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SARLÓS ISTVÁNNAL
A HAZAFIAS NÉPFRONT VI. I<ONqRESSZVSA ELŐTT

Egy régebbi nyilatkozatában. a szövetségí politika és a népfront-mozgalom
időszerű kérdéseiről szólva, Sarlós István, a Hazafias Népfront főtitkára azt hang
súlyozta, hogya társadalmi fejlődés, a szocializmus építésének hazaí:' tapasz
talatai, valamint a közös célokat vállaló nemzeti egység erősödése folytán fel
számolódtak a társadalmat megosztó, alapvető nézetkülönbségek. Abban ma már
az állampolgárok többsége egyetért, hogy szocializmust akar, jobbat akar, mínt
azt a tegnap vagy tegnapelőtt tükrözte, a napjainkra kialakult gyakorlatot kí
vánja folytatni és érvényre juttatni a jövő valamennyi aspektusában. A hivő

embe: is természetszerűleg-irészt vesz az országos gondok megoldásában, az azo
nos erdekeket szolgáló munkában, hiszen a létrehozott anyagi és szellemi ja
vakból ő éppúgy részesedik, az egyén és a közösség boldogulása őt éppúgy fog
lalkoztatja, a kollektíva aktív tagjaként mind teljesebbé váló, harmonikus sze
mélyiség kialakítása számára is éppoly fontos, mint azon munkatársaí, kollé
gái, partnereí számára, akik más világnézetűek.

Amik megmaradtak az ellentétekből, azok legkevésbé sem a szocializmus
vállalásának dilemmájából adódnak, hanem elvi, ideológiai differenciákból, ame
lyek marxisták és keresztények, hivők és nern-hívők közt voltaképpen lé
nyegi, de nem döntő választóvonalat képeznek. Ez azonban - mint napjaink
példái mutatíák - egyáltalán nem zavarja azt a párbeszédet, amit elsősorban

a cselekvésben való egyetértés, a konkrét helyzetek elemző feltárása táplál,· a vi
lágnézeti széthúzás szándéka nélkü!.

A Hazafias Népfront VI. kongresszusa olyan időszakban ü! össze, amikor
megszaporodó gazdasági teendőink, országépítő feladataink végzéséhez a népi
nemzeti összefogás eddiginél hathatósabb erejére van szükség, amely magában

. hordozza a nehézségeken való túljutás. a sikerek lehetőségét.További előrehala

dásunk záloga tehát a nemzeti egység szorosabbra fűzése, a szocialista demok
rácia kiterjedtebb érvényesítése és a felelősséggel folytatott párbeszéd elmélyítése
a különböző világnézetű emberek közt. Sarlós István erről - már említett nyilat
kozatában - a következőket mondotta: "Ha a szocialista tudat nagy fejlődését

mi.nden kérdésben adottnak veszik, s nem számolnak tényleges nézetbeli különb
ségekkel. és gépiesen értelmezik a társadalom egységét, akkor megesik. hogy in
kább csak monológok folynak viták helyett. Pedig a közéletünket. társadalmun
kat érintő minden fontos kérdésben eszmecserére van szükség, a nézetek szem
besítésére és meggyőzésre. Az ilyen jellegű eszmecserékhez megvan a szükséges
légkör." , .

A dialógus az élet követelménye, megfelel a társadalom haladási irányának
és egyetemes szempontjaínak. A rendszeres és őszinte konzultációk közös dolga
inkról nemcsak a tapasztalatok, a gondolatok kölcsönös megismerésének a forrá
sai. hanem a nagykorú állampolgár felelős, elkötelezett magatartásának, a véle
ményt formáló ember tiszteletének újabb jelei is.

n:öZÉRDEIi ÉS EGYETEMESSÉG

- Miben látja a Hazafias Népfront
VI. kongres.szusának jelentőségét az or
szág, társadalmunk .életében?

Bizonyára megérti, hogy innen
belülről, vezető tisztségviselőként ne
héz erről beszélnem. Talán túl termé
szetesnek is hat a kívülálló szemében,
ha én mondom azt, hogy nagy [elentő-

ségűnek tartom, fontosnak érzem ezt a
kongresszust mind a Népfront, mind az
egész társadalom szempontjából. De 
azt hiszem - a tőlern független té
nyek ugyanezt bizonyítják. Az ország
politikai intézményrendszerébe szerve
sen beilleszkedő népfront-mozaalomnak
több, mint 4000 bizottsága működik. A
népfront-bizottsági tagok száma mínt
egy 120.000. A választott testületek te
vékenységét csaknem' 5000 munkabí-
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zottság egészíti ki. A népfront-rnozga
lom munkáját segíti 15.656 lakó- és
utcabizottság is. Csupán ezek a szer
vezeti keretek közel félmillió állampol
gár számára nyújtanak lehetőséget a
közéletbe való bekapcsolódásra. Elkép
zelheti, hogy akkor a kongresszust elő

készítő gyűléseinken, ahol megvitatták
a népfront 'eddigi tevékenységet és új
raválasztották a Hazafias Népfront he
lyi bízottságaít, mílyen mértékű volt a
részvétel. 30.000 ember fejtette ki vé
leményét 450.000' állampolgár előtt 
ennyien. fértek be, de nem kevesen
szorultak ki a helyiségekből! -, osz
totta meg velünk gondjait, ajánlotta
föl segítségét helyi kérdések rendezésé
hez és egyúttal hangot adott országos
ügyeket érintő észrevételeinek is.

