










AMBOREE
BUDAPEST- GODOLLO 
1933

s z e r k e s z t e t t e : RADVÁNyi KÁLMÁN Dr.

K I A D J A :  A IV. V I L Á G J A M B O R E E  T Á B O R P A R A N C S N O K S À G ,  B U D A P E S T



1 3 4 S 6 S

..Élet“ irodalmi és Nyomda Rt. Budapest, 1., Horthy Miklós-út 15. —  igazgató; Lalszky Jeaó



A Csodaszarvas nyom ában.

A regebeli fehér szarvas elérhetetlen, de előbbre visz. A monda 
szerint a magyarok ősét a csodaszarvas vezette új hazába. Van-e 
ennek a „szent állat”-nak cserkészértelme? Mért épen ezt válasz
totta jelvényének a magyarországi Jamboree? B. P., a „Chief” ezt 
az értelmezést adta a csodaszarvasnak: „Az ősmagyarok követték 
a fehér szarvast, de nem azért, hogy megöljék, hanem mert új 
utakhoz, új kalandokhoz vezette őket s az üldözés öröme a boldog
ság ösvényére vezetett. A fehér szarvast mint a cserkészjellem szim
bólumát tekinthetjük. Fölfelé szökellve vezet benneteket, átugorja 
a nehézségeket, szembenéz új kalandokkal, melyekre a cserkészet 
magasztos céljainak követése közben akadtok. És ez a küzdelem 
hozza meg számotokra a boldogságot. A magasztos célok pedig: 
Isten, hazátok és embertársaitok iránti kötelességeitek egész szív
vel való teljesítése, a cserkésztörvények szerint való élet. így mind- 
egyitek előmozdítja Isten országát ezen a földön, a béke, a jóaka
rat uralmát az emberek között.”

A csodaszarvas tehát Isten földi országa felé vezeti mindazo
kat, akik Gödöllőn találkoztak, —  s azokat is, akiket Gödöllő szel
leme megihletett. A magyar mindig álmokat kergető nép volt: —

a cserkész is megálmodja a szebb jövőt s kergeti a szép álmot. 
S az álom megvalósul.

Az új haza a B. P.-féle jóakarat és béke országa. Ebbe az új 
hazába vezessen bennünket a magyar rege fehér szarvasa!

A gödöllői világtábort a szeretet építette.

A IV. világtábort valaki elnevezte a szív táborának. Igaz, hogy 
volt Gödöllő gyönyörű parkjaiban s erdejében gazdagon fölsze
relt üzletváros; volt a Jamboree-nak gazdasági szervezete; rend
őrsége; tűzoltósága; autóparkja; voltak elektromos művei, víztar
tályai; —  egyszóval a prózai valóság talaján álltak a sátrak: —  
mégis úgy érezzük, hogy ennek a sokágú organizmusnak a szív 
lüktetése adott életet.

Dr. Papp Antal, a Magyar Cserkészszövetség elnöke ezt 
mondta:

„Szép ez a tábor. Talán nagyon is szép egy cserkésztábornak. 
Ne feledjük el azonban, hogy a szeretet építette s az tette ilyen 
széppé, —  az a szeretet, amelyet a magyar cserkészet érez azok 
iránt, akiknek építette.”

A szeretet itt vendégszeretet formájában nyilatkozott meg. 
Elmondhatjuk, hogy a magyar vendégszeretet meleg légkörében 
jól érezte magát minden külföldi cserkésztestvérünk. Voltak olyanok, 
akik —  saját bevallásuk szerint —  bizonyos tartózkodó aggoda
lommal lépték át a magyar határt: —  de mikor belesodródtak a



A világ föcserkésze, 
Baden-Powell új cser- 
készértelmet adott a 
magyar ősmondák mi- 
thikus csodaszarvasá
nak. ,,A fehér szarvas 
vezessen benneteket a 
béke és jóakarat or
szágába/*

(Az emelvény mel
lett balra vitéz Farkas 
Ferenc vezérkari főnök 
áll, jobbra dr. Sztrilich 
Pál, az emelvényen 
gróf Teleki Pál, B.-P. 
A fehér szarvast Mol
nár Frigyes dr. tartja.)

Baden-Powell, the 
Chief Scout of the 
World, has given a 
new meaning to the 
Miraculous Stag of

Hungarian Legend: 
,,May the White Stag 
show you the way to 
the Land of Peace and 

Goodwill!“
Baden-Powell, le Chef 
Scout du Monde a 
donnée une nouvelle 
interprétatian au Cerf 
Miraculeux des légen
des hongroises: „Que 
le Cerf Blanc vous 
conduise vers le pays 
de la paix et de la 

bienveillance!**
Baden-Powell, der 

Chief Scout, hat dem 
Wunderhirschen der 
ungarischen Sage eine 
neue Pfadfinderbedeu
tung gegeben: „Es
führe Euch der Wun
derhirsch ins Land des 
Friedens und Wohl

wollens!**

(Fotocsoport fölv.)
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szeretet forró áramába, az ö arcuk is földerült. Simánek cseh pa
rancsnok az „Ohlas od Nezárky” hasábjain valóságos ódát zeng 
arról a testvéri szeretetről, amellyel fiaink fogadták őket. „Meg kell 
csodálnunk a magyar cserkészek nagy szolgálatkészségét” — írja 
többek közt. A belga „Le Scout” külön számot szentel a gödöllői 
s magyarországi vendégszeretetnek. A francia cserkészszövetség 
vezetője kiemeli a „magyar mosoly”-t. Az örmény parancsnok a 
„szivélyesség”-et köszöni levelében. A salzburgi vezetőtiszt írja: 
„Ilyen vendégszeretetben még soha, sehol nem volt részünk.” — 
Az egyik angol parancsnok szavait idézem: „Soha, de soha se 
tudjuk elfeledni azt a kedvességet és vendégbarátságot...” A svéd 
föcserkész a „pillanatig sem szünetelő jóakarat”-ot magasztalja. 
A dán cserkészszövetség megbízottja így nyilatkozott: „...Sohasem 
fogjuk elfelejteni azt a szívélyességet, amellyel mindenki fogadott, 
akár cserkész, akár nem-cserkész, akár öreg, akár fiatal; akár sze
gény, akár gazdag. Úgy látszik, egész M agyarország összefogott, 
hogy a külföldi cserkészek részére tökéletes ünnepéllyé varázsolja 
a ]am boreet.,t Az észt főcserkész mondja: „Felejthetetlen élmény 
a magyarok szívélyessége és barátsága.” Az indiaiak parancsnoka 
így ír: „Legnagyobb benyomást reánk a magyarok jószívűsége 
és mindig változatlan szívélyessége tette.” Az angol cserkészve
zetők Lapjában (The Scouter) olvassuk: „Kedves magyar ven
déglátó gazdánk iránt érzett hálánkat és csodálatunkat szavak 
nem tudják megfelelőképen kifejezni. Magyarország Kormányzójá
tól kezdve a Jamboree-t látogató közönség legalacsonyabb rendű 
egyénéig, — a táborparancsnokságtól kezdve a legkisebb magyar 
cserkészig mindenki oly szeretetreméltóan fogadott, aminek jellem
zésére nem találok szavakat...” A lengyel cserkészlap (Na Tropie) 
a „kivételes udvariasságot s vendégszeretetet” dicséri. Végül B. P. 
is kiemeli a „magyar közönség s a magyar cserkészek különleges 
szívélyességét”.

íme, ez a néhány ötletszerűen kiragadott adat is bizonyítja, 
hogy a IV. Világtábor a szív, a szeretet, a vendégszeretet tábora 
volt. Ez egyik különlegessége.

A cserkészetnek, a világ legnagyobb súlyú pedagógiai moz
galmának igen sok értéke van. Ha sikerült e mozgalom szellemi 
kincstárát a különleges magyar vendégszeretet érzületével gazda
gítanunk, — boldogok vagyunk. A magyar vendégszeretet vissz
hangját bizonyára meg fogjuk találni az V. Jamboree-n.

Az eg ész  o rsz á g  Ja m b o re e  Î

A Táborparacsnokság két évvel ezelőtt kiadta a jelszót: „Azt 
akarjuk, hogy az egész ország Jamboree legyen. Nemcsak azok 
vesznek részt benne, akik ott lesznek Gödöllőn, hanem minden ma
gyar cserkész szerte az országban. A külföldiek kirándulásaikon 
eljutnak az ország minden részére s mindenegyes magyar cser
késznek készen kell lennie a külföldi cserkészek fogadtatására.”

A táborparancsnokság utasítását nyitott szívvel fogadták a 
csapatok, de nyitott szívvel fogadta az egész magyar társadalom is. 
A Jamboree föltárta az egész világ előtt azt a szerencsés kapcso
latot, amely nálunk a cserkészet s a társadalom között fönnáll. A 
cserkészet Magyarországon nemzeti ügy. A magyar cserkész mö
gött ott áll az államhatalom, a pedagógiai intézmények, a vallás
felekezetek erkölcsi testületéi s a szülők megszervezett gárdája. 
A cserkészet a magyar sors hordozója.

Ez az oka annak, hogy a világ négy tájáról idesereglett cser
készeket a magyar társadalom s a hivatalos Magyarország is 
vendégeinek tekintette s úgy is bánt velük. Minderről még lesz 
alkalmunk szólni, amikor a csapatok vidéki kirádulásait ismer
tetjük.

A Jamboree hangulata szétáradt az egész ország területére. 
A Jamboree-mosoly ott fénylett minden magyar arcon. A B. P. 
által hangoztatott jóakarat („good will”) betöltötte a magyar 
városok, falvak, tanyák népét.

Ez a IV. Jamboree másik különlegessége!

B ad en  Pow ell m a g y a r m eg világ ításb an .

B. P.-t az egész világ magáénak vallja. A „Jamboree-Magyar 
Cserkész” ezt a képet adta róla, mikor magyar földre lépett:

„Ez az ember az, akit legjobban szeretnek, mert azok sze
retik, akik legjobban tudnak szeretni: — a gyermekek.

Ez az ember az, akiről mindenki tudja, hogy angol, és mégis 
a francia fiú franciának, a magyar magyarnak, a hindu hindunak 
érzi, mert mindegyikkel a maga nyelvén beszél: a fiú nyelvén.

Ez az az ember, akinek 70. születésnapját világszerte meg-
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ünnepeltük és mégis minden fiú úgy érzi, hogy fiú ö is, mert mind
egyikükkel úgy beszél, mint fiú a fiúval.

Mindenki tudja, hogy kemény, harcos katona, és mégis ő a 
„béke harsonása.“

Baden-Powell beköltözött a magyarok szívébe, — mint az a 
másik nagy angol, akit szinte magyar klasszikusnak érzünk: Sha

kespeare.
Viszont Baden-Po

well is beengedte szívébe 
a magyarokat. Igen sok 
megnyilatkozása bizonyít
ja ezt. Szereti a magyar 
cserkész kedves humorát, 
közvetlenségét, nyíltszí- 
vüségét. Szereti a magyar 
külsőségeket is, amelyek 
a bensővel, a lélekkel szo
ros kapcsolatban vannak.

De szereti B. P. magát 
a magyar népet is. Mikor 
a gödöllői járás falvainak 
a népe fölvonuit a Kor
mányzó és B. P. előtt, 
igen kedves dolog történt.

A virágok színeibe és 
pompájába öltözött ma
gyar lányok végeszaka- 
datlan sora következett 
épen. B. P. fölkelt a 
kormányzói páholyban s 
gyors léptekkel leszaladt 
az Aréna mezejére. Film
gépjét (minden cserkész 
ismeri ezt a kitűnő gépet) 
nekiirányította a gyönyö- 

(Vörösváry i. föiv.) rű menetnek s hosszú 
Baden-Powellt elhalmozták ajándékokkal. ideig fényképezett Maid 
B.-P. was overwhelmed with presents. .„ V o l u .*B.-P. a été accablé de cadeaux. visszatért helyére s meg-

B.-P. bekam eine Unmenge von Geschenken. hatottan mondta:

— Hálát adok Istennek, hogy megérhettem ezt a Jamboree-t. 
számomra a legszebbet, mert nem hiszem, hogy ilyen gyönyörű 
képet látok még valaha az életben.

A gödöllői lányok küldöttsége egy nagy piros szívet ajándé
kozott B. P.-nek.

S az öreg Chief boldogan vette kezébe a magyar szívet.
A Jamboree ideje 

alatt igen sok ajándékot 
kapott postán is B. P., 
nem említve a naponkint 
érkező kétszáz-kétszázöt
ven levelet. Szegedről egy 
napon epresszcsomag ér
kezett. Amikor B. P. föl
bontotta, gyönyörű rózsa
csokor bontakozott ki be
lőle. Vizes moha védte a 
rózsákat az elhervadás el
len. Jót mulatott a Chief 
azon az ajándék-tárcán, 
amelyhez a következő 
használati utasítást mel
lékelte a csomag föladója:
„Az erszényt ki kell nyit
ni, a pénzt be kell tenni, 
és ha becsukják, a pénz 
nem esik ki belőle.“

Hogy a magyar közvé
lemény mit tart Baden- 
Powellról, mutatja a kö
vetkező idézet egyik na
pilap cikkéből:

„Ez a gyönyörű ősz 
ember kiáll a vezéri sátor 
elé; a szennyes 1933 tü
lekedésében fény ragyog (Vörösváry i. föiv.)
az arcán, hasonlóan Péter Baden-Powell ajándéktárgyainak egy része.

»->t-'r-A v * DAmn rx Some of the Souvenirs given to B.-P.Szent arcához Róma fO- Quelques souvenirs que B.-P. a reçus,
lőtt; — S küldetésének Einige Andenken, die dem Chief geschenkt wurden
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rj . (Az Est fölv.)
„ E z  az ember az, akit legjobban szeretnek, —  mert azok szeretik, akik legjobban tudnak 

szeretni: —-  *a gyermekek.“
,,Here is the best-beloved of Men, —  because beloved ,by whose affections are warmest: 
by Children.“ —  ,,Voici l'homme le mieux aimé, —  parce qu’aimé par ceux qui savent 
aimer avec le plus de ferveur: les enfants.“ —  „Der beliebteste Mensch, —  da er denen 

beliebt ist, die sich am besten an das Lieben verstehen: den Kindern.“



huszonötödik esztendejében érzi, 
hogy megépítette, amire külde
tett: — a szívek egységét. A 
magyar ég sugározza be ezt a 
szép öregembert; sziklacsoport 
áll a háta mögött s a sziklacso
port csúcsán a magyar Szent 
Korona ragyogja az egyetemes 
emberi fényt. S ebben az or
szágban, amelyet torkon raga
dott a gyűlölet, az emberi sze
retet ül diadalt erdőn, sziklán, 
koronán s a világ ideküldött 
fiainak a szívén. És az ős böl
cső, a természet egységbe fogja 
s egyképen ringatja álomba 
őket.“

M ag y aro rszág  
K o rm án y zó ja  s a  Ja m b o re e

Nagybányai v. Horthy Mik
lós, Magyarország kormányzója 
teljes mértékben magáévá tette a Jamboree ügyét. Mikor Gödöllőre 
esett a parancsnokság választása, Teleki Pál gróf főcserkészünk a 
Kormányzó úr őfőméltósága engedélyét kérte, hogy a kastély 
parkjában táborozhassunk. A magyar cserkészet fővédője azt kí
vánta, hogy a Jamboree oly időben tartassék, amikor ő is jelen 
lehet. Ablakai alatt akarta látni a Gödöllőre sereglett cserkészeket.

A megnyitás ünnepélyén a Kormányzó úr őfőméltósága is 
részt vett; lóháton elvonult a csapatok előtt s emlékezetes beszé
dével megnyitotta a Jamboree-t. Augusztus 9-én háromórás sétát 
tett a táborban s meglátogatta a külföldi s a magyar cserkészeket, 
elbeszélgetett velük s érdeklődésével, kedvességével fölvillanyozta 
a tábort. Úgy viselkedett, mint házigazda, aki szívén viseli ven
dégei jólétét.

A táborozás befejezése után Teleki Pál gróf főparancsnok

A Chief dísz-sátra a Szent Koronát tartó szírt tövében. (Főt csouo i folv.)
The Cinci scuuts State lem at tlie root ol tue noly Crown Monument. 
—  La tente ornementale du Chef Scout au pied du monument de la sainte 
couronne, i— Das Ehrenzelt des Chief Scout beim Denkmal der heiligen Krone.

úrhoz intézett elismerő leirata 
azt bizonyítja, hogy őszintén 
örül a Jamboree sikerének s 
hogy méltányolja azt a szolgá
latot, amelyet cserkészetünk a 
magyarság ügvének tett.

Kedves Gróf Teleki!

A magyar cserkészet kitiinö 
szervezése és cserkészeinek ki
váló teljesítményei vezettek ah
hoz az örvendetes eredményhez, 
hogy az idén nálunk tartotta vi
lágtáborozását az a gyönyörű 
intézmény, amely a fiatal lelkek  
nevelésén keresztül a nemzetek
nek az igazi emberi értékek mél
tánylásán, az igazságon és köl
csönös megértésen alapuló bé
kés együttélését van hivatva le
hetővé tenni a jövö nemzedékek 
életében.

Az alapos, körültekintő, fá 
radhatatlan szervező munka és 

cserkészeink kötelességtudó , bajtársias, lelkes magatartása most is 
meghozta gyümölcsét a világtáborozás példás sikerében, ami nem
csak a magyar cserkészet vezetőinek, munkásainak és barátainak 
szivét tölti el bü szkeséggelhan em  egyúttal ismét tisztességet, be
csületet s eléggé nem értékelhető megértést és rokonszenvet szer
zett a magyar névnek.

Nem mulaszthatom el, hogy külön kiemelve azt a nagy szol
gálatot, amelyet ezzel cserkészetünk a magyarság ügyének tett, 
őszinte örömömnek adjak kifejezést a világtáborozás szép ered
ménye felett.

Abból a sikeres munkából, amelyet a magyar cserkészet meg
szervezése és kifejlesztése után most a világtáborozás előkészí
tése és nagyarányú lefolyásának minden szempontból a részletekig 
menően tökéletes megrendezése jelentett, ön  és vezérkara a gon-
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• Fotocsoport fölv.)
B.-P. világhírű kudu-kürtje: a béke varázs-sípja.

B.-P.'s famous Koodoo Horn, the Pipe of Peace.
La célèbre corne koudou de B.-P.: le fifre de la paix.

B.-P.’s berühmtes Kudu-Horn: die Pfeife des Friedens.

(Dr. Gundrum K. fölv.)
hurthy Miklós, Magyarország kormányzója, mint „házigazga“ . 

Nicholas Horthy, the Regent of Hungary walked about the camp 
as a real Host would. —  Nicolas Horthy, régent de Hongrie, 
fréquentait le camp en vrai hôte. —  Nikolaus v. Horthy, der Reichs

verweser Ungarns ging als Gastgeber im Lager umher.
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dos körültekintő vezetés és irányítás nehéz feladatának ellátásával 
önzetlenül és áldozatkészen oroszlánrészt vállaltak magukra.

Amidőn ezért önnek az egész nemzet nevében meleg köszö
net emet fejezem  ki, egyúttal arra kérem, hogy mindazoknak, akik a 
világtáborozás sikerének biztosítása körül munkálkodásukkal köz
reműködtek, őszinte elismerésemet tolmácsolja.

Szívből kívánok továbbra is jó munkát.
Gödöllőn, 1933. évi augusztus hó 21. napján.

Horthy s. k .
Gömbös s. k.

A Kormányzó Ur öföméltósága ezen leiratát díszes kiadás
ban mindazon cserkésztisztek megkapták, akik a Jamboree szerve
zési munkájában kitűnő munkát végeztek.

A cserk észh o n fo g la lás előzm ényei.

Ősi magyar szokás szerint a gödöllői „honfoglalását is elő
őrsök, út-egyengetők kiküldése előzte meg: van-e ott víz, fü, jó 
talaj. Az előőrsök Magyarország minden táját kikémlelték, — végül 
is Gödöllő mellett döntöttek.

Miután az 1931 -i VI. nemzetközi konferencia Badenben a jelent
kező nemzetek közül (Amerika, Csehország, Hollandia, Ausztrália, 
Magyarország) minket bízott meg a IV. Jamboree megrendezésé
vel, — a Szövetség hozzáértő tisztjei helyet kerestek a nagymé
retű cserkészösszejövetel számára. A Balaton, a Duna szigetei, a 
Bükk s a Mátra, Tata vidéke, Budapest közvetlen környéke jöhe
tett számításba, de egyik sem nyújtott annyi előnyt, mint Gödöllő.

Gödöllő közel van a fővároshoz, könnyen megközelíthető (napi 
százezer ember látogatását tudja szükség esetén lebonyolítani a 
három vasútvonal s a három mtíút) ; — azonkívül a királyi park, 
az Erzsébet-park, a Korona-uradalmi erdők teljesen megfelelnek a 
Világtábor céljainak s igényeinek. A premontrei gimnázium s a 
város középületei, iskolái' a táborparancsnokság összes szervei s 
a delegátusok számára kényelmes elhelyezkedést biztosítottak. A 
vidéken több fürdő is van; azonkívül elég játéktér s a fölvonulá
sokra alkalmas síkság.

Végül Gödöllő vezetői és közönsége minden áldozatra készek

voltak, hogy a világ ifjúsága kellemes emlékekkel hagyja el ha
zánkat a Jamboree után.

1931. aug. 4-én a M. Cs. Sz. elnöki tanácsa a IV. Világjam- 
poree táborparancsnokául gróf Teleki Pál tb. főcserkészt kérte föl.

Teleki Pál gróf e perctől kezdve minden erejét a Jamboree 
előkészítésének szentelte. Munkatársai voltak dr. Papp Antal orsz. 
elnök, dr. Szukováthy Imre, egy ideig Vidovszky Kálmán (meg
halt 1932.), dr. Zsembery Gyula, dr. Fodor Ferenc, Ulbrich Hugó, 
vitéz Faragó Ede, dr. Major Dezső, dr. Kosch Béla, dr. Molnár Fri
gyes, dr. Borsiczky Sándor, Schrank Endre és Gerö László. Vezér
kari főnöknek vitéz Farkas Ferencet kérte föl a táborparancsnok.

A vezérkar irányítása mellett tervszerű munka folyt; a sok
féle probléma megoldása nagy körültekintést kívánt. Melyek vol
tak a megoldandó problémák?

Minthogy a Jamboree vidám élete nagyrészt e nehézségek le
küzdésétől függött, meg kell velük ismerkednünk. A Jamborec- 
mosolynak vannak gazdasági és technikai föltételei. A nemzetközi 
barátkozások virágerdeje csak kellőképen előkészített talajon tudta 
ezerszínű pompáját kibontani. A Jamboree-hoz nem elég a park, az 
erdő, a pázsit. A szervezés, a rendezés, az „országalapítás“ elő
munkálatai nélkül nem sikerült volna a Jamboree.

Lássuk röviden a megoldandó (azóta persze már megoldott!) 
föladatokat.

1. Diktatúra helyett kellő munkamegosztási Ez volt a jelszó. 
Minden cserkészkerület önállóan szervezte meg altáborparancsnok- 
ságát s törzsalakulatait. A cserkészkerületek a fiúkat vármegyék 
szerint csoportosították. A szervezésben részt vett az egész ország 
cserkészete.

2. Az altáborokon kívül meg kellett szervezni a következő kü
lönleges táborokat:

a) Segédtábor az átutazó vagy rövidebb időre ide utazó kül
földi s hazai cserkészek számára.

b) Kisfiútábor.
c) Repülötábor.
d) A delegátusok és be nem osztott cserkésztisztek (vendég) 

tábora.
e) Tábori rendőrség tábora.
f) Tábori tűzoltóság tábora.
g) Mentőállomások.
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A táborparancsnokság Gödöllőn. Középen Teleki Pál gróf, táborparancsnok, dr. Papp Antal országos elnök, v. Farkas Ferenc \1k. főnök és dr. Sík Sándor. 
The Jamboree Staff in Front of the Holy Crown Memorial at Gödöllő.— Les membres du Q. G. en face du monument de la sainte couronne à Gödöllő.

Die Lagerleitung vor dem Dankmal der heiligen Krone zu Gödöllő.
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h) Vízitábor.
i) Törzscsapatok táborai.
j)  Büffék, cukrászdák, vendéglők, tej

csarnokok elhelyezéséről is kellett gon
doskodni.

Minderről — írásban és képben — 
részletesebben is beszámolunk ott, ahol a 
tábor életéről lesz szó. Most a „Jamboree- 
mosoly“ előfeltételeit soroljuk föl.

3. Gödöllő környékén kevés a víz. 
Gondoskodni kellett kellő mennyiségű víz
ről. A pénzügyminisztérium fúró-készülé
kével kilenc artézi kutat fúrtak; 250 m3-es 
víztartályt építettek; tizennégy kilométer 
hosszú csőhálózatot fektettek le. A „Jam- 
boree-mosolyhoz“, a vidám együttérzés
hez szükség volt többek közt tizenhárom 
millió liter vízre. S ezt a vizet a műszaki 
csoport előteremtette! A száz méteres 
mélységből előtörő vizet 25 m-re süllyesz
tett centrifugális mélykútszivattyúk nyom
ták a csőhálózatba.

4. Meg kellett építeni a tábor villa
mos hálózatát, hogy energiát adjanak a 
szivattyúknak, motoroknak, a mozinak, 
híradóknak, végül a közvilágításnak. A 
villamosenergia a budapesti és bánhidai 
erőművek hálózatából futott a Helyiér
dekű Vasutak kábelén Gödöllőre. A nagy 
hálózatban rengeteg apró érdekes részlet 
volt, amit a cserkészügyesség megoldott. 
A villamosberendezés teljesen cserkész- 
munka volt. Három hónapig cserkésztá
borban folyt az élet (május—június—jú
lius) a tábor területén saját konyhával, 
esti napiparanccsal, zászlófelvonással, 
megbeszélésekkel, — vidám cserkészlé
lekkel. Hetvenkét mérnök- és szerelő
cserkész dolgozott itt három hónapon át
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(Ubrich Hugó fölv.)
Hetvenkét mérnök- és szerelő-cserkész dolgozott 

a villamosberendezésen.
Seventy-five Scout Engineers and Mechanics worked on the 
Camp Electricity System. —  L’installation de l’électricité 
donnait travail à soixante-quinze ingénieurs et mécaniciens 
scouts. —  Ftinfundsiebzig Pfadfinderingenieure und Elektro

techniker arbeiteten am Bau der elektrischen Leitung.

s 17.000 pengő folyt mint munkabér cser
kész-zsebekbe.

5. Meg kellett oldani az élelmezés 
problémáját. Naponta nyolcvan tonna 
élelmiszer szállításáról volt szó. Mindezt 
be kellett szerezni, helyszínre kellett szál
lítani s az elosztó helyeken a csapatok 
között szétosztani. Nem volt könnyű ki
elégíteni a különféle népek igényeit. Pl. 
a hinduk több rizst, búzalisztet kértek, 
marhahúst és disznóhúst nem ettek; a 
svájciak dupla cukoradagot; az északi 
népek sok vajat és tejet, zsír helyett pe
dig margarint; a mohamedánok különle
ges mohamedán-kosztjuknak megfelelő 
nyersanyagot kívántak.

6. Legnehezebb problémák közé tar
tozott a forgalom  szabályozása. A láto
gató közönség napi átlagos száma 30.000 
az ünnepségek napján 50—60 ezer volt. 
S autóparkjainkban naponta átlag 800— 
1200 autó és motorbicikli telepedett meg. 
A tábort látogatók összes létszáma 
365.000 volt. (A legutóbbi angliai Jambo- 
reen csak 319.000!) Ennek a hatalmas 
tömegnek az ide-oda való szállítását ren
dezni kellett. A forgalom szabályozása 
sikerült!

7. Egyéb megoldandó föladatok vol
tak: a tábori rendőrség fölállította a tu
dakozó irodát; a talált tárgyak irodáját s 
a gyermekmegőrző állomást. A külügyi 
csoport Molnár Frigyes vezetésével lebo
nyolította a külfölddel való kapcsolat s 
levelezés nehéz munkáját. A sajtó csoport, 
a szórakoztató csoport, a kirándulási cso
port, a budapesti csoport, a lelkészi tes
tület, a magyar cserkészföladatok  cso
portja, a társadalmi csoport, a fotó-cso-



Horthy Miklós, Magyarország kormányzója elvonul a csapatok előtt.
Regent Horthy receiving the Salute of the Troops. — Le Régent Horthy reçoit le salut des troupes. — Die Truppen begrüssen Reichsverweser Horthy.
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port munkájáról még lesz szó: — itt csak fölvonultatjuk őket, 
mint akik az előkészítő munkában is tevékeny részt vettek.

8. A magyar társadalommal való kapcsolatot az ú. n. jam bo- 
ree-tanács tartotta fönn. A harminc tagból álló tanács élén Zsitvay 
Tibor dr. ny. igazságügyminiszter állott.

9. A Budapesti Női Bizottság tagjai a klinikákra és kórhá
zakba került külföldi cserkészeket látogatták.

10. Minden város megalakította azt a helyi bizottságot, amely 
a vidékre kiránduló külföldi cserkészek kellő fogadtatásáról és el
látásáról gondoskodott.

11. A jam boree Fegyelmi B íróság-nak a Jamboree alatt nem 
sok dolga akadt. Mindössze tizennégy ítéletet hozott.

E szervek megalkotásán kívül a táborparancsnokság gondosko
dott róla, hogy az ország minden cserkésze tudomást szerezzen a

(Ulbrich Hugó felv.)
250 köbméteres víztartályt építettek.

A 55.000 Gallon Water Tank was constructed.
On a construit un réservoir d’eau de 250 m3.

Wasserbehälter mit 250 m* Fassungsvermögen.
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(Halácsy E. föl».)
A Jamboree-hidakra villanyvilágítást szerelnek.

Electric lights are fitted on a bridge.
L’installation de l’électricité sur les passages supérieurs.

Bau der elektrischen Beleuchtung auf einer der Jamboreebrücken.

szervezés, az előkészület minden fázisáról s hogy a munkában 
maga is részt vegyen abban a környezetben, amelyben él. A cser
készeket a Magyar Cserkész hasábjain, a tiszteket a Vezetők Lap
jában, eligazító körlevelek útján, a magyar társadalmat a napila
pokban nevelték rá a Jamboreera. A táborparancsnok és vezérkara 
szervező körutakat rendezett: szemléket tartottak a csapatok fölött; 
tisztigyűléseken irányítást adtak a munkára; polgári s katonai elő
kelőségek részére a Jamboree fontosságáról, előnyeiről tartottak 
előadásokat.



(Fotocsoport fölv.)
A dánok fenyögallyakat gyűjtenek a tábordiszítéshez.

The Danish Boys gathered Fir Branches for Camp Decoration.
Les danois ont ramassé les rameaux de pin pour décorer leur camp.

Kieferzweige als Lagerschmuck bei den Dänen.

Pedig a szervezés munkáját nagyon megnehezítette a gazda
sági világkrízis. Ez volt az oka annak is, hogy a jelentkezők lét
száma állandóan hullámzott s így a terveket napról-napra módosí
tani kellett. Változott a műszaki, a gazdasági, a kirándulást rendező 
csoportok munkája, illetőleg e munkák kerete. Nehéz költségvetést 
csinálni bizonytalan létszám számára!

Egy évvel a Jamboree előtt már kibontakozik a szervezőmunka 
minden részlete.

Az idegenvezető cserkészek részére nyelvtanfolyamokat rendez 
a Szövetség.

1932 elején kezdik kiképezni a tábori rendőrség tagjait har
mincöt helyen.

Kellő kiképzésben részesülnek a „Hangos híradók” kezelői és 
a szállításvezetők.

A külügyi csoport tolmácsokat nevel s tanít be.
A sajtócsoport húsz tagja gyorsírást tanul.
A segédhivatal tizenöt tagja gépírásban s gyorsírásban nyer 

kiképzést.
Az ország különböző részein 109 angol, 36 francia, 2 lengyel, 

9 olasz nyelvkurzust tartottak a csapatok keretén belül.
Újpesten és Hatvanban tűzoltó-kiképzésben  részesültek a fiúk. 

Budapesten elsősegély- s mentőszolgálatra képezik ki a csapatok 
egy részét.

(Kunfalvy R. fölv.)
A teherautó tetejéről pompás kilátás nyílik.

You can enjoy the view from the top of a lorry, provided that luggage is 
piled high enough on it. —  Un camion bien chargé comme point d’observa

tion. —  Lastauto als Aussichtsturm.

15



A sikló- és vitorlázó-repülők ökörteleken gyakorlatoznak egész 
éven át.

A vízicserkészek kiképzése lázasan folyik. A Hárshegyi Cser
készpark, az Újpesti vízitelep szakadatlan előkészület, gyakorlato
zás színhelye.

A külföldi csapatokat havonkint tájékoztatja a munka előha- 
ladásáról a parancsnokság. A Szövetség megbízottai propaganda- 
útra mennek Bulgáriába, Görögországba, Törökországba, Egyip
tomba, Amerikába, Canadába, Angliába, Ausztriába, Franciaor
szágba, Luxemburgba, Belgiumba. A svéd, holland, észt, svájci 
román, lengyel nemzeti nagytáborokban is megjelentek a tábor
parancsnokság megbízottai, hogy a Jamboree-ra személyesen hív
ják meg külföldi cserkésztestvéreinket.

A rádió útján angol, francia, német, lengyel nyelven szóltunk 
a nagyvilág cserkészeihez.

A sajtócsoport írói és fotográfusai cikkekkel és fényképekkel 
árasztják el a külföldet.

S közben elkészültek Gödöllőn a hidak, az artézi kutak, a míí- 
utak, a villanyvezetékek, a tribünök, az üzletváros bódéi, a szín
ház épülete, az ezer latrina, a víztartány; erdőt irtanak, tavakat 
tisztítanak, talajt egyengetnek, tábori kórházat rendeznek be. — 
Nyomják a Jamboree-bélyegeket, elkészítik a táborparancsnokság 
szervei részére az irodákat.

S a tábor fölött magaslik az óriási kereszt...
Július 23-án befejezték az előkészítés munkálatait s a Tábor

parancsnokság Gödöllőn megalakult.

A so tto  l’aq u a-m u n k áso k .

A büszke híd-ívek pillérei lenyúlnak a víz alá; a folyó fene
kén ásott és épített fundamentum láthatatlan munkásait nevezik 
sotto l’aqua munkásoknak. Aki a hídon jár s aki gyönyörködik a 
kő- és vasívek szépségében, erőt képviselő arányaiban, az gondol
jon a fundamentum mérnökeire s munkásaira is.

