
NAPLÓ
Szövetség az egységért
KÁDÁR JÁNOS KÖNYVE

Platón Állam-a - akárha vitatkozunk is sok mégállapításával- évezredek óta alapműve a polito
lógiának. A négy erényről, a bölcsességről, a bátorságról, az önmérsékletről és az igazságról
szólva méltán állapitja meg Szókratész: ". .. ha azt kellene eldöntetnünk, hogy megvalósulva e
négy közül melyik teszi az államot leginkább jóvá, nehéz volna döntenünk, vajon a vezetők és
vezetettek egyetértése vagy a félelmes és n-em félelmes dolgok hitének megőrzése a katonák lelké
ben, vagy a vezetők értelme és ébersége, avagy leginkább az teszi-e jóvá az államot, ha gyerme
kekben, asszonyokban, szolgában, szabad emberben, iparosban. vezetőben és vezetettben benne
lakozik az, hogy mindegyik mint egyén végzi a maga munkáját, és nem kontárkodik bele sokféle
dologba."

Kádár Jánosnak a közelmúltban megjelent könyvét - Szövetségi politika, nemzeti egység - vé
gigolvasva, először a platóni kifejezés jut eszünkbe: íme egy példaadó vezető, aki nem kontárko
dik bele mások munkájába. Politikai-társadalmi szempontból legelső embere az országnak, de
beszédeiben, nyilatkozataiban, cikkeiben korántsem akar orákulumnak tetszeni. Amiről határo
zott véleménye van, azt sem kívánja ráerőszakolni másokra; nem kinyilatkoztat, hanem meg
győzni igyekszik, nem magasztal, csak helyesel, nem ledorongol, hanem bírál. Tudja, hogy a
csalhatatlan politikus-bölcsek ideje ebben az országban jó negyedszázada lejárt, ezért szól part
nerként mindenkihez, ezért teszi a szavak hitelének mércéjévé a tettet. Ugyanakkor azt is tudja
- a szövegösszefüggésekbőlleszűrhető -, hogy akadnak még, akik szeretnének embereket vagy
elveket csalhatatlannak tisztelni, s ezt a kultuszt az élet megannyi szintjén megvalósítani; ezért
hangsúlyozza Kádár János minden lehető alkalommal a demokratikus biztosítékok szerepét, a
szövetségi politika fontosságát, az állampolgárok véleményének, világnézetének, beleszólási jo
gának tiszteletben tartását.

Nem kontárkodik bele mások dolgába, de tud mindenről,ami a nemzetközi és a hazai politika
szemszögébőllényeges lehet. Mint vezetőnek,mint kommunistának, mint magánembemek egy
aránt megvan a véleménye arról, amit szóba hoz, vagy szóba hoznak előtte, s ez a három nézet
nem válik el egymástól. Nem pusztán egyéniség, hanem tudatos és etikus személyiség, akire mél
tán néznek tisztelettel hívei és politikai-világnézeti vitapartnerei is.

A kötet egésze, mint CÍméből is kitűnik, arról beszél, hogya Magyar Népköztársaságban a
nemzeti egység szilárd, a szövetségi politika alapjaiban véve folyamatosan realizálódik. A törek
véseket, a vezetés szándékát és őszinteségét tekintve nincs okunk a kételkedésre. Vannak azon
banjelenségek társadalmunkban, amelyek arra figyelmeztetnek, hogy a szándék és a megvalósu
lás közt olykor még kisebb-nagyobb ellentét feszül. Igaz például, hogy az állam és az egyházak
közötti kapcsolatok felső szinten rendezettek, társadalmi kérdésekben a kormányzat és a vallási
vezetők kőzött nincsenek viták. Az MSZMP központi bizottságának első titkára a XII. kong
resszuson tartott vitazárójában azt is kiemelte, hogy Magyarországon a hivők .: természetesen a
pártfunkciók kivételével- bármilyen köztisztséget betölthetnek. A közélet alacsonyabb szintjein
azonban még megtörténik, hogy valakinek a kinevezését vagy tömegmozgalmi - például szak
szervezeti - tisztségbe választását azért nem javasolják felettesei, mert az illető templomba jár.
Egyes területeken - falvakban, kisvárosokban,járásokban - hallottunk arról, hogy a helyi vezetők

és az egyházak viszonya - legtöbbször mindkét fél hibájából- nem mindig nevezhető jónak.
"... a vallásos emberek meggyőződésselszolgálhatják a haladást, a szocializmus ügyét, miköz

ben hitükhöz is hűek maradnak. Nem kell, hogy emiatt lelkiismereti válságba kerüljenek... Val
lásos hite miatt senkit sem érhet semmiféle társadalmi hátrány. Hazánkban teljes a lelkiismereti
szabadság, mindenki maga dönti el világnézeti hovatartozását" (260. old.) - mondotta Kádár Já
nos az országgyűlés 1980. évi őszi ülésszakán, s szavaival mélységesen egyetérthetünk. A repre
zentatív szociológiai vizsgálatok azt bizonyítják, hogy a hivők száma Magyarországon eléri a né
pesség 46-48 százalékát, s ezen belül azt is kimutatják, milyen hányadot képviselnek a mezőgaz-
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dasági dolgozók, az ipari munkások, a vezetők és az értelmiségiek. A szövetségi politika kölcsö
nös alakítása során ez nem hagyható figyelmen kívül. A keresztény ember számára hitének társa
dalmi, erkölcsi, lélektani szempontból egyaránt meghatározó szerepe van életvitelére - amint, a
marxista sem választhatja külön meggyőződését a munkájától, közéleti tevékenységétől, szóra
kozásátó!. A hitnek-ugyanúgy vannak belső törvényszerűségei,s ezzel együtt objektív velejárói,
mint például a nemzetiségi hovatartozásnak. A vallásos embernek templomra van szüksége, kö
zösségi helyiségekre, ahol alkalomadtán összejöhet hittestvéreivel, egyházi iskolára, ahová gyer
mekeit beírathatja. A saját anyanyelvét és kultúráját megőrizni kivánó kisebbségi polgárnak
szintén kellenek bizonyos intézmények (klub, iskola, könyvtár), különben egyszerűen nincs
módja megtartani a nemzetiségét. _

