
Hét kongresszus 
December 13—15-én tartja VIII. kongresszusát a Hazaíias Néplront. Minden megelőző kong-

resszus munkája nemzeti számvetésünk egy-egy nagy lejezete, három évtizedes történelmi 
utunk egy-egy méríöldköve. 

Az I. kongresszus: 1954. október 23—24. 
Budapest, Erkel Színház 
Részlet Darvas Józseí előadói beszédéből: 
A Hazafias Népfront népfrontpoli t ikánk eddigi vívmányait felhasználja, tanulságait haszno-

sítja, erkölcsi, szellemi folytatója így a Magyar Frontnak, a Magyar Nemzeti Függetlenségi 
Frontnak s a Függetlenségi Népfrontnak; de ugyanakkor a múlttal szemben mégsem csak egy-
szerű folytatást, hanem valami újat jelent. 

Mi az ú j a Hazafias Népfrontban? 
Mindenekelőtt az, hogy jóval szélesebb alapokon épül fel, mint népfrontpolit ikánk eddigi 

alakulásai. 
A Hazafias Népfrontnak — mint egész nemzetünknek — vezető e re je forradalmi tapasztala-

tainál, harcadzettségénél fogva a munkásosztály; a Hazafias Népfront tartó oszlopa a két leg-
nagyobb dolgozó osztály, a munkásosztály és a parasztság testvéri szövetsége; de az a cél, 
hogy e hatalmas népi mozgalomban, az eddigi kereteket messze kiszélesítve, s lényegében az 
egész népre, az egész nemzetre kiterjesztve, fogjon össze minden, a nép javára munkálkodni 
tudó, munkálkodni akaró szervezet, társadalmi egyesület és fogjon össze minden egyén, férfi 
és nö, öreg és fiatal, származására, foglalkozására, társadalmi helyzetre, vallásra, világnézetre 
való tekintet nélkül, aki szolgálni tudja és szolgálni akarja hazánk, népünk boldogulásának 
szent ügyét. Azokon a keveseken kívül, akik ellenségei népi demokratikus rendszerünknek, 
akik a régi osztálytársadalmat kívánják vissza, társadalmi igazságtalanságaival, nemzetellenes 
politikájával együtt, e törpe kisebbségen kívül valójában az egész nép, az egész nemzet egy-
ségbe tömörítése a cél. E nagy és nemes cél érdekeinek rendeljük alá a szervezeti formákat is, 
sőt úgy kell ezeket meghatároznunk, hogy ezek is a fő célt, a minél szélesebb nemzeti összefo-
gás megvalósulását támogassák, segítsék. 

A II. kongresszus: i960, május 27—28. 
Budapest, az Építők Rózsa Ferenc Művelődési Háza 
Részlet Kádár János felszólalásából: 
Évek során sok szó esett arról, mi a Hazafias Népfront jövője? Vajon ez a politikai mozga-

lom, az ebben megvalósult szövetség tartós-e, mennyi időre szól? Mindazok, akik ott voltak a 
Hazafias Népfront-mozgalom bölcsőjénél, tudják, hogy a mozgalom életre keltői, kezdeménye-
zői a kommunisták voltak. Mindazok, akik kezdettől fogva együtt voltak velünk, kommunis-
tákkal a népfrontmozgalom harcaiban, jól tudják, hogy e népi tömörülés számunkra sohasem 
napi, sohasem taktikai kérdés volt, hanem a nagy Lenin tanította szövetségi politika maga, 
amely az egész, nagy történelmi korszakra szól. A Hazafias Népfront ma az egész nemzetet 
alkotó, dolgozó osztályok szövetsége, amelyre mindaddig szükség van, ameddig az osztályok 
meg nem szűnnek, ameddig létre nem jön az egységes kommunista társadalom. 

Vessünk egy pillantást a mozgalom múltjára. A népfrontmozgalom hazánkban történelmünk 
legválságosabb időszakában, a második világháború viharában született; akkor, amikor a 
Hitler-fasiszta horda, a hazaáruló horthysta-nyilas banda nemzeti létünket fenyegette. Akkor a 
történelem parancsára — pártállásra való tekintet nélkül — közös frontba kellett tömörülnie 
minden becsületes, hazáját szerető magyarnak. Meg is találták egymás kezét az illegalitásban 
harcoló kommunista munkástól, a néphez visszatalált nagypolgári tudós Szegfű Gyuláig mind-
azok, akiknek a fasizmus szennyes áradatában helyt kellett állniuk a nép becsületéért, a ha-
záért. 

