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a Hazafias Népfront főtitkára

ft HAZAFiaS NÉPFRONT ~S I VALLásos EMBER
A Hazafias Népfront-mozgalom minden megnyUvánulásában mindig hirdette,

hogy céljait a hivők és nem-hivők együttműködésével kívánja elén~i.

Csak így lehet megvalósítani a nemzeti egységet, mely alapfeltétele nagy fel
adatok: megoldásának. A népfront-mozgalom célja a nemzet boldog jövőjének a
formálása: a szocializmus felépítése. Ilyen cél csak az egész nemzet együttmun
kálkodásával, a nemzet egységes cselekvésével valósítható meg. Ez az egység pe
:Zig csak úgy valósulhat meg, ha a célban egyetértés van és így saját belátásból,
6szinte meggyőződésből vállalják a résztvevők a közös erőfeszítéseket.

A szocializmus felépítése? Mit jelent ez részleteiben? Olyanok-e ezek a cé
lok, amelyek eléréséért nyugodt lelkiismerettel, önként együttműködhet a hivő

a más hitűvel, vagy az ateistával?

Teljes meggyőződéssel mondjuk, hogy olyanok. Ez rögtön kiderül, ha részle
teire bontjuk a szocializmu,s felépitésének célkitűzéseit, ha legalább néhány voná
sában körvonalazzuk, hogy milyen feladat elvégzéséről van itt szó, milyen mun
kám ,hív a népfront-mozgalom. Ez a legkönnyebben megállapítható, ha kezünkbe
oessziű: a Hazafias Népfront Országos Tanácsa Kongresszusi levelét, amely a fő

célkitűzéseket tartalmazza.

Mindenekelőtt célunk mozgalmunk nevének megfelelően a hazafiúi érzések
ápolása. Nem szorul bővebb magyarázatm, hogyamagyarok, a vallásos emberek
is, tiszta szívvel, emelt fővel vehetnek részt a népfront-mozgalom ilyen tevékeny
ségében. A haza védelmében a török-tatár elleni harcoktól a fasizmussal szem
beni ellenállásig részt vettek az egyházak, a hivők, nemegyszer életüket áldozva a
hazáért. Azt akarjuk, hogy az ifjú nemzedék ismerje meg történelmünket, amely
nek során annyiszor volt a magyarság az emberiség előrehaladásának élvonalában.
De azt is akarjuk, hogy ismerjék fiaink, l'ányaink a mai szocialista hazát is, a ma
alkotásával együtt, amivel ugyancsak a nemzetek élvonalában vagyunk. Legyenek
biiszkék, ha honfitársaink a tudományban, technikában, művészetben, sportban
becsületet szereznek a magyar névnek. Örüljünk mindnyájan, ha szocialista ha
,ánkban új gyárat építünk, új iskolát emelünk, új kórházat avatunk, mert a mi
mdgyar népünk élete lesz ezek által jobb, szebb, emberibb. És tevékeny haza
fisággal járuljunk magumk is hozzá. hogy a nemzet értékei gyampodjanak, hogy
szocialista hazánk fejlődjön. -

Célul tűzte ki mozgalmunk, hogy mindenütt erősítse a társadalmi összefogást
falvaink, városaink szépítésé1'e, lakótel'epeink kényelmesebbé tételére. Hogy jub
bak legyenek az utak, javuljon a világítás, legyen mindenütt egészséges ivóvíz,
több legyen az iskola, óvoda, bölcsőde; gyermekeink egészséges környezetben él
ienek, nőjenek fel, testben, lélekben gyarapodjanak, legyen életük boldog. A mun
kahely, a boltok, a szolgáltatások tegyék lehetővé, hogy az anyák és apák többet
tÖl'ődhessenek gyermekeikkel. A népfront-tanács együttm'ÍÍködés tegye lehe
tővé, hogy az emberek élete a városokban, a községekben kellemes legyen. Ne azt
jelentse a városiasodás, hogy egészségtelenné válik a levegő, a víz, hogy tönkre
teszi az emberek pihenését a járművek dübörgése és az emberek kíméletlensége.

Fogjunk össze lakóterületünk harmonikus fejlődéséért, a munkaalkalmak biz
tosításáért és a közélet tisztaságáért.

Keressük a különböző foglalkozásúak megértésének az útját.

