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Nagy Kornélia: Szentlélek hívása

Nélküled csak könyv a Bibliánk:
Talán szebb, különb, mint sok másik,
De Igévé tüzedtôl válik.
Nélküled Jézus ember volt csak
És holtak maradnak a holtak,
De ha tüzed betölthet minket,
Megvilágítja értelmünket,
Látjuk Benne a Fiú- Istent.

Ki értünk odaadott mindent,
S legyôzve halált, bûnt és átkot,
Megváltotta a holt világot,
Hogy aki Megváltónak vallja,
Vele éljen, Ô úgy akarja.
S mi boldog tanúk, valljuk, éljük,
Mert üzenetét már jól értjük…
Jöjj Szentlélek, áradj ki reánk

A Szentlélek jelenléte áldja meg pünkösdi napjainkat!
•  Laci bá’ hazament! (5. old.)

•  Még jelentkezhettek az ICHTHÜSZNagytáborba (6. old.)
•  A Jóisten áldása legyen a 24. Dzsemborin – USA (9. old.
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„A Mes ter itt van és hív té ged" (Jn 11,28)

Jézus ígérete: 
elküldi a Pártfogót a Vigasztalót

Jézus mondja: „Ha szerettek engem, megtartjátok az én parancsolataimat, én
kérni fogom az Atyát, és másik Pártfogót ad nektek, hogy veletek legyen mind-
örökké…” (Ján.14,15-17)

Jézus a tanítványaitól való búcsúbeszédeiben beszél arról, hogy ô visszatér az
Atyához. Az övéit azonban nem hagyja magára, gondoskodik róluk. A tanítvá-
nyok, a Krisztus követôk sorsa összefonódik Jézus sorsával, útjuk az Ô útjával.
Így történik ez a mai napig is. Bízhatunk azonban abban, hogy mindez elôre lá-
tott, elôre kiszámított, nem sorsszerû véletlenek sorozata. A mi életünkben is
minden úgy történik, ahogyan Ô azt megengedi és a nehézségekkel, a próbákkal
együtt a kibontakozás is elô van készítve. Isten „ nem hagy titeket erôtökön felül
kísérteni; sôt a kísértéssel együtt el fogja készíteni a szabadulás útját is,.. ” ( I.
Kor.10,13 )

„Ha szerettek engem megtartjátok az én parancsolataimat…”(15) Isten szavát
meghallani és megérteni a benne bizakodó ember számára öröm. Nem valami-
lyen törvényes elôírás, melynek kénytelen-kelletlen engedelmeskedik, hanem le-
hetôség, hogy annak kedvében járjon, akit szeret. - Szeretteinkért szívesen válla-
lunk áldozatokat is, családunkért dolgozunk nagyobb odaadással. Kedveseink
elôtt akarjuk bizonyítani igyekezetünkkel, hogy milyen fontosak ôk a mi szá-
munkra. Így van ezzel a keresztyén ember is Jézus Krisztusért vállalt hitében.
Ezért vállaljuk örömmel és tartjuk kötelezônek magunkra nézve mi cserkészek a
cserkész törvényeket is. „ Mert az az Isten iránti szeretet, hogy parancsolatait
megtartjuk…” (I. Ján. 5,3)

A fent olvasott bibliaversek az öt „Paraklétosz-i”, Isten Lelke eljövetelére vo-
natkozó igeszakasz közül az elsô. A Paraklétosz (gr) szó jelentése: ügyvéd, párt-
fogó, vigasztaló, valaki mellé tevékeny segítséggel odaálló személy. Egyrészt
Jézus szavai gazdag leírást adnak számunkra a hozzánk küldött Pártfogóról: 

- Ô az igazság valóságos Lelke,
- olyan Lélek, akit a világ nem képes befogadni,
- Lélek, akit nem lát a világ és így nem is ismerheti Ôt.
Ez a Lélek, Isten valóságos létét, az emberré lett Jézus valóságos halálát és fel-

támadását tanúsítja. Teljes bizonyosságot munkál az emberi szívben a krisztusi
váltság által bûnei megbocsátásáról, és Isten Fia feltámadása által a valóságos új
és örök életrôl. Ezt a bizonyosságot Isten Lelke munkálja az ember szívben. Ezt
a Pártfogó Lélek nélkül felfogni, befogadni, megismerni lehetetlen. – Értetlenül



áll az Isten létét, valóságát kizárni igyekezô ember ezekrôl az eseményekrôl ér-
tesülve. Nem képes megmagyarázni a számára felfoghatatlant, vagy szûkös esz-
közeivel igyekszik véletlenre hivatkozni, érdekes lélektani magyarázatokat adni
ezekre az isteni történésekre.

