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A KISZ tevékenységét befolyásoló nemzetközi, és belpolitikai  

viszonyok jellemzése  

A Kommunista Ifjusági Szövetség politikáját 'zászlóbontásétól kezdve  
az jellemezte, hogy a mindenkori . társadalmi . körülmónyekkel'összhang. • 

ban határozta meg tevékenységének.:tő irányait. A .külső és.belső..kb-  
rülményok elemzése kapcsán megállapitható,  hogy összességében mind  
a nemzetközt mind hazánk,társadalmigazdasági -politikai.viszonyait • 
tekintve kedvező feltételek, tendenciák közepette bontakozhatott ki  

if jusági szövetség munkája az ' i97Qtes ,évektől..  :.:... . ...:. . 

Az 1960-ás évek végére, a hetvenes évek elejére kedvező változások  

kezdtek kibontakozni a nemzetközi politikában. Á változások — noha  

nem voltak ellentmondástól mentesek. érvényesültek az imperialista  
országok'külpolitik €~jában. A • hetvenes évek elejére az imperialista  

külpolitikai vezet és a kialakult'stratégiai erőegyensuly hatására  

1971-tőt a "rugalmas reagálás" helyett meghirdette a "reális elret-  
tentés" doktrínáját. A nukleáris erők mogközelitőleges egyenlősége  
tehát arra kényszerítette ,az ,amerikai, ,hivatalos politikai _vezetést,  

hogy egyértelmiien elvesse a győztes nukleáris háboru lehetőségét,  
amelyet J.F. Kennedy az amerikai, fölény visszaszerzésére irányul6  
stratégiája még lehetséges alternativaként felvetett.  
Az indokinai háborubanelszenvedett kudárc, az 1968-as csehszlováki-

ai "csendes" ellenforradalom sikertelen támogatása jelezte, hogy a  
katonai erővel való fenyegetés nem alkalmazható sikeresen a szocia-

lista országokkal szemben. Mindezeket tetézte.,. hogy az amerikai  tár- 
sadalmat abban az időben komplex belső válság is jellemezte.  

Negállapithatő tehát, hogy a 70-es évtized kezdetére további erőel-

tolódás ment végbe a nemzetközi erőviszonyokban a szocializmus és  
minden imperialistaellenes erő javára. Ez természetesen nem jelentette  
azt, hogy az imperializmus az elszenvedett vereségek, kudarcok hatásá-

ra  lemondott volna a nemzetközi forradalmi mozgalmak  és a szocialista  
világrendszerek elleni támadásról, hanem inkább arról van szó, hogy  
a változó körülményeknek legjobban megfelelő stratégiát dolgozzon ki  
saját számára.  



A nemzetközi erőviszonyokban bekövetkezett kedvező tendenciák hatá-
sára.a Szovjetunió és a szocialista országok által következetesen 
képviselt békés egymás mellett élés politikájának eredényeként az 

1960-as évek végétől a 70—es évek elejétől döntően az enyhülés ten-
denciái kezdtek erősödni a világpolitikában. Az európai kommunista 
és munkáspártok 1967. évi Karlovy Vary—i konferenciája, illetve a 

kommunista és munkáspártok 1969. évi moszkvai tanácskozása többek 

között a nemzetközi kapcsolatok megszilárditását és továbbfejleszté- 
sét szolgálta. 

Döntő jelentőségit volt az enyhülést politika "nyitása" szempontjából, 
hogy sor került 1970 augusztusában a Szovjetunió és az NSZK között 

szerződés aláírására, amely elismerte a háboru utáni status gaót és 
ezáltal lehetővé tette a kapcsolatok jogi és politikai rendezését az 

NSZK és Lengyelország; az NSZK és Csehszlovákia között; az NDK jogi 

elismerését,.illetve.a Nyugat—Berlinre vonatkozó ujabb négyhatalmi 

szerződés megkötését. 	 . 

Mindezzel párhuzamosan megkezdődött a kapcsolótok normalizálása a 

.. Szovjetunió és az USA között. Az.1972  és az 1973-74. évi megállapodá-

sok során az USA  ás ‚a  Szovjetuni között 42 egyezmény született. Az 

USA elismerte a nemzetközi kapcsolatok rendezésének elveként a békés 
,egymás mellett élést és aláirta a rakétaelháritó fegyverek bevezeté-
sének,stoppját szabályozó SALT 1. szerződést,, megegyezés jött létre 

1973—ban a nukleáris háboru.megakadályozásáról. 

Az 1969—es budapesti fe.lbivás által kezdeményezett európai biztonsági 

és együttmüködési értekezlet tetézte be az enyhülési folyamat kitelje-
sedését, amelynek összehívására .1975 .nyarán .került sor. Elfogadták a 
résztvevő államok közötti kapcsolatok vezérlő elveit, a vitás kóróé 

sek békés eszközökkel történő  megoldását. Megállapodtak a katonai eny-

hülés szükségességében, a politikai, gazdasági és kulturális kapcsola-
tok erősitósében. 

Látható tehát, hogy a.nemzetközi politikában beállt változások' alapve-

tően kedvezőek voltak, de meg kell állapitani azt is, hogy ez a fejlő-
dés nem lineárisan egyenes vonalu volt, ugyanis számos ellentétes té-

nyező is hatott. 



Utalás.tbrtént már a csehországi szocializmus 1968-as megrázkódtam 

tóséra, de meg kell említeni az 1968-as párizsi mozgalmak bukását, 

a szocialista Kina vezetőinek nacionalista pálfordulását, a chilei 

tragádiát, a közel-keleti feszültségek hatásét, a fegyverkezési 

verseny növekedését, amelyek mind-mind ellenható tényezőként je-

lentkeztek az enyhülési politikával szemben. Megnőtt tehát a szere-

pe a különleges érdekeket jelentő területek helyi konfliktusaiba 

történő beavatkozásnak. A  békés egymás mellett élés politikájának 

megfelelőien az imperializmus részéről a fellazitás taktikája kerül 

előtérbe, amely a szocializmus belső megváltoztatását akarja; mog 
próbálja az enyhlilésből származó "előnyöket" kihasználni. /  

Az enyhülés/ politika "lehetőségeit" jobban kihasználó politikát 

szolgálta az, hogy a hetvenes évek elejére uj reakciós ideológiai 

áramlatok jelentek meg /uj filozófia, popperi iskola különböző  i-

rányzatai, strukturalizmus irányzaton belül a legreakciósabb tendon-

ciák/. 2  

Az 1960-as évek közepétől az európai szocialista országokban a szo-

cializmus alapjainak lerakásával napirendre került a szocializmus 1 

épitósének uj fejlődési szakaszának kimunkálása. A kommunista pártok 

a fejlődés fő irányának a szocializmus továbbépitését, fejlettebb' 

tételét tekint.etté.k. Országonként eltérő időpontokban a 70-bes évek 

közepéig sor került az  uj fejlődési szakasz programjainak kidolgozás- 

sára. A hatvanas évek második felére befejeződött az iparositás, meg- 

történt ezzel a  strukturális átalakulás a gazdaságban ós az egyes or-
szágokban nagyfoku társadalmi mobilizáció következett be. Az uj 
lődési szakaszban. előtérbe kerültek a gazdaság intonziv fejlesztésé•, 
nek követelményei, sor került ezzel összhangban at.egy@s országokban 
a gazdasági iránnyitássi rendszerek korszerüsitósére. 

A nemzetközi politikában beállt kedvező változások,hatására erősödött 
az egyes országok gazdaságai közötti egyiittmüködés. 1971-ben  a KGST 
XXV. ülésszaka elfogadta az együttmüködós további erősitósét 65 n 
tagállamok gazdasági integrációjának fejlesztését célzó komplex grog'- 
ramot. Nagyobb lehetőség kinálkozott a tőkés és fejlődő országokkal 

történő gazdasági kapcsolatok erősitése.területén. 



Az európai szocialista országok szocialista társadalmi politikai -

viszonyainak megszilárditása, továbbfejlesztése stóros összhangban 
volt a szocializmus épitósének teljes felépitésével. Fő célkitűzés 

volt a szocialistademokrácia további tökóletesitése a meglévő po- 
litikai intézményrendszer hatékonyságának növelésével, a párt ve-

zető szerepének erősitéséve1.3  

Hazánkban is az 1960..as évek második felére kimerültek népgazdasági 
fejlődésünk extenzív forrásai, sürgető feladattá vált a fejlődés . 

intenziv utjára történő átállás.. Énnek konkrét állomása volt az . 

MSZ! 1966-cos IX. kongresszusa, amely meghatározta a gazdaságirányí-

tási rendszerünk reformjánakbevezetósét. Megkezdődött népgazdaságunk 

intenziv fejlesztésének időszaka. Nagyobb han,'sulyt.kapott a közgaz-

dasági eszközökkel.történő szabályozás ős irányitás, a szocialista 
piac aktiv szerepe. A figyelem előterébe kerültek a szocialista terv-
gazdálkodás keretei között működő áru- ős pénzviszonyok. A mechaniz-

mus keretei között megnőtt a vállalatok önállósága. A megnövekedett 

önállóság, az önállóbb gazdálkodás lehetősége, a nyereségérdekeltség 

arra ösztönözte a vállalatokat, hogy minden lehetséges tartalékot meg-
mozgassanak. Az  emberi tartalékok, képességek jobb és hatékonyabb 'i - 
bontakozásának egyik döntő feltételévé vált az üzemi, munkahelyi demok-

rácia erősitése, jobb kibontakoztatása. A korábbi évekhez képest job- 

ban előtérbe került az alkotó munka megbecsülése, a tehetség kibonta-

koztatása, a  munka- és a telj 'esitmény szerinti differenciált bérezés 

következetesebb érvényesitése. A vállalatok nágyobb mozgásszabadsága le-
hetővé tette az alaptevékenységen kivüli profilok, melléküzemágak meg-
jelenését, amely elősegitette a gazdasági környezethez'' való alkalmaz- 

kodóképességet. A második gazdaság ipari fellendülései r is igazán akkor 

kezdett kibontákozni.4 Bér az uj gazdaságirányitási rendszer bevezető-
se a gazdaságpolitika, illetve az intézményrendszer kérdéseit nem érín-
tette közvetlenül, de mindenképpen meg kell állapítanunk, hogy a gaz-. 
daság növekedése egész történelmeinket tekintve erre az időszakra érte 

el a leggyorsabb és legharmonikusabb fejlődési ütemet ugy, hogy a nőve;- 

kedés legfontosabb forrása a termelékenység emelkedése volt. A jőve? 

delmek a korábbi időszakhoz képest dinamikusabban javultak, s a fogyasz-
tást és életszinvonalat., valamint az áruellátást tekintve  legnagyobb 



emelkedésnek lehettünk tanui a tárgyalt időszakban, 5  

A 60—as években a gazdasági mechanizmus hatására bekövetkezett gyor—• 

sabb ütemü gazdasági fejlődéssel együtt a hatvanas évek közepétől a 

szellemi élet területén is egy gyorsabb ütemű fellendülés következett 
be, amely döntően a hetvenes évek közepéig nyomon követhető, A hetve 

nes évek jelentős ideológiai eseménye volt Lukács György "A társadal- 

mi lét antológiájáról" c. müvének megjelenése, bizonyítéka volt a 

marxizmus alkotó továbbfejlesztésének, mégha az akkoriban megjelent 

interpretációk közelebb akarták vinni Lukács elméletét az u3_baloldal;. 

egyik sajátos formájához. Ezt a szellemi fellendülést jellemzi a köz-
gazdaságtudomány kutató—ilemző tevékenysége a gazdaságirányitási rend-
szer kialakitása érdekében; . a szociológia 60—as évekbeli felerősödése, 

az elmaradottság kérdéseinek közgazdasági, gazdaságtörténeti vizsgáló-

dása. 6  

Az 1970-1975  között tárgyalt időszak fő jellemzői, fejlődésvonala szem-

pontjából döntő jelentőségit volt az MSZMP 1970. novemberében megtar-
tott X. kongresszusa. A magyarországi társadalmi fejlődést tekintve az 
1956-os ellenforradalmat követő időszaktól a pártkongresszusok a vissza-
csatolás, visszajelzés szerepét is betöltötték s egyben stratégiát dol-

goztak ki gazdasági—politikai—ideológiai viszonyainkra. A szocializmus 

alapjainak lerakását követően a szocializmus teljes felépitésének fe-

ladata került előtérbe. A társadalom fejlődése szempontjából központi 

kérdésként vetődött fel a.dolgozó nők és az ifjuság kérdéseinek figye-
lemmel kisérése, segitése. A kongresszus felhivta a figyelmet arra, 
hogy a fiatalok nevelése a társadalom előrehaladásával nem oldódik meg 
automatikusan, hanem össztársadalmi összefogásra van szükség. A szoci-

alista épités céljai megnövekedett igényeket állitottak a KISZ tevé 

kenységével szemben, de ennek az elvarásnak csak ugy lehetett megfelel-
ni, ha munkáját a párt, társadalmi és tömegszervezetek, illetve  az 

állami intézmények megfelelően segitették. Megáliapitást nyert, hogy 
jobban kell segíteni a fiatalok pályakezdését, beilleszkedését, tovább-

fejlődését. Hosszabb távu célként került magfogalmazásra az államélet, 

a szocialista demokrácia továbbfejlesztése. A demokratikus centraliz-
mus elvének következetesebb érvényesítése egyrészt a központi hatalom 

és szervek erősitését, másrészt ezzel egyidejüleg.a helyi szervek 



önállóságának `  a tanácsok önkormányzatának növelését, illetve a 

dolgozók közvetlen bevonását jelentette a helyi ügyek intézésébe. 

Itt került megfogalmazásra a tanácsok népképviseleti-önkormányzati, 

illetve államigazgatási funkciójának egyidejü fejlesztése. Javas-

lat fogalmazódott  meg az alkotmánymódositásra vonatkozóan, amely- 
nek célja az volt, hogy. tovább efősitse az ország szocialista jei -

legéti a szocialista demokráciát, az államélet. távábbfejlesztését. 

Megerősitést nyertek a gazdaségirányitási reform kapcsán kibontako- 

. zó kedvező fejlődési irányok, tendenciák /szocialista piac, az áru-
ás pénzviszonyok szerepe, vállalatok önállósága, felelőssége, ház-
táji gazdaságok termelése, kisegitő üzemágak, gazdasági szabályozók 

szerepe, differenciált munka szerinti bérezés elve/ és az ideológi-

ai munka feladatává tette a határozat a pozitiv iránya folyamatok 

továbbfejlesztését, a gyakorlati tapasztalatok elméleti-ideológiai *  

általánositását. Az 1969-es tudománypolitikai határozat nagymérték-

ben  elősegitette ., hogy nagy.horderejü 'elméleti-kutatómunka indult a. . 

szocialista demokrácia és az államélet témakörében. A. feladatok so-

rában megfogalmaz8dött, hogy a gyakorlati tapasztalatok elméleti 41- 
talánositása sokszor nagy késéssel történik, és alapos  vizsgálódásra, 
kutatásra lesz szükség néhány problémakörben /tudati fejlődés, szoc. 

közigazgatás, tudományos és műszakiforradalom/. Döntés született a 

kongresszuson az állami oktatási rendszer átfogó vizsgálatára és a. 
párttagfelvétel 18 éves korhatárra történő leszállitásáról. Az ifju-

sági szövetség munkájával kapcsolatosan jobban előtérbe került a fi-

atalok eszmei•erkölcsi. fejlődésének hatékonyabb segítése. Ugyanakkor 

megfogalmazást nyert az is, hogy a fiatalokat jobban be kell vonni a 

vezető szervek munkájába, vezetői feladatok ellátásába. ?  

A kongresszusi beszámoló .a következőképpen fogalmazta meg a KISZ. .e-

lőtt álló legfontosabb feladatokat: "A KISZ továbbfejlődésének alap- 

vető feltétele, hogy.jobban kidomborodjék politikai, kommunista jelle 

gének elsődlegessége. Akkor képes hivatását mind magasabb szinvonalon 

betölteni, ha jobban figyelembe veszi az  ifjuság különféle ,korosztá- ,  

lyainak,és,rátegeinek.sajátos helyzetét, eltérő tapasztalatait ás .i-

óányeit, ... A pártvezetés egyik  legfontosabb feladata minden fokon, 

hogy saját területén támogassa a KISZ törekvéseit, és aktívan részt 

vegyen az ifjuság egészének eszmei-politikai nevelésében."8 , 



If jusági szövetségünk ilyen .nemzetközi ás .hazai .grazdasági-t&rsadal- 

mi-politikai körülmények között érkezett el a 7004s évek. kezdetéra. 
A párt á. kongresszusa egész társadalmunk elé'.azt acélkitiizést á1- 
litotta, hogy .magasabb szinten folytassuk a, szocializmus teljes fe 
lépitését. A szocializmus alapjainak lerakásával egy uj helyzet állt 
elő az ifjuságpolitikában is ,  s az uj körülményekben.meg '. kellett ha-

.tározni a  rövidebb és hosszabb távu elveket egyaránt, 9  A KISZ, az 

if juségi mozgalom alapvető feladatává vált tehát, hogy levonja a .kö- 
vetkeztetéseket a pért.1970.,6vi február 18.19.1 ülésén jóváhagyott 
if jusági: határozatából és; kidolgozza az if jusági. szövetség továbbfej-
lesztésének programját. 10  

Az MSZMP 1975-ös K. kongresszusa programnyilatkozat keretében megfo-
galmazta a fejlett'szocializmus.épitésének programját. .A fejlett szo-
cializmus építése megkövetelte szintén., hogy.az ifjuságpolitikában is 
az uj körülményekhez igazodjon a párt ifjuságpolítikája. $a két idő-
pont egyértelműen nem is tekinthető az tfjuságpolitika szempontjából 
korszakhatárnak, de az ország és természetesen Csongrád megye ifju- 

ságmozgalmának szempontjából két olyan jelentős esemény, amely agy 

változásokkal, fejlődéssel  és természetesen ellentmondásoktól sem men- 
. 

tes olyan időszakot ölel fel, amelynek vizsgálata, elemzése számosa 

mai.munkában is felhasználható, értékesíthető tanulságokkal . szolgál- 

hat. 

A vizsgálódás tárgya tehát a két jelentős esemény közötti munka elem-

zése, különös tekintettel Csongrád megye ifjuságmozgalmáüak törtóne-
tóre. 

' A KISZ tevékenysége Csongrád megyében az ifjuságpoli.tikai 

'határozatot  követő időszakban, kiilönös•tékintettel á • . 

•rétegtevéken,ységre ' 

1., Az ifjuség társadalomban'elfoglalt . helye. megitélése  

Az ifjusággal való foglalkozás nemzetközi ás hazai nézetekben elsősor-

ban arra a tényre vezethető visszá, hogy világszerte megnőtt az ifju- 



ság aránya,.sulya,•szerepe ez. egyes társadalmakban. : A 70-es évtized-  

re..a föld.  lakosságának mintegy. fele a, fiatal korosztályhoz tartozott.• 

Hazánkban erre az idŐszakra .a lakosság 45.%-a.30  éven :  aluli volt.-11_'  

Egy másik jelentős tendencia, -  hogy.am ifjuságon belul.növekedett a.  

diákifjuség aránya, amely elsősorban a tudományos,• technikai  .forra..  

dalommal állt összefüggésben és szerte a_világon a permanens lépés  

került előtérbe,. amely egyben megkövetelte' az oktatási reformok soro--

zetát. 1969-ben hazánk lakosságának 40 %ne  volt 26 aluli.- Ha a KISZ..  

korosztály, a társadalmi-közéleti tevékenységet 'folytató fiatalok a ., 

1529 évi ; közöttiek arányát vesszük csak figyelembe,. akkor az ölsz.-  .. 

lakosság 2217 %-ró1 van szó: A 14-25 éves korosztálynak mintegy  

40 %a tanult, 60 95-a mér termelő tevékenységet folytatott.• 12  

1969-ben Csongrád megyelakossága megközelitette. a  440 ezer főt a eb  

ből 80 ezer volt a 14-30 év közötti fiatal. Az ipart. lakosság több  

mint 100 ezer;.. a mezőgazdasági.keresőké 85.90 ezer, és az alkalmazotti  

értelmiségi létszám közel járt a 40 ezer főhöz :  Ugyanakkor néhány olyan  

. sajátosság jellemezte Csongrád megyét, amelyet a téma tárgyalásánál.  

is figyelembe kell venni; -Az 1960-as években jelentősen megnőtt az i* ►  

pari munkásság; létszéma.elsősorban a paraszts€g.köréből indult meg  -

az a mobilizációs hullám.  

Az iparon belül a könnyűipar képviselt nagyobb arányt, de fejlődés. . 

nek indult a nehézipar is. .Ez azt is jelentette, hogy , a megye gazda-

sági fejlődése az országos átlagnál dinamikusabb volt. Sok uj őzem  

épült , i változott az ipar strukturája, emelkedett a foglalkoztatottak  

számai A megnövekedett munkaerő szükségletet korosztályt tekintve  

főleg  a fiatalok munkábaéllitásával sikerült megoldani: Ennek hatása  

több Tizemben a dolgozók átlagéletkora a 30 év körül mozgott /Textil-  

művek; II6D10r Makói FM, Szegedi FÜTŐBEI2 stb/. A mezőgazdasági  

tsz-ek döntő többsége megszilárdult a 70.es évtizedre, csökkent a  . 

faluról az elvándorlás; helyenként visszavándorlás is bekövetkezett.  

A település földrajzra jellemző volti hogy az öt városban lakott ekkor  

a lakosság 58 `%-a, amely koncentráció segitette a:fiatalokkal való  

foglalkozást' ugyanakkor e'j6 lehetőséget nehezítette a fiatalok jobb  

nevelését szolgáló tárgyi feltételek hiányossága. Az Országosnál lé.  

nyegesen nagyobb volt a tanyavilág. Ekkor a lakosság 27 °'~-a kűlterülo. 



ten, tanyán.élt. Ez nagymértékben nehezitette az  itt 616 fiatalokkal 
való foglalkozást. A nevelőmunka, szabadidő hasznos eltöltésének t€sr=e , . 
gyi és személyi feltételei itt voltak a legkedvezőtlenebbek, s a  30 
ezer tanya szétszórtsága is igy  komoly nebezitő.tényező .volt. Érzékel-
hető volt jobban az itt 616 fiatalok .. körében a .kettős nevelts hatása, 
a politikai; kulturális elmaradás. Határmenti megye lévén egy év alatt 
az átutazó és itt tartózkodó külföldiek létszáma elérté az 1,5 milli-
ót. Ebből következett, hogy a fiatalok egyaránt ki volték.téve az, eb-
ből származó kedvező ás kedvezőtlen hatásoknak, .amely az ideológiai-
politikai nevelőmunkában fokozottabb követelmén4yeket•támasztott. Csong- 
rád megye az "iskolás" megyék körébe tartozott, mivel jelentős az or- 
szágos beiskoldzásu közép- ás folsőfoku intézmények száma. ' A fiatalok 
több mint .fele tanuló volt 1969-ben s em az arány azóta lényegesen nem 
változott. Az ipar jellegéből /könnyit- és élelmiszeripar sulya/ követé 
kezeit, hogy á ' foglalkéztatóttak között megda volt a nők áránya, amely 
országosan a  legmagasabbak közétartozott. Ez középpontba állitotta a 
fiatal nőkkel való foglalkozást. Végin meg kell `jegyezni, hogy Csongrád 
megye jelentős munkásmozgalmi hagyományokkal rendelkezik, mely az ií' ja- 

ság szocialista nevelése szempontjából nem lehetett közömbös. Szeged'' 

pedig helyzeténél fogva Délmagyarország szellemi központja s lakosságá-
nak sulyánál fogva meghatározó jelentőségü. 13  

Az ifjusági mozgalom szempontjából döntő jelentősége volt a szocializ-

mus alapjainak lerakása, amely a párt szövetségi politikájában a népi- 

nemzeti egység további erősödését jelentette. Ennek a természetes fej-
lődési folyamatnak következményeként az ifjusági szövetség tömegszerve-

zeti jellegének, erősödésének lehettünk tanul a 60-as években, amelyet 

követett a.60-as évek második felében a KISZ rét egtevékenységónek és 

érdekképviseleti munkájának felerősödése. 	 . 

Csongrád megyében a , KISZ taglétszáma 1962 óta lényegesen nem változott. 

1970-ben  a 80 ezer fiatal m egoszlása népgazdasági ágazatonként a követ-
kező képet mutatta: 30 ezer iparban, 13 500 mezőgazdaságban dolgozott. 

5500 egyetemi-főiskolai hallgató, 11 ezer  középiskolai és 10 ezer szak-
munkústanulő tanult. A fennmaradó 10 ezer fő egyéb területen dolgozott 
/nem termelő ágazat, kisipar, alkalmazotti, értelmiségi, szabadfoglal- 
kozásuak/. 14 A  KISZ taglétszám alakulását 1969-1975 között az 1.sz, 
melléklet szemlélteti. Ebből kiderül, hogy 1972-ben cskknem 3 ezerrel . 
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nőtt a taglétszám, akkor dinamikus növekedés volt, majd 1974-ben 
37 ezerrel a legmagasabb, s 1975-re pedig lezuhant 33 ezerre a me- 
gye KISZ taglétszáma. 

A párt ifjuságpolitikájának szempontjából jelentős esemény volt a 
Központi Bizottság 1970. február 18-19-i ülése, amelyen a pért if-
juságpolitikájának néhány kérdését tárgyalták. E téma napirendre tű-
zését három fő tényező  indokolta.  Először: A Központi Bizottság 
1957..március 11-i ülésén tárgyalta utoljára átfogóan az ifjuság hely- 

zetét. Ezt követően jelent meg a kormány 1087/1957-es határozata. A 
kormányhatározatnak az volt a legjelentősebb eredménye, hogy megte-

remtődtek a KISZ munkájának feltételei. Ekkor a politikai helyzetnek 

megfelelően a KISZ-szervezetek voltak kizárólagosan a fiatalok poli-

tikai, közéleti tevékenységének egyedüli szinterei. Igy az ifjusággal 

kapcsolatos összes feladatok legfőbb képviselője a KISZ lett és igy 

az állami, társadalmi és tömegszervezetek ez irányu feladatai kevésbé 

domborodtak ki. A határozat nem szólt azokról az intézkedésekről, a 

melyek az ifjuság életkörülményeinek, sportolásának, müvelődésének 

javitbsa érdekében szükségesek. 15  Ezt követően az uj 1016/1967-es 

kormányhatározat rögzitette az állami és társadalmi szervek feladatait 

és uj kötelező elveket fogadott el /termelési és munkaverseny támoga-

tása; kulturális-szabadidő feltételek javitása; fiataloknak adható, 

különböző kedvezmények bevezetése; KISZ-rlakásépitő akciójának támoga-

tása; fiatalok bevonása, tájékoztatása helyi kezdeményezések kapcsán/. 

A határozat az ifjuságpolitikai tevékenység koordinálását kizárólag 

az ifjusági szövetségre bizta, amely megfelelő állami hatáskör hiján 
a feladatok nagy részét nem oldotta meg. 16  

Összegezve az elmult 13 évben vagyis az 1957-es március 11.-i határozat 

óta jelentős változások történtek, ami igényelte, hogy hosszabb távra 

szóló nagyobb szabásu program készüljön. 17  

Másodszor: 1968-ban a fejlett tőkésországokban diákmegmozdulások bon-

takoztak ki. A megmozdulások a tőkés társadalom talaján bontakoztak 
ki, de szükségessé vált egyrészt ezek figyelemmel kisérése és elemzé- 

se, másrészt pedig annak megfogalmazása, hogy ezek az események a mi 

ifjuságunk tárgyalásánál nem szolgálhatnak kiindulópontul. 18  

A kommunista és munkáspártok 1969-es záróközleménye a következőképpen 
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jellemezte a helyzetet: .. "Az ifjuság megmozdulásai a jelenlegi bur-
zsoá társadalom .mély válságát tükrözik. A dolgozó és mindenekelőtt . 

a munkásifjuság semmilyen távlatot nem lát maga előtt, mind tevéke— 

nyebbea kapcsolódik be az osztályharcba, belép.a szakszervezetekbe, 
a kommunista és más demokratikus szervezetekbe.,A diákság széles'tÖ.. 
megei lépnek fel nemcsak az elavult oktatási rendszer hiányosságai , 

ellen, nemcsak azért a jogukért, hogy Tegyen saját szervezetük 6s 

ténylegesen részt vegyenek  az egyetemek irányitásában, hanem az u-

ralkodó osztályok politikája ellen is. A vietnami nép harcától és ; 

más imperialistaellenes hősi hare példájától lelkesitve.egyre több . 

fiatal vesz részt a hatalmas népi megmozdulásokban az imperializmus `-

ellen, a demokráciáért, békéért és . a szocialízmusórt. „19 '. 

Harmadszór: Társadalmunkban nagy viták közepette különböző . .szélsősé. 
ges megitélésaktől nem mentes megáliapitások, értókitéletek fogalma,- 

zódtak meg közvéleményünkben azifjuságot illetően. .A,párt munkasti- 

lusának fontos  eleme volt az 1956-os , ellenforradalmat követően, hogy 

mindig időben felfigyelt a fejlŐdéssel együttjáró ellentmondásokra, 
hogy ezek alapján megvizsgálja az ifjuság.helyzotőt,. nevelésének :prob-
lémáit, feltételeit. 	"A Központi Bizottság állásfoglalása éppen azt '. 

a célt szolgálta, hogy hatékonyabbá tegAk a nevelést, a társadalom 
példamutatását, hogy az uj . nerzetdék konfliktusmentésebben találja . . 

meg helyét ós feladatait... A megfogalmazott kérdések közül talán az 

váltotta ki a legnagyobb visszhangot, hogy..a'párt ifjuságpolitikáját 
megvaiósitó szervek, intézmények tevékenysége, munkastilusa ős együtt--
müköd6sema már nem felel meg az előttünk álló feladatoknak, az ifju- 
ság igényeinek."21 	.. 	 . . 

Ezeket a gondolatokat Pullai Árpád, a Központi Bizottság titkára fo-
galmazta meg az !S=MP politikai'akadém%áján elhangzott előadásában. ' 

A határozat az ifjuság megitélésénok egyedüli mércéjének a végzett mun-
kát tekintette, s ez nem külsődleges jegyek alapján történt. Az ifju-
ság nevelése össztársadalmi üggyé lépett elő, s az i.fjuságpolitika a

... 

mindennapi, politika rangjára emelkedett. Feladatok fogalmazódtak meg 
a pártszervezetek tevékenységére vonatkozóan /a pártszervezetek tevé-
kenysége az ifjuság körében, a'KISE pártirányitása/, illetve meghatá-
rozták az állami, társadalmi ás tömegszervezetek-, mozgalmak feladata- 
it és a munkamegosztást az ifjuság nevelésében. Értókelésre kerültek 



a KISZ fejlődősének és . tevékenységének tapasztalatai. Az ifjuság .kö-

zötti .  tevékenységet alapvetten befolyásoló problémák közül kiemelték 

a közéleti tevékenységre nevelés megnövekedett szerepét és ennek 

problémáit, az ifjuság képviseletében és órdekvédelmóben jelentkező 

ellentmondásokat 6s a fiatalok szociális helyzetében, érvényesülési . . 

lehetőségeiben lévő nehezitő tényezőket,. Végül a gondok közül a sza. 
bad idő problémája nyert még megfogalmazást, Csongrád megye  if jusá.- 

pának megitéléseaz ifjuságpolitikai határozatot követően az érdeklő- 
dés homlokterében Alit. A megyei pártbizottság 1970. junáus 2.i illá-
sén a következő minősitést fogalmazta meg: ".., ; Megyénk ifjuságinak 

döntő többsége helytáll, lelkiismeretesen dolgozik és tanul... 
;ltalános tapasztalat, , hogy a fiatalok többsége magáénak vallja a 
szocializmus célkitűzéseit és alkotó munkával segiti azok megvalósu- 

].ásót ,n22  

A fiatalok megitálése szempontjából 1970, nyara emlékezetes volt.  Mi-
vel árvizveszély fenyeette . a Tisza és mellékfolyói mentén elhelyez+ 
kedvi terileteket, városokat. A fiatalok példamutató helytállással vet-
ték ki részüket az árvizvédekezési munkálatokból Szegeden, segítséget. 

nyujtottak Makó és Maroslele kitelepitéséhez. Az árvizveszélyt kövem 

tően a KISZ mozgósitásával 1300 KTSZ-tag vett részt az árvizi anyag-

mentő táborok munkájában, Megye i . szinten az árv .iz miatt a termeléski- 

esés 133 millió Ft  volt, , s igen pozitív fogadtatásra talált a nemzeti 
jövedelem 1 53—os növelésére szóló országos felhivás. A kiesést tulmun- 

kával, árvizi műszak formájában, . illetve a hatékonyság, szervezettség 
növelésével kívánták biztosítani. Összesen 8,5 millió Ft.ot sikerült 
összegyűjteni a különböző akciók révén az árvizkárosultak megsegité- 
sáre,, amelyből a fiatalok is komolyan kivették részüket. Vasárnapi 
árvizmUszakot szerveztek több üzemben /Cipőgyár, Teztilmiivek, Kábel,. 

müvek/,. a Textilmiivek ifjuraunkásai kezdeményezték az "egy gyár egy . . 

ház" akciót, a BOV szentesi gyáregységében vállalták az if jusági bri e . 

gád kezdeményezésére,, hogy 2-4 % -kel növelik az egy főre eső termeié. 
sl értéket, a Szegedi Ruhagyár YI. alapszervezetének tagjai árvizká- 

rosult gyerekeknek . készitettek ruhákat ., a bakai Magyar.Bolgár Tsz 
4 ifjusági , szocialista cinvárt küzdő brigádja 3 h-ra emelte jövedelmük 
tulteljesitósét, 23  
Az ifjusá helyi megitéléséhez kapcsolódik hogy érzékelhető volt, a 
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fiatalok felkészültségének növekedése, szakmai ismerete, mint koráb-

ban. Ugyanakkor .tapasztalhatóvá vált az ellenséges propaganda hatá-

sa /kispolgári életszemlélet, az önzés, a közérdek és a szocializmus 

eredményeinek lebecsülése, nyugatimádat/, Alacsony volt a 14-22 

év közötti korosztályok egy részének szórakozási és müvelődési igénye. 
Nem kevés volt az olyan fiatalok erénye, akik közömbösek voltak. E-
gyes fiataloknál a felnőtté válás nehézsége vagy a meg nem értés, vagy 
a fiatalok problémájának lélektelen kezelése cinizmust szült. 24  
A megyei pártértekezlet 1970 !  október 24-25-i ülésén ugy minősítette 
az ifjuság helyzetét, hogy "Megyénk mintegy 80 ezer fiataljának több-
sége becsületesen dolgozik, vagy készül leendő életpályájára... A 
Pártbizottság és a KISZ mindenkor bírálta az ifjuság nézeteiben és me 

gatartasában jelentkező hibákat, Ugyanakkor visszautasitott minden o-

lyan véleményt,, amely az ifjuságot egészében elmarasztalta,," 25  

Az ifjuságpolitikai határozatot követő évek tapasztalatai azt mutat. 

ták,, bogy a tárgyalt időszak végére kedvezően alakult a szemlélet az . 

ifjuság megitélésében. Csökkentek a szélsőséges negatív álláspontot 

képviselő vélemények. Az eredmények ellenére azonban még mindig jelent-

keztek helytelen nézetek, amikor kiilsőségek alapján itélték meg a fi- 

atalokat, felnagyitották a generációs ellentéteket, a fiatalok részé 

ről az egészséges turelmetlenséget, vagy egyes fiatalokkal kapcsola-

tos negativ esetekből általánositottak. 26 	 . 

2., 	 gr Csonád megye ifius a, a  KISZ r6tegmunká  a a fiatalok körében  

Az egységes ifjuságt . szövetság - ► rétegmunka gondolata az ellenforradal- 

mat követő években, a konszolidáció időszakában nem vetődhetett fel, 

mert az akkori viszonyoknak megfelelően helyesen  azt az álláspontot 

képviselte az MSZMP, hogy "... minden ifjusági tevékenység a KISZ, il-

letve az uttörőmozgalom keretében történjék."27  
Az Ifjusági Szövetség törU6netében a KISZ 0 1966-os állásfoglalása 
fogalmazta meg sokoldaluan a KISZ rétegtevékenységének célját, politi- 

kai tartalmát: "Ifjusági szövetségünk akkor képes hivatását mind maga-
sabb színvonalon betölteni ., .ha az akciók és programok kialakitásában, 
a szervezeti életben.;>és a vezetési módszerek megválasztásában jobban 
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figyelembe veszi az ifjuság különféle korosztályainak és rétegeinek 

sajátos helyzetét ., élet-, munka- és tanulási körülményeit, eltérő 

tapasztalatit ós igónyét." 28 	
' 

Ezt követően országosan és Csongrád megyében is elemzések készültek 

az egyes ifjusági rétegek helyzetéről, a körükben végzett munka fő 

feladatairól. Az.ifjuságpolitikat határozat a kezdeti pozitiv ta- 

pasztalatok ellenére a KYSZ-ben jelentkező néhány probléma és el» 

lentmondás kapcsán fogalmazta mo;,'hógy"... ás ifjuság rétegei kö.. 

zött végzett munka, még mindig elég bátortalan és nem elég hatékony." 29  

E téma kapcsán. "Felmerült az a kérdés is, hogy egységes vagy réteg. 

szervezetekből 6116 legyen-e a KISZ. tn «- Kádár János felszólalása 
az MSZMP KB 1970. február 18-19-i ülésén - az egységes szervezet mel-

lett vagyok többek között azért.is, mert minek forgassuk fel a szer-
vezetet most, amikor arra semmi különös okunk nincs. Legyen egységes 
kommunista ifjusági szervezet, de rendkivül differenciált rétegmun- 

A differenciált munkavégzés elsősorban az irányító KISZ-szervezetek-

nek jelentett kiemelt feladatot /KISZ KB,  megyei és városi KISZ bi- 

zottságok/, amely egyaránt vonatkozott a munka tartalmára, módszerv- 

ire, a szervezeti keretekre és a KISZ apparátusára. Konkrét feladatok 

közül megfogalmazódott, hogy az egyes vezető KISZ testületekben job- 

ban tükröződjön a KISZ tagság réteg és életkor szerinti összetétele, 

növelni kellett az ifjusági rétegparlamentek és rétegtanácsok szere-

pét, jobban kellett képviselni a lányok és fiatalasszonyok speciális 

érdekeit ., valamint az egyetemi KISZ munka sajátosságainak jobban meg- 
felelő programot, szervezeti felépitést, választási rendszert és irá- 

nyitást kellett megva lósitani. 3i  

A KISZ differenciált munkájával kapcsolatos viták, megjegyzések jel 

lemzőek voltak a megyében is :. Vitatott volt például több ifjusági 

szervezet kérdéses. A  megyei pártbizottság ugy fogalmazott ezzel kap-

csolatban, hogy ..."korántsem aknáztuk ki a KISZ-ben rejlő lehetősége-

ket, ,., Az ifjusági mozgalom a KISZ keretében megfelelően biztosit 

ható."32  

Az elemző munka során megállapítást nyert, hogy sok KISZ-szervezetben 

igen egyhangu prsóramot dolgoznak ki, amelyek nem elégitik ki meg- 

felelően a differenciált igényeket. Ebben a pártszervezetnek elvi. 
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pólitikai irányitómunkájukban nags figyelmet kellett :forditani. Fog-

lalkozni kellett leandszeiesebben az ifjus€g réteghelyzetével, tanu- 

lesi,: elhelyezkedési, , családi, és egyéb gondjaival. Napirendre kel-

lett tűzni a munkás-.paraszt fiatalok éket• 6s munkakörülményeinek 

vizsgálatit. Az iskolai, egyetemi-főiskolai pártszervek faladatul kapa*  
tők, hogy jobban helyozzók munkájuk középpontjába az ifjuségpolitikat 

kérdések vizsgálatát, különös tekintettel a politikai-világnézeti ne-  
velőunkára. A pártszorvezoteknekjobban figyelembe kellett venni if.  

juságpolitikai munkájukban az uj köriilanényekot, a Megyei és helyi sa- 
játosságokat. A mogyei KISZ bizottságnak létre kellett hozni megyei  
szinten az ifjumunkások—, paraszt. 6s diákfistalok rét©gtaaicsát. E  
munkát elsősorban a fiataloknak a társadalomban elfoglalt helyük, ko-

ruk és nemik, valamint kül nbüző igényük szerint kellett végezni. 