Majd fordult a történelem kereke, s a Szovjetunió felszabadította népünket a fasizmus igája 
alól. Akkor ismét a népfront tömörítette a hazafiakat új feladatra; arra, hogy építsünk újból 
országot a romok helyén. Ma ismét más a helyzet. Az ország felépült. Ma már a haza eddig 
nem látott felvirágoztatását, a szocialista Magyarország felépítését szolgálja a hazafias erők 
szövetsége, a népfront. 

Mint látnivaló, népfrontmozgalmunk alig húszesztendős története példázza a népfrontmozga-
lomba tömörült embereknek: az időszerű feladatok változnak, de nem változik, állandó köte-
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lezettség marad az, hogy nagy nemzeti feladataink mielőbbi és legjobb megoldása érdekében 
tömörítsük és mozgósítsuk mindazokat a honfitársakat, akik szívükön viselik a nép, a haza sor-
sát, akik készek azért dolgozni, harcolni. 

Ez a Hazafias Népfront múltja, a jelene s egyben biztató jövője is. 
Mindezek tudatában joggal nevezhet jük a Hazafias Népfront kongresszusát nagy jelentő-

ségű tanácskozásnak, amelynek sikert kíván társadalmi kérdésekkel foglalkozó és hazáját sze-
rető minden igaz magyar ember. 

A Hazafias Népfront-mozgalom tevékenységét alapvetően meghatározó eszmék — a szo-
cializmus eszméi. Ámbár nemcsak ebből állnak. Ezen a szilárd elvi alapon létesült a széles 
körű népi összefogás, amely helyes irányba hat és alkotó tettekben jut kifejezésre. 

A párt úgy értékeli, hogy a Hazafias Népfront-mozgalom jól szolgálja szocialista céljainkat 
mind az eszmék általános propagálásában, mind az eszme megvalósításában előmozdító gya-
korlati tettekben. 

Jogos az a több ízben elhangzott megállapítás, hogy 1956 után a Hazafias Népfront-mozga-
lom újjászületett, és új, magasabb, korábban nem ismert fejlettségi fokot ért el. Én itt nem 
annyira magára e r re az örvendetes tényre akarok rámutatni, sokkal inkább ennek a fejlődés-
nek egyik alapvető okáról szólni. Meggyőződésem szerint a Hazafias Népfront-mozgalom 
újjászületése és jelentős fejlődése mindenekelőtt arra a kölcsönös bizalomra vezethető vissza, 
amely ezekben az években kialakult és hónapról hónapra erősödött a mozgalomban tevékeny-
kedő kommunisták és pártonkívüliek között. Ez a kölcsönös bizalom a mozgalom lelke és 
ereje. 

A III. kongresszus: 1964. március 19—20. 
Budapest, az Építők Rózsa Ferenc Művelődési Háza 
Részlet Kállai Gyula előadói beszédéből: 
A Hazafias Népfront-mozgalom II. kongresszusa óta négy esztendő telt el. Hazánkban tör-

ténelmi jelentőségű eredményt ér tünk el: befejeztük a szocializmus alapjainak lerakását és 
hozzáfogtunk tel jes felépítéséhez. A szocialista építőmunkában elért sikereink, a békéért foly-
tatott következetes küzdelmünk nyomán országunk és kormányunk tekintélye és népszerűsége 
határainkon túl is megnövekedett . 

ö r ö m és büszkeség számunkra, hogy mozgalmunk, a Hazafias Népfront , a hazafias érzésű 
dolgozók millióit vonta be országépitő terveink megvalósításába; messzehangzóan képviselte 
népünk egységes állásfoglalását és tettrekészségét a társadalmi előrehaladásért és a békéért 
vívott harcban, a maga sajátos eszközeivel hozzájárult eredményeink eléréséhez. 

A magyarországi népfrontmozgalom mintegy 30 éves tapasztalatai alapján levonhatunk né-
hány tanulságot, megállapíthatjuk a mai népfront néhány fontos jellemvonását: 

Először: a Hazafias Népfront sajátos politikai tömegmozgalom, amely történelmi hagyomá-
nyaihoz híven, a nemzet előtt álló nagy feladatok megvalósítására h ív ja egységbe a magyar 
társadalom minden osztályát és rétegét, minden hazánkfiát. A Hazafias Népfront ma arra szó-
lítja fel híveit, hogy erejükkel, tehetségükkel, munkájukkal , hazafias lelkesedéssel vegyenek 
részt a virágzó szocialista Magyarország teljes felépítésében, mert ez az egyedüli magyar nem-
zeti politika, ez szabadságunk, függetlenségünk, szuverenitásunk, boldogságunk záloga. 