A Jamboree sotto Laqua munkásairól szóltunk eddig, azokról, 
akiket nem látott a nagyközönség, de akik nélkül nem sikerült 
volna a Jamboree.
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Hála illeti őket! Cserkészmunkát végeztek, fundamentumot épí
tettek. Pilléreket raktak le s — hisszük — hazánk jövője ível ma
gasba e pillérek fölött. A hivatalos beszámoló kiemeli, hogy „a 
táborparancsnokság tagjai (kivéve néhány szövetségi tisztviselőt) 
minden anyagi ellenszolgáltatás nélkül, teljesen önzetlenül végezték 
a szervezés munkáját, sőt sok esetben sajátjukból fizették a szer
vezéssel járó kiadásokat”.

A pillérek munkásai becsületes munkát végeztek; a fehér 
szarvas városa áll, lépjünk be diadalíves kapuján!

K iván csi szem ek  az  o rsz á g  h a tá r á n .

Akik a dániai s angolországi Jamboree-n megszerették a ma
gyarokat, most kíváncsi szemmel hajoltak ki a vonatablakon: itt 
a magyar határ!

Milyen ország lehet a mi Jancsi, Laci, Pista barátunk ha
zája?

Az árvalányhaj földje, a szálas, fegyelmezett, jókedélyü ma
gyar fiúk otthona izgatta a külföldi cserkészeket.

A vendéglátás a határon kezdődött. A különvonatokat fehér
ruhás lányok, díszmagyaros küldöttségek fogadták, nemcsak a ha
tárállomásokon, hanem a további útvonalon is.

A hangulat jellemzésére idézzük az osztrák csapat megérke
zéséről szóló jelentés néhány mondatát:

Az osztrákok a M. F. T. R. „Szent Imre” gőzösén érkeztek 
Vácra.

„Első benyomásunk igen kellemes volt — írja a csapat kró
nikása —. Maga a város polgármestere fogadott bennünket. Volt 
ott szónoklat bőven. De nemcsak beszéddel traktáltak a váciak. 
Mesébe illő traktamentum volt ott: tea, sütemény, virsli és kolbász, 
és — tekintettel a hőségre — mérhetetlen mennyiségű fagylalt és 
limonádé. Hanem ez csak előjáték volt. Egy nagy vendéglőben 
folyt le a tulajdonképeni vendégeskedés. Már azt hittük, hogy Ma
gyarország az a bizonyos mesebeli tartomány, ahol egész kása- 
és kalácshegyeken kell átrágni magunkat, hogy célt érjünk. Mialatt 
ettünk, cigányok játszottak; a zene még növelte étvágyunkat. De 
ez még mind semmi! Jöttek ám a kedves mosolyú váci kislányok,



virágot s árvalányhajat tűztek a kalapunk mellé. A salzburgiak 
különleges fa-hangszereikkel néhány darabot játszottak el s be
mutatták „csattogó” táncukat. Nosza előpöndörültek a váci lányok 
s egy perc múlva az osztrák cserkészek s a magyar lányok cigány
muzsika mellett ropták a csárdást; a város előkelő urai a mi 
farkaskölyök-vezetőinket tanították csárdásra. Sajnos, tovább kel
lett utaznunk. Megérkezett értünk Molnár Frigyes dr. Ha értünk 
nem jön, — az osztrák cserkészek tán még most is Vácott táncolná
nak.”

Ilyen vo!t a megérkezés hangulata mindenütt, ahol a külföldi 
cserkészeket hozó vonatok ma
gyar földet értek. Hegyeshalom  
állandóan talpon volt. Huszár- 
és cs'kósruhába öltözött fiúk, ma
gyarruhás lányok nagy csoportja 
s a magyaróvári cserkészek fo
gadták a vonatokat. A cseh csa- 
pat parancsnoka elragadtatással 
köszönte meg a nem várt fogad
tatást. Zenekarok játszottak, a 
külföldi cserkészek mézeskalács- 
szívet, árvalányhajat, kokárdát, 
zászlócskákat kaptak a magya
roktól. Az angol, ír, jamaikai, 
ceyloni, dán fotográfusok a vonat 
tetején ütöttek tanyát s rendület
lenül pazarolták a filmet. A sváj
ciakat alig lehetett visszaparan
csolni a vonatra, annyira beleme
legedtek az ismerkedésbe.

Gödöllőig a városok és fal
vak lakossága szinte sorfalat ál
lott a vasútvonal mentén.

Táborparancsnokunk inten
ciói szerint — az egész ország 
Jam boree .

Minden magyar ember azono
sítja magát azokkal, akik a Jam- 
boree-t megrendezték.

„Gödöllő az o rsz á g  s z ív e /4

Feléje futnak az ország érrendszerén — a vasútvonalakon — 
a magyar és külföldi cserkészeket szállító vonatok. Gödöllő állo
mása olyan, mint egy boldog méhkas. A különvonatok ajtóin alá
folyik a színes ember-ár: a cserkészek vidám áradata. Sorakozó, 
üdvözlő szavak, csomagátvétel, zenekar: — s megindul egy-egy 
csapat a táborhely felé.

Épül a fehér szarvas városa. Tarka sátor-házak borulnak a 
magyar talaj fölé; fantasztikus kapuk magasodnak a kerítések „ut

cai” oldalán.
Nem zavarja a cserkészeket 

az eső. Sátorlakó nép együttél a 
természettel.

— Mi lesz, ha egész nap zu
hog az eső? — kérdi a látogató 
„laikus” az egyik cövekverő fiú
tól.

— Mi lenne? — felel az nyu
godtan. — Mélyebbre ássuk a sá
tor körül az árkot és kész.

Esőben is százával dolgoz
nak: döngölik a kapukat, farag
ják a tábor díszeit, építik a kony
hát s a kamrát. A táborok köze
pén fölállítják a karcsú árbocot 
s fölhúzzák rá a zászlót.

A gigantikus sátorváros még 
aznap kivirágzik. Különösen a 
magyar kapuk, kerítések és tá
borterek tarkák a sok virágtól. 
Piros muskátli, tarka begónia, lila 
fukszia mosolyog a látogatóra.

Aug. 2-án délig be kell fe
jezni a táborépítést, mert az ün
nepi megnyitó után azonnal meg
kezdődik a tábor igazi élete.

A IV. Jamboree aug. 2-án 
megalakult. A gyarmatokkal

(Foiocsopurt fóív )
A különvonatok ontják magukból a külföldi cserkészeket.

Special trains brought new participants. «— Les trains spéciaux des Scouts 
étrangers apportent les participants sans cesse. —  Sonderzüge bringen die 

ausländischen Teilnehmer.
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együtt ötvennégy nemzet tömörült testvéri egységbe Gödöllőn. 
A résztvevő országok a következők:

Létszám
Franciaország (Marocco

és Algir is) .................... 931
Örményország ....................  34
Luxemburg ........................  59
Siria ..................................... 23
Románia ............................  212
Belgium ............................  54
Amerikai Egyesült-Államok 400
Dánia ................................. 277
Izland ................................. 24
Hollandia ........................  116
Észtország ........................  14
Lengyelország ................ 996
Jugoszlávia .................... 52
Orosz menekültek................ 16
Svájc ................................. 462
Ausztria ............................  716
Finnország ........................  81
Csehszlovákia ................ 328
Norvégia ............................  120
Svédország .................... 165
Litvánia ............................  35
Lettország ........................  49
Spanyolország ................ 24
Japán ................................. 9
Bulgária .....................  21
Egyiptom ........................  40

Létszám
Görögország .................... 16
Portugál, Madeira-sziget... 7
Irak ..................................... 5
Sziám ................................. 6
Anglia ............................  1286
ír szabad állam ................ 70
Skócia ............................  92
Ausztrália ........................  87
Canada ............................  7
New-Foundland ............ 1
New-Zeeland ................ 1
India ................................  65
Palesztina ........................  15
Svájci angolok t ................ 10
Párisi angolok .................... 12
Brit-Guyana .................... 3
Ceylon ............................  22
Délafrika ............................  62
Gibraltár ........................  3
Jamaika ............................  46
Trinidad ........................  10
Malta ................................  29
Rhodesia ............................  5
Wales ................................  37
Észak-Irország ...............  65
Cairói angol ........................  18

Ezenkívül a delegátusok, a Nemzetközi Iroda tagjai, a Ven
dégtábor és a Segédtábor külföldi résztvevői, összes létszám: 
26.231 fő.
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Résztvevő nemzetek.

Al-
tábor Nemzet Főmegbízott Kontingens-parancsnok

Belgium: B.P.B.S. 

B. S. B.

Francis de Decker 
kfll. főtitkár 

Louis Picalausa 
főcserkész

André Offergeld, 
kerületi elnök 

Louis Picalausa, 
főcserkész

I
Luxemburg:

S. D. L.
Hentgen Aloyse 

főcserkész
Tony Noesen, vezető

tiszt1 •
örmények M. Kourkéne Medzadou- 

rian, ügyv. elnök
Armik Djamalian, 

főtitkár
Románia J. Manolescu tábornok 

és U. Simboteanu ezr.
Prof. George Lefterlu, 

főfelügyelő
Szíria, Libanon Moheddine Nsuli, elnök

ii.

Franciaország:
E. D. F. 

E. U. D. F. 
S. D. F.

Georges Bertier, elnök 
I. Guerin-Desjardins 
B. de Kergorley, 

főtitkár

Robert Laffitte, titkár 
André Levi-Alvarez 
Charles de Ribes

Litvánia S. Sarauskas, ezredes 
ügyv. elnök

Ant. Salaitis, főtitkár

Amerika James E. West, ügyv. 
elnök

H. D. Mc. Bride, ezre
des, kerületi elnök

in.
Dánia: D. D. S. 

K. F. U. M.
Öve Holm, üv. elnök 
Gunnar Ipsén, üv. elnök

u. a.

Észtország Nikolaus Kann, 
főcserkész

; Richard Treu

Izland Gunnar Andrew, csa
pattiszt

L. Gudmundsson

Jugoszlávia ! Dr. S. Z. Ivanic, elnök

IV.
Lengyelország

Orosz menekül
tek

Dr. Michal Grazinsky, 
elnök

; Dr. B. A. Perott, kül. 
megbízott

Wl. Ludwig

Prof. W. M. Agapoff



Al-
tábor Nemzet Főmegbizott Kontingens-parancsnok

Ausztria: ö. P B. 
St. Georg

Hans Wilczek gróf, fő- 
cserk., F. Schückbauer 
és Georg Schwarzen
berg herceg

Kari Prochaska, kér. fő
titkár,

Ing. Adolf Klarer, kül. 
megbízott

V. Bulgária Peter Trayanoff, elnök j S. Stojanoff, vczetötiszt
Finnország Alfons Akermann, vez. 

tiszt
: E. Oksanen, kapitány

Svájc W. de Bonstetten, 
főcserkész

Ernst Trachsel

VI.
Brit birodalom Lord Hampton, ügyv. 

elnök
E. Godfrey Faussett, j tábornok

Csehszlovákia A. B. Svojsik főcserkész Dr. Rudolf Plajner, 
üv. elnök

Brit birodalom lásd VI. 1. lásd VI. 1.

VII.
Lengyelország Dr. Michael Grazinsky, 

elnök
Főtiszt. Luzar

Norvégia H. Möller-Gasmann, 
főcserkész

Rolf Lykkenn, 
vezetőtiszt

VIII.
Brit birodalom lásd VI. 1. lásd VI. 1.
Svédország Ebbe Lieberath, 

föcserkész
u. a.

Brit birodalom lásd VI. 1.
Egyiptom Mohammed Khaled Has- 

sanein Bey, elnök

IX.
Hollandia J. J. Rambonnet, 

főcserkész
A. Diemont, üv. elnök

Irak Abdul Karim Usayran, 
üv. elnök

u. a.

Japán Hanji Obi, üv. elnök M. Hara, kapitány, 
vízielőadó

Lettország K. Goppers, tábornok, 
elnök

T. Baltpurvins, főtitkár

Al-
tábor Nemzet Főmegbízott Kontingens-parancsnok

Görögország Athanase Lefkaditis, 
I. B. tag

Athanase Stamiris, 
kerületi elnök

X.
Portugália Pereira kapitány, 

kerületi elnök
Spanyolország Senor Carles Cifuentes, 

üv. elnök
Emilio Carrares Munez

Sziám Nai Ampái Chandavimol 
cserkésztiszt

u. a.

Magyarország

Gróf Khuen-Héderváry 
Károly, főcserkész

Főmegbízott helyettesek: 
Ravasz Árpád és 

Witz Béla

Dr. Sik Sándor.
A magyar cserkészek jó 
táborozását közvetve a 
Táborparancsnokság ál
tal szervezett Magyar 
Cserkészfeladatok Cso

portja irányitja. 
Vezető: v. Faragó Ede. 
Hely.: Dr. Buczkó Emil.

A m eg n y itás ü nnepe.

A Jamboreet istentisztelet vezette be. B. P. mondotta:
— Én nem ismerek vallástalan cserkészt. Minden cserkész 

vallásos.
A nagyközönség egy része csak a tábor külsőségeit figyelte 

meg: pedig a Jamboree mozgató ereje a lélek  volt. S a léleknek 
is kell táplálék, nemcsak a testnek. A lélek kenyere Krisztus. Krisz
tus az erő, a vidámság, a testvéri szeretet, a gyöngédség forrása.

A IV. Világjamboree a hit jegyében folyt le. Ennek a hitnek 
a szimbóluma volt az az óriási kereszt, melynek árnyékában volt 
a nemzetek fölvonulása s testvéri ölelkezése az Arénában. Ez a 
kereszt messze kimagaslott minden fölé.

A Jamboree-kereszt mellett voltak a harangok. Akkor szólal
tak meg először, amikor a megnyitó istentiszteleten úrfelmutatást 
hirdetett a harsona.

A katolikusok szentmiséjét Shvoy Lajos székesfehérvári püs
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pök, cserkésztiszt mondotta s megáldotta a katolikus cserkészek 
zászlóit s a tábor nagy keresztjét. Szentmise alatt a cserkész
zenekarok egyházi énekeket játszottak.

A Sport-téren folyt le a protestáns cserkészek istentisztelete, 
amelyen Rev. M. P. G. Leonard  londoni anglikán lelkész beszélt. A 

„repülőgép nyelvén“ szólt ahhoz a világtáborhoz, amely először 
mutatja be a magasságot kereső cserkészrepülők bátorságát és 
ügyességét. Ha Isten lelkének az ereje emel és hajt bennünket a 
magasságokba, akkor elsőrangú cserkészek lehetünk.

Ezzel egyidöben tartott istentiszteletet a IX. altáborban a mo
hamedánok részére Abdul Latif, a magyarországi mazulmánok 
főpapja.

(Fotocsoport fólv.)

Kereszt a franciák táborában. 
The Cross in the French Camp. 

La croix des Scouts de France. 
Das Kreuz im französischen Lager.

Az első altáborban pedig izraelita istentisztelet volt, amelyen 
dr. Vidor Pál beszélt.

A hit állandó erőként hatott a Jamboree ideje alatt. A világ
hírű tiroli kereszt ott magaslott az osztrák tábor sátrai között, a 
kapu mellett.

A lengyelek egész templomi oltárt hoztak magukkal s állan
dóan díszítették, csinosították.

A franciáknak annyi oltáruk volt, ahány pap jött velük. A 
sátor elején volt az oltár, mögötte a lelkész lakása.

A többi nemzet is magával hozta vallása szimbólumait és 
oltárait.

(Futucsopurt fo v.)
A tiroli feszület. (Az osztrák szerzetes mellett Huszár Károly v. miniszterelnök.) 
The Tyrolean Crucifix. (Standing beside the Monk is Mr. Charles Huszár, 
former Prime Minister.) —  Le crucifix des tyroliens. (A côté du moine se 
trouve M. Charles Huszár, ancien premier ministre.) —  Das Tyrolerkreuz. 
(Im Vordergrund neben dem österr. Mönchspfadfinder der ehemalige Minister

präsident von Ungarn Karl üuszár.)

20



- utal József fölv.)
Az Aréna-téren a kereszt messze kimagaslott a tábor fölé.

The Cross on the Rally Ground towered high above the Camp.
La croix de l’arène dominait le camp.

Das Kreuz am Paradeplatz ragt hoch über das ganze Lager.

(Antal lozsef fölv.)
Serédi Jusztinián bíboros-hercegprímás áldást oszt.

The Cardinal Primate of Hungary gives a blessing.
Msgr. Serédi, le primat cardinal, donne la bénédiction. 

Fürstprimas Serédi segnet die Pfadfinder.



Protestáns istentisztelet.
A Protestant Divine Service.

Culte protestant. 
Protestantischer Gottesdienst.

(Fotocsoport fölv.)
Igen sok katolikus táborban volt oltár.

Roman Catholic Scouts erected Altars in many a Camp. 
L’autel était installé dans plusieurs camps catholiques. 

Feldaltär der katholischen Pfadfinder.



A japánok minden reggel 
vallásos szertartás keretében 
üdvözölték a fölkelő napot s 
imádkoztak hazájukért.

A katolikus ügyek vezetője, 
dr. Mattyasovszky Kasszián, ezt 
mondta: „A IV. Világjamboree 
megtanított bennünket hinni, — 
nemcsak Istenben, de megtaní
tott hinni egymásban.“

Testvéri szeretet egyesítette 
a tizenhat vallás híveit: a róm. 
kath., — ág. ev., — anglikán, — 
presbiterianus, — református, 
methodista, — quaker, — husz- 
szita, — gör. kel., — bolgár or
thodox, — izraelita, — mohame
dán, — hindu, — buddhista, — 
mormon, — sinto cserkészeket.

❖

Augusztus 2-án d. e. 11 óra
kor ünnepélyes keretek között 
húzták föl a Jamboree zászla
ját B. P. sátra előtt. Teleki Pál 
gróf táborparancsnok vezetése 
alatt vonultak el itt a díszcsa
patok. B. P. tiszteletére fölhúz
ták az angol lobogót, majd föl
szökkent az árbocra a hatalmas magyar zászló. A táborparancs
nok a zászló jelentőségét fejtegette rövid beszédben. Majd az 
altáborok lobogóinak a fölvonása következett.

E lobogók alatt folyik a tábori élet. „A szeretet, a munka és a 
lelki tisztaság nemzetközi ünnepe, melyen összeolvadnak a lelkek“ 
— mondta Baden-Powell.

D. u. 4 órára már nagyrészt fölvonultak a csapatok az Aréna 
hatalmas porondjára.

A különvonatok úgyszólván percröl-percre ontották magukból 
a megnyitó ünnepségre érkező vendégeket. Gödöllő lázban volt.

De ez a láz nem a rendellenes
ség, hanem a boldogság lükte
tését jelentette.

A széles útvonalakon cser
készzenekarok ütemére vonultak 
föl a nagyvilág cserkészei, ün
nepi díszben, nemzeti jelvények
kel. Idehozták mindazt, amire 
büszkék: múltjuk pompáját, je
lenük tarka színeit, jövőjük 
szimbólumokba öltöztetett re
ményét.

A szinte áttekinthetetlen 
Aréna határán fölálltak a csa
patok s várták a megnyitást. 
Ezer és ezer színes zászlót csat
togtatott az erős szél. Árvalány- 
haj-mező kelt életre ott, ahol 
a magyar csapatok állottak tö
mör falanxot.

A repülők táborából ma
gasba szökkentek a cserkészre
pülőgépek és a vidám óriás
darazsak ott dongtak az Aréna 
fölött.

A cserkészrendőrök könnyed 
fegyelemmel irányítják a forgal
mat, melyhez hasonlót még nem 
látott Gödöllő.

A középső tribünön elhelyezkednek az előkelőségek. Elsőnek 
Gusztáv Adolf svéd királyi herceg foglalja el helyét feleségével 
együtt. Megérkezik Gömbös Gyula miniszterelnök, Hóman Bálint 
kultuszminiszter, — Kállay Miklós, Lázár Andor, Imrédy Béla mi- 
nis7terek családjukkal: Eszterházy Pál herceg, Huszár Aladár fő
polgármester, józan Miklós unitárius püspök, Shvoy Lajos  székes- 
fehérvári püspök, Raffay Sándor. Megjelenik a Budapesten szé
kelő diplomáciai kar, — végül megérkezik a kormányzó felesége 
és családja.

Fél ötkor föltűnik a téren Horthy Miklós kormányzó teljes tá-

Orosz istentisztelet.
Divine Service of the Russians. 

Culte russe.
Russischer Gottesdienst.
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Apródok reggeli imája.
Page Boys say their Morning Prayers. 

Prière matinale des petits pages. 
Morgengebet der Pagen.

bori díszben, fehér lovon, — s mögötte Baden-Powell, 
a Chief. Fölhangzik a Himnusz, Teleki Pál gr ó i tábor
parancsnok a Kormányzó elé lovagol és jelentést tesz. 
A számtalan zászló földrehajlik, — a világ büszke 
lobogói megcsókolják a magyar talajt.

A dísz-szemle után a tribünök elé lovagolnak s a 
szónoki emelvényre áll Horthy Kormányzó és Baden- 
Powell. Mögöttük a testőrség kettős sorfala.

A tizenkét zenekar elhallgat, a Kormányzó úr a 
kővetkező beszéddel megnyitja a ]am boree-t:

— A világ minden tájáról eljöttetek Magyaror
szágra, hogy tanúságot tegyetek az összetartásnak és 
együttérzésnek arról a felemelő, nagyszerű erejéről, 
amelyet a cserkészet képvisel. A barátság nemes kap
csolatai a IV. Világjamboree alkalm ából bizonyára 
még jobban megszilárdulnak közöttetek és meggyőző
désem szerint hozzá fognak járulni annak előmozdí
tásához, hogy a népek — az em beriség üdvére — 
szintén megértsék egymást, összefogjanak és békésen  
együttműködjenek. A magyar nemzet szeretettel kínálta 
fel táborozástok céljaira ezeket az erdőktől övezett me
zőket és nyújtja őszinte vendégszeretetét nektek és ve
zéreteknek, a cserkészet nagyszerű intézménye megala
pítójának, Baden-Powell lordnak.

— Isten hozott benneteket, érezzétek itt jól ma
gatokat.

A Kormányzó beszédének ezt a részét angolul 
mondotta el, majd magyarra fordította szavait:

— Hozzátok, fiaim, magyar cserkészek, külön is 
szólni akarok. Bizonyára átérzitek mindnyájan, mily 
nagy jelentősége van a nálunk rendezeti Világjam- 
boreenak. Ausztráliától az Egyesült-Államokig és Dél- 
afrikától Svédországig, a világ minden tájáról egybe
gyűltek itt a cserkészek, hogy majd ha ismét szerte- 
szélednek a nagyvilágba, magukkal vigyék itt nyert 
benyomásaikat. Elsősorban rajtatok múlik, hogy ezek 
a benyomások, amelyek mélyen vésődnek az ifjú lel-

(Nemuüa S. fölv.)
A tábor főárboca B.-P. sátra előtt.

The Main Flag-Pole of the Camp in Front of 
B.-P.’s Tent. '—  Grand-mât du Camp en face 
de la tente de B.-P. —  Die Jamboreefahnen

stange vor B.-P.-s Zelt.
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kekbe, kedvezőek legyenek. Legyetek mindnyájan jó hírnevetekhez 
méltóak, szerények, de öntudatosak, előzékenyek, rokonszenvesek 
és mindenkor kifogástalanok. Sok örömet és jó munkát, fiúk!

Azután B. P. szólt az ő fiaihoz.

Baden-Powell beszéde a megnyitó ünnepélyen.

— Köszöntelek valamennyieteket, a világ minden részéről ősz- 
szegyült cserkésztestvéreim, őszinte örömmel látlak viszont vala
mennyieteket itt a vendégszerető magyar földön. A Kormányzó úr

_ Részlet a francia táborból. (Fotocsoport fölv.)
rart of the French Camp. —  Une partie du camp français. —  Teilansicht 

des französischen Lagers.

Izraelita  îs lcn lib z liie l a lab o rb an . (Futueaupuit tolv.)
A Jewish Service.

Culte juif.
Jüdischer Gottesdienst.

öföm éltósága rendkívül megtisztelt bennünket és rajtunk keresztül 
egész mozgalmunkat, am ikor személyesen jött el, hogy minket kö
szöntsön, továbbá am ikor ezt a gyönyörű parkot táborozásunk 
céljaira átengedte nekünk.

— Hálátoknak üdvrivalgással és zászlóitok lengetésével adja
tok majd tanúbizonyságot.

— Van azonban erre még egy módunk, amit öföm éltósága 
mindennél nagyobbra becsül majd. Minden vezetőnek és cserkész- 
f  únak feladata, hogy itteni viselkedésével bebizonyítsa, mennyire 
igazán becsüli öföm éltósága jóságát és belénk helyezett bizalmát.

— Tudom, örül majd, ha azt látja, hogy nemcsak egészség  
és szórakozás céljából táboroztok itt, mint egyébként szoktatok, 
hanem azért gyűltetek itt össze, hogy mint a világbéke munkásai, 
más nemzetbeli cserkésztestvéreitekkel szoros személyi barátságot

2Ő



kössetek. Vigyázzatok, a napok gyorsan tovatűnnek, 
nincs elveszteni való időnk. Jó l használjatok fel minden 
órát a pajtásaitokkal való baráti érintkezésre.

—  Remélem, valamennyieteknek van jegyzököny- 
vecskéje, amelybe nap-nap után beírja új barátainak 
nevét és címét úgy, hogy ha majd újra otthon lesztek, 
tovább ápolhatjátok a barátságot levelezés, sőt, ha le
hetséges, személyes látogatás útján.

— A föld minden népét egymással igaz barátság
ban szeretném látni.

— Ti vagytok hazátok leendő vezetői, legyetek hát 
jóbarátok.

—  Csodálatosan jó  alkalmatok van itt, hogy ilyen 
baráti kapcsolatokat teremtsetek. Ezeket használjátok 
jól fel.

— Egyetlen nap se múljék el anélkül, hogy új barátokat ne 
szereznétek. Sokan vannak köztetek, akik messze távolból érkeztek 
ide. Köszönöm, hogy eljöttetek. Ez mutatja, hogy milyen derék 
cserkészek vagytok.

— Cserkészvezetők! Köszönöm, hogy ilyen nehéz idők ellenére 
elhoztátok fiaitokat.

— Remélem, itt-tartózkodástok nagyon érdekes lesz.
— Nézzetek meg ebből a  csodálatos és gyönyörű országból 

annyit, amennyit csak lehet és mindenekelőtt kössetek meleg ba
rátságot.

Éljenzés, zene, csatakiáltások, boldog mámor.
Aztán megkezdődik a csapatok elvonulása a tribünök közön

sége, a Kormányzó és a világ főcserkésze előtt.
Teleki Pál gróf vezeti a menetet. Mögötte színes, rithmikus 

folyam, a mosolygó fegyelem partjai között hömpölygő aranyos 
ifjúság vidám áradata.

Elül jönnek a franciák: nemzeti lobogójuk után zöld csapat- 
zászlók alatt piros-kék nyakkendős cserkészek végeszakadatlan 
sora következik.

A belgák  zászlója után flamandruhás, facipős cserkészleány 
és cserkészfiú megy, majd a csapat következik.

A románok magasba lendített karral üdvözlik a Chiefet. A lo
bogók tarka hullámzása szinte eltakarja a fiúkat. A vízicserkészek 
külön csapatban vonulnak föl.

Az örmények kék ingben, a sziriaiak lobogó fehér 
fej dísszel léptetnek tova.

Harsognak a trombiták. Tíz óriási csillagos zászló 
alatt vonulnak el Amerika egészséges, önérzetes fiai.

A fehérkeresztes piros dán zászló föltünése hatal
mas tapsot vált ki. A menet élén görbekürtös trombitá
sok, majd a híressé vált mackó a legkisebb dán cser
kész ölében, — utána sok-sok apró zászló: mozgó vi
rágágy.

A litvánok is zászlócskát tartanak a kezükben.
A csapatok, őrsök szakadatlan lüktetése elkápráz

tatja a szemet. A zenekarok fölváltva játszanak: hol a 
magyar, hol a cseh, hol a román rezesbanda játszik, — 
s ezeket fölváltja az írek éleshangú dudája.

Izland melegszívű fiai következnek s az észtek kék-fehér sap
kában. Vízszintesre tartott zászlókkal tisztelegnek.

Viszont a norvégek úgy tartják zászlóikat, mint a gyertya
szálat.

A hollandok sok tapsot kapnak: a gyermekakciók visszhangja 
a meleg taps.

A lett cserkészek valóságos lobogó-erdőt hoznak. Fejükön kis 
szürke sapka. A csapat élén hímzett nemzeti öltözetben lépked a 
parancsnok.

A fehérruhás japánok a napkorongot lobogtatják zászlójukon.
Az angol birodalom  következik. Tizennégy zászló alatt vonul 

el az angol csapat. A zöld csapatzászlókon mosolyog a sárga liliom. 
Nem katonai masírozás ez: a kalapot, zászlót lengető, hurrá-zó 
csapatok a féktelen örömet képviselik. A csapatok között elvonul
nak a sea-scoutok is, fehér sapkában, kék zubbonyban. — Jönnek 
a zöldzászlós cairóiak, kezükben papirusz-köteget lengetnek. Ez az 
ö „árvalányhaj“-uk. — Majd föltűnik Ausztrália csapata: vállra
vetett botokkal, zöldliliomos zászlók alatt. Britt-Guyana, Kanada. 
Ceylon, New-Foundland, Dél-Afrika, New-Zeeland.

Az ír szabad állam csapatát zöldszoknyás dudás-zenekar vezeti.
Jönnek a magyarok őszinte csodálói és barátai, a kedves 

skótok. Az angliai Jamboree összenevelt bennünket. A kitörő lel
kesedés hangjaira kihúzzák mellüket s boldogan masíroznak tova.

A turbános hinduk is a népszerű exotikusok közé tartoznak.
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B.-P. megnyitja a 
Jamboree-t. „őszinte 
örömmel látlak viszont 
valamennyiteket a ven
dégszerető magyar föl
dön... Nézzetek meg 
ebből a gyönyörű or
szágból annyit, ameny- 
nyit csak lehet és min
denekelőtt kössetek 
meleg barátságot.“
B.-P., opening the 
Jamboree: ,,I am happy 
to see you all again 
on the hospitable soil 
of Hungary... See as 
much as you can of this 
beautiful country and 
first of all make friends 
with your Brother 
Scouts of other Na

tions.“
B.-P. inaugurant le 
Camp:,Je  suis heureux 
de vous voir réunis de 
nouveau sur la terre 
hospitalière de la Hon
grie... Faîtes de votre 
mieux pour connaître 
ce beau pays et sur
tout pour nouer beau

coup d’amitiés.“
B.-P. eröffnet das La
ger: „Es freut mich
Euch auf Ungarns 
gastfreundlichem Bo
den wiederzusehen . . . 
Versucht so viel als 
möglich von diesem 
schönen Land zu sehen 
und seid vor allem 
bestrebt mit Euren 
Pfadfinderbrüdern aus 
allen Ländern Freund
schaften zu schlies- 

sen.“

(Fotocsoport fölv.)
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A sisakos gibraltáriak jönnek most, majd a feketebörű, kék 
ínges jamaikaiak.

Trinidad, Málta, Palesztina, Rhodézia zárják be az angol vi
lágbirodalom fölvonulását. A legkülönfélébb zászlók erdeje lobog 
a feszesen masirozó csapatok fölött.

A sárga fejdíszű arabok  következnek most, majd föltűnik a 
svéd lobogó. A kékinges svéd fiúk piros-fehér-zöld léggömböcské- 
ket tartanak a kezükben s mikor Magyarország kormányzója elé 
érnek, elengedik őket. A sokszáz léggömböt egy pillanat alatt ma
gasba ragadja a szél.

A csehek a dudászenekar hangjai mellett masíroznak. Tót nem
zeti viseletbe öltözött csoport nyitja meg a fölvonulásukat. Népvi
seletben jönnek a ruszinszkóiak, a „Kiskárpátok“ csapata.

A lengyelek impozáns lobogóerdő alatt közelednek. A hagyo
mányos lengyel-magyar barátság tomboló lelkesedést, hangos sze- 
retetnyilvánulást szerez nekik. A sas-díszes zászlókat piros egyen
ruhás lengyelek viszik. Jellegzetes katonasapkát viselnek a lengyel 
cserkészek. Idehozták népi viseletűket, ősi foglalkozásaik jelvényeit, 
történelmük gazdagságának látható jeleit. A lengyel vízicserkészek 
külön figyelmet keltenek.

A jugoszlávok után a menekült oroszok csapata vonul föl. 
Jön a bolgár s a jinn csapat. A fiúk egy része nehéz csizmában, 
bőrkabátban hálót cipel.

A tiroli trombitás zenekar mögött az osztrákok tartományon- 
kint vonulnak föl ősrégi zászlóik alatt.
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A zászlók a földre hajlanak és megcsókolják a magyar talajt.
The Hungarian Troop Colours bow down to the Native Soil.— Les drapeaux hongrois se baissent vers le sol natal. 

Die ungarischen Fahnen werden gesenkt um die Heimatliche Erde zu grüßen.

(Fotocsoport fölv.)



Liechtensteini cserkészek jönnek, majd föltűnik a félholdas zöld 
lobogó s mögötte az egyiptomiak piros-fezes csapata.

Irak cserkészei sisak-szerű fejdíszt hordanak.
Ismét nagyobb csapatra enged következtetni a messzeségben 

föltűnő zászlóerdö: — a svájciak jönnek, utánuk a görögök  jel
legzetes ruhában, majd a zömöktermetű portugálok s a mozgékony 
spanyolok.

Sziám fiai nagy föltűnést keltenek nemzeti jellegű cserkész
ruhájukban.

A magyar csapatokból egy-egy díszraj vonul föl. Ki bírná vé
gignézni tizennyolcezerötszáz fiú fölvonulását?

Vitéz Veder Mihály tábornok halad a magyar díszrajok élén. 
Elvonul a csillogószemű közönség tömegei előtt minden magyar

város s minden nagyobb község: csupa címer, csupa zászló, csupa 
hazaszeretet.

A díszpáholy előtt már az elvonulás alatt fölsorakoztak a 
zászlótartók.

A magyar csapatok oszlopokba állnak a Kormányzóval szem
ben; a zenekar a Rákóczi-induló ütemeit pörgeti.

Aztán következik az „összerohanás“, a B. P.-féle egybefutás. 
A magyar és külföldi cserkészek magasra tartott zászlókkal, uj
jongva, kalaplengetve előrerohannak és a szeretet hangos rival- 
gásával körülveszik a Vezért. Színes, mosolygó tenger fölött áll a 
Chief és boldogan mosolyog az ő fiaira.

Elnéz a hullámzó arcok fölött és keresi tekintetével a jövöt.
Azt a jövöt, amelyet huszonöt esztendővel ezelőtt megálmo-

A három fő-tribün. (Jankovich Sándor fölv.)
The Grand Stands. —  Les tribunes principales. — Die große Tribüne.
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Megkezdődik a csapatok fölvonulása a tribünök közönsége, Magyarország kormányzója, és Baden-Powell előtt. *Fotocsoport,ölv-) 
The Troops Marching Past the Regent of Hungary, B.-P. and the public assembled on the Grand Stands.

