
DIANA VAGY KÁROLY?
-  válaszúton a brit birodalom -

(Terry Boardman D ianas W ermächtnis fü r  d ie  Welt -  
Amit Diana hagyott a világra - ,  és Sevak Gulbekian 
Geistiger A del im Schatten der H erzenskönigin — А 

szellem lovagja a szívkirálynő árnyékában -  című cikkei 
alapján, melyek az Info’3 1997 októberi számában 

jelentek meg. Fordította és összeállította Gerle János)

Viktória királynő halála 
(1901) és a Titanic tragédiája 
(1912) óta semmi sem oko
zott olyan általános megren
dülést és lelkiismeretvizs- 
gálatot Nagy-Britanniában, 
mint Diana hercegnő halála.
Mint Parsifal vagy Szent Jo 
hanna, naiv lélekként került 
történelmi események kö
zéppontjába. Nem volt ben
ne semmilyen felsőbb sugal
lat; egyszerű fiatalasszony
ként akarta saját útját járni, 
amelyre élete végén rá is ta
lált. M indenkinek meg kell 
tennie a  lépést a  család i és 
egyéb kötöttségekből a z  ön 
állóság, a  függetlenség, a  f e l 
nőtt élet felé , d e  ez  kevesek
nek siketül. D iana -  kény
szerűségből -  e  kevesek közé  
tartozik -  írta róla a Times.

A brit nép és az egész vi
lág szeme láttára tette azt, 
amit a személyes fejlődés je
len korszakában mindenki
nek kellene: önálló szigetté 
vált; elszigetelt Énné. megszabadulva az örökség terheitől. 
Ez az egyik ok, amiért -  főleg a nők -  szentképként emelték 
a magasba; magukat azonosították vele, csodálták, hogy 
megtette azt, amit ők nem, de harcaiban, sikereiben és 
kudarcaiban a maguk vágyaira és eszmeire ismerhettek; 
Diana által ők maguk kerültek az élet nagy vetítővásznára.

Diana régi, de felbomlott nemesi családból származik, 
gyermekkora családi feszültségek közt, boldogtalanul telt, 
szülei haraggal váltak el egymástól. Mikor beházasodott 
Európa legmerevebben protokolláris családjába, részben 
ezt próbálta jóvátenni. De ez a család is széthullott már, a 
királynő minden gyermeke (kivéve Edward herceget) el
vált, és előállt a Shakespeare-i dráma: a régi, családhoz 
kötött szellemiség hanyatlásából előbújik a szabad, önma
gát meghatározó, de magányos személy. Diana nem alko
tott drámájából maradandó szavakat, de élete színdarabjá
nak rendezője és főszereplője tudott lenni. Mindig az ösztö

neire hallgatott, s nem az intellektusra, mint Károly herceg, 
aki a szellem és az imagináció területén van otthon. A tudati 
lélek hangulatában élő brit nép ösztönösen reagált Diana 
ösztönös, önteremtő, tudatalakító lépéseire.

Száz évvel ezelőtt, Viktória királynő gyémántjubileu
mán Londonra tekintett a világ. A trón felett a VR betűk 
ragyogtak -  Victoria Regina. Most újra Londonra irányaik 
minden tekintet, a média világgazdaságának legnagyobb

áldozatát temetik; a sírja fe
lett égő betűk: VR -  Virtual 
Reality. Viktória királynő ko
rában Nagy-Britannia a tettek 
országa volt; ma káprázatok, 
divat, kábítószerek, szappan- 
operák foglalkoztatják a fia
talokat.

Diana házasságkötésétől 
kezdve a sajtó nyilvánossága 
előtt élt. Háromszáz év óta ő 
volt az első angol származású 
trónörökösné, s egyúttal a 
család egyetlen tagja, akinek 
érzéke volt a divathoz. Tizen
hat éven át az ő arca díszítet
te a lapok címoldalait, s most, 
eltűnésekor levegő után kap
kodnak az újságolvasók, 
mint amikor a drogfüggőtől 
megvonják a kábítószert. Az 
angol olvasók tudták, hogy 
valóság, mégis úgy falták az 
újságok híreit, mint egy fo
lyamatos szappanoperát. A 
gyász hetében az imádat, a 
szeretet, a hála megnyilatko
zásai mögött ott rejtőzött a 

bűntudat, a szégyen, s a felelősségérzet az ő szeretett Dia
nájuk haláláért.