A nemzeti egység szilárdságának, a társadalom demokratikus légkörének - mint minden ki
sebbséggel gazdag országban - nálunk is fokmérője a nemzetiségi politika. Nem lehet véletlen,
hogy a párt első titkára 1978 és 1981 között szinte valamennyi fontosabb beszédében kitért erre,
hangsúlyozva, hogy az idegen ajkú magyar állampolgárok minden lehető segítséget megkapnak
hagyományaik megőrzésére.A korábbi évekhez-évtizedekhez képest új elem - s ez a kérdés jelen
tőségét mutatja -, hogy Kádár János több ízben is említette a határainkon kívül élő magyarsá
got: mennyire fontos számunkra, hogy megtartsák nyelvüket, nemzeti kultúrájukat, betöltsék
,azt a bizonyos hídszerepet az anyaország és új hazájuk között. Különösen fontos ei a szomszé
dos országok esetében, ahol egy tömbben élnek több százezres, esetleg több milliós számban
honfitársaink. A kormányzat az utóbbi években komoly erőfeszítéseket tett a szórványban élő

niagyarok és az óhaza kapcsolatának javitásáért -lásd az anyanyelvi mozgalmat, a külföldi ma
gyar intézetek, konzulárusok létesítését stb. -, s úgy tűnik, folytatja ezt a munkát.

Kádár János az elvi irányítás szellemét képviseli akkor is, amikor valamely rétegszervezet,
vagy ágazati, szakmai intézmény dolgozóihoz szó!. Nem avatkozik bele az ő munkájukba sem,
nem kiván az operativitás eszközeivel élni. Viszont elvi és etikai követelményeket támaszt velük
szemben, amint az ország minden polgárával szemben támasztania kell. "A jobb, hatékonyabb
munka mellett nagy jelentősége van az emberi magatartásnak is - mondotta a Belügyminisztéri
um parancsnoki értekezletén 1980 novemberében. - Fontos, hogy intézkedéseik ésfellépéseik so
rán soha ne éljenek vissza a rájuk bízott hatalommal, mert a hatalom nem az intézkedő személyé,
hanem a munkásosztályé, szélesebb értelemben a dolgozó népé. Az egyéni magatartás tehát poli
tikai kérdés is... Egy kommunista - hozzáteszem, egy belügyi dolgozó"": véleményem szerint in
kább egy kicsit kisebb mértékben éljen mindazzal a törvény adta lehetőséggel,ami neki, mint ál
lampolgárnak jár, minthogy egy hajszálnyit is visszaéljen ezekkel a jogaival, lehetőségeive!."

.(280. old.)· . .
Az állam biztonsága, békéje, gyarapodása - klasszikus jogfilozófiai kifejezéssel, a kőzjó - vég

ső soron az egyes emberek magatartásától függ. Kádár János is ezért fordul mindig a személyek
hez és sohasem elvont intézményekhez; apparátusokhoz, ezért apellál minduntalan az értelemre,
a humánumra és sohasem az előírásra, a vakfegyelemre. Személyes mondandója így lesz mind
nyájunk számára fontos: közügy. S így lesz érthető, hogy amire törekszik, az a legszélesebb érte
lemtlenvett társadalmi igazságosság és egyetértés.

Az egyetértés egyébként is kulcsfogalma a Kádár János nevével fémjelzett politikának. Képle
tesen, a matematika nyelvén szólva: gondjainknak azt a legkisebb közös többszörösét kell meg
találnunk, amelynek alapján aztán az egész - ki tudja hány ismeretlenes z:egyenlet megoldható.
Könnyen vagy nehezebben? Ez felkészültségünktől és akarásunktól függ.

Az alapvető értékekben és célokban való konszenzus nélkül mindenfajta fejlődés kizárt; az
utóbbi húsz esztendőmagyar belpolitikájának nagy vivmánya, hogy a legfontosabb törekvéseket
tekintve sikérült megteremtenünk az egyetértést. Kádár János ezt a következőképp fogalmazta
meg a 70. születésnapján rendezett parlamenti ünnepségen : "Az anyagi gyarapodáson túl a leg
nagyobb érték az az egység, összefogás,. amely népünk szolgálatában a különböző pártállású, vi
lágnézetű embereket, a társadalom tisztességes erőit egyesitette. Ez a nemzeti közmegegyezés,
szocialista egyetértés, amely társadalmunk alapintézményeinek féltésével, további gyarapításá
val és szilárditásával függ össze, a legnagyobb vivmányunk. .. Legyen meg bennünk a nyitottság,
mellőzzüka megszokott sablonokat, és akkor nem kell félnünk ajövőtől.Amit elértünk, ennek a
politikának, ennek a közmegegyezésnek köszönhetjük. Erre vigyázzunk a legjobban."
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