Az esetek többségében főként telepü
lésfejlesztési gondok, a növekedés igé
nyei - hűtőház, óvoda, új boltok lé
tesítése, vízellátás, csatornahálózat és
utak építése stb. - vetődtek fel, mínd
az, ami az embereket saját, szemé
lyes életükben is leginkább érdekli, de
kihatással van a közösség egészére is.
Mi ezt míndenütt a bizalom megnvfl
vánulásának, a jó közérzet fokmérőjé

nek tekintettük. Az emberek általában
akkor merneknyíltan beszélni egyéni
töprengéseíkről, egyesek szemében ta
lán magánügynek túnőpanaszokat szó
vá tenni, ha a politikai légkörrel elé
gedettek, egyetértenek altalános társa
dalmi cél iainklcal. Hogy most az ún.
"nagypolitikával" kev-esebbet toalalkoz
tak és inkább a lokális baiok-ügvek
kerültek előtérbe, arra is figyelmeztet,
hogy a helyi vezetőknek ezután még
jobban számot kell vetni a lakosság
igénveivel. kéréseivel s állandóan vízs
gální kell a felmerülő szükségleteket
és kielégítésük módiait.: Sokan ismer
tették a VI. konzresszusra kidolgozott
témáinkhoz fűződő gondolataikat. szá
mos hasznosítható megjegyzést, javas..
latot tettek.

A kongresszus elé visszük azokat a
tapasztalatainkat, amelyeket ezeken az
előkészítő gyűléseinken szereztünk, azo
kat a benyomásainkat és jelentésein
ket; amelyek a résztvevők hangulatát.
egészséges törekvéseit tükrözik és teen
dőinkkel kapcsolatos nézeteiket kifeje
zik. Természetesen soros feladataink
ról, az elkövetkező évekre szóló tenni
valóinkról sem feledkezünk meg. A
Hazafias Népfront öt témát bocsájtott
vitára a kongresszus előtt. Az ezekkel
kapcsolatos hozzászólásokat, észrevéte
leket, kritíkákat feldolgoztuk és az
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egyes témák anyagának végső formá
ba öntésénél figyelembe vesszük, illet
ve velük a tervezetet kiegészítjük. "A
Hazafias Népfront közjogi tevékenysé
ge" a mozgalom feladatait határozza
meg az országgyűlés, a kormány és a
tanácsok munkájában, a "Gazdaságunk
erősítésével a nép jólétéért" a gazda
ságpolitikában és gazdaságirányításban
adható segítségünket méri föl, a nép
front művelődéspolitikai munkásságát
tárgyaló a társadalom műveltségí szint
jének, általános kultúrá]ának emelésé
ért folytatott erőfeszítéseinket rögzíti,
egy következő a népfront szerepét kör
vonalazza a szocialista demokrácia fej
lesztésében és külön vitaanyagót szen
teltünk a szocialista nemzeti egység
teljes kibontakoztatásárói szóló témá
nak is. Ezek a témák a kongresszus
napirendjén is szerepelní fognak; ott
ismét alkalom nyílik arra, hogy ki-ki
álláspontját kifejtse felszólalásában és
javaslatokat nyújtson be egy-egy kér
déskörrel kapcsolatban.

- A vitára bocsájtott témák alapján
vá1'ható-e, hogy a mozgalom megbízást
kap új funkci61c viselésére, illetve to
vább bővül a mozgalom működési te
rülete, szé.lesedik tevékenységi bázisa?

- Az elmondottakból az következik,
hogy fokozódnía kell a népfront társa
dalmi, politikai szerepének az ország
életében. Azon vagyunk, hogy a nép
front tevékenysége minden területen
mélyüljön, elsősorban meglévő funkció
it lássa el közmegelégedésre s ne kre
áljunk újakat addig, amíg egyrészt az
eddigiekkel nem boldogultunk a ma
gunk mércéje szerint, másrészt pedig
nem élvezzük a lakosság még széle
sebb tömegeinek aktív támogatását.
Mindenképpen helytelenítjük azt a
még kísértő nézetet, hogy a nénfront
funkciója kimerül az országgyűlési és
tanácsi választások lebonyolításában.
Nem. A népfront dolgát mí nagyon
komolyan vesszük, hiszen ha jól funk
cionál, az egész magyar nép, a társa
dalom minden osztályának és rétegé
nek hangját tolmácsolta.

Ez persze korántsem jelenti azt, hogy
a népfront valamiféle "párt-szerepet"
vindiká1na magának. Mi a Magyar Szo
cialista Munkáspárt politikájának szer
ves részét képező szövetségi politikát
akarjuk mind következetesebben érvé
nyesíteni a gyakorlatban, a nem mar
xista vagy vallásos állampolgárt is
megnyerve az egyenrangúak és -jogúak
közös cselekvésének. Abból indulunk ki,



hogy az eltérő felfogás nem szemben
állás: "aki nincs ellenünk, az velünk
van"; a vallásosság megfér a társada
lom összességét mozgósító céljainkkal,
az emberi boldogulast .szolgáló mun
kánkkal, sőt, bizonyos általános embe
ri, humanizáló vonásai - becsületes
ség, áldozatkészség, segítségnyújtás stb.
- a vallásos 'embereket még jobban
aktivizálhatják. Nem keressük a politi
kai összeütközést a más meggyőződé

sen levőkkel. szorosabbra akarjuk fűz

ni a kapcsolatokat állampolgár és ál
lampolgár között, a közös otthon-te
remtésre hívunk mindenkit, akinek fon
tos a hazája, a népe sorsa, az országá
nak és családjának jövője. Senkinek
sem míndegy, mit hagy örökül fiainak
és lányainak, hogyan fognak élni gyer
mekei a fejlett szocialista társadalom
ban.

