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PevepQtés  

Az ifjússágról írni mindig hálás dolog, az ifjússágot 

tanítani pedig a legszebb feladat. Eme dolgozat írtja -

végzettaégét tekintve középiskolai. tanár - elmondhatja ma-

gáról, hogy mindkettőben része van. Az ifjússágnak azon ré-

tegével foglalkozom nap mint nap, uely a leginkább érzé-

keny, a változásoknak legjobban kitett részét képezi a 

fiataloknak, a középiskolás korosztállyal. Szaktárgyain, 

a matematika, fizika ős technika nem éppen nevezhető egy 

bölcsészdoktori diaozert íeió megírására inspirálónak, bár 

a "reális"szemléletmód a dolgozat készítésekor nagy segít-

ségemre volt. 1972-ben kezdtem tanári pályámat a szegedi 

Tömörkény István Gimnáziumban, ős kilenc évi munkát után, 

1981-ben a gimnázium nevelési igazgatóhelyettesévé nevez-

tek ki. 

Ifjúságunknak gyakran a szemére vetjük, hogy nem is-

meri eléggé történelmünket, így a jelen eredményeit sem 

tudja igazán értékelni. Ugy gondólom ezt a mondást át le-

het alakítani, s a pedagóguspályához igazítani., mégpedig 

igy: ahhoz, hogy az ifjúságot eredményesen nevelhessük, 

ismernünk kell legalapvetőbb életkori sajátosságait, szo-

kásait, problémáit, ismernünk kell fejlődésének, felnőtté 

válásának jellemző vonásait, melyek a felnőttek által ala-

kíthatók, formálhatók, ős ismernünk kell az ifjúság tár-

sadalmi szervezetét is, mely a fiatal közösségi emberré 

válásában oly  jelentős nevelői hatást fejt ki, 



Dolgozatom témájául az 1970-es évek magyar ifjúság-

politikáját választottam, több okból is. Az 1970-es óv 

elején jelentős ifjúságpolitikai határozat született, mely 

a társadalom figyelmét a magyar ifjúmra összpontosítot-

ta. Előtte, 1968-ban Nyugat-Európa ifjúsága hívta fel ma-

gára a figyelmet. A Csehszlovákiában lejátszódó események 

is azt igazolták, hogy az ifjúság a társadalomnak az  a ré-

tege, mely a leginkább befolyásolható, manipulálható, ke-

vésbé megfontolt, a problémáit robbanásszerűen igyekezik 

megoldani. 1968 abból a szempontból is jelentős dátum, 

hogy ekkor vezett:ik be az új gazdasági irányítási rend-

szert, helynek sikerében elengedhetetlen volt a munkásif-

júság megnyerése is. Indokolja a témaválasztáson az a 

tény is, hogy a 70-es években'az ifjúságpolitika gyakor-

lati megvalósításáról saját élményeim is vannak, hiszen 

1972-ben kezdtem tanári pályámat. Végül, de nem utolsó-

sorban indokolja a témaválasztást a hivatásom, mely a 

fiatalo'f:oz köt, s órtük felelősséggel tartozom. 

Dolgozaton első részében a magyar kommunista ifjú-

sági mozgalom kialakulásával, fejlődősével foglalkozom. 

AZ  1918-1957-ig terjedő időszak jelentős mozgat  mMM  ered-

ményeként létrejött az első egységes ifjúsági szövetség, 

a Dolgozó Ifjúsági Szövetség. 

1957-től jelentős fordulat történt a magyar ifjú-

ságpolitikában és az ifjúsági mozgalomban is. Az T1SZMP 

új irányt adott az ifjúságpolitikának és létrejött a ma- 

gyar ifjúság egyetlen  politikai  tömegszervezete, a Magyar 

Kommunista Ifjúsági Szövetsóg. A KISZ megalakulásával és 



l957-1970-ig folyó tevékenységével is a dolgozat első 

részében foglalkozunk. 

Az ifjúságpolitikai határozatot megelőző évek je-

lentős külpolitikai eseményeit a dolgozatom második ré-

szében tárgyaljuk. A külpolitikai események közül termé-

szetesen azokat választottuk, melyek az ifjúsággal kapis 

osolatosak. Ugyaücsak ebben á részben tárgyaljuk a bel-

politika jelent 5s Eseményét, az új gazdasági mechanizmus 

bevezetését. 

A ja g: ar ifjúság szociális helyzetét 68 politikai 

arculatát a 60-as évek végén a dolgozat harmadik része 

tartalmazza.  

A dolgozat negyedik részében az  WSZMP KB 1970. 

február 18-19-i ifjúságpolitikai határozatával és annak 

gyakorlati megvalásitásával foglalkozunk. Természetesen 

nem törekedhettünk arra, hogy a határozat nyomán bekö» 

vetkezett minden változásról beszámoljunk, a dolgozat 

a teljesség i énye nélkül, a 70-es évek jellemző ifjú-

ságpolitikai változásairól szól. 

lzúton is :szeretnék köszönetet mondani ur. ;rogy 

László egyetemi docensnek a téma felvetéséért én Dr. 