Másrészt Jézus közbenjárására a helyette küldött Pártfogó az, aki mindig az
övéivel lesz, akit az övéi ismernek, köztük lakik és bennük él. (v.ö.16-17) Az elsô
Pünkösd óta a neki engedô lélek számára átélhetô, megtapasztalható, ez az isteni
erô, szeretet és bölcsesség. (v.ö. II.Tim1,7) Ez a Pártfogó az, aki által Jézus ki-
mondhatja, hogy „..én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig.” ( Mt.
28,20) Amiért igaz, hogy Isten országának valósága, uralma bennünk és közöt-
tünk van. – Ezek a meghatározottságok egy új önazonosságot hoznak létre az
emberben. A megváltozott gondolkodásmód, érzület és akarat tesz alkalmassá,
hogy annak tetszésére éljünk, akit szeretve szolgálunk és azok javára teszünk,
akik ránk bízattak vagy akik között élünk.

Szuhánszky Gábor  cst. cspk.

Meggyöngülünk!!! – Megerôsödünk???

A cserkészek életében fontos cél az erô, testi/lelki értelemben egyaránt, és
nyilvánvaló tapasztalás a meggyengülés szintén testi/leki értelemben egyaránt.

Ezért is fontos cserkészeink életében is a konfirmáció, más szóval a bérmál-
kozás felemelô templomi és családi eseménye. 

Ez a latin eredetû szó, nem csak a vallás világában, hanem – primér jelentésé-
ben – az élet sok területén használatos. Jelentése megerôsítés. Meg erô sít jük, kon-
firmáljuk a szerzôdéseket, a helyfoglalásokat, a tervezett érkezési vagy távozási
idôpontokat, és még sorolhatjuk a helyzeteket, ahol konfirmálást gyakorolunk
spirituális, üzleti, politikai és gyakorlati értelemben egyaránt. 

Miért van erre szükség? Azért mert a meggyöngülés az elbizonytalanodás, a
sokfajta változás véleményben, érdekben, meggyôzôdésben, programban, biza-
lomban, menetrendben, testi/lelki állapotban stb. elkerülhetetlenül jelentkezik,
nyilvánvaló tapasztalásunkká válik. Ebben a helyzetben szükség van a megerô-
sítésre, a konfirmációra minden tekintetben.

Ráadásul nincs is szükség rendkívüli változásra a meggyöngüléshez, megfá-
radáshoz. Ez testi/lelki/szellemi természetünk része. E hármas meggyengülés
néha együtt jár, olykor pedig szétválik és hol a lélek, hol a test, hol pedig a szel-
lem szorul inkább támogatásra, megerôsítésre.

Már a csecsemô is elgyengül, pedig látszólag nem tesz semmit. De növekszik,
anyagcseréje van és a világgal is ismerkedik. Ebbe úgy belefárad, hogy néhány
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óránként alvásra és tápanyagbevitelre van szüksége. És ez így megy egész éle-
tünkben: túrákon, munkában, vizsgákban, de még az önfeledt kikapcsolódás-
ban is.

A meggyöngült testi és szellemi állapotunk megerôsítésében van valami na-
gyon közös. Nevezetesen, hogy az „erôt”, kívülrôl visszük be. Az erôforrás, a
táplálék, a vitamin, a nyomelem kívülrôl adja nekünk az új erôt. A cserkészek jó
ha figyelmet fordítanak az étkezés, az energiapótlás helyességére. A szükséges
alvás is valami külsô állapot az éber tudatos, cselekvô tevékenységünkhöz ké-
pest. Az alvásban az erôpótlás úgy történik, hogy egy kicsit mi kerülünk kívülre
önmagunk fárasztó világából. Erre az állapotra mind testünknek, mind pedig
szellemi, intellektuális életünknek egyaránt szüksége van. Az intellektuális tevé-
kenységünk konfirmálásának azonban van egy további forrása: a tanulás. A cser-
készfeladatok között ez is a sírig tart. Újabb és újabb ismereteket viszünk ma-
gunkba külsô forrásokból a tanulás útján, és újabb tapasztalatokat szerzünk ma-
gunknak külsô élményekbôl. Tehát az a közös a testi és szellemi
megerôsödésünk gyakorlatában, hogy mindkettô önmagán, önmaga kis világán
kívülrôl veszi a megerôsítést. És ez nem is történhet másként, hiszen ha önma-
gunkból akarnánk táplálkozni az önemésztéshez vezetne. Nem a megerôsítést,
hanem a megsemmisítô végelgyengülést, a teljes leépülést eredményezné.

