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segek nelkUl nines fejl6des, seMI a tapasztalatt61masokat gem szabad megfosztani.
Egyebkent is, azt hiszem, rosszul ftel-

esely?

jUk meg a konfliktusok szerepet. A bukasok, konfrontaei6k nem azt a cell szolgalPszicllOlOgiai eszmefuttatas a Vi/tigszovet!iegrlil
jak, hogy ujabb terhet vegyUnk a nyakunkba, ahogyan azt megeljUk. Ellenkez ut6bbi id6ben egyre tObben sze- ez pedig a hatalom- A nyugati demokracia
z6leg, az lenne a funkei6juk, hogy ravegezMk nekem a kerdest: mi tOrte- abban kUlonbozik a mienkt6J, hogy a hatal- zessenek bennUnket tevedeseinkre, hibanik a magyarok Vihigszovetse- mi hareot megpr6baljak mindenfele rafi- inkra, szembesitsenek bennUnket biinegeben? Min kaptak mar megint hajba a neriaval elkend6zni. A kUzdelem felismerinkkel, mulasztasainkkal, mert csak fgy
nemzet felemelkedesen
faradoz6 ma- hetetlenUI kifinomult jMekszabalyok sze- valhatunk teljesebb es szabadabb emberre
gyarok? Kik a j6 fiuk, es kik a rosszak?
riot folyik, amelyben a hatalomvagy nagy ezen a vilagon. A fa koronaja addig nohet,
mertekben szublimal6dott. Mi viszont - addig terebelyesedhet, ameddig a gyOkerei
Van-e remeDYa megbekelesre?
Majus 6ta 6riasi teherkent hureoljuk
megittasulva a sokaig nelkUIOztlttvalasztas
elbfrjak, kUlonben kidonti az eras vihar.
magunkkal a tOtenteket: a tisztujit6 koz- lehet5seget51 - meg az 5sproblemanaltar- Ahhoz, hogy szemelyisegUnkben 'erettebgyules esemenyeit, az egymasnak feszUl6 funk: a hatalom kend5zetlen akarasanal es be, teljesebbe valhassunk, szamos jogtaindulatokat, s azokat a szemelyeket, akik- kielesene\. Semminek es senkinek gem va- lansagot, serelmet, szenvedest kell megelkef feloldhatatlan viszalyba voltunk es va- gyunk hajland6ak tObbe alAr-endelni ma- Dank es elviselnUnk, sokszor a poklok kingyunk. 16 lenne megszabadulni ett61 a su- gunkat, s ugyanakkor mindenAr-on meg- jolt ReIl megjamunk.
Iyos tehert61, j6 leone, ha egy varazssz6ra
pr6baljuk akaratunkat rakenyszerfteni maA bukas es a felemelkedes mely Osszenyugalom es beke koltozne belenk, es ahe- sokra. Tudattalan vagyaink kielese olyan iliggeseinek a felismerese helyett nalunk a
Iyett, hogy egymas torkM szorongatnank,
er6vel sodaI' bennUnket a hatalomgyakorvereseg engesztelhetetlen gyiilOlk6desbe
valami olyasmivel foglalkoznank, ami las fele, hogy a hatalom akkor is betegge, megy M. "Ma a Vilagszovetseg a j6hiszeel6bbre viszi a vihig dolgait.
lelki serUltte tesz minket, ha azt megszemu naivak, az orUltek valamint a gazemoi>Ahhoz azonban, hogy a piszliesare
rezzUk, s akkor is, ha azt elveszftjUk. A berek Vilagszovetsege." - jelentette ki a
esatarozasainkon felUI tudjunk emelkedni,
lelki serUlesek miatt a valasztast - megme- teve nyilvanossaga elott az egyik ismerhogy' a problemak es hibalaneolatok szo- rettetest - kovetoen tObbe gem a gy6ztesek,
tebb szemelyisegUnk, akinekaz alakja mar
ve'venyen kHudjunk igazodni, val6sagos gem a legyozottek nem kepesek megferni
legalabb negyedszazada szinte eggye valt a
megvilagosodason kellene keresztUI men- egymassal: a gy6ztesek g6g0ssegUkon, a felvideki magyarsag politikai kUzdelmeDank. Vj vilaglMasraes eletkonstellaei6ra vesztesek gyongesegUkon nem kepesek
vel. Csak mert vereseget szenvedett a valenne szUksegUnk, amelyben masok hibaz- urra lenni.
lasztasokon. Megfeledkezve arr61, hogy
tatasa es vesszozese helyett sajat ember!
