neked, hogy ezen túl ne csinál-
juk... Tőled tanultuk meg, hogy ha valami hatásos, akkor 
használjuk javunkra...

Mindenben és mindenkiben a legjobbat és a legszebbet 
kerested. Számomra, amikor elmosolyogtad magadat, ak-
kor tényleg visszamosolyogtunk az Istenre.  Amikor már 
beteg voltál és a telefonon beszélgettünk, visszamosolyog-
tunk az Istenre… ezt a kiscserkész jelmondatot Veled ta-
pasztalhattuk.

 Ígérjük, hogy tovább fogunk cserkészkedni, hogy to-
vább fogjuk tisztelni a gyerekeknek a lelki életét. Hogy 
nem durváskodunk, nem engedjük bemocskolni azt, ami 
szép és nemes… Tiszta szívvel fogunk szolgálni… Mert 
tudjuk, hogy a heves szó, a meggondolatlan megjegyzés, 
a bántó beszéd mennyire árt… Téged veszünk cserkész-
vezetői példának, téged, aki kedves mosolyoddal, őszinte 
nevetéseddel, komoly gondolataiddal, mindig építettél, 
sosem romboltál.

Feribá, mindig több fog telni tőlünk, mert szerettünk, és 
emlékedet tisztelni akarjuk. Hiányozni fogsz.

Mészárosné Vareska Andrea cscst.,
Clevelandi körz. pk. 

A cserkészlelkület megtestesítője

Mindszenty bíboros fogadása, Cleveland (1974)
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Kiscserkészvezető vagyok, de 
nem clevelandi. Az 1990-es évek 
során többször voltam kiképző a 
kiscserkészvezető-képző táborokban. 
Ebben az időben ismertem meg sok 
kéknyakkendős vezetőt. A 2000-es 
Jubileumi Nagytáborban összehívtuk 
a Szövetség kiscserkész vezetőit, hogy 
átírjuk a próbarendszert és átgondol-
juk hogyan korszerűsítenénk mun-
kánkat. Itt a régi jó gárdából megis-
mertem Bócsay Klári nénit, Dolesch 
Linda nénit és másokat, akiknek 
nyomdokaiban jártunk, de Beodray 
Feribá nem volt ott.  

Mivel messze laktam Clevelandtól, 
Beodray Feribával nem találkoztam 
addig soha, csak a nevével és hírével. 
Hontalan Sas volt, a külföldi magyar 
kiscserkész mozgalom megálmodója. Ő 
alapozta meg a mi munkánkat és nevét, 
mint valamilyen legendát, már többször 
felidéztem a táborban. Mások mesél-
tek róla, hogy milyen kedves volt, hogy 
mennyire szereti a gyerekeket, hogy má-
sokkal szemben gyöngéd, de magával 
szemben szigorú.

2001-ben Clevelandban volt a 
KMCSSZ közgyűlése. Csapatparancs-
nok voltam és én is ott voltam. Kicsit 
késve a hosszú út után, beültem a 
cserkészház nagytermébe, ahol már 
folyt a gyűlés. Körbenéztem, hogy 
kik vannak ott. Voltak ott ismerős és 
számomra ismeretlen vezetők. Észre-
vettem, hogy egy pár asztallal odébb 
ült egy idősebb kéknyakkendős ve-
zető. Tudtam, hogy ez lesz Beodray 
Feribá, akiről olyan sokat hallottam. 

S mint Petőfi versében, egész reggel a 
gyűlésen „azon gondolkodám, hogy 
miként fogom szólítani” ezt a legen-
dás cserkészvezetőt. „És jutott eszem-
be számtalan szebbnél szebb gondo-
lat...” Hogy mondom majd neki, hogy 
„Marshall Tomi vagyok? Olyan sokat 
hallottam Feribá munkájáról. Nagyon 
örülök, hogy végre megismerhetem.” 