Ezért szeretnénk - maradjunk egye
lőre kongresszusi témáinknál -, hogy
fő programunkból, a fejlett szocialista
társadalom építésének történelmi fel a
datából a népfront a jövőben még na
gyobb részt vállaljon, hogy a szecialis
ta demokrácia kiszélesítéséért szorgal
mazza a tömegeknek a közélet irányí- .
tásába való bekapcsolódását, hogy a
szocíalísta közfelfogás terjedése termé
szetessé, az emberek elsődleges köte
lességévé tegye a jó munkát, a példa
adó magatartást és a hasznos közéleti
cselekvést. Azt szeretnénk, hogy a nép
front míndenütt nívósan szolgálja a
magas fokú művelődést és testkultú
rát, járuljon hozzá továbbra is az ál
tala elindított, írnmár két országos ki
terjedésű mozgalom - az Olvasó Nép
ért és a Honismereti mozgalom - fej
lesztéséhez. élessze az igazi hazafiság, a
magyarság-tudat szellemét és a világ
ban-emberiségben gondolkodást.

-. Véleménye szerint megfelelő-e a
kapcsolat a kormányzat és a népfront
mozqalott: között? Nem volna-e idősze
rű újabb fórumokat, kereteket biztosi
tani ahhoz, hogy a népfront nagyobb
hatósugárban dolgozha.~son, még kiter
jedtebben érvényesitse egyfelől a moz
galom programjának célkitűzéseit, más
felől az emberek véleményit, beleszó
lását a közügyekbe?

- A kapcsolat jó, de ez nem jelenti
azt, hogy nincs rajta javítani való.
Nem is akarunk a tökéletesség pózá
ban tetszelegni. Ahol munka, felelős

ség, ügyintézés van, csak ott akadnak
hibák is; ahol cselekednek, ott bukkan
hatunk mulasztásokra is. Ami a kor-

mányzat és a népfront kapcsolattartá
sában hibaként vagy hiányosságként
róható fel, azt mind magunkra vezet
jük vissza. Nem vagyunk eléggé kez
deményezőek, nem vagyunk eléggé igé
nyesek magunkkal szemben, néha rosz
szak a reflexeink egy-egy probléma
láttán vagy éppenséggel megkésnek a
reakcióink, amikor pedig határozott ál
lásfoglalásra volna szükség.

Néhány tároával leülönösen jó együt
tes munkát valósítottunk meg eddíg:
az oktatás- és művelődésüggyel, laz
ígazságügy-, a mezőgazdaságí és élel
mezésügyi valamint az építésügyi és
városfejlesztési minisztériummal folyta
tott párbeszédeink pozitív eredménye
ket hoztak, sokoldalúan igazolták a kö
zös tevékenység társadalmi hasznát.
Közreműködtünk a környezetvédelmi és
környezetfejlesztési törvény, az ifjúság
védelmi törvény, a családjogi szabá
lyok megalkotásában, a tanácstörvény
előkészítésében, mint ahogy részt vet
tünk a parlament valamelyik követke
ző ülésén napirendre kerülő közműve

Iődési törvény megszövegezésében is. De
lehetőségeinkhez mérten segítettük az
idén kezdődött ötödik ötéves terv kidol
gozását is, már az előkészítés szakaszá
ban (1974-75), amikor javaslatokat gyűj

töttünk a terv szempontjaihoz, ankétok
során találkoztunk egy-egy megye la
kosságának képviselőivel, hogy megbe
széljük a terv koncepcióját és a helyi
feladatokat. Ebben az évben falugyűlé

seket tartottunk, amelyeken a falvak
fejlesztési elképzeléseit tárgyaltuk meg
a megyei tervek tükrében.

Úgy látjuk azonban, hogy a jövőben

a népfront központi testületének szé
lesebb körben kell majd együttműköd

nie a központi állami szervekkel, job
ban bele kell folynia a kormányzati
munkába, hogy az állampolgárok észre
vételeit, javaslatait időben és közvetle
nü! hasznosítani tudják Intézkedéseik
ben, rendelkezéseikben. E téren is e
lőbbre kell lépnünk. Az elkövetkezendő

években a népfront nemcsak támogatni
vagy tanácsolni akar, hanem maga is
kezdeményezni fog. Teremtődhet olyan
szituáció, hogy megbízzuk a bizottsá
gaínkat, dolgozzák ki egy-egy javasla
tunkat a kormánynak. Ezután is töre
kedni -fogunk arra, hogy a társadalom,
az élet igényeinek megfelelően, a nép
front országos szervei felvessék a
kormányzatnak új jogszabályok megál-

. kotásának szükségességét és hogy ezek
a jogszabályok mielőbb szabad utat
kapjanak a törvényhozásban.
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Ami az újabb fórumokat, rnozgalrní
kereteket illeti, én nem látom értelmét
annak, hogy szaporítsuk a számukat.
Egyébként is aa a tapasztalatunk, hogy
főleg gazdaságirányítási rendszerünkben.
de még a népfront tevékenységében is,
néha túltengenek az adat- és jelentés
kérések. az időrabló ülésesdík, bizott
ságosdík - nekünk a meglevő kereteket
kell nagyobb és értékesebb tartalommal
megtölteni. Úgyis lappang egy veszély:
az emberek előtt esetenként tornyosuló
stációk és lépcsőfokok száma, amely a
helyi szervek és a központi vezetés, va-_
lamint a lakosság és a tanácsok hivatali
apparátusa között fennáll s amely óha
tatlanul feszültségbe torkollhat. Most ha
még mi is gyarapítjuk a fórumok, bi
zottságok és szervek számát, félő, hogy
éppen az mosódna el, amiért vagyunk:
az emberek szolgálata, éppen az veszne
el, ami nekünk a legfontosabb: az em
berek nyíltsága, bizalma, kritikus fele
lőssége.