Az ifjusági házak, klubok programjaiban jobban kifejezésre kellett jut. 

tatni a réteg és életkori sajátossáeokat. 33  

i1ogáilapitható tehát, hogy 19701-t51 az ifjuságpolitikai munkában,  il-
letve a 'L ISZ tevékenységében is a korábbi évekhez viuzonyitva jobban  

előtvrbe került a rétegmunka -, .amely szólna értolmozóst krpott. ?egfo-  

galmazódtak azok a tennivalók, 'amelyek folg orsitották a differenciál-

tabb réteg munka végzésének ütemét. A KISZ VIII. kongresszusa 1971 de-.  

cemberében Eta országos tapasztalatokat ugy jellemezte,. hogy 41Elóbbre  

jutottukk az egyes ifjueági rétegekben végzendő munka alapelveinek 

gyakorlatának kialakitásában.e 34  
Eülönböz6 rótegparlamenták- ás tanácskozások megrendezésére korült sor 

és létrejöttek országosan a különböző rötegtanácsok • /1966.szeptembor- 

ben Egyeteai-főiskolai, 1970. márciusban Középiskolai és szakmunkás--

tanuló, 1970, áprilisban Ifjuniunkás, 1971. januárban Mez5gazdasá;i If-  
jusági tanács/. A KISZ kidolgozta a lányok és a fiatalasszonyok köré-  

ben végzett munkájának tapasztalatait ,, feladatait a 1970. októberben  
létrejött a KISZ KB mellett müköds`i Leányok ás Fiatalasszonyok Országos  

Tanácsa. A megalakult rétegtanácsok faeladatóvá vált, hogy foglalkozza- 

nak az egyes rétegek speciális helyzetével, véleményezzék a KISZ veze-

tő testületei, állarci  is  szakszervezeti szervek elé kerülő dokumentu-  

sokat, illetve különböző munkaformák alkalmazásával /rátegtanácskozá-  

sok, ajé 1úsok, módszertani segédanyagok kószitése/ foglalkozzanak a  

réteg körében folyó ifjuságpolitikai munka tapasztalataival, a KISZ  



tevékenységével. A tanácsok eredményesen vettek részt az 1971. óvi 

ifjusági törvénnyel kapcsolatos minisztériumi végrehajtási utasí-

tások vóleményezésében, illetve a végrehajtás ellenőrzésében. A 

kongresszusi határozat értelmében megyei szinten is létre kellett 

hozni rétegtanácsokat, amelyeknek feladatköre hasonló volt mint a 

központi tanácsoké /véleményezési, javaslattevő jog a réteggel kap-
vsolatosan, döntések, intézkedések kezdeményezése, dönthettek a ha.. . 

táskörükbe utalt kérdésekben/. A rétegtanácskozások /üzemi, termelő-

szövetkezeti, iskolai, megyei országos parlamentek, konferenciák/ 
tulajdonképpen az 1974-ben először megrendezésre kerülő ifjusági 

parlamentek elődjeinek tekinthetők, amelyeknek jogositványai ha nem 
is olyan kidolgozottan, de hasonlóak voltak az ifjusági parlamenteké-

hez, tájékoztató az ifjusági törvény helyi végrehajtásáról, javas-
latok munkahelyi vezetők felé stb/. 

A középiskolai KISZ-munkára vonatkozóan ugy döntött a KISZ kongresz-

szus, hogy folytatni kell a középiskolai KISZ-munkával kapcsolatos 

mozgalmi kisérlet tapasztalatainak hasznositását, illetve ki kellett 

dolgozni országosan a KISZ programját az értelmiségi, a művész- és az 

alkalmazott fiatalok számára .35  

Megfogalmazódott az is, hogy foglalkozni kell a KISZ falusi munkája 
hatékonyságénak erősitésével, illetve az ezzel kapcsolatos szervezeti 

kérdésekkel. A továbblépés feladataként jelentkezett a rétegparlamen-

tek és rétegtanácsok feladatkörének, jogkörének pontosítása, elhelyez-
ve ezt a KISZ mechanizmusában. A rétegmunkával kapcsolatosan vitatott 

kérdésként jelentkezett például az apparátus strukturája, felépitése, 

a réteg.. ás funkcionális osztályok egymáshoz való viszonya. Felvető- 
dött, hogy helyes-e minden KISZ- szervezetben egy időpontban megtartani 
a tagkönyvek érvényesítését, a vezetőségválasztást, vagy az éves prog-

ramok elkészitését. Előre kellett lépni ebben a munkában érdekelt 

szervezetekkel /SZOT és szakmai szervezetei, Népfront, TOT/. A diffe-

renciálásnál leglényegesebb elvnek tekintette a KISZ Központi Bizott- 

sága az ifjuságnak a helyét a társadalmi munkamegosztásban, továbbá 
az életkori és nemek közötti különbséget, azt, hogy az ifjuság szabad- 
idejének jelentős részét lakóterületen tölti, különbségek vannak a 
fiatalok eltérő felkészültségéből, érdeklődéséből, valamint szükség 

van bizonyos ágazatok között-a szorosabb együttműködésre /szakmunkás- 
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tanulók,. dolgozói KISZszervezetek stb./3 6 . 

Az ifjuségpolitikai:határozatot követően a'rétegmunka mogközelitó. 
- sét.illetően kát.'szélsőaéges álláspontalakult ki. "Az e;yik.szól-

sőséges nézet az, amelyik az egységes ifjusági szövetség. létét.'. lát 
ja, veszélyeztetve minden olyan törekvésben, amely valamilyen torma= 
ban.a differenciáltabb munka követelnény©it akarja jobban figyelem- . 
be venni. A,másik pedig az,_ amikor: a munka difforenciálását teszik _. 
meg az eredményes tevékenység, egyetlen követelmőnyének , és ' kevés . .... 

figyelmet foditanak az egész if juságot őrintő általános, közös kór-
désekre„"37  
A KISZ megyei bizottsága 1970 augusztusi:ülésón foglalkozott az if 
juságpolitikai határozatból adódó helyi feledatokkal. Erőteljes 
sulyt kapott a rétegmunka továbbfejlesztés.e..Utalás törtónt,arra is, 
hogy a KISZ KB'munkabizottságot hozott létre a rétegmunka továbbfej-
lesztésének kidolgozására. Döntés született arról, hogy megyei szia— 

ten a.mér létrejött egyetemi—főiskolai tanács mellett létre kell hozni 

az .ifjumunkás.,'. parasztifjuság i- és leánytanácsokat, valamint a int o. 
gyei diáktanácsot, relhivták a•KISZ-szervezet®.k figyelmét, hogy a 
kongresszusi választások előkészitése során jobban vegyék figyelembe 
a KISZ-fitagság életkorát, a nemek összetételét, a fizikai dolgozók e_ 
rányát. A KISZ KB döntése szerint a bejáró fiatalok maguk dönthették,' 
el, hogy hol kivannak KISZ-tagok lenni.3 8  

A megyei küldöttértekezlet 1971. november 11-i tanácskozásán,önszegez 

te a rétegtevékenységgel kapcsolatos.addigi, tapasztalatokat. 1968 óta. 
a KISZ-szervezetek elvégezték a.különbözg ifjusági rétegek helyzeté- . 

nek értékelését, .a körükben végzett KISZ=munka, tapasztalatait 
gyei bizottsag.4, a Végrehajtó Bizottság 36 alkalommal tárgyalt ró- -. 

teganyagot. A megyei rétegtanácskozások közül rendszere3sé vált a ká--• 
népiskolai parlament összehivása.,•megye'i és alsóbb szinten sor került 
az ifjumunkások *  a mezégazdaségi-, müszaki.fiatalok tanácskozásara. 
Megyénk- is részesévé vált. annak az országos kisérletnek w  amely 
lépiskolai KISZ—munka továbbfejlesztését . célozta.. Az elért.eredméayek 
mellett szó volt arról, hogy.a differenciált rétegmunka kibontakozta- . 
tósában még nem alakult ki megfelelő gyakorlat megyei szinten som. 
Igy nem sikerült minden elképzelést az alapszervezetek szintjén meg. 
valósitani. Alapszórvezeteknél a célkitűzések megfogalmazása utón.nem. 
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jelentkezett a  szervezésben, lebonyolitásban a differenciált' .mun- 
kavégzés /életkor; érdeklődési kör, nők sajátos helyzete/.,A reg 
dezvényeken tapasztalható volt még, hogy öncéluyáváltak, mert vám*: 
logatás nélkiil minden fiatal részvételót igényelték.39 
 rétegmunka erőteljesebb érvényesitéso,, a . KISZ-munka táraádalmasi-• 

tósa és demokratizálása céljából 1972. március 25-én megalakultak .. 

a megyei rétegtanácsok: ifjuraunkás /35 főt,'mezőgazdasági'/31 fő/., 

egyetemi-fóiskOlai /20 fő/, középiskolai és szakmunkástanuló,  
/25 fő/ tanács,: 

A tanácsok a megyei KISZ-bizottságnak alárendelten dolgoztak, hatá-
rozatokat nem hozhattak, csak ajánlásokat., javaslatokat fogalmazhat-
tak meg az egyes rétegekre vonatkozóan, az alvóbb szintit rétegtané.- :, 

csokat nem irányithatt ék. A .tanácsadó=, véleményező,  kezdeményező . 
funkciójuk mellett képviselték megbízás alapján az adott,  réteget . á1- 
lami és társadalmi szervek előtt . , figyelemmel kisórték a réteg terű- 
latén az,ifjuségi törvény végrehajtási utasításait, véleményezték az 
egyes tervezett ifjuságpolitíkai intézkedéseket. A, tagok megbizatása 
két éves időszakra szólt,:  az ülésekre negyedévenként került sor. E.  
gyetértés szilletett, hogy Szegeden, Hódmezővásárhelyen, Szentes 
rosban, Csongrádon,, Makó városban, Szeged járásban dolgozó és tanuló 
fiatalok tanácsai jőjjenek létre ., illetve Makó és Szentes járásban 
mezőgazdasági jelleggel dolgozófiatalok tanácsa alakuljon. 

A tanácsok megalakulása érezhető pezsgést inditott el . a KISZ szerve• 
zetek életében, növekedett a rétegmunkát végző aktivák.száma, s lé- 
nyegesen több lehetőség nyilt, hogy egy—egy rétegtanácsban döntően . . 

csak a réteg munkájára vonatkozó kérdésekkel foglalkozzanak. Ugyanis 
az . irányitó KISZ-bizottságok nem tudták felvállalni, hogy minden ró 
teggel elmőlyUlten ós rendszeresen foglalkozzanak. Ezáltal a hiányt ... 
a rétegtanácsok be tudták pótolni, igy.nagymértékben tehermentesitet:- 

ték, dé egyben segítették is a testületek.mrnk  ját. Hasonlóan a tea- 
tületek nem voltak képesek arra,  hogy minden egyes réteg képviseletét 
felvállalják, s . ezt az elvárást viszont a rétegtanácsok meg tudták ol-
dani. Megallapitható tehát, hogy.a rétegtanácsok létrehozása többféle 
szempontból is szukséges volt, érezhető aktivitás bontakozott ki a 
rétegmunkában. Ezt elősegitette az isi hogy a KISZ bizottságok igen. 
nagy önállóságot biztosítottak; egy.sor kérdésben döntési jogot kaptak 
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a tanácsok /kitüntetések,.jutalmak, üdülőjegyek szétosztása, ülés-

tervek összeállítása stb/. Az 197+-es országos felmenő rendszerit if- 

jusági parlamentek alkalmából a rótegtanácsok azt a feladatot kapták, 

hogy megyei és városi szinten összegezzék a tapasztalatokat, vizsgál- 
ják meg az intézkedést terveket, hogy az elhangzott javaslatok beépül- 
jenek.41  

Ez is jelzi, hogy bár kevésbé markánsan, de  már ekkor jelentkezett a 

réteg érdekeit feltáró, azt képviselő, figyelemmel kiséra funkció. A 

KISZ KB 1974. áprilisi ülésén értékelték a KISZ VIII. kongresszusa ó- 
.ta végzett munkájának tapasztalatait. A tanácskozás a KISZ soronlévő 

5 legfontosabb feladatai közé sorolta az országos és a területi profi 

ramok, valamint az irányitás életkort és rétegek szerinti jobb diffe-

renciálását és a függetienitett apparátus szervezetének ős munkastilu-

sának továbbfejlesztését. Ide kapcsolódott még ezen kivifl a lakóterü-
leti fiatalok szabad idejének összehangolt megszervezése. Az áprilisi, 
határozatból adódóan központi és megyei szinten is a rótegtanácsoknak 
fel kellett dolgozni a határozatot ós módszertani utmutatókat kellett 
késziteni: Az egy éves tervezési rendszer bevezetését követően az éves 
akcióprogramokban a KISZ különböző szerveinek meg kellett fogalmazni 
az egyes ifjusagi rétegekre vonatkozó feladatokat.42  

Összegezve mogállapitható, hogy a differenciált rétegmunka irányitásá• 

. .bakszervezeti kereteit jelentő rótegtanácsok munkája megyei szinten 
és Szeged városban eredményes volt. Jelentős segitséget végeztek a 

testületi ülések elé került anyagok előkészitésében, az egyes rétege- 

ket érintő döntések előkészitésében, véleményezésében. A megyei tanú- 

csokban az adott réteg legfelkészültebb aktivistái vettek részt a eb- 

ből adódóan komoly szerepük volt, hogy hagyományossá vált egy-egy rés 

toget érintő akció /szakmunkástanuló ill. ifjumunkás napok/, illetve 

felerősödtek a rétegen belüli KISZ. szervezetek közötti kapcsolatok 

/egyetemi-főiskolai. terület/. Az alsóbb szintit tanácsok nem váltották 

be a hozzá fiizött reményeket, mert munkájuk nem mindenhol kötődött ak-

tuális munkákhoz. Igy a városi-járási szintű rétegtanácsok munkája 

1975 véégérefarmálissá vált. Más szempontból viszont - eredmény volt, 

hogy rendszeressé váltak a-rétegtitkári értekezletek, égy-egy réteget 

speciálisan érintő rendezvények. Felerősödtek a rétegek közötti kapcso-

latok is.43 



A KISZ 1976-os kongresszusa továbbra is a rétegmunka szerepének, ha.  

tékonyságának, koordinálásának fokozása mellett foglalt állást. Ugya-

nakkor figyelemreméltó változást hozott az a megállapitás, hogy "A . 

területi KISZ bizottságok a rétegsajátosságok jobb érvényesitése célom 

jóból meghatározott feladattal és időtartamra munkabizottságokat hoz-
hattak :18tre. "44  

Ez azt jelentette, hogy megyei szinten sem müködhettek rétegtanácsok, 
amelyek pedig beváltották ezen a szinten a velük szemben  támasztott 

elvárásokat. Öt évnek kellett ahhoz eltelni, hogy a:KISZ 1981- ►es X. .. 

kongresszusán ismét megfogalmazást nyerjen, hogy "Ahol a munka társa- 

dalmasitása megk{vánja, réteg- ós funkcionális tanácsokat, illetve 
munkabizottságokat célszerű lótrehozni." 	. 

A rétegmunka kapcsán ezek után célszerü azt megvizsgálni, hogyan ala- 

kult a megyében élő ifjusíg főbb rétegeinek helyzete, tevékenysége, a 

körükben végzett KISZ-munka. tapasztalata. Azért tüni.k cálszerün®k ez 

a fajta•megközelitési mód, mert általánosságok helyett konkrétan si-

kerül megvilágitani az egyes ifjusági rétegek sajátosságait s ezt kö-

vetően megnyugtatóan érzékelhetővé válnak azok az általános tapaszta-
latok, amelyek közösek voltak, igy meghatározták az egész megye ifju-

ságmozgalmát. • 

2.1 A munkásif:iuság helyzete, körében végzett KISZ-munka megyei_ 

tapasztalatai  

A munkásfiatalok osztályhelyzetükből.adódóan politikai szempontból a 

legfontosabb szerepet töltötték be. A megye iparfejlődéséből követke--
zétt, hogy 1965.1969  között az iparban foglalkoztatottak létszáma'14 
ezer fővel gyarapodott,  A 80 ezer ifjusági.korosztályba tartozó fia 
tal közül 30 ezer az iparbán dolgozott. 1970-ben az iparban foglalkoz-

tatottak 35,1 í-.a fiatal volt. Ugyanakkor az egyes üzemeken belül a 

fiatalok aránya jóval magasabb volt /Szegedi Textilmüvek 75 %, üÓUI 

KbT• 45 %/..As if jumunkásoknak több mint 90 %-a tagja volt a szakszer 

vezeteknek, e szervezettségük '32 %-os volt a KISZben. 	. 

Az 1970-es statisztikai adatok szerint 8512 üzemi KISZ-tag volt a 

megyében /1. sz. mélléklet/. 

A munkásfiatalok aránya igen kedvezőtlenül alakult, ezért lényeges 



feladat  volt körükben a KISZ tömegbefolyásának növolóse. A munkásfi-
atalok helyzotát, gondolkodását döntően meghatározta a termelésben 
való részvételük, a munkahelyi körülmények hatása, mivel közvetlen 
termelőmunka során hatással voltak rájuk a szocialista gazdasági- ' 

társadalmi viszonyok, az ipari munkás kollektivák. Termelési feladata-

ikat döntő többségük becsületesen elvégezte, többségük tisztelte, e-
lismerte az idősebbek munkáját, de ennek ellenére fellelhető volt 
még a kölcsönös meg nem értés és esetenként az ellentét, amely leg-
többször tapasztalati különbségekből, életkori sajátosságokból, meg- 
alapozatlan általánositásokból szármáztak. A gazdaségirányitási rend- 
szert, valamint az XSZMP X . kongresszusát követően: kiszélesedtek a 

szocialista demokrácia lehetőségei az üzemekben is, A fiatalok egyre 

jelentősebb része vállalt társadalmi-közéleti tevékenységet az üzemen 

belül, a gazdasági egységek belső életében /a szocialista versenymoz-  
galomba bekapcsolódott brigádtagok 33'51-a volt if jumunkás/. Az Tizemen 

kívül azonban aktivizálásuk már problémaként jelentkozett, nehéz volt 
összefogni, mozgósitani a területi feladatok aogvalósltására: Problémát .  
jelentett még a  fizikai  munkát végzők ós . a fiatal munkásasszonyok és 

lányok bevonása a közéleti tevékenységbe. A DISZ részvétele az üzemi 

demokratikus fórumokon a nagyüzemek 6s a felső vezetés szintjén sokat 

fejlődött. A kisüzemek körében, valamint . a nagyüzemek alsóbb szintjein 

/üzemrészek/ gyakori hiányosságok voltak. Anyagi, szociális helyzetlik '  

életkörülményeik a 'Art óletszinvonal-politikájának megfelelően sókat 
javult, többségük kedvezően nyilatkozott anyagi helyzetéről. 1969 -ben 
a munkásfiatalok több mint 50 %-a teljesitniénybérben dolgozott. Ugyanak-

kor feszültségek voltak az órabérben dolgozó  fiatalabb és idősebb szak-
munkások között. Az évi 1,5 - 3,5 %-os bérfejlesztések kedvező hatása . 

ellenére a textil és élelmiszeriparban dolgozók alacsony bérszinvonala 
rossz hatással volt ebben az ágazatban dolgozó fiatalok körében. Többek 
között erre is vissza lehetett vezetni, hogy 1968 - 1970  között a munka-
helyet változtatók között 30 % volt az ifjumunkások aránya. Ugyanakkor 
a kilépő fiatalok 10 0.-a a kedvezőtlen üzemi légkör és fogadtatás mi-

att hagyta el' munkahelyét. Az Önálló élet megteremtésének igénye gyorsan 

jelentkezett, gyorsabban ' szünt meg ezáltal a családtól való függés. Eb-

ből következett, hogy egyik legégetőbb problémájuk a lakásgondok megol-
dása volt. A tanácsok igyekeztek számitásba venni ezt a feszitő tényt, 
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több vállalat saját erejéből foglalkozott a fiatalok lakásproblémá- 
jával /HóDIXC`fi', Magasépitő Vállalat, BE G,  Ftendergyár/..Legtöbb gon 
dót a bejáró fiatalok problémája okozta, mivel létszámuk meghaladta 
az ifjumunkások között a 4 000 főt. Ekkor az épitőipar kivételével 
egyetlen ifizem sem rendelkezett jelentősebb munkásszállással

., ezért 
vagy ki voltak téve az albérleti uzsorának, vagy a bejárással kapcsos 

latosan szabad idejük alig volt és agybon ki voltak téve á falusi kör-
nyezet sokszor negativ hatásainak /mozgalmi munkához való hozzáállás, 
vallásosság, egyéni-anyagi érdekek előtérbe helyezése/. Ezekre a ré-
tegekre kisebb hatással volt az üzemi légkör, a szervezettség ás te.► 

gyelem, munkafegyelmük, termelési•politikai aktivitásuk kisebb volt. 
A munkásfiatalok politikai rnüveltsége a 70..es évekre sókat emelkedett 
Csongrád megyében, de a szakmai továbbképzést fontosabbnak tartották. 
Növekedett szakmai-általános mUveltségük,.emelkedett a szakmunkások-és 
botanitott munkások aranya. 1970+ben a munkásfiatalok 10 % a volt 6- 
rettségizett, 6 7 járt esti középiskolába. 

A KISZ Központi Bizottsága munkásfiatalok helyzetével az 1968. decem- 
bér 27•28-i lilésén foglalkozott átfogóan. Rosszabb távra meghatározták 

e réteg körében végzett munkát. Ezt indokolta az is, hogy a munkásosz- 
tályra,társadalmi szerepénél fogva, mindig megkülönböztetett figyelés 
hárult. Különös hangsulyt kapott a pályaválasztás segitése, a szakmun- 
kástanulók munkájának fokozottabb támogatása, illetve a pályakezdő fia-
talok beilleszkedésének segitóse, amelyre országos akciót hirdettek meg.47  
Az ifjuságpolitikai határozat elsősorban a munkásosztály utánpótlásának 
problémáira hivta fel a figyelmet: "A munkásosztály vezető szerve 8s a 

munkássá válás szándéka között bizonyos ellentmondás van, mert mig a 
munkásosztály vezető szerepe elismert és érvényesül, addig a munkássá 
válás az ifjuság ás főleg az értelmiségi szülők tekintélyes körében nega- 

tiv perspoktiva, gyakran kényszerpálya ".4  Ezek a megállapitások 
folhivták a figyelmet a pályaválasztás fokozottabb segitésére, a tehet-
ség helyes értelmezésére és a szemléleti-tudati gondok  leküzdésére. .Ez-
zel függött.össze a fizikai szülők tehetséges gyermekeinek továbbtanu.. 
lási.aránya. A származás szerinti kategorizálás eltörlése helyes elv . 

volt, de az egyenlő feltételek, esélyek biztositása még nem alakult ki, 
amelyet jelzett, hogy évről-évre csökkent a fizikai szülők gyermekeinek 
aránya a továbbtanulásoknál. A szocialista öntudat növelése, valamint 
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a bISZ t.glótsasaelsséaak és twt•gboraly6sdnak eövol&eo a PtQt:ulok kcizUtt  

•ls3rendii snwnicaLént jelentkezett. 	 . 

A mesBysi ptlrtértatkgaket /1370. oistúber 24-1T.) ..% nagy ;io1an:6t;éjat tu~  

lajdanitrott annak, bogy az iparban Xo,;lalt,oz'Latot'wak mtntv ►jy harmad••  

réqse az ifjus&gi k4ro8ztGlybbl korült  ki. Az  is ,jalorattia ti- >ay volt,  

boa  ekkor a ssausukavoscs3eutybe>sf résstvsv3 briglQ.ta"Qk ;4 	volt fiatal.  

Ugyanakkor  kritikaként meardlt fel. may szerint: as', if jumun:XtaesFk a v5a,•,  
dorlÓ dolgoi6k 30 +~Qt t:eLt.ék I,,1. Ebben a nagyardriyu vgniorlaaban tab,  

bek között  ici3Ars3sltesaott as a tányaz15, hQWY  icon nwly volt a mankaer3.4  

c~ 3bi.tás, amelyben alsa5sorban a kollaktivabaR,  még kesruvs;bé ttailles.zke-  

dett és kvnst►ytsA saunkethelyot: véltoztatfi fiatalok Vettek részt. Caen  kim  
vhZ kiizrvjfits;fstoU +  hogl,• kevés volt a satunkfiasz'liésoron a ffir3ho3y és a  

bejslrók kevésbé Wstúdtek a  musskahelybosss. A'rérpzó>isi g: adok is jelont3-  

sea bsfolySiaQltslk a pályas<e:-86 Fiatalok muinkwhelyv:iYtosatataaát.49  

A psiírtártsKeessiot: egyri:ezt arra belyeesit• a politikai hastigauljt, hogy  a  

munksisosst6Z$ uténpótláss swesaipantjébbi nagwon 16isyajea emwnká.a.tieataw  

tokkal, azok ssevolés36vel val6 najyiSbb 1'og3alkozús. 	cak4i'3t • f qGaima.  

zódott med , hogy é réteg gondjaival tüUat: k©ll foglalkozni. gzzel Uss-  

sssefESg;císbun jsa.vitrear+f kellett a lakóhelyi 	arJseiteni kel- 

lett as fitesai-isakeslaf4.lakcSholyi i:la—sWarvezatok ajyzittQülc6lőpát."  

Asa 1370. évi tagkaayv6rv6nyealtée kapcsán nsinden vá.3tlalsatn€'il, üzQr~néZ  

tagE3ess4eeir6 csoportoknak sszem6lyonkfnt el kellett beaszélgetni az  itt  

d0lgoss6 ilatalokkaZ. A vélomónysk, tapasztalatok eat  wutcttpk, hogy .le-► ;  

l8térlee keriiit e rétegben is as  ifjUeác3  heelysa©te. Az ifjusdapolitik,at  

hatdrer,s5at sl+ásr. ; itetvts asst is, hagy ahol a átZ$Z teaviiken8aiégo nem  talált  

madértós,re, >deait5sógrs, asRakon a helyaken bir.'.Lltfik at helyi vesaet8kvt ..  

gsek a  bisrH..latok a fiatalok réssz6r81 eeeaiC a tények megállsspit6s3sát tint.  

rözték és elmaradt a konkrét  halj feladatok saa:J e1l343e.  AZ  ebba is  

adGdeett, hogy  a i;I nr-tagok egy része b:ítortaleri volt a vC;landnyo3a 1tii-  

nyilYénit:isé;:b .an a gaszdeafg3 vezotak felé /Ssmentoai :;oaLaktte, Mak6i  

BM ,  Szed  ::I. A:ut .6jovitfi YáXlalat/. Aga; c2as  "g1rM6n,git€si resnds;zerrel  

kapcsolatosan  eslaGs3t'srbasn az érpolitikai és üzessssszrrvezCsi lcé,°dése3keR  

lesse;,ett8k. Bérezést e:síigadetlanrsé ~,
~
et fogalmaztak meg esrSt:oljeesen  

tbzt3;liparban„ korssekadaiembesx, elóazadgit.;ybcsn a  Az 1016 kornnybats<iro ,  ;  

aQttal, valamint as  iiges;r,t n6;yszö ;;eiC aovewot~:s€vel kapcsolatosan u;y  

fo;leltak állGsst, bogy a hot:Irozat aesss v:iltotta be a re3mf:nuoket, mart  
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középszinten nem mindenütt történt meg a végrehajtása. Éppen ezért 

sokat vártak a készülő ifjusági törvénytől. Több KISZ-szervezetben 

felvetették a KISZ érdekképviseleti munkájának hiányosságait: a 
fiatal szakmunkások megbecsülésében, bérek alakulásában, a diffe-

renciált bérezésben,.a munkakörülmények javitásában, KISZ-vezetők 

jobb megbecsülésében. Ezzel összefüggésben jelezték, hogy ezeket a 

problémákat a készülő kollektiv szerződésekbe be kell épiteni. A po- 

litikai akciókkal; KISZ-oktatással kapcsolatban alapjában véve pozi-

tiv vélemények fogalmazódtak meg. Javaslatok hangzottak el a diffe- 

renciáltabb munkavégzésre, a KISZ pártépitési munkájára vonatkozó- 
an. Felvetették azt a problémát, hogy a pártba felvételt nyert fia•. 
talok kevés munkát végeznek, s több helyen elhangzott, hogy kevés 

fiatal van a párttagok között /pl. Makó.városban 51 KISZ alapszerve-

zetből 19-ben egyetlen párttag sem volt./51  

A KISZ érdekképviseleti munkája elsősorban a nagy és középüzemekben 

müködött jól, ahol az "üzemi négyszögekre" alapozva végeztek eredmé-

nyes munkát ezek a KISZ-szervezetek. A kisebb üzemekben, KTSZ-ekben 
ez a munka lassabban fejlődött. Alsóbb szinteken vagy egy nagyobb 

üzemen belül is gyakran előfordult, hogy az üzemvezetők, miivezetők 

nem vették figyelembe a KISZ véleményét, vagy meg sem kérdezték. Az 

ifjuságpolitikai állásfoglalást követően érezhetően javult a szak-
szervezeti szervekkel való egyuttmüködés, ami elsősorban kollektiv 
szerződések közös előkészitésében nyert kifejezést. Az 1971-es megyei 
küldöttgyűlős ismételten felhivta a figyelmet, hogy az üzemek gazda-

sági, mozgalmi és KISZ-vezetőinek jobban kell segiteni a pályakezdő. 

ifjuaunkások beilleszkedését. A KISZ tömegbefolyásának növelőse érde-

kében változatlanul a munkásfiatalok körében kellett a tagfelvételt 

növelni. 52  A fiatalu4: munkásokkal ilyen értelemben megkülönböztetett 

figyelemmel foglalkoztak néhány szegedi üzemben /Fémipari Vállalat, 

Husipari Vállalat, KSZV, Textilmüvek/. 53  

A KISZ VIII. kongresszusa többek között áttekintette a munkásfiatalok 
körében végzett tevékenységet. Érdekes adalékot szolgáltatott, hogy 
erre az időre az uj munkaerőt 70 - 80 %-ban a fiatalok adták. Az if-

jumunkások 45 %-a szakmunkás /megyei szinten 50 %/, 28 %-a betanított 

munkás, /25 %/: 27 %-a pedig segédmunkás /25 %/ volt. Figyelmet ka-

pott beilleszkedésük, megbecsülésük figyelemmel kisérése: 1968 és 
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1971 között az ifjumunkások 76 —a nem változtatott, s 16,7 %-uk 

egyszer változtatott munkahelyet. A végzett szakmunkások 15 %-a 
tanulmányaik befejezőse után más területen helyezkedett el, miu-'• 
tán nem kapott szakképzettségének megfelelő munkakört, A kezdő 

szakmunkások 33 %-a pedig olyan munkakörben.dolgozott,'áhol nem -

volt szükség a szakképzettség megszerzésére..54  

Összegezve a kongresszus me;állapitotta,- hogy "Nem sikerült•kellg 

eredményt elérnünk a fizikai dolgozó fiatalok közötti szervezett 
sége növelésében... A nevelő és szervező munka javitásával 

vább kell növelni a KISZ taglétszámát és befolyását az ipari üze .  

mekben..."55  

A megye ií°juságmozgalmában a kongresszust követően előtc.rbe ke- 
rült a pályaválasztás és a'munkába való beilleszkedés segitése.'A 
megye iparosodásának üteme szükségessé tette, hogy tovább javuljon 

a szervezettség. A párttaggá nevelő munka tudatosságát is javitani 

kellett,.hogy a munkásfiatalok növekedési üteme az átlagosnál gyor- 

sabban növekedjen.56 	 .. 

Az 1972. évi tagkönyvérvényesitéstapasztalatai azt mutatták, hogy 
érezhető. javulás következett be, mert "A dolgozó fiatalok körében 

volt a legeredményesebb a tagkönyvórvényesitési politikai akció a 

.jelzett hiányosságok ellenére. A jövőben különösen a munkásfiatalok 

körében kell a KISZ-hez való kötődés erősitésére., személyes politi-
kai.agitációra, meggyőzésre felhasználni a tagkönyvérvényesitést 
isp. 57 	 . 

Ennek alapján . meg kellett vizsgálni a munkásfiatalok KISZ-hez való 
kötődését, a KISZ-szel szembeni elvárásaikat, 

Azok a problémák, amelyek elsősorban a  munkásfiatalok körében a pá 

lyakezdéssel, az egzisztenciális helyzettel, megbecsülésükkel, hely-

zetükkel volt összefüggésbe, nem voltak alaptalanok. Ezekkel a kár- 

désekkel átfogóan többek között nagy politikai hangsullyal foglalko-

zott a párt KB 1972. november 14-15-i ülése. Az állásfoglalás szerint 
az országban legfontosabb 40-50 nagyüzem müködési feltételeit meg 

kellett javitani, amely közvetlenül befolyásolta a munkásosztály 

helyzetét. Az életszinvonalpolitika általános javulásán belül kevésbé 

nőtt a munkások ős ezen belül is az állami nagyüzemekben dolgozó mua- 
kások.bére. "Ezért a Központi Bizottság ugy döntött, hogy a mindénki- 



re érvényes 4=5 ' ;f-ós emelés mellett - 1973. március l-től 1-tőt külön 

központi 'bérintézkedéssel--az állami ipar munkásainak és müvezetó-

inek bérét 856-kale az állami építőipar,munkásainak és müvezetői-

nek bérét pedig 6 9b-kal,fel kell emelni. A béremelést`differenci-

áltan kell végrehájtani."58  Döntés született arról is, hogy meg 

kell kisérelni a munkások és a fiatalok lakáskérdésének jobb 

megoldását .. A KISZ-nek figyelmet  kellett forditani, hogy a'bérek 

differenciált emelésénél megfelelően vegyék figyelembe a fiatal 
munkásokat ., és müvézetőket, "azokat a fiatalokat, akik az'átlagös-
nál'  rosszabb 'körülmények között dolgoztak, illetve javuljon  lá-
nyok, fiátalasszonyok bére, különösen a nőket foglalkoztató iparé- 

gakban. A politikai munkában változatlan 'főirányként 'jelentkezett 

e taglétszám; tömegbefolyás, szervezettség növelése az ipari üze-' 
mekben, a fizikai dolgozó fiatalok körében. 59  

A KISZ 1974-es áprilisi határozata éttekintette a  VIII.  kongresszus 
és az ifjuságpolitikai,határozat végrehajtásának tapasztalatait Á 

munkásifjuság kapcsán tét lényeges kérdéskör vetődött fel. A párt 

KB 1972-es novemberi határozata kapcsán' a munkásfiatalokat, illetve 

az egész fiatalságot érintő'szodiálpólitikai intézkedések sorozatá-

ra került sor, amely kedvezően befolyásolta helyzetüket /lakáshoz- 
jutás feltételeinek javúiása,`munkáslákásépitési akció, népesedés- 

politikai intézkedések/ .. A másik problémakör az volt, hogy  "Minden '  

szándékunk és határozataink ellenéresem növekedett a dolgozó fiata-
lok körében a'KISZ taglétszáma, amely helyenként alacsonyabb a tény-
leges befolyásuknál... "60 
Kapcsolódva a központi bizottsági határozatból adódó megyei felada-

tokhoz, a KISZ-taggá nevelő 'munka ,, a pályakezdők patronálása és f o- 

gadása, a bejáró fiatalok KISZ csoportjának megalakitása került erő.  

térbe .. 61  A tömegbefolyás erősitését'szolgálta, hogy' 1974. májusában 
megrendezték a megyei ifjumunkás napokat. 