Közben szóltak, hogy be kell men-
nem a szavazóterembe, hogy leadjam 
a csapatom szavazatait. „Kis szobába 
toppanék...” s valaki mögöttem meg-
szólított. Megfordultam és ott állt 
Feribá. Így szólt: „Marshall Tamás? 
Beodray Ferenc vagyok. Olyan so-
kat hallottam munkádról. Nagyon 
örülök, hogy végre megismerhetlek.” 
Átölelt. Nem tudtam, mit szóljak. Ott 
„csüggtem szótlanul, mint a gyümölcs 
a fán...” Nem tudta, hogy ez fordítva 
kellett volna legyen? Nem tudta, hogy 

ő az a nagy ember, akit megtisztelte-
tés megismerni? Nem tudta, hogy ő a 
legenda?

Nem, nem tudta. De az volt, s ép-
pen ezért volt ő legenda. A legjobb 
vezetők sokoldalúak és ő is az volt. 
Vidám, de meggondolt. Határozott, 
de kedves. Türelmes és szerény. Ez 
volt Feribá. 

Mi kiscserkészvezetők ma egyik 
édesapánkat búcsúztatjuk, aki évti-
zedekkel ezelőtt megálmodta és le-
hetővé tette, hogy a legfiatalabb cser-
készeket megnyerhessük egy életre a 
mozgalmunknak. Köszönjük a sze-
retetteljes jó munkádat, amellyel arra 
tanítottál, hogy visszamosolyogjunk 
mindenre. Isten veled, Feribá!

A legjobbat!

Marshall Tomi cscst., a 
kiscserkészvezetői család hálás tagja 

Visszamosolyogni mindenre...

Dömötör Margóval (1985)

Semmiben sem nyilvánul meg 

olyan világosan az emberek 

jelleme, mint a játékban. 
Lev Tolsztoj
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E történelmi összefoglaló Chászár Ede cscst. naplófeljegy-
zései és levelezése, valamint a clevelandi cserkészet 25. és 
40. évfordulóján készült beszámolók alapján készült.

Két frissen bevándorolt cserkésztiszt, Császár Ede 
(1956-tól Chászár) kerületi vezetőtiszt Olaszországból és 
Beodray Ferenc csapatparancsnok Németországból 1951. 
január 14-én első ízben találkozott egymással a Terminal 
Tower épületében, hogy a cserkészmunka megindításáról 
beszéljenek. Összeszedve még néhány újonnan érkezett 
ismerőst, februárban Olgyay György lakásán, március 
elején pedig Császár Ede lakásán tartottak vezetői tanács-
kozást. E kis csoport volt a magja a helyi cserkészet meg-
alakításának.

A cserkészmunka megindításáról szóló körlevelet már-
cius 14-én postázták szét az újonnan érkezett magyar 
családoknak. Március végén volt az első őrsi összejövetel 
(Tigris őrs) a város keleti oldalán, Borosdy Gyula mérnök 
udvarában. Április 4-én Teleki-emlékünnepély volt Rosta 
Lajosék lakásán, a város nyugati részén. A hónap végén 
már a nyugati oldalon is folytak az őrsi összejövetelek. 
Május 2-án táborelőkészítő megbeszélés és 5-én tábor-
helyszemle volt a Boy Scouts of America chardoni cser-
készparkjában. Május 12-én pünkösdkor rendezték meg 
az első két napig tartó észak-amerikai magyar cserkésztá-
bort, két cserkész és egy rovercserkész őrssel.

A fuvarozást a szülők és rovercserkészek végezték, több-
szörös kerékcserével, mert a keresetből bizony akkor még 
csak erősen használt autókra futotta. 

Köztük volt egy öreg halottszállító autó is! A Magyar 
Cserkészszövetség központja a chardoni tábor előtt egy 
hónappal települt át Németországból az Egyesült Álla-
mokba, s így történhetett meg, hogy a tábort Bodnár Gá-
bor szövetségi vezetőtiszt is meglátogatta.