Commencement du défilé des troupes devant le Régent de Hongrie, B.-P. et les spectateurs réunis sur les tribunes.
Die Truppen defilieren vor dem Reichsverweser, B.-P. und der auf den Tribünen versammelten Zuschauermenge.
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dott Brownsea szigetén, amikor az első cserkészcsapatot 25 fiúval 
megalakította. Akkor ezt írta zászlajára: jellem  és egészség.

Ma a jóakaratot s a békét hirdeti.
Azt a jóakaratot, amely igazságos békét teremt és testvérekké 

teszi az embereket.
Adja Isten, hogy a mi szeretett B. P.-nk álma megvalósuljon.
Bárcsak eljönne e földre Isten országa, amelynek minden em

ber egyformán polgára.
A gödöllői fehér szarvas Isten földi országa felé vezeti a cser

készeket.

Norvég zászlósok. (Antal József fölv.)
—  Les drapeaux norvégiens. — Die norwegischen 

Fahnen.
The Norwegian Colours.

Uj földrajz.

Az amerikaiak mondták: „Uj földrajzot kell tanulnunk a jam- 
boree-n. Az Egyesült-Államokban odahaza azt tanultuk, hogy ha
zánk határai: északon Kanada, délen Mexico, keleten az Atlanti 
óceán, nyugaton a Csendes óceán. S most, a Jamboreen meg kell 
tanulnunk, hogy északon Franciaországgal vagyunk határosak, dé
len Magyarországgal, nyugaton a dánok a szomszédaink, keleten 
a románok.“

Ez a tréfa valóságot takar. A Jamboree minden tábora csak-

Dán zászlósok és kürtösök. / (Antal József fölv.)
The Danish Flags and Horns. —  Les drapeaux et cornes des danois. 

Dänische Fahnenträger und Hornisten.
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Görög cserkészek nemzeti viseletben. (Autal József fölv.)
Greek Scouts in National Attire. »— Eclaireurs Grecs en costumes nationaux. —  

Griechische Pfadfinder in ihrer Nationaltracht.

ugyan egy-egy ország. Csakugyan itt van Dánia minden jelleg
zetességével együtt. S itt van Finnország: ugyanaz a lelkülete, 
ugyanazok a szokásai, mint a valódi Suomi-nak.

Minden nemzet idehozta a lelkét, műveltségét, képességeit, mű
vészetét, igényeit, reményeit.

Igaz ugyan, hogy a cserkészet nemzetközi intézmény, de a 
B. P. által megalkotott keretet minden nemzet a maga módja sze
rint tölti ki tartalommal. Nem volna a cserkészet olyan gazdag és 
olyan szép, ha nem engedné kibontakozni a faji és nemzeti jellem
vonásokat.

Hogy mennyire törekedett minden nép érvényre juttatni nem-

32

Izlandi c s a p a t  a m en etb en . (Antal József fólv.)
The Icelandic Contingent in the March Past. —  La délégation d'Islande dans 

le défilé. —  Aufmarsch der Isländer.

zeti és faji értékeit, — meggyőz róla egy kis séta Jamboree-or- 
szágban.

A magyarországi Jamboree szimbóluma az ösmagyar világból 
szökkent a különböző nemzetek cserkészei elé. A csodaszarvas a 
magyar regék szent állatja, a magyar álmok, a magyar célkergetés, 
az új otthonkeresés jelképe. S a magyar szimbólum cserkészértel
met kapott a Jamboree-val kapcsolatban, — s e  cserkészértelmet 
maga B. P. fogalmazta meg záróbeszédében.

Emeljünk ki néhány jellegzetes „nemzeti megnyilatkozás“-t — 
írásban és képben úgy, amint kalandozásaink közben elénk buk
kannak.

*



A spanyol csapat indulásra készen.
The Spanish Troop getting ready for the March Past. —  
La troupe espagnole attend son tour. —  Die spanischen 

Pfadfinder vor dem Aufmarsch.

Finn testvéreink tábora egye
sítette magában a finn haza kü
lönlegességeit. Jellemző anyaguk 
a nyírfa. Hántatlan nyírfából fa
ragták a tábor közepén álló há
rom csodaszarvast. (Középen 
„Magyarország“ rúgtat előre s 
követi őt „Észtország“ és „Finn
ország“.) Nyírfaháncsból készült 
kötélkorlát veszi körül a csopor
tot. A finn tábor nemzeti külön
legességeit a kiállítási sátor fog
lalta magában. Pompás fegyve
rek, sportcikkek, különleges finn 
cipő. Az iparművészeti faragvá- 
nyok (pl. a finn kanta, kés) be
pillantást engednek Suomi ipari 
életébe. Építettek tábori gőzfür
dőt, szaunát; — s konyhájuk 
finn szabadalmú kazán, amely
ben egyszerre négyfélét lehet 
főzni, sütni a csöveken vezetett 
gőz ügyes fölhasználásával. Száz 
embernek főznek benne s kezelé
séhez csak egy ember szükséges. 

*

Amerika gazdagságának súlyát 
és tekintélyét építette bele tábo
rába, amely az Egyesült-Államok 
hatalmas méreteit, az amerikai 
fantázia korlátlanságát éreztette. 
Hatalmas, szellős, tágas étter
mek minden elképzelhető techni
kai fölszereléssel; selyemvászon
ból készült kétcsúcsos sátrak; 
sodronybetétes matracok ; víz
hatlan vászonból készült léghű
téses víztartány, amelynek az

(Fotocsoport fölv.)
Az Írek dudás zenekara.

The Irish Bag Pipe Band. —  La musique irlandaise. —  
Irische Dudelsackpfeifer.

3
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alsó része csapokra jár; — hatalmas, fatör- 
zsekböl összerótt farmererődítmény kapuját 
építik meg táborkapunak s a táborépítéshez 
három mázsa szöget rendelnek. A felhőkar
colók hazája nem tagadja meg önmagát a 
Jamboree-n sem.

*

Anglia fiai Robinzon tanítványai. Épen 
ezért ellentétei az amerikaiaknak. Angol vo
nás: a helyszínen talált eszközök segítségé
vel építeni tábort. Az angol táborokat akkor 
is meg lehet különböztetni a többitől, ha 
nincs kiírva a kapura a csapat neve.

*

A franciák a párisi „Arc de Triomphe“ 
diadalívét építették meg kapunak. (Az ang
liai Jamboree-n az Eiffel-tornyot állították 
Össze cserkészbotokból.) A francia vérmér
séklet számtalan jelét láttuk a táborukban. 
A mély hit faji vonás náluk: a vallásos élet 
terén vezettek. Keresztjük egyik jellegzetes 
jelensége volt a Jamboree-nak.

*

Az osztrákok hasonlóképen elhozták ma
gukkal hazájuk legszebb szimbólumait: a ti- 
roli óriás-feszületet; Salzburgból hoztak ma
gukkal egy tiroli házat s összeállították. Ha
zájuk adatait, tájképeit, művészi produktu
mait halmozták föl benne. Osztrákok akartak 
lenni s önérzetesen mutogatták kincseiket. — 
Föltünést keltett a salzburgi cserkészek „fá
ból készült rezesbandája“. Az Osztrák Alpok 
között egy eldugott falu lakói évszázadok 
óta használnak ilyen fából kivésett trombi
tákat. Egy évvel ezelőtt fedezték föl a nép
rajz tudósai a különös hangszereket. S a (Kunfalvy R. fölv.)

salzburgi cserkészek fölújították az elteme
tett múlt emez érdekességét s elhozták ma
gukkal „nemzeti sajátságának a Jambo- 
ree-ra.

*

Aki belépett a lengyel tábor kapuján, Len
gyelországban érezte magát. A lengyelek 
megépítették a hazaszeretet táborát s kiállí
tották mindazt, ami a föltámasztott országot 
jellemzi. A múlt szinte hipnotizálja a lengye
leket. A nemzeti föltámadás láza, frissesége, 
boldogsága ráüti bélyegét a lengyel táborra. 
A fegyelem, együttműködés fokozott nemzeti 
erény most Lengyelországban, valamint a 
magyar barátságnak a múltba való bekap
csolása. Hogy mennyire hazájuk életét élték 
a lengyelek Gödöllőn, bizonyítja nagy bemu
tatásuk az Aréna-téren. Száz és száz lengyel 
cserkész vonult föl hosszú fehér-piros lobo
gókkal. Középen egy húsz méteres zászlóár
boc nyúlt a magasba. S a fiúk úgy álltak föl, 
hogy elhelyezkedésük kirajzolta a réten Len
gyelország határát; a tengerpartot díszbeöl
tözött vízicserkészek jelképezték. A zenekar 
a lengyel himnuszt játszotta, az árboc tete
jére fölszökkent a lengyel lobogó. Az ország
határt jelző fiúk a zászlók végeszakadatlan 
vonalát kifeszítették. Majd élénk színű népi 
ruhába öltözött fiúk és lányok vonultak föl 
szekereken. Bemutatták a lengyel paraszt
lakodalmat s ennek keretében a lengyel tán
cokat.

*

Az ausztráliai cserkészek annyira othonuk- 
ban éltek, hogy minden szereplésük exóti- 
kumként hatott. Bumerángjuk, tűz-táncuk, a 
kengurú-tánc, a kígyó-tánc, a megnyúzott 
bőrök elcipelése, a szellem-tánc, a különös
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(Fönt.) Lovas rendőreink a menetben. (Lent.) A nemzetek zászlótartói a tribün 
előtt sorakoznak.

Above: A Mounted Crew of Rovers in the March Past. Below: The Colours 
assembled in front of the Grand Stand. —  En haut: Un détachement des 
routiers à cheval dans le défilé. En bas: Les drapeaux réunis en face de la 
tribune. —  Oben: Berittene Roverabteilung. Unten: Die Fahnenträger sammeln 

sich vor der Tribüne.
3*

(Fotocsoport fölv.)
(Fönt.) Szíriái cserkészek a menetben. (Lent.) A lengyel zászlóerdő. 

Above: The Syrian Scouts in the March Past. Below: A Forest of Polish 
Colours. —  En haut: Les coûts de Syrie au défilé. En bas: Couleurs polonais. 
—  Oben: Aufmarsch der syrischen Pfadfinder. Unten: Polnische Fahnenparade.
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A japán csapat a menetben.
The Japanese Contingent in uie muicti Faai. —  La délégation japonaise 

au déíilé. — Japanische Fahnen im Aufmarsch.

csatakiáításuk mind azt bizonyítják, hogy Ausztrália bennszülöttei 
szintén nemzeti s faji tartalmat adtak a cserkészet nemzetközi ke
reteinek. A sport-téri bemutatójukon elénk varázsolták Ausztrália 
romantikáját, szertartásait, a törzsek életének az intimitásait.

A sziámiak párducbőrböl készült hátizsákokkal jöttek.
A ceyloniak ügyes fiúk. Hazájuk különlegességeinek a bemu

tatását üzleti alapon végezték. Bódét béreltek az üzletvárosban s 
Ceylon iparának a produktumait kiárusították. A nagyközönség 
megrohanta a szingalézek sátrát: hogyne, mikor 40—50 pengőért 
párducbőrt kaptak s egy pengőért félfont súlyú ceyloni teát vásá
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rolhattak. A ceyloniak tábora egyszersmind propaganda volt. Esti 
beszélgetéseikből megtudjuk, mit jelent a szingaléz szó s hogy 
„Oroszlán Fia“ nevű indiai császártól származnak.

A komoly Egyiptom  szertartásosságát megtaláltuk a Jambo- 
ree-n is. Féltékenyen őrzik nemzeti jellemvonásaikat s haragsza
nak, mert összetévesztik őket a törökökkel. Pedig a fez-1 Török
országban már tíz évvel ezelőtt eltiltották. — „Mi arabok  vagyunk 
— mondta az egyik — s kikérjük magunknak, hogy írásunkat is 
összetévesszék a törökökével!“

Irak  cserkészei tarbus-if jellegzetes vászon fej díszt viselnek*.

Az ír zenekar a menetben. (Fotocsoport fölv.)
The Irish Bag Pipe Band passing the Grand Stand. — La musique irlandaise 

passe devant la tribune. — Die irischen Dudelsackpfeifer vor der grossen
Tribüne.



Zárkózottságukat idehozták: a sátor az ő szemükben szent dolog, 
ahová csak bizonyos szertartásos meghajlás és üdvözlő szavak után 
szabad belépni.

A halkszavú indusok Indiát varázsolták Gödöllőre. L. L. Erram  
képviseli köztük Gandhi mozgalmát; húst nem esznek s böjtölnek 
minden szerdán. Az erdő szélén húsz méter hosszú, fákhoz erő
sített, gyékényből font imafalat húztak, hogy vallási szertartásaik
ban kíváncsi szemek ne zavarhassák. A titokzatos India minden 
szereplése a faji és nemzeti vonásokat tüntette elénk.

Se a palesztinai se a sziriai tábort nem lehet vádolni nemzet
köziséggel. A tarbusos, feketebőrű fiúk sátrai mögött unatkozik

A máltai csapat indulásra készen. (Antal József fölv.)
The Maltese Scouts waiting for their turn in the March Past. —  La délégation 

du Malte avant le défilé. Pfadfinder aus Malta zum Aufmarsch bereit.

A holland zászlósok és vízicserkészek a menetben. (Antal József fölv.)
Dutch Colours and Sea Scouts ready to start. — Drapeaux et Scouts marins 

des Pays Bas. — Holländische Fahnenträger und Seepfadfinder.

a tábor legnépszerűbb lakója, a teve. A sziriai arabok a világért 
sem mutatnának mást, mint ami speciálisan rájuk jellemző. Ott
honi öltözetben, szinte szertartásosan ülnek a szőnyegekkel leterí
tett lócán. Az egyik a földön égő parázs között kávét forral egy 
kannában.

A világtábor legfeketébb lakói, a jamaikaiak, ép úgy „ottho
n u k a t  hozták ide, mint akár a csehek, akik még külsőségekben 
is igyekeztek idevarázsolni a Kárpátok vidékét. —- Hoztak maguk
kal egy morva-sziléziai miniatűr falut is, apró faházakat, amelyeket 
sátrak helyett használtak.

37



Sziám csapata fölvonul. iFotocsoport föl*.)
The Siamese Scouts on the Rally Ground.

Les Eclaireurs de Siam prêts à partir pour le défilé. 
Der siamesische Kontigent zum Aufmarsch angetreten.

Az amerikai 
zászlósok.

The Star-Spang
led Banner of 
America. —  Les 
drapeaux améri
cains. —  Die 

amerikanischen 
Fahnen.

A máltaiak árva- • 
lányhajat lobog

tatnak.
The Maltese 

Scouts waving 
bunches of Arva- 
lányhaj. —  Les 
Scouts du Malte 
flottant des bou
quets d’árvalány- 
haj. —  Pfadfin- k 
der aus Malta 1 
schwingen beim I 
Defilieren das 1 
berühmte Árva- j 

lányhaj. |
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A norvégek felvonulása a megnyitó ünnepélyen.
The Norwegians in the March Past. —  Les norvégiens au défilé. —  Die 

Norweger im Aufmarsch.

A portugál zászló a menetben. (Fotocsoport felv.)
The Portuguese Flag. — Le drapeau portuguais. — Die portugiesische Fahne.

Orosz zászlótartók. (Antal József főlv.)
Russian Flag Bearers. — Les porte-drapeau russes.

Russische Flaggenträger.



„A nagy összefutás“ jelenete a megnyitás ünnepélyén.
The Scouts rushing the Grand Stands at the Opening Ceremony. —  Les Scuuis accourent vers les tribunes à l’ouverture. —  Der Sturm gegen die Tribüne

am öffnungsfeier.
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Az előkelőségek a megnyitáson. (A kormányzóné, Gusztáv Adolf svéd királyi herceg és felesége, Gömbös Gyula miniszterelnök, stb.) 
Distinguished onlookers at the Opening Ceremony. (The Regent’s Wife, Prince & Princess Gustav Adolf of Sweden, Prime Minister Gömbös etc.)
—  Les notabilités à l’ouverture (l’épouse du Régent, Prince Gustave Adolphe de Suède avec son épouse, M. le premier ministre Gömbös.)
—  Vohrnehme Zuschauer am öffnungsfeier. (Die Gemahlin des Reichsverwesers, Prinz Gustav Adolf von Schweden mit seiner Frau, Minister-

président Gömbös u. a.)
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Serédi Jusztinján, Magyarország hercegprímása, szentmisét mond a tábori 
oltárnál augusztus 6-án.

The Cardinal Primate of Hungary celebrating the High Mass in Camp on 
August 6th. —  Le 6 août Mgr. Serédi, cardinal primat de Hongrie, célèbre 
la messe devant l’autel du camp. —  Der Cardinal-Fürstprimas von Ungarn liest 

die Feldmesse am 6. August.

A premontreiek gödöllői gimnáziumának az elöcsarokában rendeztük be 
a tudakozó irodát.

The Information Bureau in the Premonstrant College. —  Le bureau de 
renseignements était installé au 'vestibule du collège des Prémontrés. —  

Auskunftsbureau im Prämonstratensergymnasium.



A gödöllői Jamboree-tábor egy részlete repülőgépről nézve. (Az Est fölvétele.)
Aerial View of the Jamboree. —  Vue aérienne du Jamboree. — Fhegeraufnahme vom Jamboree. 2

43



„Az angol birodalom“ kapuja.
The Entrance to the British Empire. —  L’entrée de l'Empire Britannique. —  Eingangstor ins Lager Grossbritanniens.

(Fotocsoport fölv.)
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A tábor egyik főútja a kiállítás tornyáról nézve. (Fotocsoport fölv.)
One of the main arteries of the Jamboree, seen from the View Tower. —  Une des routes principales du camp vue de la tour de l’exposition.

— Eine der Hauptstrassen des Lagers, vom Aussichtsturm aus gesehen.
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A gödöllői Királyi park egy részlete. Előtérben a dánok tábora. (Kunfaivy R. fólv.)
The Royal Park of Gödöllő seen from the Danish Camp. —  Le Parc Royal de Gödöllő vu du camp danois. — Der königliche Park zu Gödöllő vom

dänischen Lager gesehen.
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A svájciak Gödöllőn ülték meg a „svájci 
esküszövetség“ történelmi ünnepét és pedig hazai 
szokások szerint. Ernst Trachel, a parancsnokuk 
méltatta a nap jelentőségét, Khuen Héderváry Ká
roly gróf főcserkész is résztvett az érdekes nem
zeti ünnepen.

Íme, ez a néhány adat is bizonyítja, hogy a 
cserkészet a nemzeti erők teljesebb kibontakozása 
lett minden valamirevaló nemzetnél. A magyar tá
borok minden kapuja, minden berendezési tárgya, 
díszítése teljesen magyar. A nemzetközi Jamboree-t 
méltán nevezhetjük nemzeti megnyilatkozások ér
tékes és kedves gyűjteményének. Ha a táborok 
berendezését figyeljük; — s amikor a Sport-tér 
vagy az Aréna tribünjéről a cserkészek bemuta

tásait, játékait nézzük: — ugyanezt tapasztal^ 
hatjuk.

Minden nemzet elküldte ide képviselőit, ifjú
ságának színejavát, hogy mutassák meg önmagu
kat s önmagukon keresztül hazájuk szellemi s lelki 
kincseit.

C serk észk iállitáso k .

A kiállítás modernstílű épülete tizenhárom 
ország cserkészeinek az adatait, ipari és művészi 
produktumait, statisztikáját tartalmazta. Magyar- 
országon kívül a Britt birodalom, Franciaország, 
Svájc állítottak ki tárgyakat, továbbá szépen sze-

A Hungarain Peasant
Alföldi magyar ház a Jamboreen. Fönt: Tiroli harmonikás. (Fotocsoport fölv.)

Cottage in Camp. — A Tyrolean Concertina Player.—  Une maison des plaines hongroises au Jamboree. —  Accordéoniste tyrolien. 
— Bauernhaus aus der ungarischen Tiefebene im Lager. —  Tvroler Ziehharmonikaspieler.
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A franciák táborkapuja az Arc de Triomphe utánzata. (Fotocsoport főlv.) 
The Entrance to the French Camp imitated the "Arch de Triomphe". —  La 
porte du camp français est Limitation de l’Arc de Triomphe. —  Das dem 

Arc de Triomphe nachgebildete Lagertor der Franzosen.

repeltek a svédek, lettek ,lengyelek, dánok, osztrákok, csehek, nor
végek, litvánok s amerikaiak. A közönséget különösen megkapta a 
békéscsabai cserkészotthon magyar szobája; — egy cserkészliliom- 
óra, amely tizenöt város, öt világrész idejét mutatja egyszerre. Igen 
nagy az angolok cserkészirodalma; meglepő a franciák egyenruha
kiállítása. Érdekesek voltak a norvég specialitások, faragványok 
gyökérből, rozmárfogból; porcellánművek. Rengeteg cserkészjelvény, 
statisztika, sátormodellek s rengeteg fénykép.

A közös kiállításon kívül igen sok csapat rendezett „házi kiál- 
lítás“-t. Ezek természetszerűleg egy-egy ország népművészeti s 
ipari kincseit, gyakran terményeit s természeti szépségét mutat
ták be. Ilyen az osztrákok „tiroli ház“-a is.
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„Az angol birodalom" kapuja. (Kunfalvy R. főiv.)
The Entrance to the British Empire. —  L’entrée de l’Empire Britannique. —  

Eingangstor von Grossbritannien.

A lett táborban is találtunk kiállítást, amely a lettországi cser
készet fejlődési sorozatát mutatja be. Különben az egész tábor 
kiállítás-értékű. Lettország éghajlatának megfelelő sátrak kettős 
tetővel; fényképek Latvia szépségéről; autóbuszok, melyekben 
Tilsiten, Varsón, a Tátrán át idejöttek. Hoztak magukkal lett bé
lyegeket; s Latvia szokásait, népies ruháit is bemutatták.

A táborparancsnoksággá átalakított premontrei gimnáziumban 
tanulságos és szép kiállítást rendeztek a világ minden részéről ide- 
sereglett cserkészvezetők számára a premontrei atyák. Nyolcszáz 
esztendő kultúrmunkáját csodálta meg itt a látogató.
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„Jam b o ree-szín h áz . B e m u tatáso k .

A cserkészek is színészkednek, csakhogy az ö játékuk elüt a 
hivatásos színészek játékától. A Jamboree-n minden nap voltak 
ú. n. bemutatások a Színházban, a Moziban, az Arénán, a Sport
téren, vagy a kerü’etek és csapatok tábortüzeinél. Ezek a produk
ciók különleges értékei a Jamboree-nak: nem az a cél, hogy mű
vészi alakítással szórakoztassák a közönséget; hanem, hogy meg
ismerjék egvmás hazáját, szokásait, táncait, dalait, játékait a kü
lönböző fajú cserkészek. Minden bemutatás tulajdonképen bemu
tatkozás: nézd, ilyen a mi nemzeti öltözetünk odahaza; így szó
rakozik nálunk a nép; ilyen dalok, zenedarabok születnek a mi 
hazánkban, ilyen érdekes szokásaink vannak. A Jamboree-szórakoz- 
tatás eszerint magasabbrendű, mint a diák-színészi alakítás. El-

A lengyel halászok nemzeti viseletben a felvonuláson. íFotucsoport föiv.)
Polish Fishermen in National Attire. —  Les pêcheurs polonais en costumes 

nationaux. —  Polnische Fischer in ihrer Nationaltracht.

4

nevezhetnők néprajzi bemutatásoknak, — noha nem mindig ilyen 
természetűek az előadások. Van köztük sok cserkész-ügyesség, 
cserkész-nóta, cserkész-játék is.

A Jamboree-bemutatások alig áttekinthető gazdagsága és vál
tozatossága nem engedi meg, hogy részletesen foglalkozzunk ve
lük: — inkább csak bizonyos típusokat említünk és kiemeljük a 
nagyobbszabású produkciókat.

A franciák több, mint egy évig készültek „A föld tájainak föl
fedezése a korszakok megvilágításában“ című nagyszabású bemu
tatójukra. Úgynevezett sivatagi autókat is hoztak magukkal, ami
lyeneket ázsiai útjukon használtak a francia fölfedezők. Három 
cserkész álmában végigéli a világtörténelem ama korszakait, ame
lyekben nagy „cserkészések“ folytak. M. Schlemmer francia cser
készvezető rendezte a nagy tömegeket fölvonultató bemutatást.

A csehszlovák tábor miniatűr morva-sziléziai faluja. (Gundrum K. fölv.)
The Moravian Model Village in the Czechoslovakian Camp. —  Un village 
moravo-silésien en miniature au camp tchécoslovaque. <— Mährisch-schlesi

scher Miniatürdorf im Tschechoslovakischen Lager.
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Nem kisebb jelentőségű az an
golok  (Kent) történelmi tárgyú já
téka: .,A rómaiak partraszállása 
Angliában Kr. e. 55-ben“.

Amerika az indián romantikát 
mutatta be; a svédek hazájuk cser
készetének a fejlődését; a lettek 
a „Ligo Abend“ nevű nemzeti szo
kásokat; ki kell emelnünk a finnek, 
a norvégek, a ceyloniak, izlandiak, 
bolgárok, tiroliak, litvánok nemzeti 
jellegű játékait s a lettek néplako
dalmát.

Táncok. A nemzeti lélek leg
gyakoribb megnyilatkozási formája 
volt a tánc. Csoportosítsuk a Jam- 
boree-n bemutatott szebb táncokat.

A skótok  az ír zenekar kísérete 
mellett mutatták be nemzeti tán
caikat és dalaikat; az orosz mene
kültek; — a szíriaiak, lengyelek 
(lakodalmas táncok, polka); ro
mánok (saját zenekaruk kísérte) ; 
a görögök, az örmények, a finnek 
táncai keltettek föltűnést s még az 
írek dudás tánca, s a tiroli tánc s 
az amerikaiak indián táncai.

A magyar szórakozási csoport 
tánc-raja régi és népies magyar 
táncokat mutatott be kedves válto
zatossággal . Legszebbek voltak: 
Falusi vásár jelenet ; Szilágyi lako
dalom; Süveges tánc; Körmagyar; 
Csongrádi tánc, Magyar úri tánc; 
Huszár verbunkos. A magyar tán
cok mestere ezen a Jamboree-n is 
dr. Vida Vilmos volt. Egyes csapa
tok saját vidékük táncát mutatták 
be: Cséphadaró tánc (79. csapat);

Prek, a dánok nevezetes mackója, 20 éve ,,szolgálja“ a csapatot, 
mindenkor a tábor legkisebb cserkésze őrzi.

Prek, the Teddy Bear of the Danish Contingent, has a record of 
twenty years of „service“ . The youngest member of the Camp has 
to look after him. —  Prek, l'ourson célèbre des danois, fidèle serviteur 
de la troupe depuis vingt ans, est gardé toujours par le cadet du 
camp. —  Perk, der allbekannte Teddybär der Dänen dient seit 20 Jah
ren bei der Truppe. Er befindet sich stets in der Obhut des Jüngsten 

im Lager.

Csökölyi lakodalom  (VI. altábor); 
Huszár csárdás (674. cs.-cs.); Me
zőkövesdi tánc (Mezőkövesdi gim
názium). Igen nagy hatást tett az 
ózdi cserkészek törpetánca. Meg 
kellett ismételni; az 55. cs.-cs. 
hosszú falábakon táncolt. Keleti 
táncok (132. cs.-cs.). Sárközi tán
cok (40. cs.-cs.). Matróz-táncok 
(VII. altábor vízicserkészei). Ka- 
nász-tánc (barcsi cserkészek). Hu
szár-verbunkos (2. cs.-cs.). A 780- 
as apródok magyar táncai.

A dal épen oly jellemző a nép 
lelkületére, mint a tánc. A Jambo- 
reen nagy tetszést arattak a jamai
kai, a norvég, a hollandiai, a lett 
népdalok. (Egy sorozatot az ame
rikaiak adtak elő.)

A zene s a dal rendesen együtt 
szerepelt. Zenekarok tekintetében a 
IV. Jamboree rekordot állított föl; 
ugyanis nem kevesebb, mint hu
szonnyolc zenekar adta a vidám 
rithmust a tábor életéhez. (Tizen
nyolc magyar, két lengyel, egy ro
mán, egy cseh zenekar; egy ír du
dás-, egy osztrák schrammel-, egy 
szimfonikus magyar zenekar s há
rom cigánybanda). Ezenkívül sze
repelt a bábolnai lovaszenekar, a 
budapesti I. kér. zenekar, végül a 
VIII. altábor vízi ünnepélyén öt 
egyéb zenekar. Megemlítjük még az 
am erikaiak harmonika-zenekarát, 
amely a tábori színház s a tábor
tüzek hangulatát nagyban emelte; 
és a 374-es öregcserkészek mando
lin-zenekarát. A tárogatótól kezdve

50



a salzburgiak fa-trombitájáig minden hangszer szerepelt. A zene 
igazán nemzetközi nyelv: mindenki megérti.

Az ügyesség is szerepet kapott az Aréna, a Sport-tér porond
ján, a Színház deszkáin. A hindu „zsákár“-t a magyaroktól tanul
ták el a többi cserkészek. (V. altábor, 82. cs.-cs.) — A repülő al- 
tábor modell-repülö gépek  bemutatásával remekelt. A szórakozási 
csoport kerékpár-mutatványokkal tüntette ki magát. — A dánok a 
táborverést, az osztrákok a lasszót; az ausztráliaiak nemzeti fegy
verüket, a bumerángot, az izlandiak különleges 
birkózásukat ; az angolok a cserkészhídépítést ; a 
japánok a „Kemben-játékot“ s a dzsiu-dzsicsut 
mutatták be. Érdekes volt az 57-esek görgő-mu
tatványa; a 4-esek gyors táborverése; a X. altá
bor zászlórúdépítö versenye; a 389-esek bűvész- 
mutatványai; a 460-asok dán tornája; a 910-esek 
és a 264-esek nyillabdajátéka, a vízicserkészeink

A9

jeladójátéka s a 939-esek szerkocsi gyakorlatai. Tűzoltóink s lovas- 
rendőreink gyakorlatai is figyelmet érdemelnek.

Az 55-ösök béka-tánca; a 665-ös apródok  „Csodaszarvas ül
dözésbe; a lettek falabdajátéka; a farkaskölykek  játékai; az an
golok  árnyképei; a litvánok „Cséncs’ -játéka kedvesek és érdekesek 
voltak. Szenzációként hatott az Anglia és Délafrika között lefolyt 
rugby-mérközés.

A tábori mozi részint ismeretterjesztő, részint cserkészfilmeket 
adott. Szerepelt a Hortobágy, Olaszország, Buda
pest, a schönbrunni állatkert, az Alpesek világa; 
az amerikai flotta; bálnavadászat, Égi titánok; — 
adtak le magyar, angol, svájci, román, osztrák, 
lengyel, egyiptomi cserkészfilmeket.

A tábortüzek körülbelül ugyanazt a célt szol
gálták, mint a bemutatások. Igazi tábortüzet a 
Jamboreen szinte lehetetlenség volt rendezni.

51



N em zetközi b a rá tk o z á s .

„Azért gyűltetek itt össze, hogy mint a világbéke munkásai más 
nemzetbeli cserkésztestvéreitekkel szoros személyi barátságot kös
setek .”

„A föld minden népét egymással igaz barátságban szeretném  
lá tn i”

„Ti vagytok hazátok leendő vezetői, legyetek hát jóbarátok.“
Baden-Powell ezt a célt tűzte a IV. Világtábor elé. Mint lát

tuk, a Chief e vezérgondolata találkozott a hagyományos magyar 
vendégszeretettel: A magyar szívesség jó talaj volt a B. P.-féle 
barátkozás számára. Az emberszeretet csodálatos virágait termelte

(Fotucsopurt fölv.)
A finn tábor három nyírfa-szarvasa: „Magyarország, Eesti, Suomi“ .

The three White Stags of Finnish Birch: Magyarország (Hungary). Eesti (Esto
nia), Suomi (Finland). —  Le camp finnois. Les trois cerfs en bois de 
bouleau symbolisent les trois peuples de la même origine: hongrois, estonien 
et finlandais. —  Die drei finnischen Birkenholzhirsche: Magyarország (Un

garn), Eesti (Estland) und Suomi (Finnland).

e nyáron a gödöllői park és erdő.
Lélek-virágok hajoltak egymás 
felé s erőt merítettek egymás 
szépségéből, jóságából. „A sze
retet a megismerés leánya“ — 
mondta Leonardo da Vinci. A 
magyarországi Jamboree iga
zolta ezt.

A nemzetközi barátkozást 
előkészítették a már említett 
nyelvtanfolyamok. Ámbár a fő
ként mosolyból és gesztusból 
álló „Jamboree-nyelv“ is kifejezi 
a szív érzelmét, — mégis nagy
ban hozzájárult a Jamboree- 
hangulat kifejlődéséhez a nyelv
tudás, a tolmácsok budapesti és 
gödöllői csoportja.

A barátkozás jeleneteit alig 
tudja toll leírni, fényképezőgép 
fölkutatni: — nyomuk ott van a 
világ cserkészeinek a szívében.
Mégis kiemelünk néhány ked
ves epizódot.

A cserkészek egvmás nyel
vén köszöntik egymást. A „Jó munkát!“ — a „Légy résen“ — A 
„Be prepared“ — a „Csuvaj“ kedves furcsasággal hangzik a tá
bor területén.

A lengyelek tábora a vendégszeretetben a magyar táborokkal 
versenyez. „A szeretetünket akarjuk megmutatni“ — mondogatják 
mindunta'an. Igazi cserkész-jelszó!

Az egyiptomiak fagylalt-bankettje emlékezetes marad. A kairói 
egyetem rektora, az egyiptomi cserkészek elnöke, Khaled Hassenein 
bey  „az egész cserkészvilágot, tout le monde“ meghívta fagylalt- 
bankettra. Természetesen B. P. és Teleki Pál gr. is ott volt. Has
senein bey fagylaltoscsészével a kezében mond felköszöntőt: „Kü
lön üdvözlöm a magyar vendégszeretetet. Remélem, hogy ugyanez 
a társaság nemsokára a piramisok árnyékában fog találkozni.“ 
Azután ajándékosztás következett. B. P. gyönyörű szőnyegeket, tá-



lakat, gongot és díszalbumot 
kap, de a többi vendégről 
sem feledkeznek meg. — Ott 
ült a fagylaltoscsészék mel
lett „tout le monde“ : Hubert 
Martin, a nemzetközi iroda 
igazgatója; James E. West, az 
amerikai főcserkész; Lord 
Hampton (minden magyar 
ismeri!); Ebbe Lieberath, a 
svédek szeretett főcserkésze; 
Mr. Wilson, a kopenhágai 
fődöntőbíró, stb., stb. B. P. 
boldogan állapítja meg, hogy 
a „Jamboree-spirit“ minde
nütt hódít.