A jelentkező legaktuálisabb feladatókat érzékelteti a  megyei ifjumun- 

kés tanács 1974. első félévi munkaterve /módszertani anyag készitése 

az ifjusági parlamentekhez, szervezeti élet helyzete a kis- és közép-

üzemekben, KISZ és szakszervezeti g  együttműködés tapasztalatai, pálya 

kezdő fiatalok bérezésének és lakáshelyzetének alakulása az ipar- 

ban/.62 	
. 
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Korábban szó voltarról, hogy közel 4000 fő a bejáró.ifjumunkások 

létszáma. Csongrád megyében ebben az időszakban is erőfeszitósek 

történtek a bejárók létszámának csökkentésére. A dinamikus ipar-

fejlődés következtében különösen a mezőgazdaságból nagy munkaerő- 

vándorlás indult meg. Ezen balul is  elsősorban a fiatalokat drin-
tette ez a folyamat, akik szakmunkásként, betanitott munkásként, 

vagy segédmunkásként kivántak elhelyezkedni. 1972-ben pl. 1969-hez 

viszonyitva3200 fővel növekedett a naponta ingázók száma; s igy 

elérte a 20.255 főt. Ebben az időben a különböző munkásszállásokon 
6469 fő elhelyezésére volt lehetőség összesen, de ezek kihasznált-
sága csak 69 %-os volt /4472 fő/. Az igénybevétel a munkásszálláso-
kon megyei szinten 7,5 %-kal csökkent 1969-hez viszonyi.tva. Az ipar 
területén a 3000 férőhely kihasználtsága 80 % körül volt /1820 fő/. 

Az 1820 főből 929  fő volt 30 éven aluli fiatal, a a fiatalok közül 
490 fő volt nő, 440 fő KISZ-tag. A tárgyi feltételek /szociális •  
kulturális/ a könnyziiparban, illetve a DÉLÉP központi . munkásszállá- 
son volt megfelelő. A szállásokon folyó nevelőmunka irányitását az 
önkormányzati szervek látták el  /szállás bizottsá, fegyelmi bizott- 

ság, szállás- yiilések/. Ezek a bizottságok általában a szakszerveze-
teknek számoltak be, ezért a KISZ-szervezetteknek jobban be kellett 
kapcsolódni a szakszervezeteken keresztül abbe a munkába. Mivel e-
gyedül a DLT.ÉP központi szállóján müködött egy ipari tanuló KISZ-

szervezet, a  KISZ bizottságoknak az önkormányzati szervekkel kellett 

tartani a kapcsolatot, kezdeményezni kellett, hogy tiizzék napirendre 
a fiatalok helyzetét, nevelését, a KISZ-munkába történő bevonást, 

megbizatások adását, a KISZ-taggá nevelő tevékenységet. Aktuális kér- 
déssó vált, hogy minél több helyen alakuljon KISZ alapszervezet, fo-
kozottabban sogitsék a vidéki fiatalok beilleszkedését, pályakezdé-

sét. Nagy figyelmet kellett szentelni a szabadidős tevékenység kiaia- 
kitására,.a feltételek megteremtésére /politikai, ismeretterjesztő 

előadások, programok, öntevékeny nükedvelő csoportok, olvasási szoká-

sok kialakítása, sportolási feltételek megteremtése/. 63  
Összegezve: a munkásifjuság, az üzemi fiatalok körében végzett ifju- 
sáppolitikai, mozgalmi munka tapasztalatait, megállapitható, hogy a 

párt ifjuságpolitikai határozata, az ifjusági törvény, a kollektív 
szerződések nagymértékben elősegitettók az ifjuságpolitikai tevékeny.  
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1970-es és 1972—es határozata a munkásosztály helyzetével kapcsolat') 

tosan nagymértékben előseg.itette.a fiatalok körében folyó nevelő-

munka feltételeit. A megyei párt VB határozatai nyomán javult e ré- 

teg körében folyó KISZ tevékenység. 1970. és . 1973 között az alapszer-

vezetek száma 78—al, a KISZ. taglétszám 1593 fővel növekedett. /2.sz. 
melléklet/.. Nagyobb üzemekben KISZ•bizottságok, csucsvezetőségek a-
lakultak vagy mega'lapitásuk folyamatban volt /Szegedi Olajipari_Vál- 
lalat, Hódmezővásárhelyi Porcelángyér, Szentesi Kontakta Vállalat/. 
Több kisüzemben, KTSZ—ben 10-30 fős alapszervezetek jöttek létre. Az 

elért eredmények ellenére.még mindig volt olyan terület, ahol nem 
volt megfelelő a szervezettség /Konzervgyár, Szeged/. 

Nagyüzemi küldöttgyűléseken erősödött a politikai jelleg,.a bátor 

kritikai hangnem, emelkedett a. munkásfiatalok aránya a járási—városi 
. KISZ végrehajtó bizottságokban 1.7 ről 31 főre /36,9 16/. A KISZ pofi 
tikai apparátusában Magasabb lett.a munkás indittatásu fiatalok száma, 

,de az. első számu vezetők körében ez még mindig alacsony volt. Javult 
a,KISZ-szervezetek párttaggá nevelő munkája, azonban . a fizikai dolga 

.zók körébenez elmaradt a követelményektől. Az ifjuságpolitikai"haté- ► 

rozatot, az ifjusági törvényt követően előrelépés történt a KISZ ér-

dekképviseleti munkájában. A munkássá válás folyamatának legfontosabb 

állomásait — pályaválasztás, szakmai továbbképzés, pályakezdés, boil-

.leszkedós — a KTSZ-szervezetek sajátos munkaformáikon, eszközeiken ke-

resztül jól segitették. Ugyanakkor a pályakezdő fiatalok ünnepélyes 

fogadása a megye üzemeiben általában elmaradt, a KISZ szervezetek nem 
kisérték figyelemmel a pályakezdők érkezését, fogadását. A párt KB 

1972—es novemberi határozata pozitiv visszhangot váltott ki a fiats- 

fok körében a bér— és lakásintézkedések vonatkozásában. A KISZ laklisé 

pitó akciójára is ösztönzőleg hatott ez a határozat /kedvezőbb hitel-

feltételek, közmüvesitett telkek., kivitelező kapacitás/. A KISZ neve 

főmunkájának szerves részét képezte a politikai nevelőmunka, gazda-
ságépitő tevékenység, szabadidős munka. A KISZ politikai oktatásában 
5256 fiatal vett részt 1973—ban, partoktatásban 790 fa, szakszervezeti 

képzésben 5885 fő. Pisti, levelező ős szakmai továbbképzésen a fiata-
lok több mint 20 %—a vett részt. Kezdeti lépések történtek a 8. osz-
tályt nem végzettek segitésére, ott ahol ezeket a törekvéseket a gaz» 

dasági vezetők is társogatták, ott eredményesebbek voltak a KISZ kezde- 
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ményezósei. /KSZV, BOV, BM3/. Általános tapasztalat volt az is, 

hogy azokban az üzemekben, ahol jó munkahelyi légkör alakult ki, 

ott jobb volt a KISZ eszmei, politikai nevelőmunkája és ezzel egy-

gyUtt a tagok politikai aktivitása is. A népgazdasági feladatok 

v41llálásában szép sikereket hozott a párt X. és a IaISZ VIII. kong-

resszusánahirdetett munkaverseny, a VIT munkaverseny akciója. Ezen 

kívül a szocialista munkaversenyben, a brigádmozgalomban való rész-

vétel volt a legnépszerübb munkaforma /697 ifjuségi brigádban 6652 

fő, a többi brigádban 7915 fiatal dolgozott/. A KISZ-szervezetek 

nem koncentráltak megfelelően az ifjusági brigádok tartalmi munká-

jának segitésére, mert csak a létrehozással törődtek elsősorban. A 

védnökségvállalások kiemelt szerepet kaptak /KSZV szövőcsarnok ü-

zembehelyezése, HÓDIKLiT szamitástechnikai program/. 0rsAgosan is 

sikeres volt a TBV ifjusági butor akciója, amely a fiatal munkások 
ás műszakiak kezdeményezésére jött létre, s a butor elnyerte a "Ki-

váló árun  címet. Az egyéni ifjusági versenyek kevésbé voltak sike-

resek /differenciáit követelménytámasztás és az anyagi, erkölcsi e-

lismerés hiánya miatt/. Sok munkásfiatal vett részt a kommunista 

müszakokban, a Vietnami számlára 436 ezer Ft-ot, egyéb ifjuságpoli-
tikai célra 600 ezer Ft—ot fizettek be. A szabadidő hasznos, kultu-

rált eltöltését városi szinten akadályozta, hogy alig működtek if-

jusági házak. 

Korábban komoly hagyományai voltak az üzemi műkedvelő csoportoknak, 

de ezek a 70—es évek közepére felbomlottak /anyagi okok, bemutatko-
zási lehetőségek hiánya stb/. örvendetesen fejlődtek viszont az ü- 

nemek KISZ klubjai, sorra jöttek létre a nagyüzemek ilyen jellegű 

létecitmúnyei /1973--ban 35 ilyen ifjusági klub volt/. Az üzemi 

spartakiádok jó formát biztositottaka különböző sportági versenyek-

nek, de főleg a núket foglalkoztató üzemekben kedvezőtlenebb volt a 
a helyzet. 1973-ban 33 üzemi sportegyesületben 11.312 fiatal spor-

tolt, melyből 5701 fő volt igazolt versenyzá. 64  

2.2 Falusi fiatalok helyzete, jellemzése, körükben végzett munka  

tapasztalatai  

Csongrád megyében 26 ezer ifjusógi korba tartozó községi, falusi fi 
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atal élt a tárgyalt időszak kezdetón. Ennek több mint 50 s,-a.13.500 
Fő mezőgazdasában dolgozott. Ebből 10 ezren terc előszövetitozetben, 
3500-an állami gazdaságokban végezték munkájukat. Ezen telid 1200-an 
pedig gópjavitó vállalatoknál voltak. 65. . 

A megye sajátosságai kapcsán korábban szó volt, hogy jelentős volt a ' 

külteriileteken,. tanyán 616 fiatalok száma. Az itt 616 fiatalok a kör- 
nyezetből adódóan hátrányost,helyzetben voltak., s (zen faxul döntő több* 
sógüknek a szülei fizikai dolgozók voltak. A megyében nagy erőfeszi-
tések t:,rténtek a  meglévő hátrányok csökkentése érdekében /iskolák, 
körzetesitóse, általános iskolai kollógiumok.bővitése, pedagógus el-

látás favitása, diákszociális alap létesitése a rászorulók támogatá 

vára/. A közópiskolákban a pedagógusok és a KISZ támogatásával regi- 
tették a tanyán élő szülők gyermekeinek tanulmányt munkáját: Erre a- 
zért is szükség volt, mert az egyetemi-főiskolai hallgatók körében 
nagyon kevés volt a külterületen lakó fiatal. Nayobb gondot kellett 

fordítani a tanyán lakók munkalehetőségeinek javitására, a bejárók 

utazási idejének csökkentősére. A tanyán, falun 616 fiatalok művelő 

dési, szórakozási, sportolási lehetőségei a szétszórtság, tárgyi.-sze-
mélyi feltételek, a lehetőségek hiánya miatt nehezebb volt. 66  

A megyei pártbizottság állásfoglalása szerint "Fejlődésükre nagy ha- 
tást g yakorolnak a szocialista mezőgazdaság eredményei, a párt ag 

rárpolitikai intézkedései. Döntő többségük becsületesen dolgozik, ak- 

tivan r,észtv©sz a szocializmus épitésóben." 67  

A mezőgazdaság szocialista átszervez6s6nek időszakában a.fő figyelem 

a földtulajdonnal rendelkező felnőttek mognyerósór© forditód.ott. Eb-
ben  az időszakban a fiatalok elvándorlása igen nagymértékű volt.. A 
termelőszövetkezetek fejlődésével, megerősödősével együtt megindult 

a dolgozók visszaáramlása, s ezzel együtt különösen a szakmával ren 
delkező fiatalok visszaáramlása gyorsult meg. 1969-ben pl. 5 ezer 
uj belépővel gyarapodott a ternelőszövotkezeti tagok száma, melyből 

2500 f6 fiatal volt. Ez ott volt elsősorban jellemző, ahol folyama-

tosan foglalkoztatták a fiatalokat, jövedelmük megközelitotte a mun-

kásokét és a szociális és kulturális lehetőségeik elfogadhatóak vol- 

tak. A fiatalok visszaáramlása azonban még nem érte el a kivárt szin-

tet a tárgyalt'időszak kezdetére, melyet sürgetett a tsz-tagság e1- 



öregedőse is. Jellemző gond volt a falusi fiatalok pályaválasztása.  
A továbbtanuló általános iskolások kis része tanult mezőgazdasági  
szacmát.60  

A mezőgazdaságban dolgozók szakmailag nagy hangeulyt ford .itottak to-  
vábbképzésükre. 1963-1970  között pl. több mint 600 fő szakmunkás,  

1500 fő pedig gépszerelő és traktorvezetői képesitóst szerzett. To-

vábbképzésük ösztönzésére fékezőleg hatott az a tény, hogy több me-  

zőgazdasógi üzemben a szakmunkásokat nem képesitésiiknok megfelelően  

f oglalkoztatták.69  

"Fejlődött megyénk mezőgazdaságban dolgozó ifjuságpolitikai, közé-  

leti aktivitása, a  marxista-leninista világnézet tért hóditott so-

raikban, csökkent a falun az egyház befolyása is. A fiatalok több-  

sége eszmeileg szakitott a vallással s általában nem meggyőződésből,  
csak környezetének befolyására vesz részt vallásos megnyilvánuláso-

kon. A vallás befolyása azonban még mindig a falun e legerősebb.#' 70  
' A KISZ termelést segítő mozgalma, munkaformái pozitív változást mu-  
tattak. tvente körülbelül 8 ezren vettek részt a különböző termelé-
si versenyeken, mozgalmakban, 120 brigád versenyzett a szocialista  
cinvért. A rőt- és legelőgazdálkodás segitésében meghirdetett mozga-  
lom keretében 5 ezer holdon végeztek javitá,si munkát, 37 hektáron ül-
tettek facsemetét; 46 mezőgazdasági fiatal vett részt a Kiváló Ifju  
mérnök és Technikus, 54-en 'pedig a Szakma Ifju nestere cimért folyó  
mozgalomban. 71 	 ' 

A termelőszövetkezeti mozgalom  fejlődésével, a társadalom demokrati.  
zálbdásávai együtt a mezőgazdaságban is kiszélesedtek a demokrácia  
lehetőségei.. "Ezzel azonban nea tart lépést a fiatalok részvétele a  
vezetősben, a vezető testületek munkájában. A vezetők jelentős része  
nem igényli a fiatalok véleményét, nem cpit kezdeményezéseikre..,  
Nem számolnak a vezetők eléggé a kialakult új helyzettel, a tsz-fi- 

atalok megnövekedett számával és a jelentkező' képviseleti igónyükkel." 72  

A KISZ-szervezeteknek bátrabban kellett érdekvédelmi munkájukat vé-

gezni, a KISZ-vezetőknek javitani kellett  felkészültségüket.  I~ltalá 
nos volt, hogy a fiatalok megnövekedett létszáma és képviseleti igé-  
nye ellenére a tsz-ekbcn müköd€i bizottságokban nagyon ritkán volt  

fiatal. 'Több helyen a KISZ-titkár azért tagja az igazgatóságnak,  

vezetőségnek, mert mint agronómus, vagy más szakember tagja annak ós  
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igy egyben a ISISZ—t is képviseli." ?3  Nem volt kielógitő javulás a 

fiatal szakemberek fogadtatásában, a szövetkezetek egy részében kü— 

lönösen mostohán bántak a nőkkel. 1970-ben a KISZ—tagság közel 3/4 

része 20 éven aluli fiatal volt, s a falusi KISZ-szervezetek egy-

harmadában nem volt 20 éven felüli fiatal: 74 Hz egyrészt azt a 

gondot jelentette, hogy nehéz volt a 20 éven aluliak megtartása, 

másrészt a 20 éven felüliek kis aránya pedig nehezitette a KISZ 

pártiréinyitó munkáját. 

1970—ben a járási, városi és községi pártszervezetek fontos fela-
datává vált, hogy "... adjanak fokozott segitséget a falusi és a la-

kóterületen /tanyán/ 61$ fiatalok neveléséhez. `társadalmi összefo-

gással biztositani kell ehhez a tárgyi, anyagi feltételeket."?5  

A KISZ-szervezeteknek irányitó munkájuk során jobban figyelembe kel- 

lett venni a falun, tanyán 615 fiatalok mozgalmi munkába történő be- 
vonásának és nevelésének lehetőségeit. Legfontosabb politikai köve-

telménny6 vált a mezőgazdasági fizikai dolgozó fiatalok között a 

KISZ—szervezettségének, a KISZ tömegbefolyásának fokozása. 

A KISZ VIII. kongresszusa megerősitette a lakóhelytől tanulni vagy 

dolgozni bejárók szervezeti hovatartozásának kérdését, mikor lehet$- 

séget biztositott, hogy a KISZ—tagok maguk döntsék el, hogy hol ki- 

várnak részt vonni a KISZ-munkában. A tsz—ek, állami gazdaságok KISZ—
szervezeteinek a gazdasági épitő munkát segitő tevékenységükben erő- 

siteni kellett a szocialista nagyüzemi gazdálkodást, a belterjesség 
növelését, az iparszerit nagyüzemi állattenyésztést, a háztáji lehe— 

tőségek korszerübb felhasználását. Segiteni kellett országos szinten 

a mezőgazdasági szakmunkásképzést, a lányok szak- és betanitott mun-
kás—képzősét, valamint a falusi értelmiség letelepedését. Többet 
kellett vállalni a müvelődési feltételek javitásában, az egyetemi 

ISISZ—szervezeteknek pedig nyári és téli gyakorlatok során nagyobb 

hangsulyt kellett forditani a tanyai KISZ-szervezetek munkájára, a 

tanyán 615 fiatalok helyzetének a felmérésére. A kongresszus javasol-

ta, hogy a szövetkezetek országos, megyei és szakmai szintjein jöj-
jenek létre ifjusági bizottságok, melynek fontos célja az itt élő és 
dolgozó fiatalok politikai nevelése, érdekeinek védelme. 76  

A megyei küldöttértekezlet 1971—ben többek között foglalkozott a fa- 
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lusi ifjuság problémáival is. A°tózisek azt támasztották alá, hogy a 
maglévő hiányosságok ellenére összessú_ében javult ez ifjusád poli-
tikai—közéleti aktivitása, amelyek megfelelő elismerést váltottak ki 
az idősebbek ős a falusiak közvéleményben. A mezőgazdasági KISS—
szervezetek megfelelően feldolgozták az ifjuságpolitikai határozatot, 
de az alapszervezetek egy kisebb köre nem jutott el a feladatok meg-
fogalmazásáig, saját tennivalók kimunkálásáig /sotthalmi Petőfi 
Szakszövetkezet, Gyálaréti Komszomol Tsz/. tppen ezek miatt is fő 
stratégiai célként fogalmazódott meg, hogy "Mezőgazdasági, főleg ta-
nyai terhieteken jobban érvényt kell szerezni az'ifjuságpolitikai ha'. 
tározat szellemének. 77  
Az állami gazdaságokban az érdekvédelmi munka szempontjából kedvezően 
hatott • az a tény, hogy igen sok fiatalt választottak be a szakszerv®•• 
zetek különböző szerveibe. Igy hatékonyabban tudtak bekapcsolódni az 
új kollektiv szerződések kidolgozásába, a munkakörUlm nyek javitásába, 
a munkaidő helyes meghatározásába. A'termelőszövetkezetekben rosszabb 
helyzet alakult ki, mert a KISZ itt kevesebb segitséget kapott. A KISZ—
szervezetek a pártszervezetek segitségére, a tsz törvényre támaszked-
ve is sokszor kevés sikert, illetve eredményt tudtak elérni e munkatea• 
rületen. Problémát jelentett a. rendszeres foglalkoztatottság kialaki-
tása és a szakmai •  továbblépés lehetőségeinek biztositása. Különösen 
jellemző volt ez a fiatal mezőgazdasági szakemberekrs ás a nőkre. A 
szövetkezetesben 1969 — 1971 között kihelyezett 234 gyakornok közül 
egy óv alatt 37 fő más múnkahelyre távozott.. Ennek ellenére, . szeren-
csére csökkent azoknak az értelmiségi fiataloknak a száma, akik a fa- 
lusi munkát csak átmeneti helyzetnek tekintették. A lakásépités, csa-

iádalapitás megkönnyitésében a meglévő munkahelyi és központi támoga-
tások hatására javult a helyzet. Sikeresek voltak a megyei és alsóbb 
szinte mezőgazdasági fiatalok tanácskozásai.,. ihol elsősorban a réteg 
helyzetével, illetve megfelelő.vezetOk meghivásával egy—egy . fontos 

szakmai kérdéssel foglalkoztak. A KISZ—szervezetek munkáját javitani 
kellett, elsősorban a KISZ tömegbefolyását, szervezettségét kellett 

fokozni. A szervezettség alacsonyább volt, mint a munkásfiatalok köré- 
ben; a faluról bejáru fiatalok nem jelentkeztek KISZ—tagnak sehova sem, 
az alapszervezeteknél gondot jelentett a KISZ—vezetők kiválasztása, 

ás elfordult az is, hogy nem megfelelően képzett fiatalok kerültek 
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KISZ—vezetőnek. A párttag KISZ—tag fiatalok száma nagyon szerényen 

nőtt.a mezőgazdasági joliegü KISZ—szervezetekben, ezért ennek erőtel-
jesebb növelése sürgető feladattá vált. A gazdaságépitő munkát segi-
tő tevékenység fő vonalát a védnökségi akciók, mozgalmak képezték; 
Ezek kiterjedtek többek között a gazdasági és•szociális létesitmények .  

épitésére, uj termelési eljárások bevezetésére, szőlő— és gyűmülcste- 
lepités területeire, a mezőgazdasági és betanitott szakmu nkásképzés-
re, az országos fásitási feladatokra, rét—'ős legelő javitására, va-
li:mint a husprogram megvalósitásának segitésére. A termelési mozgal-

mak is jbl segitették a gazdasági feladatok megvalósitását /szocialis-
ta brigádok szervezése, kampány jellegű feladatok segitóse, ujitó moz-
galom/. Ezekben a munkákban főleg Szeged ós Szentes járás fiataljai 

tüntek ki. A művelődési és sportlehetőségek igen szerények voltak, 
lönösen tanyán. A falusi, mezőgazdasági alapszervezetek társadalmi 
megbizatásává vált, az ott élő fiatalok fejlődésének, nevelésének se- 

gitése.78  
Az 1972. évi tagkönyvérvényesités tapasztalatai kapcsán a mezőgazda.. 
ság, a községek, falvak területén dolgozó KISZ—tagok az elbeszélgeté-' 
sek kapcsán a Szentes járásban felvetették, hogy a párt és gazdaság-

vezetők részéről az ifjuaágpolitikai határozat végrehajtásának megtor-
panását érzékelik /Mindszent Lenin Tsz, Derekegyházi /. Foglalkoz-

tak az ifjusági alapok felhasználásának kérdésével /Szeged járásig 
Szentes járás/, több községben a fiatal tsz-tagok és KISZ—szervezetek 

munkájának nem kellő összehangolását érzékelték. A tagok a rendszerte-
len munkáért, a  program  szegénységért mogbirálták a rosszul dolgozó 

KISZ—vezetőket /Székkutas; MEZŐGP Vállalat, Röszke községi asz., Sze-

ged Felszabadulás tsz/. Ott ahol nem megfelelően doloztak a KISZ a- 
lapszervezetek, az igényesebb KISZ-tagok az átigazolást választották. 

Sok észrevétel hangzott el a szabadidős feltételek javitására. 1972- 

ben összesen 1087 fő nem órvónyesitette KISZ tagsági viszonyát. Ezen 

belül 380 fő volt 26 éven felilli. A 26 éven felettiek közül viszont 

nagy volt a tsz—ekben doigoz6 lányok ós fiatalasszonyok aránya, akik 

elsősorban családi okokra hivatkoztak. Ez`an k a szemléletnek a követ- 

kezménye, mely szerint falun, tunyán a családos fiatalok nem maradnak , 

KISZ—tegok. 79  

Az 1974—es áprilisi határozat ismételten a fő feindatok közé sorolta 
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a munkás és parasztfiatalokkal valófoglalkozást. A megyei KISZ-bi-
zottság a megyei intézkedési terv tárgyalása kapcsán megállapitotta, 
hogy változatlanul nem sikerült növelni a szervezettséget és g tö•• 
magbefolyást a parasztfiatalok körében. 80  

Ahol nem volt bripdmozgalom,ki kellett alakítani a feltételeket, 

mert ezek jó lehetőséget biztositottak a KISZ-taggá nevelő munkában;. 

kezdeményezte a megyei KISZ-bizottság a TESZtV-nél és a MEDO''Z-nál.. 
a megyei szántóverseny ás gépszerelők vetélkedőjének megszervezését. 
1974 második felében. A védnöksági mozgalom keretében szerepelt a 
Tisza II. vizlépcső és öntözőrendszer épitésében 6s hasznositásában 
való részvétel, valamint a husprogram teljesitósében való aktiv köz-

• 
remiiködés. E legutóbbi védnökségi formához kötődően nagyobb odafiz 

gyelé-st kellett forditani a kapcsolódó ágazatok közötti jobb együtt-

működésre /takarmánytermesztős, állattenyésztés, feldolgozás/. Folys. 

tátódott a szalámigyár épitése felett vállalt védnökség a 1974 nya- 

rám nemzetközi, építőtábor segített az átadás pontos betartásában. 

A MEDOSZ-szal közösen meghirdette a megyei KISZ bizottság a jubile- . 

umi és felszabadulási versenysorozatot 10 sportágban, amely a spar- . 

tolási-versenyzési lehetőségeket igyekezett biztositani. 81  

1974 április 19-i ülésén a megyei KISZ bizottság áttekintette - a 

KISZ KB 1973. október 18-i határozata nyomán - az élelmiszeriparban,. 

fagazdaságban, vizgazdálkodásban, az ÁFÍ,SZ-ekben dolgozó ás falun. é- 
16 fiatalok helyzetét.'A megye KISZ tagságából 8838 fő itt dolgozott 

ezekben az ágazatokban. A falun 616 és ott is dolgozó fiatalok döntő 
része, 7659 !ő mezőgazdaságban, szakszövetkezetekben, tsz-ekben dol-

gozott. Szervezettségük 30,7 %-os volt, ez 1,6 % -kal magasabb volt 

az országos átlagnál. A szervezettség további javitásét akadályozta 

többek között, hogy a megye 122 tsz-se közül csak 20-30 KISZ-alap- 

szervezet volt tiszta profilu, a többi KISZ-szervezotben a község, fa- 

lu többi /helyben más munkahelyen dolgozók, bejáró dolgozó ás tanuló 

fiatalok/ fiataljai együtt dolgoztak. Igtl ezek a KISZ-szervezetek nem 

kötődtek olyan közvetlenül a tsz-ek gazdasági egységeihez s ezek párt 
és állami.vezetőt nem érezték teljesen "magukénak" ezeket a KISZ-szer- 

vezeteket. Nehezebb volt ezeknek az alapszervezeteknek differenciált • 
programot adni, a munkahelyi demokráciába való bekapcsolódás különösen 

akkor okozott nehézséget, ha a KISZ titkár nem a tsz-ben dolgozott. 
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A megye 6 állami gazdaságában akkor 1000 f6 fiatal dolgozott, s a -• 
KISZ-tagok létszáma 254 f6 volt. Az  ÁFSZ-ekben 2015 Fiatal közül . 
452 volt a KISZ-tag s a 25 egységben 18 helyen működött KISZ-alapszer-
vezet.82 	 .. 

A községi lakbteriUleti KISZ-alapszervezetek száma  1974-.ben  39 volt, 
1164 fős taglétszámmal. Az 5? község közöl volt ahel nem létezett la-  

kóterületi KISZ szervézet, igy  meg  kellett vizsgálni létrehozásuk le-

hetőségét.83  
Az erdő- és vízgazdálkodás területén 11 asz-ben 286 KISZ tag  volt.84  

A helyzetelemzésből világosan kirajzolódtak a legfontosabb feladatok. 
Minden munkahelyen, lakóterületen vagy tiszta profilu alapszervezetet, 
vagy ha ez nem volt lehetséges ., HISZ csoportokat kellett létrehozni. 
Indokolt esetben az,egy községből bejárók közül is létre lehetett .hoz. 
ni KISZ csoportokat. Fokozott figyelmet kellett forditani e. lányok, 
fiatalasszonyok helyzetére .. Járási szinteken a tanácsokkal, a terüle-
ti  szövetségékkel közösen létre kellett hozni az agrárklubokat, éven- 
te fórumot kellett rendezni a  fiatal  agrárértelmiség számára. Érdek-
védelem területén el kellett érni, hogy minden fiatal ismerje meg a 
munkahelyi jogszabályokat, tsz törvényt, kollektív szerződéseket, ü-
zemi éves terveket. Növelni kellett a fiatalok számát a különböző vá-
lasztott testületekben. 85  ' 

A falusi fiatalok körében végzett munka tapasztalatait összefoglalva 

megállapithstó, hogy az ifjuságpolitikai határozatot követően érez-
hető változás következett be 'a falvakban és községekben folyó ifjuság-
politikai munkában. Az is láthatóvá vált, hogy lényegesen nehezebb 
körülmények között több ellentmondással számolva kellett ezt a . munkát 
végezni. A nehézséget jól érzékelteti,'hogy a tsz vezetők kétharmada 
csak a felsőbb pártszervezetek politikai fellépésére készitetteá, e l . 
az ifjusági törvény helyi intézkedési. tervét. Sok helyen gyenge volt 
a KISZ szervezetek politikai nevelőmunkája. Nem sikerült frontáttö- 
rést elérni a fiatalok bevonásában a. t:az-ek vezetésébe, további ala-
pos fejlesztésre szorult az érdekvédelmi munka. 



2.3. A középfoku tanintézetekben tanuló fiatalok 

Az 197o - 1975 közötti időszak országos helyzetet tekintve is a di- , 
namikus változások időszaka volt a közoktatáspolitikában. 1969-ben 

napvilágot látott a szakmunkástanulókról szóló VI. Szakmunkástanu- 

ló törvény, amelyet az országgyülés fogadott el. 

1973-ban mbiósitásra került az 1961..es közoktatásról szóló III. 

törvény. 

Nem véletlen, hogy az 1970-es lfjuságpolitikai határozat nagy teret 
szentelt a középiskolai tanulók nevelésével, társadalmi- közéleti 

tevékenységének, a KISZ szervezetek munkájával összefüggésben. A 

középiskolás diákfiatalság életkori, társadalmi helyzetéből számta-

lan olyan sajátosság adódik, amelynek felvázolása lényeges. 

Különösen jellemző erre a korosztályra, hogy beleszületett a szoci-

alizmusba. Ugyanakkor fosok nehézséget jelent számukra a szocializ-

musról tanultak.és a valóság közti vélt vagy valóságos ellentmondá-

sok problémáj&'. 86  Ez a problémakör összefüggésben volt a nevelő-

munka differenciálatlanságával, ugyanis "... sokszor egyoldaluan 

csak a haladó, rothadó kapitalizmus és a kifejlett szocializmus fo-

galmaival dolgozunk . Ez gyakran elhomályosítja az átmenet bonyolult- 

ságát, ellentmondásosságát és korántsem rövid idő-tartamát". 87  
"Az a tény, hogy a mai'ifjusíg igeleszületett a szocialista viszonyok-

ba, egyben azt is jelenti, hogy nem vi.vta meg értük a maga harcát, 

nem adott és nem kapott értük sebeket:"8$ „ Az iskolai életforma rész-

ben passziv befogadó jellegei a valóban hatékony ;"s életteli önkor-

mányzás gyakori hiánya gyengiti önállóságukat ás öntevékenysé.üket. 

A meggyorsult fizikai fejlődés és a nemi érés .következtében a fiata-

lok vitális energiái hamarabb és hevesebben bontakoznak ki, ezért 

esetenként konfliktusok jönnek létre az iskola rendje; és a fiatalok 

természetes törekvései, igényei és lehetőségei között. Megnőtt az 

az időszakasz, amelyekben a fiatalok testi, szellemi fejlettsége és 

társadalmi érettsége bizonyos szempontból aszinkronban van egymással. 

Ez labilissá teszi magatartásukat; fógékonyabbak lesznek a hangulati 

áramlatokkal, a divatokkal szemben; s ez önmaguk helyzetének kriti-

kus elemzését is megnehezitf ":89  . 
F6 célkitűzéssé vált tehát a tartalmas diákközösségi életet..kifejlesz-
tő nevelőmunka. 
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Középpontba került a munkásosztály fő utánpótlását képező intézmény-
tipus, a szakmunkásképző iskola. 
A középiskolai KISZ munka bírálatai között gyakran szerepelt, hogy 
"Az iskolában tevékenysége lesziikül az un. 6. órára, unalmas és 
k.incstárij a munkája." 	Az általános iskolát végzett első osz- 

tályos középiskolai tanulók gyakran mindenféle átmenet és próbatétel 

nélkül kerültek az ifjusági szervezetekbe. grvényesiilt a tömeges 
KISZ tagfelvétel és a tömegszervezeti jelleg egyoldalu hangsulyozása. 
Nem vált be, hogy az iskolai KISZ szervezet felépítése osztályközös-
ségekre épült. Az aiapvet:ő ellentmondás pedig abból fakadt, bogy 

"Nevelésre rendelt állami intézményekben kell a KISZ szervezetnek szin-

tén nevelőmunkát végezni. Ez óhatatlanul azonosulás veszélyével jár. 

Ellentmondás van az iskolában, az igazgatói, osztályfőnöki vezetés és 

a KISZ pártvezetéseiszervezeti önállósága között". 91  

A merev szervezeti keretek feloldását szolgálta az a javaslat, hogy 

a középiskolai bejáró tanulók maguk dönthettók el, hogy az iskolában 

vagy lakóhelyen.kivánnak KISZ tagok lenni. 
Korszeriis .iteni kellett a középfoku tanintézetekben folyó KISZ munkát, 
olymódon, bogy "Nőveljék a szervezetek öntevékenységét, eszmeiségét, 

demokratizmusát, a program legyen fiatalosabb, szélesedjen a tanulói 

önkormányzat, bővüljön a szervezetek tevékenységi köre, anyagi— tech-

nikai bázisa."92  

Az if jusspolitikai határozatot követően a KISZ KB intéző Bizottsága 
kidolgozta a közép— és szakmunkásképző iskolai KISZ-szervezetes mun- 
kájának továbbfejlesztését. Tehát a korszerüsitést a párt Központi 

Bizottsága határozta meg, annak ellenére, bogy  a KISZ KB 1967—ben át- 

fogóan megvizsgálta a réteg körében g hosszu távu feladatokat. 1972- 

ben a helyzet szükségessé tette, hogy ujra elővegye a KISZ KB ezt 

témát. 

Ennek értelmében elsősorban tartalmi megujitást kellett előkésziteni, 

ezen belil is az eszmei—politikai nevelőmunkára kellett koncentrálni. 

Erőteljesen vetődött fel az önkormányzat, önállóság erősítésének szük-

ségessége. "i1ég mindig sok iskolában tapasztalható autokratizmus, a 

diákok kezdeményezéseinek — sokszor jószándéku, a gyermekek féltésé- 

ből fakadó, de objektiven káros - guzsbakötése. Gyakori, hogy az ön-

kormányzat éppen ezért formális és csupán a fiatalok kis rétegét éirin-

ti."93 
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Előtérbe került az önművelődés, önnevelés, a sokoldalu közélet és 

politikai tanulás gyaftorlása. Lényeges elem volt a társadalmi-

közé-leti gyakorlat megszervezősének iskolán kivuli elsajátitása is. 
"A KISZ első lépésként azt szorgalmazhatná, hogy az iskolai, KISZ- 
szervezetek togyék át munkájuk sulypontját a tanitási időn kivuli 
órákra, a hétvégekre. Emellett az üzemi, a müvelődési házi és az is. 
kolai lehetőségeket is felhasználva, működjenek olyan klubok, ahol 
a lakóterület fiataljai .. függetlenül attól, hogy diákok vagy mua-
ksfiatalok - együttesen otthonra találhatnak!" 	 . 
A tartalmi munka igényel bizonyos szervezeti változtatásokat is. Az 
uj szervezeti elgondolás 1970. szeptemberétől mozgalmi kisérletkónt 

indult, s megyúnként két iskola vett benne részt. A kisőrlet lányege, 

hogy létrehozák a KISZ irányitásával müködő osztályszintü önkormány: 

zati szerveket, az osztály-diákbizottságokat. Feladatuk az osztály-
közösségek életének irányitása volt, azzal a céllal, hogy tehermen- 
tesitsék a KISZ szervezetek az iskolai jellegit feladatok alól, más-

részt, hogy bevonják a KISZ-en kivüli tanulókat az önkormányzat gya-

korlásába,.elsajátitásúba, szelesedjen az önkormányzat és annak ha. . 
tékonysága. 

Mindezek:*ellett létrehozták am un. érdeklődési köröket /Uttörőveze- 
tők klubja, Ifju Gárda, Karzista diákakadémia,. Országjáró Diákok Kö-
re, Diák klub, Tudományos Diáktársaság/. A körök elsősorban az indi-
rekt nevelés eszközeként működtek. Létrehozták a vegyes óletkoru a- 

lapazervezeteket, amelyek a korábbi osztályra épülő alapszervezetek 
helyett az un. vertikális formát alkalmazták. Ezzel minden középis-
kolai KISZ-tag saga választhatta meg, hogy melyik KISZ alapszervezet-
ben kivan dolgozni. A  bejárók, a III. éves szakmunkástanulók:választ-
hattak, hogy az iskolában, lakóterületen, vagy az üzemben kivánnak-e 
KISZ 'tagok lennii. 5  

E hosszu távu feladatok alapján kellett Csongrád megyében elemzni a 

helyzetet és a helyi sajátosságok alapján mohatározni a végrehajtás 

tennivalóit. $970-ben 29 gimnázium és szakközépiskola volt 11 ezres 

tanulólétszámmal. Kilenc szakmunkásképző intézetben 9 ezren tanultak. 
A huszezer tanuló igy a megye ifjuságának 25 5-át képviselte. Az ál-
tal€nos iskolát végzettek 80 %-a továbbtanult középiskolában. 
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A tárgyi faltételek gondot okoztak a tanácsi intézmények szakközépis-

kolái, de különösen a szakmunkásképző intézetekben. Több ilyen is-

kolában te ..emhiány miatt a tanulók reggel 7-től este 8 -ig jártak is-
koláb. A kollégiumi ellátotts€; is régöta igen rossz volt. A közép-
iskolás tanulók 25 %-a, a szakmunkástanulóknak csak 15 %-a volt kol-
légista. 	 . 