Célunk, hogy belső életünkben a különböző foglal'kozásúak egyetértése alakul
jon ki. Hogya Hazafias Népfront fórumain elmondhassák az emberek gondjukat
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és megismerhessék mások gondjait. Hogy egy modern állam sokféLe viszonyLatá
ban egymássaL érintkező állampoLgárok kikerüLhetetLen érdekellentétei [eiszinre
keriiiienek és az áHamérdek, csoportérdek és egyéni érdek bonyoLuLt összefüggé
seibőL ne kibékíthetetLen érdekellentét alakuljon ki, hanem ezek az ellentétek
megoLdódjanak.

Célumk, hogy derítsük feL azokat a módokat, Lehetőségeket, ameluek népünk
műveLtségének növeLéséhez, ízLésének ieiteeztéséhez vezetnek. Hogy eLérjük: gyer
mekeinkben, a feLnőttekben rejLő értékek kibontakozhassanak. Hogy mindenki
örüLhessen önműveLése eredményeinek és annak, hogy a mi népünk meaoecsiüi
azért, amiveL a nép közös értékeinek gyarapításához hozzájáruL

CéLuL tűzi ki mozgaLmunk, hogy a végzett munka szerint becsüLjük egymást.
Hogy a társadaLmi rangot ne a vagyon, ne a fondorLattaL szerzett hataLom, hanem
a társadaLmunknak hasznára váLó munka adja az embereknek; hogy a munka (fi
zikai és szeUemi munka) hősei Legyenek a LegmegbecsüLt~bb tagjai társadaLmunk
nak, és a csalokat, a könnyen éLőket, a becsüLetes emberek hiszékenységébőL éW
harácsolókat eLitéLjük.

Azt akarjuk, hogy gyermekeink sziileik becsületes erőfeszítéseinek a tiszte
letében, a munka becsüLetében nőjenek feL és becsiüiék: meg, amit öröküL kaptak,
szeressék e hazát és gyarapítsák értékeit.

Hirdetjük a más népek megbecsüLését, más népek értékeinek tiszteLetbentar'tá
sát, minden nemzet jogát az önáLló, szabad fejLődésre. Békében akarunk éLni még a
más társa.daLmi berendezkedésűországokkaL is, éppen ezért összefogunk az erőszakos

hataLmaskodó államok ellen, ameLyek határaiktól messze uralkodni akarnak más
országokon és meg akarják szabni, más népek hogyan éLjenek.

Ezzel szemben együttműködünk mindazon áHamokkal, ameLyek a népek sza
badsága érdekében Lépnek [el. a nemzetközi fórumokon. Az a véLeményünk, hogy
az emberiség rettenetes pusztító fegyvereinek korszakában a 'vitás kérdéseket nem
Lehet a fegyverek szavával eLdönteni. Az atomkorszakban ez az emberiség ön
gyilkossága Lenne.

Azért építjük a kizsákmányoLó vagyontóL menies szociaLista társadaLmat, mert
meggyőződtünk az ember ember áLtaL történő kizsákmányoLásának eLnyomorító,
igazságtalan voLtáról, mert ez az aLternatíva nyomort és szen'L'edést hozott és hoz
ma is a népekre, egyes kiváLtságosok dúskáLása meLLett.

Azt akarjuk, hogy társadaLmunkban folytatódjék az egy főre jutó termeLés
nÖ'L'ekedése, növekedjék az anyagi javak bősége. Hogy a nők teLjes társadaLmi
egyenjogúsága vaLósuLjon meg. Hogy fiataljaink tetszés szerint műveLődhessenek.

Hogy az éLetben megfáradtakra kellemes, gondtaLan öregség várjon. Hogy a testi
bajok gyógyítása fejLődjön, egészségügyi intézményeink gyarapodjanak, szociáLis
gondoskodásunk erőteLjesebb Legyen.

Be kelt ismerni, hogy ezeknek a céloknak: a megvaLósítása érdekében még sok
a tennivaLó, jut még az utánunk következő generáC'Íónak is.

De úgy gondoLjuk, hogy ezeknek a célokmak: a szoLgáLatát jó lélekket vállal
hatja hivő és nem-hivő egyaránt.

A mi céLjaink a Magyar SzociaLista Munkáspárt X. kongresszusának szocializ
must építő programjára támaszkodnak. De programunk nem azonos ezzel a prog
rammal, hanem annáL kevesebb. Nem ellentétes veLe, de nem meríti ki teljesen.
PáTttag az Lehet, aki a marxizmus-Lenini,zmus világnézetét vallja és ez párt-prog
ram. A népfront a hivőket is munkára ltívja a fenti célok: eLérése érdekében, nem
vehette tehát programjába az ateizmust, nem követeLhet munkásaitóL teLjes világ
nézeti egységet.