Maga az a teny, hogy a hatalom birtok- mindossze het szavazaton mulott, hogy a
sorsunk ertelmet es igazsagM keresnenk es lasa kibekfthetetlen ellenteteket tamaszt
dolgok ugy alakultak, ahogyan alakultak, s
ismernenk rei a konfliktusok hattereben.
meg az azonos Ugyert faradoz6k kOzott is, nem 6 lett ennek a "j6hiszemu naivakb61,
Azt az alapvet6 igazsagot, mely szerint s hogy az elter6 velemenyek hordoz6i 01'0-, 6rUltekb61 es gazemberekbol" a!l6 szervebarruj~ent
al~kuljor!.is$Qrsu!1k,.,rnindenkor
kosen farkasszemet neznek egymassal, azt zetnek az egyik vezetoje.
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elvetetbizonyftja, hogy valamennyien rossz szeA vagy es gyiilOlet, a vonz6das es
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tU-nk;'~s':nogy;'amit ma elvetii"nk,azt le is repet vallalunk magunkra: Don Quijote- e!lenszenv eppen ilyen fektelen formaban
kellmajd aratnunk egyszer. Ennek a be- Rent szembeszallunk a val6sagga\. Nem van jelen a magM gyoztesnek tart6 szekerlatasa az, ami hianyzik bel6lUnk. Fixa ide- vesszUk eszre, hogy a kUlonboz5 veleme- taboran belUI is. A Magyarok Vilagsz6ai~kifoglyai vagyunk valamennyien, s DyeR, erdekek, torekvesek hordoz6i elva- vetsegenek decem bel' 2-an Balatonszepmindaddig, amfg ez fgy lesz, sz6 gem lehet laszthatatlan egyseget alkotnak, ugyananlakon megtartott rendkfvUIi kUldottgyiimagyar megbekelesr61.
oak a nepessegnek mas-mas megnyilvalesen olyan utszeli megjegyzesek hangzot~ Szamtalanszor
tapasztaltuk,
hogy nulasi formal, amelyek ugy kell hogy val- taR el azok szamlajara, akik nem 6hajtanak
ab ban a tersegben,;.,amelyben,.eIUnk;.min- togassak egymast, ahogyan a nappalok es az uj elnokkel.egyUttmiikOdni,hogy azokden tisztujftas pr6bara teszi szervezeteinaz ejszakak. Ezt az egyseget nem tephetjUk t61 mindeDj6erzesii ember fold ala bujt
keto Olyan'ilyira, hogy partjaink, szerve- szet semmifele igazsaggal, a kUzdelmet volna szegyeneben.
zeteinka tisztujftast kovet6en - rendszerint
nem tehetjUk egysfkuva, mert hiszen maga
- Mars Ri! Tunjetek el! kiabaltak a
durva es latvanyos formaban tobbnyire a valtozas, a ritmus jelenti az elet alapjM. teremben tObben is, olyan emberekre ertve
szet is esnek. A vesztesek vagy azonnal uj Ha nem fogadjuk el a veltink szemben ki- ezt, akiknek ezek a nyelvolt5ge~ok akkor
partot hoznak lelre, vagy megvarjak, hogy kenyszerftett valtozast, ha bebetonozuk
gemernenek az arnyekukba, ha szaz eletUk
kisopruzzek 6ket a gy6ztesek a szervezet- allasainkat, ezzel megszUntetjUk a ritmust,
lenne. Vajon mifele igazsag, rend es logika
b6\.
az eletet, a kibontakozas lehetoseget. De el szerint lehet a nemzet kival6sagait letaposMinden szervezeti viszaly, partszaReIl fogadnunk bukasunkat azert is, mert ni? Nem beestelenseg-e ott "magyar-Ugykadas egyetlen kozos temara redukalhat6,
1'61"beszelni?
ez az ara tanulasunknak, Hibak, veres(Be{ejezo resz kovetkezo suimunkban)
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