Ugyanakkor a bejárók aránya a középiskolásoknál 25 5, a szakmunkás-
tanulóknál L:0; .!,  volt. A kollégiumi férőhelyek hiánya elsődlegesen a 
fizikai szülők gyermekeit érintette, a.tanulók körében átlagosan 
65,5 51 fizikai dolgozó gyermeke volt. A fizikai szülők gyerekeinek 
aránz,a a gimnáziumokban igen alacsony volt /nyugati nyelvek tagoza-
tán 21 53, természettudományos tagozaton 25,3 a/. A tanulókat, hely- 
zotüket, világnézetüket döntően azok az általános tulajdonságok jel-

lomeztók, amelyekről szó volt az ifjuságpolitikai állásfoglalás tár-

gyalásánál. Itt is érzékelhető volt; hogy a tanulókat izoláltan ér-

ték a nevelőhatósok, a KISZ tevékenysége erősen az iskolához kötő-
dött., A tanulmányi munkában döntő  többségük becsületesen végezte fela-

datát /évente különböző tantárgyi versenyeken 600-650 tanuló vett . 

részt és az országos versonyeken kiemelkedő eredményeket értek el; 

a Szakma Kiváló Tanulója vorsenyein 7 ezer szakmunkástanuló vett rósztl. 

A gimnáziumokban a tanulók egy része csak a felvételi vizsgára szia- 

kitette le tevékenységét, s az iskola, a KISZ szervezet ügyeibe nem 

kapcsolódtak be. A szakközépiskolákban, szakmunkásképző intézetekben 

a "felesleges" közismoreti tárgyak tanulása volt probléma. A világ-
nézeti nevelőmunkában fejlődés  jelei  mutatkoztak, javult a tanulók 
természettudományos ismerete. Ezzel is összefüggésben állt az a teny ., 

hogy egyre kevesebb volt a vallásos fiatalok száma, bár még mindi g . 

vottek részt tanulók egyházi szertartásokon, leginkább szülői, ill.  

családi kivánságra. 

Elő kellett lépni az iskolai oktató-nevelő munkában, a politikai-

nevelnmunka koordinálásában. Fejlesetésre szorult a tanulók állampol-

gári ismereteinek erősitése, az iskolai hagyományok jobb ápolása, a 

gyerekek érzelmi tulajdonságainak erősitése, a pályaválasztás haté- 
konyabb sógitése, a fizikai dolgozók tehetséges gyerekeinek tovább- ' 

tanulásának segitése. 96  

A megyei pártbizottsági elemzés szerint: "Az iskolai oktatást és ne-
velést vizsgálva az a tapasztalat, hogy az oktató funkciót tokkal 



eredményesebben látják el, mint a nevelést. "97  

Több iskolában kevés, a nevelőmunkát szolgáló helyiség állt a peda-

g6usok és a KISZ rendelkezésére. 	. 

A Iwzépiakolai KISZ munka elemzése során szembe kellett nézni a tö-

megbefolyás ős a szervezettség közötti ellentmondással. A KISZ-ben 

indokolatlanul gyorsan megnőtt a tanulófiatalok aránya, az alapszer-

vezetek jelentős részében KISZ-tagnak lenni, nem jelentett több kö-

vetelményt, jelentős számu KISZ-tagnak nem volt konkrét megbizatása, 

Ez  szükségessé tette a tagokkal szemben a követelmények növelését, 

a tagfelvételi normák következetes érvényesitósét. Fejleszteni kel-

lett a KISZ pártirányitását. A megye középfoku tanintézeteiben ta-

nitö 1328 pedagógus közül 355 fő /27 %/ volt párttag. A pártirányi-
tás főleg ott okozott gondot, ahol nem volt pártszervezet, iGy az 

irányitás a pártszervezetre, rosszabb esetben a párt-összekötő ta-

nár személyőre szűkült le, A pártmunka középpontjába az ifjuságpo- 

litikai kérdéseket kellett állitani, . irányitanii koordinálni kellett 

a politikai-világnézeti nevelómunkát. y8  

"Hatékonyabban kibontakozott a szocialista nevelőmunka, az iskolai 

élet demokratizmusé, a szocialista tanár-diák viszony."99  Álla» 
pitotta meg a megyei pártértekezlet 1970-ben, ugyanakkor "Különösen 

általános, de a középfoku oktatásunkban nem lehetünk megeléGedve az 

iskolai demokrácia szinvonalával".
100  

A megyei KISZ bizottság 1970 augusztusi ülésén döntött abban, hogy 

a megyében a KISZ KB által beinditott mozgalmi kisérletben a Szenté 

si Horváth Mihály Gimnázium a Makói Mezőgazdasági Szakközépiskola és 
a Szegedi Vasutforgalmi Technikum vesz részt ás az 1970/71-es tanév 

végén összegezik a tapasztalatokat. A KISZ KB 1970 szeptemberi hatás 

rozata alapján fel kellett készülni a tanintézeti tervezés uj rend-
szerére, amelynek a lényege az volt, hogy a választás nem ősszel, 

hanem tavasszal került lebonyolitásra, igy az értékelés és a válasz-
tás a.tanévhez igazodott, ős a tervezést az uj vezetőség tanév végén 

be tinta fejezni, az uj vezetőséget  nyáron fel lehetett késziteni. 101  

Az uj forma kedvezőbb volt, mint elődje, azonban nagy hiányossága 
volt, hogy a tervezőmunkát nem a tanévi tervezőmunka ciklusához i 

gazitotta, Ezt a következtetést alátámasztotta az 1970 évi takkönyv- 

érvőnyesités tapasztalatainak összegezésével foglalkozó megyei elamMM§ 
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amoly utalt arra, hogy az év végi elbeszélgetések tartalmi előkészi-

tését rontotta az a tény, hogy a KISZ-tagok .nunkáját tanév végén már . 

értékelték egyszer. A KISZ-munka egyik sarkalatos hibájára mutatott 

rá a következő megállapitás: "Érdekes véleményt is hallottunk a KISZ-

tagok értékeléseivel kapcsolatban: ki kellene dolgozni egy olyan kö-

vetelményrendszert, amelyben évenkénti fokozatok lennének, és aki 

azt nem teljesiti, az 	!nem léphet magasabb osztályba) , mintegy 

meg kellene ismételni azt a követelményt . "102  Azt jelezték tehát 

a tapasztalatok, hogy különösen tanulói területen nincs kialakitva a 

KISZ--tagokkal szemben egy egységes politikai elvárás, követelmény-

rendszer. Ezek a momentumok lesznek azok, amelyek többek között elve. 

zetnek a KISZ KB 1974-es áprilisi határozatának megalkotásához. U. 	. 
gyancsak ezt a fajta véleményt erősiti az 1971. évi tanintézeti vezető.. 

gégválasztás'tapasztalata,m 	során szinte mindenütt felvetették a 
középiskolás KISZ-tagok, hogy bátrabban kell élni a jutalmazás, az 
elismerés és a kitüntetés lehetőségeivel. Ezen kivül legtöbbet fog- 

lalkoztak a beinclitott mozgalmi kisérlettel, annak lehetőségeivel. . 

Megfogalmazták, bogy szinesebbé kell tenni a szervezetek politikai te-

vékenységét, változatos, élményt adó formákat kell alkalmazni, kerül 
ni 

 
kell az iskolás "tanóra" izU megoldásokat. Érzékelhetővé vált az 

i's, hogy a középiskolai pártszervezetek több segitséget adtak a KISZ 
munkájához, javult a párttagok ez 'irányu Usstivitása. Pozitiv fogad 

tatásrá talált,. hogy az 1016. kormányrendelet szerint a KISZ érdekkép-

viselete  uj fórumokkal bővült /diákparlament/, illetve uj jogokat kap- 

tak a KISZ-szervezetek /KISZ véleményezés fegyelmi eljárásokban, tan-. 
testületi értekezleten való részvétel/. 

A KISZ VIII. kongresszusa átfogóan értékelte a középiskolai KISZ-mun-

ka tapasztalatait, megfogalmazta a kövekező kongresszusig a fő célki-
tüzéseket. 
A kongresszus munkáját az jellemezte, hogy igen komolyan foglalkozott 

a társadalompolitikai kérdéseken belül a közoktatáspolitikával. A párt 
KB készült arra, hogy átfogóan megtárgyalja az oktatási rendszer fe-

lülvizsgálatát ős döntsön a további tennivalókról. A KISZ a legfonto- 

sabb problémakörök közé sorolta a. fiatalok oktatási-tanulási feltéte- 
leinek javitását, kiegyenlitését, az esélyegyenlőség megteremtését. 
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Előtérbe került a tulterhelés csökkentése, a szakmunkásképzés foko-

zottabb fejlesztése, az iskolák demokratikus légkörének és a szeri-  

alista nevelőiskola kialakitása, srősitése. Hangsulyt kapott a pei-

dagógusképzés korszeriisitése, a:pedagógusok mozgalmi munkára tár t .  

tótú jobb felkészitése. tovább kellett fejleszteni a KISZ-szerveze-

tek Unkormányzatát *  kérték az illetékes minisztériumokat, hogy adja-  

nak' ki külön .rendelkezést, amely  meghatározza a diák••önkormányzatok  

fejlesztésének elveit. A kongresszus megfogalmazta igényét, hogy  

részt kíván venni a diáksport fejlesztési programjának, irányitási  

rendszerbnek kidolgozáskbau„takóletesitésében. A KISZ.tagokkal szem-  

ben következetesebben kellett árvényesiteni. az egyéni elbírálást, a ' 

folyamatos megbízatásokat ás számonkéréseket s ebben erősiteni kel-  

lett a kollektivák 'te1elósségét. l°3 ' '  

KISZ'megyei küldöttgyülése rögzitet tte azokat az eredményeket, hid-  

”' nyosságokát, amelyek bekövetkeztek az if justágpolitikái hatá,rozat . ó• ►  

ta, ' ás iráYtiyt mutattak a' jiiv6re 'vonatkozóan. A tanácsoknát különiis"én  

a miivel6clési 'osztályók területén bontakozott ki gyümölcsöző  

•miiködés,  amely kiterjedt a' ténulók, tanulási;` müvelődési igényéinek ki-  

'elégitásére. Á iaegyei 'és városi: tanácsok  .d.iákszociális alapokat hoz-

tak létre  fizikai szülők tehetséges gyermekeinek támogatására,  . 

1971-ben 58 küzépiskc►lai tanuló részesült társadalmi ösztöndijban.  

1971-bén biztatóak voltak aAisérletek'a középiskolai KISZ-munka  

korszerüsitésére vcnatk ozban. l04 A-  három  középiskolában a'tapaszta-  
:latok azt mutatták,' bogy az ':..t'osztály diákFinkormányzat+ek, 'a külön--  

böz6 tevékenységi körök, a .végyes.4letkoru alapszervezetek'létrehozá-  
` sa frissiteni fogja a' középiskolában 10lyó ifjusági 'munkát, a struk-  

'túrális váltózá.s. jnbban  kedvez a HISZ-.tagság öntevékenységének kibon-  

takozása számára. n  l05 

.A g3mnásiurnokbait uj lehe t`c~ségekke2, ~ fórumokkal  . bővült az érdekvédelmi 

.' tevékenység. , Áz  iskolai továbbtanulási KISZ-véleményezés„ illetve a  

tantestületi értekezleteken való részvétel  ügyében "...Több alkalom-

mal .harcot kellett vivni a pedagógusi  konzervativizmus ' ®lien, ff146  

A KISZ-vezetőket 'jobban 'fel kellett késziteni, hogy ezekezi a fórumo-  

kon testületi 'véleményt képviselve jól' tudjanak élni a fórumok adta  

lehetőségekkel.  
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A szakmunkásképző intézetekben a szakmunkástanuló törvény hatására 

pozitiv változás következett be a pedagógusok, iskolavezetők szemlé-
letében, mert a KISZ—t, mint partnert egyre inkább elismerték. 
Véleményt kértek a KISZ -tőt a nevelési tervek készitésével, egyez-
tették ezt a KISZ akcióprogramjával, figyelembe vették a KISZ javas-
latát, jutalmazásoknál, fegyelmi beintetéseknél, szociális segélyek és 
üdUlőjegyek elosztásánál. Ugyanakkor Szentesen és Hódmezővásárhelyen 

az ipari szakmunkásképző intézeteknél érdemi módon még sem tettek e-

leget ezeknek az elvárásoknak. 106  

A középiskolai mozgalmi kísérlet kétéves tapasztalatainak értékelé-
sére 1972. májusában került sor, a megyei KISZ•bizottság ülésén. A 

tanulságok. elemzése azért fontos számunkra, mert később döntés szüle-
tett arról, hogy a kísérlet pozitiv tapasztalatai alapján minden kö.. 
zépiskolában be kell vezetni az uj szervezeti strukturára történő át-
állást. A vertikális szervezeti forma képezte tulajdonképpen a kisér- 
let szervezeti—formai részét, és a figyelem elsősorban erre forditór- 
dott és a tartalmi  korszerUsités sajnos háttérbe szorult. 
A kisérletben résztvevő alapszervezetek növelték a politikai és szer-
vezeti munkával kapcsolatos követelményeket. Többször éltek a kizárás 

lehetőségével is, amely az osztályalapszervezetek életében nagyon rit-

kán fordult elő. Az uj alapszervezetek akcióprogramjainak elkészitésé-

nél kezdetben a maximalizmus jegyei mutatkoztak, de később már jobban 

számoltak a realitásokkal. A vegyeséletkoru alapszervezetek munkája, 
hagyományteremtése folyamatossá vált, a szimbólumok megteremtése erő« 
sitette a közösségek összetartó erejét /névadó megemlékezések, külön 
jelvény és embléma készitése/. Volt ahol a névadóhoz, az alapszervezet 

nevéhez kapcsolták az alapszervezet fő tevékenységi körét. A különbö- 

ző életkoru, felkészültségű KISZ—tagokból 4116 alapszervezeteknél a 
KISZ vezetőség tapasztalata igen eltérő volt, ezért felvetődött a kö-
zépiskolás KISZ vezetők egységes képzésének igénye is. A heterogén 

összetétel miatt azonban az alapszervezeti programok igen változatosak 

voltak,. nagyobb lehetőség lett az öntevékenység kibontakoztatására. 
A vegyes életkor miatt a politikai rendezvények és vitakörök tartása 
azt az ellentmondást hozta, hogy a felsőbb éves tanulók igénysziszt je 

magasabb volt. A KISZ alapszervezetek az osztálydiákbizottságok létre.. 



hozásánál megszabadultak egy sor "állami" feladattól, ami lehetősé-

get adott a politikai Jellegű munkálatok Jobb elvégiésére /közösség- 
gé formálás, politikai' nevelőmunka, szervezeti élet, akcióprogram 
megvalósitása stb/. Az uj formában a ' második évben a munka szinvo-
nalát tekintve visszaesés következett be, azonban az aktivitás igy 
is nagyobb volt, mint a kísérlet előtt. 

Felvetődött tehát nagyon komolyan a kérdés, hogy elegendő volt—e a 
két év, hogy megfelelő döntés szülessen  as  uj szisztéma'elterjeszté.. 
sével összefüggésben. 107  

A kisérletnek.másik lényeges eleme az osztálydiákbizottságok lét— . 

rehozása volt. Legnagyobb problémát az,osztálydiákbizottságok és a 
KISZ alapszervezetek munkájának elkülönitése jelentette, nem tisztáz- 
ták egyértelmiien, hogy kinek mit kell csinálni,.igy a két szerv mun- 

kájában átfedések voltak /tanulmányi munka stb/. Nem  alakult ki e-
gyüttmüködés a diákbizottságok és.a KISZ alapszervezetek között,• a—.. 

hol a KISZ politikai. irányitó szerepének kellett volna érvényesülni. 

De. a diákbizottságok munkájának koordinálása is megoldatlan maradt, 

s nem alakult ki kapcsolat az osztályfőnöki munkaközösségekkel. Ezek- 

kel a tapasztalatokkal szemben pozitiv volt, hogy sok terhet vettek . 

is az osztály önkormányzati szervek az alapszervezetek válláról
gyelet, osztálykirándulás, klubdélután szervezése stb/. 

Az. érdeklődési körök hozták talán a legjobb tapasztalatokat. Olyan 

érdeklődési igényeket elégitettek ki, amelyek közvetlenül nem kapcso-

lódtak - a tantárgyakhoz és olyan érdeklődést elégitettek ki a tanulók. 

részéről, amelyek valóságos igényekre épültek /marxista diákakadémia, 
ifivezetők köre, tudományos diákkörök, idegennyelvi . körök/. 	• 

Ezek a körök másik funkciójukat a KISZ—taggá nevelés segitését rósz... 

ben tudták megoldani /lazult az érdeklődési körök és a.KISZ kapcsola-

ta, kevésbé tudták az érdeklődési körökben rejlő indirekt politikai-. 

ideológiai nevelési lehetőségeket kihasználni/. 108  

Az iskolai pártszervezetek munkájának középpontjába' került a KISZ- 
szervezetek eszmei—politikai nevelőmunkája. Ezáltal háttérbe szorult 

az osztályfőnöki irányítás, a KISZ alapszervezetek irányitásában igy 

jobban érvényesült a pártszervezetek szerepe.. A pártalapszervezetek 

kiépitették a patronáló tanári rendszert, amelyekkel döntően pártta— .. 

gokat vagy párttagjelölteket biztak meg. Ezzel a pártirányitás konk- 
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rétabbé vált, hatásosabban érvényesült az itjuságpolitika pártirá- 

nyitása. A meglévő hiányosságok ellenére bebizonyosodott tehát, hogy 

összességében a .kedvező tapasztalatok alápján ott, ahol az o bjektiv 
és szubjektív feltételek adottak, ott érdemes az uj'formákra át- 
térni. 109  

.Korábban sz6 volt arról, hogy a KISZ VIÍI. kongresszusa  foglalkozott  
az oktctáspolitikában meglévő gondokkal, problémákkal, es megfogal-
mazta,-hogy az oktatáskórszerüsités szempontjából melyek azok a té 
mák, amelyekkel fokozottabban kell foglalkozni. 
A megyei KISZ.bizottság. a párt VB 1972 juniusi oktatáspolitikai ha-
tárazatát követően átfogéan elércezte ' a KISZ-szervezeték feladatait. 
A lakosság 60 5:1-a ekkor már városokban élt, ugyanakkor még minden 
nyolcadik általános iskolai tanuló még osztatlan vagy részben osztott 
iskolába járt. 2700 tanya volt még a megyében M . 172 tanyai általános 
iskolában 5419 gyermek tanult, döntő többségük mezőgazdasági fizikai 
dolgozó gyermeke  volt.  ízek közül az iskolák közül 40 helyen még nem 
volt villany. Az általános iskolát végzettek 90 5-a tanult tovább 
/országos arány 82 •- 84 53 volt/. A továbbtanulók közül 40 ;3. gimnázi-

umban ás szakközépiskolában, 603; szakmunkásképzőben tanult. 
4 szakmunkásképzés az.általánós iskolai képzés után a legfontosabb 
feladatok közé került. A fizikai munka megbecsülése 6s az objektiv 

feltételek nem kielégitően javultak, de nagy eredmény volt, hogy 
folépülta csongrádi `ezőgazdasági Szakmunkásképző Intézet Kollégiuma, 
a hódmezővásárhelyi. 602.es Szakmunkásképző Intézet, a szentesi 603. 
Szakmunkásképző Intézet és épülőben volt a szegedi 600-as ás a csong- 
rádi 610-es Szakmunkásképző Intézet uj létesitménye. A nagy javulás 
ellenére még mindig nem,volt elegendő tanterem, 17 szakmunkásképző 

intézet közül egy helyen volt tornate^em, alacsony volt a kollégiumi 
ellátottság /17 	Szegeden 9 q. A szakmunkásképzés elszakadt a szak- - 
középiskolák fejlesztésctől, nem erősödött az üzemek érdekeltsége a 
képzésben, illetve a végzett szakmunkások megbecsülése nem volt tel- 

foson mcgfelolő..A szakközépiskolai képzés sajátossága volt, hogy a 

tárgyi-személyi feltételek hián á, illetve a képzési célok irrealitá.. . 
ma  miatt  nehézségek  mutatkoztak. Szüksógessó vált a képzés céljának 
megváltoztatása, növelni kellett a felsőoktatásba felvettek aranyéit 
/10 volt/, csökkenteni kellett a szakmában elhelyezkedők páalyaelha- 

i 
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gyását /60 .;-os volt ez az arány/. A gimnáziumi képzési forma a '. leg-

népszerübb volt, előrelépés mutatkozott a világnézeti nevelésben, nö+. 

vekedett a tagozatos . osztályok száma,.ahol egyben a leterh'altség.is: 

megnőtt. A tagozatos osztályokban,a fizikai dolgozók gyermekeinek a-

ránya alig érte el a 30 %-.ot. A megyében 550 ezer Ft-es ösztöndijat 

alapitottak tehetséges munkás-paraszt tanulók segitósére, amelyből 

160 7 170 középiskolai és 70 - ?5 általános iskolai tanuló részesült. 

A 20 középiskolai kollégiumban 2830-an, az igénylőknek csak. 60 

kaphatott.helyet. A kollégisták 60 %-a viszont fizikai dolgozók gyes. 

make  volt. Albérletben 551 fő, bejáró 1972 tanuló volta Il© 

"A középioku tanintézetekben működő KISZ-szervezetek kiemelt feladata, 

a  mozgalmi munka továbbfejlesztése, hogy az, oktató-nevelőmunka kor-

szerüsitósével tartson lépést a KISZ-munka fejlődése. Ennek fő eszkö-
ze az elkövetkező két tanév során, hógy ott, ahol az objektív és szub- 
jektiv feltételek is megfelelőek, a KISZ-szervezetek térjenek át az uj 
vertikális szervezeti formára." 121 
A KISZ-►szervezeteknek részt kellett vállalni az oktatási-nevelési fel-
tételek javitásából. Az iskolai és kollégiumi épitkezések segítésére 
megyei épitőtáborok szervezésére került sor, segitséget adtak a klubok, 
sportpályák épitésére, szemléltetőeszközök készitésére. A szakközépis-

koláknak jobb kapcsolatot kellett kialakitani a profiljuknak megfelelő 
dolgozói KISZ-szervezetekkel. A  patron/116i  feladatokkal az ifjusági 
brigádoknak kellett megbizni fiatal dolgozókat. Ismételten nagy fi -
gyelmet kapott a fizikai dolgozók tehetséges gyermekeinek segitése,,. el. 
sősorban a továbbtanulás területén. .1 JAT'E KISZ bizottsága felvételi 
előkószitő táborokat szervezett és konkrét megbizatásként értékelték 
a táborokban résztvevők munkáját. A pártszervezeteknek elsősorban a 

KISZ alapszervezetek politikai nevelőmunkájához kellett segitséget 
adni, a pedagógus párttagoknak az, alapszervezetek patronálásával, a 
KISZ oktatás vezetésével, KISZ akciók segitésével kellett foglalkozni. 
Az oktatáspolitikai határozat segitésében előtérbe került a tanyai 
iskolák, kollégiumok segitése a tanuló és dolgozó AISZ-•szervezetek 
részéről egyaránt. 	 . 

Az oktatáspolitikai határozat lényeges eleme volt a szakmunkásképzés 
t 	 ' 

hatékonyabb támogatása. Ebben a dolgozói, egyetemi és a szakmunkástan ► 

nulói KISZ-szervezeteknek egyaránt meg voltak a sajátos feladatai. 
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Az üzemi KISZ-szervezetek a múnkésöntudat, a szakmaszeretet, a mun-

kássá nevelés érdekében az iskolákkal ogyüttmüködve szerveztek ta- 

lálkozókat a szakmunkástanulók, valamint volt diákok, ifjusági szo- 

cinlista brigádok, idősebb dolgozók között. Az Üzemi KISZ-szerveze-
teknek minél több közös akciót kellett szervezni, s ezeken a művelő-

dési és sportobjektumokat a szakmunkástanulók rendelkezésére kellett 

bocsátani. Ziemelten kellett foglalkozni. a III. éves átjelentkezett 

sza4munkástanul6kkal, érdekképviseletükkel, végzés utáni beilleszke- 

désükkel. A megyében nem alakult ki a szakmunkásavatás hagyománya, 

ezért ki kellett alakitani, vagy ahol volt, tovább kellett fejleszte-

ni. A pályaytlasztá.s segitésében többet kellett foglalkozni a  VII  -► 

VIII. osztályos, tanulókkal. Az oktatáspolitikai határozat közös meggy 
valbsitása megkiváanta, hogy a megyei KISZ-bizottság és "Az állami, 
társadalmi szervekkel kötött és kötendő együttmüködési szerződések 
és programok terjedjenek ki a határozat megvalósitásából fakadó te-

endőkre is."  113 

Ezt követően a KISZ,.a politikai apparátus jelentős energiáját kötöt-

te le a megvalbsitás. A testületi döntés értelmében a KISZ-bizottsá-

goknak meg kellett vizsgálni a vertikális formára áttérés lehetőségét 
és ennek alapján 1973.  október 1-ig meg kellett alakitani az uj alap-
szervezeteket. 0 

Az 1972-es tanulói statisztikai adatokat vizsgálva megállapitható, 
hogy 9118 szakmunkástanulóból 4932 volt tagja az ifjusági szövetség-

nek, igy a KISZ szervezettsége 54 :-os volt. A KISZ-tagok közül 

1174-en  az üzemben, 401-en az üzemben önálló szakmunkástanuló alap- 
szervezeti KISZ-tagok voltak. A gimnáziumi és szakközépiskola 

létszáma 10969 f8 volt, ebből 7189 z.ISZ-tag volt, a szervezettség igy 

elérte a 70 ;''o-ot. 114 -ot. 	kollégiumokban a KISZ irányitásával mükri- 
dő diákönkormányzati szervek segitették elő a kollégisták nevelését. 

A témát 1973 őszén megyei kollégiumi konferencián napirendre tűz-

ték. 115  

Az 1971. évi tagkönyvórvényesités tapasztalatai alapján elsősorban a 

szervezeti fegyelem,.a tagokkal szemben támasztott követelmények kér-
désével foglalkoztak. Az uj mozgalmi kisérlet kedvező hatása volt, 
hogy Szegeden, a Gépipari Szakközépiskolában is elkezdték az érdek- 
lődósi körök szervezését. A végzett munka értékelése a tagokkal szem- 
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ben támasztott követelmények növelése területén már volt előrelé  

pés, de ezek következetes végigvitoléhez, már kevés erejük volt a  

KISZ-szervezoteknek /Makón pl 14 javaslat volt, hogy a taggyülés  

tagadja mag az érvónyesitést, de ezeket fogyelmire változtatták/.  

Kevés iskolában éltek a tagkönyvérvónyesités megvonásának lehető-

ségével. A KISZ..szervezetekből kilépők közül főleg bejárók voltak.'  

A tagkönyvórvényesités munkáját nem sogitettók megfelelően a párt-

tag tanárok•/néhány iskola volt kivétel: Radnóti C+imn., Kőrössy  

Szakközépiskola, Rózsa F. és Makó Közgazd. Szakközépiskola ós a  

kisérletben résztvevő iskolák/. 116  

A=szakmunkástanulók körében at  okozta a legnagyobb problémát, hogy  

90 KISZ-tag nem érvónyesitette tagkönyvöt, főleg bejárási, tanulmá- 

nyi nehézségekre hivatkozva/. Ezen belül Makón.volt a legnagyobb,a  

tatsági könyvet nem 6rvónyesitők száma /33 fől. A kilépések fő oka  

volt, hogy nem volt elég kötődés a KISZ-szervezetekhez. A  kilépé-  

sek magas=száma is jelezte, hogy javitani kellett a szervezettséget,  

tömegbefolyást, meg kellett erősiteni ezeket a KISZ-szervezeteket. '  

Ehhez közvetlenebb segitséget kellett adni az irányitó KISZ-szerve  

zetek ós pcdagugus.pártszervezetek részéről.  

Az 1974-es áprilisi határozat a AISZ kommunista-politikai jellegének  

erősitéséie hivta fel a figyelmet. A követelmények növelése is job-.  

ban előtérbe került. "A középfoku és felsőoktatási intézményekben a  

szervezettség aránya tulnő a politikai aktivitás mértékén... A  tag-

létszám csökkentése - kivéve az egyetemeket, főiskolákat - nem cél,  

arra törekszünk, hogy a tagok nőjenek fel a követelményekhez." 118  

A középiskolai ás szakmunkásképző tanács munkájának főbb részét ké-

pezte 1974 első . fólévében, hogy előkészitse a megyei kollégiumi ken-  

ferenciát, amelynek témája .a kollégiumi nevelőmunka, az önkormány-

zati szorvek.tevékenysége és a társadalmi-közéleti tevékenységre  

nevelés volt. Áttekintették az uj szervezeti formára történő átállás  

tapasztalatait és javaslatokat dolgoztak ki a középfoka tanintézeti,  

politikai képzés uj rendszerére. 119  

Az áprilisi határozat végrehajtásának-legfontosabb eleme volt kö..  

zópiskolai tarületen a követelményék növelése. Ez a szervezeti fegye-

lem orősitésével, az ellenőrzés, értékelés bevezetésével valósulha  

tott meg. . 	 . 
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A fizikai dolgozók tehetséges gyermekeinek folkészitósében 1800 —

2000 fiatalt készitettek fel szünidőben, de javaslat született ar-

ról, hogy ezt a formát ki kell terjeszteni a tanyai általános is-

kolások középiskolai folkószitósŐre is. ívek óta növekvő számban 

vettek részt a középiskolai IISZ—tagok az ópitőtáborok munkájában. 

1974—ben . 760 középiskolás vett részt központi épitőtáborokban. A me- 

gyei táborok közül ki kell emelni a pusztaszeri rógésztábort /120 fő/, 

a hódmezővásárhelyi cimerező tábort /150 fő/, az algyői olajipari 

beruházásra szervezett tábort /60 fő/ és a szakmunkástanuló létesit- 

mények, valamint a müvelódési és szórakozást objektumok épitésére 

szervezett táborokat. A szakmunkástanulókkal való törődés továbbra 
is figyelmet kapott. A Szakma Kiváló Tanulója versenyeket 1974—től 

az egyes iskolákban azokban'a . szakmákban is meghirdették, melyekben 

nem volt országos meghirdetés. Megyei akció meghirdetésére került 

sor szemléltető eszközök készitósére. 1975. márciustól rendszeresen 
megrendezésre került a Szakmunkástanuló Napok rendezvénysorozata, 

amely politikai, kulturális és sportprogramokat, iskolai-üzemi ta-

pasztalatcseréket biztosított külön e réteg számára. 

Tanulói területen az uj szervezeti formára áttérő KISZ-szervezetek 

ugy jöttek létre, hogy az un. előkészítő bizottságok kortesakció- 

programokat készitettek és ennek alapján kialakult alapszervezetek 
választották meg  az uj alapszervezet vezet5sógót, amely az elfoga.. 

dott akcióprogram alapján készitette el az egyéni._;:, feladatvállalá-
sokat /1974. május 15-ig/. 120 

Az áprilisi határozat végrehajtását segitette, hogy a vertikális 
alapszervezetek létrehozása, az egyéni vállalások megtétele, a Kili-
án—körök megszervezése ós a diákparlamentek egy időbe estek. A  Kin-
án—körök szervezését, beind . itását 1974 őszén zavarta, hogy ekkor a 
rossz időjárás miatt rendkivüli őszi betakaritási munkálatokra került 

sor. 

Ennek ellenére pozitiv volt a Kilián-körbe jelentkezett tanulók száma, 
egyben bekapcsolódtak az alapszervezetek ős érdeklődési körök munká. 
Jóba. 

Sajnos a körök Vezetősébe csak'elvétve vontak be iskolán kivüli 
KISZ—vezetőt /üzemi, egyet©mi/. 



Az 1970 - 1975. közötti időszakban a középiskolai tanuló fiatalok 

körében'is megkezdődött az ifjuságpolitikai határozat eredményes . 

végrehajtása. A tanulók létszáma az 1971/72-es tanévben 20087 fő-
ről 1974/75-ös évben 17764 főre csökkent. Megnőtt a közópfoku kép-
zősen belül a szakközépiskolai tanulók /35,. 7 %-ról 37,4 %.-ra/, 
csökkent a szakmunkástanulók aránya /45,4 %-.ről 41,5 %-ra/. Javul.  . 
tak .a tárgyi feltételek, különösen a szakmunkásképzés terén volt 
érezhető a változás. Az 1972-es oktatáspolitikai határozat ujabb 
lendületet adott az ifjus€gpolitika jobb megvalósitásának. Csökkent 
a tanulók.leterheltsége, növekdett az öntevékenységük, közéleti ak. 
tivitásuk4,:` Javult a fizikai dolgozók tehetséges . gyermekeinek. elő• 
készitése, bővültek az érdekvédelem lehetőségei. A fejlődés ellené-
re nem alakult ki a tanulókban megfelelő korszerű világkép és gon-
dolkodás. A pedagógus pártszervezetekben, nevelőtestületekben neg. 
tárgyalták a vallásos ideológia befolyásának helyzetét, csökkenté-
sét. Ezzel kapcsolatban nom sikerült előrehaladást . elérni a családi 
nevelésben, különösen a vallásosság és az anyagiasság kérdésében je-
lentkeztek gondok. A szülök sokszor az anyagiak biztositásával 
tézettnek vették a nevelést, egyes diákok körében ennek hatására a 
magas zsebpénz, a tulköltekezés, az anyagi elkényeztetés szemlélet- 

beli problémákat okozott. A KISZ vezetők, pártösszekötőknek gyakrab- 
ban kellett reagálni aktuéilis politikai eseményekre. A pártösszekötő 
tanárok munkájának segitésére a megyei KISZ-bizottság a módszertani, 
központtal képzést inditott be. Nagy er€5feszitések történtek a tanár 

rok részéről a. hátrányos helyzetü, tehetséges fiatalok • . továbbtanulá- 

sónak segitésében. A diákszociális ösztöndijak összege 1970/71-ben  . 
500 ezer Ft volt, 1974/75-ben elérte az 1,5 millió4t-ot..A juttatás- 
ban részesülő •középiskolai . tanulók  száma 118-r6l 412-re növekedett. 
A. szakmunkástanulókkal való • fogialkozásban különösen a nevelőmunka. . 

területén Változatlanul sok megoldatlan feladat volt még. 
Szegényes volt az agitációs és nevelő tevékenység, nem volt meg a moz-
galmi munka folytonossága, a végzést követően sokan elszakadtak a 
KISZ-tőt a munkábaállást követően. Nem sikerült kellőképpen tudatom" 

sitani a KISZ-tagok körében, hogy a tanulás nem magánügy, a tanulmá-

nyi versenyek hiányossága volt, hogy inkább az egyéné teljesitmények- 

re épültek, igy a gyengébb képességüek fejlesztését nem szolgálta. 
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Viszont jelentős tartalmi és számszerű előrelépést hozott a Szakma 

Kiváló Tanulója verseny. Nőtt az épitőtáborok népszerűsége, szám 

szerint különösen a megyei táborokban növekedett a részvétel. Nagy 

jelentőségű volt a csongrádi 610-es Szakmunkástanuló Intézet felé-

pitésére szervezett ópitőtábor. A demokratikus jogok és az érdek-

képviselet gyakorlásában az előrelépés ellenére e rétegben sikerült 

legkevesebbet előrehaladni. A nagyobb multtal rendelkező diákparla-

mentek aktivitására jó hatással volt a vertikális formára való ét-

állas. 1975-re minden tanintézetben bevezetésre került a vertikális 

formára való áttérés. A középiskolákban ennek hatása döntően pozitiv 

volt, a szakmunkásképző intézetekben ennek erőszakos megvalósitása 

rontotta a tartalmi munkát, ezért 1975/76-os mozgalmi évben megkez-

dődött a régi osztály alapszervezeti formára való visszaállás. Ja-

vult a dolgozó és egyetemi-főiskolai rétegekkel való kapcsolat, de 

különösen a szakmunkásképző és szakközépiskolai, valamint az üzemi 

KISZ-szervezetek közötti kapcsolat sokszor megrekedt a kölcsönös meg- 

hivások, vagy a tárgyi feltételek javitásának szintjén. 1974-re a 

tanuló fiatal KISZ-tagok aránya 55 %-ról 44 %%- ►ra csökkent, amely egy-

részt a dolgozó fiatal KISZ-tagok növekedésével, másrészt a tanuló 
KISZ-tagok követelménytámasztásának növekedésével volt összefüggés-

ben. Ennek hatására csökkent a középiskolákban a KISZ szervezettsége. 

Az áprilisi határozat hatására . 10 %-kal csökkent a megye KISZ taglét-

száma, s ez a csökkenés elsősorban a  dolgozó  fiatalokat.érintette, 

igy a tanulófiatal KISZ-tagok aránya 46 %-ra emelkedett. 121. 

2.4 Egyetemi-főiskolai hallgatók körében végzett ifffuságmozgalmi munkaY 

Csongrád megye hét felsőoktatási intézvényében 1970-ben 5500 hallga. 

tó tanult nappali tagozaton. A hallgatók többsége pedagógusképző in-

tézményben, illetve orvostudományi egyetemen folytatta tanulmányait. 
A pedagógus ős orvospálya jellegéből adódott, hogy emberekkel kellett 

foglalkozni az értelmiségi hivatás gyakorlása közben. A hallgatók 

státuszukb6l.adódőan tanulmányaikat döntően intellektuális környezet-
ben végezték, ezért döntő volt, hogy az intézmények falain kivül 

megfelelő társadalmi-közéleti gyakorlatra tegyenek szert, találkozza- 
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nak a tormel6sben dolgozókkal. A felsőoktatásban erre az időszakra 

előtérbe került a szocialista értelmiségképző- szakemberképző funk-

ció tartalmi jegyeinek erősitóse. Ehhez megfelelő szakmai--viíagnó 

zeti.-közéleti ismereteknek az elsajátitására volt szükség. A hall- 

gatók szakmai téren megfelelően felkészültek a jövendő életpályára, 

a tanulmányi átlag a hét intézményben 3,5 volt ,  a legmagasabb át- 
lag, a;  JATE-n /48,3/, a legalacsonyabb a .Felsőfoku yasutforgalmi . 