A három clevelandi őrs akkor még ideiglenesen egy csa-
patként szerepelt Beodray Ferenc parancsnoksága alatt, 
mint a 12. sz. II. Rákóczi Ferenc cserkészcsapat. A tábor 
után a szervezés nagy lendületet vett. Egymás után alakul-
tak meg a kiscserkész és leánycserkész őrsök is! A kiscser-
készeket Tóth Fejel András, a leánycserkészeket Temesvári 
Katalin, Csűrös Mária és Dolesch Melinda vezették. Utá-
na sűrű programok következtek: májusban őrsi portyák 
Chagrin Falls-ban, június első hetében ugyanott kirándu-
lás a kiscserkészek és leánycserkészek számára, augusztus 
18-19-én vezetői tábor Chardonban. 1951 nyarán ugyan-
akkor már vagy fél tucat észak-amerikai városban folytak 
a csapatalakítási kísérletek.

Szeptember 23-án a dr. Berkes Lászlónál megtartott 
vezetői összejövetel alkalmával Beodray Ferenc átadta a 
csapatot, majd bevonult katonának. A létszám pedig úgy 
megnövekedett, hogy két csapatot kellett alakítani. A nyu-
gatoldali csapat parancsnoka dr. Berkes László, a keletol-
dali csapaté pedig Császár Ede lett.

A csapatalakulásról készült jegyzőkönyv alapján a Ma-
gyar Cserkészszövetség a keletoldali csapatot 22. sz. Bes-
senyei György név alatt, az Amerikai Cserkészszövetség 
pedig a 114-es számmal, ugyanakkor a nyugatoldalit 14. 
sz. Görgey Arthur cserkészcsapat néven, az amerikai szö-
vetség pedig a 414-es számmal igazolta.

A clevelandi magyar cserkészet megalakulása

Feleségével, Piri nénivel (2004)
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Itt külön ki kell térni Császár Ede szerepére. A clevelandi 
csapatok megalakulásában neki döntő szerepe volt. A helyi 
cserkészet az ő kezdeményezésére indult meg, és mindad-
dig, amíg a Végrehajtó Bizottság a 22-es és 14-es csapatokat 
le nem igazolta, az ő szoros felügyelete alatt zajlott a cser-
készmunka. Kerületi vezetőtiszt lévén ő bízta meg Beodray 
Ferencet a csapatparancsnoki teendők ellátásával. Míg 
Feribá a gyerekekkel foglalkozott és táborozott, Csedebá 
kapcsolatba lépett a magyar egyházakkal és civil szerveze-
tekkel, megteremtette az Önsegélyző Egyesület keretén be-
lül a Szervező Testületet (ma Fenntartó Testület – a szerk.), 
csapatotthont szerzett a polgármesteri hivatal révén, és elin-
dította a leigazolás folyamatát a Magyar Cserkészszövetség-
nél és a Boy Scouts of Americá-nál.¹

A két csapat őrsvezetői 1952 februárjától májusig közös ve-
zetői kiképzésben vettek részt. 1952 áprilisában Bodnár Gá-

bor szövetségi vezetőtiszt, májusban pedig vitéz kisbarnaki 
Farkas Ferenc főcserkész szemlélte meg a csapatokat. Mind-
két csapat vegyescsapatként működött mindaddig, amíg a 
megnövekedett létszámból kifolyólag a leányok önálló csa-
patokat nem alakítottak. A két leányraj 1952 őszén, mint 34. 
sz. Zrínyi Ilona lcscs., 1957-ben a keletoldali leányraj pedig, 
mint 33. sz. Szilágyi Erzsébet lcscs. alakult meg.

A clevelandi magyar cserkészet megindulása 1951-ben 
nemcsak a clevelandi csapatok életében volt jelentős, ha-
nem ezzel indult meg a magyar cserkészet az Egyesült Ál-
lamokban, sőt egész Észak-Amerikában is.

