
A NEMZET EGYSÉGE 

A nemzet egysége és a politikusok egysége két külön-
böző dolog. A politikusok néha a legjobb akara t ta l is eltévesz-
tik a mértéket. Tiszteletre méltó meggyőződésük elvi alapjáról 
az egység megteremtésének feltételeit fontosabbnak l á tha t j ák , 
mint magá t az egységét. A. politikusok azt hihetik, hogy az 
egységet formulákban ta lá lha t ják meg. A nemzet tudja , hogy 
az egység a szívekben és lelkekben él, – csak fel kell ébresz-
teni és tudatossá kell tenni. A nemzet tudja , hogy az egység 
egymás kölcsönös megbecsülésében és abban a munkakészség-
ben él, amely lelkesen, de ugyanakkor józanul mindíg csak azt 
nézi, ami valóban szükséges. A nemzet egysége nem sandít 
kétfelé, nem keres sem érvényesülést, sem mást, de meg aka r j a 
találni és meg aka r j a t a r t an i önmagát . 

Amikor a jóakara tuak bátor és cselekvő összefogásá-
ról beszélek, eszembe ju t az, amire a „legnagyobb magyar” 
taní tot t bennünket. „Sokat tenni és keveset látszani. Előállni 
és mégis másnak engedni át az elsőséget. Legtöbbet áldozni 
és legkisebb köszönetet sem várni. Mélyen a szívben hordozni 
a honért buzgó vér t és ne csak az ajkon pengetni a hiú szót.” 
Szeretném ezeket a feledhetetlen szavakat mindenkinek a szí-
vébe vésni, a lelkes buzgólkodóknak éppen úgy; mint azoknak, 
akik elégedetlenek vagy türelmetlenek, akiknek kevés vagy 
éppen sok az, ami történik. De szeretném belevésni azok szí-
vébe is, akik kedvetlenek, akik félreállanak. Nem a szemé-
lyükre és. szereplésükre van szükség, de munká juka t és közre-
működésüket ők sein t agadha t j ák meg. Ennek a nemzedéknek 
az a kötelessége, hogy mindenki odaálljon, ahol lelkiismerete 
és képességei szerint segíteni tud. 

Bárttossy László 
(Szombathelyen, 1944. június 25-én 

elmondott beszédéből) 

* 

* 

Ha házunk fedelét tűz fenyegeti, nem lehet azon perle-
kedni, ki üljön az asztalfőn és milyen abrosszal terí tsünk. Ma 
az országban nincsen senki, akinek erkölcsi joga volna arra , 
hogy a maga kisebb vagy nagyobb közösségében kizárólag a 
maga elgondolásait erőszakolja. Ellenben mindenkinek egyfor-
mán kötelessége, hogy minden kérdésben, legyen az tárgyi 
vagy személyi jellegű, elfogulatlanul a legjobb megoldást ke-
resse és segítse. Ma új gondolatok, új eszmék megvalósítása a 
cél. Nincsen visszásabb annál, mint ha új eszményeink meg-
valósítását régi – s vall juk be : mél tat lanná vált – politikai 
módszerekkel kerget jük. 
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