:iaheller Magdolna egyetemi docensnek a téma kido ozása 

során nyújtott ért6kec seitsógóért. 
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egy héttel a KMP megalakulása után 1918. november 30-án  

megalakult az if jóság; forradalmi  szervezete, az Ifjúmun-

kások Országos Szövetsége /a továbbiakban IOSZ/. A kezdet-

től forradalmi célokat követő 'szervezet hamarosan  azembc-

került a hiv`.talos szociáldemokráciával, annak azon veze-

tőivel, akik a tömegek forrcdalraaeodását fékezték, s a  

proletár köztársasággal szeriben megeléedtek a polgári  

demokráciával. Az ifjúmunkás szervezet eazmeilog mind  

jobban közeledett a kommunistákhoz a végül 1918. deeem-

berónek végén elszakadt a szociáldemokrata párttól,  a 

független ifjúsági szervezetként, a kommunista párt esz-

esei irányitáaát fogadta ol. Ezzel coaknen egyidőben a  

Szociálde-?okrata Párt is létrehozta a maga ifjúsági szer-

vezetet.  

Az IOSZ a  kommunistákkal együtt küzdött a proletár-

forradalom győzelméért, a Tanácsköztársaság megteremtő-

sóért. 1919. március 22-án, a Tanácsköztársaság kikiál-

tása után egy nappal az IOSZ 68 a szociáldemokrata ifjú-

sági szövetfiág bejelentette egyesül©oét, mely ideiglene- 

 

:,. _•.411'_ 	_•_ 	_• .  

   



5  

sen az IOSZ nevet viselte. 1919_.. ár=s C-őn nagy jelen-

tőségű ' léare keriilt sor, melyen megválasztották az i deig-

lenes központi vezetőséget, amelynek döntően ifjúkommunis-

ták lettek a tagjai, s el"kor vette al u  szervezet„_„ I ox  -  
/~~T~ISZ/ ne- 

vet. 

A KIMSZ prorrgamlába vette a :aunA s na aszii- ép  

alAkitiúsár emvp ; - rLte:..en a(tj  éstzehQZ ,  L.21-  

.-^ , , _•T  » 	 - 	 (0!+• 	Tevékenységében je- 

lentős helyet foglalt el a marxizmus-loninizmua eszméinek  

ismertetése, a szocialista kultúra terjesztése. A KIMSZ  

eszmei-politikai tevékenységének középpontjába állította  

a haza védelmét. Fontos és a nemzetközi helyzet is indo-

kolta ezt a követelményt, hiszen a reakció és az antant-

hatalmak támogatását élvező román királyi hadsereg, s vo-

le egylttmiködve a csehszlovák burzsoá kormány hadserege  

1919. április 16-án megindította intervencióját a magyar  

proletár köztársaság szétzúzására. Az ekkor megalakult  

Vörös Hadseregnek fontos bázisa volt a 18-22 éves fiatal  

korosztály.. A KIMSZ rövidesen olyan ifjúsági szervezet  

lett, mely soraiba tömöritetto valamennyi társadalmi  

osztály ős réteg forradalmi gondolkodású, cselekedni  

kész tagjait.  A szervezetileg megerősödött KIMSZ 1919.  

június 20-22-én tartotta első kongresszusát Budapesten.  

C. I ,  

dimtíra, a ner.zgtkily3 forrac1~l; , 
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Fonton eleme a Kommunista Ifjúsági Internacionálé megala-  

kitásáaak javaslata.  

gwa. "Politikai programunk a kommunisták  programja, mes-

terünk, Marx óc Lenin, célunk a kommunista világforrada-

lom." /1/ ki rar orram öb tbi 	 %  rés~,g„ma  ?  c  ?:orar4  e,  lve?:~t sz   
tartalmaz: c: 

lom.  a aűvc:;tcetek _154té1.einek elsa 3 átttását . aa enberi tn-  

dás facts/watt  fe j1Bztógét; a főváros 	Q yidAk._g,  vá- 
fe  

~zelle:~ ~s ~  tizika munirL, óo nun?:_áz 	cilcztétcli  

•  •  411'  

A KIMSZTa-

nácaköztársaság alatti tevékenysógóről Lékai Jánob, az  

IOSZ Központi Vezetős3óge titkára, kósőbb a KIVISZ elnöke  

a következőket írtas "A diktatúra új feladatokat ós új  

cólokat tűzött szervezetünk elé. Amit mi eddig is a ka-

pitalista állam elleni elkeseredett Iaraban megkísőrel-

tünk, az most állami feladattá vált...  

A burzsoázia minden klubhelyisége rendelkezésünkre  

állt, ugyanígy a magánkönyvtárak... Az ifjúmunkásoknak a  

legolecőbb áron szinh.izjegyeket biztosítottunk ős külön  

előadásokat rendeztünk nekik. Voltak mozijaink és hang-

versenytermeink...  

... a cportot is mozgalmunk szolgálatába állítottuk.  

A semmittevők gyönyörű sportpályáit odaadtuk a fiatalok-

nak, a megmeTsadt szép ruhákkal ős felszerelősekkel egyiitt.  

Kirándulásokat ős vándorutakat is szervestünk...  

-  



Mi szerveztük meg a középiakoli:t néGy felső osztá-
lyát... 