A konzervatív kormány tizenhat éves uralkodása átala
kította az országot. Folyamatosan nőtt a munkanélküliség, 
a bűnözés, a közösségek felbomlása, a gazdasági bizonyta
lanság, ami a legutóbbi évek fellendülése ellenére is fenye
geti a lakosságot. Diana arca a fájdalom és a félelem idősza
kában a megnyugvás, a biztonság illúzióját nyújtotta a rá
szorulóknak. Halálával az első világháborút megelőző idő
szakra emlékeztető félelem és bizonytalanság lett úrrá az 
embereken.

Nagy-Britannia számára az a fő kérdés, hogy7 mennyire 
süllyed bele a virtuális valóságba. A Hongkong elvesztését 
és India függetlenné válásának 50. évfordulóját kísérő 
nosztalgiahullám és kétségbeesés arra mutat, hogy a világ- 
hatalmi szerep megváltozása nagy bizonytalanságot vált 
ki az emberekben. Sokan meg vannak győződve róla, hogy
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Nagy-Britannia nem veszítheti el hatalmi pozícióját, és to
vábbra is más nemzetek sorsát kell irányítania. Mai hatalmi 
politikája valójában alig jelent mást, mint hogy támogatja 
az Egyesült Államok törekvéseit. Tony Blair optimista jövő
képe nem más, mint virtuális valóság. Diana halála után 
Skócia az önálló parlamentre szavazott, őket követte Wales, 
és ez a birodalom felbomlásához vezethet. Aki a régi álla
potok fenntartására szavaz, virtuális valóságban él.

A virtuális valóságot realizáló komputer-technológia 
nyelve az angol. Anglia vezet Európában a válások és a 
kiskorúak terhességének számában is. Angliában jut egy 
főre a legtöbb videó- és tévékészülék, valamint számító
gép. Óriási sikert aratott a BBC legújabb gyermekműsora, 
amely gyermekek és idegen lények kalandjairól szól. Diana 
-  a Holdistennő -  a média- 
kultúra sztárja, a virtuális va
lóság királynője.

Az angol mentalitást a 
szem funkciójával lehet jelle
mezni. Kifelé tekintenek az 
érzékek világába, sohasem 
volt képességük arra, hogy 
szem élyes lényüket vagy 
népszellemüket szemügyre 
vegyék. Diana temetésén a 
miniszterelnök Pál apostol 
szavait idézte: M ikor gyer
m ek valók, úgy szóltam, mint 
gyermek, úgy gondolkodtam , 
mint gyerm ek, úgy értettem, 
mint gyerm ek. M inekutána 
pedig fér fiv á  lettem, elhagy
tam a  gyer m ekhez illő  dolgo
kat. Men most tükör által h o
m ályosan látunk, akkor  p e 
dig, am ikor e ljő  a  fényesség, 
színről színre. A gyász heté
ben a britek színről színre lát
hatták magukat, embertársai
kat, a királyi családot, és el
határozhatták, hogy férfivá 
lesznek. De vajon valóban
megérett-e az elhatározásuk, hogy elhagyják a gyermekhez 
illő dolgokat?

Belátják-e, hogy a királyság mai formája virtuális való
ság? Hogy ez igaz az Egyesült Királyság egészére is? Hogy 
a vér kötelékével összetartott monarchia elveszítette való
ságos szerepét? A brit birodalom erejének és nagyságának 
szimbóluma, a Titanic 85 évvel ezelőtt süllyedt hullámsírba. 
Az ébredés akkor elmaradt. A csodált hercegnő brutális 
halála a nemzet figyelő kamera-szemei előtt elegendő vol
na a felismeréshez, hogy saját életük helyébe nem állíthat
nak sztárokat és hírességeket. Elfordítják-e szemüket végre 
a szappanoperáktól, a királyi varietétől? Megkísérlik-e, 
hogy virtuális valóságon függő népből az inspiráció népévé 
váljanak?

