
Fiúk fel a fejjel , a harsona zeng……..  

Igy kezdődött minden szombat reggel. Ha valaki látta volna azt az örömet ahogy majdnem ötven fiatal 

gyerek ment  a cserkész „táborba” ami a Derby-i kollégium nagytermében volt.  Derby, a Buffalo 

környékén lévő Piarista diákotthon  volt, amiben az első cserkeszcsapat, a 2BKG, a Budapesti 

Kegyesrendi  Gimnázium cserkész csapata múködött, Ubulbá azaz Kővári Lajos piarista tanár, 

csapatkapitány vezetése alatt. 

A Derby-i kollégium tulajdonképpen a második világháboru után menekült piarista diákok gyermekei 

részére épült 1956-ban (25 személyre). 

Ötvenhat Októberében kitört a forradalom és hirtelen megduplázódott a fiuotthon lakossága. A terv, 

hogy a tanulók angol iskolába járjanak és utána napi egy vagy másfél órát magyar nyelv, magyar 

irodalom, történelem, földrajz, népdalok, cserkésznóták közbe-közbe egy baka/katona/nóta is  bekerült 

a programba, de legfőképpen cserkészettel foglalkozzanak(,diáknévsor mellékelve képekkel de nem 

mind) 

A 2BKG csapat amerikai cserkész néven is futott 214 –es számmal. (A 214-es video többet is mondhat 

erről). A csapat főszerepet játszott a nemzeti ünnepekről való megemlékezésekben. Március 15, az Aradi 

vértanuk ünnepe (október 6.), az ötvenhatos forradalom ünneplése és az itt lévő letelepedett 

magyaroknak Bethlehemes játékot is mutattunk be. 

Az amerikai ünnepeken felvonulással illetve masirozással is szerepeltünk és a preciz masirozást szinte 

csodával nézték, mondhatnám ugy is hogy bámulták a nézők. A táborozások alatt1 a sátrainkat 

gyeptéglával védtük a viztől és megdöbbenve látták az amerikai cserkészek, hogy nyoma se maradt az 

ároknak miután a gyeptéglákat vissza raktuk. 

Cserkészvezetőink az Ubul atyán kivül (Fr. Bátori, Fr. Gerencsér és tanácsadóink a Bodnár Gábor, Beodrai 

Ferenc  és Jámbor Lajos voltak akik az alapitó tagjai voltak az Emigrációs Magyar Cserkészszövetségnek 

Németországban, az ugynevezett HONTALAN SASOK. 

Mivel Derby, NY az akkori magyar lakosság geografikus központja volt itt telepedtek le a Magyar 

Piaristák, hogy a New York, Cleveland, Chicago, Torontó magyarjainak közel legyen a kollégium és 

mégegyszer is mondom, a cserkészeti  lehetőség. 

Ugyanezek az Atyák lehetővé tették a Sik Sándor(Piarista tanár) cserkészpark megalapitását is. Az Övéké 

volt a Fillmore-i terület amit az emigrációs Cserkész szövetség nemzetközi kiképző tábornak és még a 

mai napig is magyar cserkésztábornak és magyar nyelviskolának használnak cserkészeinknek. 

Zengjen tehát továbbra is a harsona........ álljunk csatasorba vidáman.         

Most, ha valaha szükség volt arra akkor az most van .....hogy ......ránk vár a világ ez a harc a mienk. 

Tehát..... legyünk katonái valahányan. Jó fegyverünk izmos karunk...Legyen ez elég, hogy 

magyarságunkat tiszteljük, megbecsüljük és az egész világ, magunkat természetesen beleértve lehessen 

büszke drága nemzetünkre. 

Jó Munkát,  

Hegedüs László Jenő volt csapatparancsnoka  a 2 sz. BKG csapatnak 



 

Az előző 2-es számu csapat, Derby, N.Y. államban a piaristák legendás cserkészvezetőjével Kőváry 

atyával, akit mindenki csak Ubul bá-nak ismert. A felvételek kb. 1956-58 körül készültek.  

 