Másodszor: a Hazafias Népfrontot a Magyar Szocialista Munkáspárt, nagy nemzeti céljaink 
legkövetkezetesebb harcosa vezeti. A népfront a párt politikája alapján fejt i ki tevékenységét. 
A nemzet felemelkedéséért vívott hosszú küzdelem sikerei és balsikerei egyaránt azt tanú-
sítják, hogy a népfrontmozgalom mindig akkor volt a legeredményesebb, amikor a munkás-
osztály mellett más társadalmi erők is elfogadták és magukévá tették a munkásosztály párt já-
nak politikáját és vezetését. A Történelmi Emlékbizottság, a Magyar Front, a Magyar Nemzeti 
Függetlenségi Front tevékenységének alapja a munkásosztály forradalmi párt jának politikája 
volt. Párt nélkül, a kommunista pártnak a mozgalomban betöltött szerep nélkül, nincs nép-
front — ez a magyar népfrontmozgalom fontos tanulsága. 

Harmadszor: a Hazafias Népfront a szocialista nemzeti egység fejlődésének fontos letéte-
ményese. Tevékenységének alapvető célja: társadalmunk összeforrottságának erősítése. Erre 
ma minden adottságunk megvan, mert hazánkban ma minden társadalmi osztály és alapvető 
réteg érdeke azonos és egybeesik a szocializmus teljes felépítésének igényével. A népfront 
célja, hogy minden dolgozót egyesítsen, aki a békének, hazánk függetlenségének, országunk 
felvirágoztatásának, népünk jóléte további fokozásának ügyét magáénak vallja, s munkálkodik 
is érte. Ebben a széles körben megférnek a kommunisták és pártonkivüliek, materialisták és 
vallásos emberek; társadalmi és gazdasági rendünknek áldozatkész hívei, s azok is, akik las-
sabban ismerik fel, hogy az egyéni és családi gondokon túl a falu, az ország gondja is az övék, 
s a kettő szorosan összefügg egymással. Ezt a széles nemzeti összefogást abban a meggyőző-
désben hirdetjük és valósítjuk meg, hogy a szocializmus felépítése nem lehet csupán a párt 
vagy csupán egy társadalmi osztály ügye, hanem kizárólag az egész nép műveként, mindany-
nyiunk közös alkotásaként valósulhat meg. 

Ennek a széles körű nemzeti egységnek — s ezzel együtt a népfrontmozgalomnak is — az 
alapja a munkás-paraszt szövetség. A munkásosztály és a parasztság összefogása volt hazánk-
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ban az a társadalmi erö, amely biztosította a néphatalom kivívását és megvédését, lehetővé 
tette a szocializmus építését. Most ez a szövetség új társadalommal gazdagodott: lényegében 
azonos szocialista termelési viszonyok között dolgozó osztályok összefogásává vált: s ezzel 
elmélyült szocialista jellege. Ez meghatározza a nemzeti egység politikai tartalmát is: ez harc 
a szocialista rendszer védelméért és fejlesztéséért, a szocializmus teljes felépítéséért, a béké-
ért, a nemzeti függetlenség védelméért, küzdelem a nemzetközi imperializmus és a még meg-
lévő belső ellenséges erők és tendenciák ellen. 

Az osztályharc hazánkban tovább folyik, bár tartalma, formái, módszerei megváltoztak. Az 
osztályharc célja: a szocialista nemzeti egység megvalósítása, egész nemzetünk egységbe ko-
vácsolása a szocializmus politikai és világnézeti platformján. Nem harcolunk senki ellen múltja 
miatt; senkit sem tartunk ellenségünknek pusztán amiatt, mert azelőtt kizsákmányoló osztály 
tagja volt, vagy annak leszármazottja. Ma mindenkit végzett munkája és mai magatartása alap-
ján ítélünk meg. Ügy gondoljuk, hogy aki nincs ellenünk, az velünk van, és velünk lehet abban 
a munkában, amelyet a szocialista Magyarország teljes felépítéséért folytatunk. Ebben az ér-
telemben — rendszerünk megrögzött ellenségeinek maroknyi csoportjától el tekintve — ha-
zánkban mindenki „népfrontos", s most már azt mondhatjuk, hogy az egész magyar nép a Ha-
zafias Népfrontban tömörült. 

Negyedszer: a Hazafias Népfront a hasznos közéleti tevékenység kiemelkedő serkentője. 
Fórumot ad mindenkinek a politikai életben, aki tehetségét, jó szándékát a nép, a közösség 
javára akar ja fordítani. Tág lehetőséget nyúj t a vitázó kedvnek, bátorí t ja a józan, igaz kriti-
kát. A népfront bizottságaiban, akcióiban az ország gondjai t szívükön viselő, megfontolt, cse-
lekvésre kész emberek egy célért dolgoznak az igazi demokrácia jegyében. 