De mi van a lelkünkkel? Az nem fárad el? Annak nincs szüksége töltekezésre,
megújulásra? Dehogynem. A cserkészek ezt nagyon is tudják, legalább is a mi
szövetségünkben. A spiritualitás és a hitben való növekedés az egyik legfonto-
sabb célkitûzés. Nagy tanítónk Karácsony Sándor nem is éri be az emberségünk-
ben való növekedéssel, hanem azt tûzi célul, hogy a krisztusi emberségünkben
növekedjünk: „Krisztusibb ember, magyarabb magyar”.

Ez a lelki megerôsítés azonban komplikáltabb, titokzatosabb a testi és szelle-
mi megerôsödésnél. És itt érünk vissza a spirituális/vallási konfir máci -
óhoz/megerôsítéshez. Mi a konfirmáció?– kérdésre – ez a helyes válasz: hitem
megerôsítése a Szentlélek által! Ez pedig azt üzeni, hogy a lelki gyöngeségbôl is
csak külsô, ez esetben rajtam kívül álló Lelki Forrás tud megelégíteni. A legtöbb-
ször pedig az ember mire vállalkozik? Mit remél? Azt, hogy a lelkünk majd ma-
gától táplálja önmagát! Ez – úgy gondolom – akkor lenne reális reménység, ha a
gyomrunk és az agyunk belülrôl, önmagából tudna megerôsíteni bennünket. Ha
belülrôl reméljük a lelki táplálékot, az maximum önhitséghez vezet, ami pedig
köztudottan nem emberi erôsség, pláne nem cserkész erény, hanem gyöngeség. 

Ahogy van külsô forrásunk testi és szellemi életünk táplálására, van lelki
Forrásunk is, lelki táplálékunk is lelki megerôsödésünkre, s Ô a Szentlélek.

A Konfirmáció és Pünkösd ünnepe tájékán ne feledjük ezt, hogy lelkileg se
jussunk végelgyengülésre.

Dr. Bóna Zoltán cst. cspk.
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Állíts magadnak jelzôoszlopokat (Jer 30,21) 

Laci bá’ hazament!
Csermely László minden magyar cserkész példaképe lehet

A közelmúltban hallottam örömmel, hogy Laci bácsi bár gyöngélkedve, de még itt
van szerettei körében. Ezután nagyon hamar, hogy elment minden élôk örökös útján.
91 évet élt, ami egy férfi esetében nagy kegyelem. Bizonyára hívô, kiegyensúlyozott lel-
ke, bölcs, cserkészies életvezetése és szeretô családja is ott volt az éltetô tényezôk, erôk
között a Jóisten kegyelme mellett, vagy abban. 

1989-ben 35 fôvel megalapította a 412. sz. Kalazanti Szent József cserkészcsapatot,
amelynek a következô 10 évben parancsnoka is volt. De megelôzôen, a legkeményebb
diktatúrában is hûségesen fáradozott a felnövekvô ifjúság krisztusi nevelésén. 1994-
1998 között az országos fiú vezetôtiszt pozícióját is betöltötte.

Két jelenséget és egy történetet, mint jelzôoszlopokat említek az alábbiakban.
- Találkozásunkkor, megkeresésekor mindig így szólított: „Kedves Zoltán!” Ez ne-
kem nagyon jól esett, már csak azért is, mert apám lehetett volna, ráadásul okot
sem adtam erre a gesztusára. Ez a „kedvesség” nem engem minôsítet, hanem ôt,
a jó szívét, a barátságosságát, az emberszeretetét. Hol vagyunk már ettôl a „ked-
vességtôl” a mai cserkészkommunikációban?

- Sokszor voltunk olyan helyzetben, hogy valamilyen programot én nyitottam,
vagy zártam kötetlen imádsággal. Utána mindig ezt mondta. „Kedves Zoltán, na-
gyon szép volt, egy katolikus pap is mondhatta volna.” Hogy ez mekkora dicsé-
retet jelentett nekem az lényegtelen, az viszont lényeges, hogy ô a legnagyobb el-
ismerést mondta ezzel a maga mércéje szerint. Ezért ennek is nagyon örültem.
Van még elismerô szó a cserkészek között???