Külön szociálpolitikai oaztályt állítottunk fel és 

akciókat indítottunk. A tüdőbajos elvtársakat szanatóriu-

mokban helyeztük el... 

$zervezetilnk vezető szerepet játszott az ifjtimunká-

sok érdekében hozott minden rer_delet kibocsátásánál... 

Pk lyacgea meggyőz&dáaünk, hogy az igazi diktatúrát, 

a-nely soha össze nem omlik, azok az elvtársak teremtik meg, 

akik ma móg, mint ifjúmunkások állnak a gyárakban a  gépek 

mellett."  /2/ 

A Tanácsköztársaság megdöntése után az egységes mun-

káspárt alkotó elemire bomlott. A  hatalomra  jutott ellen-

forradalom mindent elkövetett annak érdekében, hogy szét- 

zúzza a KIIISZ-nzervozeteket, fizikailag is megsemmisítse 

v©zet'ait, s elejét vegye a további szervezkedésnek. 1. hír-

hedt kegyetlenkedések bár nagy vérveszteséget okoztak a 

kommunista én if júmunkáamozgalomnak, megsemmisíteni nem 

tudták azt. A párt is és a KII-ISZ iu hamar rendezte sorait, 

az illegalitás köriilmónyeihez igazodva megszervezte tevé-

kenylégót, a az -üldöztetések, provokációk ellenére a mun-

kások, ifjúmunkások harcának irányítója, vezetője lett. 

Az ellenforradalmi rendszer elejét akarta verni an-

nak, hogy a kommunista eézme, a proletárforradalom eszmé- ► 

je az ifjúság, a munkásifjúság körében tért hódítson. 

Ezt a colt szolgálta a hírhedt T3othlen-Peyer paktum néven 

ismert megegyezés az ellenforradalom kormánya és a szo-

ciáldemokrata vezetés között. E megegyezés értelmében a 
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szociáldemokrata párt  nemcsak legalitást kapott, hanem  

lehetőaáget a parlamenti választásokon való indulásra, ős  

türténetóban :lőször be is kerUlt a parlamentbe. Caerőbe  

viszont  elhatárolta na ;át a kommunista osz:,6ktől, lemon-  

dott az ifjúmunkások politikai  szervezéséről, a helyette  

a szakszervezetekre bizta ezt a feladatot. Term&szetesen  

a s3zociálde_nolrwta párt is állandó rendőri ellenőrzés mel-

lett tevékenykedett, s ez nehezítette a baloldali szociál-

demokraták munkáját.  

n Q ~ 	t~ •  . . `._ ~ 	_ 	ry• 7 _ n s 	•  ~ ~ 'Y.' 	c7 7.1tG.2P  11-  

kalocao].wtot tartott  

gena aKR.  vezetőaérével.  Az illegális KIMSZ -tagok a kü-

lönböző legális szervezetekben, elcős3orban a szakszerve-  

zetek ifjúsági csoportjaiban igyekeztek növelni  befolyá-

sukat a dolgozó fiatalok körében.  

• a•  M • .. - ~~ 	 ' ~  	41 - 
	 z 

ZT 
	

Ijegalakítasat 

az tette lehetővé, s_ogy a szociáldemokrata párt baloldali 

vezetői és a tagmát képező munkások nag y  tömegei elóge-

detlonek voltak a párt megalkuvó, jobboldali politikájá-

val, illetve az időközben napvilágra került Bethlen-Peyer  

paktu u. al. Az IISVIP, a. I IP iráni itásaval működött, és  

célja volt egy ifjúsági szervezet lctrehozása is,  azon-

ban a hatóságok ezt nem engedélyezték. Igy az MSZTIP Pia- 

! 	• ~ 
• nr v • 

  

Q.171T1 e zálio iSlí -,unkáaszervezet funkcióit vette 4t.  Ez a  

szervezet a KüMSZ irányításával nagyarányú agitációsa mun-

kát végzett a munkás- és parasztifjúság köróben. Sok ezer 



röpiratot adott ki, harcolt a fiatal dolgozók jogaiórt, 

gazdásági követeléseiért. Az 1927 eleji nagyarányú letar-

tóztatások, terroritóletek, s a fokozott üldözések lehe-

tetlenné tettók az MSZP további  működését. 

Az HISZI P megezűnósóvel a leg slis lehetőségek olyan 

munkás tömegszervezetek keretében bontakoztak ki, mint a 

!Ihnkáa Testedző Egyesület /MTE/, a TerAszetbarátok Tú-

rista Egyesülete /TTE/, Magyarországi Eszperantista ? unká-

sok Egyesülete /ME E/, a 100 % szavalókórus ós több más 

hasonló egyesület. A  Ma  igyekezett eleget tenni a IMP 

első kongresszusán vole szemben megfogalmazott elvárások-

nak: "Tömegszervezetté v=lni - ez a legfontosabb feladata 

a KINSZ-nek, valamint fedőszervezeteinek, minthogy tömeg-

szervezet nélkül nincs bolsevizálódás, e nélkül nem lehet 

a munkásifjúságot leninista szellemben nevelni, forradal-

mi szerpontból be_olyásolni... 