ö tödször : szervezeti formáját tekintve a Hazafias Népfront — mozgalom. A kötetlen, a leg-
szélesebb tömegeket átfogó mozgalmi keretek bizonyultak a legalkalmasabbaknak arra, hogy 
mind több és több embert bevonjunk az aktív politikai tevékenységbe. A rugalmas mozgalmi 
jelleg ezenfelül gyors, hatékony cselekedetekbe teszi alkalmassá a népfrontot; több önállóság-
ra, több felelősségre neveli a községi, járási bizottságokat; növeli vállalkozó, kezdeményező 
kedvüket! A tapasztalat azt tanácsolja, ne változtassunk ezen a formán, helyes, ha a Hazafias 
Népfront továbbra is egyre szélesebb tömegeket, az egész népet átfogó politikai mozgalomként 
működik. 

A IV. kongresszus: 1968. április 17—19. 
Budapest, Az Építők Rózsa Ferenc Művelődési Háza 
Részlet Erdei Ferenc előadói beszédéből: 
Alapvető kérdés, milyen jellegében fejlesszük tovább népfrontmozgalmunkat? Vajon azon az 

úton fejleszthetök-e tovább, amelyen az utóbbi időszakban haladt, vagy valamilyen irányvál-
toztatásra van szükség? Elnökségünk is, a Magyar Szocialista Munkáspárt Politikai Bizottsága 
is mélyrehatóan megvitatta ezt a kérdést , és arra az egyértelmű következtetésre jutott, hogy 
nincs szükség változtatásra a Hazafias Népfront fejlődésének eddig követett irányán. Ezen az 
úton kell továbbhaladnunk, s 1957 óta kialakult jellegében és szerepében kell továbbfejleszteni 
népfrontmozgalmunkat. Arra a következtetésre kell jutni, hogy a szocializmus teljes felépí-
tésének időszakban is, az ú j gazdasági mechanizmus feltételei között is, a nemzetközi helyzet 
mostani alakulása mellett is a szövetségi politikát, a szocialista nemzeti egység politikáját kell 
folytatnunk. Ebben az időszakban is pótolhatatlan a népfront szerepe és különösen a szocialista 
demokrácia és nemzeti politikánk vitele szempontjából van különleges jelentősége. Éppen 
ezért azt javasoljuk a kongresszusnak, hogy tegye magáévá ezt az állásfoglalást, és mozgal-
munk továbbfejlesztésének a feladatai tekintetében is ennek megfelelően határozzon. Min-
denekelőtt tovább kell fejlesztenünk a népfront mozgalmi jellegét. Ez azt is jelenti, hogy to-
vább csökkentsük munkánk tömegszervezeti vonásait és azt is, hogy növel jük mozgalmunk 
nyíltságát, szélesebb kiterjedését. Népfrontunknak nincsenek kollektiv tagjai, de részesei a 
népfrontban megtestesülő nemzeti összefogásnak a különféle társadalmi szervezetek és mozgal-
mak, tehát erősíteni kell részvételüket a népfront szerveiben úgy is, hogy képviseletük ott le-
gyen a népfront szerveiben, s úgy is, hogy minél több közös akciót szervezzünk. Egyéni tag-
jaink nincsenek, tehát nem toborozhatunk ú j tagokat, de bővíthetjük a ténylegesen közremű-
ködő társadalmi erők körét, különösen olyan rétegekből és helyekről, ahonnan még kevés az 
aktív részvétel. 

A mozgalmi ki ter jedés bővítésén kívül gazdagítani kell és lehet mozgalmi módszereinket is. 
A következő időszakban a szocializmus teljes felépítésének a fázisában növekednek társadal-
munk olyan politikai feladatai, amikor nem egyes akciókról és szervezési kampányokról van 
szó — bár ilyenek is mindig lesznek —, hanem a közvélemény, a társadalmi tudat és a közgon-
dolkodás állandó formálásáról. Különösen ilyen feladataink bontakoznak ki a gyakorlatban a 
gazdaságirányítás ú j rendszerével, a szocialista demokrácia fejlesztésével vagy a hazafiság 
ápolásával kapcsolatban. Ilyen területeken fejlesztenünk kell mozgalmunk vitafórumjellegét, 
de mélyebbre is kell hatolnunk és a helyzetfeltárás, a helyes és haladó tendenciák erősítése, 
valamint a visszahúzók leküzdése érdekében ú j tevékenységi módokat is ki kell alakítanunk. 

A Hazafias Népfront tevékenységi köre nagyon széles, tehát ezt a kört már nehéz lenne bő-
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víteni, s esetenként ez nem is lenne helyes. Mégis e téren is szükség van munkánk továbbfej-
lesztésére, különösen arra, hogy a városokban is intenzivebbé tegyük a mozgalmi tevékeny-
séget. 

Részlel Kádár János íelszólalásából: 
Azok közül az időszerű kérdések közül, amelyek ma foglalkoztat ják közvéleményünket, s 

természetesen itt a népfront kongresszusán is napirenden vannak, szólni kívánok a szocialista 
hazafiság kérdéséről. 

