
Igen, a lényeges éppen az, hogy a s z o c i a l i s t a n e m z e t i e g y s·é g
l' Ő l beszélhetünk - ennek a jó útján járunk, céljaink, módsze1'eink világo
sak, egyértelműek, a nép erősödő hatalmát szolgálják. Ma már a kommunis
táknak nem kell magyarázniok a népfrontpolitika lényegét, párttagot, pár
tonkívülit, ateistát, hivőt összefogó erejét. A párt vezetését, szövetségi poli
tikáját egész népünk elfogadja, politikai gondolkodásának, mindennapi cse
lekvésének alapja lett ez a szövetségi, ez a népfrontpolitika. Jó tudnunk,
hogy ennek a népfrontpolitikának gyökerei a két világháború közötti véres
éve/dg nyúlnak s jó tudnunk, hogy azoknak a véres éveknek az áldozata
nem volt hiábavaló. Aldozatok, nehéz tévedések után ezeknek az évtizedek
nek a termése is beérett. Ezért tudtunk újra munkához látni 1944, 1956 után,
ezért hivatkozhatunk az elmúlt évtized belpolitikai, gazdasági, nemzetközi
eredményeire.

Jó, bíztató, szilárd eredmények ezek, a párt szövetségi politikájának
eredményei, az egész ország összefogott, szívós munkájának eredményei. Igy
haladunk előre a szocializmus útján a szocialista nemzeti egység útján. Szo
dalistává válik a mi népünk s ez a történeti változás őrzi nemzeti létünket;
a magyar nép életének, múltjának minden értékét. jövendő fejlődésének min
den lehetőségét. A dolgozó osztályok egysége az alapja a nemzeti egységnek
s ez a szocialista politika emelte a ?nagányos maquar népet a nemzetek erős

szövetségébe, a szocialista államok szövetségébe. Szekfű szavaival - valóban
forradalom után vagyunk, a nemzeti, a társadalmi lét magasabb fokára lép
tünk - a szocialista nemzeti egység útján.

ISTEN HAMIS KÉPE

Egy napon több ateista értelmiségivel vitatkoztam. Ok tagadták Istent, s én
hallgattam őket. Ekkor sajátságos benyomásom támadt: azt tapasztaltam, hogy
amit ők elutasítottak, azzal én is tökéletesen egyetértettem, anélkül, hogy hitemet
bármi módon megtagadtam volna. Hagytam, hogy az eset így fejeződjék be, de
magatartásom továbbra is foglalkoztatott. Szeminarista koromban bizonyára har
coltam, érveltem, hevesen vitatkoztam volna. Mi történt hdt velem? Később [et
ismertem közönyöm okait: az az Isten, akit ők a jelenlétemben cafatokra téptek,
nem is az én Istenem volt. Nem Jézus Krisztus volt ez, hanem csak egy karika
túi'a, egy bálvány, s ezt a hamisitványt ők éppoly elviselhetetlennek tartották, mint
én! A "mi hitünk "más" volt! Mégis nyitott kérdés marad a következő: hogyan
lehetséges, hogy jóakaratú emberek (sokan közülük keresztény környezetben nevel
kedtek!) ilyen torz képet alkothattak hitünkröl? Hogyan lehetséges, hogy ekkorát
tévedhettek a mi Istenünket illetően? Erre a kérdésre csak egyetlen válasz van,
és az valamennyiünket mélységes lelkiismeretvizsgálatra kényszerít: mi magunk
adtuk nekik ezt a képet. Szemükből kiolvas hattam azt a benyomást, melyet ben
nük keltettünk, s az, amit tekintetük tükrözött, éppenséggel nem volt valami lel
kesítő! Nem a mi hibánk-e, ha ilyen hamis képet alkottak maguknak arról az
Istenről, akit a Szeretet képévé kellett volna nyilvánítanunk?

(J. C. Barreau: La foi d'un paien)
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