A jelen nem sok jót ígér. A médiák két célpontra irányít
ják a figyelmet: Mohamed Al-Fayedre és Károly hercegre. 
Az előbbire azért, mert nem brit, nem keresztény, s mert

szegény sorsból érkező újgazdagként küzdötte be magát az 
elit sáncai mögé. Megvásárolta a gazdagok kedvenc helyeit, 
s jótékonysági akciói révén együtt mutatta magát a királyi 
családdal. Következetesen megtagadták tőle a brit állam- 
polgárságot, amit a kormánypárti korrupciók leleplezésével 
bosszult meg, ezzel jelentős mértékben hozzájárulva a 
Munkáspárt választási győzelméhez. Most csak egy hajszál 
választotta el attól, hogy az iszlámhoz tartozó fia a jövendő 
király anyjával házasodjék össze. Az angolszász-amerikai 
elit számára, amely a kereszténységet fenyegető legfőbb 
veszélynek az iszlámot tartja, ez alig volt elviselhető.

Károly herceget a média most szembeállítja fiával, 
mintha nem ugyanazt a családot, ugyanazt a hagyományt 
képviselnék. Károly szemére vetik, hogy az a szellemiség,

amelyet képvisel, túlnyúlik 
az államegyház határain, 
Rupert Murdoch 1988-ben 
indította meg kampányát a 
királyság és Károly ellen; 
abban az időszakban, ami
kor Károly komolyabban ér
deklődni kezdett a szociális 
kérdések és többek közt az 
építészet iránt. A válás után 
Diana egy amerikai életstí
lust valósított meg maga kö
rül; az angolságba oltott új 
öltözködési, étkezési szoká
sok imponáltak az a meri ká
szálódott briteknek. Károly 
szociális és kulturális törek
vései európai gyökerűek. 
Valami, ami ellenáll az ame
rikai csábításnak. A médiák 
arra törekszenek, hogy a ha
tékony cselekvésben meg
akadályozzák őt. Csak re
mélni lehet, hogyttialála 
nem gátolja meg a briteket 
abban, hogy saját fejlődé
sükben segítségként fogad
ják el Károly imaginációit.

A harmadik évezred küszöbén a virtuális valóság és a 
kreatív imagináció kérdése az egész emberiséget érinti. 
Akik a szellemi uniformizmust hirdetik és a szabad imagi
náció kifejlődését nehezítik, azok a kulturális életre az ame
rikai virtuális valóság árvizét eresztik rá. Diana temetésekor 
az őskonzervatív, de Blair-párti Daily Mail-ben az angol 
katolicizmus képviselője a maga módján csatlakozott ehhez 
a küzdelemhez. Milliók vágyaira, érzelmeire, szenvedé
lyeire kért megváltást Dianától, akit szavai szerint a nép 
szeretete szentté avat. Egy misztikus népi monarchia képét 
villantotta fel, amely magában egyesíti a különböző sziget- 
országi egyházakat.