Amióta népünk felszabadult, sorsát saját kezébe vette és otthont lelt hazájában, a hazafiság 
új értelmet és új erőt nyert , erősödött. Érthető, hogy társadalmunk ideológiai intézményei és 
politikai fórumai sokat és sokoldalúan foglalkoznak a hazafiság kérdésével. Ügy vélem, a Ha-
zafias Népfront által létrehozott társadalmi bizottság egy alapos és jó okmányt dolgozott ki a 
további munka számára a szocialista hazafiság kérdéséről. 

A hazafiság fogalma és eszmei tartalma koronként természetesen változik, fejlődik. A régi 
magyar uralkodó osztályok más népek megvetésével és gyűlöletével párosult nacionalizmusát 
egy egész világ választja el a népünk gondolkodásában napjainkban meggyökerezett és erő-
södő, más népek megbecsülésével és az internacionalizmussal párosult szocialista hazafiságtól. 
A leglényegesebb elvi kérdés tisztázásával nemcsak a kommunisták, a szocializmussal rokon-
szenvező hazafiak foglalkoznak napjainkban, ezt tették már eleink, előttünk jártak más, mesz-
sze tekintő, igaz hazafiak is. Példaként emlékeztetek arra, amit a nagy forradalmár költő, Ady 
írt a hazafiságról több mint egy fél évszázaddal ezelőtt: „A nacionalizmus nem hazafiság . . . 
Aki ellensége a haladásnak, a jobbra törésnek, az emberi szellem feltétlen szabadságának, az 
hazaáruló, ha örökösen nem tesz is egyebet, mint a nemzeti himnuszt énekli." 

A szocialista hazafiság kérdése közéletünk legnagyobb kérdéseinek egyike, jó, hogy a Haza-
fias Népfront is munkája középpontjába állít ja. Nincs módomban e felszólalás keretében a 
szocialista hazafiság kérdését részletesen tárgyalni, mindössze arra kívánnék utalni, hogy ez 
az eszme is, mint minden nagy eszme, vallóitól mindenekelőtt az eszmének megfelelő helyt-
állást és tetteket kíván. 

A haza kötelessége, hogy gondoskodjon fiairól, államunk polgárainak munkát, kenyeret, 
művelődési lehetőséget, jogot, szabadságot és védelmet biztosítson. A Magyar Népköztársaság 
az egész népet, a milliókat illetően, e kötelezettségének erejéhez mérten híven eleget tett eddig 
is és eleget fog tenni a jövőben is. A pártnak, kormányunknak, a Hazafias Népfrontnak, min-
den társadalmi szervezetünknek állandó feladata a nép és az egyes állampolgárok jogai fö-
lötti őrködés, a dolgozók emberi életéről való gondoskodás. Ugyanakkor elengedhetetlen, hogy 
az egyes állampolgárok viszonya a hazához fenntartás és feltétel nélküli, igaz hazafiság legyen. 
A mindennapi életben az embereknek lehetnek és vannak is problémáik keresettel, előmene-
tellel, lakással, egyetemi felvétellel és sokféle más kérdéssel kapcsolatban. De nekünk, bár-
milyen is egyéni helyzetünk, sorsunk, csak ez az egy hazánk van, a Magyar Népköztársaság, s 
ha a haza iránti kötelesség teljesítéséről van szó, akkor alku nincs, csak egyetlen erkölcsi pa-
rancs van, a kötelesség becsületes teljesítése. Ez a hazafiság. Ha így viszonyul a hazához min-
denki, kicsi és nagy, öreg és fiatal, a haza még erősebb lesz, mindinkább olyan, amilyennek az 
igaz hazafiak mindig is szerették volna látni. 

Az V. kongresszus: 1972. április 26—28. 
Budapest, az Építők Rózsa Ferenc Művelődési Háza 
Részlet Gáspár Sándor íelszólalásából: 
Munkánk során külön figyelmet kell fordítani arra, hogy milyenek az arányok a különböző 

osztályok, rétegek társadalmi teherviselésében. Különösen a munkásosztály áldozatvállalá-
sának teherviselését, annak alakulását kell figyelemmel kísérni, mert elsősorban ennek 
van döntő hatása a szocialista építőmunka sikerére, a munkáshatalom további erősítésére. 

Hangsúlyozni kell, hogy a parasztpolitika is — amelyet vallunk és folytatunk — munkáspo-
litika is — a munkásosztály elveinek, céljainak szerves része. 

A munkásság és a parasztság társadalmunk két alapvető szövetséges osztálya, a szocialista 
nemzeti egység bázisa, minden időszakban egymást segítve, a kölcsönösség alapján építi szo-
cialista jövőnket. A két alapvető osztály együttműködését, a munkás-paraszt szövetséget to-
vábbra is erősítenünk kell. Ez előrelépésünk fontos záloga. 

