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Mint ismeretes, az 1933-as gödölli jamboree idején
a Magyar Cserkészszövetség “Magyar Szolidaritás-na-
pot” rendezett. Az előre megbeszélt napon cserkésze-
ink tábortüzeket gyújtottak egész Magyarországon és
az elcsatolt területeken. A megbeszélt időben lobban-
tak fel a szolidaritás lángjai Gödöllőn, a Hargitán, a Tát-
rában, a Mecsekben, Szabadkán, a Bakonyban. Min-
denfelé, ahol magyar cserkészek voltak.

2003 augusztusában a Külföldi Magyar Cser-
készszövetség felújította e fontos kezdeménye-
zést. Ennek nyomán otthon, a Kárpát-medencében,
Kazahsztántól Honoluluig, Svédországtól Rio de Ja-
neiróig, a Föld magyarok által lakott minden részén
fellángoltak a tábortüzek vagy gyertyácskák.

Ma már az évi munkatervünk állandó része a Ma-
gyar Szolidaritás Tüze. Csapataink az idén is lelke-
sen vesznek részt ebben az akcióban az egész vi-
lágon. Testvércsapataink az egész Kárpát-meden-
cében csatlakoztak e kezdeményezéshez.

Az eddigi tapasztalatok alapján kérjük, hogy a gyer-
tyaláng vagy a tábortűz mindenhol a helyi időszámí-
tás szerint augusztus 20-án este 21.00 órakor lob-
banjon fel a nemzetközi dátumvonaltól nyugatra, tehát

New Zeland, Ausztrália vonalától keljen útra és végig-
kísérve augusztus 20-át, Honoluluban aludjék ki. Így,
amikor Budapesten felröppennek a Szent István napi
tűzijáték első rakétái, a Magyar Szolidaritás Lángja
már 11-12 órája van úton és Honoluluig még ugyan-
annyi órai útja van hátra.

Valószinűleg nincs olyan időzónája a Földnek, ahol
nem élnének cserkészeink és más magyarok, így
csak szervezés kérdése a megvalósítás: tábortűz
Croydonban, Fillmore-ban, Los Angelesben, egy
gyufavillanás a Hargitán, gyertyák a budapesti laká-
sokban, mécses Dunaszerdahelyen, tábortűzek Rió-
ban, Caracasban, Sydneyben, Münchenben, Osló-
ban, Torontóban, Krasznahorkán, Calgaryban, New
Yorkban vagy Körösmezőn. Azok, akik a budapesti
tűzijátékot nézik, a felröppenő első rakétát tekintsék
a magyar szolidaritás tüze fellobbanásának.

A beérkezett e-mail-levéljelentéseket - rövid formá-
ban - a honlapunkon (www.corvinuslibrary.com) ol-
vashatják szeptember közepétől.

Kérünk mindenkit, vegyen részt e mozgalom-
ban és egy pár percre gondoljon az egész vi-
lágon szétszórt magyar testvéreinkre.

MAGYARÓDY SZABOLCS

A magyar szolidaritás tüze

Gül Baba halála, 1886.