Ezt az eszmét együtt kell látnunk a házasság idején, 
1982-ben megjelent világsikerű könyv (M. Baigent, R. Leigh 
és H. Lincoln: The Holy B lood an d  the Holy G rail -  magya
rul: Az abbé titka; General Press kiadó, 1994) mondaniva
lójával. Ez a különös történelmi nyomozás arra derít fényt,
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hogy Krisztus nem halt meg a kereszten; megmenekülése 
után családot alapított Mária Magdolnával, és vére egyes 
európai uralkodóházak és nemesek rejtett és féltve őrzött 
származási kötelékében máig fennmaradt. A Pál-féle ke
reszténység hazugságon alapul. Nincs feltámadás, de Krisz
tus teste és vérvonala megvan. Ennek a titkát a templomo
sok, Sión rendje és más titkos társaságok őrizték, várva 
arra az időre, amikor az új Messiás az egyesült Európa 
királya lehet. Tehát az igazi kereszténység a szabadkőmű
vesség, amely a római kereszténységgel szemben áll. Har
cuk össze is köti őket. Steiner szerint 1802-ben titkos egyes- 
ség jött létre köztük, amelyben a Vatikán az erkölcsi élet, 
a szabadkőművesség a gazdasági élet feletti ellenőrzést 
kapta meg. A könyv szerzőinek újabb műve érdekes uta
lásokat tartalmaz arról, hogy 
az amerikai elit hogyan lett 
úrrá ezen a kapcsolaton.
( í h e M essianic Legacy, 1986.
-  további művek a szerzők
től: Baigent és Leigh: 7h e  
Temple a n d  the Lodge, 1989;
Baigent és Leigh: The D ead  
Sea Scrolls Deception, 1991
-  más szerzőktől: L. Garde
ner: The B loo d lin e  o f  the  
Holy Grail, 1996; C. Könight 
és P. Schnellenberger: The 
T om b o f  G od, 1996; L.
Picknett és C. Prince: The 
Tem plar Revelation, 1997)

Diana halála előtt hat 
nappal adott hírt róla a 
G uardian, hogy a pápa kö
zel négy és fél millió katoli
kus hívő kérését tanulmá
nyozza, hogy a Szentszék a 
megváltásban Krisztussal 
azonos helyre emelje Máriát.
Ugyanakkor két és fél millió 
liberális hívő intézett kérést 
a pápához a női papság és a 
mesterséges születésszabá
lyozás engedélyezésére. Előbbit az illetékes vatikáni bi
zottság egyhangúlag elutasította. Ugyanakkor a pápának
-  Mária közismert tisztelőjének -  a véleményüket figyel
men kívül hagyva jogában áll ahogyan ezt VI. Pál tette a 
fogamzásgátló szerek használatának megtiltásakor) ezt a 
hitvallást érintő nagyszabású millenniumi gesztust meg
tennie. Amikor a Vatikán 1950-ben meghirdette a Mária 
testi-lelki mennybemeneteléről szóló dogmát, Amerika 
Marilyn Monroe felmagasztalásával válaszolt. 33 évvel 
később a jugoszláviai Medjugorjében ismételt Mária-cso- 
datételek történtek, s Amerika ezzel a földi Madonnát állí
totta szembe. Az újabb szőke médiabálvány hatalmas 
csapást mért a katolicizmusra, amikor „munkájában” a Ma
don n a  nevet viselte. 14 év múltán az Egyház Mária Meg
váltóvá emelését mérlegeli (ugyanakkor meghal a kato
licizmus szentségre predesztinált képviselője, Teréz anya), 
a szabadkőműves sajtó pedig megteremti a maga mártírját

és szentjét, Dianát, a nép „amerikai hercegnőjét”. A roma- 
nizmus és amerikanizmus -  Lucifer és Ahriman -  párhar
cában úgy látszik, az utóbbi nyeri a csatákat. A világtörté
nelem ennek a szellemi küzdelemnek az előterében zajlik; 
ez a két erő fog össze áraiak^rclofeben, hogy az emberiség 
felismerje Krisztust és az ő újraeljövetelét. Madonna -  aki
nek életpályája Dianáéval majdnem párhuzamosan futott, 
saját lelki fejlődésében messzebbre jutott, mint akár Diana 
hercegnő, akár Marilyn Monroe, akik egyformán 36 éves 
korukban haltak meg -  azt mondta egyik szeptemberi in
terjújában: itt a z  ideje, hogy felelősséggel nézzünk kielégít
hetetlen vágyunkra a  taps, a  botrányok, a  hazugságok és 
pletykák iránt. Itt a z  ideje, hogy felism erjük, hogy minden, 
am it teszünk vagy m ondunk, hat a  környezetünkre, és

am íg meg nem változtatjuk 
negatív viselkedésünket, újra 
és ú jra  tra g éd iá k  jö n n ek , 
mint ez  a  mostani, és ez  csak  
a  m i vétkünk.