Szocializmust építő társadalmunknak rendkívül fontos tényezője a különböző értelmiségi 
területen dolgozó ember. Az értelmiség aktív közreműködése társadalmi életünk legkülönbö-
zőbb területein, a haladás egyik nagyon jelentős tényezője. A felszabadulás óta 27 év telt el. 
Az értelmiség száma minden területen megnövekedett . De a legfontosabb, politikailag is nagy 
jelentőségű változás abban rejlik, hogy a mai értelmiség zöme munkás vagy paraszti szárma-
zású, akik előtt a munkás- vagy paraszti élet nem ismeretlen. Éppen ezért lehet újszerű és ha-
tékony szerepük a munkás-paraszt szövetség erősítésében. 

Ismert dolog, hogy a munkáshatalom, a szocialista átalakulás csak a nagy társadalmi igaz-
ságtalanságokat szüntette meg. De tisztában kell lennünk azzal, hogy bár a szocialista rendszer 
intézményesen csak a szépnek, a jónak és az igaznak nyitott utat és azt támogatja, mégsem 
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lehetnek illúzióink. A társadalmunkat előrevivő törekvések, szándékok még nem mindenütt 
bontakoztak ki. 

A társadalomban is úgy van, mint a családban. Az a család jó, ahol a családtagok figyelme-
sek, segítőkészek, felelősséget éreznek egymásért , minden alkalmat megragadnak, hogy örö-
met szerezzenek egymásnak. Elméletileg ez a jó család. Ezek a szabályok társadalmi méretek-
ben még sokkal inkább érvényesek. Mindenkinek többet kell adnia önmagából — önmagáért, a 
közösségért, az egyéni és a társadalmi célok még jobb összhangjáért. Sok gondot, fájdalmat 
tudnánk elkerülni, ha a mindennapi életben mindenki nagyobb figyelmet és megértést tanú-
sítana a mások ügyes-bajos dolgai iránt. 

A szocialista társadalom humanista társadalom, ahol minden a dolgozó emberér t történik. De 
végső fokon társadalmunk erkölcsi erejét , legjobb szándékaink valóra váltásában is az egyes 
emberek magatartása, cselekedete határozza meg. 

A Hazafias Népfront természeténél, hivatásánál és rendeltetésénél fogva éppen abban tehet 
sokat, hogy az egyes emberek tevékenységében, gondolkodásmódjában, mindennapos munká-
jában és közéleti tevékenységében a „nagy család", a szocialista közösség iránti és az egymás 
iránti felelősség egyaránt érvényesüljön. Közüggyé kell tenni minden kis és nagy kérdést, ami 
társadalmi fejlődésünk szempontjából meghatározó. 

A VI. kongresszus: 1976. szeptember 18—19. 
Budapest, az Építők Rózsa Ferenc Művelődési Háza 
Részletek Sarlós István előadói beszédéből: 
. . . A jó állampolgári közérzet alapja: a Magyar Szocialista Munkáspárt következetes, elvhű 

politikája. Ez a politika a munkásosztály, az egész dolgozó nép érdekeit képviseli: a szocialista 
rendszer az egész nép jelenét és jövőjét szolgálja, ezért fejlesztése mindannyiunk feladata. 

A jó politikai közhangulatnak fontos eleme, hogy mindenkor nyíltan szóltunk gondjaink-
ról is. Gyakorlattá vált, hogy előzetesen informáljuk a lakosságot a készülő olyan intézkedé-
sekről is, amelyek közgazdaságilag indokoltnak és szükségesnek látszik, mint például a hús-
árak emelése, terheket ró a lakosságra. A kellő időben elhangzott tájékoztatásokat megértéssel 
fogadták az emberek. A gondoknak nem örültek, méltányolták azonban, hogy a párt és a Kor-
mány nélkülük nem dönt az országos jelentőségű kérdésekben. 

Társadalmi rendszerünk nélkülözhetetlen ismérve a szocialista demokrácia szélesítése. A 
szocializmusban az embert szolgálja a törvény, az államrend, és a társadalom intézményrend-
szere, ezért társadalmunkban szükségszerűen érvényesülnie kell a demokráciának. 

Az állampolgárok mind nagyobb számban és mértékben vesznek részt közvetlenül is az or-
szágos, a munkahelyi és lakóterületi ügyek eldöntésében. További feladatunk, hogy ezt a fo-
lyamatot erősítsük: tegyük áttekinthetőbbé egész irányítási rendszerünket, s segítsük hozzá 
állampolgártársainkat jogaik, kötelezettségeik alaposabb megismeréséhez és azok gyakorlá-
sához. Növelnünk kell a dolgozók felkészültségét, a társadalom iránti felelősségét, politikai és 
szakmai képzettségének szintjét, hogy mindinkább hozzáértéssel tudjanak véleményt mondani 
a közélet fórumain. 