A  KIMSZ csak abban az esetben vú.ihat törnogszerve-

zettó, ha kapcsolatot nyert a tömegekkel, ós szórt a leg-

közelebbi idők egyik feladata a KIMSZ fedőszorvozoteine?: 

a kiépítése, valamint az üzemekben a KI:=Z sejtjeinek a 

kiópítóoe. k /3/ 

Az előbbiekben említett szervezetekben az ifjtkom-

munisták következetes felvilágosító, nevelő munkát végez-

tek a forradalmi eszmék terjesztőse érdekében. Röpiratok 

terjeaztósóben, üzemek előtti röpgyűlések szervezésében, 

jelszófeatóaben, üzeni kirándulósok szemináriummá való 

átalakításában rendkívül változatos módszereket használ-

va igen jelentős eredményeket órtek el. Ebben az időszak- 
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bon egyre gyakoribbak voltak a rendőrökkel való fizikai 
 

Uozzeütközéosel záródó utcai tüntetések is.  

Az 1929-33-ae güzdaodgi vilá,gvála g, a nómet fasiz-

mus térhódítása ismeretében a IMSZ ek fel Icollet~„ t kő- 
f,  ~ 

..C.• 	•: 	IA  •:  
iglagAnzakuisaaja, 	Több nagyüzemi  

sejtet 63 szakszervezeti frakciót hozott létre, megalakí-

totta a Szakszervezeti Ifjúmunkát3 Ellenzéket, megerődí-

tette pozícióit a, szociáldemokrata pártifjúsági csopor-

tok létrehozása megkönnyítette a UMSZ vidéki hálózatának  

kiépítését, a marxista-leninista eszme ezélesebb körű  

ter jeaztésőt. Az egyetemi-főiskolai fiatalok körében vég-

zett munka hatékonyabbá tételét segitette- elő a UMSZ  

egyetemi csoportjának kialakítása 1931-ben, amely jelen-

tős szerepet játszott egy széles baloldali diák-egysóg-

front megteremtésében. Ezzel egyidőben megalakult a KiMSZ  

középiskolai  csoportja i©.  

n~ -b ,J ominte~•;~3. Lisraorve a _ rumok eur~ó-

¢. ~dítasnaI,ssa,~4lvCt .  a vole szembe:;_ v~.lc_c_z3 

é lLt  Ik.tdo„l,mzt is nénfro°rtno1itikát, s ennek alkalma-

zását, megvalósitáeát ajánlotta valamennyi, a fasiszta  

előretörés ellen küzdő kommunista pártnak. A g[iP is hoz-

zákezdett a hazai népfrontpolitika kidolgozásához ős meg-

valósításához, s ennek volt a következménye az, hogy a  

párt felismerte az antifasi©zta ifjúsági egységfront  

megteremtésének fontosságát és jelentőségét. Elemzéaóben  

• •  • •. 



megállapította, hogy "... a demokratikus átalakulásnak 

van tábora a kispolgárvág és az értelmiségi pályák ifjú-

sága soraiban is... Ebben a harcban egymásra kell talál-

niuk a munkás, a paraszt ős  az értelmiségi ifjúságnak." 

/4/  ' 	 - 	_ 	- 	
w  
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	 Ennek követi,eztébon a ICIM$Z is beoziintette szerve- 

zeti működését l971-bon. Ez súlyos intézkedés vólt, dm az  

illegális szervezet tagjainak megvédősét szolgálta. Az is  

nyilvánvaló, hogy ezzel a lépéssel z  iw"iúkozpunisták gza  
plant  

t  a fasiszta rendszer llen.. Csupán a harc keretei,  

formái változtak meg, az elkövetkező években az ifjúkom-

munisták elsősorban a. szociáldemokrata párt ifjúsági szer-

vezeteiben tevékenykedtek, s ezzel jelentős mértékben ki-

szélesítették mozgalmi munkájuk törio„bázisát,  

!k szociálde : okrata ifjúsági mozgalom vezető”  testű-

t;  9  n 	-  7  .:  • a  _  	i  ' 	•  n  • 	!  a. 	•; 	. lt ami aga 

193Q4►as éte 	'  0S1ik f 2J3b ÍCO:~ti 3t3g~ L1ta vezetés á  kordit •  

Igy kitűnő lehetőcég n,,ult a szociáldemokr.ta és kommunis-

ta ifjúság egységfrontjának raegteremtéoéhez. A második vi-

lágháború kitörőse, s különösen az, hogy Magyarország be-

lépett a Szovjetunió elleni fasiszta háborúba, olyan po-

litikai helyzetet teremtett, amelyben a munkás-, paraszt-,  

diák- ős értelmiségi ifjúság összefogása halaszthatatlan 
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társadalmi, szücségszerúséggé vált. A Horthy-fasizmus a  

nemzetet a szakadék szélére sodorta, s ez ellen kellett  

megteremteni a nemzeti összefogást, az ifjúsági egységet,  

fel kellett : _lépni a nacionalista, soviniszta nézetek el-

len, népazerúsíteni a imp által vezetett nemzeti, flgget-

lenségi mozgalom következetes antifasiszta programját.  

