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Mozga~mas és politikai eseményekben gazdag negyedév áll mögöttünk és
részben még előttünk. Március 17-e a kezdő és június 15-e a befejező napja en
nek a kereken három hónapos évad nak, amelynek különös közéleti je~entőségét

három fontos és az ország minden állampolgárát érdeklő és érintő esemény ad
ta, illetve adja meg.

Az első ilyen közéleti esemény a Magyar Szocialista Munkáspart március
17-én elkezdődött XI. Kongresszusa volt. Ez a kongresszus közvetlenül és első

sorban természetesen a párt tagságát érintette. Küldöttei révén ez a tagság tette
mérleare az előző kongresszus óta végzett munkáját és határozta meg politikai
programját a jövőre nézve. Ez a jelentős manifesztáció azonban közvetve érin
tette az ország egész lakosságát és nagy érdeklődést váltott ki szerte a világon.
Ér'thető ez, hiszen a párt a· magyar politikai és közélet legfontosabb irányító
tényezője, ugyanakkor azonban -amint ez a kongresszuson elhangzott felszóla
lásokból, valamint a hivatalos nyilatkozatokból és határozatokból is kiderült 
a kitűZött célok megvalósításában az ország egész lakosságának közreműködé

sére, észrevételeire és kezdeményezésére is számítanak.
A hivő embert pedig, túl a fölvetett társadalmi célkitúzéseken, magától érte

tődően az is érdekli, hogy miként találja meg helyét ebben a társadalomban,
amelynek ő is dolgozó, közremüködő tagja és milyen méltánylásra talál ez a
munkája, amely nem csekély mértékben járult hozzá azokhoz az eredmények
hez, amelyekre az elmúlt hetekben és hónapokban oly gyakran történt utalás és
amelyekre méltán lehetünk mindnyájan büszkék. Egy, az ateizmus ideológiájának
elkötelezett párt kongresszusától persze senki sem várhatta, nem is várta, hogy
a hit problémáival, gondjaival foglalkozzék. De hogy a párton kívüliek sok
milliós táborán belül ez a minden bizonnyal ugyancsak milliós nagyságrendű ré
teg nem kirekesztett és nem elfelejtett csoportja a közös magyar haza polgá
rainale, azt mindenképpen megnyugtatóan bizonyította az a néhány nagyon fon
tos mondat, ami a legilletékesebb helyről, a párt főtitkárának, Kádár Jánosnak
ajkairól hangzott el előadói beszédének keretében. Kádár János a többek között
ezeket mondotta:

"A szocializmus híveinek köre nálunk messze túlterjed a párt keretein. Tár
sadalmunk túlnyomó többsége saját tapasztalatai alapján meggyőződött a párt
politikájának helyességéről, a szocialista célok nagyszerűségéről, arról, hogy azok
az egész nép, a nemzet érdekeit szolgálják. A szociali.~ta építés kiteljesedésével
szélesedett, szocialista tartalommal telítődött a magyar nép minden haladó és al
kotó erejét, párttagot és párton kívülit, ateistát és hivőt, minden nemzedéket
tömörítő társadalmi összefogás a közös célokért.

Megelégedéssel szólhatunk arról is, hogy Magyarországon az állam és az egy
ház viszonya rendezett. Az egyházak hitelveik feladása nélkül megtalálják he
lyüket a szocialista társadalom viszonyai között. A hivő emberek megbecsült ál
lampolgárokként vesznek részt a szocializmus épitésében."

Hivatalos felmérések szerint máSfél millió tv-készülék volt nyitva az ország
ban azon a március 17-i, hétfői délutánon, amikor a televízió Kádár János elő

adói beszédét közvetítette s a sok millió érdeklődő néző. között minden bizony
nyal ott voltak azok a hivő emberek is, akikről az előbb szóltunk és akik meg
nyugvássa.l hallgathatták a fentebb idézett szavaka.t, hiszen meggyőződhettek

róla, hogy ezután sincs akadálya, hogy összeeg'yeztessék azt a kettős hűséget,

amelyet annak idején már a megboldogult Czapik Gyula érsek megfogalmazott
és amely egyaránt köti őket a hazához és Krisztus alapította egyházukhoz. Eb-
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ben annál is inkább bízhatnak, mert hiszen függetlenül ezektől a hivőkre és az
egyházra vonatkozó mondatoktól, a kongresszus minden egyéb megnyilatkozása
arról tan'!lskodott, hogy a párt töretlenül akarja továbbvinni azt a politikai vo
nulat, amely az elmúlt években olyan eredményesen mozdította elő nemcsak az
ország soha azelőtt nem tapasztalt gazdasági jöllendülését, de a lelkek megbé
kéléséi és fokozódó jó közérzetét is.