Fórumaink, amelyek őszinte társadal
mi eszmecserét biztosítanak, ahol az
állampolgárok kifejtik véleményüket,
jelenségeket bírálnak, találkoznak a po
litikai, gazdasági és kulturális élet ve
zetőivel . - mindenki előtt nyitva áll
nak. Nemcsak informálnak és mozgósí
tanak, hanem megpróbálják felszínre
hozni a közösségi és egyéni érdek üt
közésének okait, a fejlődést gátló aka
dályokat és alkalmat nyújtani az ellent
mondások feloldására, az új elképzelé
sek megvalósítására. A Hazafias Nép
front szervei 2600 ilyen fórumot mű

ködtetnek. Ezeket a fórumokat fel akar
juk használni arra, hogy alakosság
gyakrabban és jobban éljen demokrati
kus jogaival : ne csak utólag ismerje
meg a rendeleteket, az országos dönté
seket, a területfejlesztés programját, ha
nem alkalma legyen véleményt nyilvá
nítani már az előkészítő szakaszban . is,
tehát hogy tartalmukkal. céljaikkal és
várható következményeikkel számolva,
kiegészítse vagy módosíthassa a terve
zett intézkedést. A társadalmi viták ta
pasztalatait a megvei népfront-bizottsá
gok, ílletve a Hazafias Népfront -Orszá
gos Titkársága juttatja majd el az ér
dekelt állami szervekhez.

AZ EMBER DEMOKRACIAJA

- Sokat beszélünk manapság a szo
cialista demokráciáról, főként ennek
legfontosabb formájáról az üzemi, mun
kahelyi demokráciáról. Hogyan látja Ön
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a közösség és az egyén szerepéi, a kettő

kölcsönhatását? Milyen távlati nyil
nak a szocialista demokrácia további
fejlesztésének?

- A szocialista demokrácia legfőbb

célja, hogy mind szélesebb rétegek ve
gyenek részt a hatalom gyakorlásában,
a köz ügyeinek intézésében, a döntések
meghozatalában és végrehajtásában.
Megvalósulásí folyamatában a domináns
az ember, mert az emberért létezik a
társadalom. a törvény, egész intézmény
rendszerünk. Az üzem, a munkahely
csak egyik területe a szocialista demok
ráciának, s hogy mostanában éppen en
nek fontosságát hangsúlyozzuk. azzal
magyarázható, hogy munkánk tengelyé
ben a termelékenység növelésének, a
dolgozók fokozott érdekeltségének kér
dése, valamint a termelési folyamatok
korszerűsítése és az egészséges munka
helyi légkör fejlesztése áll. Hogy ez
létrejöjjön, elengedhetetlen a veze
tők és a beosztott dolgozók közti ál
landó és demokratikus szellemű viszony
ápolása, a jogok és kötelességek isme
rete és gyakorlása. A szocíalísta demok
ráciában élni és vele élni -- tulajdon
képpen közérdek. Sajnálatos, hogy mégis
találkozunk olyan vezetői magatartással.
amely a demokrácíát sérti, az állampol
gárok önérzetét rombolja. Sokan megfe
ledkeznek arról, hogy pozíciójukat a
néptől kapták, nem csupán saját érde
müknek köszönhető, hogy kiemeit posz
tot töltenek be, hanem mindenekelőtt

annak a közösségnek, amely vezető po
zícióba helyezte és munkájával támo
gatja őt. Vannak. akik csak saját fele
lősségükre, vezetői hitelükre hivatkoz
nak és nem bíznak még közvetlen mun
katársaíkban sem. Ezzel nem megyünk
előre. A munkahelyi, illetve üzemi de
mokrácia egyik jelentős lehetősége a köz
érdekű ügyekbe· való beleszólásnak. az
ember- és tudatformálásnak, hiszen itt
az emberek éppen közös tevékenysé
glikból és anyagi érdekeltségükből ki
folyólag egymásra utaltak, a vezetők és a
beosztottak kölcsönös felelőssége a meg
határozó. A helyesen alkalmazott demok
ratikus vezetés sokat nyer azzal, ha fi
gyelembe "eszi a rendszeresen és jól in
formált, a termelés napi gyakorlatát vég
ző, gyakran szinte mérnöki készséggel
rendelkező'munkások véleményét.