Diana tragikus halála óta 
a sajtó igyekszik elmélyíteni 
a köztudatban élő ellentétet 
közötte és volt férje között. A 
gyorsan növekvő Diana-kul- 
tusszal, az őt modern isten
nővé emelő általános hódo
lattal szemben a sajtó Károlyt 
a mesebeli, de reménytelenül 
félresikerült házasság bűntu
datos tönkretevőjeként állítja 
a nyilvánosság elé. A gyász 
napjaiban lenyűgöző volt a 
sajtó igyekezete, amellyel 
napokon át megtöltötte a tv 
több csatornáját és az újságo
kat. A tudósításokat hódolat
teljes hang hatotta át, a her
cegnőt aknasérültek társasá
gában, a háborús sivataggá 
vált Boszniában, AIDS-esek 
és más betegek között mutat
ták, előtérbe állították a hábo

rú áldozatai és a betegek iránt érzett szeretetét és részvétét. 
Ha voltak is Dianának bírálói, az uralkodó vélemény most 
elhallgattatott minden olyan hangot, amely azt állította vol
na, hogy a hercegnőt propaganda-szakértők irányították, 
akik pontosan kiszámították, hogy a maximális népszerű
séghez mikor milyen kérdésekkel kell foglalkoznia, mikor 
kell a sajtó és a kamerák elé állnia. Ha van is igazság ebben 
a felvetésben, a gyász óráiban rivaldafénybe került isme
rősök vallomásai arról árulkodtak, hogy a hercegnő a sajtó 
tudtán kívül álló személyes kapcsolataiban is olyan együtt
érzést tanúsított a szenvedők iránt, ami messze túlment a 
propaganda követelte cselekvés határain.

A walesi hercegről és a trón várományosáról kevésbé 
vonzó képet formált a sajtó. Évek óta csupán dilettantiz
musnak nevezik újabb vállalkozásait és kísérletein élve
zettel gúnyolódnak. A nyolcvanas években az ökológia 
és a környezetvédelem érdekében tett személyes feliépé-
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seivel kiérdemelte a „bolond herceg” elmet. A The Daily 
M irrors jövendőbeli uralkodót a trónuson keresztbevetett 
lábakkal, hátán kaftánnal, kezében müzlis csuporral ábrá
zolta. Egy bulvárlap azon ékelődött, hogy Károly állítólag 
okkult kapcsolatot keresett rokonával, az ír terroristák által 
felrobbantott Mountbatten tengernaggyal. Komoly lapok 
is foglalkoztak ezzel a váddal, Károlyt „excentrikusnak" 
CThe G uardian) vagy „misztikus bolondnak" ( Time M aga
ziné) címkézve. A sajtó már a válást megelőző években 
egyértelműen Károlyt tette felelőssé a házasság felbomlása 
miatt. Kegyetlen, közömbös, hideg férjként állították a kö
zönség elé, aki feleségét beteggé tette és ismételt öngyil
kossági kísérletekbe hajszolta.

Ez a vádaskodás Andrew Morton D iana, her True Story 
(Diana igaz története) c.,
1992-ben, a hercegnő bele
egyezésével kiadott köny
vével érte el első csúcspont
ját. Első ízben itt kapott 
nyomdafestéket a kijelen
tés, hogy Károly alkalmat
lan a királyságra.