Technikumban volt /3,14/. A szakmai tudás elmélyitését szolgálták 
a tudományos diákkörök, amelyekben a hallgatók 20 %-a vett részt . 

1970-ben. Problémák mutatkoztak viszont a hallgatók idegennyelvi tu-

.dásában,, mindenekelőtt az orosz  nyelv és egy 616 idegennyelt' elsa-
játitásában. Ez nagymértékben nehezitette a szaktudományos eredmé-

nyekkel történő  lépéstartást. .A hallgatók világnézeti nevelőmunká-
jában döntő  szerepet jelentett az egyetemi-főiskolai marxizmus-le- 

nini.zmusoktatás, s a vizsgaeredmények átlaga. magasabb eredményt  mu-
tatott, mint a  szaktárgyaké. A marxista tárgyu tudományos diákkörök, 
valamint a KISZ oktatás formái is nagymértékben hozzájárultak a hall-

gatók elméleti ismereteinek bővitésébez. Az 1960-as évek második fe-

létől bővültek azok a lehetőségek, amelyek a hallgatók társadalmi kö-

zéleti tevékenységének intézményen belüli kibontakoztatását segítet- 

ték elő. Ebből a szempontból meg kell említeni az 1960.•as évek vágón 

elfogadott uj,ösztöndijsznbályzatot és a szociális támogatások oda-' 
.itélésének uj rendszerét, a kihelyezett pályázati rendszer bevezeté-

sét. Rendszeres gyakorlat alakult ki abban, hogy minden nagyobb olyan 
kérdésben kikérték a KISZ-szervezetek véleményét a párt és állami dön-

tések előtt, amikor a hallgatókat közvetlenül érintő kérdésekről 

volt . szó. Az uj ösztöndij-rendszer és uj.szervezeti müködési szabály-

zat kidolgozásában a JATE-n, illetve a SZOTE/n országosan is eredmé-

nyes kisérletek folytak, amelyekben a 11SZ-szervezetek megfelelőel-

méleti-politikai falkészültségről adtak tanbizonyságot, képesek . vol-
tak a megnövekedett lehetőségekkél, önállósággal érdemi módon élni. 

Az uj ösztöndijrendszer kellően differenciált á tanulmányi teijesit-
mények szerint, jobban figyelembe vette emellett a.szakmai-társádal- 
mi közéleti tevékenységet,.nagyobb segitséget adott a kisjövedeimU.. 

észfizikai dolgozók gyermekeinek szociális támogatásában. Igy a hall-
gatók többsége előnyösebb helyzetbe került, s csak 1/5-üknek kellett 
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nagyobb összeggel hozzájárulnia tanulási költségekhez.  
Az uj pályázati rendszerrel összefüggésben a hallgatók sérelmezték,,.. 

hogy kevés helyen vették figyelembe a munkáltatók az egyetemen, fő-. 

iskolán végzett társadalmi-közéleti . tevékenységet. E probléma segi 

tésére.az egyetemek. párt, állazni.és KISZ vezetése pályázati bízott- 

ságokat hozott létre, amelyek. rangsorolták a hallgatókat, felkészült 

ségük, mozgalmi munkájuk alapján. . 

A KISZ.jogositványok legszéleskörtibb.és legdemokratikusabb lehető:: 

ségeket a JATE KISZ szervezetének biztositották. Lassan bontakozott 

ki a hallgatók intézményen.kiviili társadalmi-közéleti tevékenysége. . .. 

Jelentős. feladattá Vált, hogy egy jelentősebb, passziv'hallgatói ré-

teget be tudjanak vonni e feladatok.végzésébe. Ennek ellenére igen-
sok hallgató vállalt középiskolákban,, általános iskolákban korrepetá-

lást, egészségügyi felvilágositást, bekapcsolódtak a téli népmtivelá- 

si gyakorlatok munkájába, középiskolai KISZ-szervezetekkel épitettek . 
ki kapcsolatokat. Bevált munkaformának.bizonyult a fizikai szülők te-.. 

hetséges gyermekeivel való. foglalkozás. Száz csoportban körülbeltil . 
200 hallgató - foglalkozott 450 középiskolai tanulóval. Az erőfesztté-. 
sek ellenére azonban már az egyetemeken a fizikai dolgozók gyermekei-

nek aránya csökkenést mutatott. Annak ellenére, hogy az 1970-es évek- 

re több mint ezer férőhellyel.javitották a kollégiumi ellátottságot 
1970-ben, a vidéki hallgatóknak csak 62 %-a lakhatott kollégium- 

ban. 122 	 . 

A párt Központi. Bizottságának határozata szerint "Az egyetemi-főisko-
lai fiatalok zöme általában, higgadtan éa egészségesen reagál a hazai 

és a.nemzetközi fejleményekre." 1 23 .tlénkülés jelei mutatkoztak a 
70-es évek kezdetén a kollégiumokban, a társadalmi munkavállalásokban,• 
a.hallgatók aktivan.részt vettek az oktató-nevelőmunka korszerüsitésé-
ben.. "A diákok egy részénél, érzékelhető egy ; liberalizálást óhajtó, 
ellenzékies,. sőt .ellenséges. magatartás. is... E fiatalok nemegyszer a•. . 

.zárt lesznek ellenzékiek,. mert nem tudjuk hasznosan kielégiteni tevé-

kenységi vágyukat, kevés vitalehetőséget biztositunk számukra és egye- 
terci oktatóiktól nem kapnak minden vitás kérdésükre választ. 

.... Az egyetemi ifjuság szocialista nevelésének. mai konkrét követel-

ményeit.még nem tudtuk megfogalmazni egyetemi és-képzési tipusak aze 

rint." 124 
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Unrábbaa as i>Z juaágpolit:tkai határozat  me;;saülat5sének  okai kssp•  

csán szó volt az 1968.es Nyugat-aurúpai diákmegmozdulásokról.  Szó  

volt arról, hogy ezek a zaöpmosdulássok a tőkés társadalom alapvető  

ellentmondásainak a talaján bonts3looisital¢ kJ, , amely ösissiefüggütt as  

egyetemi iijuság helyzetével, asu gntíEdeaokrsatikus, •lavult o%tat&*  
si rendszerrel.  
A hasai őassz©ftig;óseket jól órzákeltetik a következő sas3rolcs "A  

mi iPjus{gusak más Világban„  as társadalmi reendáss;erben azifletett  

és a e:eciallznus aasaófvél való találkozás Is  más társisadsilr/ vi*r 
ssso>ayok között megy végbo. A mi helyzetitnkrQ as jellssmző, hogy as  

if juság a szocializmus eszméivel alyasfi" idtSssz,skban találkozik. asai• ►  

kor a szocializmus már nemcsak  mint ssssstsssse, hazel cél, ideál jelent-  

kezik, hanem mint megvalósul( gyakorlat ie... Bzekb6l a ktYlűsebs;<6»  .  

gekből sok pozitivum .  Szát'aazik -, de nem banyagolható el mindezek prób•  

lematikus oldala sem." l25 	'.. .  

A réteg jellemzéséhes hozzátartozott móg  f  hogy elds;A sea ktirüek  

voltak a hallgsatók t&rsaada]:sc+st.közeáleti tapasztalatai, - érintkezéseik  
s3 dolgozúkke►l, flog kellett vizsgálni a -  Y.3S$ prograsajdt,: szerveseti  

telópttósét, válasatás1 rendszerét, stráinyitsleát abból d szempontból.  

" hogy mipriezok jobbab Igazodjanak a réteg jollemmdiheas, sssssjsgtosssigsa.  

ihos. A ki;vetflraányek tokos:isaévssl együtt sszüksiLgesssé vált a taglát-  
szám csöl:Fzenase, hiss= a 80 .. 90 lr•oss szervezettség nem 411t  i3es>G~. 

hangban a KISZ tdmejbetoiysissávssl. Országosan nagyon kevés, a hallgss<•.  

tők aindüasze 1,1 ;-a volt at MSZMP tag jsr  i • párttagfelvétel 18 évre  

tGrtéinty .lesszéllitF►so 1971.tvl nagyobb lehetőségeket btzt•sssitptt a  

párttag hallgatók szdmsinak emelkedése s>tzemposstjából. As sbllámfigla-  

ids  érdekes módon sstrtamlitette, hogy meg kell vizsgálni a hallgatók  

szakszervezeti tajsáigs3nek kérd6sót le; 126 	 . 

A sseg;;ei gártbiaottsásg ezeket a t6' jelleuuaőkut t  tendenciákat eroei-  

tette meg. s ezek közül is kiemelte st kdr ►atela<+nyek növelését as  . 

egyslters,i»tSiskölai K1SZ-tagols körében. As 1970.ess október ; 25-i  , 
tamgyel pártórtokes;let reinősitósse szerint az uj szervezeti, mUki#déssi  . 

s;izabrilyzetok és össsetüs3i jrenússoesr kidülgozö►sese elgsegitetto  as  egye»  

temek belső demokráciájának növelését. .  A megyében is  gondot jelentett  
a hallgatók küróben a psirtte3r,k aránya amely lassan fejlődött, de  
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valamelyest meghaladta az országost /1,6 3/. 127  

Az 1970. évi tagkönyvérvényesitós ós tagösszeirás tapasztalatai  

bepillantást adnak az egyes intézmények akkori KISZ-munkájába. A  

politikai tapasztalatok igen kedvezőek voltak a SZOTE--n, az  Élelmi-

szeripari Főiskolán és a Felsőfoku Vasutforgalmi Technikumban.  

Az Élelmiszeripari Főiskolán ez elbeszélgetéseket felhasználták a  

követelmények és igények pontosabb elemzésére a KISZ—tagokkal szem-

ben.  

A SZEGE-n a KISZ-.ta g ok bővebb információkat kértek a párt munkájá-

ról, a belépési követelményekről, feltételekről. Ugyanitt a KISZ ér-

dekvédelmi munkáját az ösztöndijak és . rendkivüili szociális seg .ólyek  
elosztáséra szükitették le.  Helyesnek  találták a követelményrendszer  
elvét, de a bevezetett pontrendszer helyét az egyetemen nem látták' , 
egyértelműen. A Tanárképző Főiskolán egyenletes munka folyt, viszont  
a JAT&-n visszaesés következettbe a tagkönyvárvényeeités és tag-

könyvösszeirás tartalmi és adminisztratív vonatkozásában is. Ez az-

zal is magyarázható volt, hogy korábban vezetési és aunkastilusbeli  

hiányess€gok merültek fel. 128  

Az 1971. évi tanintézeti vezetőségválasztások tapasztalatai már konk•  

rétan jelezték, hogy az ifjuságpolitikai állásfoglalást követően  é♦ , 

rezhetően megnövekedett a mozgálmi munka segitóse. Különösen a párt—

és állami vezetők végeztek ebben odaadó munkát. Az egyes oktatók és  

tanszékek részéről még nem volt ilyen egyértelmű a helyzet. A KISZ-  

munkát tekintve nem sikerült kellő módon előrelépni a kommunista jel-

leg erősitésében, többek között azért sem,'mert az  alapszervezetek  
jelentős részében nem volt- elég élénk politikai élet ás az ehhez szűk—  

céges légkör. Részben sikerült javitani a pártépítés területén elért  

eredményeket. "Az u3 egyetemi politikai intézkedések, a megnövekedett  

demokratizmus kapcsán jelentősen megnőtt a KISZ szerepe az egyetemek-  

főiskolák életében." 1~9  A bevezetett u3 működési—szervezeti, tanul-

mányi és vizsga szabályzatról, az ösztöndij rendszerről egyórtelmUen  
pozitiv vélemények fogalmazódtak meg. Á hallgatói képviselők munká-

jukról szóló tájékoztatást megfelelő csatornákon keresztül -  rend- 

szeresebbé kellett tenni. Az eltelt időszakban a KISZ—szervezetek az  

érdekképviseleti.tevékenység terUletén'tudtak leglátványosabb ered-

ményt felmutatni, ugyanis  a' hallgatók véleménye szerint a KISZ 3ól  
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tudott politizálni az egyetempolitikai intézkedések során biztosított 
ul,lehetSségekkel. A .szorvézeti fegyelem, a követelmények támasztása 
okozta változatlanul a'legjelentúsebb problémákat. Javitani kellett 

a vezetőségek munkáját, rendszeres vezetőképzést kellett,kialakita-- . 

ni. Lényeges előrelj►és következett be a társadalmi-közéleti tevékeny-

ségben /fizikai dolgozók - tehetséges gyermekeinek egyetemi-elők€szitő 

tanfolyama, szakmai társadalmi munkák vállalása, tudományos diákkör . 

tevékenység/. 	. 

Sok kihasználatlan lehetőség kínálkozott még a dolgozó 6s középisko-

lai KISZMszervezetekkel t&irténő, egyiittmviködésben, a nápmüvelői fola- , 
datok ellátásában /ismeretterjesztés, klubok patronálása,faluei köz.. 
miivelodési munka segitése/+, a TDK-k ás az 1I'I -k kapcsolatának kiala- 
kitásában. 130 , 

• 	 X 

A KISZ VIII. kongresszusa,megerősitette azokat a kedvező iránya fog- 

lyamatokat, amelyek kibontakozóban voltak - a rétegmunka teriiletán.. A ' 

felsőoktatás fejlesztésében a KISZ álláspontja szerint az oktatás és 

képzés, területén közelebb- kollett kerülni 'a gyakorlati élet követeke 

ményeihez, meg kellett szüntetni az intézmények szakmai zártságát' 
korszerüsiteni, fejleszteni  kellett  a felvételi , rendszert, amelyben  

döntő szerepet kapott volna h felkészültség, tehetség, rátormettség, 

Az .érdekvédelmi tevékenységet a továbbiakban az uj müködési szabály- •  

zatok alapján kellett végezni, , jobban kellett élni a szabályzatokban 

biztosított lehetőségekkel, , aktivabban kellett részt venni az okta-
tás korszerüsitési folyamatokban.'Erősiteni kellett a KISZ tevékeny 
séfiét ,a. diákjóléti ős felvételt bizottságokban, valamint a végzős 

hallgatók elhelyezkedésében a kollégiumi működési elvek, kidolgozásár . , . 

ban.  Nevelni kellett a politikailag aktöv KISZ-tagok'' arányát.
/3l  

Az .1971-es novemberi megyei küldöttértekezlet többek között .foglalko 

zott az .égyetemi-főiskolai ,KISZ . munka tapasztalataival is. , Két ,téma 
kapott kiemelt szerepet. Az egyik az ,6vdekképvise4iti, tevékenység ér-
tékelése volt.• "fivel'megyénkben.sokféle- felsőoktatási intézmény nü 
köd.ik,.nem egyforma szinvonalu az érdekvédelmi tevékenység." 132 
Az uj .ősztöndi jrendszer. kidolgozása 1968-ban ,indult be, s a JAT E és. 
a.SZOTE országosan is  magas szinvonalu kisérleti munkát végzett. A - 

politikai módszerek kidolgozásában kellett helyesen meghatározni az 

elveket, mert az elosztás uj módja és a KISZ nagyobb jogköre megkőve- 
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telte ezt. A KISZ-titkárok mindenütt tagjai lettek funkciójukból a-

dódóan az intézményi vezető testületeknek és általában intézmények 

nagyságától függően 2-5 fő hallgató képviselte térsait az egyetemi 

főiskolai tanácsokban. A párt ás állami vezetők nagy erőfeszitéseket 

tettk annak érdekében, hogy ezek a változások szemléletbeli válto- 

zást hozzanak az oktatók körében is. A KISZ-szervezeteknek pedig 
nagrfoku politikai érzékenységgel kellett élni a megnövekdett lehe-

tőségekkel, hogy fogalmazzanak meg megalapozatlan kéréseket, javas- 

latokat. 132  

A másaik központi téma a fizikai dolgozók tehetséges gyermekeinek se- 

gitése volt. Ebben a JATE országosan is előljárt, hiszen több fiatalt 

készitettek fel más megyékből is. A felvételi eredmények igazolták 

az akció értelmét, a további előrelépés utja az volt, hogy általános 

iskolában vagy a középiskola első osztályaiban már kezdődjön meg a 

felkészités. 134 

Az 1972-es oktatáspolitikai határozat ujabb lendületet adott az ok-
tató-nevelőmunka fejlesztéséhez az egyetemi-főiskolai képzés terüle-

tén is. A KISZ-szervezeteknek be kellett kapcsolódni a tananyagkorsze-. 

rüsitási folyamatok segitésébe, a tulterhalás csökkentéséhez megfele-

lő segitséget kellett adni. A KISZ alapszervezetek számára létkérdés-

sé vált, hogy ebben milyen kapcsolatokat tudunk kialakitani a tanszék-

kel, pártcsoportokkal. A másik terület az ideológiai, politikai neve-

lőmunka volt, ahol a KISZ-nek offenzivebb tevékenységet kellett ki-

fejteni az antimarxista /nacionalista/ vallásos ideológiai áramlatok 
ellen. A fellépő negativ jelenségek nem voltak uralkodók, de nehezí-
tették a politikai nevelőmunkát. A harmadik terület a társadalmi közé-
leti tevékenység erősítése volt. Ennek igen gazdag munkaformái ala-
kultak ki erre az időszakra /nápmüvelési gyakorlat, sportvezetőképzá-

son való részvétel, propagandista képzés, ismeretterjesztő 1pesités 
szerzése stb/. A SZOTE . hallgatói p1. idős, beteg, egyedülálló emberek 

gondozását vállalták 17 500 társadalmi munkaórában. A megyei KISZ-bi-

zottság először fogalmazta meg, hogy az intézmények vegyenek részt a 

tanyai iskolák szemléltető eszközökkel való ellátásában, amelyből ké-
sőbb majd kialakult az országosan is ismertté vált Csongrád megyei 
kezdeményezés: egyetemisták-főiskolások a falu közmüvelődéséárt. De 
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részt vállaltak á KISZ-szervezetek a tárgyi feltételek favitásában 
is /kollógiumok, klubok, sportpályák épitése/. A JÁT hallgatók p1. 
15 ezer. társadalmi munkaórával ségitették az egyetemi klub létre-
hozását, Az oktatáspólitikai határózatból adódó KISZ-es feladatok 
között szerepelt a kóllógiumi nevelés lehetőségeinek jobb kihaszná- • 

láss /szakkollégium, önkormányzát erősitése/. Nagyobb figyelmet kel- 
lett szentelni a végtősök elhelyezkedésére, beilleszkedésére'. '1572- 

ben á'háligatói létszám 5526 fő volt, ebből 5426-an voltak tágjai'a 
KISZnek, igy a szervezettség elérte körükben a, 92 %-ot, amely 1974.. 

óta lényegesen 'neái változott. 
A fizikai dolgozók  gyermekeinek  aránya 42 % volt /2545 fől. A párt-
tag  hallgatók száma változatlanul szerény volt, 125 fő, - de még igy is 

országos meghaladta az g 	 altos'átlagot. 134 
Az 1972. évi tagkönyvérvényesités tapasztalatai arra figyelmeztették 
a megyei KISZ vezetést, hogy igen komoly gondok.vannak a követelmé-
nyek fokozásával :  a szervezeti, élet fegyelmével. A- felsőoktatási in-
tézményekben összesen 2 hallgató nem érvónyesitette tagsági könyvét :, 
kizárásra pedig nem került sor. Ott ahol pedig indokolt lett volna a.., 
felelősségre vonás, a hanyag munka miatt nem éltek a KISZ-szervezetek 
ezzel a lehetőséggel. A KISZ-szervezetek nem készültek fel kellő ko-. 

molysággal az értékelésekre, igy ezek sokszor formálisak maradtak. . 

A formalizmust csak tovább erősítette, hogy sok nagylétszámu alapszer-
vezet működött még, ahol az  értékeléseket csoportosan végezték, . /SZOT£ 

évfolyam alapszervezetek, Tanárképző Főiskola vertikális alapszerve- 
zetek/. Az, hogy nem sikerült a KISZ-vezetőkegy részénél tudatosita-
ni a tagkönyvérvényesités politikai jelentőségét, befolyásolta, hogy 
ez, miután év végén került lebonyolitásra nem volt szinkronban. . a tanév 

rendjével, amelyhez próbálták igazitani a KISZ munka tervezését ésér-
tékelés€t is a KISZ-szervezetek. 135 
1972. március 23 i dátummal amegyei egyetemi-főiskolai rétegtanács 
felhivást intézett az ország felsőoktatási intézményeihez, KISZ-szer-

vezeteihez a "Tegyünk többet a falu közművelődéséért" akció beinditá- 
- sóra, A meghirdetett akció rövid időn belül országos mozgalommá vált.' 

A kezdeményezés egyrészt a közművelődés segitésére irányult. Ugyanak- 
kor komplex brigádok szervezésére került sor, amelyben egy-egy intéz-
mény hallgatója vett részt, amelyek feladata volt, hogy segitsék a 
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helyi KISZ.szervezetek, a kulturális csoportok, sportkörök munkáját  

támogassák, felvil€ggositó, ismerétterj esttő. tevókenységet végezze-

nek. Szociológiai  ..felmérésekkel felmérték a faluban meglévő gondo-  

kat is, ezzel segitséget . adtak a helyi vezetők munkájához. A másik  

főtevékenységi irány az oktátási-nevelési feltótelek.megitólésóhez  

kapcsolódott. Pedagógiai sogitséget adtak  a hallgatók a tanyasi, fa.  

lusi iskolások továbbtanulásához, pályaválasztásához /pályoválasz. ,  

táli lehetősgek ismertetése, üzemlátogatások szervezése, korrepetái.  

lósokv' szakköri foglalkozások tartása/. Ehhez járult még, hogy szem.  

]éltetőeszközök készitésével-segitették a tárgyi feltételek javitá.  

sát.. 1'36  
A KISZ  KB  áprilishatározata hasonlóan a középiskolai KISZ-

szerve-zetekhez, a. követelmények, a•_szervezeti fegyelem növelését állitotta  

közlppontba. A követelmények növelése az eszmei-politikai'nevel 'őmun•►  

ka erősitésében jut/tt kifejezésre. Nem volt cél Augyan a taglétszám  

csökkentése, hánem'arról volt:szó,•hogy a  követelmények a,tónyleges  

aktivitást tükrözzék, még annak az árán-is, ha átmenetileg csökken;  

,a:taglétszám. A fegyelem :erősitését volt hivatva szolgálni, hogy  a  
nagylétszámu alapszervezetekben.az egyéni vállalások nyilvántartását  

fISZ=csoportonként kellett megoldani. 1974 tavaszán a megyében meg..  

hirdetésre korült az egyetemisták a' ,  'szakmunkásképzősért akció, amely  
'a munkásosztály utánpótlásának jobb segitósét célozta. .137  

Áttekintve az .egyetemi-főiskolai KISZ-szervezetek munkájának fq ő-

désvonalait, megállapithetjuk, . hogy a dinamikus változások jellemez-

ték az 1$76:,.'1975 közötti időszakot:' 'Jelentős változások következtek  
bé dI intézmények;belső életében. Az..'intózményi»belső  demokratikus vi-  

szonyokt a hállga tbi aktivitás kibontakoztatása szempont jából' önár a  
60-as évek .végéhe jelentőőzek voltak.'amok' a munkálatok, amelyek a  szer.  

vezeti-miikcdési szabályzatok kidolgozásával-voltak kapcsolatosak. 'A  
KXSZ-szervezetek -foga%, "puziciói növekedt'ak, :erösödtek "az intézményi,  
belső -viszonyok ala kitásában. • Ezt a . tendenciát erősitette, 'illetve'  
ebhez illeszkedett' az , u3 ösztöndijr61 ' 6s szociális támogatásokról  ,Szó.  
ló rendeletek  kidolgozása,' amely széles'.hállgatói rétegeket  áktivi~► °  
zált' 'és növekedtek'' a' KISZ--szervezetek hat 'ásköroi ; ezekben'a  -kérdések-:  
ben' s jelentősen javultak aa' hallgatók szociális ` körUlm.ényei. E terci=  
letek megszilárdulásával az időszak második felében az érdekképvise. 
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leii munkaterületén belül négy hangsulyt kapott a tanszéki hallgatói 

képviselet, illetve ennek intézményi működésének kidolgozása és b®-
illesztése a demokratikus fórumok rendszérébe. Miután ennék jogi sza- 

bályozása tulajdonképpen csak 1981 en oldódott meg, a KISZ.szerve- 

zetek poziciója, illetve a belső-intézményi viszonyok fejlettsége • 

volt as, amely ennek.a képviseleti formáinak a létezését és működéséi: 

döntően meghatározta. 

nA nevelőmunka területén a párt,'állami, KISZ-vezetős erőfeszitése 
ellenére . s. kevés az előrelépés. Minimális a fe jlődés a szakmai, i+ 

deológiai kérdésekkel való foglalkozásnál..A párt és KISZ-szerveze-

tek nem tudtak kellő hatással fellépni a főleg külső hatások eredmé-
nyeképpen jelentkező racionalizmus, álradikalizmus, egoizmus ós a 

vallásosság ellen. A téves, káros nézetek aránylag kis csoportra kor-
látezódna4 de számarányuknál' •linyegósen nagyobb a politikai' veszés 

lyösségük.n 138 Ezek a megállapítások is•jelezték, hogy az időszak 

'végére a nevelőmunka egyre jobban központi kérdésként szerepelt. 
A nevelőmunkán belül különösen a politikai nevetőmunka kapott nagyobb 
hangsulyt. A part és KISZ-sz©rvezetéknek hatékonyabb módon kellett 
fellépni a korábban emlitett helytelen nézetekkel szemben, s erre' 

jobban fel kellett használni a nyilt.fórumok adta lehetőségeket ős a 
fejlettebb KISZ közösségek segitését.'A•nevelőmunkában másik nagy 

hangsulyt kapott elem lett-a politikai követelmények, a fegyelem eme-

lése s ezen keresztül a KISZ tömegbefolyásának erősitése. De a Tegye 
lem erősitése, a tanulmányi munkában is nagyobb 'igényként merült fel. 

A KISZ-szervétietek tanulmányi munkát segítő munkaformái igen szegé- 

nyessé váltak és nem közösségi• tevékénységre, hanem elsősorban egyé-

ni teljasitnényekre épültek: A rétegmunka tartalmi jegyeinek erősieté- 
se szempontjába elsőrangu kérdés, hogy a KISZ : hogyan.tudott a réteg 
speciális helyzetének, elvárásainak megfelelni. Ebben a tekintetben 
összességében pozitiv változásuk voltak. Viszont nem sikerült •gond 
talanul megoldani a politikai képzést.ugy, hegy jobban igazodjon az . 
egyetemifőiskolai sajátosságokhoz,.•igy automatikusan kialakult 'az • 
egységes politikai képzéstől éltérő,; de a felsőoktatás aajátosSégai- 
nak jobban megfelelő politikai képzési rendszer. A másik,ilyen ellent 
mondás az éves térvezéri rendszerre történő átállás volt. A. KISZ KB 
áprilisi határozatával egységesen az éves munka értékelését, az uj 
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vezetőséget választását és a tervezőmunkát tavasszal kellett elvé-
gezni, tehát az éves munka ciklusa áprilistól-áprilisig tartott. Ez 
igy nem igazodott az intézmények természetes oktatási ritmusához, s 
ez a tervezési metódus nem talált elfogadtatásra e réteg körében ós 
később a központi tervezés mellett párhuzamosan az egyes intézmények-

ben szinte automatikusan kialakult a tanévhez igazodó tervezési rend.  

szer. 

A hallgatók, KISZ-tagok társadalmi-közéleti tevékenységre  történő 
felkészitése,szorosan összefonódott az értelmiségképző funkciók ki- 
alakitásával. A fő célkitüzés az volt, az intézményen kivUl is sze-
rezzenek a KISZ-tagok társadalmi-.politikal gyakorlatfa:.. 	Ez a 
fajta törekvés Csongrád megyében erőteljesen kibontakozott ás sokol-. 
daluvá vált, országos kezdeményezések kiindulópontja is volt. Ilyen 
elképzelés volt a negyünk többet a falu közművelődéséért" akció, 
amely országos kezdeményezésivé vált. De itt kell megemliteni a fi- 

zikai szülők tehetséges gyermekeinek felvételi előkészitését, pat-. 
ronálását is, amely igen elterjedt, népszerit és hatékony munkaformás 
vá vált, a KISZ-szervezetek részéről /JATE, SZOTE/. 139  

III. 
A fiatalok körében. végzett nevelőmunka  

1. 4  Az if,uságpolitikai határozat hatása a nevelőmunkára  

nA párt itjuságpolitikájának Célja és tartalma az ifjuság.szocialis-
ta nevelése, amely a szocializmus teljes felépitáséért.vivott hazai 

és nemzetközi osztályharc körülményei között megy végbe." 140 

Az ifjuságpolitikai határozat elemzéséből kitünik, hogy az egyes fe- 
jenetek lényegében a fiatalok, a KISZ-tagok körében folyó nevelőmun-
kával vannak összefüggésbe. A határozat felépitése is jelzi, hogy a 
hosszabb távra szóló prognózis szerint az ifjuság szocialista neve- 
lését, mint elérendő tő célt csak koordinált, a párt elvi-politikai 
.rányitásával végrehajtott társadalmi munkamegosztás alapján lehet 
elérni. Elvi jellegU állásfoglalás született arról, hogy az ifjuság 
nevelésében milyen munkamegosztásnak kell kialakulni, mi a felada- 
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ta, helye,. szerepe a párt-, állami-, társadalmi- és tömegszerveze-
teknek. "A problémák alapvető oka - állapította meg a határozat ••,. 
bogy  a párt ifjuságpolitikáját megvalósitó szervek és intézmények 
munkamegosztása és.munkastilusa ma már nem felel meg az előttünk 
á116 feladatoknak... és az ifjuság igényeinek. Ezért szükséges mind . 

felfogásunk, mind a struktura és a módszerek korszerüsitése. !Oxide- 
zek központi kérdések: a társadalom felnőtt és ifjusági szervezetei 

közötti munkamegosztás, valamint 'az. ifjusági szervezetek, klubok és 
egyesületek egymáshoz való viszonya." 141 
A Kommunista Ifjusági Szövetség tevékenységének elemzéséből a szer-
vezet munkájának továbbfejlesztésének meghatározása során igen erő- 

telje$ megfogalmazást nyert nevelőfunkciójának erősitése. A nevelő.,  
tevékenység tartalmi elemeinek gazdagitása magába foglalta a párt po- 

litikájának megismertetését, képviseletét, annak végrehajtásának se-

gitését, a kommunistává nevelést, társadalmi-közéleti tevékenységet 

és a szabadidő kulturált, hasznos eltöltését. Mindemellett nagy hang.. 

sulyt kapott a KISZ tevékenységi körének másik fá területe az érdek- 

képviseleti-érdekvédelmi funkció. Ez utóbbi terület szintén kihatott 

a KISZ nevelőmunkájára, mivel5érdekfeltáró, érdekegyeztető, érdek-

ütköztető Szerep felvállalása során a KISZ-tagok megfelelő társadal-

mi-közéleti tapasztalatokra tehettek szert. A nevelőmunkában megkü-

lönböztetett módon előtérbe került, hogy a KISZ továbbtejlődlésének 

alapvető kérdése, hogy jobban kidomborodjék politikai.- kommunista - 
jellegének elsódlegessdge,. Látható tehát, hogy már az ifjuségpolitikai 
határozatban is.mind markánsabban előkerült a kommunista-politikai 

jelleg fokozása. A kommunista-politikai jelleg tulajdonképpen a RISZ 

kommunista- és tömegszervezeti jellegének dialektikus kapcsolatának 

erősitését jelentette. Elvetette, tehát apolitikai dokumentum az él-
csapat, tömegszerveket mesterkelt szembeállitását, s nem egymást ki-

záró, hanem egymást ;faltételező kiegészitő fogalompárként kezelte `Ő- 

ket. Ugyanakkor a kommunista vonásók ' erősitése szükségessé tette egy-

részt a KISZ-tagokkal szembeni erkölcsi, politikai követelmények' nö-

velését, másrészt 'a tömegszervezeti jelleg bővitésére utált am, hogy 

a fiatalokat a KISZ-ben kellett kommunistává nevelni. 

A párt Z. kongresszusa megerősitette azokat a fő törekvégeket, amelye-

ket, az ifjuságpolitikai határozat megjelölt: "Megtisztelő bizalom 
számunkra, hogy a párt a jövőben még nagyobb szerepet szán ifjusági 
szövetségének, a magyar ifjuság egységes politikai tömegszervezeté- 



nek a közéletben, a KISZ-tagok és az egész ifjuság nevelésében, a 
párt utánpótlásának biztositásában. n  143  

Az ifjuságpolitika Célja tehát az ifjuság szocialista nevelésének 
hatékonyabbá tétele, s ez a nagyobbfoku hatékonyság feltételezte 
n... a társadalom példamutatását, hogy azuj nemzedék konfliktusmen-
tesebben találja meg helyét ós feladatait." 144  Az ifjuságpolitika 

feladatait a fiatalok felkészitése társadalmi hivatásuk teljesitésé--
re jelentette,' amelymagába foglalta a gazdasági ápitőmunkábán való 

részvételt, alkotőkédvtik kibontakoztatását és sokoldalu közéleti ak-
tivitásuk megval6sitását, Az ehhez szükséges eszközök jelentették a 
cél és feladat eléréséhez szükséges feltételek megteremtését; A szo-
cialista nevelőmunkát ekkor két fő tényező befolyásolta.. ,  Az egyik a 
társadalom akkori gazdasági, politikai,kulturális viszonyai, a másik 
a társadalomtudatos nevelőhatósa volt.  145  

A megyei pártbizottság és KISZ-bizottság,,egy fittes ülésén a helyi if... . 

juság-politikai intézkedések soréba tükröződött, hogy előtérbe ke-
rült a fiatalok nevelése. Ebben  az összefüggésbe ágyazva nagy figye-
lem forditódott a társadalmi aktivitás, közéleti tevékenység fejlesz-

tésére. Megállapitást nyert az is, hogy  a  párt«-, állami- és társadal 
mi tömegszervezetek vezető testületeiben alacsony arányt képviselnek . 
a fiatalok. Az aktivitás növelését erőteljesen követelte a demokra- 

tizmus szélesedése, ezért nem volt közömbös, hogy mennyire tudnak be- _ 

kapcsolódni a fiatalok a társadalom életének alakításába. Figyelmet 
kellett forditani az arányosabb munkamegosztás kialakitá.sára, növel- 

ni kellett a kollektív felelősséget a fiatalokért, de a fiataloknak 

is nagyobb felelősséget kellett tanusitani önmagukért, jövőjükért. 
A megyében folyó nevelőmunka helyzetét mutatja be a következő megél- 
lapitáss "A  pártszervezetek (rányitásával kezdeti intézkedések történ-
tek az ifjuság között végzett összehangoltabb nevelőmunkára, az álla-
mi ás társadalmi szervek egytittmiuködésére.n  146 
Mindez jelzi, hogy megyei és városi szinten a KISZ.bizottságok együtt- 
müködési tervek alapján közösen együtt dolgoztak a tanácsi, szakszer-
vezeti és az MPS szervekkel, de gondként jelentkezett a nevelőténye-
zők közötti,összhang megteremtése. Érzékelhető volt az a negativ ál 
láspont, a... amely szerint a fiatalok nevelésével összefüggő fele- 
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lősség©t egyoldaluan az iskolára, vagy a KISZ-re akarják háritani." 147  

Kritika hangzott  el  a munkahelyi vezetők felé, mert nem foglalkoz- 

tak céltudatosan a fiatalok nevelésével, problémáival. A tanácsi 

szervek az 1016/1967-es kormányhatározat hatására egyre többet fog-
lalkoztak a fiatalokat érintő kérdésekkel, jelentősebb anyagi esz.. 

közöket fordítottak a művelődési és a sportolási feltételek .javitá-

sára, de ennek ellenére,- mint korábban utaltunk rá -- Szeged és 

Hódmezővásárhely kivételével nem volt ifjusági ház, kevés helyen 
volt a fiatalok számára kulturált ás olcsó szórakozóhely.  A szak-
szervezeti szervek különösen a kollektiv szerződések elkészitésénél 
,vették figyelembe  a fiatalok érdekeit. A szakszervezeti könyvtárak 

olvasóinak 40 %-a fiatal volt,  a,  szakszervezeti politikai  oktatás-
ban  1969-ben 8000, az ismeretterjesztő előadásokon 30000 fiatal vett 
részt. Ennek ellenére a szakszervezeti szervek részéről a fiatalokkal 
való differenciált foglalkozás még elmaradt a követelményektől, pe- 
dig a megye szakszervezeti . tagságénak több mint. 33 %-a fiatal volt 
s a munkásfiatalok 90.%-a szakszervezeti tagként dolgozott. Az t S 

szervek jól segitették a fiatalok testi nevelését. 1970-ben a fia-g 
talok 42 %-'a sportolt /10 .%-a rendszeresen, 32 56-a  alkalomszerűen/, 

s a sportegyesületek tagságának 82 %-a  fiatal volt. A megaövekedett-sza-

badidővel nem növekedett egyenes arányban. a :  ,sportolásra , ford.itot t 

idő, s különösen nagy gondot okozott a falusi fiatalok bev©n6sa.•ar. 

rendszeres sporttevékenységbe. Az MfS területi tanácsaiban, szakszö-
vetségeiben alacsony  volt  a fiatalok aránya. /4,3 V.  Az . MII"SZ . ,,pzár-
vek elsősorban a honvédelmi nevelőmunka vonatkozásában fejtettek ki 
hasznos ségitséget. Igen náps .zeriii és eredményes munkaformának bizo-
nyuit.a közösen szervezett összetett . honvédelmi verseny, lövészver-
seny, a csongrádi ifjugárda verseny. Társadalmi összefogással sok 
lőtér oktatóterem készült el. Az :  eredmények ellenére különösen a 
KISZ és IKSZ klubok tartapsi kapcsolatát kellett elmélyiteni, rend- 
szeresebbé,  tenni is bővíteni kellett a tárgyi feltételeket. 148  
Az  ifjuságpolitika órvényesitése a . nevelőmunkának, mint cél, a meg-
vaiósitfsa döntően attól fügött, hogy a társadalom vezetőereje a 
párt, hogyan irányitja, koordinálja a társadalom intézményeinek if .- 
juságnevelő tevékenységét, hogyan segiti ás ellenőrzi politikai 



-69— 

eszközökkel ezek megvalósulását. Az ifjuságpolitikai határozatot 
követő időszakban a pártszervezetek mind többet foglalkoztak az. 
ifjusággal, a KISZ pártirányitásával, segitésévei. A pártszerveze-
tekben reálisabb lett az ifjusság megitálése, rendszeresen értékei 

ték a KISZ szervezetek munkáját, megfelelő iránymutatást adtak a 

KISZ szervezeteknek. illetve  a KISZ-.ben dolgozó párttagoknak. B.  

rősödött az a tendencia, hogy a fiatal párttagok a KISZ ezerveze-  

zetekben végezzenek pártmunkát, igy 1970-ben Szegeden 150, Szentes 

járásban 80, Szeged járásban 70 fiatal párttagot biztak meg a KISZ 

ben végzendő munkával. A KISZ pártirányitását nehezitő tényezők kö.. 
zíil ki kell emelni, bogy 1970-ben a megye KISZ-tagságának háromne-

gyed része 20 éven aluli fiatal volt, igy kevesebb volt azon KISZ 
tagok száma, akik ptenciálisan párttagként szárvitásba jöhettek. Ese 

tenként az is előfordult, hogy a pártszervezetek nem elég alaposan 
elemezték az.ifjusági munka egyes területeit, elfogadták a felszines 
jelentéseket, nem hoztak olyan határozatokat, amelyek a KISZ szer•- 

vezeteknek konkrét helyt politikai feladatokat jelentettek volna.. 