A szecialista államszervezet és a szo
cialista demokrácia együttes fejlesztésé
nek követelménypárjából következik,
hogy demokrácia és szakszerűség. de
mokrácia és törvényesség, demokrácia



és fegyelem, demokrácia és felelősség

összetartozó fogalmak, egymással köl
csönhatásban érvényesülhetnek. Min
denkitől elvárjuk, hogy igazodjék álta
lános társadalmi céljainkhoz. és meg
nem alkuvó módon járuljon hozzá en
nek a demokráciának napról napra tör
ténő fejlesztéséhez. Mert ne feledjük,
hogy a szocialista demokráciához nem
elég a jó politikai légkör, a jó társa
dalmi közérzet. a személyí feltételek
sem elhanyagolhatók. Gyakorlásához
alaposan felkészült, művelt, széles látó
körű, társadalmilag érett emberekre
van szükség, akik az állam ügyeit,
tennivalóit nem kívülről szemlélík,
hanem belülről látják, azonosulni
tudnak alapvető vonatkozásaival.
Olyan emberekre van szükség, akik
egységben értik és érzik a nagy
közösség és a személyes érdek össze
függéseit, közösség és egyén szerepét
társadalmi életünkben. A harmónia kía
lakitására és erősödésére törekednek
személyes létük és az ország létének
felvirágoztatásában.

Az erős, művelt, önmaguk értékeit ki
bontakoztató, teljességre törekvő egyé
niségek a közösséget is erősítik, szolgál
ják, és viszont - a közösség is erősíti

az egyént, képességeinek mind teljesebb
kibontakoztatásához segíti hozzá. Csak
hiteles egyéniségek. akiknek önálló íté
letük, véleményük, átgondolt életük van,
képesek úgy dolgozni saját jövőjükért,
hogy közben a társadalom jövőjéért is
megtegyék a magukét. Az elszürkülésre,
betokosodásra hajlamos egyéniségek
előbb-utóbb visszahúzó erőként hatnak,
mert nem tudnak lépést tartani a való
sággal, a fejlődés menetével. Éppen
ezért erősíteni akarjuk az összhangot a
különböző társadalmi rétegek és az őket

alkotó sok millió egyéniség között,
hogy az egyesek ereje a közösségben
felfokozódjék, s hogy mai terveink
.egyén és közösség nem gyengülő össze
fogásában holnapi valósággá váljanak.

Az orvos és beteg kapcsolata csak ak
kor lehet mindkét fél számára hasznos,
ha a beteg is segíti az orvos munkáját.
Gyógyulás csak a beteg aktív közremű

ködésével lehetséges, a beteg ellenére
aligha. Ha most a hasonlatot témánkra
alkalmazzuk: bajok orvoslása, hibák ki
javítása akkor lehet teljes értékű, ha
az egyén a közösséget jó diagnózishoz
juttatja. A társadalom csak úgy tud
megküzdeni a rendszeresen S0rrq kerülő

új feladatokkal és a nehézségekkel. kö
zös problérnáínkkal, ha a társadalmat
alkotó egyének megfontolt [avaslataík-

kal, véleményeikkel jól informálják a
nagy közösséget és minden tekintetben
szolídárisak vele. Nekünk az a határo
zott álláspontunk, hogy mindenkit meg
kell hallgatni. Senkit sem lehet elutasí
tani sehonnan, sem hivatalból, sem mí
nisztériumból, sem üzemből, sem a ta
nácsból, sem a népfrontből anélkül,
hogy panaszát, sérelmét vagy javaslatát
ne hallgatták volna meg, ne foglalkez
tak volna komolyan és segítő szándék
kal a bejelentésével. Nagyon fontos,
hogy az állampolgár, ahol csak tudja,
kitejthesse nézeteit, ismertesse gondo
latait akár országos, akár helyi kérdé
seket érint általuk, mert ha azt tapasz
talja, a közösség figyel rá, ő is jobban
fog figyelni a közösségre.

Ön az előbb a munkahelyi demokrá
cíáról kérdezett, de hadd egészítsem ki
a mondottakat azzal, hogy: -bármilyen
fontosnak tartjuk is - nem tudjuk el
képzelni az élet többi területén érvénye
sülő demokrácia nélkül. Az üzem, a hi
vatal nincs elszigetelve, nem különálló

. hely a társadalomban, áttolyík rajta a
valóság összes feszültségével, gondiával
együtt. Hiszen az ember reggelente .ma
gával viszi oda a lakóhelyén, a család
jában, a politikában, a szórakozásai köz
ben tapasztaltakat. az élet más területei
ről szerzett élményeit, s nem kétséges,
hogy ezek befolyással bírnak munká-'
jára,' teljesítményére, hangulatára. a kö
zösségbe való beilleszkedésére. Az élet
minden sziérálában, a társas együttlét
minden eseményében, az emberi érint
kezés minden lehetséges formájában ér
vényesülnie kell a szocialista demokrá
ciának: az embert míndenütt egyenran
gú félként, partnerként kell fogadni,
nem szabad lekezelni, nem szabad el
hárítani, fölénnyel, hatalmi tudatban
torkára forrasmani a S1Zót vagy meg
alázní, Az embert' míndenütt tisztelni
kell, ki kell állni érte vágy rriellette. Ez
a mi szocíalísta demokráciánk alap-
igazsága. '

Mivel az emberek életük jelentős ré
szét lakóhelyükön, családjuk körében
töltik, nagyon fontosnak érezzük, hogy
a szocialista demokratizmus közvetlen
közelükben. szinte intim viszonyban ve
lük megrnutatkozzon. Mondhatni, itt van
a demokrácia alapszelete, az a legkisebb
sejt, amely a demokrácia teljességét
egy kis részletben képviseli. Lakőhelyi

demokrácián mi az állampolgároknak
azt a közéleti aktívítását értjük, amit
lakóterületükön fejtenek ki. Ennek el
sődleges formái a lakógyűlések. a falu
gyűlések, illetve a ~ tanácstagok beszá-
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molói és a népfront-bizottságok által
szervezett fórumok. Közvetett szerve
zeti formái a lakóbizottságok, a helyi
tanácsok és a népfront-bizottságok, va
lamint ezek ülései, tanácskozásai. A la
kóhelyi demokrácia azért is fontos té
nyező, mert a lakóhelyi környezet kér
dései az embereket szinte tapinthatóan,
kézzelfoghatóan érintik és teszik érde
keltté az életmódjukkal összefüggő té
makörökben. Törekvésünk, hogy elérjük:
a lakosságót érintő kérdésekről még a
döntés előtt kérjék ki véleményüket.
Tudniillik, ha az emberek beleszólhat
nak lakóhelyük ügyeibe és állásfoglalá
suk számukra kedvezően befolyásolja
környezetük fejlődését, ez mozgósítja
őket a közügyek intézésére is.