Az OIB tevékenységét, Hitler-ellenes, antifasiszta és há-

borúellenes akcióit az uralkodó körök nem nézték jó szem-

mel. A hatóságok megtiltották a leventeköteles fiatalok  

részvételét bármilyen politikai tevékenységben. A szociál-

demokrata párt ezúttal is behódolt, mert beszüntette az  

OIB tevékenységét ős feloszlatta az ifjúsági csoportokat,  

s ezzel megszűnt a kommunista ifjúsági mozgalomnak ez a  

legális területe.  

a ,.z-űnt 8", e 	több pzáz volt  

A szociáldemokrata párt támogatása néll .il, illegálisan  

szervezték a fiatalokat  az ellenállás sikeréért, a szabad-

ság, a nemzeti fiiggetlenság kivivásáért. Számos sikeres  

akciót hajtottak végre nyilas járőrök ős objektumok  ol-- 

len, szervezték a hegyekben a partizánakciókat.  

munkánSzövetsér* iEL Z/, me?Tr a B'.3kenár - - a i iP f::losz-

latta ünmaL;át és Békepárt néven dolgozott tovább - Vese-

t„e .yel s zerve zte .-. k.,óit.  A KISZ a fegyveres akción túl,  

igyekezett kapcsolatot kiépíteni a nemzeti ellenállás  

diákmozgalmával, a magyar ifjúság szabadságfront j Líval.  

Közben gohdolni kellett a háború utáni újjáépítés idő- 
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ozakára is, arra a mérhetetlenül sok feladatra, mely az  

egész országra várt. Ez is közrejátszott abban, hogy a  

KISZ a közös feladatok hegoldására meghirdette az ifjúsá-

gi egységet, a  Kommunista  Ifjúmunkás Szövetség vezetősége  

elhatározta, ho1y a Szövetség nevét Kommunista Ifjúsági  

Szövetségre változtatja. Ez a változtatás nem  formai okok-

ból történt, hanem azért, mert a KISZ nemcsak a munkásif-

júság harcának, hanem a paraszt- és értelmiségi ifjúság  

harcának is vezetője akart lopni, hiszen a magyar ifjúság  

feladata:  harcolni minden  eszközzel  népünk oldalán, a mun-

kásság vezetése mellett, hazánk felszabaüítáod4rt.  

A harc eredménnyel járt. A negyedszázadon illegális  

küzdelem tapasztalatai bizonyították, hoÜy a Tanácsköztár-

saság megdöntőse után, az illegalitás éveiben is helyt-

állt a KIMSZ a  Horthy-rendszer  megdöntéaóért, a proleta-

riátus győzelméért vívott harcban. Az ifjúmunkások, a ma-

gyar fiatalok legjobbjai elévinhetetlen érdereket szerez-

tek a nónet fasiszta megszállók ős hazai  cinkosaik alien  

folytatott brIrcban.  

A  felszabadulás után a kommunista párt fontos fel-

adatának tartotta az ifjúság megnyerését, s nemcsak azért,  

mert létszó íban jelentős részét képezte a társadalomnak,  

hanem azért, mert a párt felismerte, ho,,y  

C  

 

~ i ~ - T 	`i 	• ~ H :  1 : ' 	
~ 44  

    

viszo vát auN.alist$ f;r&a41?1o.mhQzj..  i_  pz°Sial~st. 

,on 4pít6o6nek  24 Ez azt jelentette, hogy  

a párt ifjúságpolitikájának fő tartalma egészen a prole-  

tárdiktatúra győzelméig a fiatal nemzedék antifasiczta,  
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demokr.tikus soelle3ű nevelésének ős egységének megvaló-

sítása volt. A párt arra törekedett, hogy megnyerje az 

ifjúság tömegeit a népi demokratikus forradalom támogatá-
sára, ezért eg;j e3éges, demokratikus ifjúsági szervezet 
létrehozását javasolta a  Függetlenségi Front pártjainak, 

mondjanak le közösen a pártifjúsági szervezetek létreho-

zásáról. 

4aiMgLlig=taaLatigiALULDebrecenben 1944. december 
6-án 

/IIADISZ/. A  M:DISZ a Függetlenségi Frontba tömörült öt 

párt - a Magyar Kommunista Párt /IIKP/, a á zociálde'aokrata 

Párt /SZDP/, a Nemzeti Parasztpárt /NPP/, a Független Kis-

gazda PUldmunkáa és Polgári Párt /FKP/ ős a Polgári Demok-

rata Párt /PDP/ - ifjúsági szövetsége volt. Az alakuló 

ülésen elhangzott programnyilatkozatból vilá;osan kitű-

nik, hogy "... A szövetség erőteljesen síkraszáll az if-

júaágopolitikai s gazdasági érdekeiórt. Elég volt az if-

júságot ért fölónyes vállveregetésből és elég volt abból, 

hogy az ifjúság tehetetlen báb legyen. az ifjúság önmaga 

akarja sorsát irányítani, és nem kór többet a reakciós 

kor dróton rángatott, kivénhedt ifjúsági vezóreiből. 