- Az ökumenikus lelkisége is kimagaslóan példaértékû volt. 1991-ben vezetésem-
mel szerveztünk egy 1200 fôs tábort A magyar reformátusok 2. világtalálkozójának ke-
retében Debrecenben. Akkoriban Laci bá’ csapatában volt 4 protestáns cserkész,
akiket koruknál fogva nem küldhetett el. Mit tett?! 63 évesen bejelentkezett, elhoz-
ta ôket és egy altábor tagjaiként észrevétlenül részt vettek a táborban. Nem kriti-
zált, nem javasolt, nem bölcselkedett semmit, pedig bizonyára lett volna mit.
Teológiailag ez a gesztusa azt jelentette számomra, hogy szíve mélyén tudta, hogy a kato-
likusnak az ökumenikus a szinonimája, mert mindkettô egyetemest jelent. Ide tartozik
minden Krisztus-hívô. Van, aki római, van, aki wittenbergi és van, aki genfi módon etc.
Ez a nem kis fáradtsággal járó gesztusa is példátlan az ismereteim szerint.
Ezekért és sok-sok ilyen emberi és cserkészi nagyságot hirdetô életéért jelzôoszlop ô minden

idôk, minden cserkésze számára, különösen is azoknak, akik vezetô pozíciókra merészkednek.
Laci bá’ hazament oda, ahonnan kapta mindazokat az értékeket, amelyeket hûségesen továbba-

dott és Ahhoz, Aki elküldte ôt, hogy kis világát szebbé, jobbá tegye. Kötelességét híven teljesítette. 
Nyugodjon békében! Egyedül Istené a Dicsôség!

Dr. Bóna Zoltán cst. cspk.



6

Egymás terhét hordozzátok... (Gal 6,2)

ICHTHÜSZ Programok Nyáron
Közösségünk két nyitott programot szervez a nyár folyamán! Az egyik  program ki-

fejezetten a vízi cserkészet, a másik pedig a klasszikus hegyvidéki Nagytábor kategóriába
tartozik.

Az ICHTHÜSZ Vízi túránkat már az ôsszel jeleztük, és lapunk megelôzô számában
részletesen meg is hirdettünk a megfelelô paraméterekkel és föltételekkel. A jelentkezési
határidô épp a napokban járt le. 

Még azon belül több mint 20
részvevô jelentkezett 6 csapatból. A
többség az egész túrán részt vesz,
néhányan annak hosszabb rövi-
debb szakaszán. Az eredeti tervek
szerint, Lippa várától evezünk a
Maroson a torkolatig. Hat evezôs
napon tesszük meg – Deo volente
et adiuvante – a cirka 170 km-es tá-
vot 3 kielboat tal, 4 kenuval és egy viking hajóban. Az oda-  és hazautazás egy-egy napot
vesz igénybe. Természetesen az evezés élményén túl meg kívánjuk ismerni a Maros ter-
mészeti és a környék történeti, kulturális és társadalmi jellegzetességeit, továbbá új isme-
retségeket, barátságokat is várunk ettôl a túrától.

Az ICHTHÜSZ Nagytábor törzsét a monori 842-es Benedek Elek Cserkészcsapat
nagytábora adja Börzsönyben, a Szénpataki kulcsosháznál, július 29 – augusztus 5. között
Nagy László cst. cspk., az ICHTHÜSZ Közösség fôtitkárának vezetésével. E csapat a
„Jézus Krisztus a cserkészetnek is Ura.” hit és az ebbôl fakadó értékrend jegyé ben, nyitot-
tan rendezi táborát, így szeretettel várja azokat a cserkészeket és cserkészjelölteket, akik
saját nagytáboruk megrendezésére még nem készek, vagy még csak érdeklôdnek a cser-

készet iránt. Részvételi hozzájárulás
26.000 Ft/fô.

A táborról további információt a ve-
zetô Nagy László cst. szívesen ad a  06 20
95 49 536-os telefonszámon és nagyla-
cik1@gmail.com email címen, és ugyan-
ezeken az elérhetôségeken lehet jelent-
kezni is 2019. július 15-ig.