De a Hazafias Népfront-mozgalmat a párt vezeti, mert a párt a szociaLizmus
építésének vezető ereje, az a hatalmi központ, amely az iránymutatásban és a~

megvaLósuLás megszervezésében legbiztosabb támpont.
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A párt tudja, hogy a szocializmus t csak az egész nép, a párttagok és a pár
tonkioűliek: összefogva építhetik fel. A párttagok és pártonkíviiliek ezen szövet
ségének kerete a Hazafias Népfront-mozgalom.

Elfogadható-e a hivők részéről az együttműködés, a párt vezette népfrontba;
a fenti célok elérésére, végső soron a szocializmus megvalósításáért?

Valaki cinikusan azt mondhatná, hogy nem fogadható ugyan el, de nincs más
alternatíva. Lehet, hogy ebben is van valami igazság.

De én· mégis a kérdés másik oldalát világítanám meg. Miért ne lenne elfo
gadható egy hivő katolikusnak a nép javát szolgáló programban való együttmű

ködés egyrészt más hitű hivőkkel, másrészt a nem-hivőkkel is.

Hiszen az egyháznak kezdettől fogva volt szociális tartalma. A szegények hi
teként indult és történelme során is számtalanszor állt ki a nép igaza mellett.
Azokban a korszakokban tudta megnyerni ez embereket, amikor nem a földi hiú
ságot követte (mert volt ilyen korszaka is), hanem a földi iga.zságtalanság ellen
lépett fel.

Igaz, hogy úgy próbálta meg az igazságtalanság elviselését, hogy türelemre
intett. A· marxizmus meg lázadásra izgatott. De a cél ugyanaz: valamiképpen
kimgadni az embert az elnyomás hatalma alól.

Volt olyan korszak, amikor a hit szerint boldoggá tett a szenvedések tűrése.

De ha erre megérett a történelem, akkor magának az igazságtalanságnak a meg
szüntetése az út. Valamikor tehetetlenségében az ember csak a túlvilágra apellál
hatott a boldogság keresésében, de nem indokolt az együttműködést visszautasí
tani azokkal, akik még a Földön akarják megvalósítani a boldogságot - vagy
legyünk szerényebbek: a boldogabb életet.

A társadalmi igazságtalanságok: megszüntetésére az egyház sok helyen össze
fog a szocialistákkal, a kommunistákkal. Hát akkor ott is összefoghat ilyen épí
tésre, ahol a jó alapot már megtalálták és a továbbfejlődésről van szó.

A kereszténység humanista inditékú vallás, az emberért indult harcba. Mi
marxisták is azt mondjuk, hogy mindaz, amit csinálumk az emberért van. Az
emberért való szolgálatban tehát együtt haladhatunk. Még akkor is, ha a lét
végső kérdéseiről másképp gondolkozunk. Hogy úgy mondjuk: elveink fenntar
tása mellett. A népfront kezdettől fogva a különböző világnézetűek összefogása
volt valamely közös cél érdekében.

Kezdetben ez a cél a fasizmus elleni harc volt, azután a békekötésért, a má
sodik világháború befejezéséért folytatott harc, később a földosztásért vívott
csata. Még később a kizsákmányoló tulajdon elleni fellépés volt a népfront-ösz
szefogás alapja, és ami ennek eredménye: az állami ipar, a kollektív mezőgaz

daság meateremtése. Most pedig a szocializmus teljes felépítése a közös cél. Mind
ez a magyar nép jóléte, a nemzet boldogulása, a szebb jövő érdekében.

Az a politikai tömörülés, amely a Hazafias Népfrontban testesül meg, mindig
fontos alkotórészeként tartotta számon a nép jólétével törődő egyházakat, és a
nemzeti összefogás mindig nélkülözhetetlen részének tekintette a vallásos ern
bereket. Nekem személyes meggyőződésem" hogya hivő ember minden belső ví
vódás nélkül, hitének megtartása mellett is, teljes lendülettel vehet részt népünk
szebb jövőjének, a szocializmusnak építésében. A népfrontban megtestesülő po
litikai összefogás, az összehangolt építőmunka, a felelős kiizélet, semmi összeüt-
közésben nincs a vallásosak meggyőződésével, világnézetével. .

Hazafiúi érzése, népének szeretete minden magyar embernek azt sugallja, hogy
a népfront-mozgalomban megvalósuló közös munka örömében ó is osztozzon. Ezért
tiszta szívvel <hívjuk sorainkba, a népfront táborába a vallásos embereket.
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