A cserkész-szeretet ki
robbanása a csatakiáltás. A 
szótlan hinduk egy szép na
pon előálltak a következő 
csatakiá’tással, amely egye
síti magában nemcsak idegen 
nyelvtudásukat, hanem szí
vük egész tartalmát is:

Jó munkát! Jomunkát!
Jomun, jomun, jomunkát.
Csencs, csencs, csencs.
Ato, ato, atogram,
Foto, foto, fotograf,
Kérem, kérem, nem szabad.
Köszönöm, köszönöm, köszönöm.
Jól — van, van, van.
Hindu, hindu, hó,
Zsembo, zsembo, zsembori,
Gödö, Gödö, Gödöllő!

Carstensen, a dánok vezetője ezt mondta egyik tábortűznél a 
magyaroknak: „Jól tudjátok, hogy nagyon szeretünk benneteket.

S mi is úgy érezzük, hogy ti szerettek minket. Most már csak az a 
kívánságunk, hogy mélyítsétek el velünk a cserkészkapcsolatokat, 
hogy minden magyar cserkészfiú és minden magyar szíve olvadjon 
egybe a miénkkel.“ A dán-magyar barátság gyökerei visszanyúlnak 
a kopenhágai Jamboree-ra.

A jam aikaiak olyan meleg barátságot kötöttek a szomszédos 
magyar csapattal (7. cs.-cs.), hogy a búcsúzás napján vége-hossza 
nem volt a kölcsönös ajándékoknak s meleg kézrázásoknak. Mr. 
Clark parancsnok ezt mondta: „Ezután Jamaika és Magyarország 
közt nagyon föl fog lendülni a póstaforgalom.“

A sárospataki csapat egyik tagja, a kis Barczy Gyuszi tud 
egy finn nótát. A táborban is ezt fújta nagy buzgalommal, mikor 
egy idősebb finn cserkész épen meglátogatta őket. A finn hallgatja

Az amerikai táborkapu, farmer-erődítmény utánzata. (Gundrum K. fólv.)
The Block House Gate of the Boys Scouts of America. —  Les deux tours de 
l’entrée du camp américain représentet les forteresses des fermiers américains. 
— Das Tor des amerikanischen Lagers, errichtet nach dem Muster der Tore 

der ehemeligen Forts.
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a dalt, majd könnyes lesz a szeme. Megöleli Gyuszít s viszi magával 
a finnekhez. Mondják, hogy csak aludni engedték őt haza nap
nap után. A finn-magyar testvériség gyönyörű szimbóluma a há
rom csodaszarvas: „Magyarország“ — „Suomi“ — „Eesti“. A. 
Akerman finn delegátus ezt mondta: „A testvérnépek a csoda- 
szarvas vezetése alatt egy cél felé törtetnek... Boldogan jöttünk 
a magyarok közé: a szívünket a tenyerünkön hoztuk. S a magyarok 
teleszórták a vonatunkat virággal.“

A cserkész-testvériség, a Jamboree-jóakarat legszebb jele, hogy 
a franciák, orosz menekültek, belgák, osztrákok, egyiptomiak Bu
dapesten megkoszorúzták a H ősök sírját. A lengyelek pedig a Kos- 
suth-szobor előtt ünnepelték a magyar-lengyel barátságot.

A Jamboree cserkészkiállításának az épülete és a kilátótorony.
The Exhibition Building with the View Tower. —  Le pavillon de l’exposition 
scoute avec la tour d’observation. *— Das Ausstellungsgebäude mit dem

Aussichtsturm.
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(Antal J. fölv.)
Négy szoknyás fiú.

Four kilted lads. — Quatre garçons en jupes. — Vier „berockte“ 
Jungen.

Ki győzné felsorolni a „good will“, a testvéri szeretet megnyi
latkozásait! Akik a Jamboree-n találkoztak, azok hisznek az igaz
ságos világbékében.

É rd e k e s  cse rk é sz fö la d a to k  m eg old ása .

A Jamboree nem intim tábor; — nem olyan szemmel kell nézni, 
mint az erdők tisztásain fölütött tábort. A Jamboree részben lát- 
ványosság s ezzel számolniok kellett a csapatoknak. A cserkész-

(Lehóczky Gyula fölvj
Mohamedán táborkapu.

A Moslem Gate-Way. — La porte d’un camp, mahométan. — Mohammeda
nisches Lagertor.
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föladatok megoldása kapuk építésére, a tábortér művészi kiképzé
sére, díszítésre, a konyhák célszerű megépítésére szorítkozott. Te
leki Pál főcserkészünk mondta: „Itt minden cserkészmunka. S a 
precízen végzett munka öntudatot nevelt a fiúkba s jogosan nézik 
úgy a tábort, hogy ez az ő munkájuk s cserkész-lélek szülötte.“ 

A Jamboree-táborok mindegyike megérdemli a figyelmet. A 
külföldi csapatok nem helyeztek olyan súlyt a tábor-építésre, a ka
puk, konyhák megtervezésére, mint a magyarok.

A magyar kapuk részint népies motívumokat s helyi jellegze
tességeket tüntettek elénk. Szabó D. Béla  tanulmányt írt a Jam- 
boree-kapukról: idézzük egy részletét.

„A külföldiek közül a lengyelek tűntek ki — a székely fara- 
gásos munkákhoz annyira hasonló — kapuikkal és tábori-oltáruk
kal. A franciáknál a monumentális fehéríves kapun kívül a Scouts 
de France impozáns keresztje és az algíri mecset volt látnivaló. Az

(Antal I. fölv.;
Az ír csapat dudás-zenekara.

The Irish Bag Pipe Band. —  La musique irlandaise. — Irische Dudelsack
pfeifer.

(totucsuport fölv.)
A nemzeti bemutatások nemzetközi közönsége.

Spectators at a Display. —  Le public international des représentations natio
nales. —  Zuschauer bei den internationalen Vorführungen.

angolok örsi állatképekkel díszítették egyszerű, de nagyvonalú ka
puikat. USA nyolcméteres farmertornyot építtetett megtévesztő hű
séggel. Kitűnt még a litvánok látótornya, a dánok indiánsátoros 
bejárata, a svájciak két pirosnapernyős figurája, a hollandok fa
cipős kapuja, az orosz menekültek stílusos faragása és az osztrá
kok két modernvonalú fenyőkapuja.

A hazai csapatok változatos felsorakozásban mutatták be mun
kájukat. Igaz, hogy ezek jórészt otthon készültek (sokszor bizony 
kemény téli munkával), de ez nem von le semmit értékükből, hi
szen nem csapattábort, hanem Jamboree-díszítést szolgáltak. A ma
gyar népművészetet hosszú aléltságából a cserkészek keltik életre



és ennek beszédes bizonyítékát láttuk Gödöllőn. Az üzletváros szé
kely-tornyai, a IV. altábor összetett tömörfaragásos kapuja, az V. 
kerület paprikafüzéres, élénkszínű díszítése, a bácsalmásiak ma
gas ívelésű művész, ősmagyar kapuja és megcsodált egydarab fá
ból faragott lánckerítése, az Ezermesterek szinte komor-pogányos 
bálványfái, Békéscsaba ízlésesen finom, faragott kapuja, a győri 
ökörkoponyás sudárfák, a siketnémák beszédes tulipános festése, 
a mezőkövesdiek matyók-motívumai és a két rákospalotai tobzo- 
dóan színes, faragott kapu egy ezeréves népművészet újjászüle
téséről beszél.

A történeti emlékeket is több magyar kapu szemléltette. így 
az egri, szigetvári és gyulai várkapuk hű utánzásait. A szarvasiak

(Fotocsoport fölv.)
A tiroliak különleges faliangszerei.

Strange Wooden Instruments of the Tyrolean Scouts. —  Les tyroliens avec 
leurs instruments de musique en bois. —  Eigenartige Holzblasinstrumente

der Tyroler.

Csárdás magyar nemzeti viseletben.
Hungarian Scouts performing a Folk-dance. —  Le „csárdás" en costume 

hongrois. —  „Csárdás", in ungarischen Nationaltracht.

Gábor Áron ágyúját állították kapujukba. Esztergom bazilikája, 
Debrecen nagytemploma, Nyírbátor harangtornya is ott emelke
dett. Gyula csapata Dürer kapuját készítette el, míg Jászberény 
két hatalmas Lehel-kürtből képezett kaput.

A helyi jelleg kidomborításánál valóságos tájrajzi kiállítást 
nyújtottak a magyarok. Szebbnél-szebb búzakalászból és szalmá
ból, tengeriszárból, cirokból, gyékényből, nádból, napraforgószár
ból, nyírfából, tobozból, stb. épített és díszített kaput és kerítést 
láttunk festői összeállításban. Bácska hatalmas búzaszalma cso
portkapujával, Makó vöröshagyma-koszorúval, a IX. altábor hor-
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tobágyi cserénnyel, a csongrádiak működő szél
malommal, Nagykörös gémeskúttal, Bácsalmás 
eleven szőlőlugassal, a somogyiak 4 nagy, 14 
kisebb bicskából összeállított kapuval, az ózdiak 
kohóval, Kiskunhalas nádkerítéssel, csöszkuny- 
hóval és látófával, a bajaiak és szentesiek ha
lászhálókkal, a barcsiak 64 fokosból készített 
kapuval, Békés óriási gólyákkal, Keszthely ha
lászkunyhóval, a veszprémiek és szabolcsiak 
nyírfakerítéssel és kapukkal, Kecskemét árva- 
lányhajjal, Salgótarján vasgyári-remekművű ka
puval, a bányászok aknalejáróval, a soproniak 
nádból készített öles liliommal, Szentgotthárd 
kaszákból stilizált kapuval, Veszprém tobozfüzé
rekkel, a battonyiak cirokkerítéssel varázsoltak

egy-egy darab eredeti magyar földet az érdek
lődők bámuló szemei elé.

És ezeken kívül a sok-sok kifejező kapu! A 
híradók telefonvezetékei, a VI. altábor hatalmas 
6-osa, a sárospataki tanítóképző óriási ABC- 
kapuja számológépkerítéssel, a színház mellett 
a győri GH kapuja a csábító szalámirudakkal és 
kolbászkerítéssel, a szombathelyi zenész és ba
jai képzős kottás kerítései, a mesés apród- és 
farkaskölyök-kapuk, a vizesek kajakos kapui és 
hajóláncos kerítései, stb., stb.... mind-mind egy 
valóságos meseországba illő díszei voltak a gö
döllői feledhetetlen kéthétnek...“

De nemcsak a kapuk építésében nyilatkozott 
meg a csapatok különleges művészi ízlése: a tá-
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Magyar tánc a sporttéren. (Fotocsoport fölv.) Fönt: Vidám apródok. (Szabó D. Béla főlv.)
Hungarian Folk-dancing on the Sports Ground. Above: Merry Page Boys. —  Danse hongroise au stade. En haut: Les pages joyeux. — Ungarischer

T a n z  am  b p u rtp ia tz . O b en : L u stig e  P a g e n .



Islandi birkózó-sport. (Fotocsoport fölv.) 
Icelandic Wrestlers. —  Lutte des islandais. —  Isländisch* 

Ringer.

Indián bemutató. fotocsoport fölv.)
A Red Indian Display. —  Représentation des peaux-rouges. — 

Indianervorführung
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(Fotoooport fölv.) (Fotocsoport fölv.)
Az Ezermester-csapat magyaros kapuja és gongja. B.-P. látogatása.

The Hungarian Style Entrance of Troop 13 and their Gong. B.-P. goes visiting. —  La porte de la troupe No. 13 en style 
hongrois avec leur gong. Une visite de B.-P. —  Tor und Gong der ungarischen Truppe „Ezermester“ (Tausendkünstler).

B.-P. macht Besuch
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bor belseje magában foglalta a csapat otthonát, gyakran kicsinyí
tett mása volt annak a vidéknek, amely a cserkészeket a Jambo- 
reera fölküldte. Különösen a magyar csapatok tettek ki magukért. 
A magyar pompakedvelő nép s ez a sajátsága kiütközött a Jam- 
boree-táborok berendezésén és díszítésén is.

A mezőkövesdiek matyó-motívumokkal dolgoztak; a diósgyör* 
vasgyári csapat minden díszítést cserkészbotokból készített; — a 
miskolciak a nyírfát alkalmazták; a gyöngyösiek a szőlővenyige 
hajlékonyságát használták ki a tábor díszítésénél; — az ózdiak tá
bora rendkívül érdekes vasgyári tábor volt vastraverz, hídpillér- 
utánzatokkal. A sátoraljaújhelyiek szőlőfürtöket, a sárospatakiak 
napraforgókat használtak a díszítéshez. Bárhová mentünk, minde
nütt a csapat otthonának a lelke mosolygott felénk. A magyar csa
patok a tábordíszítés terén meglepő szép munkát végeztek.“

(Fotocsoport főlv.)'
Cserkész-cigányzenekar.

The Boy Scout Gipsy Band. —  Orchestre tzigane composé de scouts. — Pfad
finderzigeunerkapelle.

Az óriáslabda. 
The Push Ball. —  Le push-ball.

(„Az Est“ fölv.)

Der Pushball.
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A Jamboreen is voltak valódi 
, ,intim“ tábortüzek. Ezeken a 
tábortüzeken külföldi cserkész
testvéreink előtt föltárult a 
magyar cserkészélet romanti
kája. Egyébként á Jamboree- 
tábortüz nyitott színpad szo

kott lenni.

Az intim jellegű tábortüzek 
közé tartozott a IX. altábor- 
ban aug. 12-én rendezett tu
ráni tábortűz. A cserkésztest
vériség tüzénél találkoztak a 
turáni népek jelenlévő képvi
selői. A magyarok és finnek 
nemzeti dalaikat adták elő, a 
japánok bemutattak két szín
padi jelenetet, —  s magán
énekszámokkal is szerepeltek. 
Az orosz szovjet alatt síny
lődő turáni népek képviselője 
dr. Tagán Galimdzsán baskír 

alezredes volt.

Az intim tábortüzek leginkább 
visszatükröztetik a cserkészet 
lényegét, a barátságot, az 
egymásrautaltságot s a nem
zeti életet. Ilyen tábortüzek
nél föltárul a múlt s megszó
lal a tárogató és a régi ma

gyar nóta.

A cosy Campfire in a Quiet 
Corner of the Camp. »— Il-y- 
avait des feux de camp inti
mes même au Jamboree. —  
Gemütliches Lagerfeuer in 
einer stillen Ecke des Lagers.
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Cserkésztestvériség. Magyarország, Ceylon, Jamaica és Anglia ölelkeznek a képen.
The Scout Brotherhood. Hungary, Ceylon, Jamaica and England united in friendly embrace. —  Fraternité scoute. La Hongrie, le Ceylan, la Jamaïque et 

l’Angleterre 9’embrassent. —  Pfadfinderbrüderschaft: Ungarn, Ceylon, Jamaica und England halten sich umarmt.
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B. P. ezt az ajándékot kapta 
az amerikai cserkészektől.

The American Boys’ Present to B.-P. 
—  Le cadeau que Bi Pi reçut des 
scouts américains. —  Geschenk der 
amerikanischen Pfadfinder für B. P.

Egy élesszemű táborlátogató 
így jellemzi a magyar tábori 
építményeket és díszítéseket:

„A tábori építmények terén 
nagyon nagy az eltérés a mi 
táboraink és azoknak a nemze
teknek a táborai között, ame
lyek erősen az angol befolyás 
alatt állanak. Az ő tábori épít
ményeik — különösen a kony
hájuk — egészen primitív. És ők 
ezt tartják cserkészszerűnek. Én 
azonban úgy látom, hogy nekünk 
mégis csak a mi komolyabb 
konyhánk felel meg inkább. Még 
akkor is, ha az angol vezetők

csóválják egy kissé a fejüket, 
mondván, hogy nem „wood
craft” ...

A tábori díszítések terén ál
talában a magyar csapatok ve
zetnek. Talán azért, mert sok 
magyar csapat van s a legtöbb 
csapat nagy gondot fordít a dí
szítésekre, ez erősebben szem- 
beötlik. Néhol azonban a díszí

tések túlságbavitele nemcsak a szabad mozgást akadályozza, hanem 
a járást-kelést is nehézzé teszi, olyannyira, hogy úgy kell vigyáznia 
az embernek, mintha virágágyak között járna. No, ez aztán már 
igazán nem cserkészszerü.

Valamelyik angol táborban láttam egy háromlábú mosdótál
tartót. Egyszerű kis összekötözött alkotmány volt, de — és ez na
gyon jellemző az angolokra — egyik ág görbébb volt a másiknál. 
Mondom a kísérőmnek, hogyha egy magyar fiúnak azt mondanák, 
hogy csináljon egy háromlábú állványt, bizonyosan nem nyugod
nék addig, amíg nem találna három egyforma és egyenes ágat.

Baden Powell az amerikai tábor vezetői között. (Fotocsoport fölv )
The Chief Scout with the Leaders of the American Contingent. —  Baden Powell entre les chefs du camp 

américain. —  B. P. mit den Führern der amerikanischen Truppe.
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Aztán ahogy járom tovább a táborokat, hát csak meglátok az egyik 
magyar táborban egy ilyen mosdóállványt. Talán mondanom sem 
kell, hogy a mosdóállványnak mind a három lába olyan egye
nes volt, hogy még. Hát ez a különbség a magyar és az angol fiú 
munkája között. Az angol azt szereti, ha a tábori építménye minél 
görbébb, minél kezdetlegesebb, azaz minél jobban a természethez 
idomuló. A magyar fiú keresi a díszesebb kivitel lehetőségét. És ez 
magyarázza meg a magyar díszkapuknál észlelhető sok díszt és 
változatosságot is. A magyar fiú nem érzi jól magát a túlságosan 
egyszerű táborban, folytonosan díszít, szépít a táboron s ezért

van az, hogy a magyar táborok a tá
bor utolsó napjáig fejlődnek s ezért 
van az, hogy annyira elütnek sok 
más nemzetnek — különösen az an
golnak — táboraitól.”

Az e sz p e ra n tó  nyelv szerep e  
a  Ja m b o re e -n

A Jamboreen első alkalommal 
szerepelt hivatalo
san az eszperantó 
nyelv: volt külön
eszperantó tábor
hely, eszperantó 
zászlófelvonás. A 
Cserkész Eszperan- 
tista Liga két gyű
lést tartott John
Berggreen norvég (Engelin v. l81Vt)
csapatparancsnok Jamaica mosolyog,
elnöklete alatt; az Jamaica Keeps Smiling. —  Les 
első altábor egyik 8C0U*? de. Jamaïque sourient. —  

• » « ... . P J  Jamaica isi guter Dinge,nagy tábortüzet az J 6 6
eszperantista cser
készek rendezték, a kiállításban bemutatták az 
eszperantó cserkészlevelezést és a levelezés által 
21 országban megjelent külföldi újságcikkeket.

Mutual Understanding. —
Ezek is megértik egymást. 

Ceux-ci se comprennent aussi.
(Fotocsoport fölv.) 

Gutes Einvernehmen.

A m en tők

Hatalmas vöröskeresztes zászló jelzi: itt a 
központi mentőállomás. Mentőautók, hordágyak, 
motorkerékpárok, sárga alapon vöröskeresztes 
karszalagok, narancs-fehér nyakkendő: — íme 
ezek a mentők! Vidám fiúk, gyöngéden teljesítik 
kötelességüket.

Gödöllőn és környékén 12 mentőállomás volt 
a Jamboree alatt s 2 orvos, 21 medikus és 57 men-
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(Sólyom-Fekete V. fölv.) 
József Ferenc főherceg meglátogatja a tábort. 
Archduke Joseph Francis visiting the Camp. —  
L’archiduc François-Joseph visite le camp. —  

Erzherzog Joseph Franz besucht das Lager.

(Fotocsoport fölv.) 
Az egyiptomi földművelésügyi mi

niszter a táborban.
The Egyptian State Minister for 
Agriculture in the Camp. —  Le 
ministre de l’agriculture de l’Egyp
te visite le camp. —  Der tür

kische Ackerbauminister im Lager.

Tábori íróasztal. (Kunfalvy R. fölv.)
A Camp Writing Desk. —  Un bureau au 

camp. —  Feldschreibtisch.

(Kunfalvy fölv.) 
Moeller Gassmann norvég főcser

kész.
Pastor Moeller Gassmann, Chief 
Scout of Norway, was made a 
Member of the International Com
mittee. —  Moeller Gassmann, chef 
des scouts norvégiens. —  Bundes
feldmeister der norwegischen Pfad
finder, Pastor Moeller Gassmann, 
welcher zum Mitglied des Inter
nationalen Kommitees ernannt 

wurde.
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Gr. Teleki Pál táborparancsnokot indián törzsfőnökké avatták. (Fotocsoport fölv.
Count Teleki, the Camp Chief was made an Indian Chief. •—  Le comte Teleki, chef de camp 

est élu chef indien. —  Lagerchef Graf Teleki wurde zum Indianerhäuptling ernannt.
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(Ács Béla fölv.) 
A tí. P.-féle szeretet.

Pals. —  La fraternité à la Bi. Pi. —  Kame
raden.

Jamaica és Ceylon barátkozik.
Jamaica makes friends with Ceylon. —  Les 
scouts de Jamaïque et ceux de Ceylon lient ami
tié. —  Jamaica und Ceylon schliessen Freund

schaft.

(Ács Béla fölv.)
Ezek nem panaszkodnak a meleg miatt. 

Making the Best of the Heat. —  Ceux-ci ne 
se plaignent pas de la chateur. —  Manche 

lässt auch die Hitze kalt.
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Az autogram-láz áldozata. (Antal József fölv.) 
A Victim of the Autagraph Plague. —  Une proie de l’épidémie 
de la collection d’autographes. —  Ein Opfer der Autogramm-

Säuche

A kis skót meglátogatja indiai barátját. (Antal József fölv.)
A Little Scot Calls on His Friend from India. —  Le petit écossais 
rend visite à son ami indien. —  Ein kleiner Schotte besucht 

seinen indischen Freund
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tövizsgát tett cserkész teljesített szolgálatot. Naponkint átlag száz 
esetben vonultak ki a mentők szolgálattételre. Gyakori volt a zúzó- 
dás, a melegtől való ájulás. Fertőző betegség hat esetben fordult 
elő. — A kis Teddy több napig feküdt a tábori kórházban s mikor 
gyógyultan kiengedték, így kiáltott fel: „Gödöllőn betegnek lenni 
jó”. — Ez a cserkész-mentők legnagyobb dicsérete.
A Ja m b o re e  cse rk é sz re n d ő re i.

A Borsiczky Sándor vezetése alatt működő cserkészrendőrök 
munkáját mindenki megcsodálta. Magasztalás helyett íme néhány 
adat a rendőr tábori életéből: „Huszonnégyórás szolgálat... Tele- 
fonielentés: Harminc embert az Üzletvároshoz, mert megakad a for-

B. P.-t megvendégelik a lengyelek. (Lehoczky Gyula fölv.) 
B. P.'s Reception in the Polish Camp. —  Bi Pi, invité des polonais. —  B. P. 

zu Gast bei den Polen.
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Skót-magyar barátság. tDr. Gundrum K. fölv.)
Scotland and Hungary Make Friends. —  Amitié hungaro-écossaise. —  Schott

land und Ungarn schliessen Freundschaft.

galom. S az imént 24 órai szolgálatból leváltott rendőr, aki épen 
ebédel, vagy sósborszesszel dörzsöli merev tagjait, — már ugrik is 
és önként ajánlkozik bizonytalan időre szolgálatra. Pedig talán most 
lenne először alkalma, hogy megtekintse a tábort, ahol eddig csak 
szolgálatot teljesített, de amit eddig még alig látott. — Aztán este 
a HÉV-megálló előtt! Húszezernyi tömeg, amelyet kézben tart, irá
nyít, mulattat cserkész-rendőrzenekarral, vagy megafónon keresz
tül; a sorok között vizet ad mosolyért, tartja a kordont és hangta
lanul vágja zsebre a türelmetlenkedők szitkait...“
A Ja m b o re e  és  a  sa jtó .

A sajtócsoport már a szervezés idején kb. háromezer lappal állt 
összeköttetésben. Havonkint megjelenő bulletinekben tájékoztatta a



külföldi, s hetenkint megjelenő körlevelekben a hazai sajtót. A 
Jamboree egész ideje alatt kiváló volt a sajtószolgálat. Minden ma
gyar lap küldött a helyszínre tudósítókat, legtöbbször cserkészeket, 
akik a közönséget lelkesítették, tájékoztatták, fölhívták figyelmét a 
cserkésztábor szépségeire. A sajtó révén az egész müveit világ fi
gyelemmel kísérte a gödöllői napok minden mozzanatát.

A „Jam boree Magyar Cserkész“-ről B. P. ezt írta abban a le
velében, amelyben a Jamboree eredményeit összefoglalta:

„Az öt nyelvű tábori újság föltűnően jól volt szerkesztve, nagy 
érdeklődésnek örvendett, nagyszerűen működött s elősegítette a 
nemzetközi barátkozást”

A Jamboree barátság nevében. (Fotocsoport fölv.)
The Happy Fellowship of the Jamboree. —  Le Jamboree est le camp de 

l'amitié. —  Glückliche Kameradschaft am Jamboree,

(Fotocsoport Wir.)
A különböző országokból összegyűlt eszperantista cserkészek.

An Esperantist Reunion. —  Les scouts espérantistes, réunis des pays diffé
rents. —  Esperantisten Versammlung.

A „Jamboree Magyar Cserkészében békésen megférnek egy
más mellett a magyar, német, lengyel, angol, francia cikkek. A ké
pek aláírása ötnyelvű. Minden nemzet a maga nyelvén nyilatkozik 
meg az ú. n. „Bizalmas sarok“ nemzetközi porondján. Arab, lett, 
szerb, román cikkek húzódnak meg a bizalmas sarokban. A „Jam
boree Magyar Cserkészét dr. Koszterszitz József főszerkesztő irá
nyítása mellett a magyar és külföldi szerkesztők fürge gárdája ál
lítja össze.

A Jam boree Magyar Cserkész egy kedélyes riport szerint a kö
vetkezőképen készült:
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A walesi táborkapu. (Fotocsoport fölv.)
Entrance to the Welsh Camp. —  L entree du camp gallois. 1— Eingang ins 

Lager von Wales.

A munka elvileg reggel 9-kor kezdődnék, ám ekkor a szerkesz
tőség még üres. Szolgálatosak surrannak ide-oda, de mindezt még 
csak lábujjhegyen, mintha gyűjtenék a lármát délutánra, hogy az
után felfokozottan hozzáadják a nagy orchesterhez. A szerkesztő
ségi kis szobában még félhomály van, a szomszédban a telefonok
nál, a hírszolgálat vezetőjének helyét még rozsda marja.

Tíz órakor méltóságteljesen, a sorban álló, kétoldalt tisztelgő 
sajtócsoport tagjai között bevonul a főszerkesztő és kegyesen rá
mosolyog az emberekre.

Tizenegy óra tájban nagy autótülkölés hallatszik, az Erzsébet- 
téri parkban a csendőrség és rendőrök harsány „fegyverbe“ kiál
tással próbálnak megállítani egy megvadult motort, de nem si
kerül. A motor nagyot zökken és aktatáskákkal, kabátokkal és plé
dekkel együtt fölszerelve, torkát tapogatva, harsány „lázam van,
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beteg vagyok!“ kiáltással kiszáll belőle egy úr, kinek nevét a cikk 
írója tisztán szerénységből nem árulja el. (Aradi Zsolt.)

Ekkorára már összegyűlt az egész szerkesztőség. Hiába akar
nám tagadni, Zimmermann Földi az első. Megelőzni semmiben sem 
lehet. Hiába akarnék róla tréfás szavakat írni: lehetetlen, ő  maga 
a megtestesült tréfa. A szerkesztő mikor róla ír, szavát komolyra 
fordítja. Az összes külföldi szerkesztőktől kötelességteljesítést ta
nulhatunk, de amit Zimmermann Poldi végez, az több, mint köte
lesség. Ki ne ismerné őt. „österreichische Ware”. Valóban az. Jobb 
képviselőjét nem küldhette Ausztria. Zimmermann Poldi egyébként 
arról híres, hogy mindig megkérdezi, mit kellene írni és homlok- 
egyenest ellenkező témát markol. így a szerkesztő naponta több
ször ugrik ki bőréből.

Monsieur André Roland a francia. „Csak egy kérdés” — for-

A rhodesiai tábor bejárata. (Fotocsoport fölv.
The Entrance Gate of Rhodesia. —  L’entrée du camp rhodésien. — Ein- 

gangstor ins rhodesische Lager,



(Fotocsoport fölv.>
Különleges angol táborkapu.

A Curious Entrance in the British Camp. —  La porte par
ticulière d’un camp britannique. —  Merkwürdiges Tor im 

brittischen Lager.

dúl be mindig a szerkesztői szobába. A kérdésből öt lesz, s végűi 
a szerkesztőség fejét vakarva, gyors- és gépírók ezreit állítja be, 
hogy az elveszett időt behozhassa. Monsieur Roland mosolygása 
nem ismer határt. így csempészte be magát egy szép napon éjszaka 
a nyomdába is. És itt történtek azután a furcsa dolgok. A tördelő- 
szerkesztö egyszerre csak azon vette észre magát, hogy a lap fran
cia cikkekkel van tele. Hogy miképpen törént, ez is rejtély maradt, 
a nyomdaszemélyzet azonban azt meséli, hogy Roland megveszte
gette őket.

Lengyel testvéreink M. Kamensky és segítőtársa az ifjabbik 
Kap:szewski, állandóan centiméterekkel járnak. A szerkesztő fut

A 111. altábor főkapuja: a kopenhágai kapu. «Antal J. fölv.)
Copenhagen Gate, the Main Entrance to Sub-Camp 3. —  La porte princi
pale du sous-camp III. nommée porte de Copenhague. —  Das Kopenhagen- 

Tor, der Eingang ins III. Sub-Lager.
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előlük. Reggelenkint álmából riasztják fel. (Budapestre repülőgé
pen mennek, tisztán ebből a célból.) Hogy miért hagyta ki ezt és 
ezt a cikket, hogy a lengyel rész már megint kevesebb egy oldal
nál. Ez még nem volna baj, azonban a korrektúrával soha sincse
nek megelégedve. A nyomda testőröket állíttatott a kedves Balinszky 
úr mellé (aki szívességből vállalta a lengyel korrektúrát), nehogy 
egy éjjel titokban vérbosszú áldozata legyen.

Az angol kontingenssel a legnehezebb. Vannak legalább öten. 
Fölöttük trónol, eszményi magasságban, a költői arcú, de hírhedt 
Mc. Carthy, aki csupa méz, csupa báj, csupa finomság. Ám ha nem

(Fotocsoport fölv.)
A dán táborkapu a vigvam-sátorral.

Entrance to the Dänisch Camp with Wigwam. ‘—  L’entrée du camp danois 
avec el wigwam. —  Eingang ins dänische Lager.
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Palesztina kiáll a kapuba. (Fotocsoport fölv.)
Palestine standing in the üate-Way. —  Les scouts de Palestine se rassem

blent devant leur porte. —  Palestina im Tor.

sikerül valamit elérni, jön a bosszú. Haydn Dimmock, aki kettőt- 
hármat vereget a válladra (öt napig viseled ezt a vállveregetést) 
saját lapodban hátbatámad, ha ezután sem parírozol a brit biroda
lom képviselőjének, rád eresztik a nagy ágyút, Mr. Spencert, aki 
ellená Ihatatlan. Mr. Spencer valóban az. Nem parancsol, nem kér, 
de megajándékoz saját nyakkendőtartójával, vagy cipőjével. (Már 
mezítláb is láttam.) Általában tudják róla, hogy így szokta meg
vesztegetni az embereket és ezért nem fogad el tőle senki semmit.

A lap közben készül, készülget, Velösy E lek  tanácsokat ír. 
Dénes Tibor és Máriássy Ferenc, a polyglott, veszekszenek, Fábián 
Gyula elindul, hojjy lásson és másnap megjelenik a cikk: Láttam... 
Igaz, hogy csak ő látta, mert kihallgatva cserkészeink beszélgeté
sét, azok csodálkozásuknak adtak kifejezést, hogy hát mit is látott



Gyula bá’, mikor a cikkben nincs 
semmi. A lap közben készül, ké- 
szülget. Pintért, Tomeket, vala
mint Szabót, a három karrikatu- 
ristát oroszlánokkal kergetik azok, 
kiket lerajzoltak. E percben is 
ettől hangos a tábor. Mártonka 
a kisebbik, a Lajos, egy tejeskö
csögben üldögél és azon keresztül 
nézi a világot. A rajzai azért olyan 
szépek. Márton Ferenc erőteljes 
székely kifejezéseitől rémülten 
szaladgálnak a tábor lakói, de 
azért a ceruzája hegyére vesz 
mindenkit.

Közben a lap készül, készülget. 
Mindenki ebédel és vissza is jön. 
Közben a második szerkesztő na
ponta öt kilót soványodik. A Jam
boree végén mínusz 66 kiló lesz. 
A soványság oka a fényképek! A 
fotocsoport ugyanis a finomszavú 
Gerő László bátyánkkal az élén, 
mindent elkövet, hogy ellásson- 
bennünket. Amit a lapban láttok, 
csak az ő képeik, de a sors (Gaz
dasági Hivatal) megfosztotta őket 
az anyagi eszközöktől s így ha 
reggel lefényképeznek valamit, az 
három nap múlva lesz készen

(Fotocsoport fölv.) Fönt: Bányász táborkapu. —  Lent: A bolgárok és a csehszlovákiai magyar cserkészek kapuja. (Frankovich Sándor fölv.)
Above: A Miners' Entrance. —  Below: Entrances of Bulgaria and the Hungarian Group in the Czechoslovakian Contingent. —  En haut. La 

porte d'une troupe dont les membres sont des mineurs. —  Plus bas: la porte des bulgares et celle des scouts hongrois de la Tchécoslovaquie. —  Oben: Ein 
Bergwerkstor. Unten: Lagertor der Bulgaren und der ungarischen Pfadfinder aus der schechoslovakei.
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A2 egri székesegyházat utánzó kapu. 
An Imitation of Eger Cathedral.

Porte imitant la cathédrale d’Eger.
Ein der Kathedrale von Eger nachgebautes Lagertor.

A zalai táborkapu. (Fotocsoport fölv.)
A Hungarian Gate-Way. —  La porte des scouts de Zala. —  Ungarisches

Lagertor.