Bízunk abban, hogy mindkét programot
a cserkészet Urának áldása és békessége fogja kísérni, igazán cserkészies lelkületben,  tel-
jesítményben és szeretetben.

Nagyné dr. Csobolyó Eszter cst. cspk.
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A kisgyermek pedig növe kedett,
és erôsödött lélekben (Lk 1,80)

Életünk Legfontosabb kérdése

Sok minden történt mostanában. Az éltünk törékeny. Egy betegség, egy meg-
borulás pillanatok alatt megrázza, megváltoztatja az éltünket.

Megítélésem szerint, a törékenységünk okán életünk legfontosabb kérdése,
hogy ezt egyedül vagy az élô Istennel, az Ô egyedüli megoldásával/megváltásá-
val, Jézus Krisztussal együtt éljük-e át?

„Isten örökkévaló szeretettel szeret” Jer 31. Ezért vagy itt.
Terve van az életeddel, akárhány éves vagy. Ô alkotott, ismeri a szívedet, gon-

dolataidat, körülményeidet, kromoszómáidat. Ha kérdésed vagy kérésed van,
Hozzá fordulhatsz. Az Isten eredeti tervét, ami az Édenben volt, az ember, kisért-
hetôsége miatt elveszítette. Mi is átéljük ezeket naponta. De Isten ad megoldást,
ígéretet és a továbblépéshez erôt.

Elküldte Fiát, hogy magára vegye a mi bûneink, esendôségünk, kisérthetôsé-
günk és cselekedeteink ítéletét. Ô tökéletesen eleget tett az Isten igazság-igényé-
nek. Bûntelen életét adta értünk/miattunk, és az Atya ezt elfogadta. „S, ha valaki
hisz Ô benne, a Fiúban, Jézus Krisztusban, örökélete van.” Jn 3, 36. Ez az ige volt
a temetési szalagunkra írva tegnap.

Életünk legfontosabb kérdése: hiszel-e Jézus Krisztusban!? Amennyiben nem
hiszel, de szeretnél, kérd, hogy adjon hitet! Ha kételkedsz, kérd, hogy Ô gyôzzön
meg arról, ami az igazság! S utána, ha megértetted és átadtad az életedet az élô
Jézus Krisztusnak, akkor biztonságban vagy. S van olyan, hogy elbotlik, elesik,
megborul az ember, de aki ezt megtette egyszer az életében, annak szól ez az ígé-
ret. „Soha el nem hagylak!” Zsid. 13, 5…

„Én vagyok az út, az igazság, az élet, senki sem mehet az Atyához csak én ál-
talam.” Jn.14, 6. Nem a jó, vagy a rossz cselekedetek által megyünk Istenhez, ha-
nem Jézus Krisztusba való hit, elôtte való bûnbánat és Benne vetett bizalom által.

Ez a szövetség abban a pillanatban kötôdik, amikor azt mondod: itt vagyok
Jézus Krisztus, Neked adom az életem, Te vezess…, bocsáss meg, hogy azt hit-
tem tudok Nélküled élni! Köszönöm, hogy minden elvégeztetett! A Tiéd szeret-
nék lenni mostantól az örökkévalóságig! Ámen.

Nagyné Kele Márta, Gilde cserkész

Elhangzott Monoron 2019. május 4-én a cserkész foglalkozáson, azt követôen, hogy elte-
mettük az egyik kedves Gilde cserkésztestvérünket.
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Örüljetek az Úrban mindenkor! (Fil 4,4)

A jelenleg használatos Református éne-
keskönyv gyönyörû éneke a 373. dicséret.
Középkori gregorián dallamot idéz.

Az ôsi pünkösdi egyházi dallam egy
szabadabb feldolgozása következik.
Ismerôsnek tûnhet az ökumenikus imahe-
tek dalgyûjteményébôl, amelyet az új refor-
mátus énekeskönyv elôkészítô füzetében is
megtalálhatunk.

Az evangélikus énekeskönyvben bukkantam az elôbbiektôl sokkal „modernebb” dallamra. 

Énekeljünk Pünkösdkor is!

Énekeljük évszázados énekkincsünk, és a közelmúltban ihletett pünkösdi énekein-
ket egyarát.