¹ Chászár Ede levele Fischer Viktorhoz, 2011. június 10-én. A cím-
zett birtokában.  

ifj. Horváth Mihály cscst., volt  22. sz. cscs. cspk., et al., 
Cleveland, Ohio 

Ha az emlékezetem nem csal, 1950 
decemberében, Cleveland belváro-
sában találkoztam Beodray Ferivel 
és Olgyay Gyurkával, két frissen ide-
vándorolt cserkésztiszttel és Hontalan 
Sassal. Mivel én a háború után Auszt-
riába kerültem és ott cserkészkedtem, 
számomra az elnevezés, hogy „Hon-
talan Sas”, teljesen ismeretlen volt. De 
ismerkedő beszélgetésünkből, aminek 
a fő célja a cserkészet helyi beindítása 
volt, megtudtam, hogy kik a Hontalan 
Sasok és milyen küldetéssel megbízott 
cserkésztiszttel van dolgom.

Míg mi úgynevezett zöldfülű új ame-
rikások, munkakereséssel és az új ott-
hon megismerésével voltunk elfoglalva, 
addig Feri, Hontalan Sashoz méltóan, 
a clevelandi cserkészet megszervezését 
vette legfontosabb feladatának.

Hónapokkal később a sors úgy hoz-
ta, hogy Feri, Olgyay Gyurka, Kneffel 
Péter és Hess Ákos, bátyánk és párt-
fogónk segítségével egy Danielson 
és Co. elnevezésű gyárban kaptunk 
munkát. A gyárépület feliratán a vál-
lalat neve mint Danco szerepelt. Így 
hamarosan elneveztük magunkat a 
„Dankó Brigádnak”. Ez Ferit beleért-

ve mindannyiunknak nagyon tetszett 
és sokszor beszélgettünk róla, emle-
gettük, hogy egykoron mi is egy rej-
telmes szerveződésnek voltunk tagjai.

Első találkozásunk óta hosszú idő, 
több mint 62 év telt el. Ez idő alatt igazi 
jó barátság és cserkésztestvéri szeretet 
alakult ki közöttünk, amely megállta 
az idők viszontagságait és megpró-
báltatásait. Feri betegségének utolsó 

évében majdnem minden nap érint-
keztünk és beszélgettünk, nem annyi-
ra Feri hogylétéről és betegségéről, ha-
nem a cserkészetről. Az idő múltával a 
beszélgetések kezdtek megrövidülni és 
csak egy pár szóra változtak, röviddel 
mielőtt Feri barátom és cserkésztestvé-
rem hazaindult...

Bedy Balázs cscst., szöv. tb. elnök, 
Cleveland, Ohio, USA

A cserkésztestvér és barát

Bedy Balázzsal és ifj. Horváth Mihállyal (2004)
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Csak egy egyszerű, hálás és szerény köszönetet mon-
dok, – elsősorban a Jóistennek, – hogy Beodray Ferencet 
63 éven keresztül barátomnak nevezhettem. A 3. cserkész-
törvénynek élő példaképe volt számomra. Önzetlen segít-
ségére mindig számíthattam a rendben és a cserkészetben 
egyaránt, akármilyen nehéz helyzetbe is kerültünk. 

Kedves Feri, engedd meg, hogy így utólag köszönjem 
meg neked a sok jó tanácsot és segítséget amit nekem az 
évek során nyújtottál. Nyilvános köszönetet csak nagyon 
ritkán és nehezen fogadtál el, de remélem és hiszem, hogy 
ahol ma már vagy, az Örök Bírótól a kiérdemelt elismerést 
megkaptad. Az örök világosság fényeskedjék számodra! 
S majd ha a Jóisten végtelen irgalma megengedi, jövünk 
utánad a mennyországi cserkészcsapatba. 

Rendtársi és cserkészszeretettel:
v. Falk Viktor cscst., 

szöv. tb. eln., Szent László Rend törzsszékkapitány és 
h. főkapitány 

A Szövetségtől:
•	 Jó munkáért! Teleki-emlékérem (1960),
•	 Jubileumi oklevél (1970),
•	 Rákóczi-emlékérem (1975),

•	 Jubileumi emlékérem (1980),
•	 Külön díszoklevél a központi (New York-i) cserkész-

bálon tartott hagyományos kitüntetési alkalommal, 
kimagasló és életre szóló cserkészmunkájáért (1998), 

•	 Nagy Lajos-emlékérem (2005).