A népfront-bizottságoknak nagy sze
repe van a helyi közösségak kialakítá
sában és a' jó közérzet megteremtésé
ben, abban, hogy az állampolgárok és
az ott működő szervek az országos fel
adatok végzése mellett együttműködje

nek a lakóhelyi életfeltételek - a kom
munális intézmények, a helyi ellátás és
szolgáltatás fejlesztése stb. - szebbé és
jobbá tételéért.

A VILAGNf:ZET NEM SZÉGYEN •.•

- Egyre kevésbé van példa rá, de Ut
ott még előfordul, hogya hivő ember
közéleti szereplésétől idegenkednek,
egyik-másik helyen nem fogadjál~ szíve
~e;n közügyeket érintő észrevételeit.

- Valóban, ma már egyértelmű kivé
telnek számít ez a magatartás. Annyira

. kivétel, hogy nem is volna értelme be
szélni róla, ha nem tapasztalnánk mi is
néhol azt, hogy egyes helyi vezetők

általában idegenkednek az emberek vé
lemény-nyilvánításától. Tehát nem
azért, mert ez vagy ai az állampolgár
vallásos, hanem mert egyébként is rossz
néven veszik a bírálatot, a feltett kér
dést. Nem szívesen válaszolnak, pedig
a nyíltság az egyetlen helyes magatar
tás, az őszinte;' kertelés nélküli beszéd
az egyetlen tisztességes módszer. Csak
aki így s ezzel áll az emberek elé, az
képviseli ma elkötelezetten a mi politi
kánkat, az vállalja igazán a szocialista
rend realitását.

Minden népfront-bizottság tapasztalata
és az én személyes tapasztalataim is azt
bizonyítják, hogy a vallásos és nem val
lásos emberek tudnak és akarnak
együtt élni, dolgozni, alkotni, bár a vi
lágnézetük nem azonos, Ez azért lehet
séges, mert nincs ellentmondás a val-
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lásos emberek objektív érdekei és a
fejlett szocialista társadalom építése kö
zött. Nem az ideológiai, világnézeti, ha
nem a polítíkaí-, cselekvési egységre
helyezzük a hangsúlyt. A népfront is
számol azzal, hogy az állampolgárok egy
részében élnek vallási igények, ami őket

ugyanakkor nem zavarja abban, hogy
magukénak vallják a Hazafias Népfront
programját.

A Hazafias Népfront nagyra értékeli
az egyházak haladó gondolkodású veze
tőinek, papjainak és híveinek azokat
a megnyilatkozásait, amelyek a munká
ban való helytállásra, a rendezett csa
ládi életre, a fejlett szocialista társa
dalmat építő haza felvirágoztatására, a
népjólét emelésére, az emberiség közös
javainak és kulturális kincseinek vé
delmére, az egyetemes béke és bizton
ság megteremtésére. a kulturált együtt
élésre és az ember belső értékeinek vé
delmére ösztönöznek.

- Nem t11nik-e hiányosságnak, hogy
a népfront testületeiben az egyházakat
elsősorban papok képviselik és nem kap
képviseletet a világi hivő?

- Fórumaírikon, testületeinkben a pa
pok az egész egyház nevében beszélnek.
Azt nem tartjuk számon, hogy soraink
ban ki hivő, ki nem. Ez a népfront
szempontjából majdhogynem közömbös,
ez az emberek magánügye. a lelkiisme
retük dolga. Az idén tavasszal újonnan
választott népfront-bizottságokba sem
azért választották be a vallásos embert,
mert vallásos és hogy a bizottságokban
gyülekezetét vagy egyházközségét kép
viselje, hanem azért, mert munkájával,
emberi tekintélyével. rátermettségével
szűkebb környezetében kiérdemelte a
lakosság bízalmát. Természetesen az
már rajtuk múlik, hogy munkájukkal
míként tanúsítják, hogy vallásos meg
győződésük egyik pozitív tényezője a
közösség ,egyetemes érdekeinek szolgálata.

Én inkább papok részéről hallottam
olyan panaszt, amely kifogásolta, hogy
a kongresszusainkon mindig a magas
rangú egyházi vezetők kapnak szót, - s
míért nem tesszük lehetövé, hogy az
alsópapság, lelkészek, plébánosok is fel
szólalhassanak az egyház nevében. Ez
jogos igény, de úgy vélem, nem téve
dek, ha azt mondom, ennek leginkább
a helyileg kialakult szituáció az oka:
kevesen jutnak szóhoz, ezért minden
intézmény a legjobban informált vezető

embere révén akarja az álláspontját
kifejteni. De egyébként minden fóru-



munk nyitva áll minden hozzászóló
előtt, kínálja a javaslattételek lehető

ségét papnak és nem papnak egyaránt.
Meg kell mondanom, nagyon sok pap
él is velük, okos meglátásaíkkal, ötle
teikkel segítik- a helyi gondok enyhíté
sét, szelgálják az össz-társadalom javát.
Mi várjuk, kérjük ezután is, hogy
mondják el, mit hogyan gondolnak, hol
látnak javítani valót, miben tudnának
segíteni.

