
Gondolkodás és cselekvés 

Igen f csakhogy a merészet gondolok egyebet sem tesznek, 
mint gondolnak. Néha ordítanak és azután megijednek a saját 
hangjuktól. A jugoszláviai magyar fiatalság tudja, hogy a saját sorsának 
javítását, boldogabb életének alapját csak a maga munkájával 
.érheti el. Fiatalok vagyunk, tetterővel, tehetségekkel, alkotni vágyás
sal telve. Szomorú hogy mégis nem az „előre" él tudatunkban, 
hanem éppen a csüggedés, a közöny az, ami belevési magát minden 
akarásunkba, megfertőzi előrehaladásunkat. Szép és nemes gon
dolatainkat a gyakorlatba kel l átvinni, terveinket meg ke l l valósítani. 

Véleményem szerint terveinket oly módon ke l l keresztülvinni, 
l iogy egy közös szervezetbe tömörülnénk, ahonnan irányítanánk a 
minden faluban és városban megszervezendő alosztályokat. 

A szervezet céljait egy közös összejövetelen beszélnénk meg, 
programmját pedig a „Hid" utján ismertetnénk a leendő tagokkal, 
akiknek a meggyőződésével és ambiciózus munkájával rövidesen 
<szép eredményeket lehetne elérni. Egyelőre minden faluból és város
ból ke l l megszerezni egy-két embert, akiknek munkájára számítani 
lehet. Azután el kellene kezdeni a közös munkát. 

Legelső teendőnk, hogy egyedüli lapunkat a „Hidat" elő
fizetők szerzése által szilárdabb anyagi alapra fektessük és átszer
vezzük azt. Ha szervezett munkával terjesztenénk a „Hidat", előfi-
zietőket szereznénk, akkor közvetlenebb kapcsolatba jöhetnénk 
egymással és igy súlyos problémáink megoldása szervezettsé
günk által könnyebbé válna. Szervezeteinknek gerince a kulturális 
munka lenne. Minden faluban programmszerüen rendeznénk ismer
tető előadásokat, ahol a falusi ifjúság egyben a szórakozását is 
megtalálná, azonkívül az élethez szükséges tudnivalókban is jártas
ságot nyerne. A kulturáltság által sokunknak szélesedne látóköre 
és ezáltal nagyobb megértéssel volnánk egymás iránt, egybekap
csolódnánk egy emberlánccá s igy közös életünket, sorsunkat meg
ismerve öntudatos csoporttá alakulva az épülő világtársadalomnak 
is hasznára és javára volnánk. 

Szervezkednünk kel l , fel ke l l vernünk azt a hidat, amely össze
kötő lesz ember és ember között és amely a gyűlöleten keresztül 
az emberi megértéshez vezet. 

Gödölley László 

A szabadság az állam célja, mert az állam funkciója a fejlődés 
előmozdítása. A fejlődés pedig attól függ, hogy a képesség talál-e 
szabadságot magának. S p i n o z a . 

„Gondolj merészet és nagyot; 
És tedd rá éltedet, 
Nincs veszve bármi sors alatt, 
Ki el nem csüggedett". 
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