A győriek kapuja. (Fotocsoport fölv.)
The Entrance of the Győr Scouts. —  La porte des scouts de Győr. —  Ein

gangstor zum Lager der Pfadfinder aus Győr
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A nyomdában a lapigazgató, a két 
művezető, az egész személyzet to
long. Baumgarten úr, a főtördelő, 
kegyesen mosolyog és elkezdődik 
a munka. Az igazgatók állandóan 
útban vannak és hidat kell testük 
felett építeni, hogy tördelni lehes
sen. Közben a klisés nem küld 
semmit. A szedő terem ajtajában 
megjelenik a nyomdaigazgató, ka
rikás ostorával és azt pattogtatja: 
sietni, sietni, sietni. Ám egyszerre 
csak minden elhalkul és megérke
zik Lombár László, a kiadóhiva
tal vezetője, Magyarország arany
koszorús nyomdaigazgatója, aki

nek mindnyájan köszönhetjük, 
hogy a lap a közönség kezébe ke
rül. Titokzatos könyveket, lapokat 
szed ki a zsebéből és rapportra 
rendeli az igazgatókat. Azok siet
ve el, minek a szerkesztő szívből 
örül.

Közben azonban . . . Közben 
azonban a korrektorok, szedők, 
művezetők és tördelők percenkint 
segítségért kiáltoznak a szerkesz
tőhöz. „Lipovnicky Pali bácsi hajt
hatatlan”, mondják. Lipovnicky 
Pali bácsit nem kell bemutatni. 
Nem kevesebb, mint 37 nyelven 
beszél, ugyanannyin ír, valameny-

Luxemburg kapuja és tábora.
The Camp of Luxemburg. —  La porte et 
le camp de la délégation luxembourgeoise. 

•—  Das Lager der Luxemburger.

Somogyi fokoskapu.
A Hungarian Camp Entrance. —  La porte 
en hachettes des scouts de Somogy. —  

Ungarisches Lagertor.

Győri kapu. (Fönt) A soproni táborkapu. 
The Gate-Ways of the Győr and (above) 
Sopron Scouts. —  La porte des scouts de 
Győr (plus haut) celle d’ une troupe de 
Somogy. —  Ungarische Lagertore (Győr 

und Sopron). n



Trinidad egyszerű kapuja. (Fotocsoport főlv.) 
The Entrance of Trinidad is Simplicity itself. —  La porte 
simple des scouts de Trinidad. —  Trinidad macht sich of

fenbar nicht viel aus prunkhaften Toren.
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nyit úgy, mint a harminchét eredeti nyelv fiai. És így tovább, haj
nalig, a lap elkészül, a klisés elküldi a képeket, a préselő kipréseli 
a matricát. Az öntő kiönti a formát, két órakor megindulnak a ro
tációsok. Az expeditor átveszi a 10.000 számra omló lapokat, meg
indulnak a motorbiciklik és autók... Reggel felébredsz, kinyitod sze
medet, már kezedben az újság.

S az írók, szerkesztők, rajzolók, rikkancsok, kihordók, anyag- 
gyűjtők élén Andrássy Mihály gróf áll, a „jószívű idealista“, akinek 
a figyelme mindenre kiterjed.

Ä Jamboree-sajtó munkájának a súlya és értéke igen nagy.

öt világrész képviselői az ausztráliai táborban. (Antal J. fölv.) 
Representatives of Five Continents in the Australian Camp. —  Les représen
tants des cinq parties du monde au camp australien. —  Die Vertreter 

von fünf Weltteilen im australischen Lager.



Â sajtócsoport táborában laktak a cserkészrikkancsok is, szám- 
szerint száztízen. A „Jamboree Magyar Cserkészet ők röpítették 
szét a tábor óriási területére.

M ag y aro rszág  K o rm án y zó ja  a  Ja m b o re e n .

Augusztus 9-én a Kormányzó Ur őfőméltósága feleségével 
együtt háromórás sétát tett a táborban. Teleki Pál gróf, táborpa
rancsnok, vitéz Farkas Ferenc, vezérkari főnök és Borsiczky Sán-

A luxemburgiak csoportja. (Fotocsoport fölv.)
The Luxemburg Contingent. 1— La délégation luxembourgeoise. —  Die 

luxemburger Truppe.



dot, a tábori cserkészrendőrség parancsnoka kalauzolták a kor
mányzó urat. Megmutatták neki a Jamboree magyar és idegen tá
borainak a szépségét s különlegességeit.

A kormányzó úr és kísérete legelőször a királyi parkban tábo
rozó cserkészeket látogatta meg. A kopenhágai kapun keresztül 
lépett át a tábor területére, ahol Sáfrán Ferenc, a tábor alparancs- 
noka, feszes vigyázz-ban fogadta. A kormányzó elmagyaráztatta 
magának a tábor beosztását, majd pedig D. E. Ribes francia csa
patparancsnok vezetésével végigment a franiák táborán. Ahogy el
haladt az egyes táborhelyek előtt, a francia fiúk meghajtották előtte 
a zászlót és harsány csatakiáltással fogadták.

A franciáktól a románokhoz vezetett a kormányzó úr útja. Itt 
Leiterin tanár, főfelügyelő fogadta a magyar államfőt és bemutatta 
neki a tábor vezetőit. Ezután az örményeket és a belgákat láto
gatta meg a kormányzó, majd pedig a sziriaiakkal beszélgetett el
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A halasi bicska-kapu. (Fotocsoport fölv.)
The Jack Knife as a Camp Decoration. —  La porte des scouts de Halas, 

ornée de couteaux. —  Ungarisches „Messer-Tor“ .

hosszabban a díszes fogadósátorban. Ekkor már a 13-as Ezer
mesterek tisztelgő állásban várták a kormányzó urat, aki Kleineissel 
Miklós parancsnokkal végigjárta az Ezermesterek gyönyörű tábo
rát, megnézte a kapukat, a fafaragásokat, a virágos kertet s 
Kleineissel parancsnoknak, valamint Sándor Jánosnak, az első altá- 
bor parancsnokának is a legteljesebb megelégedését fejezte ki a 
látottak fölött. A harmadik altáborban vitéz Veder Mihály nyugal
mazott tábornok, altáborparancsnok, fogadta a kormányzót, aki 
innét az amerikaiak táborába ment. Ai. C. Pride ezredes kalauzolása 
mellett apróra végigszemlélte az amerikaiak táborát, érdeklődött 
a csapat hangulata iránt, majd a dánok és az izlandiak csoportját 
szemlélte meg. Itt a kormányzó felesége hosszasan elbeszélgetett a 
dán szakácsokkal



Az üzletváros látképe.
View of Shopping Centre. —  Vue du marché. —  Blick auf das Qeschäftsviertel.

(Fotocsoport fölv.)
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. Azután a kormányzó úr kíséretével 
együtt átment az Erzsébet-parkba. Itt 
legelőször a hetedik altábort ejtette útba. 
Közvetlen a bejáratnál Dormándy Géza 
nyug. tábornok, altáborparancsnok fo-

gadta a kormányzót és bemutatta neki 
odfrey-Faussett tábornokot, az angol 
főpar.-nokot és Luzar lengyel táborpar.- 

nokot. A kormányzó a VII. altáborban 
gyönyörködve szemlélte meg Baden-Po- 
well remekbekészült sátrát, majd a len
gyelekhez ment. A lengyel tábor a Him
nusszal fogadta a magyar államfőt. A 
bejáratnál Grazynski dr., a lengyel cser
készek elnöke jelentkezett a kor

mányzónál s végigvezette a lengyelek 
táborán. Távozáskor a kormányzó alá
írta a lengyel cserkészek emlékkönyvét, 

A lengyelektől az angolokhoz, majd 
trinidádiakhoz, rhodéziaiakhoz, a délaf
rikaiakhoz és a ceyloniakhoz ment a 
kormányzó, innét pedig a VI. altáborba, 
ahol Temesy Győző altáborparancsnok 
kalauzolta. Az V. altáborban vitéz Mária- 
földy  altáborparancsnok fogadta a csa
patok élén a kormányzót, aki legelőször 
az osztrákok táborába ment s útbaejtve 
a svájciakat, meglátogatta a finneket. 
Itt meglehetősen sokáig időzött a államfő 
s a látogatás végeztével a finnek remek-

Fönt: A jászberényiek táborkapuja. Lent: Egyiptom. —  A tábori tűzoltóság kapuja. F̂otocsoport fölv.)
Above: Camp Entrance of the Jászberény Scouts, Below: Egypt. —  Entrance of the Jamboree Fire Brigade. —  En haut: la porte des scouts de Jászberény. 

En bas: Egyptê.—  L’entrée du camp des scouts pompiers.— Oben: Ungarisches Lagertor (Jászberény). Unten: Aegypten. Eingang zur Lagerfeuerwrehr



művű ezüstveretü kést nyújtottak át neki. A 
VIII. altáborban legelőször a skótokhoz ment, 
azután pedig a svédekhez, akik zászlóik alatt 
félkörben felállva fogadták, Liberath őrnagy 
vezetésével. A kormányzó és felesége aláírták 
a svédek kutyabőr-emléklapját.

Most a magyar csapatok megtekintése kö
vetkezett. A kunszentmártoniak díszesen fara
gott pásztorbotot nyújtottak át a kormányzó
nak. A IX. altáborban vitéz Bessenyey Lajos 
altáborparancsnok végigvezette a kormányzót 
az egyiptomi, az angol, az indiai, az iraki, a 
hollandi, a japán, a lett, továbbá a debreceni,

bihari és szabolcsi táborokon. A kormányzó 
gyönyörködve nézett végig a feszes vigyázz- 
ban álló csapatokon s búcsúzáskor szivélyes 
szavak kíséretében írta alá a debreceniek em
lékkönyveit. Azután fáradhatatlanul folytatta 
körútját. A tizedik altáborban Semsey Ala
dár dr.t Újpest város polgármestere fogadta a 
kormányzót. Itt különösen a gödöllői járás tá
borainak kapui tetszettek.

Innét az üzletvárosba ment a kormányzó 
s különösen sokat időzött a ceyloniak üzlete 
előtt. A Cserkészbolt nevében Achtzehner Jó 
zsef remekművű fokost és egy Jamboree-autó-

Handlicher Patrouillenkasten.

F ö n t :  B o g l y a k e m e n c e .  L e n t :  Q á b o r  Á ro n  á g y ú j a ,  m in t  l e v é ls z e k r é n y .  —  P r a k t i k u s  ő r s i  s z e k r é n y .
A b o v e :  A H u n g a r i a n  O v e n . B e l l o w :  A H is t o r ic a l  G u n  a s  P i l l a r  B o x .  —  A H a n d y  P a t r o l  K it .  —  E n  h a u t :  F o u r  h o n g r o i s .  E n  b a s :  L e  c é lè b r e  c a n o n  d e  A ro n
G á b o r ,  s e r v a n t  d e b o î te  à l e t t r e s .  —  U n e  c a i s s e  d e p a t r o u i l l e ,  t r è s  p r a t i q u e ,  i—  O b e n : U n g a r i s c h e r  B a u e r n o f e n .  U n te n :  A l t e s s  G e s c h ü tz  a l s  B r i e f k a s t e n .  —
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Az üzletváros bejárata
Entrance of the Shopping Centre and Hungarian Restaurant. —  La porte du marché et
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é s  a  , , M a g y a r  C s á r d a * * .  0  , . . fFotocsoport fölv.)
1 * ,,a u b e r g e  h o n g r o i s “ . —  E i n g a n g  z u m  G e s c h ä f t s v i e r t e l  m it d e r  u n g a r i s c h e n  S c h e n k e  ( C s a r d a ) .

85



plakettet nyújtott át neki. Ezután még a negyedik altábort járta be 
a kormányzó, majd a háromórás szemle után Teleki Pál gróf kí
séretében feleségével együtt visszatért a kastélyba.

A tá b o r élete .

összejövetelek. A Jamboree ideje alatt több olyan cserkész
összejövetel volt, amelyek elmélyítették az egy alapon álló csopor
tok testvéri együttérzését.

Augusztus 6-án a Sporttéren összejöttek azok a magyar és 
külföldi cserkészek, akik életmentésért kitüntetést kaptak. Ilyen ki
tüntetésben eddig 220 magyar cserkész részesült. Az ünnepélyes 
összejövetelen megjelent B.-P. is. Mikor a közönség a norvég élet
mentőket ünnepelte, az egyik így szólt: „Kötelességem volt“. így

Magyar tábordíszítés. Egyik örsi sátor környéke. (Foiocsoport fölv.)
Decoration of a Hungarian Patrol Corner. —  Décorations d’un camp hongrois. 

11 tente d’une patrouille. —  Schmücken des ungarischen Lagers.
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A gyermekmegőrző magyar-stílü háza. (Fotucsoport fö!v.)
The Day Nursery for Children. ,— La crèche dans le style hongrois. —  

Die Kinderbewahranstalt.

érez a többi életmentő cserkész is. Baden-Powell e szavakkal di
csérte meg az életmentő cserkészeket:

— Mindnyájan tanúbizonyságot tettetek arról, hogy jó  cser
készek vagytok és szem előtt tartjátok a jelszót: Légy résen! Meg
mutattátok, mit jelent, hogy : a cserkész híven teljesíti kötelességét. 
Mentsetek még meg sok  életet!

A Keresztény Ifjúsági Egyesületekhez tartozó cserkésztisztek 
augusztus 5-én tartották meg konferenciájukat a VII. altáborban 
lévő K. I. E.-sátorban. A francia J. Guérin-Desjardins; a dán Mr. 
Gunnar Ipsén; az angol Mr. Stirling; Mr. C. Gimbel, a genfi 
Mr. Edouard Patte és Mr. H. S. Martin, a nemzetközi cserkésziroda 
igazgatója tartottak előadásokat.



Az öregcserkész-táborban sok összejövetel volt. Értékes előadásokat tar
tottak gróf Teleki Pál, Sík Sándor, Kiinda Pál dr.

*

A katholikus világi vezetők kongresszusán tömegesen jelentek meg a fran
cia, lengyel, magyar, osztrák és angol cserkésztisztek. A világi vezető apostoli 
szerepéről; a cserkészet és a hitélet kapcsolatáról volt szó.

*

A Sporttéren tartották összejöveteleiket azok, akik húsz, vagy több év 
óta cserkészek. Körülbelül hatvan ilyen cserkészt ünnepelt a nagyszámú kö
zönség. Lord Hampton vezényelt: üljenek le a „húszévesek!“ Kb. fele ült le. 
Majd a 21—22—23— 24 évesek ültek le. Végül már csak egy maradt állva: 
Mr. G. S. Childs, akit 14 éves korában, 25 évvel ezelőtt avattak cserkésszé 
Írországban.

*
összejöveteleket tartottak még az öregcserkészvezetök: — a díszjelvé

ny esek ; — a vízicserkészek; a Scouts Alpine Club tagjai; a róm. kath. papok;

Táborrészlet a nyírbátori templomtoronnyal. (Fotocsoport fölv.)
Part of the Camp with the Nyírbátor Belfry. —  Une partie du camp et la copie de la 

tour de l’église de Nyírbátor. —  Lageransicht mit ungarischemKirchturm.|j

(Fotocsoport fölv.)
Debreceni táborkapu.

A Debrecen Entrance Gate. —  Porte des scouts de Debre
cen. —  Lagertor der Stadt Debrecen.
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(Fotocsoport fölv.) 
Kiskunhalasi halászkapu.

A Fishermen's Gate. —  La porte de pêcheurs 
de Kiskunhalas. — Ungarisches Lagertor.

a református és 
evangélikus vezetők; 
a Gillwell-tábort 
végzettek; a vitézek; 
magyar cserkészve
zetők ; farkaskölyök  
vezetők. A tisztitá
borok ősze jövet eleit 
s az oldhami cser
készeket ünneplő ba
rátságos összejöve
telt kell még meg
említenünk.

*

Jászberény — 
cserkészváros lett
Még a Jamboree 
alatt értesítést ka
pott a táborparancs
nokság, hogy Jász
berény város fölve
szi címerébe a cser
készliliomot és cser
készvárossá alakul. 
A város urai vén- 
cserkész-csapatot 
alakítanak. A Jam
boree magyar csa- 
natai — különösen a 
jászberényiek — nagy 
lelkesedéssel fogad
ták a hírt, a Jambo
ree egyik legmegha- 
tóbb eredményét.
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A kisfiú -telep  a  m osoly  és dal o rsz á g a  volt.

A Jamboree-mosoly sehol sem olyan közvetlen és kedves, 
mint az apródok  s a farkaskölykek  táborában. A bájos huncutság 
kerete a fegyelem, a rend. Éri Emil a tábor parancsnoka. Segíte
nek neki az apródok részéről Szőke Lajos, farkaskölyök részről 
pedig Gerritsen Vilmos. Az apródok vitéz Faragó Ede intenciói 
szerint a magyar élet bimbói: minden megnyilatkozásuk nemzeti. 
A Kisfiú-telep két tábora testvéri egyetértésben él: bemutatják 
egymásnak, mit tudnak. Az apródok a Sport-téren is szépen szere
peltek táncukkal, a „Csodaszarvas üldözése“ c. játékukkal, éne-

A 3 U l-e se k  sz e k e ly k a p u ja .
An Entrance Gate in Transylvanian Style. —  La porte de la troupe 301. 

style de Transylvanie. —  Siebenbürger Tor.



A szegedi tanyaház. ! (Szabó D. Béla fölv.)
A Farmstead Built by Scouts from Szeged. —  Ferme de Szeged. — Ungarischer Bauernhof 

(aus der Umgebung von Szeged).

keikkel. A kis farkaskölykeket B. P. is meglátogatta: előadták neki a nagy üvöl
tést és a Chief boldog volt legkisebb fiai körében.

(Fotocsoport fölv.)
Telefónfülke a táborban.

A Telephone Booth in Camp. —  Cabine téléphonique au camp. 
—  Telephonzelle im Lager.

*

Léggömbverseny volt augusztus 8-án. Tízezer színes léggömböt engedtek 
föl a fiúk. Minden léggömbön egy kis kártyalap volt a csapat s a fiú nevével, 
aki a léggömböt fölengedte.
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(Antal J. fölv.)
Az Irinyi-csapat kajak-kapuja.

A Khayak Gate. —  La porte en kayacs de la troupe ,,Irinyi1*. 
—  Originelles Lagertor.
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(Antal J. fölv.)
A veszprémiek nyirfa-kapuja.

A Birchwood Gate. —  La porte de ceux de Veszprém, en 
bois de bouleau. — Ungarisches Birkentor.



Az I. (fővárosi) altábor kapuja. (Fotocsoport fölv.)
Entrance to Sub-Camp 1. —  La porte du premier sous-camp (troupes de Budapest). — Tor des 1. Sub-Lagers

91



(Uttiy Gyula fölv*>
B.-P. maga is fotografál a fényképek pergőtüzében. („Vissza-fotografál.“ ) 
B.-P. takes photos under the very fire of Snapshooters. —  Bi-Pi assiégé par 
les photographes prend des photographies lui-aussi. —  B.-P. photographiert 

selbst im Kreuzfeuer der Photographen.
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A gyermek-megőrző. A kicsikéket nem igen érdekli a nagy
világ: nem is bírnának órákig járni a nagy hőségben. A gyermek- 
ruhatár bájos gyermek-tanya. Egész sereg apró csemete szórako
zik a homokban. Huszonnégy farkaskölyök-vezetőnő vállalta gon
dozásukat. A szülő kap egy kartonból kivágott fél szívet, a szív 
másik felét a kicsike nyakába akasztják. Van itt pázsit, hinta, építő
kocka, bábszínház. Ezek bizony nem bánnák, ha három évig tar
tana a Jamboree.

A walesi herceg a gödöllői Jamboree alkalmával a következő 
táviratot küldte Lord Baden-Powell címére:

(Antal József folv.)
Így jár, aki fél a víztől.

Why be afraid of Water? —  Violà ce qui arrive à celui qui a peur de l’eau 
—  Der Wasserscheue



„Szívből jövő köszönetem a Gödöllőn összegyűlt cserkészek 
számára üdvözlő táviratukért, melyet őszinte örömmel vettem; remé
lem , hogy a Jam boree nagyon boldog és eredményes találkozásnak 
bizonyul. Edward P .tl

*

A segédtábor nem annyira látványosság volt, mint a többi 
tábor: — közelebb állott az „erdei cserkésztáborokéhoz. Itt száll
tak meg a szegényebb s kevesebb idővel rendelkező, átutazó cser
készek. ők a leglelkesebb látogatók — reggeltől-estig róják a po
ros utat s bekukkantanak minden táborba. A segédtábor komoly 
gondjait a két budapesti Ganz-gyári csapat látta el.

Délutáni pihenő a testhezálló sátorban. (Lehóczky Gyula f Ív .) 
Taking a Nap in a Tightly Fitting Tent. —  Sieste sous la tente. —  Mittags

schläfchen im Masszelt.

A kis dán vízhordó. (Kunfalvy R. fölv.) 
A Little Danish Water Carrier. —  Le petit danois porte 
des seaux pleins d’eau. —  Ein kleiner dänischer Wasser

träger.
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(Fotocsoport fölv.)
De Vienne francia követet és feleségét nagy szeretettel várja 

a franciák tábora.
The French Getting Ready for a Visit of their Minister, M. de 
Vienne and his Wife. —  Le camp français attend avec beaucoup 
de joie Mme et M. de Vienne, ministre de France en Hongrie. —  
Die Franzosen erwarten ihren Gesandten, M. de Vienne mit seiner 

Gattin.

(Fotocsoport fölv.)
B.-P. Teleki Pál gróf kíséretében tábort látogat.

B.-P. and Count Teleki Visit the Camps. —  Bi-Pi accompagné par 
le comte Teleki visite le camp. —  B.-P. und Graf Teleki besuchen 

das Lager.



Á „jövő-menö tábor“ létszáma átlag 1500— 1800 volt. A 
segédtábor intim tábortüzei és plakátújságja megnyerte mindenki 
tetszését.

*

Esküvő a Jamboreen. A cserkészet — világszemlélet, állandó 
készség a jóra, a lélek diadala az élet minden területén. A gödöllői 
Jamboree egyik legérdekesebb szimbolikus eseménye Miss Hut
chison és Aír. Alan C. Mc Kay esküvője volt a IX. altábor parancs
noki sátra előtt. A menyasszony repülőgépen érkezett Skóciá
ból, a vőlegény az indiai kontingens deputátusaként tartózkodott 
a Jamboree-n. A tábor nagy lelkesedéssel készült erre a kedves 
ünnepre. A parancsnoki sátort lobogódíszbe öltöztették; az angol 
s magyar diszőrség s az indiai csapat fölsorakozott. A tábor Rá- 
kóczi-harangja hívta össze az esküvő közönségét. A menyasszonyt

a 103-ok zenekara a magyar cserkészindulóval fogadta. Esküvő 
után az ifjú pár előbb Angliába, majd Indiába utazott.

Kívánjuk, hogy a Jamboree-boldogság tegye széppé életüket.
*

Az üzletváros nem csupán „üzlet“ volt. A nagyvilág elé kirak
tuk a magyar művészet és iparművészet anyagát: a matyó-mun
kák eredeti, színes tömegét; a sárközi, az erdélyi népművészet 
remekeit, fafaragásait, kézimunkáit; a cserkész-ügyesség produk
tumait a cserkészbazár állította ki.

Külön érdekessége volt az Üzletvárosnak Márton Lajos stú
diója, amely állandóan tele volt magyar és külföldi cserkésszel.

*

A rádió szerepe. A rádió állandóan figyelemmel kísérte a Jam-

A tábor egyik játszótere. (Fotocsoport Wlv.)
A Playing Field in Camp. —  Un terrain de jeu au camp. —  Spielplatz im Lager.
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(Fotocsopori föiv.)
Vitéz Endre László, a gödöllői járás föszolgabirája tábort látogat.

Mr. László Endre, High Sheriff of the Gödöllő District, Visiting the Camp. —  
M. László Endre, chef du district de Gödöllő visite le camp. *— Ladislaus 

Endre, Bezirkshauptmann von Gödöllő beim Besuch des Lagers.

boree eseményeit. Minden fontosabb mozzanatot helyszíni közve
títés útján tárt a távollévők lelki szemei elé. Közvetítéseit nem 
egyszer a külföld is átvette. Minden délelőtt népszerű program
ismertetést, tájékoztatást kapott a nagyközönség.

A budapesti Stúdión kívül éjszakánkint a Jamboree-állomásá- 
ról rövidhullámú rádióközvetítés volt a tengerentúli országok szá
mára. A gödöllői tábor összeköttetésben volt Ausztrália, Japán, 
Amerika rövidhullámú állomásaival is.

#

A siketnéma cserkészek. Az angliai Jamboree-n szálltak elő
ször táborba a vak- és siketnéma cserkészek. A gödöllői Jambo-
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ree-nak is megható nevezetessége volt a soproni, váci, kaposvári 
és budapesti siketnéma cserkészek tábora a X. altábor területén. A 
tárogató-ébresztőt ezek a szerencsétlen testvéreink nem hallották: 
— náluk az ébresztőt a rázás pótolta. A parancskiosztás, a tábori 
élet különlegessége állandóan nagy közönséget vonzott a siket
némák közé.

*

A Jamboree-tábor harangja a tábor hatalmas keresztje mellett 
állt és irányította a lelkeket. Slezák László harangöntő remek
műve. A „Jamboree-harang“ toronyba kerül s Istent fogja dicsérni 
időtlen-időkön át.

(Fotocsoport fölv.)
Augusztus 8-án tízezer színes léggömböt engedtek föl a fiúk.

Ten Thousand Bright Coloured Toy Balloons were Let Off an the 8th of 
August. —  Le 8. août les scouts envoient dix mille hallons colorés. — 

Zehntausend bunte Luftballons wurden am 8 August steigen gelassen.



(Antal József fölv.)
Teleki Pál gróf az öregcserkészek között.

Count Teleki among the Rovers. —  Le comte Teleki parmi les routiers. — 
Graf Teleki unter Rovern.

N em zetközi k o n feren cia .

A VII. Nemzetközi konferencia aug. 7-én és 8-án folyt le a 
premontrei rendházban. Az elnöki székben Baden-Powell ült és köz
vetlen szavakkal üdvözölte az összegyűlt 190 delegátust, akik kö
zött ott láttuk a Népszövetség kiküldöttjét is. A zöld posztóval te
rített elnöki asztalnál B. P. mellett ülnek: Hubert S. Martin, a nem
zetközi iroda igazgatója; Lord Hampton; Svojsik cseh főcserkész; 
Teleki Pál gr.; Ebbe Liberath svéd főcserkész; Bonstetten svájci

föcserkész. A konferencián elhangzott előadások közül kiemeljük 
ezeket:

A vezetőképzés egységesítéséről beszélt a gilwell-parki tiszti
táborok vezetője, Mr. Wilson.

A nálunk is fontos problémát, a falusi cserkészet problémáját 
boncolgatta a finn delegátus.

A nyomorék gyerm ekek csapatairól beszélt a belgák kikül
döttje. t*

A táborozás fontosságát fejtegette a lengyel delegátus.
A svéd főcserkész a törvények egységesítését kívánta.
A spanyolok panaszkodtak, hogy az öregcserkészek munkáját 

zavarja a bolseviki propaganda.
Luxemburg képviselője a munkanélküliség s a cserkészet pro-

(Fotocsoport fölv-)
Az üzletváros főterén minden nap cserkészzenekar játszik.

Scout Bands Gave Concerts in the Shopping Centre Every Day. —  Chaque jour 
un orchestre scout joue à la grande place du Marché. —  Pfadfinderkapelleu 

spielten täglich im Geschäftsviertel.
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blemájához szolt hozzá. Vitat
koztak arról a kérdésről is, mi
lyen időközökben rendezzék 
meg a jövőben a Jamboree-kat.

A Nemzetközi Konferencia 
16 pontba foglalta határozatait.

A nemzetközi bizottság tag
jai lettek a következő két évre: 
Teleki Pál gr., Lord Hampton, 
H. Marty gróf, Mr. Walter W. 
Head, Major Ebbe Lieberath, 
Major W. de Bonstetten, dr. T. 
Strumillo, Rev. H. Möller-Gass- 
mann. A bizottság elnöke B. P.

A konferencia elfogadta 
Svédország meghívását: a leg
közelebbi konferencia helye 
Stockholm lesz s ugyanitt lesz 
1935-ben a legközelebbi öreg
cserkész világtábor is. („Rover 
Moot.“)

A nemzetközi konferencia hatá
rozatai közül kiemeljük ezeket.

A VII. Nemzetközi Cser
készkonferencia, amely Gödöl
lőn 1933. augusztus 7-én és 8-án 
ülésezett, tiszteletteljes köszöne
tét tolmácsolja Magyarország 
kormányzója Öfőméltóságának 
azért a megértő bátorításért és 
támogatásért, amellyel a Jam- 
boreet és a konferenciát kitün
tetni kegyes volt.

A konferencia hálás köszö
netét nyilvánítja Pest-Pilis-Solt-

(Fotoc söpört fölv.)
A kormányzóné őföméltósága a táborban.

Mrs. Horthy, the Regent’s Wife in the Camp. —  Mme Horthy, la femme du 
Régent au camp. —  Die Gattin des Reichsverwesers Horthy im Lager.

Kiskún vármegye főispánjának, 
Preszly Elemérnek, a gödöllői 
főszolgabírónak, dr. vitéz Endre 
Lászlónak, a község képviselő
jének, Strobel és Hajlamász 
uraknak, — a magyar királyi 
csendőrségnek és államrendőr
ségnek, Ferenczy Tibor főkapi
tány úrnak, az Államvasutak és 
hajózási vállalatok, útlevél- és 
vámhivatalok képviselőinek és 
tisztviselőinek azért a munkáért, 
amellyel a Világjamboree és 
konferencia számos részletkér
dését oly előzékeny módon ol
dották meg.

A konferencia hálás köszö
netét nyilvánítja a magyar cser
készeknek és különlegesen gróf 
Teleki Pál, dr. Papp Antal, gróf 
Khuen-Héderváry Károly, dr. 
Molnár Frigyes és vitéz Farkas 
Ferenc uraknak, munkatársaik
nak és a táborparancsnokság
nak azért az egész kitűnő mun
káért, amellvel a Jamboree és 
konferencia összes részleteit 
megoldották.

A konferencia külön kíván 
megemlékezni a magyar cserké
szekről, öregcserkészekröl és 
cserkészvezetőkről, akik a Jam
boree és konferencia előtt és 
alatt oly nagy mértékben járul
tak hozzá annak sikeréhez.

A konferencia örömmel em
lékezik meg arról, hogy a világ 
főcserkésze, Baden-Powell az
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üléseken jelen volt és ez alkalomból újból kifejezi 
ragaszkodását, tiszteletét és szeretetét a cserkész
mozgalom alapítója és főcserkésze iránt.

A konferencia hálásan emlékezik meg arról a 
csodálatos tevékenységről, amelyet Mr. Hubert S. 
Martin, a Nemzetközi Iroda igazgatója, Major Alec 
Waley, az angol külügyi főtitkár-helyettes és Lund 
titkár úr, az iroda ügyeinek elintézésével kifejtet
tek.

E konferencia köszönettel fogadja el a svéd 
cserkészszövetség meghívását a legközelebbi nem
zetközi konferenciának 1935-ben Svédországban
való megrendezésére.

(Fotocsoport fölv.) 
Az óriási bőr-thermos hidegen tartja 

a vizet.
This Giant Leather Bottle Kept the 
Vater Cool. —  L’eau se conserve 
froide dans l’énorme outre. —  Le

derne Riesenthermosflasche.

A konferen
cia ajánlja a kü
lönböző nemze
tiségű cserké
szek közötti le
velezések és lá
togatások támo
gatását és fi
gyelembe ajánlja 
azokat az elgon
dolásokat, ame
lyek a lengyel 
cserkészszövet
ség külügyi fő
titkárának, Wol- 
kovic úrnak ér
tékes előadásá
ban foglaltatnak.

A konferencia az egyes 
nemzeti szövetségeknek azt 
ajánlja, hogy más országokban 
eltöltött szolgálati időt, ameny- 
nyiben az kellőleg igazolva 
van, kölcsönösen ismerjék el 
azáltal, hogy megengedik a 
megfelelő évcsillag viselését.

Vidám élet a vízcsapoknál. (Fotocsoport fölv.)
Gay Life at the Water Taps. —  La vie est gaie près des robinets. —

Lustiges Treiben bei der Wasserleitung.

A rep ü lő -táb o r.

A Bolnoka nyugati lejtője közelében fekszik a repülőtábor: on
nan a siklásra alkalmas hegyoldalt könnyen meg lehet közelíteni. 
Két évvel a Jamboree előtt már folytak itt a repülő-gyakorlatok. 
S a Jamboree idején három nemzet fiai mutatták be nemes verseny
ben tudásukat s újabb és újabb rekordokkal szereztek becsületet 
hazájuknak. Az itt elért eredmények nemzetközi viszonylatban is 
jelentősek.
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A repülötábor nem oly zajos, mint a gödöllői királyi park és erdő. A cso- 
koládébarna hangárok a kényesebb motorosgépek számára készültek; — míg a 
vitorlázó- es siklogépeket a Perőc oldalában fölütött négy hatalmas ponyva
hangár fogadja be éjszakai pihenőre. E gépek úgyszólván reggeltől estig mun
kában vannak.
0 . A . ^ or parancsnoka BisitsTibo,-, a jónevű magyar pilóta, aki legutóbb
tJanhidy Antal társaságában körülrepülte a Földközi-tenger vonalát

A tábor büszkesége a Karakán. Aug. 6-án jelentették a repülőtáborból:
„Ma est £ Rotter Lajos  elsöízben indult saját konstrukciójú „Karakán” nevű 

nagyteljesítményű vitorlázó repülőgépén Budapest felé s a csepeli repülőtéren 
ért földet, ahonnan motoros-vontatásban hozták vissza.”

Másnap, aug. 7-én nagy meglepetést hozott a Karakán az aviatika barátai
nak, mert motoros-vontatásból 550 méteren lekapcsolva, erős termikus áramla
tok segítségével 1550 m magasságot ért el és ezenkívül 82 km-re javította a

Te vagy az, John? Gvere be! (Fotocsoport fölv.)
Is That You, Jack? Come ín! —  C’est toi, John? Entre! •— 

Hanns bist Du’s? Komm’ doch herein!

magyar távolsági vitorlázó-repülés rikordját. Az elért magasság is 
rikordteljesítmény, termikus vitorlázásban. Érdekes tudni azt, hogy 
a Karakán Rotter Lajos gépészmérnök, cserkész-pilóta saját kon
strukciója és a gépnek ez a rikord-repülése, megépítése óta csupán 
harmadik volt.