Miközben Diana jóté
konycélú munkálkodása 
népszerűségének egyik 
alapját képezte, a herceg 
kezdeményezései nem kel
tettek rokonszenvet, vagy 
visszhang nélkül maradtak.
A közkeletű, ám valótlan 
kép szerint Dianának a sa
ját családján és a királyi csa
ládon túl Károllyal is meg 
kellett küzdenie maga vá
lasztotta társadalmi szerepé
nek érvényesítéséért. A va
lóságban ez a szociális ér
deklődés közös volt, és Ká
roly maga is évek óta fog
lalkozik jótékony kezdemé
nyezésekkel. Csak néhány 
példa az általa alapított in
tézmények közül:
-  The Prince's T ru st-évente 12.000 munkanélküli tovább

képzését segíti.
-  Ih e  P rin ce’s Youth Business Trust -  vállalkozássegítő

alapítvány hátrányos helyzetű fiatalok számára.
-  Ih e  Prince o f  Wales Committee -  a walesi környezet

javítását szolgáló, többezer önkéntes kezdemé
nyezést támogató szervezet.

-  Business in the Community -  vállalkozók, fogyasztók
és önkormányzatok kapcsolatát ösztönzi.

-  Business L eader’s Forum -  a nemzetközi együttmű
ködést szorgalmazza a nevelés, a szakképzés és
a környezetkímélő programok területén.

-  Scottish Business in the Community -  Skócia gazdasági
fejlesztéséért.

-  Prince o f  Wales Institute f o r  A rch itectu re-az építészne
velésért.

(A Business in the Community közösségi vállalkozáso
kat segítő tevékenységéről 1991/1. számunkban közöltünk 
hosszabb beszámolót -  a szerk.) Károly bátran és szenve
délyesen lépett fel a haladást szolgáló, de népszerűtlen 
kezdeményezések érdekében is. A nyolcvanas évek végén 
forgatták dokumentumfilmjét: The Earth in B a la n ce  
(Egyensúlyban a Föld), amely az akkori környezeti csatáro
zásokban jelentős szerepet kapott. Az alternatív orvoslás 
és „barátságos" építészet szükségességéről olyan hallgató
ság előtt tartott előadásokat, akiket a téma személyükben 
sértett; az előre várható ellenállás és gúnyolódás miatt 
ehhez nagy bátorságra volt szükség. Saját, többhektáros 
birtokát, Highgrove-ot szakmai körökben is megcsodált, 
biológiai eszközökkel művelt gazgasággá változtatta.

Szellemi támogatója kez
deményezései nagy részében 
a dél-afrikai születésű író, 
Laurens van der Post, aki ko
rán a szellemi értékek felé 
fordította Károly figyelmét. 
Megismertette ezoterikus ta
nokkal, és ő ösztönözte a her
ceget, hogy mélyüljön el C. G. 
Jung tanulmányozásában. A 
van der Post által közvetített 
antropozófiából elsősorban a 
biológiai-dinamikus földmű
velés és a Waldorf-pedagógia 
került érdeklődésének hom
lokterébe.

A múlt évben a Károly ál
tal kezdeményezett építészeti 
folyóirat, a P erspectives in  
A rchitecture a hercegnek az 
ezredfordulóra készített brit 
terveket elemző írását közöl
te. Ez volt az első kísérlet, 
hogy a társadalmi élet egyik 
vezető közszereplője az ez
redforduló jelentőségének 
mélyére hatoljon. A herceg 
többek közt ezt írta: A z ezred

fordu lóról eddig elhangzott viták nem  összpontosítottak 
an n ak  szellem i jelentőségére, és a  szem élyes és nem zeti 
m egújulásra vonatkozó, benne rejlő  lehetőségekre. Egye
nesen elszom orító, hogy a z  ezredfordu lós bizottság elé  
terjesztett tervek milyen kevéssé veszikfigyelem be azt, am it 
a z  em ber a  csupasz m atérián fe lü l á llón ak  tekint. ..

A szellem i m egújulásnak nem a  fejünkből, hanem  a  
szívünkből kell kiindulnia. Ehhez azon ban  olyan nevelésre 
van szükség, am ely megújítja a  szív intuitív erőit, am e
lyekből később m inden szellem i élm ény kin ő . ..