Társadalmunk szocialista fejlődésének forrása a munkáshatalom, a munkás-paraszt szövetség 
és az erősödő népi-nemzeti egység. A közelmúlt belpolitikai eseményei kézzelfoghatóan bizo-
nyít ják, hogy népünk minden rétege egyetért a szocializmus építésének programjával és kész 
dolgozni annak megvalósításáért. 

Népünk politikailag egységes. Azzal is tisztában vagyunk, hogy nincs szó tökéletes egy-
ségről, mert vannak olyan állampolgáraink is, akiknek eltérő a véleménye a miénktől — de az 
ország valódi képét az az óriási többség határozza meg, amelyik a választásokon is igent mon-
dott a programjainkra. 

Élnek és keletkeznek ellentmondások a politikailag egyetér tő állampolgárok között is. Ez 
összefügg világnézetünkkel, a termelésben, illetve a társadalmi munkamegosztásban elfoglalt 
helyükkel és olykor anyagi érdekeltségükkel. De ezek nem kibékíthetetlen ellentmondások, 
nem olyanok, amelyek lehetetlenné tennék az együttműködést. Bizonyíték erre, hogy éppen a 
népfront keretein belül harmonikusan dolgoznak egymás mellett a kommunisták és a vallásos 
emberek. 

Ezért a párt, az állam és a népfront is programjainak kidolgozásánál mindenkihez szól és 
mindenkit munkára hív. A hívó szóra tapasztalataink szerint részt kérnek a munkából a ha-
zánkban élő nemzetiségi lakosok és az egyházak vezetői és hívei is. A hazánkban élő nemzeti-
ségek szabadon ápolják nemzeti hagyományaikat, anyanyelvüket, szokásaikat. Kapcsolatuk a 
magyarsággal baráti és a teljes egyenjogúságon alapul. Továbbra is mindent elkövetünk, hogy 
jóérzéssel, büszkén vallhassák magukat szlovákoknak, délszlávoknak, németeknek, románok-
nak és hogy országunk egyenjogú állampolgáraként élhessenek, boldogulhassanak. 

Kedvezően alakult és alakul az egyházak szerepe a magyar társadalomban. Mind a két fél 
betar t ja az állam és az egyház között létrejött megállapodásokat, és ennek eredményeként a 
vallásos emberek anélkül, hogy hitbeli meggyőzödésüket sérelem érné, tevékenyen, gyakran 
kezdeményezően részt vesznek az országépítésben. Ehhez bátorítást és segítséget kapnak az 
egyházak vezetőitől, akik hazafiakkén, vallási közösségük nevében támogatják céljainkat. 
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Szocializmust építő társadalmunk különösen nagy gondot fordít arra, hogy az emberek éle-
tének a legbelsőbb köre: a család, a társadalom alapvető építőköve, mind harmonikusabban 
fejlődjék. 

Meggyőződéssel vall juk, hogy egy társadalom jövője attól függ, hogy milyen a fiatalsága, 
milyen az a felnövekvő nemzedék, amelynek egykor az ország irányítása lesz a feladata. A 
mi körülményeinket f igyelembe véve nyugodtak lehetünk: minden feltétele megvan annak, 
hogy utódaink jobban és eredményesebben dolgozzanak — más, kedvezőbb körülmények kö-
zött, mint mi. 

Hazánkban törvények biztosítják a nők egyenjogúságát. A törvény szellemét sok gyakorlati 
intézkedés juttatja kifejezésre. Ennek ellenére még sok a tennivaló. Altalános és erkölcsi kö-
vetelményekben előírt kötelessége legyen mindenkinek, hogy gondoskodjék idős szüleiről, 
azokról, akik öt felnevelték. Nem szabad itt kifogásokat tudomásul venni és elfogadni. 

Megoldásra vár a társadalom egyes csoport jainak és különleges körülmények között élő 
személyeinek sok gondja. Túlságosan nagy teher nehezedik még mindig a sokgyermekes csa-
ládokra. Akadnak aránytalanul kicsi keresetűek. Sokan élnek kedvezőtlen körülmények kö-
zött a városok peremén, a tanyákon, a szórványtelepüléseken. Nagy tömegekben vannak az 
ún. ingázók, a munkásszállásokon lakók, akik hiába keresnek esetleg szépen, családjuktól az 
év túlnyomó részében elszakadva élnek és dolgoznak. És szólni kell azokról a családokról 
is, amelyekben romboló és egészségtelen a légkör, mivel valamelyik tagjuk züllött, erkölcs-
telen magatartásával kárt okoz elsősorban a családjának. Ha társadalmunk helyzetéről be-
szélünk, az árnyoldalakról sem hallgathatunk. A kormány az ötödik ötéves terv céljai között 
szerepelteti e gondok enyhítését. A Hazafias Népfront részben a terv céljaihoz kapcsolódva, 
részben önálló programként kell hogy rendszeresen foglalkozzék nem csupán a bajok feltárá-
sával, hanem a társadalom segítőkész ere jének a mozgósításával is. 