A jelzett napon délben 12 óra 15 perckor emelkedett a magasba 
Rotter a Karakán-nal. Egy Udet vontatta fel Gödöllő fölé 550 mé
terre, ott lekapcsolt s a Karakán  megkezdte önálló útját a levegő
ben. A szépvonalú cserkészgép lassan emelkedni kezdett és eltűnt 
Gödöllő határából. Két óra tájban megszólalt a repülőtábor tele
fonja s Rotter Lajos jelentette boldogságtól remegő hangon, hogy 
új magyar vitorlázó rikord született. Egyszersmind beszámolt útjá
ról parancsnokának is és Miskolc felé vette útját és 12 óra 15 perc
től 1 óra 45 percig két magyar vitorlázó-rikordot (távolsági és ma
gassági) sikerült csinálnia. Kálkápolna közelében szállt le.

Ugyancsak 7-én indultak a lengyelek egyik vitorlázó gépükkel
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motoros-vontatásból termikus vitorlázásra és sikerült is 3 és fél órát 
pusztán a termikus áramlatok segítségével levegőben maradni. Ez
zel a cserkészrepülők kitünően szerepeltek s bebizonyították azt, 
hogy erős akarattal a hiányos eszközök ellenére is milyen eredmé
nyeket lehet felmutatni.

Érdekes kalandja volt az egyik lengyel vitorlázó repülőnek.
Aug. 4-én délután egy óra tájban nagy riadalmat keltett a Nép

liget környékén egy feltűnően alacsonyan járó vitorlázó repülőgép, 
amely végül a Hailer-tér parkjának pázsitján siklórepüléssel símán 
leereszkedett. A Haller-piacon összegyűlt tömeg először riadtan 
szaladt szét, de percek múlva már körülfogta a gépet, amelyből fia
tal cserkészruhás pilóta lépett ki. Röviddel a kényszerleszállás után 
megérkeztek a cserkészek, továbbá a légügyi hivatal egyik kikül
döttje s kiderült, hogy a kényszerleszállást a Jamboree egyik motor
nélküli repülőgépe hajtotta végre. A gép vezetője, Kasimir Kula 
23 éves varsói műegyetemi hall

gató volt, a Jamboree lengyel sza
kaszában a repülőosztag helyettes 
parancsnoka, aki pénteken reggel 
Baden-Powell, a világ főcserkésze 
előtt be akarta mutatni, hogyan 
indulnak el a motornélküli géppel.
Délelőtt tíz óra tájban egy moto
ros repülőgép vontatta fel a leve
gőbe, majd hatszáz méter magas
ságban eleresztette és Kasimir 
Kula Mátyásföld felé irányította 
gépét. Mintegy ezerkétszáz mé
terre emelkedett Mátyásföld felett, 
majd Budapest felé fordult. Itt 
nyolcszáz méterre süllyedt alá a 
gép s éppen a város fölé ért, ami
kor légáramlatok kerekedtek, a 
gép imbo»lyogni kezdett a levegő
ben, a vezetőt rosszullét fogta el 
és három órai repülés után elhatá
rozta, hogy kényszerleszállást hajt 
végre. A Haller-téren történt le
szállás során a repülőgépnek a

legcsekelyebb baja sem történt. Kasimir Kula a Jamboree gépkocsi
ján tért vissza a gödöllői táborba s a repülőgépet is gépkocsin von
tatták el.

Aug. 8-án d. u. 1 óra 55 perckor motoros-vontatással fölszállt 
s megjavította előbbi rikordját a „Karakán”. Veresegyháza felett 
500 méteres magasságban a vontató repülőgépről kikapcsolt. Visz- 
szarepült a Jamboree-tábor fölé, amely felett termikus légáramla
tokkal 2200 méter magasságot ért el. Ez a legjobb országos ered
mény. Gödöllőtől keletre esőfelhőbe került, amelyből kiváló műszerei 
segítségével repült tovább. Szolnok mellett szállt le kb. 84 km-es 
repülés után. Leszállásának ideje 4 óra 37 perc.

Ugyané napon Mytiarski lengyel repülő 600 méter magasság
ban Gödöllő felett kikapcsolt a vontató gépéről. A gép délkelet
irányban repült tova s Jásztelek mellett leszállt.

Az osztrákok is igen szépen szerepeltek a versenyeken.
A motoros gépeken a táboro

zás ideje alatt 220 utas szállt föl. 
A repülöpósta 8000 darab levelet 
szállított.

V ízicserk észek .

A Jamboree-k egyik különle
gessége volt eddig is a vízicserké
szek szereplése. A tengerrel ren
delkező országok nagy gondot 
fordítanak a cserkészek vízi kikép
zésére.

„Sajátságos jelenség, hogy a 
magyar cserkészet úgyszólván a 
vízből nőtt ki. A vági tutajtábor 
(1913 nyarán) adta neki a legha
talmasabb lendületet. S azóta sem 
hagyta el a vizet, még pedig in
kább szerette a siető, rohanó vizet, 
mint a tavak állóvizét. Ezt inkább 
csak akkor, ha viharos volt, mikor 
hullámot hullám után dobott, mi-

Orvosi vizit a mentők sátrában. (Fotocsoport fölv.)
A Medical Visit in a First Aid Tent. —  Des médecins inspectent la tente 

dambulance. — Krankenvisite im Feldlazarett.
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(Fotocsoport fölv.)
Csak a táborőrök vannak idehaza. (Szép magyar táborkapu.)

All Out Except the Sentry. An Ornamental Entrance üate. —  Les gardes du 
camp veillent. Belle porte hongroise. —  Nur die Lagerwache bleibt zurück. 

Ungarisches Lagertor.

kor a „háborgó Balaton tetején” vitorlázhatott.“ (Dr. Mattya- 
sovszky K.)

Az eddigi Jamboreekon vízicserkészeink dicséretesen szerepel
tek s nem egy versenyen elébevágtak az óceánok fiainak. „Ez a 
nemzet tengert érdemel!“ — mondották rólunk az angliai Jamboree 
víziversenyei alkalmával.

A IV. Jamboree víziversenyei nagyrészt a Dunán folytak le. 
A nagy bemutatóról a következőkben számolunk be:

Aug. 7-én reggel fél 7 órától idegen vízicsetrkészek gyülekeztek 
a reprezentatív vízitáborban és fél óra múlva az egész vízi világ el

hagyta a Jamboree területét. Miután az idegenek eléggé megcsodál
ták a magyar Cserkészszövetség gyönyörű vízitelepét, fél 4 órakor 
vízre szállt a tarka társaság, mintegy 120 csónakkal és 250 fővel. 
Hosszú csigavonalban lefelé húzódó menetet dr. Zsembery Gyula 
vezérőrsi hajója nyitotta meg. Jobbján ült Captain H. C. Mayo an
gol vízicserkészparancsnok, őket követte a menet legexotikusabb 
csónakja, három angol és egy fekete jamaikai fiú ült egy indián 
kanoeban. Legalább is az Amazonason éreztük volna magunkat, ha 
a fehér vízicserkészsapka nem jelezte válna, hogy szelíd cserkészek

(Fotocsoport fölv.)
A román cserkészek nemzeti bemutatóra készülnek.

The Roumanian Scouts Rehearsing for a Display. —  Les scouts roumains se 
préparent à une représentation nationale. —  Proben der rumänischen Pfad

finder für die grosse Vorführung.

103



ereszkednek lefelé egyáltalán nem emberevö szándékkal. A menet 
legimpozánsabb része volt az Osváth György vezetésével felvonuló 
15 vékony, szivaralakú kajak (nudli). A lengyelek 13 fehér kajak
kal vettek részt, amelyeket Lengyelországból hoztak magukkal és a 
Jamboree területén festegették oly szépre. Résztvettek még a menet
ben hollandok és svédek, osztrákok, csehek és amerikaiak.

A gyönyörű időben igazán teljes mérték
ben élvezhették Budapest parti szépségeit.

A hídon és a parton állók hangos „Change“ 
és „Csuvaj“ kiáltással üdvözölték a víziván
dorokat. Az egész menet kb. 2 km hosszú volt 
és 3 motoros kísérte: 1 a rendőrség, 2 a Ma
gyar Cserkészszövetség részéről. A menetet

9 pár vízi-sí zárta be. — A bemutatás színhelyére a III. sz. csepeli 
ipari medencébe 6 órakor érkezett az első csónak, ahol már a fel
vert sátrak várták a fiúkat. Másnap jó hangulatban ébredt az egész 
nemzetközi társaság és gyakoroltak a másnapi bemutatásokra.

Aug. 8-án és 9-én folytak le a versenyek. A csepeli petróleum
kikötő óriási medencéjét padok vették körül. A zászlókkal díszített 

árboc jelezte, hogy itt a vízitábor.
A közönség óriási tömegekben lepi el a 

partot.
Az amerikaiak hatalmas motorosokon ér

keznek, csillagos lobogók alatt.
A közönség soraiban ott volt Magyar- 

ország Kormányzója és felesége, József Fe-

(Fotocsoport fölv.) 
Édes teher az élelem.

The Sweet Burden of Grub. —  11 est bien doux 
de porter le déjeuner même s’il est lourd. •— 

Fressalien sind keine schwere Last,

(Fotocsoport fölv.)
A farkaskölykök énekelve várják az ebédet. 

Wolf Cubs Singing for their Dinner. —  Les 
louveteaux attendent le déjeuner en chantant. —  

Wölflinge singen vor ihrer Mahlzeit,

(Fotocsoport fölv.)
Ez a legbiztosabb „vízvezeték“ .

The Most Dependable Waterworks. —  C’est la 
plus sûre des „conduites d’eau“ . —  Die sich

erste Wasserleitung.
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renc királyi herceg. — A csóna
kok fölvonulása színpompás je
lenség. 120 csónak nyüzsög a ví
zen. Elsőnek tizenkét eszkimó
kajak közeledik. A testhezálló 
gyors csónakokat a cserkészhu
mor núdlinak nevezte el. Ezeket 
a csónakokat is magyar cserké
szek építették. Produkciójuk után 
kiszállnak, üdvözlik a Kormány
zót, majd hónuk alá kapják csó
nakjukat s úgy mennek tovább.

(Englein^Vilmos fölv.)

ízlik az ebéd?
Does it Taste Nice? —  Est-ce bon, le 

déjeuner? —  Wie schmeckt’s?

(Antal József fölv.)
Készül az ebéd a délafrikai táborban.

Cooking in South Africa. —  On prépare le déjeuner au camp de l’Afrique 
du Sud. —  Feldküche im südafrikanischen Lager.

Elvonulnak az osztrák s len
gyel csónakok is.

Majd tíz hatalmas őrsi csó
nak mutat be rendgyakorlatokat. 
A legbonyolultabb mozdulatokat 
pillanatok alatt hajtják végre s 
elkápráztatják a szemet. A hosz- 
szú mezőny táblákra van osztva

s a négy táblán fölváltva foly
nak a gyakorlatok.

A nűdlisok eszkimó-forgása 
a legmeglepőbb gyakorlat. Síp
jelre elősurrannak a nudlik s föl
sorakoznak. Vezényszóra előre- 
nyujtott evezővel lebuknak a víz 
alá. Néhány pillanatig csak a

fölfordult csónakot látni; — 
majd fölbukkannak a cserkészek 
a csónak másik oldalán. Ez a 
mutatvány igen nehéz. Ki is 
vívta a hozzáértő közönség el
ismerését!

A lengyel kajakok eredeti 
módon tisztelegnek. A fiúk föl- 
állnak keskeny csónakjaikban, 
egymás nyakába lépnek és föl
tartott evezővel adják le a tisz
telgést. Majd bemutatják azt a

(Fotocsoport fölv.) 
Izük bizony!

It's Topping! I— Oh, c’est épatant! — 
So was läst man sich g'falln.
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(Fotocsoport fölv.)
A ,Jamboree-Magyar Cserkész“ rikkancsai munkában.

Newsboys Selling »Jamboree Magyar Cserkész“ . —  Les camelots du ,»Jam
boree Magyar Cserkész“ travaillent fort. —  Zeitungsjungen mit dem ,»Jam

boree Magyar Cserkész“ .

106

A  norvégek táborában nagytakarítás folyik. (Antal J. fölv.) 
The Norwegians Cleaning up Their Camp. —  Nettoyage général au camp 

norvégien. —  Grossreinemachen im Norvcgiscuen i-agcr.

gyakorlatot is, amellyel a magyarok Angliában olyan föltünést kel
tettek. A fölfordult csónakba dugják a fejüket s az ott szorult leve
gőből vesznek hosszú ideig lélekzetet. A közönség izgatottan lesi a 
fiúk fölbukkanását.

Magyar fiúk rántottát készítenek a ladikban, megkínálják vele 
a közönséget.

Nyolc csónak valóságos víziháborút vív. Hosszú botokkal igye
keznek egymást belökni a vízbe.

Majd a vízből való életmentés gyakorlatai következnek.
Nagy érdeklődést vált ki a kötélhúzás is.
A vízi push-ball-játékot meglepő ügyességgel mutatja be két 

csapat.



ÖREGCSERKÉSZT ÁBOR

Az öregcserkésztábor kapujában.
Entrance to the Rover Camp. — L’entrée du camp des routiers. —  Im Tor des Roveryagers.
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A törzscsapat konyhájában 2000 személynek főztek.
The Service Troops’ Kitchen. —  La cuisine des troupes attachées à la direction du camp. —  Küche der Lagerdienstgruppen.
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Osztrák cserkészek csoportos tánca.
A Group of Austrian Dancers. —  La danse en groupe des scouts autrichiens. —  Gruppentanz der österreichischen Pfadfinder

(Az Est ffllv.)
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A Lull i:
Az „Ezermesterek“ ebédutáni pihenője.

the Bustle of the Jamboree. —  La sieste de la troupe des „bricoleurs“ .—  Mittagsruhe der ungarischen Truppe „Tausendkünstler“ .
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Apród nemzeti viseletben.
Page Boy in Nationale Attire. —  Page 
on costume national. —  Page in 

Nationaltracht.

Apród nemzeti viseletben.
Page Boy in Nationale Attire. —  Page 
on costume national. —  Page in 

Nationaltracht.
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Ceyloni dobos otthoni díszben. (Fotocsoport fölv.)
A Ceylon Drum Player. —  Un tambour de Ceylan en 
pleine parade. —  Trommler aus Ceylon, in seiner heimat

lichen Tracht.
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„Hivatalos“ mosdatás. (Antal J. fölv.)
An Official Wash. —  Lavage officiel. —  „Offizielles“ 

Waschen.



Megbeszélés a dánok táborában. (Kunfalvi R. fölv.)
The Danes bold a Council. —  Entretien au camp danois. —  Besprechung im Dänischen Lager.
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Levél megy haza Angliába.
A Letter Home. —  La lettre part pour l’Angleterre. —  Ein Brief Nach Hause.

Apródok magyar nemzeti viseletben, táncra készen. (Fotocsoport főlv.)
Page Boys Dressed for a National Dance. —  Pages en costume hongrois 
prêts à la danse. —  Pagen in ungarischer Nationaltracht zum Tanz bereit.

Szemléltető ipari térkép a svédek táborában. (Fotocsoport fölv.)
A Unique Map of Sweden. —  La carte géographique ingénieuse des scouts 

suédois. —  Originelle Landkarte der Schweden.

lié



(Antal J. fölv.)
A X. altábor plakátújságja.

The News Poster in Sub-Camp 10. —  Le journal-affiche du 
sous-camp X. —  Plakatzeitung des X. Sub-Lagers.

8*

(Kunfalvy R. fölv.)
Cséncs! Mit adjak érte?

Change! —  Change. Qu’est-ce que je dois donner pour 
cela? —  „Change!“

1 1 Ô



(Fotocsoport fölv.)
Jamaikai cserkész nemzeti jelvényekkel. 

Jamaican Scout with National Badges. —  Scout 
de Jamaïque avec des enseignes nationales. — 

Pfadfinder aus Jamaica mit Nationalabzeichen.
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Meg keil említenünk a hídépítést. Az ötven méter széles me
dencét „hajóhíddal”, jobbanmondva csónakhiddal hidalják át. A 
két part között kifeszített kötél mellé sorakoznak a csónakok. A 
partról deszkákat adogatnak le a fiúknak. Néhány pillanat alatt 
hosszú pallót építenek s evezőkből összekötözött korláttal látják el. 
Különösen az amerikaiak méltányolják ezt a produkciót.

Egész sereg tréfa zárta be a vízi-bemutatót. A nudlisok cilin
derrel a fejükön vonulnak föl. Leteszik a cilindert a vízre, majd 
fölfordulnak a csónakkal. Egy pillanat múlva úgy bukkannak föl 
a víz színére, hogy a cilinder a fejükön van.

A Dunán rendezett bemutatón kívül meg kell említenünk a Vili. 
altábor víziünnepélyét.

___________ (Frankovich Sándor fölv.)
A konyhafőnök megbírálja a lábasok tartalmát.

The Chef de Cuisine Utters His Verdict. —  Le chef de cuisine examine le 
contenu des marmites. —  Der Küchenchef beim Kosten.



A VIII. altábor augusztus hó 12-én, Gödöllő és a gödöllői já 
rás közönségének tiszteletére a pusztaszentjakabi tónál hangver
sennyel, vízimutatványokkal és tűzijátékkal egybekötött víziünne
pélyt rendezett. Közreműködtek: a külföldi és magyar cserkészek. 
A zenekari versenyen résztvettek: a B. Sz. K. R. T., az Állami gép
gyári zenekar és tábori cserkészzenekarok. Műsor: I. Vízimutatvá
nyok: 1. Csónakok felvonulása. Bemutató gyakorlatok. 2. Code. 
Szemaforjelzés. Bójakerülés. Áthatolás szoroson. Zátony. 3. Vízi-sí. 
4. Vízből mentés: kenukkal, evezőcsónakkal. Embermentés. 5. Tré
fás úszóversenyek: hátizsákkal, égő gyertyával, gáton át, stb. 6. 
Kötélhúzás. Csónakkötélhúzás. 7. Vízipóló. 8. Kajakverseny. 9. Vi
lágító buzogány gyakorlat tutajon. 10. Békakantate és más mutat
ványok tutajon. ÏÎ. Eszkimó fordulás. II. Magyar zenekari verseny:

Éleshangú apródok. (Fotocsoport fölv.)
Noisy Page Boys. — Pages aux roix aiguës. — Pagenchor.

(Fotocsoport fölv.)
Ausztráliai ördögűző. Az álarc alatt Jamboree-mosoly 

lappang.
The Australian Devil Dancer’s Mask Hardly Con
ceals the Jamboree Smile Beneath. —  Exorciste 
autralien. Urn sourire de Jamboree se cache sous la 
masque. •*— Australischer Teufelsbeschwörer. Trotz 
der furchterregenden Maske lacht er darunter ganz 

friedlich.
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Indulók, klasszikus és népies szá
mok a vizimutatványokkal párhu
zamosan. III. Tűzijáték a vízimu
tatványok és a zenekari verseny 
eredménvének kihirdetése után.

Vidéki k iránd u lások .

A Jamboree ideje alatt alkal
mat adott a táborparancsnokság a 
külföldi cserkészeknek arra is, hogy 
hazánkat megismerjék. Megfelelt 
ez Baden-Powell intencióinak is.

A Chief ezt mondta a megnyitás 
napján:

„Nézzetek meg ebből a csodá
latos és gyönyörű országból any- 
nyit, amennyit csak lehet!“

A kirándulások megszervezője, 
Fodor Ferenc dr., még a Jamboree 
előtt meglátogatta a nagyobb vi
déki városokat s előkészítette kül
földi testvéreink útját. A vidéki ki
rándulási helyeken a polgári és ka
tonai hatóságok köréből ú. n. fog a
dóbizottságok alakultak. Az volt e 
bizottságok föladata, hogy a kirán
duló csapatok részére összeállítsák 
a programmot s lebonyolítsák a 
magyaros vendéglátás részleteit.

A magyar vidék láthatólag ér
dekelte a külföldieket.

A következő városok láttak 
vendégül külföldi cserkészcsapato
kat: Debrecen, Sopron, Pécs, Sze
ged, Kecskemét, Veszprém, Győr, 
Salgótarján, Eger, Miskolc, Tata-

Izlik a Jamboree-ebéd.
Jamboree Appetites. t— Le déjeuner est bon au Jamboree. —  Das 

Jamboreessen schmeckt gut!

Tóváros, Balatonfiired, Esztergom , 
Pannonhalma.

A delegátusok csoportja Lilla
füredet, Veszprémet, Balatonalmá
dit, Esztergomot látogatta meg.

Aug. 4-én háromszáz svájci 
cserkész látogatta meg Debrecent. 
Az út Budapesttől Debrecenig va
lósággal diadalmenet volt. Szolno
kon a közönség majdnem leszedte a 
fiúkat a vonatról; Tiszaszentmiklós 
is kitett magáért. Itt aranykalászos 
rózsacsokrot kapott a csapat. Kar
cag, Püspökladány hasonlóképen 
meleg fogadtatásban részesítette a 
svájciakat. A debreceni pályaudva
ron legalább ötezer ember szoron
gott. Magyarruhás lányok virágoz
ták föl a cserkészek kalapjait. A 
svájci csapat valósággal úszott a 
virágban, mikor bevonult a város
ba. Zöld József főjegyző üdvözölte 
a vendégeket: „Cserkészek, a ti erő
tök, a ti lelketek áthatja a világot, 
őszinte tisztaságtokkal, férfias ko
molyságotokkal új életet kezdtek e 
földön” — szólt. A kölcsönös üd
vözlések után a fiúk megnézték a 
város nevezetességeit: az egyete
met, a klinikákat, a stadiont. Más
nap kirándultak a hortobágyi pusz
tára, megcsodálták a délibáb va
rázsát, megismerkedtek a csikósok, 
gulyások, bojtárok életével, megta
nulták többen a karikás kezelését 
s a pányvavetést. Visszafelé Tisza
füred  ünnepelte a svájciakat.

Szeged  hatszáz külföldi cserkészt 
látott vendégül. A szegedi háziasz-

118



(Az Est fölv )
Miss Hutchison és Mr. Alan C. McKay a Jamboreen tartották esküvőjüket. 
Mr. Alan C. McKay and Miss Hutchison Held Their Wedding at the Jamboree.
—  Mile. Hutchison et M. Alan McKay célèbrent leur mariage au camp.
—  Jamboreehochzeit! Die Vermählung von Allan McKay mit Miss Hutchison

fand im Jamboreelager statt.

A , ,hindu krinolin“ . (Kunfalvi R. fölv.) 
Hindoo Rope Spinning. —  La crinoline à la hindoue. —  
,,Jakar‘‘ , ein aus Indien stammendes, beliebtes Pfadfinder

spiel.
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szonyok s leányok Kistelekre utaztak a fiúk elébe roskadásig telt 
kosarakkal. S míg a vonat Kistelekről Szegedre ért, magyar tíz
óraival vendégelték meg az ámuló fiúkat, akiket a vendégszeretetnek 
e kedves ötlete mélyen meghatott. A Fogadalmi-templom elé vonul
tak a külföldiek: megkondultak a harangok és zúgva kongtak, amíg 
a cserkészek fölsorakoztak. Pálfy József helyettes polgármester 
mondott ünnepi beszédet; majd magyar táncokat mutattak be ci
gányzene mellett a szegediek. A város szépségét elragadtatással 
dicsérték a külföldi cserkészek. Mindegyik kapott emlékül egy pla
kettet, amely egy cser
készt ábrázol háttérben 
a Fogadalmi-templom
mal.

A győri kirándulás
ról Simánek cseh pa
rancsnok így számol be:

Aug. 5-én 100 cseh 
és azonkívül több angol 
és francia cserkész láto
gatta meg Győrt. Fo
gadtatás és vendéglátás 
pazar volt. Minden részt
vevőnek a mellére hím
zett szallagot tűztek, 
amelyen a városnak a 
címere volt. Az állomá
son díszőrség és kato
nai zenekar várt ben
nünket és zeneszó mel
lett vonultunk a városon 
keresztül a városházáig.
Itt virágesővel üdvözöl
tek bennünket a höl
gyek és a leányok. Elénk 
jött a városi tanács; ka
tonatisztek és több 
egyesület tagjai. A pol- A , „ „ . ,
garmester ur üdvozlo The p)av NurSery Where the Little Ones are Cared 
szavai után megnéztük ' petits.—  Kinderbewahranstalt

a gyönyörű fekvésű magyar várost, amelyben sok történelmi kincs 
és emlék van. Délben társasebéd volt elsőrangú éttermekben, dél
után kellemes fürdés pazarul berendezett fürdőben. Az óriási me
dencékben klórral dezinficiált víz volt, olyan tiszta, mint a krr 
tály. Végül elmentünk a Rába szigetére, ahol kerti ünnepséget ren 
deztek tiszteletünkre. Itt is katonazene kísért bennünket és külön
böző énekkarok szórakoztattak. A hölgyek és leányok gazdagon 
megajándékoztak. Mindenki közülünk egy szép, szallagon levő szí
vet kapott; mi parancsnokok pedig egy-egy nagy mézeskalácsszívet

„Emlékül” felirattal. — 
Legszebb emlékeket vit
tünk magunkkal.

A kirándulás Pest
re is szép és felejthetet
len volt. Ez volt az utol
só napunk. Másnap reg
gel indultunk hazafelé 
és megérkeztünk gyö
nyörű, felejthetetlen em
lékekkel szívünkben.

És ha ma nyugod
tan átgondoljuk azt a 
sok mindent, amit átél
tünk, meg kell csodál
nunk azt a nagy és tö
kéletes munkát, s a ma
gyar cserkészek szívé
lyes szolgálatkészségét. 
Igazán egyformán ked
vesek voltak mindenki
hez, hálával tartozunk a 
magyar lakosságnak és 
a m a^ar várostanács
nak, amely gondoskodott 
a nagy kényelemről.“ 

Kecskemétet skó
tok, angolok és osztrák 
cserkészek látogatták 
meg. A föllobogózott

a csöppségek paradicsoma. 
For. — Le jardin d’enfants 
für die Kleinen im Lager.

(Fotocsoport fölv.) 
est le paradis des
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A góuólioi premontrei gimnázium épülete, itt székelt a parancsnoksag s itt tolytak le a delegációk üléséi. vru.ucaupoii loiv.)
The College at Gödöllő where the Jamboree Staff resided and the International Conference was held. —  Le collège des Prémontrés à Gödöllő, siège du 
Quartier Général. C’est ici qu’avait lieu la Conférence Internationale. —  Das Prämonstratenser Gymnasium von Gödöllő, in welchem die Jamboree Lager

leitung untergebracht war und die Internationale Konferenz stattfand.

város nagy örömmel fogadta a háromszáz külföldi cserkészt. Dö
mötör Lajos dr. h.-polgármester üdvözölte őket. Többek között 
megnézték a gyümölcs-csomagolótelepeket. Kirándultak Széktóra 
s majd különvonaton Bugac-pusztára s megnézték a hamisítatlan 
pásztoréletet.

Balatonfüredre mintegy 350 cserkész — angolok, svédek, len
gyelek és palesztinaiak — tett látogatást. A nagyszámú közönség 
lelkesen ünnepelte a fiúkat, akik megfürödtek, majd Tihanyba ha
józtak át, megtekintették a kolostor termeit, köztük IV. Károly ki
rály szobáját.

Miskolcot angolok, skótok, amerikaiak, lettek, litvánok és len
gyelek nézték meg. A város vezetősége Hodobay Sándor dr. pol
gármesterrel az élén kivonult a vendégek elé. Virágeső itt is, mint

minden magyar városban, ahol föltűnt a cserkészkalap s a Jambo- 
ree-jelvény. Még a környék is fölvonult, a megye legtávolabbi fal
vai is képviseltették magukat az ünnepségen. Miskolcról Lillafü
redre utaztak a külföldi cserkészek, közben megnézték a diósgyőri 
romokat. Lillafüred vadregényes szépsége meglepte vendégeinket. 
A Palota-szállóból kirándultak a lillafüredi cseppkőbarlangba is; 
majd Tapolcafürdöre röpítette a vendég-cserkészeket a vonat. A ma
gyar erdők szépségét élvezték a fiúk késő estig.

Sopron városa 425 külföldi cserkészt látott vendégül. Az állo
máson igen nagy tömeg fogadta és lelkes ünneplésben részesítette 
őket. Holl fenő, a Győr—Sopron— Ebenfurti vasút igazgatója, mint 
a soproni cserkészkerület elnöke, magyar nyelven, leánya pedig 
francia nyelven üdvözölte a vendégeket. A város közönsége, amely
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B . - P .  m e g n y i t j a  a  VII.  n e m z e t k ö z i  k o n f e r e n c i á t .  (Fotocsoport  fölv.)
B . - P .  o p e n i n g  t h e  B o y  S c o u t s ’ S e v e n t h  I n t e r n a t i o n a l  C o n f e r e n c e .  —  B i - P i  o u v r e l a  V II .e  c o n f é r e n c e  i n t e r n a t i o n a l e .  —  B . - P .  e r ö f f n e t  di e I n t e r n a t i o n a l e  P f a d 

f i n d e r k o n f e r e n z .
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v:

a bevonulás útvonalán ellepte a gyalogjárót, lelkesen 
éljenezte és virággal dobálta a külföldi cserkészeket. A 
Városház-téren az egyesített cigányzenekarok kume
dálokkal fogadták a csapatot. A város nevében Schindler 
András helyettes polgármester mondott üdvözlő beszé
det, amelyre valamennyi csapat vezetője saját nyelvén 
válaszolt. Az ünnepélyes fogadtatás után a cserkészek 
az egybegyűlt hatalmas közönség ünneplése közben 
szétoszlottak. Nagyobb részüket a város látta különböző 
vendéglőkben vendégül, 160 cserkész pedig soproni úri
családok vendége volt. A vendégek délután a kies Sop- 
ronfüredre mentek fürdeni. Este a vasutas sportpályán 
tábortűz volt, melyen igen sok városi előkelőség is 
résztvett.

Veszprém lengyel, angol, amerikai, egyiptomi, japán és spa
nyol cserkészeket látott vendégül. Minden fiú kapott ajándékot: 
magyaros motívumokkal díszített, fából faragott poharakat, tárcát, 
tojástartót. Miután a város nevezetességeit megnézték, átmentek

Balatonalmádiba fürdeni.
Esztergomban 250 lengyel 

cserkészből álló küldöttség je
lent meg Olbromski parancsnok 
vezetésével, hogy résztvegyen 
egy Sobieski-enűék alapkövének 
ünnepélyes letételében. Az alap
kő felavatása előtt az esztergomi 
székesegyházban ünnepélyes 
nagymisét hallgattak, amelyen a 
lengyel cserkészeken kívül nagy
számban jelent meg Esztergom 
lakossága is.

Székesfehérvár negyven 
francia és harminc lengyel cser
készt látott vendégül.

A franciák Budapesten 
megkoszorúzták a Névtelen Hős 
emlékkövét, miután megnézték 
a város nevezetességeit.

A többi vidéki város ha

sonló szeretettel ölelte szívére külföldi testvéreinket. A 
magyar föld pazar bőkezűséggel szórta gyümölcseit fia
tal vendégeinek a lába elé.

A Ja m b o r e e  sze llem i m ű h ely éb en .

A lélek műhelye a premontrei rendház s Gödöllő 
néhány középülete volt. Itt székelt a táborparancsnok
ság s itt rendezkedtek be a különböző csoportok: itt 
folyt le a „Jamboree üzeme”. Itt dolgoztak a Jamboree 
láthatatlan megszervezői és irányítói, akik úgyszólván 
arra sem értek rá, hogy tábort látogassanak. Itt hajol 
íróasztala fölé a Cserkészszövetség főtitkára, dr. Major 

Dezső; itt feszíti meg minden 
erejét a Jamboree sikere érdeké
ben dr. Papp Antal országos el
nök, a gazdasági csoport veze
tője és Kosch Béla, helyettese; 
itt végzik hangya-munkájukat 
dr. Witz Béla, v. elnök; — dr.
Sztrilich Pál, a szórakozás-ve
zető; Ulbrich Hugó, a műszaki 
csoport vezetője; Sík Sándor dr.,
Teleki Pál gr. helyettese; vitéz 
Farkas Ferenc, a Jamboree ve
zérkari főnöke; dr. Marczell Mi
hály és Achtzehner József dr., a 
híradócsoport vezetője; s mind
azok, akikről itt csak névszerint 
emlékezhetünk meg. A Jambo
ree óriási gépezetébe ők öntöt
tek lelket. Dr. Molnár Frigyes * 
hatalmas nemzetközi vezérkará-/^? 
val fönntartotta a kapcsolatot a/£ 
világ nemzetei között; gróf Fes
tetics Pál, a budapesti csoport 
vezetője; dr. Szukováthy Imre,

ti)
&
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A n e m z e t k ö z i  k o n f e r e n c i a  d e l e g á t u s a i .  (Fotocsoport  fölv.)
D e l e g a t e s  t o  t h e  I n t e r n a t i o n a l  C o n f e r e n c e .  —  L e s  d é l é g u é s  à  la c o n f é r e n c e  i n t e r n a t i o n a l e .  —  D e l e g i e r t e  d e r  I n t e r n a t i o n a l e n  K o n f e r e n z .
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a társadalmi csoport vezetője a társadalommal való 
kapcsolatot bonyolították le.

Itt dolgozik Éry Emil; Windhaber Alajos, a segéd- « 
hivatal igazgatója.

Annak az illusztrálására, hogy milyen munka ^  
folyt napról-napra a vezérkar szellemi műhelyében, 
közöljük az egyik nap, aug. 4. történetét.

„Reggel 7 órakor a Szállításvezetöség és altábor- 
parancsnokságok jelentik, hogy a kiránduló mohame
dán cserkészek ma a tízórai csomagban sonkát kap
tak, egy részük eldobta, egy részük sajttal kicserélte.
Erre vonatkozólag intézkedést kér.

Szállításvezetö jelenti, hogy naponta 80 tonna 
anyagot kell szállítani, ami kb. 20 gépkocsirakomány
nak felel meg. 15 perc időt kér megbeszélésre.

A spanyolok kérik áthelyezésüket a X. altábor- 
ból az I. altáborba.

A francia követ ma délután uzsonnát ad és erre 
a Táborparancsnokságot meghívja.

A spanyol követ is kéri a spanyolok áthelyezését 
az I. altáborba.

A Kormányzó úr katonai irodája közli, hogy a 
Kormányzó Ur szerdán délelőtt megtekinti a tábort, 
délután résztvesz a vízitelep bemutatásán és csütörtö
kön este a III. altábor tábortüzét nézi meg. Kéri a 
részletes javaslatok és tervek mielőbbi felterjesztését.

Csehszlovák küldöttség jelenik meg és kristály
serleget nyújt át a Táborparancsnokságnak.

A Kultuszminisztérium közli, hogy a miniszter úr 
5-én megtekinti a tábort. Fogadásáról és kalauzolá
sáról gondoskodjunk.

Haggenmacher sörgyár telefonon értesít, hogy a 
svájciakat 7-ére uzsonnára meghívta, kéri ennek lehe
tővé tételét.