A De.aokratikus Ifjúsági Szövetség részt akar vállalni a 

demokratikus i•k yarország megteremtésének nagy  munkájából 

és felelősséget jelentő harcából." /5/ 

A NADISZ tagjainak mindenekelőtt dolgozniuk kel-

lett, ez volt akkor is a leghatásosabb eszköz, rogy az 

ifjúsági szervezet tekintélyt szerezzen. Falun élelmi.-

szert gyjtöttek a városiaknak, learatták a hadiözvegyek 
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gabonáját, a széntermelés növelése érdekében önkéntesek 

mentek a mecseki és tatabanyai bányákba, ahol hetekig 

dolgoztuk, tömegszálláson laktak és csak az élelmezésüket 

biztosított_ik. Brigúdokat szerveztek a romok eltakarítá-

sóra, segélyakció keretében felkarolták az országban csa-  
tangoló, bandákba tömörülő fólárvj-arva gyerekeket.  Az  új-

jáépitésből is kivették részüket, az üzemek helyreállítá-

sánál ós a termelés beindításánál jelentős munkát végez-

tek. Programjuk az egész magyar ifjúság szánára vonzó volt, 

s ennek következtében taglétszámuk gyorsan emelkedett. 

_1 vaé zo, ,bannnnem tartott  sok liz*. hadar ooan meg-

bomlott. A  koalíciós pártok ? pártórdekeíkr€ hivatkozva -

egymás utan alakították meg a maguk ifjúsági szervezetét. 

A fő indok az volt, hogy a partok utánpótlást akarnak ne-

velni saját ifjúsági szövetségeikben. Ez a megosztottság 

nehéz helyzetbe hozta a fADISZ-t, amelynek sok vezetője 

és tagja választásra kényszerült. Az ifjúsági tömegek szí-

nára is gondot okozott a megosztottság, az együttműködős, 

az e ;ármás mellett való dolgozás helyett a marakodás, az 

egymás elleni harc került előtérbe. Ekkor  alakult  meg a 

Szociáildemokrata Ifjúsági Mozgalom /SZIK/, a Független If-

júsági Szövetség /DISZ/, a Népi Ifjúsági Szövetség /NISZ/ 

ős a Polgári Demokrata Ifjúság /PDI/ ifjúsági szövetség. 

Ezt a helyzetet igyekezett a reakció is kihasznál-

ni. Sorra élesztette fel a Horthy-rendszer reakciós ifjú-

sági szervezeteit. Ezek a szervezetek hosszabb-rüvidett 

ideig éltek ugyan, s bár okoztak ideológiai-politikai ká-

rokat, az ifjúságot megnyerni nem tudták. 
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A EADISZ tehát jelentősen meggyengült, azonban az 

ifjúság tömegeire való hatása még mindig nagyobb volt, 

mint az újonnan létrejött pártifjúoági szervezetek bárme-

lyike, s továbbra Gem mondott le az ifjúsági egység megte-

remtéséről. Ehhez viszont taktikát kellett változtatni, 

mert  ez a 'A.DISZ égisze alatt nem valósulhatott meg. A de-

mokratikus ifjúsági szerve etekke . való targyaláo után 

1946 tavaszán megalakult a Hagyar Ifjúság Országos Taná-

sea /'YIOT/, melyben a valláoos ifjúsági szervezetet: is 

részt vettek. 

A politikai helyzet változása, a Kisgazda Párt győ-

zelme az 1945-ös választokon s azon törekvőse, hogy a 

koalíciós pártokat háttérbe szorítsa, változtatásra kény-

szerítette a haladó erőket. A Kommunista Párt, a Szociál-

demokrata Párt és a Parasztpárt, a Szakszervezeti Tanács-

coal e t1tt létrehozta a Baloldali Blokkot, amelyhez csat-

lakozott a NIOT is. 

Az új helyzetben az MKP is módosította korábbi ifjú-

ságpolitikáját, kezdemónyezte az ifjúság rétegek szerinti 

szervezeti tömörUlés't, Ennek lett az eredménye a Szak-

szervezeti Ifjúmunkás ós Tanoncmozgalom /SZIT/, az egyete-

mi és főiskolai if júg ráta ;szervezete, a  Magyar  Egyete-

mi, ős Főiskolai Egyesuletek Szövetsége /MEFESZ/ és a kö-

zépiskolások rétegszervezete, a Magyar Nemzeti Diákszö-

vetség /IRTD/. Említést érdemel rég a Népi Kollégiumok Or-

szágos Szövetsége /NÉKOSZ/, melyet az antifasiszta el-

lenállásban tevékenyen részt vevő Győrffy István Iiollé-

gium diákjai alapítottak, az IIKP ős a Nemzeti Paraszt- 
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párt segitségóvel. A parasztifjúság egységes rétegszerve-  

zete az Egységes Parasztifjúság Országos Szövetsége /EPOSZ/  

lett.  

A Baloldali Blokk  törekvéco 11._ Le ~a~;6 Isiczorjtására  
'1- t~~ • b' 	-.:T '. .3, - 	^  •_,~ 	 ~ 	i 	 .  ~ it4pok,  

füldreZorm és 9;77.re:b ,int4ykeca 4 1-0Ii earxe lz;;,7 ,~1~b b,ozt  
c  

lehető- 
~ 

Erre 1948. március 22-őn került sor, amikor a SZIT,  

az EPOSZ, a TIEPESZ, a Diákszövetség és az úttörőnozgalon  

létrehozta a Magyar Ifjússág Népi Szövc,tsegót, a MINSZ-t.  