A népfront- választott testületeiben a
fizikai munkások aránya 25 százalék, a
nőké 32 százalék. a harminc éven aluli
fiataloké 20 százalék. a papságé fél
százalék. A papok részvétele, összeha
sonlítva más társadalmi rétegek vagy
csoportok részvételével - mondjuk a
kisiparosokéval vagy az értelmiséggel
arányos mind létszámukkal, mind je
lentőségükkel.

- Van azonban egy hivő értelmiségi
réteg, amely például ilyen minőségben

utazik külföldre s képviseli hazánkat
nemzetközi f6rumokon.

- Nézze, a világnézet nem szégyen.
Azt vállalni kell. sőt tudni kell vállalni.
Nincs annál nyomasztöbb dolog, mint
amikor valaki eltagadní igyekszik, ki
tudja, milyen okból, a meggyőződését

és fél a nyílt színvallástól. Tudok
olyan esetről, amikor egy felszólaló a
népfront-gyűlésen úgy beszélt, mintha
legalábbis pártfunkcionárius lenne.' Amit
mondott okos, hasznos volt, módosított
is akció-programunkon, s mihelyt leült,
kiderült róla, hogy ő a helybéli plébá
nos. Mi senkitől sem kívánjuk, hogy
adja fől világnézetét. Mindenki legyen
hű a világnézetéhez és világnézetének
sajátos jegyei szerint vállalja közös
társadalmunkat, közös céljainkat. Ne
akarjon a nem kommunista kommunis
tának látszani, mert ezzel a vallásos tö
megeket félrevezeti, mondanivalójának
hitelét gyöngíti. Mindenki úgy építse a
szocializmust, ahogy belső erejéből, vi
lágnézetének késztetéséből képes rá, ez
zel növeli potenciálisan is a népi-nem
zeti egységet, közös táborunkat, amely
a szocializmus zászlaja alá gyülekezett.

Az egyenes, jellemes magatartás töb
bet segit közös dolgainkban, mint az az
ember. aki hitét véka alá rejti, s bi
zonytalanul téblábol világnézetek közt,
Ha a vallásos ember emberi értéke
csökkenne valaki szemében világnézete
miatt, akkor nem a vallásos embert kell
meggyőzni magatartása helytelenségéről.

hanem azt, aki csökkent értékűnek tart
ja őt. Aki megtalálta helyét társadal-

munkban, erős az elkötelezettsége mind
hazája, mind egyháza iránt, az világo
san tudja, hogyan kell cselekednie, élnie,
szólnia, Zsebők Zoltán professzort, a
nemzetközi hírű tudóst, az egyik pro
testáns egyházkerület világi elnökét
én akár a rádióban hallom, akár a nép
front egyik tanácskozásán, akár baráti
beszélgetésen, a világnézete óhatatlanul
kiderül. Ha teszem azt Pilinszky verseit,
Rónay György prózáját olvasom, nem
lesz kétséges előttem, mi a meggyőző

désük. Az embernek úgy kell fogal
maznia, helytállnia . az életben, hogy
mindenbe a világnézetét is belevigye.
Amikor én egy~egy kérdésről kifejtem
a nézeteímet, ki kell, hogy derüljön,
kommunista vagyok, mert kommunista
ként vizsgálom a tényeket, elemzek egy
adott témát. Mindezt azért hoztam föl
példának, hogy megvílágítsam: teljes ér
tékű. önmagukat vállaló, társadalmilag
elkötelezett emberek kellenek, akiknek
közéleti cselekvése, szakismerete, lelki
ismeretes munkája, politikai vállalása
"szinkronban" van világnézetükkel, belső

meggyőződésükkel.

- Hogyan ítéli meg hi,vők és nem-hi
vők, marxisták és nem marxisták együtt
működését, összefogásának sikerességét
az ország gazdasági építőmunkájában,

nemzeti gondjaink megoldásában? Nem
lehetne e területeken növelni az ösz
szehangoltabb együtt-munkálkodást, a
segitségnyújtás közös formáit?

- Hivők és nem-hivők szembeállítá
sát nem tartom szerencsésnek, mert azt
a látszatot kelti, hogy a marxista nem
hisz semmiben. Jobbnak, pontosabbnak
találom ezt az ellentét-párt: vallásosak
és materialisták. New is beszélve
azokról, akik hisznek ugyan Is
tenben, valamiféle szekularizált hi
tük van, de vallásuk tételes előírásait

nem tekintik magukra nézve kötelező

nek, az egyház parancsait nem tartják
be. A marxista is hisz: az emberben,
a szocializmusban, abban a jövőben,

amely mindenkinek a teljesebb ember
séget, a nagyobb lehetőséget, a javak
további bővülését hozza.