A pártszervezetek koordináló, irányitó tevékenysége a nevelőmunka 

területén még nem volt kiforrott, s'a koordináció elsősorban a KISZ 
munka irányitásdban jutott kifejezésre. A megyei pártbizottság a 
helyi ifjuságpolitika elveinek kimunkálása során az átgondoltabb és 

céltudatosabb nevelőmunka érdekében intézkedést fogadott el: "Az 

ifjuság nevelésének Ugye a szocializmus teljes felépitésének idősza- 

kában is a legfőbb kérdések egyike. Ez indokolja a kérdéssel való 

rendszeres és felelősségteljes foglalkozást." 149 1970/71-es ta-

névtől önálló témaként feldolgozták az ifjuságpolitikai kérdéseket 
az egyéves és öthónapos pártiskolán, a Marxista-Leninista esti egye*. 
temeken és más pártoktatási formákban. "Változtatni kell azon a gya-

korlaton, amely az,ifjusággal összefüggő pártfeladatokat csak a 

KISZ-en keresztit akarja érvényesíteni.." 150  Ess a megállapitás 
nem jelentett mist, hogy az állami és társadalmi - tömegszervezetek 

ifjuságpolitikai tevékenységét pontosabban kellett meghatározni. 
Ezt segitette elő, az az intézkedés, amely értelmében megalakult a 
megyei Pártbizottság munkabizottságaként az Ifjusági Munkabizottság, 
amely a segités ás ellenőrzés, valamint a koordináció területén volt 



hivatva elŐsegiteni a fiatalok nevelésót. Az irányitó, koordináló 
szerep következetesebb felvállalásán tul a tanácsoknak nagyobb sze-
repet kellett vállalni a megye ifjust.+gának nevelésében, e feltételek 
biztositá,sában. A tanácsválasztások előkészitésénól nagyobb arány-
ban  kellett bevonni fiatalokat a választott tastuletek, bizottságok 
munkájába: A . város- és községpolitikai munkában jobban kellett ápi- 
tani a fiatalok , kezdeményezésére, munkájára, s jobban figyelembe kel«,  
lett venni a VI. ötéves tervnek helyt elképseléseibon a fiatalok sa- 

játos igényeit. Javitani kellett a sportolási,: művelődési felt6tele- 

ket, a meglévő m ívelődési házakat jobban ki kellett haszálni a szabad 
idő eltöltésében. A tanácsoknak fokozott módon kellett támogatni az 
ifjusági lakásőpitő akciók különbön formáit. A szakszervezeti szer- 
veknél elsősorban arra kellett törekedni, hogy az egész szakszervo.• 
zeti tevókenysógben.erósiteni kellett az ifjusági szemlóletet. , Ezt az 
indokolta, hogy az üzemekben dolgozók többsége fiatal volt, magas 
volt a bejáró fiatalok aránya, akik nagyobb törődést igényeltek, más 
részt sok fiatal nem volt tagja a:EISZ-•nek, s ezért volt szUkáég:ö.• 
nálló ifjusági munka megermsit6sére...A szakszervezet egyik alapfunk-
ciójából érdekképviseleti ; munka - is adódott, bogy foglalkozzon a  
fiatal szervezett dolgozók munkavégzésének körUlményeivel, anyagi és 
erkölcsül elismerésével, szakmai előremenetelükkel. Ez feltételezte, 
hogy , a későbbiekben jobb együttműködés alakuljon ki a KISZ 'és szak-
szervezeti szervek között, a , szakszervezeti vezetőtestUletekben, ja- 
vuijon a fiatalok aránya. Gondoskodni kellett arról, bogy a kollek- 
tiv szerződésekben nagyobb ragi.lehstisóg legyen a  fiatalok szoci-
ális helyzetének, valamint szabadidős feltételek javitásárá. 152 .: 

A Hazafias Nópfront, a  nőmozgalom,  a; WiS, a  Vöröskereszt, NESZ, 
TIT ós a Tsz szövetságek,terülatón is  átgondoltabb nevelőmunkát keli ' 
leit folytatni: 1970 második fólóvben:.pontositani kellett az uj fela... 
dótoknak megfelelően a KISZ .szervezetekkel elkészitett együttmUködési 
terveket; 152 
Az 'MSZ£P KB • Politikai Bizottsága 1973. november ó••i ülésén áttek¢n•-
tette az 1970-es if juságpaiit ,kai határozat végrehajtásának tapsszta- 
latait: A testínat a folytonosságot hangoztatva megállapitotta: "A . 

politikai munkában mindtársadalmi méretben, mind  pedig a fiatalok 



között arra törekszik, hogy megértessük: az ifjus€g szocialista 

szeliemU növelése az egész társadalom ügye és állandó feladata." 153  

A fiatalok nevelésén belül köz2onti helyet foglalt el :az eszmei, 

politikai nevelőmunka. A Politikai Bizottsági határozatot követőön 

a megyei pártbizottság 1974.. április 11-1 ülésón összegezte a he. 

144 eredményoket, ' gondokat.. A téma napirendre tüzésénék célja • az 

volt , ,vizsgálja meg  azidőarányos. végrehajtást, 'és :ebből adódó u-
jabb ' feladatokat  jelöljön  meg. - A határozatot ' sikerhit ' eredményesen ' 

feldolgozni a - párt, állami,, társadalmi ' ős tömegszervezeteknek, bár'  
ennek, hatékonyságát csökkentette, hogy , a nő- és 'if jusdgpolitikai 
határozat ismertetését összekapcsolták. Az árvizveszély miatt- a' 

feldolgozás elhuzódott, illetve' nem kapott elég figyelmet. Ezek el- 

lenére a vezetők na obb figyelmet szenteltek az itjuságra, "telis. 
merték a helyi munkamegosztás, a  rendszeres  foglalkozás és a neve-

lőtényezők összhangjának. jelentőségét. Az ifjusági törvény az'álos . 

lami, gazdasági szervek vezetői részéről ' pozitiv hatást váltott. ki, 

aredményeéebbé tette az ' ifjuságpolitikai határozat végrehajtását. 
Azonban az is ' fellelhető volt, , hogy,  az ifjusági' törvény és annak ' 

végrehajtási utasitásainak szervezeti intézkedéseire figyelve, hátom• 

térte szorultak a helyi nevelést kérdések. A pártszervezetek • helye- 
sen határozták .meg saját feladataikat, különösen nagyüzemekben 
folyt magas azinvonalu. munka. A pártalapszervezetek' egy részénél 
tul általánosan ' 'fogalmazták meg '•a feladatolgat, nem adaptálták á• he.: ' 

1yi 'viszonyokra a  központi ' utmutatásokat, egyes 'helyeken kampánysze- 
rüen foglalkoztak a végrehajtással. Az  irányitó,'koordinációs tevé-

kenység er6südött 'a pártszervezetek részária, többet és határozot- 

tabban fá lalkoztak az"itjuséggal". A' megyei pártbizottság mellett . 

müködó Ifjus4 i Bizottság főleg' a megyei ezintü.szervek beszámoltaU-

Sával segitette a céltudatosabb'ifjuségi munkát. A KISZ szervezete-

ket rendszeresen beszámoltatták az if juságpolitikai határozatból a+- ' 

dódó' 'saját•- tennivalókról, s egyre inkább éltek azzal, hogy a 

helyi gazdasági és társadalmi vezetőket 9.s 'beszámoltassák. erről. A ' 

munkamegosztásban, koordinálásban slkerült'pozitiv eredményeket fel 
mutatni, s elsősorban a konkrátabb'feladatmegosztásban ás á rendsze-
resebb koordinálásban kellett előre lépni. Az eltelt több mint négy 



év alatt jobb munkamegosztás alakult ki a különböző szervezetek,el-: 

sősorban a szervezeti keretek létrehozásában, az anyagi eszközök é$ 

feltételek jobb megteremtésében, a fiatalok közéleti aktivitásának 

fejlesztésében dolgoztak eredméayesen..A.tanácsi szárvak intézkedé-

at tervet készitettek saját feladataikra,. létrejöttek a tanácsok 

mellett működő ifjusdgi bizottságok, figyelemmel kisérték a fiata- 
lok pályaválasztását,, beilleszkedését, a községekig lemenben ifju- 
sági alapokat hoztak létre, a tanácsválasztásoknál javult a fiatalok 

aránya, a közművelődést intézmények jobban segítették a fiatalok ne 
velését. A szakszervezeti szervekben kirajzolódtak az önálló itju 

ságpolitikai tevékenység körvoúalai.: Megalakult az =MT mellett a 

megyei, Ifjusági Bizottság. amely a kollektív szerződések ás az if ju 
ségi törvény helyi végrehajtási utasitásainak elkószitésénél,. vala.  

mint a bér- és munkavédelem vonatkozásában dolgozott eredményesen a 

fiatalok érdekében. A  Hazafias Népfront közreműködött a  fiatal ta. 

n€icstagok számának növelésében, emelkedett a különböző népfront tes-. 

- tületekben dolgozó fiatalok aránya. Szervezettebbé vált a népfront 

szervek együttmüködése a KISZ .szervezetekkel megkötött egyűttmüki . 

dési megállapodások alapján. További előrehaladás érdekében azonban 

szükségessé vált, hogy jobban körülhatárolják a. népfront önálló tf- 

juságpolitikai feladatait.. különösen a KISZ-en kivültek, a  lányok és 

fiatalasszonyok, valamint a tanyasi fiatalok körében 154 ..  

2., A KISZ  nevelőmunkájának tapasztalatai  

Az ifjuságpolitikai határozat széleskörű elemzést végzett el a KISZ 
fejlődésének ás tevékenységének tapasztalatairól és ennek birtokában. 
megjelölte a munkájának továbbfejlesztését biztositó tő'hangsulyokat. 

»á KISZ tevékenységének 12 esztendeje alatt azt mutatja, hogy a szci- 

vetség lényegében teljesitette a párt által kitűzött feladatokat,055  

A KISZ különböző rendezvényein, akcióin, munkaformáin keresztül, a 

gazdasági épitőmunkán, politikai nevelőmunkán, szabadidős ás érdek- 

védelmi tevékenységen keresztUl hozzájárult az ifjuság társadalmi ak.. 

tivitásának növeléséhez* A KISZ  KB 1966tcos állásfoglalása helyesen 

határozta meg a továbbfejlesztés feladatait s ezt követően különösen 
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a rétegmunka és az érdekvédelem került jobban előtérbe. A párt, a  

KISZ-szel szemben támasztott társadalmi elvárásokat a szocialista  

világnézetre; az öntevékenységre nevelésben, valamint a szabadidő  

kulturált és hasznos  eltöltésében fogalmazta meg. A dokumentum kri-

tikusan feltárta,a KISZ-ben jelentkező legfontosabb problémákat,  

ellentmondásokat. Ilyenek voltak: a kommunista-tömegszervezeti jel-

leg értelmezése körüli viták /az élcsapat és tömegszervezeti jelleg  

szembeállitása, illetve egyik vagy másik elem egyoldalu tulhangsu.  

lyozása; a KISZ programjában nem differenciált kellően a politikai-

lag aktivabb, illetve kevésbé aktit/ tagok igényei, elvárásai szerint;  

a ' KISZ szervezeti elveinek merev kezeléséből adódott, hogy a munka-

helyi és iskolai szerveződési elvből adódóan a ]akóterületi KISZ muu-  

ka alig alakulhatott ki; nem vált még igazán erőteljessé a rétegmun-

ka; a KISZ szervezetek belső demokratizmusa nem volt elég széles/.  

A KISZ apparátus tulterhelt volt /számos állami jellegű feladatot kel-  

lett átvállalnia ifjusági lakásépitési akció, kulturális rendezvények,  
munkaformák átvétele/,'ezért nem jutott energiája arra, hogy az  

sági mozgalom feladataival foglalkozzon, s ebből a szerep átvállalás-
ból is adódott, hogy tevékenységében megtalálható volt a bürokratikus  

munkastilus. Az ellentmondások féltárása megkönnyitette a hosszabb  

távra szóló fő tendenciák meghatározását. nA KISZ továbbfejlődősének  

alapvető kérdése, hogy jobban kidomborodjék politikai-kommunista jel-  

legének elsődlegessége." 156  E megállapitás jelezte, hogy a KISZ te-

vékenységét alapvetően e feladatnak a megoldása fogja meghatározni  

Ebből az elvből következett a követelménytámasztás fokozása: ezt  

szolgálta, hogy a bejáró tanuló és dolgozó fiatalok maguk dönthettek,  

hogy hol kivénnak KISZ=tagok lenni,  a  tagsági könyvek évenkénti meg-

ujitása, az évenkénti vezetőségválasztás lehetőségének megvizsgálása.  

A differenciált rétegtevékenységen belül nagy hangsulyt kapott az  

semi és mezőgazdasági fizikai dolgozókkal, a középiskolán és az egye-  . 

temi-főiskolai réteggel valófoglalkozás.  
Csongrád megye ifjuságmozgalmának helyzetét, fejlődését részletesen  

taglalta a zu gyei pártbizottség 1970 juniusi Ulése..Az 1960-as évek  

közepétől f'... a szervezettségre, a tömegbefolyásra, a differenciál-
tabu munkára való törekvés volt a jellemző. Fő feladatként jelentke-

zett az .,alapszervezetek megszilárditása, a szervezeti befolyás  növe~- 
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lése. Nehezitette ezt a munkát a KISZ alapszervezeti vezetők jelenv 
tős részének alacsony felkészültsége ós gyakori cserélődése, vala- 
mint az iparosodás gyors fejlődésével a KISZ-tagok nagy mozgása. 
Ebben az időszakban a jelentős eredmények mellett gyengült a szerve- 
zeti fegyelem, a tagfelvételnél csökkent a követelmény. Kedvezőtle-
aiil alakult a munkás-paraszt, valamint a 20 éven felüliek aránya és 
indokolatlanul gyorsan nőtt a tanuló fiatalok száma." 157  Az ifju-
ságpolitikai határozat szellemében megfogalmazást nyert a HISZ kom-
munista jellegének erősitése. Növelni kellett tehát a tagokkal szem-
beni erkölcsi, politikai követelményeket, a szervezetek belső éle-
tének fegyelmét, a tagfelvételi normák következetes érvanyesitését 
/kelönösen a tanulói területen/; rendezvények, akciók tartalmi szia 
vonatát; KISZ- ►tagok részvételét a döntések meghozatalában és a tár-
sadalmi aktivitást. A pártbizottság értékelése szerint az ifjuságpo- 
litikai határozatot megelőző években a KISZ munkájában az alapköte-

lességet, a politikai nevelőmunkát és a szabadidős tevékenységet e-

lősegitő akciók, munkaformák /kommunista vasárnapok, forrdalmi If- 
jusági Napok, Vádoljuk art imperializmust akció, rétegtanácskozások, 
ifjusági parlamentek, épitőtáborok/ hatására az ifjusági szövetség 
munkája gazdagabb lett. Ezt elősegitette, hotly az évenkénti tagössza- 
irások és tagkönyvérvényesitések hatására emelkedett az aktivitás 
és a szervezeti fegyelem. A fejlődéssel egytitt azonban a következő 
hiányosságok voltak: Az  alapszervezetek jelentős részénél /különö-
sen iskolai szervezeteknél/ nem jelentett plusz követelményt a KISZ 
tagság; az egyhangu programok nem elégitették ki a fiatalok diffe-
renciált igényeit, háttérbe szoritották a politikai, munkát; nem ér-
vényesült az irányitó munkában kellően az alapszervezet centrikus- 
ság; az indokoltnál nagyobb volt a KISZ-vezetők fluktuációja /1969. 
ben a titkárok 50 %.11, a vezetőségi tagok 70a cserélődött/. 
A fejlődés ellenére gondok voltak a KISZ-tagok párttaggá nevelésé-

ben  /1970-ben a KISZ.tagság 3,4 ó-s► volt párttag, a ez a 20 éven 
felüli. KISZ-tagoknak csak 10 ó-át jelentette/s gyenge volt a KISZ-
szervezetek érdekvédelmi munkája, amelyet a fiatalok szóvá is tettek; 
gondot, okozott a KISZ nevelőmunkájához szükséges tárgyi feltételek 
hiánya. Ezekből adódtak tulajdonképpen a  megye ifjuságmozgalma szá-
mára a nagyobb időszakra szóló feladatok, amelyek szinkronban vol- 
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tak 'az if juságpolitikai határozat fő célkitűzéseivel.. A megyei s.. 
játosságokat kiegészitve át kellett tekinteni.a 'KISZ-szervezeteknek 
a munkás és parasztfiatalok, valamint a 20 éven felöli KISZ•tagok 
csökkenésének okait; intézkedésekét kellett hozni a lakóterületi' 
KISZ-munka felenditésére, s jobban kellett segiteni a falun és 'ta-
'nán 616 fiatalok nevelését; bevonását a KISZ munkába. 158 

: Az 1968-as .gazdaságirányi,tási rendszer hatására tágabb lehetőség 

.nyilott a gazdasági.épitómunkába való bekapcsolódásra. A 4 zász- 
Tóbontásától ,kezdve mindvégig. első helyre keri3lt az-alapkötelességek 

teljesitésében .való helytállás.. Az 1968-as reform uj .körülményekeit, 

uj helyzetet teremtett a KISZ számára is  a gazdasági épitőmunkát• , 

.,segítő tevékenységben. A cél az volt,  hogy a szervezet erejével,... . 

,befolyásával minél hatékonyabban tudja mozgósitani a ,fiatalokat, a.. 
KISZ-tagokat a munkahelyi feladatok szinvonalas ellátására•.A, KISZ . 

gazdasági épitőzunkát,segit6 tevékenysége a tárgyalt, időszakban szo- 
rosan,kapcsolódott a III. ötéves terv sikeres befejezéséhez,.illet-
ve az 1971-ben induló 3V. ötéves terv támogatásához. A terv fó fe l.  
:lad.atai között szerepelt az ipar részarányának fokozása a, nehézipar 

Sávára, az olaj- és gázkincs további ,kiaknázása, a ,könnyű-. és 

miszeripar rekonstrukciója,, valamint az uj szalámigyár felépítése. 

Az ifjusági szövetség sajátos eszközeivel munkaformáival, akcióival 
/szocialista, munkaverseny, szocialista brigádmozgalom, KISZ védnök-

ség/ mozgósitotta a fiatalokat a tervcélok ; megvalósitására. 2.59  

Az ifjusági termelési.mozgalom az.uj gazdaságirányítási rendszer- 

ben.ugy lehetett,eredményes,. ha• a.vdllalások:igazodtak a Qállalati 

acélkitűzésekhez, a gazdaságossághoz, az exportképessághez t .a.minő 
. ',sági követelményekhez, a munkaidő kihasználásához, a teljesitméng.. 

-szerinti . órtékeléb hez.. Ehhez _a ,gazdasági. vezetők :segitségé,re ..is szűk.. 

ségvolt,, hogy .  tájókoztasdák' re$$zeresen a fiatalokat a, gazdasági 
'.felaáatokról,.valamint a szakszervezeti szervekkel va :ló együttmükö- 

dés , is elengedhetetlen feltétel .volt * . :A megváltozott körülményekhez 

jól- ;  igazodtak a KISZ-szervezetek,_ megváltozott a'fiatalok,'KISZ-to :: 

gok, szemlélete; gazdagodtak a. különböző versenyformák :termelési mpz-

galma; növekedett az alulról. jövő kezdeményezések száma;. javult a.. 
fiatal , közgazdászok é3 müszakiak, bevonása a KISZ termelési mozgal 
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maiba. A szocialista munkaversenyben való részvétel egyik,legfonto•-
sabb eleme volt 'a fiatalok bevonasa•szempontjából. A munkaversenyek. 
maghirdetése nagy társadalmi, politikai övfordulóinkhoz kapcsolódtak. 
Igy keriilt meghirdetésre a . munkaverseny hazánk felszabadulásának 25. 
évfordulója, , a párt X. kongresszusa • és a' KISZ. VIII. kongresszusa 
tiszteletőre. Az 1970-es áryizveszéiyből származó termeléskiesések . 

pótlására a KISZ-szervezetek jelentős felajánlásokat tettek. A párt 
gazdaságpolitikai célkitüzaseinek megv$lósitását segített&k az ifjai- 
sági védnökségi mozgalmak. 'A:védnökségek az ipari ós mezőgazdáság.. ' 
beruházások ás rekonstrukciók határidőre történő elkészitéséhez 'kapom 
csoiódtak. A megyében jelentős eredményeket sikerült elérni 'a•köz-
ponti védnökségek teríiletén /KISZ lakásépitás, rét» és legelőjavítás, 
mezőgazdasági szak- 	betánitott mtankáskápzós/. KU1önősen Szeged 
és Szentesi' járás ifja kommunistái jártak .'élen az állattenyésztés és 
a .}szőlő- gyUmölcstelepitás Rlunkálataibafl.'  A'  KISZ VIII. kongresszusán 
meghirdetett fásitási akció kapcsán 800 000 facsemetét ültettek el 
fiatalok. 160  1970«1975' közötti időszakban a jelentőségét tekintve 
ki  kell - emelni ' a Szegedi Kőolaj ' ás ' Földgázipari létesítmények épité- 
se, a Szegedi Szalámigyár ás a téxtilipari Uzemek rekonstrukciója fe-
lett vállalt vődnökságeket.'Az'olajipari védnökség központi védnök-

ségként indult, s a szerződést a KISZ-1969-ben kötötte a két érdekelt 

minisztériummal és a szakszervezettel. 1971 végén alakult mag a Sze» 
gedi'Olajipari KISZ Bizottság 350 KISZ.taggal,•amely szervezte, sági 
tette a védnökség hatridőre történő megvalósitásáit. Gazdasági szem- 
pontból js]entős erednény volt,  hogy' 1970-ben pl. 8600 társadalmi .  ' -
munkaórát végeztek a fiatalok, - 1971ben épitőtábort szerveztek német 
és magyar résztvevőkkel,'ahol 1730 kábméter'földet mozgatták meg. 161  

A szalámigyár" rékonstrukciójá 19'72 elején' kezdődött el. Február 1-én 
a Csongrád megyei KISZ' Bizottság ' és ' á Csongrád' megyei ' Állatforgalmi 
ás Husipari' Vállalat KISZszervéleté ' Vállalta a védnökséget. "' 162  - 
H védnöksági tevékenységek nyómán erősödött a'múnkaverseny, fejlődött 
a'brigádmozgalom, pozitivan•változott - a fiatalok szemlélete a'beruhá-
zások jelentőségét illetően;' a közös erőfeszitések hatására erős'kö.: 
zösságek; kollektivák kovácsolódtak összenövekedett a ' KISZ tömeg 
befolyása; javult a fiatalok' munkafegyelme ', emelkedett szakképzett-
ségük: A jelentősebb vádnökságek mellett 'több helyi kezdeményezés ia- 



dult utjára /3 sz., melléklet/. E védnökségek száma 1975-ben elérte.. 
a 60-at, s elsősorban kollégiumok, ifjusági parkok, sportpályák, 
ifjusági lótesitmények,.játszóterek ópitéséhez, létrehozásához kap-
csolódtak. Emellett a KISZ-szervezetek bekapcsolédtak a száaaitástech-
nikai program és a Tisza II. vizlépcső felett vállalt tennivalók 
megoldásába is. A védnökségek magas aránya azonban nem volt indo- 

kolt .,. mert sokszor társadalmi munkaakciókra, termelési mozgalmakra, 
napi  kötelezettségek teljesitésére is felhasználták. 	 . 

A brigádmozgalom a fiatalok széles rétegének nyujtott lehetőséget 
a termelési feladatok megoldáséban való aktivabb részvételre, illeti 
ve a szakmai-műveltségi lehetőségek bővítésére. /3.sz.melléklet/.. 

Fokozatosan szaporodott az,ifjusági brigádokban dolgozók létszáma 

/1974-ben volt csak kisebb visszaesés/, s 1975-re meghaladta a 6200 

főt. A nem ifjusági brigádban lévők száma ingadozó képet mutatott 

/3. sz..melléklet/, de 1975-re meghaladta a korábbi évek átlagát. ,. 

A brigádmozgalmon belül meg kell emliteni a fiatalokra tett nevelő-

hatások eredményességét, annak ellenére, hogy a termelési feladatok 

mellett változatlanul nagyobb hangsulyt kellett fektetni közösség 

formáló tényezőkre, meri  brigádmozgalom valamilyen formájában 	.. 

több mint 20 000 fiatal kapcsolódott be. A műszaki és közgazdász f i- 
atalok szocialista munkaversenyben történő. bevonása egyre eredménye-

sebben folyt. M,;.g 1967-ben összesen hat, 1970-ben 20 helyen alakult.. 

FN 525 taggal. Ezzel a fiatal műszaki és közgazdász értelmiséggel 

való foglalkozásban sikerült frontáttörést végrehajtani. A speciális 

ifjusági versenyformák /kiváló if ju mérnök., technikus-, közgazdása-, 

szakmunkás; külőnböző páLyázatok; ,ki minek mestere vetélkedő;.ifju♦ 

sági radari" dolgozz hibátlanul mozgalom; alkotó ifjuság/, a kiilönbö• ". 

ző társadalmi munkaakciók /3. sz melléklet/ eredményesen segitették 

elő a fiatalok részvételét a• népgazdaság előtt álló feladatok.megva.. • 

lósitásában. 

A tanulnfiatalok a különböző társadalmi munkaakciók, Őszi mezőgazda' 

sági, munkák mellett nagy számban kapcsolódtak be az ópitőtábori moz-. 

.galomba. A központi épitőtáborokban résztvevők aránya /3. sz. mellék-. 

let/ lényegében nem változott, mert meghatározott lehetőségek voltak, 

addig a megyei szervezésii táborokban csaknem kétszeresére emelkedett 

1970.1975 között a létszám. Jelentősek voltak a megyei táborok közül: 



.. 78 .. 

a hódmezővásárhelyi cimerező.., lakásépitóst segitő JATETDiiiii t, a 
csongrádi szakmunkásképző intézet kollégiumának kpitésbre szervezett- e  
az ópusztaszeri régészeti ásatásokat segitő tábor. 163 

A politikai nevelőmunka a KISZ nevelőmunkájának egyik legalapvetőbb, 
legfontosabb területe. A nevelőmunkának e része alapvetően meghatároz-
ma, befolyásolja a fiatalok . eszmei-politikai-világnézeti arculatát, 
ennek milyensége pedig eldönti, hogy a társadalmi-politikai gyakor.. 
latban hogyan vesznek részt a KISZ-tagok az épitőmunkában a szocia- 
lizmus mind teljesebb felépitésében. A nevelőmunka más vonatkozásainak 
kapcsán már történt utalás arra, hogy az 1970-es tfjuságpolitikai ha-
tározat, majd a MSZMP Politikai Bizottságának 1973-as állásfoglalása 
igen erőteljesen felhívta a figyelmet a kommunista-politikai jelleg 
erősitésére. A KISZ 1971-es VIII. kongresszusa, a KISZ KB  1974 áprili• 
si határozata is megerősitette a politikai ,a11eg erősitésével össze- 
függő elveket, illetve a megváltozott körülményekhez igazította e cél-. 
kitlizéseket. A KISZ, mint a párt if jusági szervezete az if juságpoliti 
kai határozatot követően aktivan kivette részét.a társadalmi munka-
megosztásból, a politikai nevelőmunka területén. 
Az eszmei-politikai nevelőmunka eszköze a KTSZ-oktatás, agitáció ás a 
tömegpropaganda volt. Az 1974-u politikai képzési határozat megszü-
letéséig a  KISZ oktatás keretében szervezett formában sajátitották el 
a KISZ-tagot a marxizmus-leninizmus alapvető tanitásait a különböző 
oktatási formák keretén belül. E tömeges oktatási formában 1970-ben  
több mint 23 000, 1974-ben pedig csaknem 28 000 fiatal vett részt. 
/4. sz. melléklet/ A körök tematikai egymásra épülése lehetővé tette, 
hogy a fiatalok egyre magasabb szinten sajátitsák el az uj ismerete-
ket. A változó körülm4nyekhez való gyors alkalmazkodás a kötelező té- 
mák megváltoztatásával igyekeztek megoldani. Az oktatási körök tattal- 
mi sminvonalát döntően meghatározta a propagandisták felkészültsége, 
aránya. A tárgyalt időszakban 1970-1975 között 799-ről 1256 főre emel-
kedett létszámuk, s.a propagandistákon belül is fokozatosan javult a 
parttagok aránya /4. sz.melléklet/. A tematikák összeállitásánál 
gyslembe kellett venni a társadalmi szükségleteket, elvárásokat ás 
a fiatalok igényeit. Mindezek hatására az oktatás tartalma sokat gazda- 

godott. A propagandisták között nőtt a fiatal értelmiségiek /műszaki, 
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agrár, létszáma, javult a felsőfoku iskolai végzettséggel rendelke-
zők r6szvétele is. Képzésükben pozitiv változást hozott a városi-

járási konferenciák szervezése és a.megyei KISZ-iskola beinditása. 
A propagandista munka szinvonalának emelésében uj kezdeményezések 
voltak Szeged és Szentes járásban. Ugyanakkora körök munkája'kap- 
csán jónéhány helyen 'gyenge "volt az aktivitás, ' nem mondtak  véle- 
ményt a fiatalok az egyes témákról. Hiányosság volt meg, hogy a 
KISZ apparátus és az oktatási bizottságok tagjainak helyszint látó 
gatásai,.segitségnyujtásai nem voltak elég rendszeresek. 164 
A KISZ oktatáson belül különösen a "ezetőképzés hatásfokát és dif-

ferenciáltságát kellett növelni: Az egyes rétegeken belül speciáli-

san kellett foglalkozni a csoportok vezetőinek felkészitésével. A 
megyei KISZ bizottság énnek elősegitésére a tanintézeti KISZ-veze-

tők részére módszertani segédanyagokat készített. 165 

Agitációs és tömegpropaganda munka nem'szükithető le a KISZ politi-

kai oktatásónak különböző férmáira, ennél lényegesen szélesebbkörü . 

tevékenységi területet ölelt fel. érzékelhetővé vált az a törekvés, 
hogy a KISE oktatáson kívül KISZ taggyűléseken, különféle ifjusági' 
demonstrációkon, politikai,  szabadidős akciókon'ismerkedjenek meg a 
fiatalok aktuális ideológiai-politikai kérdésekkel. Jobban ki kel- 
lett használni a kiscsoportos ° ' lehetőségeket. ./ifjusági klubok, vita- 

körök/, arra kellett törekedni ', hogy ezek jobban váljanak politikai 

vitafórumokká. Az  eredmények ellenére "Problémát jelent viszont, 
hogy még mindég kevés az alapszervezeti helyi kezdeményezések, mód- 
szerek kialakitása. Még mindég sok helyen alkalmaznak rutinmegoldá-
sokat, amelyek legtöbbször nem alkalmasak arra, hogy megfelelően ak-' 
tivizálják az  alapszervezet egész tagságát./ 166  Az agitációs és 
tömegpolitikai. munka lényeges összetevői 'voltak a különböző ünnepsé-

gekhez, évfordulókhoz, politikaeseményekhez, célokhoz kapcsolódé :. 

rendezvények.. Tömeghat ás át tekintve fontos esemény volt a Vádoljuk ' 

az imperializmust akció országos'm"sghirdetése, amely a vietnami nép 
igazságos harcához kötődött. 1971 novemberéig a vietnami müszakok 
eredményeként a fiatalok egymiilió'Ft-al járultak hozzá a vietnami' 
alaphoz. 1971-től pedig 3' millió Ft-ot fizettek be; ebből több mint 
2 millió Ft volt a Vietnami-fagyár Barátság Szakmunkásképző Intézet ' 

épitésére felajánlott összeg. 167 	 . 



Ennek és aés szolidaritási akció hatására ' eimél'yült a fiatáiokban -  

agy- internacionalizmus:gondóiati, hangulati, érze?.smi hatása. KürÖnö-

.sen a felsőoktatási'int'ézmónyek:hallgut6i körében váltak rendszeres-

sé a szolidaritási hagygyülések. Az internacionalizmus essméjéheá  

.kapcsolódottá X. VXT-éhez kötődő' különböző rendezvények - ' sorozata a-

hol 5 500 fiatal vett részt /'a sz; melléklet/, a kitud többet' a  

Szovjetunióról vetélkedősorozat  ós  ez 1. Magyar-Szovjet ifjusági Baw  
rátság fesztivál megyéi rendezvényöí.  

196? ista az ifjusági szövetség életében hagioMánnyá vált, hogy a  

forradalmi mult ápolását, internacionalizmusra nevelését egységéé.ke  
cetbefoglaló Forradalmi Ifjusé i NNpok megrendezésére került'sor.  

Gél ja történelmi . és forradalmi  hagyományaink /1848. március. 15., : 

,1919: . március 21., 1945. április 4./ ápólása, megünneplése vólt.
.

A .  
rendezvénysorozat megszületésé óta Csongrád megyében évente 50 000 , 
fiatal'  kapcsolódott be.  A F'ZN keretében' kulturális,' sportversönyélcet,  

'Politikai rendezvényeket, társadalmi munkaakciókat 'szervéztek, s en-

nek keretében tettek fogadalmat az uj KISZ tagok. /évenként 4.000  ti-  

atal/. 168  Az 1972-1973: évi' FIN-t'Petőfi Sándor'születésóáek 150.  
és az 1848/1949..es forradalom és szabadságharc 125. övfordulójának  
méltó '.megünneplése képezte.  •A FiN rendezvényeit évről-évre sikerisit  

korszerübb.tartalommal, az igényekhez jobbad igazodó módszerekkel még-

valósitani. Ez az időszak  . a megye  KISZ életében rendezvényeit tekint=  
ve mindég a logaktivabb vólt. ' l972-t1 csökkent a kiemelt nagyrendez-  
vények ' száma, s az ' a törekvés ' valósult meg, hogy 'az ünnepeket `kiskő-  

zössógekben /alapszervezetek, klubok," valósitották meg, igy sikerült  

az érzelmi, értelmi hatást fokozni.•A' megyei mégnyitó ünnepségek is  

más-más városban lettek megtartva. .  'A tavaszi ünnepségsorozat meneté-  
ben fő cólki'tUzésként fogalmazódott 'meg, hogy előrelépés történjen  á 
személyre szóló polítizáiás ' területós: : ~- Árnyaltan, góndosan kellett  
értolméznünk 'a hazafiság, forradalmiság és internacionalizmus kategó-  

riákat. A má forradalmiságút, á ma hazaszeretátét és internacionaliz-

musát' igyekeztünk összekapcsolni a ma,országépitő, városfejlesztő fe-  

ladatainak együttes meismortetésével..." 169 	. 
A tömegpropagandában jobban ki 'kellett használni az• ifjusági sajtóban  
lévő lehetőségeket. Az 1971-és meg"rei küidőttgyülés megállapitotta,'  
hogy:  "A KISZ megyei bizottságának lapja az Ifjusági Figyelő jelenlegi  
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tartalmában nem felel meg rendeltetésszerű feladatának. Sürgős fala- 

datnak tartjuk, hogy mind színvonalában, mind hangnemében olyat je-
lentessünk meg, amely megyénk ifjuságához közelebb á11." A lap - 

amely 1967 óta jelent meg 2 000 példányban - célja az volt, hogy 

tájékoztassa a megye ifjuságát a KISZ aktuális kérdéseiről, népsze-

rüsitse a mozgalmi munkát és mozgósitsa a fiatalokat. Feladat volt 
1971-től, hogy javuljon a tájékoztató munka minősége, több aktivót 
kellett bevonni a lap munkájába, szorosabb együttmüködést kelfett ki-

alakitani a KISZ-szervezetekkel, az Üzemi, iskolai lapokkal, fiatal 

ujságirókkal. A KISZ tömegpropaganda, agitációs munkáját jó hatás-' 

fokkal segitette a Csongrád megyei Hirlapban megjelenő ifjusági ol-
dal  is. 170  

Az agitációs ás propagandamunka területei közül a szocializmus épi. 
tésének előrehaladásával mind fontosabb' szerepet töltött be a gaz 

daságpolitikai agitáció. Célja, hogy mozgósitsák a KISZ-.tagokat a 

termelési feladatokra. A IV. ötéves terv sikeres végrehajtására 

1971-ben amegyei KISZ bizottság megszervezte a fiatal müszaki értel-
miség a IV. ötéves tervért, illetve az ifjusági szocialista brigád-
vezetők megyei tanácskozását. Jelentős tényező volt az előre] pés 

szempontjából, hogy az agitációban konkrét tájékoztatást, személyre 

szóló feladatokat kapjanak a KISZ-tagok /termelési tanácskozásokon, 
KISZ taggyüléseken, ifjusági fórumokon/. Rendszeressé váltak a  KISZ . 

vezetők, gazdasági vezetők közötti konzultációk is. Eredményesen 
mozgósitottak a KISZ szervezetek a védnökségi mozgalmakra, társadal-

mi munkaakciókra, versenymozgalmakra, szocialista brigádmozgalomra. 