Ebben a szervecetben a rétegszervezetek megtartották ön-

á1l6ságukat, de a IIINSZ keretében közös munkát végeztek.  

A iIINSZ megalakulásával eldőlt az ifjúságért foly-

tatott harc. A part ifjús á ;Politikájának fő tartalmává .a  

fiatal nerzedók szocialista s^ellemú esznei-politikai  

egységének megteremtése vált.  

A v{olgtárdihtat441 l'iviv,;sávQ1 vdglIAPPnő  narr-rars  - 

$3t  •  / 2  • •  

Megszűnt a mun- 

kanélküliség, a dolgozók gyerekei előtt is megnyílt a to-

vábbtanulás, a szakmai képzős lehetősége, melyhez a népi  

demokratikus rendazor jelentős anyagi támogatást  nyú j-

tott. Javult a fiatalok azociálio helyzete, bővültek a  

sport- és kulturális lehetőségek. T.indez a fiatalok több-

ségében erősítette a hitet, hogy az ifjúság érdekeit a  

kommunista  párt képviseli a legkövetkezetesebben.  

• 	 s. -_  ., 
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A MINSZ rétegszervezeteibe tömörUlt fiatalok egyre  

növekvő aktivitással vettek részt az országépítő munkában.  

A SZIT felhívására az ifjumunkások tízezrei kapcsolódtak  

be a munkaverseny-mozgalomba,  valamennyi rétegszervezet  

részt vett az egyházi iskolák államosításában, jelentős  

politikai munkát végzett az 1949-es országgyűlési vc.asz-

tások előkészítésében. A munkásifjúság, a SZIT tagjaiból  

ezrével nevelődtek ki  a  néphadsereg tiszti karának, az  

állami, a gazdasági és a kulturális élet területének fia-

tal. káderei.  

A,  ri JZ lomfőbb türténe. Isi ér esze a yol ;, bory kö-

z hozta  a  koa:.1uniata 14gthio ;:  	 tö- 

örítet e a a~;o ~iali_;t 

 

raerszrőződősű .._fi_= ol.at.  Bűz e?_  
211=74tata i_ thoz tartozó. fLsér-es kosa utu  ta if- 
;iúcáv:i szövetgén létrehozását. . 

"Olyan ifjúsági szervezetet kívánunk megteremteni, mely  

erős lesz és egységes...  

Olyan egységes ifjúsági szorvezet megteremtésére  

hívunk fel, mely a munkásfiatalság vezetése alatt cg -,esi-

ti a dolgozó és tanuló ifjúság legszélesebb tömegeit, se-

gíti védeni és továbbfejleszteni népi demokráciánk min-

den vívmányát, építeni a szocializmust, vődel.aezni a bó- 

két." /6/  

A.Igagpzó  If~,úD:: > S;övotséí e IDISZ1 szerves foly-

tatjsa volt a NINOZ-nek.  a ko 	,~ ebe ifiúsá.:i :-Hoz=°e.lon 

,lC:nc°+ŰfQkdt Jelen 1tSr tte.  

1950. június 16-18. között tartott alakuló kongresszusán  

íg fogalmc.zta meg pártállása t "A Dolgozó Ifjúság Szö- 



vetsége erejének, egységének, forradalmi ozellenénok leg-

főbb biztosítéka' a Magyar Dolgozók Pártja vezetáae." /7/ 

Az IIDP azt várta az ifjúsai szövetségtől, hogy haza-

fiságra, lelkiismeretes munkára, szorgalmas tanulásra es 
fegyelemre nevelje az ifjúságot. Feladatául adta továbbá s  

hogy az ifjúsági mozgalom hősi hagyományainak szellemében 

erősítse az ifjúságban a szocialista hasa iránti Szerete-

tet, s nevelje a fiatalókat a Szovjetunió iránti hűségre, 

a világ munkásmozgalma, iránti szeretetre. Kiemelt felada-

távó tette a marxista-leniniiitw világnézet terjesztését 

az ifjúság korében. 

A  n ,c vereti eavséa mei tereatósépe tett orŰfeszíté- 

lent s;utonat,.l-usazt volitikeá. ezvaó zet is.  Zavarokat oko-

zott a réteghatások teljes eltUntetésére irányuló törek-

vés, holott az egyes ifjúsági rétegeknek az egységes szer-

vezet létrehozása után is megmaradnak jellemző sa. j' .tossá-

gaik, más ős r az érdeklődési körük, másként lehet és 

kell közeledni hozzájuk. A DISZ-ben a rétegekre speciali-

zált politikai munka meggyengült, s ez nem tett jót az 

ifjúsági szövetség tömegbefolyásának. Nem volt helyes az 

seb, hogy a 3züvetség taglétszámát egymillióra akartál; 

duzzasztani, mert egyáltalán nem rendelkeztek annyi fel-

készült káderrel, amennyi a tagság foglalkoztatását, tár-

sadalni tevékenységét szervezte, szocialista szellemű ne-

velését biztooitotta volna. Ennek az lett az eredménye, 

hogy felhígult a tagság. A  DISZ életében is előkeriiltek 

a formális elemek, az eredményeket nem els3sorban az if- 
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jóságra gyakorolt értelmi-érzelmi hatáson vérték le, ha-

nem a külsőségek, a számok domináltak. 