IX. altáborból jelentik, hogy az egyiptomi föld
művelésügyi miniszter van a táborukban.

A Szállításvezetöség jelenti, hogy egy fürdövona- 
tot üresen indítottak Veresegyházára, mert a cserké-
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szék nem jelentek meg pontos időre. Intézkedést kér, hogy ilyen 
esetek a jövőben ne forduljanak elő.

Értesítést kapunk, hogy Jászberény város elhatározta, hogy a 
város címerébe felveszi a cserkészliliomot és cserkészvárossá ala
kul. A város urai véncserkész-csapatot alakítanak.

A japánok táborukban a Táborparancsnokság által kijelölt 
küldöttségnek halzászlót és nemzeti zászlót nyújtanak át.

Budapestről jelentik, hogy egy lengyel vitorlázógép leszállt a 
Haller-piacon. Intézkedést kérnek.

Szíria közli, hogy a tevét a magyar államnak kívánják aján
dékozni.

Rendőrség jelenti, 
hogy öt idegen gyere
ket találtak a táborban.
Ezek közül három meg
szállt területről szökött 
a Jamboreera.

A Jamboree orvos- 
főnök jelenti, hogy a 
csehszlovák kontingens
ben egy difteriás cser
készt, a svájciak között 
pedig egy vörhenyes 
beteget találtak. Kór
házba szállították őket.
A svájciak egy rajának 
elkülönítése vált szük
ségessé.

A Szállításvezetö- 
ség jelenti, hogy a 
MÁV-on kb. 10.000, a 
HÉV-en 7.000 látogató 
érkezett és autópark
jainkban 960 autó par
kírozott.

A marseilli püs
pök ma este a táborba 
érkezett.

Az angol követség közli, hogy 2000 angolt 8-ára meghív az 
Angolparkba.

Bey Rayner Kardas perzsa mohamedán cserkész kéri, hogy 
még a Jamboree alatt kereszteljük meg.

Budapest és Gödöllő között autónkról 10.000 belépőjegyet el
loptak, később némi hiánnyal megkerült.

Holnap 50 francia a hősök sírját óhajtja megkoszorúzni. Eh
hez zenekar kirendelését kéri a budapesti csoport.

Este 20 és 24 óra között adták le a különböző vezetési szervek 
helyzetjelentésüket.

A v e z é r k a r i  fő n ö k .

vitéz Farkas Ferenc, 
a Jamboree láthatatlan 
központja. Az ő agyába 
és szívébe kapcsolódott 
a tábor minden részlete: 
az anyagi és szellemi 
élet minden tényezője. 
Lord Baden-Fowell kö
zelről látta vitéz Farkas 
Ferenc munkáját, — s 
ezt a levelet írta neki:

,,Mielőtt elhagynám  
Gödöllőt, ki kell fejez
nem ön előtt legszívé- 
lyesebb jókívánságaimat 
a Jam boree teljes sike
rét illetőleg. Teljesen 
értékelni tadom azt az 
óriási munkát, amit en
nek a nagy miinek az 
előkészítésére szentelt. 
A cserkészmozgalomnak 
olyan adóssága van ön
nel szemben, amit nehe-

A delegátusok tábora, mialatt a konferencia tart. (Kunfalvy R. fölv.)
The Delegates’ Camp during the Conference. —  Le camp des délégués pendant la conférence 

internationale. —  Lager der Delegierten während der Konferenz.
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A n e m z e tk ö z i  k o n f e r e n c i a  r é s z t v e v ő i .  (A  s z é le n  S h v o y  L a j o s  s z é k e s f e h é r v á r i  p ü s p ö k .)
D e le g a t e s  to  th e  I n t e r n a t i o n a l  C o n f e r e n c e .  —  L e s  d é l é g u é s  à  la  c o n f é r e n c e  i n t e r n a t i o n a l e .  ■—  D e le g i e r t e  d e r  I n t e r n a t i o n a l e n  K o n f e r e n z .
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A Jamboree-repülötábor hangárjai. (Az Est fölv.)
The Hangars in the Flying Camp. —  Les hangars du camp d’aviation du 

Jamboree. —  Die Flugzeugschuppen im Fliegerlager.

zen tud. önnek visszafizetni. Bizton remélem azonban, hogy meg
feszített munkája olyan eredményt hozott, amely maga a kielégítő 
jutalom, sokkal inkább, mint az én köszönő soraim.

Mindazonáltal kell, hogy legszivélyesebben megköszönjem ezt 
önnek.,f

őszinte hi Me: B a d e n -P o w e ll .

A J a m b o r e e  tá b o r p a r a n c s n o k s á g  v e z e tő i t  le g a lá b b  
n é v s z e r in t  fö le m lítjü k .

Táborparancsnok: gróf Teleki Pál; táborparancsnokhelyette- 
sek: dr. Sík Sándor és dr. Papp Antal; vezérkari főnök: vitéz Far-

9

kas Ferenc; vezérkari főnök-helyettesek: Gacs János és dr. Buczkó 
Emil; Magyar Cserk. Szöv. összekötője: dr. Major Dezső; Nemzet
közi Iroda összekötője: dr. Molnár Frigyes; honvédelmi min. össze
kötője: Szundy Géza; Gödöllő község összekötői: dr. Pohl Sándor 
és dr. Buczkó Emil; táborparancsnoksági titkár: dr. Gundrum Káz- 
mér; táborpar. titkár (külf.): dr. Váli Ferenc; irodaigazgató: Bren
ner Tóbiás; segédhivatalvezető: Windhaber Alajos; Parancsőrtiszt: 
Dietrich Zsigmond; budapesti csoportvezető: gróf Festetics Pál; 
budapesti csoportvezető helyettes: Kun Attila; egészségügyi cso
portvezető: dr. Szukováthy Imre; egészségügyi csoportvezető
helyettesek: vitéz dr. Csongor György és dr/ Kontra László; 
fényképészeti csoportvezető: Gerö László; gazdasági csoportvezető: 
dr. Papp Antal; gazdasági csoportvezető helyettes: dr. Kosch Béla; 
élelmezési főosztály vezető: Liptai János; anyagi főosztály vezető: 
Veröczy Imre; pénzügyi főosztály vezető: dr. Márkus Miklós; üz
letváros vezető: Benedek Béla; jegyosztály vezető: Alföldi Alajos;

129



Az osztrák világrekorder gép a Jamboreen. J (Antal József fölv.) 
The Austrian Record Breaker Plan at the Jamboree. —  Un avion autrichien 
qui détient le record du monde. •—  österreichisches Weltrekordflugzeug am

Jamboree.

híradásvezető: dr. Achtzener József; híradásvezető-helyettes: vitéz 
Tomory Nándor; kirándulási csoport vezető: dr. Fodor Ferenc; 
kirándulási csoport vez. helyettes: dr. Karay Szabó Pál; külügyi 
csoport vezető: dr. Molnár Frigyes; külügyi csoport vezető-helyet
tes: dr. Nagel Edgár; lelkészi csoport vezető: dr. Mattyasóvszky 
Kasszián; lelkészi csoport vezető helyettes: dr. Victor János; M. 
Cserkészfeladatok csop. vez.: vitéz Faragó Ede; M. Cserkészfelad, 
csop. vez. hely.: dr. Buczkó Emil; műszaki csoport vezető: Ulbrich 
Hugó; műszaki csoport vezető helyettes: Schrank Endre; sajtó
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csoport vezető: gróf Andrássy Mihály; sajtó csoport vezető helyet
tes: dr. Batiz Denes; szállításvezető: Stanoilovic Ulászló; szállítás- 
vezető-helyettes: Gebhardt István; szórakozási csoport vezető: dr. 
Sztrilich Pál; szórakozási csoport vez. helyettesek: dr. Janson Vil
mos és Velősy Béla; társadamli csoport vez.: dr. Szukováthy Imre; 
társadalmi csoport vez. helyettes: dr. Malán Mihály: vízi csoport 
vezető: dr. Zsembery Gyula; vízi csoport vezető helyettes: dr. Bá- 
tori József; törzscsapatok parancsnoka: dr. Major Dezső; törzs
csapat parancsnok helyettesek: Jaszenák Győző és Fáber Gusztáv; 
tábori rendőrség parancsnoka: dr. Borsiczky Sándor; tábori rend-

Mótoros géppel vontatott vitorlázó-gép. (Fotocsoport fölv.) 
Sailplane Towed by a Power Plane. —  Planeur traîné par un avion à moteur. 

—  Segelflieger im Schlepptau eines Motorflugzeuges.



Indulás a repülőtérről. (Fotocsoport fölv.)
A Start. —  Départ du champ d’aviation. —  Start.

őrség par. helyettese: dr. Szabó Gyula; tűzoltóság parancsnoka: 
vitéz dr. Lénárd Béla; mentőcsapat parancsnoka: Horváth László; 
Jamboree Fegyelmi Bíróság elnöke: dr. Zsembery Gyula; I. altá
bor parancsnoka: vitéz Szegheö Béla, helyettes: Sándor János; 
II. altábor parancsnoka: Sátrán Ferenc, helyettesek: Zsupán László 
és Harsányi József; III. altábor parancsnoka: vitéz Veder Mihály, 
helyettes: Oroszlán Endre; IV. altábor parancsnoka: Verőczy Imre, 
helyettesek: dr. Pötz Edgár és dr. Bencsik Gergely; V. altábor pa
rancsnoka: vitéz dr. Máriaföldy Márton, helyettes: Csergő Holyba

9*

István; VI. altábor parancsnoka: dr. Temesy Győző; VII. altábor 
parancsnoka: Dormándy Géza, helyettes: dr. László Gábor; VIII. 
altábor parancsnoka: Schelken Oszkár, helyettes: Jochs József; 
IX. altábor parancsnoka: vitéz dr. Bessenyei Lajos, helyettesek: 
Jausz Béla, Vincze Lajos és Török Tibor; X. altábor parancsnoka: 
dr. Semsey Aladár, helyettesek: Árky Zoltán és dr. Szopek Lóránd; 
kisfiútábor parancsnoka: Éry Emil, helyettesek: Szeöke Lajos és 
Gerritsen Vilmos; repülőtábor parancsnoka: vitéz Horthy István, 
helyettes: Bisits Tibor; segédtábor parancsnoka: Czoch József, 
helyettesek: Hóser József, Marik Henrik és Rothstetter E.; öreg
tábor parancsnoka: dr. Hermann János.

, ,Karakán“ , a magyar rekorder, célhoz ért. (Antal lózsef fölv.) 
Karakán, the Hungarian High lEfficiency Plane, Landing. —  Un avion hongrois 
qui détient le record, atteint le but. —  ,,Karakán“ , das ungarische Rekord

segelflugzeug, bei der Landung.
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B . P . b ú cs ú z ik  fia itó l.

Aug. 7-én hagyta el Baden-Powell a tábort. A búcsúzás nap
ján közel hatvanezer főnyi közönség lepte el a tribünöket s az 
Aréna-tér síkját. Még egyszer látni akarta a magyar közönség a 
cserkészet alapítóját, a kedves, mosolygó, halkszavú B. P.-t, aki 
életének legszebb álmát látja megvalósulva.

A búcsú ünnepélyén jelen volt József főherceg, József Ferenc 
főherceg, Auguszta és Anna főhercegasszonyok s a magyar társa

Az üzletváros és a sport-tér repülőgépről nézve. (Fotöcwpört föhr.)
Aerial View of the Shopping Centre and the Sports Ground. —  Le Marché et 
le Stade vus d'avions. —  Fliegeraufnahme des Gaschäftsviertels und des

Sportplatzes.
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dalom sok vezető embere. De eljöttek a környékbeli falvak lako
sai is.

D. u. 5-kor a cserkészzenekarok nyitották meg az ünnepséget.
Első szám a zászlórúdállítás volt. Huszonnégy őrs vett benne 

részt, mind magyar csapatok őrsei s a viharzó szélben öt perc 
alatt, zsinórok özönében, állt mind a huszonnégy zászlóárboc.

A svájciak következtek most. Tíz zászló közt felvonult az öt
tagú fuvolászenekaruk a tribünök elé s dobszó mellett svájci nem
zeti dalokat játszott. A bumerang-bemutató is nagy feltűnést kel-

Lengyel repülőgépszállító kocsi. ('Antal J. fölv.)
A Polish Airplane Van. —  Wagon polonais pour le transport d’avions. —  

Polnischer Fleugzeugtransportwagen.



tett. Az osztrákok tiroli táncának a hatása alatt a három hatalmas 
tribün rengett a tapstól és a hatalmas tömeg hahotájától.

Ekkor érkezet meg B. P. Bi-Pi mosolyogva szált ki Teleki 
Pál gróf kíséretében az autóból, nevetve mutatott a beborult égre 
s erre a mutatásra, mintha csak parancsszóra történnék, teljes ere
jével megeredt a fergeteges záporeső. Ömlött, mintha dézsából ön
tötték volna, s Baden-Powell a zuhogó esőre mutatva, széles gesz
tussal vonult fel József főherceg mellé a díszpáholyba.

Az ünnepség következő számakénoen a körmendi 55-ös számú 
öű/f/zyány-cserkészcsapat gólyaláb-tánca következett.

A vízitábor gyakorlatozik a Dunán. (Fotocsoport fölv.) 
Rehearsing for the Sea Scout Display. —  Exercise des scouts marins sur le 

Danube. —  Proben für die Vorführugen der Seepfadfinder.

A táncbemutató közben megjelent az égen a lengyelek vitor
lázórepülőgépe, a hatalmas szélben méltóságos nyugalommal kö
zeledett. Most villámsebesen a norvégek szaladtak a tér közepére, 
a csapat pillanatok alatt nyilat formált, meghajtotta a zászlót Bi-Pi 
előtt, elharsogta a norvég nemzeti kiáltást. A farkaskölykök  kis 
csapata rohant be ezután az aréna három irányából a központ felé 
s égbetörő cérnahangon megéljenezték bálványukat, Baden-Powellt, 
aki lement a gyerekek közé, megcirógatta, megölelgette őket.

Ezután következett a magyar cserkészek krinolinos felvonulása. 
Most fölállt B. P. s a következő beszédet mondta:
„A legnagyobb sajnálattal kell a holnapi nap folyamán elhagy

nom ezt a tábort, hogy 620 angol férfi- és női cserkészvezető tár
saságában kilenc balti országon keresztül tanulmányútra induljak.

Mielőtt azonban elindulnék, ügy érzem, el kell mondanom, mek
kora boldogságot szereztetek nekem azzal, hogy itt láthattalak ben
neteket. Sokan közületek nagyon távoli országokból jöttek ide s 
ez a tény bizonyítja leginkább őszinte lelkesedésteket, valamint azt
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(Kunfalvy R. fölv.) (Fotocsoport fölv.)

A Jamboree nagy ví
ziversenyei a Dunán 
folytak le. Baloldali 
képünk azt a jelene
tet ábrázolja, amikor 
a csónakban elkészí
tett rántottét meg
kóstoltatják a közön
séggel. Jobboldalon 
a csónakhidat látjuk.

The Sea Scout Dis
plays Took Place on 
the Danube. Left: 
The Public are Invi
ted to Taste Scram
bled Eggs Made on 
Board a Canoe. 
Right: A Kayak

Bridge.

Les grands concours 
nautiques sur le Da
nube. La photogra
phie à gauche repré
sente le public goû
tant l’omelette faite 
dans les canots. A 
droite nous voyons 
le pont de bateaux.

Seepfadfindervor
führungen an der 
Donau: Links: Zu
schauer kosten in 
Booten zubereitete 
Rühreier. Rechts: 
Brücke aus Falt

booten.
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Átkelés a zsilipen. (Az Est föl?.)
Clearing the Locks. — Passage des écluses. —  Passieren einer Schleuse.
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Készülődés a nagy vízibemutatóra. (Fotocsoport fölv.)
Preparations fo r the Sea Scout Display. —  Préparations à la grande représentation nautique. —  Vorbereitungen zu den

grossen Vorführungen auf der Donau.

136



Tábori studio.
The Camp Studio. —  Studio au camp. •— Lagerstudio.

Szivattyútelep.
The Pump Rooms. —  Station hydraulique. •— Pumpanlage.
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a nagy rokonszenvet, amellyel kedves szüléitek és hozzátartozóitok 
a mozgalom iránt viseltetnek.

Reményiem addigra, mire hazatértek, elmondhatjátok majd azt, 
hogy nemcsak élvezni tudtátok az itt tartózkodást, hanem sok-sok  
hasznos tapasztalatra is tettek szert.

Csak elragadtatással tudok visszaemlékezni táboraitokra, va
lamint azoknak számtalan ötletes és újdonságszámba menő díszí
téseire, ügyes kis tökéletesítésekre, az ezekkel kapcsolatos bemu
tatásokra, melyek mind helyes ízlésteket és form aérzésteket di
csérik.

De hisz ennek legszebb bizonyítéka annak a sok ezer látogató
nak az elragadtatott bámulata, amellyel ügyes fellépésieknek és

Külföldi cserkészek a pannonhalmi kolostorban. (Fotocsoport fölv.)
Foreing Scouts Visit Pannonhalma Monastery. —  Scouts étrangers au 
cloître de Pannonhalma. —  Ausländische Pfadfinder im Kloster vx>n Pan

nonhalma.
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Külföldi cserkészek egy magyar tanyán. (Fotocsoport fölv.) 
Foreing Scouts Visit a Hungarian Farmstead. —  Scouts étrangers à une 
ferme hongroise. —  Ausländische Pfadfinder in einem ungarischen Bauer

hofe.

egyéb kedvességeiteknek adóztak; igen-igen nagy mértékben járul
tatok hozzá ahhoz a  nagy és szép sikerhez, amelyet ez a Jam boree 
előidézett, valamint az egész cserkészmozgalom jó  hírnevének 
öregbítéséhez.

A napokban megkérdezték tőlem, hogy minek tulajdonítom azt 
a nagy fegyelmezettséget, amely ezt az egész mozgalmat áthatja, 
azt válaszoltam, hogy annak a ténynek, hogy valamennyien tisztes
ségesek és mivel mi megbízunk bennük, hogy helyesen igyekezze
nek cselekedni, s  ők  törekszenek arra, hogy erre a bizalomra ne 
legyenek méltatlanok.

Cserkésztisztek! Tinektek szerencsekivánataimat szeretném ki
fejezni és megköszönni azt, hogy fiaitokat ide elhoztátok.

Tisztában vagyok a vállaltokon nyugvó nagy felelősséggel és 
teljes mértékben átérzem azt a szerető aggódást, amely kétségte
lenül valamennyiötök szívében jelen van. Szerencsekívánataim első-



(Fotocsoport fölv.)
Lengyel cserkészek a budapesti Kossuth Lajos-szobor előtt.

Foreign Scouts at the Kossuth Monument, Budapest. —  Scouts étrangers 
saluent la statue de Kossuth à Budapest. —  Ausländische Pfadfinder vor 

dem Kossuth-Denkmal in Budapest.

sorban ezekért az eredményekért s az ezeket kővető sikerekért illet 
benneteket.

Mindnyájan csak hálával és csodálattal adózhatunk a jam bo
ree tábor parancsnokának, Teleki Pál gróf önagy méltóságának és 
a rendezésben nagy szerepet vivő magyar cserkészszövetségi elnök
nek, dr. Papp Antalnak, továbbá a vezetőkből, cserkészekből és 
öregcserkészekböl álló nagyszámú rendező gárdának, kik e csodás 
tábornak az előkészítését és lebonyolítását előmozdították. Részükre 
ez két évi nehéz és gondterhes munkát jelentett, de tekintettel vol
tak minden aprólékos részletre s így az egész szervezet kifogásta
lanul működhetett.

Külön kívánom megköszönni a magyar öregcserkészek áldoza

tos munkáját, amelyet csendben a háttérben végeztek, ö v ék  az ér
dem tekintélyes része, valamint az, hogy az egész szervezet símán 
működhetett.

Legnagyobb hálával vagyunk azonban eltelve ő f ő  méltósága, 
M agyarország kormányzója iránt, aki megengedte, hogy használ
hassuk ezt a cserkészcélokra olyan kiválóan alkalmas területet, mely 
nélkül a jam boree sosem lehetett volna ily sikeres, ö főm éltósága  
különös érdeklődésének — amellyel mozgalmunk iránt viseltetik — 
köszönhető, hogy részünkre rendelkezésre állhatott a honvédelmi 
minisztériumnak és a rendőrségnek értékes szolgálata és segítsége.

Hálával és köszönettel tartozunk a m. kir kormánynak, a ma
gyar nemzetnek azért a lelkes bőkezűségéért, melyet tanúsítottak, —

(Fotocsoport fölv.)
Külföldi cserkészek a budapesti Andrássy-szobor előtt.

Foreign Scouts in Front of the Andrássy Statue, Budapest. —  Scouts 
étrangers devant la statue d’Andrássy. —  Ausländische Pfadfinder vor 

dem Andrássy-Denkmal in Budapest.
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(Futocsoport fölv.)

a sajtónak, hogy oly hűségesen és jól kép
viselte a közvéleményt a Jam boree-ról a cser
készettel kapcsolatban.

így mindnyájan hazatérve Gödöllőről, sie
tünk különböző arányokban hangadói és ba
rátai lenni a magyar nép iránti szeretetünk- 
nek és nagyrabecsülésünknek.

A jam boreen láttam mindama jóleső té
nyeket, miket már említettem. De ezeken  
kívül láttam, amit leginkább óhajtottam és 
ami szívemben örömet és reményt keltett; 
azt, hogy ti igyekeztetek barátságot kötni 
más népek cserkészeivel.

Az, amit leginkább remélek és kérek tő
letek, az, hogy a megkezdett barátságokat 
ápoljátok tovább és évek múlva, mikor mint 
felnőtt em berek visszagondoltok a Jam bo- 
reera, mikor az jut eszetekbe, hogy itt lesült 
az arcotok, vagy odakozm ásodott a reggeli, 
és hogy ez alkalommal szereztétek ezt 
vagy azt a jó barátotokat, vagy megismer
tétek azt, hogy némelyik országban mily be
csületes em berek laknak.

Álljunk meg egy pillanatra és adjunk 
hálát magunkban Istennek, hogy összehoz
hattuk ezt a nagy boldog családot itt Gö
döllőn.

Testvéreim! Azok; akik közületek a leg- 
utosó jamboreen ott voltak Angliában, em
lékeztek, hogyan vette át minden ország az

Balra: Külföldi cserkészek az egri török minaret tö
vében. Jobbra: A szegedi templom bejáratánál. 

Left: Foreign Scouts with the Turkish Minaret in 
Eger. Right: In Front of Szeged Cathedral. —  
A gauche. Scouts étrangers devant le minaret turc 
d’Eger. A droite. Devant la cathédrale de Szeged. 
—  Links: Ausländische Pfadfinder vor dem tür
kischen Minarett in Eger. Rechts: Vor der Kathe

drale von Szeged.
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Arany Nyilat, mint a jam boree szimbólumát, mely szétrepül a vi
lág minden tájára a Jamboreen keresztül.

Most Gödöllőn egy másik szimbólumunk van. Mindegyiktek 
hordja a Magyar Fehér Csodaszarvas jelvényét.

Kívánságom, hogy őrizzétek e jelet és emlékezzetek reá, mikor 
elmentek innen. Miként az Arany Nyílnak, úgy ennek is jelentősége 
és üzenete van.

Az ösm agyarok követték a csodaszarvast, de nem azért, hogy 
megöljék, hanem mert új utakhoz, új kalandokhoz vezette őket s 
az üldözés öröme a Boldogság ösvényére vezetett.

A Fehér Szarvast, mmt a cserkészjellem szimbólumát tekint
hetjük. Amint felfelé szőkéivé vezet Benneteket átugorva a nehéz-

( F otocsoport^fölv. )



ségeket, szembenézve új kalandokkal, melyekre a cserkészet ma
gasztos céljainak követése közben akadtok és ez a küzdelem hozza 
meg számotokra a boldogságot.

A magasztos célok pedig: Isten, Haza és embertársaitok 
iránti kötelességeitek egész szívből való teljesítése, a cserkésztör
vények betartása. így mindannyian eömozdítjátok Isten országának 
az eljövetelét e földön, a béke és jóakarat uralmát az emberek 
között.

Ezért mielőtt közületek elmegyek, felteszem a kérdést, cserké
szek: „megtesztek-e minden lehetőt arra, hogy barátságot kösse-

A franciák megkoszorúzzák a névtelen hős sírját. (Fotocsoport fölv.)
The French Lay a Wreath on the Grave of the Unknown Soldier. —  Les 
français déposent une couronne sur le tombeau du soldat inconnu hongrois. 
—  Kranzniederlegung der Franzosen am Grabmal des Unbekannten Soldaten.

tek és a Békét elősegit- 
sétek?”

Megteszünk-e min
dent, hogy a világ béké
jét előmozdítsuk, ha azt 
Vezérünk kérdezi? Lelke
sedéssel felelünk: Min
dent megteszünk!

H a z a m e n te k , a k ik  
s z ív e t  c s e r é l te k .

A Jamboree táborai 
két hétig álltak. Azután 
földrehajolt a sok zászló
árboc, zsákokba kerültek 
a sátrak, cövekek; vendé
geink búcsút vettek tő
lünk s hazamentek. Ma
gukkal vitték a magyarok 
szívét. A magyar haza 
képét beleégette a világ 
ifjúságának a szívébe a 
testvéri szeretet.

Baden-Powell a kö
vetkező összefoglalást ad
ta a gödöllői Jamboree 
eredményeiről:

„Úgy érzem, elnézé
süket kell kérnem, amiért 
kénytelen voltam a Jam- 
boreet még annak befeje
zése előtt elhagyni, de re
mélem, mindenki tudja, hogy 9 északi állam cserkészeit kellett meg
látogatnom 600 angol férfi- és leánycserkészvezetővel együtt. Ere
detileg azt reméltem, hogy ez a körút csak a Jamboree után lesz 
esedékes, sajnos, azonban a hajó indulása és a résztvevők szabad
ságbeosztása kényszerítettek arra, hogy Gödöllőt még a Jamboree

(Fotocsoport fölv.)
Külföldi cserkészek Esztergomban. 

Foreign Scouts in Esztergom. —  Scouts ét
rangers à Esztergom. —  Ausländische Pfad

finder in Esztergom.
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befejezte előtt hagyjam el. Ennek ellenére is 9 napi gödöllői tartóz
kodásom alatt nyert benyomásaimat a következőkben foglalhatom 
össze:

1. A szervezés tökéletes volt, azonban két évi fárasztó munkát 
jelentett a vezetőség, a magyar öregcserkészek és cserkészek ré
szére, akiket megértő és segítségre kész kormány és hadsereg tá
mogattak, kitűnő eredménnyel.

2. A különféle nemzetiségek között fennálló kölcsönös megér
tés és jóakarat fejlesztése a Jamboree egyik legfontosabb indoka. 
Ez olyannak bizonyult, mint amilyennek reméltem: kitűnő.

(Fotocsoport fölv.)
Külföldi cserkészek a budai Várban Szent István lovasszobránál. 

Foreign Scouts in the Castle of Buda, at St. Stephen’s Statue. —  Scouts 
étrangers devant la statue de Saint Étienne à Buda. —  Ausländischen Pfad

finder in der Festung vor dem Reiterstandbild St. Stephans.

14»

(Fotocsoport fölv.)
Külföldi cserkészek a Hortobágyon: , ,Próbáljuk meg, csattan-e?“ 
Foreign Scouts in Hortobágy: , .Let’s Try if it CracksI“ —  Scouts 
étrangers à la plaine de Hortobágy: , .voyons, si ça claque?“ »— 
Ausländischen Pfadfinder in der ,,Hortobágy“ . Peitschenknallen.



(Fotocsoport fölv.)
Salgótarjáni kirándulás. Külföldiek Salgóvára romjain. 

Foreign Scouts among the Ruins of Salgóvár. —  Scouts étrangers 
sur les ruines de Salgóvár. —  Ausländische Pfadfinder zwischen 

den Ruinen von Salgóvár.

3. A magyar közönség és a magyar cserkészek különleges szí
vélyessége a külföldi — különösen angol — cserkészekkel szemben 
szembeötlő volt.

4. A tábor, annak ellenére, hogy 25.000 ember lakott benne, 
élvezetesen cserkészszerű volt, ami különösen a környezetnek is 
tudható be. A művészies és sokoldalú díszítések a tábor egyik jel
legzetességét képezték.

5. Az öregcserkészek kiváló és önzetlen tevékenységükkel tűn-

(Fotocsoport fölv.)
Debreceni kirándulás. A külföldi cserkészek barátkoznak a hortobágyi

csikóssal.
Foreign Scouts Make Friends with a Hortobágy Cowboy. —  Les scouts étran
gers lient amitié avec le ,,csikós** à Hortobágy. —  Ausländischen Pfadfinder 

schliessen mit einem „Csikós** (Pferdehirt) Freundschaft.
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tek ki, amellyel a háttérben teljesítették kötelességeiket, miközben 
a többiek szórakoztak.

6. A fiúk egészségi állapota kitűnő volt és ennekfolytán igen 
kevéssé vették igénybe a nagyszerű kórházat és az ott levő cser
készorvosokat.

7. A négynyelvű tábori újság feltűnően jól volt szerkesztve, 
nagy érdeklődésnek örvendett, nagyszerűen működött és elősegí
tette a nemzetközi barátkozást.

8. A repülés új jelenség volt a cserkészetben. A lengyelek 
és a magyarok szép bemutatásokat végeztek.

Munkában a gazdasági csoport. (Dr. Gundrura K. fölv.) 
The Contracts Department at Work. —  Le service de ravitaillement. —  Wirt

schaftsdepartement bei der Arbeit.
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Távirat-kézbesítés a Jamboree postahivatalában.
The Telegram Service at the Jamboree Post Office. —  Le remise 

d'une dépêche au bureau de poste du Jamboree. —  Telegraphen
dienst am Jamboree-Postamt.



(Fotocsoport fölv)
Rádióüzenet-közvetités a Jamboree stúdiójában.

Broadcasting Wireless Messages from the Jamboree Studio. —  Transmission 
par T. S. F. au Studio du Jamboree. —  Radiosendung am Jamboree.

10

9. A magyar zenekarok kiválóak voltak és mindenütt élén- 
kítöen hatottak.

10. A magyar közönség barátságos érzelmei a cserkészekkel 
szemben szembeötlöek voltak. Meghatóan mutatkozott ez a gödöl
lői járás felvonulásában is. Mélyreható kifejezése volt ez a ven
dégszeretetnek és az egész magyar társadalom részéről a mozga
lommal szemben nyilvánított rokonszenvnek. Engem személyesen 
mélyen meghatott az a meleg fogadtatás, amelyben minden nem
zetbeli cserkésztestvérem részesített és az a kiváló barátság, ame
lyet Magyarország velem szemben tanúsított. A cserkészek iránt 
hálával eltelve tértem haza. Nemcsak remélem, de bízom is abban, 
hogy mozgalmunk minden országban előrehalad és hozzájárul a 
jövő különböző nemzetiségű emberei között a testvériség és a fo-

vFotocsoport fölv.)
Postaforgalom a Jamboreen.

The Mail of the Jamboree. —  La poste au Jamboree. — Jamboree-Post.
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(Fotocsoport fölv.)
Csendélet a tábori stúdióban.

Still Life in the Camp Studio. )—  Le Studio du camp. —  Stilleben im 
Lagerstudio.
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kozott jóakarat kifejlődéséhez.“ — 
Adja Isten, hogy a mi szeretett 

B.-P.-nk vágya teljesüljön!

M iért ?

Miért rendeztük a Jamboree-t?
Miért kötötte le erejét, idejét éve
ken át a magyar cserkészpedagó- < 
gusok színe-java? Miért volt a nagy 
technikai berendezettség, a villany
huzalok, a vízvezetéki csövek, a 
nagy társadalmi és állami se
gédlet?

A fiú-ért volt mindez. A cser
kész-fiúért, akinek a szívében a jövő 
ritmusa lüktet; akinek izzó-piros 
vérsejtjeiben töretlen erők laknak s 
akinek a lelke fehér szárnyait szétfeszíti s átlendül a szédítő szaka
dékok fölött.

«JfiCr

Minden nemzet a fiait hozta ide: azokat a fiúkat, akik jövőjét 
hordozzák, akikben bízik s akik nélkül sivatag volna a rivierák pa
radicsoma is.

Teleki Pál gróf, táborparancsnok, így nyilatkozott:
„A fiúkkal nagyon meg vagyok elégedve. S cserkészi viselke

dés szempontjából, véleményem szerint, nagyon jól sikerült a 
Jamboree.“

A Jamboree eredményei mélyítik cserkészeinkben a nemzeti 
öntudatot, a nemes önérzetet, a termékeny munkakedvet.

Hazánk a nemzetközi érdeklődés előterébe került. A táborpa
rancsnok úr így foglalta szavakba a Jamboree erkölcsi és gyakor
lati hasznát:

„Egyetemes vonatkozásban inkább nemzeti, mint cserkészi 
szempontból értük el a legnagyobb eredményt. Két célja volt a 
Jamboreenak: az egyik maga a cserkésztáborozás, a másik pedig 
Magyarországnak, a magyar népnek propagandája. A külföldi fiúk 
valósággal lelkesednek Magyarországért, a kirándulásokról a leg-



szebb impressziókkal jönnek haza, az eltelt napokról mindannyian 
meleghangú naplókat vezetnek, csodálják a magyar szívességet, 
barátságot és vendégszeretetet. Mindannyian megérezték, hogy ne
mes és sok kiváló erénnyel rendelkező nemzet vagyunk, amely más 
sorsot érdemel. A magyar-francia barátkozás szinte csodálatra
méltó a táborban. Magyar fiúk, francia fiúk állandóan együtt él
nek, barátkoznak, beszélgetnek s hiszem, hogy ez a barátság nem
csak a Jamboree tartamára szól, hanem későbbi időkre is s nem
csak személyekre, hanem az egyetemes magyar lélekre is vonatko
zik. A nemzetek itt megismerték egymást, megtanulták becsülni 
egymás erényeit, jótulajdonságait s bizonyosra veszem, hogy Ma
gyarország igen sok barátot nyert 
magának a gödöllői cserkészjambo- 
reeval. A fiatalság itt is megtette a 
magáét/'

Egyik kiváló publicistánk ezt 
írja erről a nemzetek között kifej
lődött új viszonyról:

„Egy új világ cölöpverése, lá
zas építkezés folyik itt. Egy új vi
lágé, melvnek azonos erkölcsei, azo
nos hite, azonos céljai, azonos tör
vényei vannak, Grönlandban éppen 
úgy, mint Uj-Caledóniában, Angliá
ban éppen úgy, mint az Egyesült- 
Államokban, Japánban éppen úgy, 
mint Indiában, vagy Ausztráliában.
Ezt az új világot az emberiség, a 
nemzetek új sarjadékai építik, mint 
egy új életforma, egy új ember- és 
természetszemlélet hadserege. És 
csodálatos, bárhol megjelennek pio
nírjai, mindenütt tárt kapukra ta
lálnak, mindenütt megértik, minde
nütt szívükbe zárják őket, mindenütt 
úgy néznek fel rájuk, mint egy 
szebb jövő ígéreteire és reménysé
geire. Ennek a mozgalomnak nin
csenek hatalmi vágyai, de anyagi

javaknál, a pénzörületnél, az arany csengésénél, vagy a papirbankó 
suhogásánál, a mások munkáját és verejtékét kizsákmányoló ösz
tönöknél magasabb ideáljai vannak. Ez nem akar népeket erőszak
kal leigázni, senkitől sem akar semmit elvenni. Mások történelmét, 
nyelvét, múltját nem akarja elrabolni. Nem ismer győző és legyő
zött nemzeteket, nem féltékenységet, nem gyűlöletet hirdet, de iga
zán a megértést keresi, egymás értékeinek megbecsülését. Ver
senyre ösztönöz, de a lelki és erkölcsi kiválóság méretei és ismérvei 
szerint s ezek jegyében egy új szolidaritást teremt minden népek 
között.” (Milotay /.)