Magyarországon ötmillió ember dol
gozik, ezeknek csak 10-12 %-a párttag.
A munka jelentős részét tehát nem
párttagok végzik el. Hogy a létszámban
kisebb erő meg tudja fogalmazni és ki
vitelezni tudja a maga igazságát, ehhez
a pártonkívüliek - köztük a vallásos
emberek - komoly támogatására, aktív
közreműködésére vari szükség. Eddigi
eredményeink is a közös munka, vallá-
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sos és nem vallásos emberek, marxisták
és nem marxisták összefogásának sike
rét bizonyítják. Természetesen erre az
összefogásra a továbbiakban. is épít az
egész társadalom, számít a párt szövet
ségí politikája. Egymás nélkül nem bol
dogulunk. Újabb eredményeink is csak
egymással tartós szövetségben, a külön
böző világnézetű emberek kőzős tettei
ként érhetők el.

Az egyházak vezetőit is igyekszünk
rendszeresen informálni arról, hol tart
az ország, milyen problémáink, tenni
valóink vannak, mennyiben és hogyan
tudnának segítséget nyújtani az össz
társadalmat foglalkoztató kérdésekben.
A VI. kongresszus előtt is -' ez az
utóbbi időben rendszeressé vált gya
korlat -találkozni fogunk az egyházak
vezetőivel,tájékoztatni fogjuk őket gond
jainkról, terveinkről és meg fogjuk ke
resni azokat a köZÖS nevezőket, amelyek
révén a segítség formáiról eszmecserét
folytathatunk. A népfront minden tár
sadalmi erőt megbecsül, amely önállóan
is, a 'maga sajátos keretén belül is meg
találja a módját annak, hogy széppé és
értékessé tegye az emberi életet, szol
gálja a gazdagodó, kulturáltabb élet
formát, hogy felszabadítsa az ember
lelki és szellemi alkotó vágyait, össze
kapcsolja az emberi sorsokat a társa
dalom, a többi ember sorsával. Ilyen
mozgósító erő az egyház, amely a hí
veivel való érintkezés során képes arra,
hogy a társadalmi munkára - óvodák,
iskolák építésére - hívja az embereket,
a magán- és közélet tísztaságáért, . a
közvagyon óvásáért. a környezetvédele
mért szót emelhet, társadalmi problé
máink (a válásole nagy száma, az öre
gek gondozása, az öngyilkosságole vagy
az alkoholizmus stb.) megoldásában köz
vetlenül tevékenykedhet, az emberek
hitére apellálhat. Az egyházak kezde
ményezzenek, javasoljanak, a népfront
minden jóravaló, hasznosítható kezde
ményezést támogatn! fog.

- Miben látja az egyházi sajtó szere
pétés jelentőségét a hivő emberek tá
jékoztatásában? Hogyan értékeli a fej
lett szocialista társada~om felépítéséért
vállalt elkötelezettségét mai viszonyaink
közt? És mit vár tőle a konqresszust
követő időszakban?

- A sajtó valóban nagy hatalom. Az
egyházi sajtó is. Az emberek rendsze
resen nézik a tévét, hallgatják a rádiót,
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s talán kevésbé gondosan olvassák a
lapokat, de az olvasott szó emléke mégis
valahogy jobban megmarad bennük.
Azt tartom helyesnek és hatásosnak, ha
minden sajtótermék a saját hivatását
teljesitve informál, speciális tájékozta
tását végzi a világ eseményeiről, az or
szág dolgairól. Annak az olvasóközön
ségnek írjon, amelyik olvassa, a maga
világnézeti alapján állva szóljon az em
berekhez. Az egyházi sajtó történetesen
olyan orgánum, amely a vallásos embe
rek fóruma, s nyilván úgy közöl híre
ket, úgy mond véleményt különböző

dolgokról, hogy bennük nemcsak a saját
különleges feladatai - hítkérdések. egy
házi ügyek stb. -, hanem a társada
lom egyetemes feladatai is tükröződnek.

A szecialista társadalom iránti elkö
telezettségét az egyházi sajtónak abban
'a magatartásában értékelem, ahogy a
maga olvasóközönségéhez közel tudja
hozni azokat a társadalmi célokat, em
beri vonatkozásokat és közösségl elve
ket, amelyek a szocializmusban dombo
rodnak ki igazán, de általános érték
mérők. Abban, gondolom, mindannyian
megegyezhetünk. hogy az embert mun
kája és képességei alapján kell értékel
nünk. Azt teljesíti-e, amit valóban tud,
amire valóban képes? Ha igen, teljes
értékű ember. ha nem, nem tel ies ér
tékű ember. Ha egy ember mondjuk 50
pontnyi érték teljesítésére képes és
annyit is teljesít - elismerés illeti. De
azt, aki IOO-at tudna, viszont csak 95-re
hajlandó, nem illetheti fenntartás nél
küli elismerés. Ezzel az Önök szerkesz
tőí, újságírói is egyetértenek s ezek
után ebben a szellemben írnak: előse

gítik a számunkra szükséges munka
erkölcs fejlődését.

Az egyházi sajtó sokat tehet a kong
resszust követő időszakban is az embe
rek jó közérzetéért. azért, hogy bízza
nak a jövőnkben s maguk is ténylege
sen hozzájáruljanak a bizalom és a nyu
godt, alkotó légkör szüntelen erősödé

séhez, tisztulásához. Sokat tehet azért
hogy a népfront egyetemes programját
népszerűsitse és megértesse, a párbeszéd
hangját hirdesse, tanúsítsa - akár di
csérettél. akár kritikával, ez nekünk
egyformán jólesik -, hogy a vallásos
ember a maga hitével meatalálta helyét
és sverenét a más hitúek között a szo
cialista társadalomban s hite ott érint
kezik a más hitT'íekkel, ahol az Ember
szolgálata kezdődik.

H.B.