Rendszeressé vált, hogy az (tes gazdasági terveket feldolgozták, meg-

vitatták az üzemi KISZ bizottságok és az alapszervezetek szintjén is. 

A KISZ-szervezeteknek azonban többet kellett tenni a fizikai munka 

nagyobb megbecsülése, a munkafegyelem fegyelmezett betartása érdeké. 

ben. 

Az ifjuság honvédelmi nevelése, felkószitése a fegyveres szolgálatra, 

a KISZ politikai, feivilágositó.munkájában megfelelően érvényesült 
az 1970-1975 közötti időszakban. Ezeket a feladatokat a mozgalom  esz-
közeivel, módszereivel, különböző akciókkal, rendezvényekkel valósi 
totta meg. A katonai elő- és utóképzést segitettók a nyári vezetőkép-

zések honvédelmi napjai, az iskolák között meghirdetett lövészverse- 
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nyek, a középiskolákban bevezetett honvédelmi ismeretek oktatása. 
Javult a honvédelmi, karhatalmi, határőri KISZ- szervezetekkel való.. 
együttmüködéss. Mindezek  hatására a KISZ honvédelmi nevelő"munkája_ 
szervezettebb ós céltudatosabb lett; "A honvédelmi nevelőmunka a- 
zonban igen sok helyen különösen falun - csak alkalomszerű, fel 
szines.. , . alapszervezeti szinten nem értik a honvédelmi nevelés 16- 
nyegét.. ,.. Nem mindenütt alakult még ki a honvédelmi nevelőmunka ko. 
ordinátása az MHSZ-el".. 171  A honvédelmi nevelőmunkát ás előképzőst. 
jól segitette az ifjugárda: Csongrád megyében 1970-1975  között 760.E 
ről 1 365 főre emelkedett az ifjugárda taglétszáma. 172 
A KIS? párttaggá nevelőmunkát segitő tevékenysége szempontjából uj . 

lehetőséget teremtett az, hogy az MSZMP IX.  kongresszusán elfogadott 
szervezeti szabályzat lehetővé tette, hogy KISZ-tag pártba történő. . 

felvételénél az egyik ajánló a KISZ taggyülés is lehetett. Ezt köve- 
tően a X. pártkongresszus lesz4ilitotta a párttag felvétel korhatá- 
rát 18 évre. A pártba,felvett KISZ-tagok alakulását vizsgálva /5.sz•. 
melléklet/ megállapítható,, hogy 1971-bon 6s 19722ben volt a legma. 
fiasabb a felvételi arány /2983 illetve 690 fő  I,  majd ezt követően 
331 főre  csökkent. Ezután ismét növekedés kővetkezett be. Az 1971-es 
és 1972-es növekedés a 28 éves felvételi korhatárral volt összefüg 
gésben. Az 1973-as csökkenés az 1972-es november 14-15-i párt KB 
határozat azon negállapitásával volt ősszefügg6sben, mely szerint a 
taglótszdm növekedése a IX. ás X. kongresszus között évi 3,3 %-r61 
4,9 %-ra emelkedett, s a 105 által helyesnek itólt arány 3$ volt. 
Annak ellenére, hogy a határozat utalt rá, may  szerint a felvétel.. 

nél az arra alkalmas munkásokat, szövetkezeti parasztokat, müszaki, 
értelmiségieket €s fiatalokat kellett előnybe részositeni, kihatott 
a fiatalok pásttagfelvételére is. 173  A KISZ ajánlással felvett Pi-
atal párttagok aránya az 1971•-es 52 ,°S-ről 85 -rés emelkedett 1975. 
ben, a párttagok létszáma a KISZ-ben pedig 1 181 főről 1 887 főre 
nőtt /5. sz. melléklet/. Összességében tehát kedvező tendenciák bon., 
takoztak ki s oz.1975.ben különösen pozitív volt: az összes párttag- 
felvétel '64 53-a 30 éven aluli fiatalokból történt, s a fiatalokon 
belül 74 % volt KISZ-tag. i74  A párttaggá nevelőmunkát az elért a. 

redmónyek'ellenére elsősorban a fizikai dolgozók, a mezőgazdasági ás 
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egyetemi-féiskolai fiatalok és nők körében kellett különös hang-
sullyal segiteni. 
összegezve megállapithat6,. hogy 1970.- 1975 között javult, gazdago- 
dott a KISZ eszmei-politikai munkája. Jól mozgósitotta a fiataloktö.. 
megett a különböző akciókra, rendezvényekre. Emelkedett á képzésben 
résztvevők szána,-javult a•párttaggá nevelő munka tartalmi szinvona- 
la.- A politikai nevelőmunka egyes területein - különösen a gazdaság-
polit` ika agitációbán - sikerült megfelelő hatást gyakorolni a fia-
talokra. Az ünnepségek értelmi, érzelmi töltése sokat javult, ered-
ményes 'volt á honvédelmi névelőmunka hatása. A politikai nevelőmun-
kának az elért eredmények ellenére voltak gyenge pontjai, hiányossá 
gai. Ezek közül megkell emliteni, hogy az egyénekre ható,. az egyes 
KISZ-tagokkal való foglalkozási nem volt kielégitő. Az alapszerveze• 
tek nem foglalkoztak kellő hatékonysággal az egyes KISZ-tagok poltT 
Likai, erkölcsi nevelésével. Nehezitetté az előrehaladást, hogy az 
egyes fórumokon nem alakult ki politizáló légkör. Az 1974-és áprili-
si határózat azonban kedvező tendenciákat bontakoztatott ki az egyes 
KISZ-tagokkal való foglalkozáa területén. Különösen a mezőgazdaság• 
ban, falun és a szakmunkásképző intézetekben volt .  gyenge a.nevelőmun.. 
ka. Itt volt elsősorban egyenetlen a politikai nevelőmunka. A  propa-
ganda  nem tudott minden esetben fellépni az if juság -  egy'részónél je- 
lentkező ideológiai problémákkal szemben /vallásosság, nacionaliz-
mus, álradikális nézetek/ .. Ezek a problémák falun ős egyetemi-főis-
kolai hallgatók azük körében voltak érzékelhetők, de igényelték, hogy 
a KISZ jobban készüljön fel ezekre a vitákra. Javitani kellett az a- 
gitációs és propagandamunka tervszeriiségét, folyamatosságát, jobban 
kellett alkalmazkodni  a réteg és életkori sajátosságokhoz; az értel-
mi és különösen az érzelmi hatások növelésére a különböző tömegren-
dezvényeknél. Nagyobb hangsulyt kellett fektetni a haladó történelmi 
hagyományok ápolására . a jobb együttműködés fokozására /part, sisakszer-
vezet, N1 S, Népfront/. A KISZ oktatásban az 1974-es októberi politi- 
kai képzési határozat nyomán beállt véltozások uj alapra helyezték a 
politikai oktatást. A határozatot követően a részvétel az egyes kép-
zési formákban konkrétabban kapcsolódott a KISZ-tagok egyéni vállalá 
sához, emelkedett a résztvevők létszáma. 1975•ben megkezdődött megyei 
szinten a párt összekötő ás patronáló. tanárok képzése a módszertani 



központtal közösen, amelynek kéretében középiskolai pedagógusokat 

készitettek fel. Az uj képzési rendszerre történő átállás nem volt 

gondtalan, ugyanis a KISZ vezetők képzése' nem igazodott á választást 

ciklushoz. Javitani kellett a propagandisták felkészültségét és'nö 
velni kellett'a nyári telkészitésen és vezetőképzésen résztvevők . a+ 
rányát. 

A kommunista ifjusági szövetség érdekképviseleti, érdekvédelmi frank- 

ciójának alakulása zászlóbontásától kezdve a változó helyzetnek és , -
körUlményoknek megfelelőed álland6 változáson, fejlődésem ment ke-
resztiil. Az IiSZANP 1957. március 11.41 ülésének határozata a KISZ e 
funkciójával összefüggésben az alábbi tételt fogalmazta meg: "A KISZ-
nek tényleges jogokat kell biztositani az állami és társadalmi élet 
mindest területón. Képviselje a magyar ifjuságot a párt és a kormány 
előtt. Vezetői kapjanak minden szinten helyet a'párt vezető szerve. 

iben..Megbizottai vegyenek részt azokban  a testületekben, ahol az if- 
juságot érintő kérdésekben döntenek. "  176 	. 

A KISZ KB.1966.os állásfoglalása mér részletesebben elemezte a KISZ 

;érdekképviseleti munkájának tapasztalatait, határozta meg a tovább.. 
fejlesztés fő irányalt: "If jusági . szervezetiink tevékenységének két 
oldala van: egyrészt a párt vezetésével a marxizmus-leninizmus szel. 
lemében neveli, a szocializmus'épitésére mozgósítja az ifjuságot, és 
közvetíti a párthoz a fiatalok véleményét; másrészt képviseli a ma- 
gyar ifjuságot az állami és társadalmi szervek előtt, védi a fiatalok 
törvényekben és rendeletekben biztositott jogait. ... Az állásfogla-. 

lás 1. fejezetének - az 1966.•os állásfoglalás kapcsán Méhes Lajos . 
elvtársnak, a KISZ KB első titkárának előadói beszédéből -6. pontj :á- 

ban szerepel ez a megfogalmazás: 4If jusúgi szövetségünk kötelessége, 

hogyha szükséges nyilvános vitát is folytasson az illetékes állami, 

társadalmi szervekkel az ifjuságot érintő kérdésekben 	.már ez a 
kitétel az, eszmei-.politikai nevelőmunkánál szerepel, tulajdonképpen 
az ifjuság'érdekvédelméhez kapcsolódik elsősorban. Hangsulyozni kell 
ugyanakkor azonban azt . is, hogy nem egyszerien érdekképviseleti kiit. 
lességUnkből fakadó jogunknak tartjuk az ifjuság érdekeinek vódelmá-
ben folytatott nyilvános vitákat, hanem mozgalmunk politikai, nevei'- 
si hivatása eredményes betöltése egyik feltételének is. Sőt, az itju- 
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sági szövetségnek nemcsak kizárólag az ifjuságot érintő kérdésekben, 

hanem a társadalom alapvető nagy kérdéseiben is bátrabban kell hal- 
latnia hangját". 1??  A dokumentum részletesen kifejtette .a KISZ ér- 

dekképviseleti, érdekvédelmi munkájának hosszabb távra szóló tétele ♦ 

it. Erre  azért  volt  ' szükság, ' mert a KISZ érdekvédelmi munkája nem 
fejlődött megfelelő módon. A munkahelyi vezetők egy része nem fogad-
ta el a KISZ--t az ifjuság jogos képviselőjének, de a KISZ -tagok egy 
része is ugy érzékelte, hogy az ifjusági szervezet csak a munkában, 

tanulásban való helytállást követelte csak meg, s nem törődött a fi-

atalok egyéni problómáivál. 178  A határozatban bővült az érdekvé-
delmi munka tartalma, - az ifjusági'szövetségnek a  nevelőmunkával össz-
hangban  nagy figyelmet kellett forditani az érdekek feltárására, meg 

jelenitésére, ütköztetésére. Az érdekvédelem funkciója nemcsak az 

volt ebben a felfogásban, hogy képviselje a fiatalok jogos érdekeit, 
hanem ezen keresztfll megfelelő társadalmi-politikai gyakorlatra 'tét--
tek szert a KISZ-vezetők és KISZ-tagok ennek gyakorlásán keresztiig." 

A megalapozott érdekek képvisélete`egyben a társadalmi-gazdasági fej- 
lődést is szolgálta, azáltal, hogy  feltárta a  fejlődést  nehezítő té-
nyezőket. 

Az 1970-es ifjvságpolitikái határozat lényegében megerősitette a 
KISZ KB 1966-os állásfoglalásában érdekvédelemmel kapcsolatos fő 
negállapitásokat. A dokumentumban szorosan egymáshoz kapcsolódott az 
érdekvédelem a demokratizmus szélesitésének nagyobb lehetőségével, il-

letve az ifjuság közéleti aktivitásfának kiszélesitésével. Az érdekvé-
delmi tennivalók ellátása kéttős irányu politikai múnkát követelt á 

KISZ.szervezetektól küzdeái ' a jogtalan követelőzések ellen, másrészt 
pedig következetesen képviselni és védeni az ifjuság jogos érdekeit. 
A határozat felhivta a figyelmet arra, hogy vonják be a KISZ-tagokat 
az Őket érintő kérdések megvitatásába döntéshozatal előtt; "Az ifju 
sági szövetség joga és kötelessége, hogyha szükséges nyilvános vitát 
is folytasson a  társadalom számára hasznos határok között az il- 
letékes állami, társadalmi szervekkel az ifjuságót érintő kérdésekben7 179  

A  megyei  párt és KISZ bizottság 1970-es közös testületi ülésén az 'ér-  
dekképviseleti munkával kapcsólatban mégállapitást nyert "... hogy az 
elért eredmények ellenére 'sok hólyen gyenge a KTSZ szervek és szervé- ' 

zetek érdekvédelmi tevő kenysége. Ezt a fiátalok általában joggal s6 
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relmezik.n 180  Az elmaradás, hiányosság okaix,között szerepelt, hogy 

nem volt Bogfelelő a KISZ vezetők tekintélye, nem volt kellő tapasz-

talatuk, de az is előfordult, hogy nem kaptak minden esetben megfe-

lelő támogatást /pl. az Üzemi vezeték jelentős része nem segitette 

az érdekvédelmi munka feltételeinek javitását/. 

A rétegmunka tárgyalásánál volt szó az egyes rétegek körében folyó 

érdekvédelmi munka tapasztalatairól, igy most nem korul vizsgálat 
tárgyává az érdekvédelem a különböző rétegekben. 

Nem  esett szó viszont arról, hogy hogyan segitette a KISZ a fiatalok 

lakáshoz jutását. Csongrád megyében 1970-ben a fiatal. házasok 30.40 

gr.a szülőknél, vagy albérletben lakott. A fiatalok körében mindég 

nagy problémát jelentett az önálló otthonteremtés megoldása !  A fe- 

szitő gondok enyhitéso érdekében a KISZ 1964-.es VI. kongresszusa ugy 

döntött, hogy a  III. ötéves tervidőszakban 1966-1970 között lo 000 

KISZ lakás felépitését kell megvalósitani az országban, Ebből Csong-
rád megyében 800 lakás felépitését kellett megoldani a KISZ-nek, a- 

mely jelentős energiákat kötött le. Ez azt jelentette, hogy a lakás- 

épités szervezése, lebonyolitása - a pártszervezetek segitsége mel-
lett - a KISZ apparátusra hárult. A másik forrás az volt, hogy a vál-

lalatoknak önálló lakásépitő akciót kellett szervezni, amelyhez  le-

hetőséget biztositott egy 1969-es rendelet. Előtérbe került, hogy a 
fiatalok körében jobban kellott propagálni a lekás6pitáshez szüksé- 
ges előtakarékosságot. A KISZ lakásépitkezések kapcsán már 1970-ben 
felvetődött a KISZ részóről, hogy az ópitkezósek operativ szervezője, 
irányitója nem tud lenni, mert ez a hivatásától eltér, nem képes igy 

,eredeti funkcióját t©ljesiteni. 18l 

Az 1971-es ktildöttgyi lósig 716 lakás átadására karült . sor. 1971•-bon 

mig 84, 1972-ben 65, 1973-ban  84 KISZ ' lakás épült fel. Igy összesen 

1966 és 1973 között 949 KTSZ lakás készült el. A lakások épitését aka ..  
dályozta, hogy problémát jelentett az épitőipari kapacitás hiánya; a 
változó hitel-  és kamatfeltételek nagy terhet róttak a KISZ appará-

tusra. Íppen ezért a megyei KISZ VB 1970. január 30-i határozata sze 

cint a kivitelezés alatt álló lakások átadása után a KISZ l.ikásépité... 

si programját rövid időn bolti] be kellett fejezni. A.fá hangsuly átv. 
tevődött a lakásolosztásban való KISZ-es részvételre. A  lakáselosztó 
bizottságokba a városi KISZ bizottságok képviselőt delegálhattak, s 
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képviselőik utján el kellett érni, hogy az állami lakások legalább 
20 %-át fiatalok kapták, s ennek felét pedig azok a házaspárok, akik 

kiemelkedő KISZ munkát végeztek. A KISZ Csongrád megyei Bizottsága a 
MESZöV-vel 1971. Julius 3-án kiadott közös állásfoglalásában lehető 
vá Vált lakásszövetkezetek látesitése. A közös állásfoglalás értelmé-

b©n a KISZ-szervezetek elősegitetták az ifjusági takarékbetétek pro- 
pagálását, s ezek felhasználását lakásépitő szövetkozetekben. Azon-
ban a konkrét szervező munkát már nem a KISZ, hanem a MESZÖV lakás-

szövetkezet titkársága végezte. Ezt az uj formát egy 1971-es kormánya 
rendelet tette lehetővé, mely szerint 35 év alatti fiatal házasok e« 
setében telepszerit és többszintes lakóház épitésekor gyermekenként 

30 000 Ft szociálpolitikai kedvezményt kaphattak a fiatalok. Az 6.. 
pitési kedvezmény felső határa a kölcsön 45 96-a lehetett hosszulejá- 
tati hitel formájában. 1972-ben Szentesen, Makón, Kisteleken, Csanád- 

palotán és Szegeden sorra alakultak meg a lakásszövetkezetek. 182 
A KISZ 1976-os kuldöttgyUlése megállapitásai között szerepelt, hogy 
az ifjusági törvény hatására erősödött a KISZ-szervezetek érdekvé-
delmének hatékonysága. Ennek eredményeként a 30 éven aluliak aránya 
a tanácsi és állami lakások elosztásánál 1971-1975 között meghaladta 
az 50 %-ot. A KISZ«szervezetek a vállalati, szövetkezeti támogatások 
elosztásában jól képviselték a fiatalokat. A városi.sántü lakáselosz. 

túzok során azonban  a KISZ részvétele formális volt. Egyedül a Szeged 
városi KISZ bizottság.' tudott hatékony képviseletet ellátni az ifjusá-
gi parlamenteket követő  időszaktól kezdve, A KISZ bizottság bérlőki- 
jelölési joggal élhetett a szövetkezeti lakások elosztásánál és bekap- 
csolbdott a garzonházak elosztási elvének kidolgozásába. 183  

A tanácsok és a KISZ egyUttmUködésének,néhány kérdése összefüggésbe 
volt a KISZ érdekvédelmi munkbjával is. Többek között azért, mert az 
ifjuság szabad idejének, tárgyi feltételeit biztositó intézményhálózat 
tanácsi kezelésben volt.' Másrészt a fiatal tanácstagokkal való foglal- 
kozás meghatározta, hogy hogyan képviselik a különböző tanácsi testfa 
ietekben a fiatalokat. Ehhez meg kellett vizsgálni azt is, hogy milyen 
volt a tanácsi testületekben a fiatalok aránya: De olyan szempontok 
is döntőek voltak, hogy az 1974-tői lezajló ifjusági parlamentek első-

sorban a tanácsok, állami szervek felé róttak nagyobb felelősséget az 

ifjusággal való foglalkozásban. Az ifjuságpolitikát megvalósitő állami 
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mechanizmus munkájának kérdése is jelentős befolyásoló tényező volt. 
Az.1970-es évekre előtérbe került a KISZ és a tanácsok együttmiködé 
se. A KISZ képviselői tagjai, vagy. állandó mohivottjai voltak a ta- 
rácsi testületoknek /végreha jtó.. bizottság, tanácsülés/. 1970-ben az ... 
országgy iiési és , tanácsválaszt.éaokat ,megelőzően Szeged kivételével. . 
a megyei, , járási., városi-,, községi, tanácsokban 2702. főből 228 fó volt. 
30 éven, aluli .fiatn.l; . ;tehát .a tanácstagok 8,4 	Ebben az időszak- 
ban, országosan ,a,  tanácstagok 9 %-a ,volt fiatal. Járásivárosi bontás 
ban .vizsgálva ugyanezt ki kell ,emelni Szentes járást, ahol. 16 % volt .. 
a. fiatalok, erénye, s a.  legalacsonyabb, pedig Makó járásban. volt /4,4.. %/. 
Településszerkezet szerint vizsgálva a 2254 községi.. tanácstagból 

189 volt 30 éven aluli /8,8 %/.. Szegeden /megyei joga varost tanács/ 
a városi ás kerületi tanácsban a 267..tanácstag közül 8 fiatal .volt 
30 éven aluli, /3 55/,  .s, a megyei. tanácsban,, amely 71 tagu..volt,, egyet:.. 
len fiatal sémi volt.. Sürgető feladattá vált, tehát, hogy. növeked-

jen ezekben. a. testületekben a fiatalok aránya.' Annak ellenére,. hogy 
javitani kellett, a fiatalok részvételét a különböző . testületek munká• 
jában,, az 1967/1016.sz,. kormányhatározat hatására :a .tanácsok szakigaz-
gatást szervei és a KISZ között a megkötött együttműködési tervek nyo-
mán gyümölcsöző egy.üttmüködés alakult ki. A.70-es évektől az oktatás- 

politika, a tanulőfiatalokkal való foglalkozás előtérbe kerülősének_ . 

kapcsán a.müvelődésügyi osztályokkal. is jó munkakapcsolataatakult ki. 

A, megyei KISZ VB 1971 február 4-1 ülésén elfogadott intézkedési tervé ► 

ben meghatározta az országgyiilési ág tanácsválasztásokkal kapcsol:.: 
tos KISZ feladatokat. Ennek célja alt, volt, hogy fokozódjon a fiatalok.. 

közéleti tevékenysége, minél többen szerezzenek közéleti gyakorlatot, 
s ezzel együtt emelkedjen a,fiatalok.létszáma a tanácsi. testületekben. 
A,KISZ szervezetek irányitásával a fiatalok választási,, jelölőgyülé-. 
seken vettek részt, bekapcsolódtak a különböző bizottsdgok munkájába. 
A., jelölőgyülésoken résztvevők. 20 -30 a .volt .fiatal,, s a hozzászóló . 
fiatalok száma elérte a 600 főt..-A legtöbbet szereplőtémák a követke- 

zők voltak: a lakáshelyzet javitása,,szórakozást ós művelődési lehető.. 

ségek fokozása, fiatalok arányának növelése a különböző tanácsi tes- 

tületekben,lbölcsődei- és napköziotthoni,,valamint kereskedelmi ellő 
tás bővitése 45s . a sportolási te].tételek•javitása. Igen fontos volt.az. 

első válnsztók_felkészitése is,.,Ebben a sikeres felkészitések mellett • 
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hiányosságok is voltvak. Szegeden összesen csak 180 első választó fi-

atal vett reszt a felkészitásen, Makón pedig a meghivottak 25 %-a 
 

jelent meg. hiányosság volt néhány helyen az is, hogy a fiatal  ta:~ 

nácstagokat nem kapcsolták be megfelelően az előkészitő munkába,  

másréazt az egyes  fiatal jelöltek .  támogatását nem készitettók elő  
megfelelően /Csongrád, Szeged város/. A meglévő  .hiányosságok elle-

nére sok területen történt'szamszerii előrelépés. Az ifjuság közéleti  
aktivitásának és a párt, állami szervek témógatásának eredményeként  

a megyében 287 harminc év alatti fiatalt sikerült tanácstagnak vá-

lasztani, s igy' a 2405 tanácstag közül 12 % volt a fiatal. Terüle-

ti megoszlást tekintve Szeged városban 18 %-ra emelkedett a fiatal  

tanácstagok aránya, s a legmagasabb Szentes városban volt /22 5/. ' 

Látható tehát, hogy alapvető változás következett be a tanácsi testi-  

letek összetételében a fiatalok  javára. Az elért eredmények ellenére  
még volt tennivaló, elsősorban' a megválasztott' fiatal tanácstagokkal 

 

való kapcsolattartásban., felkészitósükben, amelyet feladatként hatá-

rozott meg a megyei KISZ bizottság zaját maga 6s a várost-járási KISZ  

bizottságok felé. 185  . 

Az 1976-os megyei küldöttgyűlés is megállapitotta, megerősitettö az  

ifjuság képviseleti arányának növekedését a különböző párt, állami,  
társadalmi és tömegszervezetek testületeiben. Sikerült a KISZ-nek e-  

zekbe a testületekbe felkészült' fiatalokat delegálni. Azonban nem si-

került ezekkel a fiatalokkal rendszeres kapcsolatot kialakitani, nem -
vált folyamatossá a KISZ által delegáltak munkájának értékelése, né-

hány esetben előfordult, hogy arra nem alkalmas fiatalok lettek meg-  

bizva. Az 397 5.ös pártválasztásokon a partvezetőségekben kétszerest  
re nőtt a fiatalok létszáma s ennek' nagyon pozitiv hatása volt a KISZ  
munkájára, mewitélésére. A megyei tanácsban 1975-ben 14 fiatal tanács-

tag tevékenykedett, s hiányosságvolt, hogy a velük valő kapcsolat.  

tartás nem volt rendszeres.'Ugyanez nem volt érvényes a városi, köz- e 

ségi tanácstagokkal való kapcselattartásban.'"Ehhez valószinüleg'az  

is hozzájárult, hogy ozeken . a szinteken küzvetlénebbiil kapcsolódtak  
4 ' anácsülések napirendjei egy..ogy Város,' község életének - kérdései  

heg. A szakszervezetben 'dolgozó'KISZ' fiatalokkal való együttműködés::  

'benikapcsolattartásban lényegesen kedvezőbb kép alakult ki, amelyhez  

'hozzájárult az is, hogy az SZI -nél'1972-től,magalakult és eredménye- 



son dolgozott az ifjus6' i bizottség. 18 
Az if jusag alapvető érdekei közé, tartozik *  hogy megfelelőek legye-
nek rnunká.jának,szabadidejének eltöltősének feltételei. Az ifjusag- 
politikai határozatot .követő években a part, állani, társadalmi ós 
tömegszervezetek erőfeszitéseket tettek, hogy a fiatalok, I(ISZita-
gok mUvelődési,.ez6rakozési Feltételei javuljanak. A  tanácsok és a 
KISZ . '.szervezetol.között a különböző szinteken jó . e;yüttmüködés a 
lakult ki a tárgyi feltételek közös erőfeszitéssel ..  történő javitá- 
ea..terülotén. Erre azért is szükség, volt, mart 1970-ben a KISZ-

szervezetek  uttörőcsapatok megfelelő helyiséggel való ollátotts{ga. 
8-13 5 .  között , aozgott..  Korábban , már történt utalás arra,. hogy a me 
tyében rossz volt az ifjusági. létes1tmónyokkel való ellátottság.. . 

Ugyanakkor a mostoha körülményeket ellonsulyozta, hogy igon jó tar- . . 

talmi együttműködés jött létre a i'I$$Z - és a müvelődősi házak között. 
1968-ban Csongrád megyében összesen 67 növelődési ház- működött, s 
ezek felszereltsége nem volt megfelelő. . A müvelődó"si házak 60 2e4a . 

korszcriitlen volt, , s 40 Z--a. tudta ellátni megfelelően funkcióját. 
A 67 müvelődési intézményben összesen 24 függetlenitett igazgató 

volt, a •  többi helyen tiszteletdíjas igazgató&;látta , el az egész embert 
igénylő feladatokat. Az 1966-ban megrendezett megyei ifjuségi fórunt 
a' fiatalok szabad idejével . összefüggő:, érdekvc delem kapcsán u y fog-
lalt Ellást, hogy a miivel6dési, házak . igazgató helyettesei .a KISZ 
tel delegált .képviselők: legyenek. Ez ,nagyon helyes : döntés volt, mert 
biztositotta, hogy a pro remek összeállitásánál, a különböző ifjusá- . 

gi rendezvények szervezésénél érvényesültek a fiatalok igényei, el-
várásai. Az 1960-as évek végétől a. klubmozgalom erőteljes kibontfako. ► . 

zásának lehettünk tanul. A klubok mühUdtetésót. léprehozásuk kezde 
ményozds6t ,dönta -en'a ISISZ-Szervezetek vcillalták , fel,. olyan célból, .' 

hagy javitsák a fiatalelv szabadidő eltöltőst nek feltételeit,  .seg_t-
sék ezen keresztül a közösségi müvelőciési . szokások kialakitását. 	. . 

Mig 1967-ben 50 ifjus.gi klub volt, addig 1975-re 147 klub böködött . 

a•aagyében. Az ifjusági ; klubok a helyt öntevékenység és az indirekt 
paliti4-las eszközeivé váltak, irónyitásukat, müködtetósüket döntő 
on  a .EISZ szervezetek látták el. 'Inegyei'szintil irényitásukat a mer.  
gyeí !CISZ bizottség mellett müködő if juségi klubtanács látta el. 18?  
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A rnogyei KISZ+ bizottság 1971 áprilisi ülésón áttekintette a városi 
járási KISZ bizottságok kezelősében lövő ifjusdgi objektumok holy. 
zotét, továbbfej lesztósón'k feladatait. Ekkor  a KISZ bizottságok 
tartották fent és nüködtetták ezeket az objektumokat. A tanácsok 
jelentős anyagi erőfeszitéseket tettek a feltételek javitásában. 
Csongrádon á városi tanács 160 , 000 Ft-üt fordított egy kerUleti klub 
kialakitására, a Szentes városi tanács Szigligeten üdülőt vett a vá.. 

ros fiataljai számára. A Szeged városi tanács félmillió Ft-ot for- 
ditott táborépitásre ős másfél millió Ft-ot tervezett a KISZ megyer 
bizottság vezetőképző táborához kapcsolódó napközis tábor elkőszité-
séhez. Ezen feli3l' 5 millió Ft-ot irányzott elő ifjitsági park léte-
sitósóhez Szegeden. 1969-ben tejszegeden KISZ vezetőképző iskola kezd - 

° te  meg  miiködését, ahol 4-6 hetes  KISZ vezetőképző tanfolyamon Bács-, 
Békés-, Csongrád megye vezetőit képezték. A KISZ vezetőképző iskola 
a pártiskolán kapott elhelyezést,.. mert a KISZ vezetőképző iskola 
nesz készült el még a kivitelező hibájából . üjszogeden. A KISZ vezet0-
képző tábor 1964. óta miIködött üjszegeden. Nyaranta 1500 gyermek és 
felnőtt uttörővezetőt és 1400-1600 KISZ vezetőt lehetett felkészi-
tani. A tábor ópitésére 1971-ig 12 millió Ft-ot forditottak, s  ter-
vek között szerepelt uszoda épitése is, .amely nem valósult meg. A 
Szeged városi ifjuoági házban csak a pinceklub volt használható 
vélődési és szórakozási célokra. A mostoha körülmények ellenére, na- 
gyon változatos munkaformákat és programokat szerveztek /közópisko- 
lai diákklub, fiatal utazók klubja, szegedi szimfónikus if jusági 
zenekar, filmbarátok köre, szegedi jazzklub, irodalmi szinpad/. 
A vigadó helyiségében pedig hétontó 800-1000 fő részvételével zenés, 
táncos rendezvények voltak. A hódmezővásárhelyi'ifjusági ház jól lát-

ta el feladatát: kiváló ifjusági klub, fotószakkör, irodalmi szia-. 

pad működött; nogedávenként klubvezetői és kulturfelelősi képzést 

szerveztek. Ezeknek az objektumoknak a  fejlesztése,  fenntartása a 
KISZ feladata volt.. Az ifjuságpolitikai határozat utalt arra, hogy 
ezek müködtotcsbt a tanácsoknak kell átvállalni. 188  Az objektumok 
átadása helyes döntés volt, mert  ezek  a feladatok a KISZ-tőt olyan 
energiákat vontak el, amelyek hátráltatták nevelő- ás képviseleti' 
funkciójának ellátását. Másrészt a megváltozott helyzetben döntő 
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momentummá vált, hogy hogyan tudják a KISZ-szervezetek politikai be-  

folyásukat megtartani. Az ifjusági házakkal való ellátottság  1970.. 

1975 között lányegesen nem változott, mert az V. ötöves tervben  nyi~• 
lott csak lehetőség uj ifjusági házak létesitásére /Csongrád, Sze-
ged,  Szentes/.  

A tanácsok és a KISZ együttmUködésének jelentős állomása volt, hogy  

a megyei.  KISZ VB 1973. március 29-9, ülősén megtárgyalta a megyef  ta-
nács vb ós a KISZ Vb közötti együttműködést. A megállapodás ujabb  

lehetőséget ás lendületet adott az ifjuságpolitika tartalmasabb meg-

valósitásában. A dokumentum az ifjusági törvény egyes fő részeinek  

megfelelően megvizsgálta, hol ennek helyi  megvalósitásában, az e-  
gyUttmüködésben milyen feladatai vannak a tanácsi szerveknek és a  

KISZ-nek. Ennek alapján az ifjuság nevelésében jobban ki kellett  

használni a közművelődési intézményhálózat bevonását a politikai ok-

tatásba, ismoretterj esztésbe. Közös gond volt a kulturális ós sport- 

létesitmények fejlesztése, a pusztaszeri nemzeti emlékpark kiespitése.  
Előtérbe korisit a fizikai dolgozó ás a falun, tanyán élő szülők  

gyermekeinek segit€se. A termelés 6s .a munka területén a tanácsok se-  

gitették a szocialista munkaversenyt, a különböző termelési ás bri-  

gádmozgalmakat.Továbbra is részt vett,a KISZ a társadalmi munkaver-  

seny szorvezésében, mozgósitotta a fiatalokat a különböző akciókra  

/Szegeden: fiatalok Szegedért, Szeged a fiatalokért; Hódmezővásárhe-  

lyen: fiatalok a városért, a város a fiatalokért/. A közéleti; tevés.  

kenysógben figyelmet kapott , mindkét részről a fiatal tanácstagokkal  

való érdemibb egyuttmuködés. A tanács vb javasolta a tanácsi ifju-  

ságpolitikai munka koncentráltabb és eredményesebb végzése szempont-

jából önálló tanácsi és ifjuségpolitikai bizottság létrehozását.  

