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Kádár János a szövetségi politikáról,
az állam és az egyház viszonyáról

Kádár János, az Elnöki Tanács tagja, az MSZMP első titkára a párt
március végén lezajlott XII. kongresszusán tartott előadói beszédében többek
kőzött megállapította, hogy "a társadalom osztályai és rétegei, a párttagok
és a pártonkívüliek, a materialisták és a hivők ma nemzeti egységbe tömö
rülve, egyetértésben dolgoznak a közös szocialista célokért".

"Társadalmunk kiegyensúlyozott helyzetét tükrözi - mondotta a továb
biakban - az állam és az egyházak közötti rendezett viszony is, amely sok
figyelmet igényelt és igényel mind az államtól, mind az egyházaktól. Az
állam az alkotmány szellemében biztosítja a lelkiismereti szabadságot és az
egyházak autonóm működésének feltételeit. A vallásos emberek egyenrangú
állampolgárként vesznek részt a szocializmus építésében, a közéletben. Az
egyházak tiszteletben tartják államunk törvényeit, támogatják az országépítő

munkát. Az egyházak vezetői éppen a közelmúltban állapították meg, hogy
az állam és az egyházak kapcsolata az utóbbi években tovább fejlődött, és
ma már nem egyszerűen rendezett viszonyról van szó, hanem a nép javára
végzett közös munkáról. Az állam és az egyházak mai rendezett viszonya
él közösen kialakított megállapodások korrekt megtartásának alapján jött
létre, és így fejlődhet tovább a jövőben is. A magunk részéről, elvi alapokon,
ezen az úton kívánunk tovább járni."

Kádár János vitazáró beszédében nyomatékkal hangsúlyozta, hogy "a
Hazafias Népfront különféle tisztségviselői között 500, külőnböző vallású egy
házi ember is dolgozik,... J ó feltételei vannak a népfrontmunkának, a párt
'szövetségi politikája megvalósításának. Az állam és az egyház viszonya ren
dezett, és Magyarországon pártonkívüli is betölthet és be is tölt bármilyen
közfunkciót."

A Hazafias Népfront Országos Tanácsának április 16-án megtartott ülé
sén, melyet a június S-ra kiírt országgyűlési képviselők és tanácstagok vá
Iasztásának előkészítésére hívtak össze, felszólaIt Kádár János is, aki a
kongresszuson elmondottakat újfent megerősítette. "A Hazafias Népfront sok
-sok éve eredményesen dolgozik népünk szocialista egységének, összeforrott
ságának erősítésén. Jelentős a szerepe abban - emelte ki beszédében -,
hogy népünk politikailag érettebbé, felelősebbé vált, ismeri az ország ügyeit
és részt vesz azok intézésében. Ez a fejlődés pártunk szövetségi politikájának
köszönhető, annak, amit vallunk, s kongresszusunk megerősített: a fejlett
szocialista társadalom nemcsak a kommunistáknak, hanem az egész népnek
épül, s csak az egész nép műveként valósulhat meg. Szövetségi politikánkat,
amely megtestesíti a dolgozó osztályok és rétegek, a párttagok és párton
kívüliek, a materialisák és a hivők összefogását, a jövőben is folytatni fog
juk."
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