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Nemzetközi pedagógiai mozgalom: 1912-ben már nemzetközi cserkésztalálkozót 
rendeztek:

Magyar sikerek: 1924.II.Dzsembori 3. helyezés  az USA és Anglia után. 1926 Nemzeti Nagytábor, 1927 –től vízi versenyek és síversenyek  
első helyezései ( Helsingör, Kandersteg,  birkenheadi 3. dzsembori, Garcziny-sziget), 1928 Baden-Powell feleségével Magyarországon,  
Parádon  megalakul a Cserkészleány Világszövetség, 1929 Teleki Pált megválasztják a Világcserkészet Intéző Bizottságába (9 fős)

1931-ben a IV. dzsembori szervezésének joga: az USA-t, Csehszlovákiát, Hollandiát 
és Ausztráliát megelőzve Magyarország kapta meg .

Táborparancsnok: Teleki Pál („Jamboree kormánybiztosi” megbízás) 

Segítői:   dr. Sík Sándor ( költő, piarista tanár, ), dr. Papp Antal  (volt pénzügyi államtitkár)  és Kisbarnaki Farkas Ferenc (akkor vezérkari 
alezredes ) 

törzscsapatok, tábori rendőrség, tűzoltó-, mentőcsapatok és egyéb munkacsoportok:.485 cserkésztiszt, 1 499 öreg cserkész és 1 265 
cserkész , összesen 3 250 fő

A tábor:

2 év előkészület után a Gödöllői Királyi Kastély kertjében 54 nemzet 26.231 cserkésze táborozott együtt 2 hétig. 1,6 négyzetkilométer 
területű táborban több ezer sátrat vertek fel. A látogató közönség napi átlagos száma 30.000 (ünnepség esetén 50—60 ezer), összesen 
365.000 volt. A tábor ideje alatt szervezték meg a cserkészvezetők nemzetközi konferenciáját is. A táborról és neves látogatóról
tudósítást írt a Times, a Daily Mail és a Daily Express is.

„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.” dr. Papp Antal

„Vannak olyan időszakok a magyar cserkészet életében, amikor 
arra kell elsősorban a fő súlyt helyezni, hogy a külső 

kapcsolatokat kimélyítsük.” Teleki Pál

„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.” Teleki Pál

„Hálával és köszönettel tartozunk a m. kir

kormánynak, a magyar nemzetnek azért a lelkes
bőkezűségéért, melyet tanúsítottak, —a
sajtónak, hogy oly hűségesen és jól képviselte a
közvéleményt a Jamboree-ról a cserkészettel
kapcsolatban. így mindnyájan hazatérve
Gödöllőről, sietünk különböző arányokban
hangadói és barátai lenni a magyar nép iránti
szeretetünknek és nagyrabecsülésünknek. A
jamboreen láttam mindama jóleső tényeket,
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 tőletek, az, hogy a megkezdett
barátságokat ápoljátok tovább és évek múlva,
mikor mint felnőtt emberek visszagondoltok a
Jamboreera, mikor az jut eszetekbe, hogy itt
lesült az arcotok, vagy odakozmásodott a
reggeli, és hogy ez alkalommal szereztétek ezt
vagy azt a jó barátotokat, vagy megismertétek
azt, hogy némelyik országban mily becsületes
emberek laknak. Álljunk meg egy pillanatra és
adjunk hálát magunkban Istennek, hogy
összehozhattuk ezt a nagy boldog családot itt
Gödöllőn.” Bi-Pi

A jamboree a fiatalok békés találkozását nyújtotta politika
mentesen, de nem titkolt célja a rokonszenv elnyerése volt, s hogy
a külföldiek hazatérve szívükön viseljék a magyarok sorsát. A
képen a 6 méteres Tiroli kereszt látható, amelynek balján a fák
lombjának árnya az egykori és új határokat rajzolta ki egy
fennmaradt tábori fotón.

Bi-Pi és Teleki

Források: Vezetők lapja 1932, 1933 és 1934 évfolyam, Jamboree album 1933, http://mek.oszk.hu/18400/18450/18450.pdf,  https://www.cserkesz.hu/sites/default/files/oldal_fajl/ket_haboru_kozt_s.pdf, 
http://godolloimuzeum.hu/wp-content/uploads/2014/07/GVM_MF_A-magyar-cserk%C3%A9szet-t%C3%B6rt%C3%A9nete-1910-t%C5%91l-napjainkig_2009.pdf, http://www.bibl.u-szeged.hu/ha/cserkesz/jamboree33.html
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