LÉGY RÉSEN
Üzenet a filmori tábor magyar cserkészeihez
(Filmore New York állam északi részén a magyar cserkészet központja)
Valamikor magam is cserkész voltam, Kolozsvárott, 1919 őszétől 1925 tavaszáig,
mikor is cserkészvezetőnket a román hatóságok bebörtönözték „államellenes izgatás”
ürügye alatt, cserkészcsapatunkat pedig feloszlatták. Ez az öt és fél esztendő azonban
elég volt ahhoz, hogy derék Tulogdi János, a kolozsvári református kollégium akkor még
fiatal természetrajz tanára belénk nevelje a magyar cserkészet jelszavának értelmét és
jelentőségét. Én pedig, ahogy az vénemberhez illő, íme továbbadom ma mindazt, amit
tőle tanultam volt. Továbbadom azoknak, akik a múlt árnyékába állva jövendő-építésre
rendeltettek el.
Ama régi kolozsvári cserkészcsapat immár hatvan-egynehány esztendőre
visszatekintő öröksége így hangzik:
„Légy résen! Készülj föl mindenre és légy készen arra életed minden pillanatában,
hogy nemzetedet szolgáld úgy és ott, ahogy és ahol azt számodra elrendeli az Úr!”
Gyakorlatilag ez először is azt jelenti, hogy őrizzétek meg lelketek tisztaságát,
mert csak tiszta lélek alkalmas arra, hogy Isten szavát meghallja és megértse.
Vigyázzatok tehát, hogy a környező világ sokféle szennye és szemetje meg ne
mételyezze gondolataitokat. Legyetek résen, mint várkapu őrizői, hogy csak a jót
engedjétek be lelketek kapuján, az igazat, a szépet. A rosszat és a hamisat pedig zárjátok
ki onnan. Mert csak így lesztek erősek, győzelemre alkalmasak, akiket a zsoltár ígérete
szerint az Úr angyalai védelmeznek és őriznek minden dolgotokban.
Készüljetek föl arra, hogy a magyar nemzet szellemei rohamcsapatának harcosai
lehessetek, kiknek kezébe zászlót adott az Úr, hogy azt magosra tartva hirdessétek
népünk elsőszülöttségi jogát a Kárpátok medencéjéhez. Legyetek résen, hogy se
fondorlat, se álnok erőszak, se istentelen galádság meg ne foszthassák a magyar nemzetet
attól a hazától, amit számunkra kijelölt az Úr s amit ezer esztendőn át vérünkkel öntöztek
és hűséggel őriztek elődeink s igazsággal osztottak meg mindazokkal, akiket balsors
üldözött oda békés otthont találni a magyar kard és magyar kormánypálca védelme alatt.
De föl kell készülnötök arra is, hogy a nemzet jövendőjéért küzdve sárral
dobálnak meg a szájaskodók, rágalmakkal mocskolnak be és hitvány gazok
ostorcsapásait kell elszenvednetek. De ne csüggedjetek. Legyetek résen: az Úr pajzsa
védelmezi azokat, kik az igazságért szállnak síkra. Ha a világ szennyétől tiszta marad a
lelketek, meghalljátok idejében az Úr szavát, ki minden veszedelemből kimenti azokat,
kik hittel és bizodalommal követik útmutató parancsolatait.
Hirdessétek törhetetlen hittel a magyar nemzet élethez és szabadsághoz való jogát
s tartsátok észben mindég a krisztusi ígéretet: ha csak annyi hitetek is lesz, mint a mustár
magja, mely minden magvak között is a legapróbb, hegyeket mozdíthattok vele!

Legyetek hát résen, magyar cserkészek! Ne higgyetek a bűnös csalogatásnak.
Őrizzétek meg lelketeket jónak, tisztának, igaznak s mindég csak a jót cselekvőnek és
félelemre nem lesz okotok. Az Úr azokkal van, akik bíznak Őbenne, akik a jót és az
igazat cselekszik s akik nemzetük jövőjét Istenhez kötözve a homlokukon hordják.
Nemzetünk reménységei, nemzetünk büszkeségei, magyar cserkészek: áldjon meg
benneteket az Úr és őrizzen meg benneteket s vezessen győzelemre az Istenszeretet,
nemzetszeretet és hazaszeretet útján. S ne szégyelljétek odakiáltani a világnak, hogy
HISZEK EGY ISTENBEN, HISZEK EGY HAZÁBAN, HISZEK EGY ISTENI ÖRÖK
IGAZSÁGBAN, HISZEK MAGYARORSZÁG FELTÁMADÁSÁBAN!
Ezt üzeni nektek könnyes szemmel, de bizakodó szívvel egy kolozsvári
öregcserkész.
Az Úrnak 1986-ik esztendejében.
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