Ami pedig a kétségkívül továbbra is fennálló és meg nem szüntethető ide
ológiai ellentéteket illeti, alighanem a magunk részéről is fenntartás nélkül el
fogadhatjuk Lukács Józsefnek a Világosság címú materialista világnézeti folyó
irat főszerkesztőjének megfogalmazását, amelyet a felszabadulás 30. évfordulója
alkalmából írott tanulmányában olvashatunk. Lukács József megelégedéssel ál
lapítja meg, hogy szerkesztőségü'k munkája teljes összhangban volt a pártkong
resszusok irányvonalával, nevezetesen: "Ideológiaí kompromísszumokra való tö
rekvés nélkül, differenciáltan és a marxi-lenini történetiség szellemében kritikaí
lag elemezve a vallást és a vallásosságot, világosan érvényre juttatni a dialek
tikus és történelmi materializmus ateista aspektusát s ugyanakkor bizonyítani,
hogy ez a magatartás nem hogy kizá1'ná, de előmozdítja a nemzetközi és a ha
zai párbeszédet a gyakorlati-politikai együttműködés talaján. Hibás és káros az
olyan ateista álláspont, amely kizárja ezt a dialógust, mint ahogy önmagát szün
teti meg az a párbeszéd, amelyben a felek lemondanak világnézetükről, - ate
izmusukról, illetve vallásosságukról. A gyakorlati és az elméleti feladatok össze
kapcsolódnak a j~lenben, amelyért felelősséggel tartozunk. A világnézeti vita te
kintetében azonban - álláspontjaink. fenntartása és konfrontációja mellett - a
végső döntést a történelemnek kell átengedni."

Igen, ez a közös felelősség az, ami. ~lkalmas lehet, sőt alkalmas kell, hogy
legyen arra, hogy túl a világnézeti küZönbségeken, egyesítsük erőfeszítéseinket

az emberek javának szolgálatában idehaza éppen úgy, mint a világ minden em
berének szolgálatában akkor, amikor a béke és az emberi haladás ügyéért fára
dozunk. A felszabadulási évforduló számtalan személyes hangú megemlékezése
bizonyára alkalmas volt arra, hogy azokban is tudatosítsa a háború iszonyatát,
akik olyan ezerencsések - és számuk hála Istennek egyre inkább szaporodik
-, hogy nem kellett átélniük.

A felszabadulás 30. évfordulójának megiinneplése volt a második nagyfon
tosságú közéleti és' társadalmi eseménye annak a három hónapos "politikai évad
nak", amelyről bevezetőül szóltunk, és amelynek záró napjaként június ts-ét
említettük. Erre a napra írták ki az országgyűlési választásokat, amelyek szin
tén nagy jelentőséggel bírnak hazánk minden lakosa szempontjából. A válasz
tások gazdája, mint tudjuk, a Hazafias Népfront-mozgalom. A pártkongresszus
határozata külön is kiemeli a Hazafias Népfront. nagy jelentőségét. Ez az a ke
ret, amelyben világnézeti különbségektől függetlenül fejthetnek ki közéleti te
vékenységet mindazok, akik úgy érzik, hogy mindennapi kenyérkereső foglalko
zásukon túl, önzetlen, közéleti tevékenységgel is szolgálhatják honfitársaik bol~

dogulását, egyre emberibb életét. Mire ezek a sorok megjelennek, országszerte
lezajlottak már a képviselői jeZölőgyűlések, amelyeken minden, a közélet iránt
érdeklődő állampolgárnak lehetősége volt rá, hogy hangját hallassa, véleményét
elmondja. Bízunk benne, hogyaválasztások során olyan parlament kap megbí
zást, a következő, immár öt esztendőre, amely méltón képviseli majd nemcsak
az ország lakosságának érdekeit, hanem legnemesebb, humanista törekvéseit is.
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