Botos Ria



„Lábam elôtt mécses a te igéd...” (Zsolt 119,105)

ICHTHÜSZ és a Dzsembori 2019

Errôl még sosem írtunk, bizonyára azért, mert nem volt mit. 
Az ICHTHÜSZ vezetôsége az elsô idôkben, amikor még frissen élt a kollek-

tív emlékezetben, hogy a felekezeti közösségek formális, quasi-szervezeti létre-
jöttét és munkáját az MCSSZ elnöksége szorgalmazta, általában nem kezdemé-
nyezett szövetségi kérdésekben, mert abban a naivitásban élt, hogy a létét szor-
galmazó elnökség majd tudja, hogy mikor, milyen területen igényli a
munkánkat. Ez az elnökség azonban személyeiben is gyorsan változott és hamar
körvonalazódott, hogy az irányítás sokkal inkább kézi vezérlésû, mint koncep-
ciózus, amiben kikristályosodhatna akár az ICHTHÜSZ, akár a Táborkereszt sa-
játos szerepe. Késôbb a helyzet tudott rosszabb lenni, amikor a vezérlô kezek bár
nem koncepciózusan, de következetesen marginalizálták e közösségeket.

Ez aztán megmutatkozott a magyar dzsembori csapatok fölkészítésében és a
részvételben is. Így lehetett, hogy némely dzsembori estében a fölkészülés során
szó sem volt spirituális tematikáról. Máskor ezt egy kicsit szépítette, hogy néha
része volt a fölkészítésnek egy egy szentmise persze ignorálva a protestáns
résztvevôket. Az is elôfordult, hogy találtak a szervezôk a baráti körben egy re-
formátus lelkészt, akit kivittek a programra, bár az illetô akkor hallott elôször a
cserkészetrôl. Volt, hogy katolikus pap nem is volt a kontingensben. Megint
máskor volt egy egy ökumenikus párhuzamossággal rendezett lelkiségi prog-
ram a fölkészülésben, és protestáns lelkész ment is a csapattal, persze nem az,
aki hûséggel részt vett az elôkészületekben. 

Ilyesmi, elég következetlen és méltatlan elôzmények után tavaly
Közösségünk elnöksége úgy döntött, hogy ezt a kérdést nem bízza a „véletlen-
re”. Határozatot hozott arról, hogy kit „jelöl” a dzsembori magyar csapatának
protestáns lelkészi szolgálatra és errôl tájékoztatta a vezetôtisztet és a Külügyi
Bizottság elnökét. Sokáig nem jött válasz, amit nehéz volt értelmezni. Aztán ki-
derült, hogy a „szolgálatra jelentkezésünket” mind tényében, mind személyé-
ben elfogadták az illetékesek. A késlekedésnek sokféle magyarázata lehet, de
számunkra nincs jelentôsége. Ezután a fölkészülés hátralevô részében
Közösségünk biztosította a liturgiai szolgálatokat a protestánsok számára az
utolsó velencei tavi úrvacsorás istentiszteletig. Sôt vállaltuk egy 50 szócikkes
ökumenikus fogalomtisztázó lista kétnyelvû elkészítését. A káka tövén most is
találhatnánk csomót, de nem keresünk, hanem nyugtázzuk, hogy ez az ügyinté-
zés messze jobb volt minden korábbinál. Bárcsak innen folytatódna az ICHT-
HÜSZ szolgálata hegymenetben a dzsemborin és az újabb dzsemborik alkalmá-
val a jövôben.
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A másik terület az ICHTHÜSZ számára abban testesült meg, hogy az MCSSZ
természetszerûen és a Táborkereszt mintájára az ICHTHÜSZÖN keresztül csat-
lakozott a CPGS-hez, a protestáns cserkészek nemzetközi szervezetéhez. E szer-
vezet közgyûlésében az ICHTHÜSZ elnöke az MCSSZ képviselôje s a következô
közgyûlés a Dzsemborin kerül megrendezésre. A CPGS kontingensében így az
elnök és még egy fô vesz részt a dzsemborin. 

Úgy érzem, hogy végre úgy alakultak az események Közösségünk szem-
pontjából, ahogy annak magától értetôdôen és mindig kellett volna. Ebben és
más összefüggésben is sok sok illogikus, irracionális és tisztességtelen tapaszta-
latot és sérelmet kellett elhordoznunk olyan rövidtávú, rövidlátó és egyéni érde-
kek miatt, amelyek sokat ártottak és semmit nem használtak a magyar cserké-
szetnek. Most végre mást tapasztalunk. Rajtunk nem fog múlni, hogy az ilyen és
hasonló tapasztalatokban gyarapodjunk.

BZ.