A Jamboree igazi sikere tehát bennetek van, fiúk! Nem a sta
tisztikai, számokkal kimutatható 
eredményre gondolok, hanem arra 
a láthatatlan eredményre, amely ha
sonlít a napsugár mosolyának a 
sikeréhez. A napsugár áldott mo
solya nem pályázik a villám szik
lát tépő, fákat széthasító sikereire: 
ehelyett szövetséget köt az anya
földdel s megépítik együtt a tölgy
fa derekát, benépesítik a mezőt vi
rággal, puha fűszönyeget terítenek 
a fák alá s dalra ösztönzik a jó
kedvű madarat.

Jamboree-mosoly: napsugár
mosoly. A Jamboree-lelkület nem 
passzív, hanem aktív: jókedvű erők 
feszülnek benne. A Jamboree-mo
soly nem parancsol, mégis győz és 
uralkodik.

A Jamboree-mosoly édesanyja 
a B. P.-féle jóakarat és embersze
retet.

A Jamboree-mosoly meg fogja 
változtatni a föld színét, ha nem 
marad a cserkészek táborainak a 
kötélkerítései mögött, hanem szét
árad és otthont talál minden arcon. 

Adja Isten, hogy úgy legyen!
A leszerelés szomorú munkája. (Kunfalvy R. fölv.) 

Puliing Down. —  Le triste démontage du camp. —  Die traurige Arbeit 
des Abbauens.
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(Fotocsoport főlv.)
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Isten veled, Magyarország!
Farewell to Hungary. —  Adieu, Hongrie! —  Ungarn leb wohl!



Az utolsó tisztelgés. (Antal |. fölv.)
The Farewell Salute. —  Le dernier salut. —  Letzte Parade.
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JA M B O R E E , G Ö D Ö L L Ő , 1 9 3 3 .

„The Jamboree Camp at Gödöllő is a Work of Love, affectio
nately performed by Hungarian Scouts for the Boys of All the 
World’’ — these were the words of Dr. Anthony Papp, President of 
the Hungarian Boy Scouts Association when he received some new 
arrivals from abroad. The Hospitality, Friendship and Loyalty 
that Gödöllő stands for is more than a passing attitude. We are 
forever conscious of it in the recesses of the heart. Even as the 
Jamboree takes its place among memories from the past, our loy
alty to the Scout Brotherhood is confirmed. Remembrance casts 
a golden hue on everything: Brother Scouts of the World, your 
memory is very dear to us. We feel that this Jamboree witnessed 
the coming true of B.-P.’s vision expressed in his speech at the 
Opening Ceremony: „Make Friends! I should like to see the Four 
Comers of the Earth united in Goodwill!”

This Album, giving an account of Jamboree events and pre
parations, is meant as a souvenir, to revive memories of Gödöllő.

The most capable members of the Hungarian Scout Movement, 
marshalled by Count Teleki, the Camp Chief, were engaged for 
two years on the great work of organization before the camp site 
could be thrown open for a World Jamboree. They took a fancy 
to the job. No task was too great or too small for them to tackle

whether it involved laying water pipes, sinking wells, constructing 
water tanks or bridges. The camp had to be lighted by electricity 
and arrangements had to be made to feed this scout community 
of thirty thousand inhabitants. Other Headquarters Departments, 
for Foreign Service, Press, Photos, Health and Ambulance, the 
Camp Police and Fire Brigade; Committees for Amusements, Re
ligious Observances and Receptions; the Budapest Ladies’ Com
mittee; Local Departments for the reception of Excursion Groups 
all set to work with a will for the success of the Jamboree.

The following synopsis is an outline of contents for those 
unfamiliar with the Hungarian language.

A word of thanks is said to those who worked under the sur
face, — always a scout’s job. — The new meaning, found by 
B.-P. for the White Stag of Hungarian Legend, is explained. — 
The Camp Chief’s devise, „The Jamboree takes place all over 
Hungary” is called to mind. The cause of the Jamboree was 
wholeheartedly backed by the Nation. Admiral Horthy, the Regent 
set an example by regarding the foreign Scouts as his particular 
guests.

A special chapter is consecrated to those subtle, but none the 
less strong ties that unite Religion inseparably with Scouting. „A
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Scout without religion is a paradox” — to quote the Chief Scout 
once more. From a religious aspect, the Jamboree was an Act of 
Faith. The Opening Ceremony was celebrated with Divine Ser
vices, while the toils and pleasures of each day were hallowed by 
prayers at morning and nightfall, — every boy following his de
nomination.

Ample space is given to the Opening Ceremony when the 
Flags of all Nations were lowered to salute B.-P. and the Regent 
of Hungary.

National characteristics are reviewed in detail, since it was 
a special aim of the Jamboree to visualize what the Boys of each 
Land contributed to the development of Campcraft. The great de
mand for popular dances, music, songs and costumes at a Jamboree 
reveals the fact that international friendship may be realized without 
sacrificing national specialities. The impression received at Gödöllő 
was at least, that the contingents brought their home countries 
with them, — on a smaller scale, of course.

Among the pictures representing camp life, impromptu scenes 
of making new Jamboree friends are predominant, while other 
photos show the work of the Press Service, the producing of 
„Magyar Cserkész”, the Daily Camp Paper, Rovers and Juniors 
at work.

Some illustrations show entrance gates, camping gadgets and

JÖ 2

decorations. The International Conference, other Reunions, with 
their problems and resolutions are also duly reported.

You will find all about the excursions, the Sea Scout Display 
and the daily routine of the Flying Camp. Gliding activities have 
been a unique feature of this Jamboree.

While recounting the services performed by cousins, Scout Po
lice, Ambulance and Fire Brigade, we did not forget to remind you 
of the funny incidents without which the Jamboree would have 
been rather dull business.

Letters continue to arrive to Hungarian Boy Scout Headquar
ters from all parts of the World. They not only prove that the par
ticipants of the Fourth World Jamboree had a good time in Hungary 
but that the Chief Scout’s words:

„I should like to see the Four Corners of the Earth united 
in Goodwill”

have actually come true within Scouting. Dear Brother Scouts 
of all the World, we shall keep your memory with affection. Good
bye, and...

Viszontlátásra . . .
which is the Hungarian way of expressing with one word our 

fond desire
TO SEE EACH-OTHER AGAIN!



J A M B O R E E ,  G Ö D Ö L L Ő ,  19 3 3 .

„C’est la fraternité qui avait construit le camp Jamboree à Gö
döllő, pour ceux que les éclaireurs hongrois aiment.,, Avec ces 
mots, le docteur Antoine Papp , président de la Fédération des Ec
laireurs Hongrois, a reçu les scouts étrangers à leur arrivée. La 
bonne volontée hospitalière, la profonde amitié, l’esprit de sympa
thie qui régnaient à Gödöllő, ne fûrent point des sentiments passa
gers. Au contraire, ces sentiments survivent dans nos coeurs et plus 
nous nous éloignons du Jamboree dans le temps plus l’amitié scoute 
devient ferme en nous. Frères Scouts du Monde, vous vivez dans 
nos coeurs, dorés de l’auréale des souvenirs. B.-P. a dit au jour 
de l’ouverture: „Liez des amitiés! Je voudrais bien voir tous les 
coins du monde réunis en vraie amitié!” Nous croyons que le dé
sir de notre Chef prit corps au camp Jamboree.

C’est aux souvenirs de Gödöllő que cet album est consacré, 
rendant compte des préparatifs, des évènements, des épisodes du 
camp. Le grand travail des préparations était accompli pendant 
deux années par les meilleurs scouts hongrois, sous la direction 
du comte Teleki, le Chef du Camp.

Leur zèle inspiré par la fraternité scoute a surmonté les gran
des difficultés de l’installation. Il fallait faire des conduites d’eau, 
forer des puits artésiens, construire réservoirs d’eau, construire

même des ponts, pour faciliter la circulation. On a installé l’élec
tricité sur tout le vaste terrain du camp. Le service de ravitaille
ment se chargeait de la distribution des vivres. Le service interna
tional, la presse scoute, le groupe des photographes, la police du 
camp, le service sanitaire, l’ambulance, les pompiers, les comités 
d’amusements, des services religieux, de service social, des dames 
de Budapest, ceux de réception pour les excursions: tous colla
boraient avec enthousiasme pour la réussite du Jamboree.

Pour ceux qui ne comprennent pas le hongrois nous allons in
diquer le contenu de cet album tout brièvement.

Nous remercions les travailleurs invisibles du Jamboree: le 
travail scout ne demande pas de recompense extérieure. Nos par
lerons de l’interprétation scoute que B.-P. a donné au cerf mira
culeux de la légende hongroise. Nous raconterons comment il est 
arrivé que comme on disait au Q. G. — tout le pays était Jambo
ree. Le scoutisme est devenu une affaire nationale et toute la 
Hongrie, — suivant l’exemple du régent Horthy, — a considéré les 
scouts étrangers comme ses hôtes.

Nous avons destiné un chapitre particulier au sujet des rap
ports entre religion et scoutisme!. D’après B.-P. il n’y-a pas de 
scout sans religion. Le quatrième Jamboree était la manifestation
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d’une foi profonde. Chaque confession religieuse puisait dans la 
source réconfortante de sa foi. On a ouvert le Jamboree par des 
cultes, les prières du matin et du soir prêtaient un cadre religieux 
à nos occupations quotidiennes.

Nous parlerons des manifestations de P es prit national qui 
l’ouverture, quand les drapeaux ont été inclinés devant B.-P. et 
le régent de Hongrie.

Nous parlerons des manifestations de Vesprit nationale qui 
s’est présenté surtout à l’occasion des défilés et des exhibitions. 
La musique et les danses nationales, les chants et les costumes 
populaires démontrent que chaque peuple s’efforce à remplir le 
système international du scoutisme de son propre esprit. Chaque 
nation reproduit un peu son pays dans son camp, de sorte qu’ à 
Gödöllő on voyait des pays en miniature. L’album s’occupe beau
coup des manifestations de l’esprit national dans le campisme, 
lorsque c’était une des spécialités du Jamboree de Gödöllő.

Nous représentons la vie des camps, racontant surtout les 
camp des louveteaux et celui des routiers.

Nous avons inséré des photos des portes d’entrée et des dé
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corations. Nous rendons compte de la Conférence Internationale et 
des autres congrès.

Nous vous offrons la description des excursions, du concours 
des scouts marins sur le Danube, des activités du Camp Aérien. 
L’introduction des planeurs était une spécialité de ce Jamboree.

Nous parlerons du service de la police scoute, des pompiers 
et des cousins. Pour rendre notre description plus vivante, nous y 
mêlerons partout des épisodes charmantes.

Le grand nombre des lettres que la Fédération des Eclaireurs 
Hongrois a reçues démontre non seulement que nos frères scouts 
étrangers avaient été bien contents de leur visite à Gödöllő, mais 
que B.-P. peut contempler avec bonheur les masses infinies de ses 
„fils” : son désir

„Je voudrais bien voir tous les coins du monde réunis en vraie 
amitié”

s’est réalisé. Les scouts hongrois gardent un souvenir amical 
de leurs frères étrangers. Adieu, chers Frères Scouts, adieu et

aurevoir!



IV .  W E L T J A M B O R E E  -  G Ö D Ö L L Ő  1 9 3 3 .

„Das Lager von Gödöllő hat Liebe gebaut, die Liebe der un
garischen Pfadfinder zu ihren ausländischen Kameraden.” Mti 
diesen Worten begrüsste der Präsident des ungarischen Pfadfin
derbundes, Dr. Anton Papp, die ausländischen Pfadfinder bei ihrer 
Ankunft in Gödöllő. Die genossene Gastfreundschaft, die Freun
destreue, das gemeinsame Fühlen und Erleben sind unvergesslich, 
sie alle leben in unseren Herzen fort und je weiter wir vom Jam
boree rücken, umso stärker wird in uns das tiefe Gefühl der Pfad
finderfreundschaft. Vergoldet lebt in uns die Erinnerung ans grosse 
Lager und Ihr ausländische Pfadfinder lebt verklärt in unseren 
Herzen weiter. B. P. sagte in seiner Eröffnungsrede: „Schliesst 
Freundschaften! Alle Völker der Erde möchte ich in wahrer Freund
schaft vereint sehen!” Wir sind festen Glaubens, dass dieser Wunsch 
unseres geliebten Führers am Jamboree in Gödöllő in Erfüllung 
gegangen ist.

Auch dieses Album bewahrt das Andenken des Jamboree, an
gefangen von dessen Vorarbeiten bis zu den bemerkenswertesten 
Begebenheiten,, heiteren und ernsten Momenten. Unter Leitung des 
Lagerchefs, Grafen Paul Teleki wurden die organisatorischen Vor
arbeiten zwei Jahre hindurch von der hervorragendsten ungarischen 
Pfadfindern ausgeführt.

Liebe mit Fleiss vereint haben die mit dem Lagerbau verbun
denen Probleme zu lösen verstanden. Wasserleitungen wurden ge
baut, artesische Brunnen gebohrt, Wasserbehälter errichtet. Um 
den Fussgängerverkehr im Lagergebiet zu erleichtern wurden über 
die Hauptverkehrsstrassen mehrere Brücken geschlagen. Das ganze 
ungeheure Lagergebiet wurde mit elektrischem Licht versehen. Den 
schwierigen Verpflegungsdienst versah das Wirtschaftsdepartment. 
Die Abteilungen für auswärtige Angelegenheiten, Presse, Photo- 
riport, Sanitäts-, Unterhaltungs-, Rettungs- und Kirchendienst, die 
Lagerpolizei, Feuerwehr, das Gesellschaftsdepartment, welches das 
Bindeglied zwischen dem Jamboree und der ungarischen Gesell
schaft bildete, die Budapester Frauengruppe, Ausflugs- und Emp- 
fangskomittés, — alle arbeiten begeistert für das Gelingen des 
Jamboree.

Für Jene, welche die ungarische Sprache nicht beherrschen 
seien die wichtigeren Abschnitte des Albums hier kurz zusammen
gefasst.

Allen, die im Verborgenen arbeiteten sei an dieser Stelle ge
dankt. Die unsichtbaren Arbeiter, das sind die wahren Pfadfinder, 
denn Pfadfinderarbeit heischt kein Lob. Nur das vollendete Werk 
soll die Welt sehen. Wir gedenken der Legende des Wunderhir-
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sehen, wie sie B. P. im Lichte der Pfadfinderidee beleuchtete. 
Wir gedenken auch des Wunsches des Lagerkommandos, dem ge
mäss „ganz Ungarn Schauplatz des Jamboree sein sollte”. In 
Ungarn ist das Pfadfindertum Angelegenheit des ganzen Volkes, 
und das ganze Volk, mit Reichsverweser Nikolaus von Horthy an 
der Spitze, betrachtete die ausländischen Pfadfinder als seine 
Gäste.

Ein eigenes Kapitel widmeten wir den Banden, welche das 
Pfadfindertum mit der Religion verbinden. B. P. sagt selbst es 
sollte kein Pfadfinder ohne Glauben sein. Das. IV. Weltjamboree 
verlief im Zeichen tiefen Glaubensgefühls. Jede Konfession schöpfte 
aus den Energiequellen ihres eigenen Glaubens. Gottesdienst eröff- 
nete das Jamboree und so begann und endete auch jeder arbeits
erfüllte Tag mit dem Klang frommen Gebetes.

Wir zeigen die eindrucksvolle Parade der Nationen am Tage 
der Eröffnung an dem sich die Fahnen der Welt vor B. P. und vor 
dem Reichsverweser von Ungarn zum Grusse neigten.

Besonders viel Raum widmeten wir Bildern der Aufmärsche 
und nationalen Vorführungen, bei denen sich die Eigenheiten der 
verschiedenen Nationen am deutlichsten offenbarten. Tänze, Musik, 
Gesang, Volkstrachten und Volkssitten, die im Laufe des Jambo
rees zur Aufführung gelangten, bewiesen, wie sehr auch innerhalb 
des internationalen Ramens des Pfadfindertums jede Nation ihre 
Eigentümlichkeiten zur Geltung zu bringen verstand. Jede Nation 
brachte zum Jamboree ein Stück ihres Vaterlandes mit. Regel
rechte kleine Länder reihten sich in Gödöllő aneinander. Und da 
diese nationalen Vorführungen, bei denen jeder einen Blick in die

Seele der verschiedenen Völker tun konnte, das Packendste am Jam
boree waren, war es geboten ihnen in vorliegendem Album beson
dere Aufmerksamkeit zu widmen.

Wir gedenken des Lebens in den verschiedenen Lagern, mit 
besonderer Berücksichtigung jener Momente, in denen internatio
nale Freundschaft und Eintracht zum Ausdruck kamen. Wir ge
denken des Pressedienstes, der Arbeit des „Jamboree Magyar Cser
kész” und der Arbeit der Pagen und Rover.

Wir zeigen die Lagertore, Bilder vom Aufbau und Schmücken 
der einzelnen Lager. Wir gedenken der Internationalen Konferenz 
und anderer Kongresse, sowie der auf denselben erörterten Pfad
finderprobleme.

Wir erzählen von den Ausflügen in die Umgebung, vom grossen 
Wettkampf der Seepfadfinder auf der Donau, vom Fliegerlager und 
ganz besonders von den Vorführungen der Pfadfindersegelflieger 
die zu den interessantesten Begebenheiten des Jamboree gehörten.

Wir erinnern an die Pfadfinderlagerpolizei, die Feuerwehr, 
Sanitäter und Vetter.

Die grosse Zahl der Briefe, die der ungarische Pfadfinderbund 
und das Lagerkommando erhielten, zeugt davon, dass sich unsere 
ausländischen Kameraden in Gödöllő und allen ungarischen Städ
ten, die sie besuchten, wohlfühlten. B. P. kann ruhig über die un
übersehbare Zahl seiner „Kinder” blicken, sein Wunsch „alle Völ
ker der Erde in Freundschaft vereint zu sehen”, ist Wahrheit ge
worden.

In Liebe gedenken die ungarischen Pfadfinder ihrer auslän
dischen Pfadfinderbrüder! Lebt Wohl! Wiedersehen!
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S o m e Im p o r ta n t  S p e e c h e s .
L e  te x te  d es a llo c u tio n s  p lu s im p o rta n te s . — D ie w ich tig s te n  R e d e n  am  Ja m b o r e e .

The Regent at the Opening Ceremony:

You have come to Hungary from all parts of the world to 
testify to the magnificent and uplifting power of brotherhood re
presented by Scouting. The noble ties of friendship will, I believe, 
become stronger among you by the 4-th World Jamboree. I am 
convinced that the Jamboree will do much towards the promotion 
of human goodwill and peaceful cooperation for the general good 
of humanity.

The Hungarian nation offers you these woodgirt fields with 
love for your camping. The Hungarian nation welcomes you and 
your leader, the founder of the World Scout Movement, Lord Ba- 
den-Powell. Welcome to you all! I hope you will feel at home!

(Original.)

Le Régent à l’ouverture solennel.e:
Vous êtes venus en Hongrie de toutes les parties du monde 

pour témoigner le magnifique pouvoir élevant d’amitié représenté 
par le scoutisme. Les nobles liens de l’amitié deviendront, je crois, 
plus forts parmi vous par suite du 4-ème Jamboree mondial. Je 
suis convaincu que le Jamboree aidera beaucoup à développer parmi 
vous des sentiments amoicaux, et donnera lieu à une collaboration 
sur le chemin de la paix pour le bien général de l’humanité. Avec

une joie profonde et les meilleurs voeux pour votre camp la nation 
hongroise vous offre ces champs boisés. Elle vous souhaite égale
ment la bienvenue à vous et à lord Baden-Powell votre chef, e fon
dateur du scoutisme mondial. Soyez tous les bienvenus! J ’espère 
que vous allez vous trouver comme chez vous!

(Traduit de Vanglais.)
Der Reichsverweser am öffnungsfeier:

„Ihr seid von allen Teilen der Welt nach Ungarn gekommen, 
um die grossartige Kraft der Brüderlichkeit und Kameradschaft, 
welche im Pfadfindertum enthalten ist, zu beweisen. Die edlen 
Bande der Freundschaft werden — wie ich glaube — sich während 
dieses 4. Welt-Jamborees noch verstärken. Ich bin überzeugt davon, 
dass dieses Welttreffen viel dazu beitragen wird, den menschlichen 
guten Willen, das gegenseitige Verstehen und die friedliche Zu
sammenarbeit für das allgemeine Wohl der Menschheit zu förderen.

Die ungarische Nation hat diese waldumringten Gefilde Euch 
liebevoll zur Verfügung gestellt und heisst Euch und Euren grossen 
Führer, den Gründer der Weltpfadfinderbewegung, Lord Baden- 
Powell, herzlichst willkommen.

Seid alle gegrüsst! Verwertet Euren Aufenhalt hier aufs beste 
und fühlt Euch unter uns wie zu Hause.“

(Übersetzt vom englischen.)
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B.-P. at the Opening Ceremony:
Welcome to you all — my brother scouts from all the world!
It is a real joy to me to see you all again, assembled here on 

the hospitable soil of Hungary.
His Highness the Regent has done a very high honour to us, 

and through us to our whole movement, by coming here in person 
to greet us. Further than this, he has also granted us the use of 
this beautiful park for our camping ground.

You would naturally want to show your gratitude to him by 
cheering His Highness and by waving your banners, but there is 
something that he would value more highly than this. It is up to 
all of us — every Scout and Scouter — to show him, by our con
duct here, that we do fully appreciate the honour he has done to 
us and the belief he has in us.

He will, I feel sure, like to see that you are not merely camp
ing here for your health and amusement, as you should do 
anywhere, but that you have come together here to make per
sonal friendship with your brother scouts of other nations, as 
peace-makers in the world.

Let me remind you that the days quickly flit by. There is no 
time to waste.

Make the most of the few hours you are here in getting into 
touch with the other fellows.

1 hope that each one of you has a note book in which to 
enter the names and addresses of the new friends you make each 
day, so that when you are back home again you can continue and 
keep up the friendship by letters and, if possible, by exchanging 
visits.

I want to see men of all countries at peace with one another. 
You are the future men of your countries, so be friends.

You have a wonderful opportunity here for starting such 
friendships. Make the most of it.

Don’t let a day pass without making new friends.
Many of you have come very long distances to be here, 

I thank you for it. It shows your keenness as Scouts.
Scouters, I also thank for bringing your lads, especially at 

such a difficult time.
I hope you will all have a most enjoyable stay.
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See all you can of this wonderful and splendid country while 
you are here and above all MAKE FRIENDS!

( Original.)
Baden-Powell à Touverture solennelle:

Bienvenue à vous tous, mes frères scouts du monde entier. 
C’est une vraie joie pour moi de vous voir tous encore une fois, 
assemblés sur le sol hospitalier de la Hongrie.

Le Régent Admirai Horthy, nous a fait un très grand honneur 
et, à travers nous, à notre mouvement tout entier en venant ici en 
personne. Plus encore, c’est lui qui nous a permis l’usage de ce 
parc magnifique corne terrain de camp.

Vous aurez bien entendu à coeur de lui manifester votre gra
titude en applaudissant et en le saluant de vos étendards, mais 
il y a quelque chose à quoi il donnera encore plus de valeur: c’est 
que chacun de nous — chaque scout et chaque chef — lui montre 
par sa conduite que nous apprécions à sa haute valeur l’honneur 
qu’il nous a fait et la confiance qu’il a ainsi mise en nous.

Il sera heureux, j’en suis sûr, de voir que vous n’êtes pas 
venus seulement ici pour vous amuser et respirer le bon air comme 
vous pourriez le faire n’importe où, mais que vous êtes assemblés 
pour créer des amitiés personnelles avec vos frères éclaireurs de 
toutes les nations comme de vrais artisans de la paix dans le 
monde. Souvenez-vous que les jours passent vite. Il n’y a pas de 
temps à perdre.

Utisilez toutes vos heures de loisir pour entrer en relation 
avec d’autres garçons.

J’espére que chacun de vous possède un carnet dans lequel 
il inscrira les noms et adresses des nouveaux amis que vous ferez 
chaque jour, de telle sorte que, quand vous serez rentrés chez 
vous, vous pourrez maintenir ces amitiés des lettres et si possible 
même en vous rendant visite. Mon désir est de voir les hom
mes de tous les pays vivre en paix. Vous êtes les hommes de 
demain, dans vos pays: donc devenez amis.

Vous avez ici une occasion magnifique pour inaugurer de 
telles amitiés. Profitez-en au maximum.

Qu’aucun jour ne se passe sans que vous ayez fait de 
nouveaux amis.

Beaucoup d’entre vous ont traversé des pays lointains pour



venir ici. Je vous en remercie. Cela montre votre enthousiasme 
d’éclaireurs.

Chefs; je vous remercie, vous aussi pour avoir amené vos 
garçons spécialement en des temps si difficiles.

J’espère que vous ferez le plus agréable des séjours.
Voyez tout ce que vous pouvez de ce merveilleux pays qui vous 

accueille. Mais pardessus tout FAITES-VOUS DES AMIS.
(Traduit de Vanglais.)

Der Chief Scout am Eröffnungsfeier:
Willkommen Alle — meine Brüder aus der ganzen Welt!
Ich freue mich wirklich, Euch alle wieder zu sehen, die Ihr 

hier auf dem gastfreundlichen Boden der ungarischen Nation ver
sammelt seid. Seine Durchlaucht, der Reichsverweser hat uns eine 
sehr hohe Ehre erwiesen und durch uns auch unserer Bewegung, 
dadurch, dass er uns persönlich begrüsst, doch mehr als das, er 
hat uns auch erlaubt, diesen wunderschönen Park als Lagerplatz 
zu benützen.

Gewiss wollt Ihr durch freudige Zurufe und durch Fahnen- 
schwenken Euere Dankbarkeit ausdrücken; etwas aber hat weit 
höheren Wert, als diesÇ Es liegt an uns allen, an jedem Pfadfinder 
und an jedem Führer, ihm durch unser Verhalten hier zu zeigen, 
dass wir die Ehre, die er uns schenkt und das Vertrauen, das er 
in uns setzt, vollauf zu schätzen wissen.

Er wird, glaube ich gewiss, gerne sehen, dass wir nicht nur 
zu unserer Erholung und Unterhaltung hier lagern, wie wir es ja 
überall tun könnten, sondern, dass wir auch zusammengekommen 
sind, um hier die persönliche Freundschaft mit Pfadfinderbrüdern 
anderer Nationen zu schliessen, als Friedenstifter dieser Welt. 
Lasst mich Euch daran erinnern, dass die Tage rasch vorüberflie
gen werden, und dass keine Zeit zu verlieren ist. Nützt die wenigen 
Stunden, die Ihr hier seid aus, um mit den anderen Kameraden in 
innige Berührung zu kommen.

Ich hoffe, dass jeder von Euch ein Notizbuch besitzt, in wel
ches er Namen und Anschrift seiner neuen Freunde, die er täglich 
gewinnt, einträgt, so dass Ihr, wenn Ihr wieder zu Hause seid, 
diese Freundschaft durch Briefe und — wenn möglich — durch 
Austausch von Besuchen aufrecht erhalten könnt.

Ich möchte gerne Männer in Frieden miteinander in allen Län
dern sehen!

Ihr seid die zukünftigen Männer in Eueren Ländern, darum 
seid Freunde!

Ihr habt hier eine wundervolle Gelegenheit solche neue 
Freundschaften anzubahnen! Macht hievon reichlichen Gebrauch! 
Lasset keinen Tag vorübergeben, ohne neue Freunde zu gewinnen.

Viele von Euch sind sehr weite Entfernungen gereist, um 
hierher zu kommen. Ich danke ihnen dafür; es zeigt ihre Begeiste
rung als Pfadfinder.

Führer, auch Euch danke ich, dass Ihr Euere Jungen hierher 
gebracht habt, besonders in einer solch schweierigen Zeit.

Ich hoffe, dass Ihr alle hier recht freudvolle Tage verbringen 
werdet. Seht Euch — während Ihr hier seid — soviel als nur mög
lich von diesem wundervollen und fabelhaften Lande an. Über alles 
aber stellt die Devise: Macht Freunde!

(Übersetzt vom englischen.)

The Chief Scout’s Farewell:
Let us pause for one moment for each of us silently to thank 

God for bringing us together as a happy family at Gödöllő.

My brothers, those of you who were at the last Jamboree in 
England will remember how the Golden Arrow was handed out to 
each country as a symbol of Goodwill flying forth to all the ends 
of the earth through the Brotherhood of Scouting.

Now at Gödöllő we have another symbol. Each one of you 
wears the badge of the White Stag of Hungary. I want you to 
treasure that badge when you go from here and to remember that, 
like the Golden Arrow, it also has its message and its meaning 
for you.

The Hungarian hunters of old pursued this miraculous Stag, 
not because they expected to kill it, but because it led them on in 
the joy of the chase to new trails and fresh adventures and so 
to capture happiness. You can look on that White Stag as the pure 
spirit of Scouting, springing forward and upward, ever leading you 
onward and upward to leap over difficulties, to face new adven-
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tűrés in your active pursuit of the higher aims of Scouting — aims 
which bring you happiness.

Those aims are to do your duty wholeheartedly to God, to 
your country, and to your fellow men by carrying out the Scout 
Law. In that way you will, each one of you, be helping to bring 
about God’s kingdom upon earth — the reign of peace and goodwill.

Therefore, before leaving you, 1 ask you Scouts this question. 
— Will you do your best to make friendship with others and peace 
in the world?

En conséquence, avant de vous quitter, Scouts, je vous pose 
cette question: Ferez vous de votre mieux pour amener la fra
ternité et la Paix dans le monde?

(Traduit de l'anglais.)
Absichedsrede des Chief Scout:

Lasst uns einen Augenblick in Andacht verharren und Gott 
danken, dass er uns wie eine glückliche Familie hier in Gödöllő 
zusammengeführt hat.

( Original.)
Les Adieux de Baden-Powell:

Que chacun d’entre nous se recueille un instant pour remercier 
Dieu de nous avoir conduit, tous ensemble, comme une heureuse 
famille, ici à Gödöllő.

Mes frères, ceux d’entre vous qui étaient au dernier jamboree, 
en Angleterre, se rapellent comment la flèche d’or fut offerte à 
chaque nation, comme symbole de la bonne volonté s’envolant 
vers tous les coins de la terre à l’aide de la fraternité scoute.

Maintenant, à Gödöllő, nous avons un autre symbole. Chacun 
d’entre vous porte l’insigne du Cerf Blanc de Hongrie.

Je veux que vous chérissiez cet insigne lorsque vous quitterez 
ce camp et que vous vous seuveniez que, comme la flèche d’or; 
il a aussi un message et une signification pour vousl

Les chasseurs hongrois d’antan poursuivaient ce Cerf miracu
leux, non dans l’espoir de le tuer, mais parcequ’il les guidait dans 
la joie de la chasse vers de nouvelles et fraîches aventures, et ainsi 
ver? la conquête du bonheur.

Vous pouvez voir dans le cerf blanc le pur esprit du scoutisme, 
bondissant par monts et par vaux, vous conduisant toujours de 
l’avant pour franchir les difficultés, pour faire face à de nouvelles 
aventures dans votre active poursuite des buts les plus élevés du 
Scoutisme — buts qui vous apportent le bonheur.

Ces buts sont de faire votre devoir de tout votre coeur envers 
Dieu, votre Pays et vos concitoyens en observant la Loi Scoute.
Dans cette voie, vous aiderez, chacun de vous à amener le royaume 
de Dieu sur la terre, et en particulier, le règne de la Paix et la 
Bonne Volonté parmi les hommes.

SK C U JYV-

Meine Brüder, jene, die beim letzten Jamboree in England 
waren, werden sich des Goldenen Pfeiles erinnern, welcher jedem 
Lande als ein Symbol des guten Willens übergeben wurde und der 
durch die Bruderschaft der Pfadfinder in alle Winkel der Erde flog.

Hier in Gödöllő haben wir ein anderes Symbol. Jeder von 
Euch trägt das Zeichen des Weissen Hirschen von Ungarn. Ich 
bitte Euch dieses Abzeichen, wenn Ihr von hier fortgeht, getreulich 
aufzubewahren und Euch zu erinnern, dass es gleich dem „Golde
nen Pfeile“, seine Geschichte und seine Bedeutung für Euch besitzt.

Die alten ungarischen Jäger verfolgten diesen geheimnisvollen 
Hirschen, nicht weil sie ihn töten wollten, sondern weil er sie in 
neue Jagdgründe auf neue Spuren und zu neuen Erlebnissen führte, 
wodurch er ihnen neue Glückseligkeiten brachte. Ihr könnt auf den 
Weissen Hirschen als Verkörperung des reinen Pfadfindergedan
kens blicken, der vorwärts und aufwärts springt, der Euch immer 
weiter und hinauf leitet, der Euch hilft Schwierigkeiten zu über
winden, der Euch zu neuen Erlebnissen in Eurer Tätigkeit zur Er
reichung eines höheren Pfadfindertums führt, zum Pfadfindertum, 
das auch Euch Glückseligkeit beschert.

Dieser Geist verpflichtet Euch mit ganzem Herzen Eure Pflicht 
zu tun gegenüber Gott, Eurem Vaterlande und Euren Mitmenschen, 
indem Ihr nach dem Pfadfindergesetze lebtV Auf diesem Wege 
werdet Ihr, jeder einzelne von Euch, mithelfen das Reich Gottes 
auf Erden zu bringen und dann wird Friede und guter Wille herr
schen.

Deshalb, bevor ich Euch verlasse, richte ich an Euch Pfadfin
der die Frage: Wollt Ihr Euer Bestes tun, um mit anderen Freund* 
schaff zu schliessen und der Welt den Frieden zu bringen?

(Übersetzt vom englischen.)