Az ezred fordu ló nem csak ünnep, d e  kihívás is. Az 
ezer évvel ezelőtt élt em berekkel ellentétben m a alig van 
olyan valaki, a k i a z  igazság új korszakán ak eljövetelét 
várja, am elyben bölcs politikusok irányítják a  kegyetlen
kedésektől, lázadásoktól m egszabadított világot. Én mégis 
azt hiszem, hogy> a  szellemiség egész világra kiterjedőfel- 
em elkedése következik, mert felm erü ln ek olyan vezetőcsil-
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tagok, am elyek egy m agasabb életminőség iránti vágyat 
tükröznek; azokat a  m agasabb kulturális és civilizációs 
értékeket á llítják  helyre, am elyek a  fog y asztás uralta  
világban erkölcsi tám aszt nyújthatnak. Ha a z  ezredfor
duló ezekre a z  érzésekre k ín ál választ, akkor  m essze túl
mutat m agán a z  évfordulón, és életünket alapvetően vál
toztatja meg.

A legutóbbi évek 
sajtóját figyelve az a 
kép rajzolódik az olva
só elé, mintha az a köz- 
társasági mozgalmat 
akarná szolgálni. Való
ban: nem veszítette-e el 
korunkra minden je 
lentőségét az isteni ke
gyelem ből uralkodó 
király eszméje? Minden
esetre fennmaradásá
hoz Károlyban találja 
meg legszilárdabb biz
tosítékát a monarchia; 
szociális és kulturális 
kezdem ényezései a 
munkanélküliség, a haj
léktalanság, a szlömö- 
södés ellen, az egészsé
ges környezetért, ter
mészetelvű orvoslásért 
és mezőgazdaságért, 
emberközeli építészet
ért, az angol költészeti 
örökség fenntartásáért, 
stb. korszerűek és re
ményt keltők. Lehet 
puszta véletlen, hogy 
egy ilyen sors a királyi 
ház sorsával fonódik 
össze, m indenesetre 
elvárható, hogy a hatalmas történelmi és kulturális örök
séget hordozó ország uralkodójaként az ország fejlődésébe 
igazi szellemi erőket tud bekapcsolni.

Károlynak azonban befolyásos ellenségei vannak. A 
szóbeszéd szerint erős nyomás ellenére is megtagadta, 
hogy belépjen a szabadkőművesek közé, részben az anya-

kiránynő, részben Lord Mountbatten utasítására. Ha trónra 
kerül, évszázadok óta ő lesz az első brit uralkodó, aki nem 
névleges feje egyúttal a brit szabadkőműveseknek is. Talán 
épp ez az oka a legfelső körökből is támogatott támadások
nak.

A hercegnő halálának nem várt következménye a köz-
társasági hangulat sajtó 
által szított újabb hullá
ma lett. A lapok a gyá
szoló tömegek nevé
ben kérték számon a 
királyi családtól a 
gyász nyilvános kimu
tatását, ami az udvari 
viselkedésnormákkal 
összeférhetetlen. Ru
pert Murdoch egyik 
lapja, a The Sun kör
kérdést intézett az ol
vasókhoz: inkább elfo
gadják-e a királyság 
fennmaradását, ha Er
zsébet királynőt Vil
mos herceg, Károly fia 
követné a trónon? A 
D aily Telegraph be is 
jelentette, hogy a pol
gárok fele jobban örül
ne Vilmos trónra lépé
sének. Válaszul Károly 
egyik tanácsadója nyi
latkozott: a  szen záció
keltésnek ez  a  m ódja  
csak  fá jd a lm a t  o k o z  
Vilmosnak, ak it sem 
mivel sem lehetne dur
vábban  sérteni, mint 
hogy anyja elvesztése
k o r  a ty jáv a l á llít já k  

szem be. A királyság örökletes rendjén  sem m i nem vál
toztathat. Vilmos m ajd  atyját követi a  trónon.

A tragédiát, a hercegnő halálát sötét erők saját érdekük
ben akarják kihasználni. Hogy ne még nagyobb tragédiával 
kerüljenek szembe, Károly mellett kell kiállniuk azoknak, 
akik vele szellemi közösséget vállalnak.
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