A VII. kongresszus: i98i. március 14—15. 
Budapest, az Építők Szakszervezetének Székháza 
Részletek Kádár János felszólalásából: 
A népfront céljainak eléréséhez a hazai feltételek kedvezőek. Népünk — s ezt is világosan 

látjuk — olyan évek előtt áll, amelyek nem lesznek könnyűek. De dolgozni fogunk, és 
biztonságban élve előre fogunk haladni a legközelebbi esztendőkben is. . . . Amikor a nép-
ről beszélek, nem szeretem azt a kifejezést használni, hogy többet kell dolgozni. Persze 
egyeseknek ezt sem árt emlegetni. De a népről szólva inkább azt mondanám, hogy haté-
konyabban és ésszerűbben kell dolgozni. Itt még nagyon nagyok a tartalékok. A szo-
cializmus alapjai lerakásának, a szocialista építésnek a kezdeti korszakában még azzal törőd-
tünk, hogy amire szükségünk van, az legyen, senki nem számolta, hogy mi mibe kerül. Ezen 
a korszakon túl vagyunk. Továbbra is fontos, hogy ami szükséges, az rendelkezésünkre áll-
jon, de most már az is számít, hogy mibe kerül, mennyi élőmunka, anyag és energia kell hoz-
zá, s milyen a minőség. 

A minőségnek már csak azért is nagy a jelentősége, mert szinte az egész világgal kell keres-
kednünk. Nyilvánvaló, hogy szívességből senki nem vesz át tőlünk rossz minőségű árut, a tő-
kés cégek néha még jó minőségűt is csak nehezen. A szocialista építés előrehaladtával a szo-
cialista országokban is alaposabban megnézik, hogy a számukra felkínált termék mibe kerül, 
milyen a minősége. Mi magunk is ilyen igényekkel lépünk fel, amikor partnereinkkel tárgya-
lunk. 

Mindent egybevetve tehát: társadalmunk gondoskodni fog mindenkiről, akiről gondoskodni 
kell. A munkaképes embereknek azonban, dolgozniuk kell, és munkából kell megélniük. Aki 
dolgozni akar, annak lesz munkája, és aki dolgozik, az keresni fog, és aki becsületes bérét 
megkereste, az meg is tudja vásárolni azt, amire szüksége van. Ez program és feladat is szá-
munkra, amit meg kell és meg is fogunk oldani. Társadalmunk munkája, megélhetése, szociális 
ellátása biztosított, népünk biztonságban élhet, bizakodással nézhet a jövőbe. A jövőt azonban 
mindnyájan formáljuk. 

Kállai Gyula elvtárs elnöki megnyitójában említette nemzeti ünnepünket, március 15-ét a 
múlt században, a nemzet születésének korszakában kibontakozott forradalom évfordulóját. 
Százharminchárom éve annak, hogy a piros-fehér-zöld zászlót a márciusi ifjak magasba emel-
ték, azóta lobogónkat sokfelé meghurcolták, az sok mindenen átment. 

Ma együtt van a vörös és a piros-fehér-zöld lobogó, ö t világrészben, a magyar követsége-
ken, konzulátusokon, más intézményeken jelképezi a Magyar Népköztársaságot a piros-fehér-
zöld zászló. Eleink harcaira és mai valóságunkra gondolva mérhet jük fel, hogy népünk milyen 
nagyot lépett előre. A fej le t t szocialista társadalmat építő, az élen haladó népek sorában van, 
becsülettel megoldja történelmi feladatait. Ezért övezi tisztelet hazánkat külföldön, a világ 
minden táján. Van tekintélyünk és becsületünk. Olyan a helyzetünk, hogy a magyar embernek, 
aki külföldön jár, nem kell elhallgatnia, hogy a Duna—Tisza tájáról jött, hogy a Magyar Nép-
köztársaság állampolgára, ahol sok, nagyon nehéz feladatot erős akarattal, életrevalóan meg-
oldottak. Népünkben él a bizalom és akarat, hogy terveinket a jövőben is végrehaj t juk . Így 
hát minden alapunk megvan arra, hogy őrizzük és gyarapítsuk a szocializmust építő magyar 
nemzet becsületét. 

összeállította: Ágoston László 