A KISZ képviselői rendszeresen be lettek vonva a megyei tanács  át- 

tál létrehozott ifjusági és diákszociális alap felosztásába, illet-
ve az itjuságpolitikai célok támogatására szóló anyagi javak szét-

osztásának elbirálásába. Fontos kérdés volt az együttmuködósben a  

fiatal pályakezdők beilleszkedősének egzisztenciateremtésének segi-  

Lése. Ennek érdekében jobban kellett törekedni arra, hogy a fiatalok  

képzettségüknek megfelelően tudjanak elhelyezkedni ős dolgozni, s  

végzett munkájuk szerint kapják anyagi juttatásukat. A lakáskérdése  
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segítését célozta az a megoldás,, melynek értelméb.en.az  OTP.:beruzá - 
zásában épülő társasház lakások 25+30 %-ra.a.helyi KISZ,vezetők.ja.-
vaslata alapján jelölték ki a vevőket.. A szabadidó:,.szórakozás tá 
inogatása, a létesitm ény' . ellátottság javitása továbbra is lányegese 
eleme volt a közös együttmüködósnek. A tanács miután átvette az if.. 
jusági és uttörőházak müködtetésót, további célnak tekintette..uj 
ifjusági házak, klubok, parkok építését. Az ifjusági klubok szakmai. 
irányitásában, mUködtetésében is a tanácsok.jóval nagyobb szerepet . 

vállaltak fel., mint a korábbi években: A klubok ,helyzetének felméré 
se, mtiködési, :engedélyek .kiadása;. illetve felülvizsgálata,.'a tartal- . 

mi tevékenység ellenőrzése, a szakmai módszertani segitségnyujtás-

állami Feladatként fogalmazádött meg. 189 

Az ifjuságpolitikának,.ezen belül a2 érdekképviseleti munkának ujabb 

lendületet adott az l9?4-ben .első izben . megrendezett ifjusági pária- 
mentek sorozatai. Az.ifjusági,parlamentek összehivásának gondolata 

első izben az ifjusági törvényben nyert megfogalmazást: "Az . if juság 
közéleti tevékenységének . fokozása, Valamint a  fiatalok tájéköztatá-
sa érdekében a munkahelyeken,, a nevelési, és oktatási intézményekben 
a KISZ és as illetékes szakszervezet jszövetkezeti szerv/ segitsá 
gével ; legalább .2 évenként. L  if jusági parlamentet>> kell tartani. ' 

Az ott elhangzott javaslatokat értékelni, lehetőség szerint hegvaló- 
sitani, és azokról a felügyeleti szervet tájékoztatni kell." - 190  

Az ifjusági parlamentek 1974-ben felmenő rendszerben megrendezett so-
rozata Csongrád megyében ujabb. lehetőséget.biztositott a fiatalok 
közéleti tevékenységének kibontakoztatásában as 'érdekvédelmi munká-
ban. Ezzel az ujabb demokratikus 'fórummal lehetőség nyilott, rendim 
szeresen áttekinteni, hogy a munkahelyi vezetés hogyan valósitotta 
meg a helyi 9,f juságpolitika által meghatározott feladatokat, hogyan 
érvényesültek a KISZ-szervezetek részére biztositott érdekképvisele-
ti, érdekvédelmi jogositványok a gyakorlatban. Ezáltal rendszeressé 
vált az ifjusági törvény. és annak helyi végrehajtási utasításainak 
időarányos. végrehajtásának értékelése. A parlamentek összehivása, .,' 

előkés zitése állami. feladat volt, a KISZ-szervezeteknek .elsősorban. 
a fiatalok mozgósítását, felkészitését kellett csinálni. Ennek olla-
nére "A parlamentek összehivásában,előkészitésében és megrendezésé- 



ben jelentősrészt vállaltak KISZ-szervézeteink, sót néhány helyen 
.az állami t  szövetkezeti vezetés mulasztása miatt ezt magukra ha- 
gyátva elvégezték": i91  . A .KZSZ•.szerv.ezetek eredményesen mozgó„sltot-
ták és késiaítették fel .a fiatalokat a .parlamentekre, ahol a lótszám- 
határok alapj&n-  ezek összehivása elő volt. irva, Az :  ÁFfAZ..ek és az., 

,'ipari szövetkezetek teriiletén - létszámhatártól függet Lenül , - min-
4enütt .'megszeirveztík . az ifjusági.'parlanenteket.. ; Megkőzelit€Sen 304 
'munkahelyi ás 6.. megyei parlamentön .éré iényesen .,sikoriilt,.áttekinte- 
'öni az.ifjuaágt törvény, időarányos végrehajtásának,',tapasztr latalt, .. 
ugyanakkor-nagy hiányosság  volt,  hogy  a  felvetett kérdések, . gondok 
nagyobb részére nem történt' megfelelő :intézkedée. A  ,hegyei, szintit 
par.láméntek közül kiilönösen kritikusak voltak az egészségügy,. mező- 
gazdaság ;és ;élelmiszeripar. teriiletéin ,dolgozó ;fiatalok.: 
Mogállapitható tehát, , hagy: ,Csongrád megyében a ,JaZZ-szervezetek. 6r- 
'dekkópviseleti, érdekvédee ii, munkáé .erősödött, a , I Z 'egyre , több  
., területen tudta . a fiatálak-Megalapózntt ;érdekelt: képviselni... A:.t 	. 
sédalmunkban kibontakozó :demókratizmus szólesedésével ;.összhangban, 

:.javult a KISZ-szorvezotek:órdekvédelmi munkájának: hatóköre.. Az, uj;, 
tanáestörvónyt .követően .megnövekedett a fiatalpk.'társedalmi.k 3zéieti 
aktivitása a 'tandesi testiiletekben,.'.igy ' jobban tudták'közvottteni 
és befolyásolni : a,' fiatalok ;vélÉmónyét., amoly elsősorban', aímunkAjuk- 

: kal, beilleszkedésiikkel b  . egzisztenciaterernt©s ikkel, . szóra hozásig , és . . 
mfivelődósi lehétő. ségeikkel . volt .összefUggésbe. ,De megnövekedett a:  
fiatalok aranya .a  párt és, társadalmit, valamint a tömegszervezeti, ve 
zetőtestületeakben is. Az if jusági. törvény ujabb lökést adott ,az . ér- 

,dekfeltaró, .érdekegyeztétő, érdekérvényesitő munkában.' Rnnek egyik 
uj hatékony nziankaformájának bizonyult az ifjusági parlamentek .rend* 
szeres, amély.biányoaságái ellenére nópszarü,,közéleti.és.érdekvédel 
mi fórummá vált. Végül . kialakultak azok a. munkaformák,.: eszközök, 

valamint az a társadalmi-politikai mechanizmus. amelynek eredménye* 

ként a megyében lövő fiatalok, KISZ»tagok közvotlenebbill , éis .eredetéin 

nyosebben Vehettek részt a gazdasági,, politikai-kulturális fejlődés 

alakitásában. 



IV.  

Oson _=rádit us mo i  k_ t; nanztalotai  

As 1970 1975 kczi3tti ád6saak areta€;oean, de Cson?rdd mime if$u-  
sdgaeoz,alm szcanepontjé,b61 is neáatalen olyan tapgsrtteietot, tanul-• .. 

oe~,a;ot,. 3daidkot azoiviltatetl, ataelyok i,aesolják, holy ezi'ksCgen  

volt ktkzelobbró3 megvizs ;álni eat ez időszakot, As idópontok kivá•  
lasr.,táoána,k okairól volt szó a bovezattS rierabeas, itt caak errs grY•  
domes  utalni, ho-_;y a tdma t4elyetiásdnál helyesnek bizonyult el6s36r . 

a réte :;eau>akát hasteutatni, illetve a le;font©sebb réte;ek e3z^rinti  
negkgzelit6st alkalterasni. EgyrCesct seeCrt,, 	ebben a ciklusban a  
rétansgnke, a diftearenciált teyv6kanys6g entően Qa,rbatirtizta v  betc►-  
1y_;sObta e YLSZ rgesz tev6 k4n,ye43ét * mondhatni ujy is, hogy kULpost•  
ti kérffeisánt Szerepelt aindv5Iig. Másréos:i azért bixflnyulh .Aott dZp  
re.ncsósnsk ez a bemutatási mód, mert igy si.Iecrillsutett OtokistthA-  
t5bb&, viiC ;asrabbá tenni, hogy a KIM tő c61kitUzéeei hogyan valósul•  
tok meg am  egyes reteuek k«rebeen, kt3isnymbbe nyomon lehetett ktivetni,  
ho ;y mely ráteűeklzel, mikor ós holyari to;lalkpzott a k:I;y2 i  milyen  
móa róte,akre nem j03:1e1410 sa játoosé;ok jolcrnikas«ek at a;you róte•  
3sk kcre:b+an.  
A reto3aunkn mellett atISZ tedAengQGSénele,, munkfijdnttk mfiai.it ei'cas-  
tasr tartllote volt,  haj hoú 3ean tudja az itjun€gi seacv3tsf:g navelbmun•  

kádét Jobban kibontakoztatni a Áí3vekv6 taraadaslmf elvártieoknak nag.  
falelőén. Mays. ©zoressen I:citődOt 4, holy az !,t juetSt;politikei luutáewo-  
zatot kcletCez ► hogyan sikerttlt jobb ttírsadeLmi r,aeextk$Qej©rszt_.;st kia•  
lakiteini a fiatalok nevoles6ben.. A KIM nr.velemunkdjának tapaeztala••  
taint* bemutvtfso padig lQhQt5oeet biztor3itott egesz tpvaenys Pg6+ ►  

net: br'mut-teoadra, as ntal5nos9.tött .tapa,zra3ratok órzekeltetes6rs.  

Aeg 1970 • 1975 kttst3tti i.dóstakban Csongrád magas it'jusógmoaigalata di-  
namikus vdltoeadnOk kbetepetta isjládtftt, gazdagodott politikai tsv4•-  

kenységi, aeeerwuoet# erajit. Fejl6dóait nat;ymért6kben alőae ►>rditotta  
40 etegl5etárosta a párt i:fjusdgpolitikai határozata. A  határozat 21034.  



valósitása megyénkben szélesedő társadalmi összefogással kezdődött 
meg. Lényegesen csökkent az a helytelen szelet és gyakorlat, a-
mely az ifjuaágdal  U$szefüggő feladatokat csak e ETSZ--en keresztill 
akarta érvényesíteni. Csökkentek a szélsőséges negativ álláspontok 
az ifjuség megitélésében. Az ifjusagi törvény megjelenése ujabb len- 
dületet adott a határozat végrehajtásának. A pártszervezetek irányi- 
tó, kodaináló'tevékonysége az ifjuságpolitika'területén javult. Kiiw 
lönösen a nagyüzemekben bontakozott ki  eredményes irényitó és koor- 
dinálótevékenység, amelynek hhtására az üzemi KISZ-szervezetek meg.* 
erősödtek.. Fokozódott a pártszervezetek beszámoltató, ellenőrző ' te- 
vékenysége. A KISZ pártiráhyitása tartalmi fejlődésen ment keresztül, 
az irányitó munkában erősödött az eszmei-politikai befolyásoló eze- 

rep.  Az ifjuség nevelésében a társadalmi elvárásoknak, ]ehetőségek-► 

nek megfelelően arányosabb munkamegosztás ' alakult ki '. A különböző ' 
társadalmi .és tömegzzervazetok 'elsősorban a' szervezeti keretek megts_ 
remtésében, az anyagi  eszközök ás feltételek gondosabb biztositásá.- 
ban, a fiatalok közéleti tevékenységének fejlesztésében léptek elő. 

• 

Az if juságpolitikai határozat és az áprilisi határozat eredményeként , . 
javult KIZZ, es ,mai-politikai nevelőtevékenysége. Az  áprilist .haté- 
rozatot követően nőtt a KIn'. aktivitása, erősödött a személyre , szóló 

hövete1m6mytámasztás, javult a KISZ-tagság politikai-közéleti aktivi-
tása. A KISZ eredményesen ,mogósitotta a fiatalok tömegeit a társada-
lom és.a megye előtt álló feladatok végrehajtásár-a. gredményesen. .si- . 
került rnozgósitani a  KISZ--tagokat á, gazdasági féladatok..megvalósitá 
Sára. A KISZ sikeresen kapcsolódott be a szónhid.rogén,áshusipari, be-
ruházás fölött vállalt védnökségbe. A  belvizveszólyelhár.itása és : az 
őszi betakaritási kampányok idején megbecsiilést vívtak ki a fiatalmák. 
Közel 20 000 fiatal dolgozott a , brigádmozga lomban,. közülük 6 ezren , 
az ifjusági brigádokban. Elismerésre méltó: volt a kongresszusi .müsza- 
kok,, illetve a vietnami szakmunkásképző iskola ópitésére összegyüj-+ 
ttt 2 millió i•t-os felajánlás. A tanulók több központi és helyi épi-
t6tábor munkájában segitettek a népgazdaság előtt álló feladatok meg-
valósitásában. 	 ' ' 

Fejlődött a KISZ-szervezetek várospolitikai tevékenysége, beicapdso- 



lódtak a lakóterületi fejlesztési feladatok megvalósitásába, kez- 
deményezték az ifjusági és uttörőházak ópitését, fejlesztését  és 
klubok létrehozását. 

A tömegpolitikai munka. középpontjában a párt politikájának hirdeté-

se, megvalósitása volt. Ebben erősödött a személyreszól6 politizá-
lás hatása. Csökkent a nagy rendezvények száma s ezek fő szintegé-
vé az alapszervezet vált.. Sok sikeres tömegpolitikai akció lebonyo-

lit ósára került.sor /FIN, VIT-napok, SZIN, hódmezővásárhelyi szoli- 
daritási akció/. Ugyanakkor előfordult az is,  hogy  egyes rendezvé-

nyeket, akciókat a formalitás és a tartalomnélküliség jellemzett. 

A politikai nevelőmunkában elsősorban a nagyüzemek területén sike-

rült fejlődést elérni, különcsen sokat kellett még e téren tenni a 

szakmunkásképző intézetekben. 

A KISZ politikai oktatásában résztvevők száma évi 20-22 ezerről 

25-29 ezerre emelkedett, javult a KISZ-en kívüliek bevonása is. 
A KISZ politikai nevelőmunkájának is szerepe volt abban, hogy lénye-

ges fejlődés következett be a párttaggá nevelésben. Mig 1970-ben 

2756 párttag volt 30 éven aluli, addig 1973.-ban 3355. A felvettek 
között a fiatalok aránya 58,8 %-ról 60,3 96-ra emelkedett. A 30 é-• 

vén aluli párttagok 47 s-a. KISZ-tag volt, akiknek 85 %-át KISZ a-

lapszorvezeti ajánlással vették fel a pártba. 

A KISZ-tagság közéleti, érdekképviseleti tevékenysége szélesebb kör-

ben bontakozott ki. Eredményes volt a megyei településfejlesztési 

versenyben való részvétel, széleskárüen megvalósult "A tegyünk töb-

bet a falu közművelődéséért akció". A közéleti szereplés szempont 

fából pozitiv hatást váltott ki az ifjusági törvény helyi Végrehaj- 

tási utasitásainak kimunkálása és az ifjusági parlamentek országos 

rendszerének bevezetése 1974-tő1. Nem történt ugyanakkor előrelépés 

a tanácsokba és a népfront bizottságokba delegált fiatalokkal való 

kapcsolattartés vonatkozásában annak ellenére sem, hogy javult 

nyuk ezek testületeiben. Viszont javult a szakszervezeti KISZ-es ak-

tivistákkal való együttmüködés. Nem tudatosult kellő mértékben a 

sportkörökben végzett KISZ munka sem. 

Részeredményeket hozott a KISZ bizottságok kisérlete, a városi lakó•. 



területi alapszervezetek.müködtotésében, pedig a: ISZ-tagjainak a- 

ránya városokban 90 %-rá emelkedett. 	. 

A KISZ taglétszám 1970-1974 között 32 339-ről 37 070 főre •melke- 

dett; A dolgozó fiatalok aránya 44 %.'rói 54%-re aótt, igy megha- , 

ladta a •tanulófiatalokarányát. 

A. KISZ rétegmunkája erőteljesebbé, sokoldalubbá vált. A differenci-

ált rétegtevékenység segitésére kialakitott szervezeti keretek el- 

sőaorban megyei szinten váltak be. A rétegek közötti munka tervsze- 

rübbé, tartalmasabbé vált, de tovább kellett növelni a tanulói és 

dolgozói terület közötti kapcsolatot. 	. 

A KISZ tömegbefolyása elsősorban a nagyüzemekben nőtt, erősödött a 

politikai jelleg és a bátor kritikai hangnem. Ugyanakkor különösen 
a kisüzemekben nem volt kellő mért ékű a KISZ tömegbefolyása. 
A karszerü mezőgazdasági nagyüzemekben nőtt a fiatalok száma és je- 

lentősége. Jelentős  volt az alkotó itjuság pályázatokon a mezőgaz-

daság területéről résztvevők aránya. Javitani kellett.a fiatalok be- 
vonását a tsz-ek vezetésébe. 	• 

Az egyetemi-főiskolai KISZ-szervezetek életében fontos változások 
történtek. A  hallgatók  jogot kaptak az intézmények vezetőtestületé- 
nek munkájába, javultak szociális körülményeik, bővültek a szabad-
idős lehetőségek. Nőtt a hallgatók részvétele a közmüvelődési tele- 
datok végrehajtásában, a fizikai' szülők ' gyermekeinek' felkészitésé- _ 

ben és a társadalmi munkában. Ugyanakkor az erőteszitósek ellenére 
sem történt megfelelő mértékű előrehaladás a nevelőmunkában. 

A középtoku tanintézetekbén az oktatáspolitikai határozót .ered :mé- 
nyeként jobb feltételei teremtődtek meg az ifjus ágpolitika megvaló-. 

sitásának. Nőtt a tanulók öntevékenysége, aktivitása, körleti tevé- 

kenysége, bővültek az érdekvédelmi, érdekképviseleti munka lehetősé. 

get. 	 . 

A fiatal értelmiségiek között.elsősorban a müszakiak és közgazdászok 

körében  javult a KISZ munkája. Kevesebb volt az előrelépés a pedagó-
gusok és az agrárszakemberek között. " 

A kulturális, szabadidős tevékenySég eszközei, munkaformái jól szol- 
gálták a szabadidő hasznos eltöltését. A  klubmozgalomban kiemelkedő 
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előrelépés történt,, mert 1970-ben hetven, 1975—ben már 147 tfjusi. 

gi klub mUködött. Tartalmi munka. továbbfejlesztése szempontjából 
irányitási gondok jplentkeztek,.kevés.éredményt sikerUlt elérni a 
klubvezetők képz ébO,1t, erősiteni kellett a  Kin  befelyasát a 
bokban. FellandOés ,következett;be az amatőr_és . öntevékeny miivésze-
ti k mozgalmakban. 

A sportolási f ©ltételik lényegesen nem javultak, s ilsősorban a' hely- 

telen szemlélet és a.. 'née elég eredményes' propagánda miatt ném aike- 

riilt lényeges javulást eloirni a tömegsportban. 

A doktori értekezés végére érve ugy gondolom, hogy lelkiismereti 
kötelességem köszönetet mondanom azoknak, akik nagy' tapasztalatukkal, 
értéke és aegszivlelendő.tanáosaikkal segitettek abban, hogy e sze-

rénymunka elkészülhetett. 	 .... 
Ezuton szeretnék köszönetet,mondani Dr. Csatári Dániel tanszékvezető 
egyetemi tanárnak, aki volt szives és vállalta dolgozatom témaveze— • 

télét, segitett abban, hogy szakdolgozatosat követően tartalmasabb' 
elemzés készülhessen Csongráad megye if juségmózgalmbról• 	 . 

Az értekezés megirása során mindvégig.segítséget kaptam Szögi Béla 

elvtérdtől a megyei pártbizottság osztályvezetőjétől, aki  19744g .. 
a Csongrád megyei KISZ Bizottság első titkári•megbizatását látta el, 
s ugy éreztem véleménye,.tanáesa nélkölözhetetlen volt a téma magi 

r€xsa szempontjából". 
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79. MSZMP Csongrád megyei Bizottság Archivuma 14. 2. 1973. 2.0e. 

80. KISZ Csongrád megyei VB 1973. március , 8-i filése: Tájékoztató a KISZ 

tagsági könyvek érvényesitésének 1972. évi tapasztalatairól. 

80. MSZMP Csongrád megyei Bizottság Archivuma 14. f. 1974. 1. öe. 

KISZ Csongrád megyei Bizottság 1974. május.9-i illése: A KISZ Csongrád 

megyei VB intézkedési terve a KISZ KB 1974. április 17-i "A KISZ 

néhány időszeri feladatáról" szóló határozatának megismertetésére, 

feldolgozására. 
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81. MSZMP Csongrád megyei Bizottság Arohivuma 14, f.1974. 2. Be,  
,KISZ Csongrád megyei VB 1974. márc. 28-i filéset KISZ Csongrád me- 
gyei Bizottságának akcióprogramja 1974. április 4.- 1975. április 4. 

82. MSZMP. Csongrád megyei Bizottság Arohivuma 14.f. 1974. 2. ie. 
KISZ Csongrád megyei VB 1974. ápr. 19-i üléses Feladataink a KISZ KB 
állásfoglalása ás határozata alapján az blelmiszeriparban, a fa. 
gazdaságban, vizgazdálkodásban, az ÁFÉSZ-ekben dolgozó és falun élő 
fiatalok kör-ében• 

83. Co.  
'84,, Uo. 
85. Uo. 
86. A párt,. ifjuságpolitikájának néhány kérdése, Kossuth 1970. 52.o1d. 
87. Uo. 54.: old. 
88. Uo, 54.: old. : 

89. Uo. 52:53. old. 

90..' Uo.. . 67, old. 
91. Uo. ..7Q. old, 
92. Uo. 86. old.. 
93. Az MSZMP ifjuságpolitikájának néhány kérdésbről, 	 . 

Kossuth 1971. 16 ... old. 
94. Co.  26. old. 
95. Határozatok, dokumentumok: Méhes Lajos 4lvtársnak, a KTSZ KB első 

titkárának előadd6i beszéde a Központi Bizottság 1970. március 
25-i ülésén. TLV 

96. N ZMP Csongrád megyei Bizottság Archivuma 14. f. 1970.  1. Be. 	. 
MSZMP Csongrád megyei  Bizottság és . a.K1 Z Csongrád megyei Bizottság 
juniús 2-4 együttes ,filése, 28., 34. old .. . 

Megyénk ifjusága .. • Szeged, 1969. 	tilde' 
97. Megyénk ifjusága ....' . Szeged', 1969. 32. old. . 
98. MSZMP Csongrád megyei , Bizottsá 1Archivuma 14. f. 1970 .. 1. de.  

MSZMP Csongrád megyei Bizottság és .a KISZ Csongrád négyei Bizottság 
Junius.2-i együttes ötlése, 34., 44, ., : 45., 47., 49., 56., 59., 63. 

64. old, 

99. Megyénk 4 éves fejlődése , - , további feladataink 

Megyei pártértekezlet 1970.. MSZMP Csongrád megyei Bizottság PMO . 62.old. 
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100. Uo. 62. old. 
101. MSZMP Csongrád megyei Bizottság Archivuma 14, f. 1970. 1.öe. 

Javaslat az MSZMP KB ifjuságpölitikai határozatából a KISZ..re 
vonatkozó feladataink ütemezésére, a X. pártkongresszus, e KISZ 
VIII. kongresszusra való felkésziilés ás az 1971. évi f6 politikai 
feladataira, KISZ MB 1970. aug. 28-1 filése. . 

102. MSZMP Csongrád megyei Bizottság Archivuma 14. f. 1970. 2.80. 
Jelentés az 1970. évi tagkönyvérvényesités ás tagösszeirás po. 
litikai 

 
ás szervezeti tapasztalatairól. 	 . 

Csongrád megyei KISZ VB 1971. február 4-i ülése, 5. old:. 

103. A KISZ VIII.. kongresszusának jegyzőkönyve TLV 1971. 53., 57., 

64., 68. old. 

104. MSZMP Csongrád megyei Bizottság Archivuma 14. f. 1971. 1.öe. 
KISZ Csongrád megyei Bizottság beszámolója a KISZ VII. kongresszusa 

határozatainak végrehajtásáról Csongrád. megyében 1971. novam 

ber 11. 8-9. old. 

105. Uo. 29. old. 

106. Uo. 21. old. 
107. A középiskolai KISZ munka továbbfejlesztésére inditott kisérlet ; 

megyei tapasztalatai 	. 

Megyei KISZ Bizottság 1972. május 5-i filése. 

1-5. old. 	. 

108. Uo. 6.7. old..1O9, 

109. Uo. 8.10. old. 	 . 

110. MSZMP Csongrád megyei Bizottság Archivuma 14. f. 1978. l.öe. 

A KISZ szervezetek ás uttörőcsapatok feladatai az állami oktatás-

ról szóló,párt.VB határosát megvalósitásában. 
111. Uo. 11-.12. old. 
112. Uo. 13. old. 	. 

113. Uo. 16. old.'  
114. Uo. Statisztikai melléklet, 

115. Uo. 12. old. 	 . 

116. MSZMP Csongrád megyei Bizottság Archivuma 14. f. 1973. 20e. 

Tájékoztató a KISZ tag*  könyvek érvényesitésének 1972, évi 
tapasztalatair61. 	. 

KISZ MB 1973. március 3-i filése 3-4. old. 



117. Uo. 5-6. old. 
118. Határozatok dokumentumok 1974/1..A KISZ KB.határozata az ifju 

sági szövetség néhány időszerit feladatáról. ILV 1974. 15..22.old. 
119. MSZMP Csongrád megyei Bizottság,Archivuma 14.f. 1974. 20e. 

1974. január 17-i KISZ VB ülés.. 	 . 

120. MSZMP Csongrád megyei Bizottság ArchivuMa 14.f. 19746.2.8e. . 
KISZ Csongrád megyei VB 1974. márciusi 28-i, filése: KISZ. Csongrád 
megyei Bizottság akcióprogramja 1974., április,4 - 1975; április 4. 

121. MSZMP Csongrád megyei Bizottság Arohf.vuma 1.f. 1974. n 1.8e. 
122. MSZMP Csongrád megyei Bizottság. 1974. április.,11.4 filése: Jelen-

tés az MSZMP KB. 1970.. február 18-19-i .. ifjuságpolitikaj.. határo-
zata végrehajtásának megyei tapasztalatairól, kiilönös. tekintettel_ 
az eszmei-politikai nevelőmunkára. 	 . . 

A KISZ Csongrád. megyei Bizottság beszámolója a KISZ VIII. kong- 
ress.zusa•határozatainak végrehajtásáról, 1976, 4/ 11:4s 11... 
MSZMP Csongrád. megyei Bizottság Arohivuma 14.f. 1970. l.öe. 

MSZMP Csongrád megyei Bizottság és a KISZ Csongrád megyei Bizott- 

ság 1970. junius 2-i együttes ülése. 34., 37, old. 
Megyénk ifjusága .,. Szeged, 1969. MSZMP Csongrád megyei Bízott-

. ság 1410 18.21. old. 	 . 

123. A párt,ifjuságpolitikájának nóhány kérdése, Kossuth 1970. 53.old. 

124._ . Up. 53., 54., 57. Old.'  

125. Határozatok. dokumentumok ILV 1970/2. Méhes Lajos.elvtársnak a 
KISZ.KB első titkárának előadói beszéde a KB 1970. március 
25-i ülésén, 8.9. old. 

126. A párt itjuságpolitikájának • néhány kérdése, Kossuth 1970.. 	. . 

. 60 .. 72. , 8p., 84. old. 
127. Megyénk,4 éves  fejlődése  - további feladataink 

Megyei pártértekezlet 1970. MSZMP Csongrád megyei Bizottság PM0 
. 65. old. 

• 128.. MSZMP Csongrád megyei ' Bizottság Archivuna, 14. f. 1971. 2.öe. ,  

Jelentés az 1970. évi tagkönyvérvényesités és tagösszeirás poli-

tikai és szervezet. tapasztalatairól. 	 . 

KISZ Csongrád megyei VB: 1971. ;•febr..4-i ülése. 	. 



129. MSZMP Csongrád megyei Bizottság Archivuma 14.f. 1971. 1.6e. 
KISZ MB 1971. augusztus 30-i üléses Tájékoztató a tanintézeti 
vezetőségválasztások politikai és szervezetei tapasztalairól. 4.old. 

130. U.o. 
131. A KISZ VIII. kongresszusának jegyzőkönyve ILV 1971 . 54;,C6.,68.o1d. 
132, MSZMP Csongrád megyei, Bizottság Archivuma 14.f. 1971. 2."$e. 

KISZ Csongrád megyei Bizottság beszámolója .  a KISZ VII. kong-
resszusa határozatainak végrehajtásáról Csongrád megyében: 
1971. november 11. 21. old. 

133. Uo. 21., 22. old.. 
134. MSZMP Csongrád megyei Bizottság Archívuma 14.f. 1972. 1. öe. 

KISZ MB 1972. nov. 22-1 filéset A KISZ-szervezetekés uttörő-
csapatok feladatai az állami oktatásról szóló 'párt KB határozat 
niegvalósitásában. 	 . 

135. MSZMP Csongrád megyei Bizottság Archivuma 14. f. 1973. 2.öe. 
KISZ Csongrád megyei VB 1973. márt. 8-i ülése: Tájékoztató a 
KISZ tagsági könyvek érvényesitésének 1972. évi tapasztalatairól 
2-3.-old. 

• 

136. Felhivás a felsőoktatási intézmények KISZ-szervezeteihez "TegyUnk 
többet a falu közművelődéséért" Csongrád megyei egyetemi-főis- 
kolai.tanács 1973. márc. 26. 	 . 

137. MSZMP Csongrád megyei Bizottság Archivuma 14.f. 1974. 1.öe. 
KISZ Csongrád megyei Bizottság 1974. május 9-i ülése: A KISZ 
Csongrád megyei  VB intézkedési terve a KISZ KB 1974. április 
17-i, "A KISZ néhány időszerU feladatáról" szóló határozatának , 
megismertetésére, feldolgozására. 
MSZMP Csongrád megyei Bizottság Archivuma 14.f. 1974. 2.6e. , 
KISZ Csongrád megyei VB 1974. március 28-i ülése: A,KISZ 

Csongrád megyei Bizottság akcióprogramja 1974. április 4 - 

1975. április 4. 	 . 

138. MSZMP Csongrád megyei Bizottság Archívuma 1.f. 1974. 1.öe. 

MSZMP Csongrád megyei Bizottság 1974. április 11-i ülése: 
Jelentés az MSZMP KB 1970. február 18719-i if juságpolitikai 

határozata végrehajtásának megyei tapasztalatairól, különös . 

tekintettel az eszmei.politikai nevelőmunkára. 
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139.•A KTSZ Csongrád megyei Bizottság beszámolója a KISZ VIII,  kong.  .  
resszusa határozatainak végrehajtásáról, Szeged, 1976. április 11.  

140. , A párt . if juságpolitikájának néhány kérdése, Kossuth 1970. ' 75 old.  •  

141., Co. 77. old.  

142.•Uo.  82.,old. 

143. MSZMP X.. kongresszusának jegyzőkönyve,. Kossuth, ,  423. old.  

144. h3SZMP ifjuságpolitikájának néhány kérdéséről, Kossuth 1971. 4-5.old.  

145. Lsd If juságpolitikai jegyzet,• If jusági Lapkiadó . Vállalat 1981.  

146, MSZMP•Csongrád megyei Bizottság Archivuma, 14.f. 1970. l.öe.37.old.  

147.. ho.. 38.. old. •  _ 	• 

148, , Lsd Uo. 38i 4.2. old.  

149. Co..  50. old.  

150. Co. 53. old.  . 

151. Uo. 5841. old.  

152..' Úo. 61. old. . 	 . . . 

153. Az MSZMP határozatai ás dokumentumai01971.-1975..Kossuth.1978..578.old.  

154. VŐ:-MSZMP Csongrád megyei Bizottság Archivuma 1.f. 1974. 1.0e.  

1974. április 11-i PB Lilés: Jelentés az MSZMP KB 1970..febr. 18-194  
. ifjuságpolitikai határozata végrehajtásának megyei tapasztalatai- 

r61, kínönös tekintettel az eszmei, politikai nevelőmunkára.  

155. Az,MSZMP ifjuságpolitikájának néhány kérdése, Kossuth, 1970, 65.old.  
156.•Uo. 82. old. 	 . 

157. I+iSZMP Csongrád megyei Bizottság Archivuma 14.f. 1970. 1.0e.  

Az ifj,uság helyzete Csongrád megyében, nevelésének feladatai a  

. párt ifjuságpolitikájának szellemében, 43.44. old.  

158. W.  Vö 42-49. old. ,~ 63-66.. old.  

159. MSZMP Csongrád megyei Bizottság Archívuma  14.2.`1970. 1.öe. 

A KISZ 1970. évi munkájának értékelése Csongrád megyében.  

160.,Vö: MSZMP Csongrád megyei Bizottság Archívuma 14.f. 1971. 1.öe.  

KISZ Csongrád megyei Bizottságának beszámolója a KISZ VII.  

kongresszusa határozatainak végrehajtásárölCsongrád megyében,  

161. Ifjusági Figyelő, 1972/1.szám 12-13.óld.  

162, Ifjusági Figyelő 1972/2.sz m 5. old.  

163. Vö: MSZMP Csongrád megyei Bizottság Archivuma 14.f. 1971..1.öe.  

KISZ Csongrád megyei. Bizottságának beszámolója a KISZ VII. kong- 
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resszusa határozatainak végrehajtásáról Csongrád megyében. 
KISZ Csongrád megyei Bizottságának beszámolója a KISZ.VII. 

. kongresszusa határozatainak végrehajtásáról, Szeged,19?6.ápr.11. 
164. MSZMP Csongrád megyei Bizottság Archivuma, 14. f. 1.öe. 

A KISZ 1970. évi munkájának értékelése Csongrád megyében. 
165. ho. 	. 	 . 

166. ho. 3. old. 
167. Vö: MSZMP Csongrád megyei Bizottság Archivuma 14. f. 1971. 1.öe. 

KISZ Csongrád megyei Bizottságának beszámolója a KISZ VII. ' 
kongresszusa határozatainak végrehajtásáról Csongrád megyében. 
A KISZ Csongrád• megyei Bizottságának beszámolója a KISZ VIII. 

. kongresszusa végrehajtásáról. 
168. Megyénk ifjusága, KISZ ifjuság helyzetének néhány kérdése 

megyénkben, 	 . 

. MSZMP Csongrád megyei Bizottság PM0 32. old. 
169. A KISZ Csongrád megyei Bizottságának beszámolója a KISZ VIII. 

kongresszusa végrehajtáshól 6. old. 
170. MSZMP Csongrád megyei Bizottság Archivuma, 14.f. 1971. 1.8e. 

A KISZ agitációs munkájának helyzete, fejlesztésének feladatai 
Csongrád megyében. 

171. MSZMP Csongrád, megyei Bizottságának beszámolója a KISZ VII. 
. kongresszusa  határozatainak végrehajtásáról Csongrád megyében 15.old. 

172. .A KISZ Csongrád megyei Bizottságának beszámolója a KISZ VIII. 
. kongresszusa végrehajtásáról, 6.sz. melléklet.. 

173. Az MSZMP határozatai és dokumentumai 1971-1975. 

Kossuth, 1978. 391.old. . 

174. A KISZ Csongrád megyei Bizottságának beszámolója a KISZ VIII. 

kongresszusa végrehajtásáról 8.old. 

175. Vö: MSZMP Csongrád megyei Bizottság Archivuma l.f. 1974. 1.8e. 

Jelentés az MSZMP KB ifjuségpolitikai határozata végrehajtásá-
nak tapasztalatairól. 	 . 

MSZMP Csongrád megyei Bizottság Archivuma, 14.f. 1971. 1.öe. 
A KISZ agitációs munkájának helyzete, fejlesztésének feladatai 
Csongrád megyében. 
KISZ Csongrád megyei Bizottságának beszámolója a KISZ VIII. 
kongresszusa határozatainak vógreha jtásá,ról.Sze;ed,1976.ápr.11. 



176. Juliustól-junlusig, Dokumentumok - 1956-4957. történetéből, 
Kossuth; •1981..161. old., 

177. A KISZ KB állásfoglalása a KISZ munkájának 'néhány . időszerii e 

'kérdésében, ifjusági Nyomda, 2644-66.,'26-27. old.' 

178. Uo. 9-10. old. 

179. , A párt itjusógpolitikájának néhány kérdése, MSZMP. KB 
'1970. február 18-19-4 lilése , Kossuth 1970. 85.old. 

180. 'MSZMP Csongrád megyei Bizottság Archivuma 14.f. 1971.1.öe ' 
KISZ Csongrád megyei Bizottságának beszámolója a KISZ VIZ. ' , 

kongresszusa határozatainak végrehajtásáról Csongrád megyében 20.old, 
181. Megyénk ifjusága, Az ifjuság helyzetének néhány kérdése megyénk. 

ben, 36.37. old. 
182.•MSZMP Csongrád megyei Bizottság Archivuma, 14.f. 1.de. 

KISZ Csongrád megyei Bizottságának beszámolója a KISZ VII.  kong-
resszusa határozatainak végrehajtásáról Csongrád megyében, 22.oid., 

.illetve mellékletek 14/a 	 - 

Ifjusági Figyelő 1972/2. 18.oid.' 

183.'A KISZ Csongrád megyei Bizottságának beszámolója a KISZ VIII. 
kongresszusa határozatainak végrehajtásiról, Szeged,1976.ápr.11. 

184. Megyénk if jusága, Az ifjuság helyzetének néhány kérdése me-
gyénkben 40-41. old. 
Maros Dénes: Az ifjusági parlamentek és a szocialista demokrácia, '.  

Kossuth, 1978. 

185. MSZMP Csongrád megyei Bizottság Archivuma, 144: 1971.2.8e. 

"Tájékoztató az ifjuság képviseletének alakulásáról a kiilönbiiző 

szintit tanácsokban, 'az' ' o "széiggyülési ős tanácsválasztások után 
°megyénkben, KISZ kegyei VB 1971. május 20..i  

186. A KISZ Csongrád megyei Bizottság inak'beszámolója a KISZ VIII. . 
kongresszusa.hatérozatainak végrehajtásáról, Szeged; 1976. ági.. 
rilis 11.. 9.old . . 

187. Megyénk if jusága, . KISZ" if juság helyzetének néhány kérdése me. 
gyénkben, 44. old. 

188. MSZMP Csongrád megyei Bizottság Archivuma 144. 1971. 2.öe. 

Jelentés a KISZ 1B ess járási, városi. bizottságok kezelésében 

levő ifjusági objektumok állapotáról, fejlesztéstik lehetősé.. : 
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geir51 és irányairól, közelebbi ás távlati alternativtle-
ladatok.  

.189. MSZMP Csongrád megyei Bizottság Archiv.uma 14.f. 1973.2. öe. 
Bgyüttmüködési megállapodás a Csongrád megyei Tanács VB 
ős a Csongrád me yei KISZ VB.között, 1973. március 29. 

190.. Törvény az ifjuságról, Országos Ifjuságpoiitfikai és Oktatá.. 
sl Tanács 2971. 

• 

191. A, KISZ Csongrád megyei Bizottságának beszámolója a  KISZ VIII. 
kongresszusa határozatainak végrehajtásáról, Szeged, 1976. 
április 11. 9.old. 

192. Uo. 9.old. • . 

e 

• 



MELt.ÉscrWEIC 

1. sz. melléklet  

A KISZ tagiitszámáuak. alakulása Csongrád megyében 

1969 - 1979 k.t3zütt+  

Étt asz. száma taglétsaz. üzemi 
, KISZ..teg 

-mezZgazd. 
KISZ►tag 

4294 

tanuló 
KISZ..taR 

16431 

egyéb 
KISZg.tam 

3822 1969 1094 32634 8087 

1970 1096 32339 8512 4787 15438 _ . 

3602 

1971 1100 33731 8489 4181 17205 3856  

1972 1154 36616 11100 3677 18135 3694 

1973 
r 

1134 36361 11713 3458 17261 3889 

1974 1149 37070 13043 3422 í643s.  4174 

1975. 1102 33299 11917 2401 15392 3589 

+ A táblázat készült: 1. Adatok,. tények Csongrád megye ifjusági 

munkájáról /1968/71/. 

MSZMP Csongrád megyei Biz. Arahivum 

14 V.  1971. 1 (ie. 	. 

2. A KISZ Csongrád megyei Bizottság besző. ,  
molója a KISZ VIII. kongresszusa ható 

rozatainak végrehajtásáról. 



2. sz. melléklet 

A KISZ-szervezetek helyzetének alakulása 
a muukásif juság kardbon' 

4964 .. 1973 

alapazervezetek. 
s2é.ma. 

4ag16t azitm 

1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
197Q . . 

1971 
1972 
1973 

213; 	8253 
259 	8194 

259:... 	8250 . 

252. 	' 	 ;. 8443 
254: . 
	

8927 
274 	9405 

297, 	9909 
304 	10277 

335 	10695 

375 	11502 

MSZMP Csongrád megyei Biz. Archi.vum 

	

14 f. 1973. 1 8e. 	Er,  

KISZ  NB  1973. rafi jus 23.i 616so 
A KacSZ. tevékenysége a munkáta3.f jusfie 
k.i3rében 12. Q. 
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