A Clevelandi Cserkész Barátok Köré-től (CsBK):
•	 Csodaszarvas Díj, “Életreszóló teljesítmény kategó-

ria”: Díszoklevél a clevelandi magyar cserkészmunka 
létrehozójának és elindítójának fél évszázados mun-
kájáért, amelyet a magyarrá nevelés és a cserkészet 
érdekében kifejtett (2001).

A Hunyadi Mátyás Öregcserkész Munkaközösségtől:
•	 Pro Patria in Exteris emlékérem, az angolnyelvű, ma-

gyar történelmi tárgyú könyvakciónak lelkes támoga-
tásáért (d.n.).

 Más szervezetektől:
•	 Szent László Társaság: Szent László lovag (1967), Lo-

vagkeresztes lovag (1977),
•	 Magyar Harcosok Bajtársi Közössége (M.H.B.K.): 

Emléklap az emigrációban több éven át eltöltött ön-
zetlen munkájáért, hazaszeretetéért, az M.H.B.K. tá-
mogatásáért (1998),

•	 Elismerő és dícsérő oklevél több más magyar szerve-
zettől. 

A Szent László Rend nevében

Kitüntetései

Mindszenty bíboros látogatása Clevelandban (1974); 
b-j: Simonyi Viktor, Goda Mária, hátul Dunajszky Ella, Vareska 
Andrea, Borodsyné Mód Erzsébet, D. Dósa Mária, Beodray Fe-
renc, v. Bócsay Zoltán. Balra alul, háttal: Mindszenty bíboros
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GyáSzJELEntÉS

U
Fájó szívvel, de Isten akaratában való megnyugvással tudatom, 

hogy drága jó férjem

Beodray Ferenc
szerető férj, apa, nagyapa, dédnagyapa és

a Külföldi Magyar Cserkészszövetség cserkészcsapattisztje, a Hontalan Sasok törzsének tagja 

életének 86-ik évében, 2013. május 11-én, Cleveland, Ohioban, 

hosszú betegség és gyengélkedés után visszaadta nemes magyar lelkét Teremtőjének.

Búcsúzunk tőle június 1-én de. 11 órakor, gyászmise keretében

a clevelandi Szent Imre római katolikus templomban (1860 West 22 Street).

Hamvait a Sunset Memorial Park temető magyar részében helyezzük örök nyugalomra.

Gyászolják:

Felesége: Kmetty Piroska

Fia és menye: Beodray Frank és Karen

Unokái: Wadasné Beodray Kriszta, Beodray Andrea és Beodray Kaitlyn

Dédunokái: Wadas Ryan és Wadas Sophia

Mostoha fia és leányai: Skerlán Gyula és felesége Sheila, Soltayné Skerlán Piroska és férje István, 

Skerlán-Viiberg Marika, és azoknak gyerekei

Emese, Andrea, Endre, Elizabeth, Alexander és unokái. 

Megfáradt lelkét ölelje magához az Úr!
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Fischer Viktor: Neves cserkészvezetők – Beodray Ferenc cscst. (Feribá), Vezetők 
Lapja, 108. sz. 2011, 11-14. old.

Marosvári Attila: Az emigrációs magyar cserkészet története, 1946-1956. A Magyar 
nyelv és kultúra Nemzetközi Társasága, Budapest, 2004.

Nádasné Ormay Gabriella: Hazamentek – Gaydánné Beodray Melinda, Vezetők 
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Szétszórt Árvalányhaj. A magyar cserkészet 20 éves krónikája 1946-1966, Magyar 
Cserkész Szövetség Nagytanácsa. Szerk: Lippóczy Miklós, Németh Nándor, Sisa Ist-
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Ennek a számnak a nyomtatási költségeit a Bethlen 
Alap és a clevelandi Cserkész Barátok Köre (CsBK) 

fedezte. Köszönjük!

Az előző (112.) számunkban található sajtó- és tárgyi hibákért olvasóinktól 
szíves elnézést kérünk. Az elektronikus kiadásban helyesbítettük őket.