A DISZ Szerv  -'s 	M  •  . i 	^, •"  

erneny-noz alom  bonts  ozottIlia.  A nyári mezőgazdasági  
munkák idején parasztfiatalok tízezrei vettek részt a  me-

zőgazdaságl, munkamozgalmakban, ifjósági arató- és cséplő-

brigádokat szerveztek.  

Dunaújváros, Komló, Kazincbarcika ős más városok,  

Üzemek bizonyítják, hogy a fiatalokra lehet számítani.  

E városok és üzenek megteremtése DISZ-vódnöksóggel folyt,  

ezrével mentek a fiatal szak- és segédmunkások ezekhez a  

lőtesítnónyekhez dolgozni. Sokan köztiluk családot alapí-

tottak, letelepedtek, építőmunkásokból, segédmunkásokból  

kohászok, vasmunkások lettek, s ma 8k jelentik az ősla-

kosságot. A védnökségekhez tartozott a városok építésére  

szervezett társadalmi munkák sokasága. Hétvégeken a DISZ  

különvonatokat, autóbuszokat indított a védnökségével fo-

lyó építkezésekre, ifjümunkáüok, egyetemisták, diákok,  

katonák tízezrei dolgoztak egy-kétnapos társadalmi mun-

kákon. a védnökség ekkor még többletmunkát, társadal  mi  

segítséget jelentett, de már kibontakozott az a kooperá-

ciós tevékenység is, mely az üzenek együttműködésének  

szervezésőre irányult.  

A mun4averQe yeh. iyc zvezéjoekor ielentjőa tuAlkiit , 

~ 	 r 

egyrészt abban nyilvánult raec , hogy  

~  tt44 mdS esz  

ag&y,elt_g,244321rauxika Sok volt a központi akció, a helyi  
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kezdeményezésekre nem maradt idő. Ennek ellenőre elmond-

ható, hogy a munkaversony akciók is jelentősen hozzájárul-

tak a szocializmus épptóséhez.  

A DISZ naI r erőfeszítéseket tett a parasztfiatalok  

mozgósításáraiis. Számos jó kozde : Lnyezés és eredmény el-

lenére a DISZ szervezettsége gyenge volt körükben. Ezért  

hibáztathatók a párt mezőgazdasági politikásAnPk torzul,:1-

sal, az a türelmetlenség, amely a mezőgazdaság szocialis-

ta átszervezését kísérte.  

k fele ~ fol~ú tani t zote bel sokat tettek a tanulmá-

nyi fogyelam megszilárdításáért, hiányzások csökkentélőért.  

A  munkás és 	.,:isk, 41ai _eatetera I1a4Fatok m9lle  

ratronálókat állított .;,,, hoizy e zzel i htaiAitsőjt„L23.Uecz- 

. z  :, 	 ~ .: 	'_ 	•  ^ 	 A középis- 

kolások számára inditották a "Tanulj többet, tanulj job-

ban!" mozgalmat, mely széles körben elterjedt. A szövet-

ség munkáját azonban nagy mért élben hátráltatta, hogy az  

egyetemeken ős a középiskolákban sokan csak formálisan  

voltak tagjai a DISZ-nek.  

A  D,TSZ tevékerlysérénel , Q hárqpL évében_ ie1Qitős , 

termelési ..5 _tsz? ?' :A. - 

va olta az ér_de véde1_!i 111141cdt. Nem foglalkozott kel-

lően az ifjúság napi gondjaival, oportálotük szervezésé-

vel, kulturált szórakozásuk bistositásával.  

A szervezeti életnek ezen területe 1953-tél egyre  

inkább előtérbe került. Ekkor lépnek fel erőteljesen az  

ifjúság bórezésének rendezéséért, a lányok és fiúk azonos  

elbc rálásáórt. Síkra szálltak az állami gazdaságok, gép- 
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állomások fiataljainak jogaiért,, szorgalmazták a kollé-
giumok, iparitanuló-otthonok rendbehozását. Jelentősen 

változott a sport- és kulturális tev kenysége is. 

Nemzetközi tevékenységét jelzi az a tény, hogy 
1951-ben Budapest adott otthont a Demokratikus Ifjúsági 

Világszövetségnek /DIVSZ/, melynek központja azóta is a 
fővbirosban van. Az Egyesült alaJok koreai agressziója 

ellen fiatalok tízezrei tüntettek, békenagygyűlésen fe-

jezték ki szolidaritásukat a koreai nép mellett. 

I Z  

piai a yajalabegazet,_ t yá 	,_a n : _ 	Az if jüs: gi szövetség. 

a marxizmus-leninizmus alapjainak tanítását tekintette fő 

feladatának. Ezek képezték a különböző szintű oktatási 

formák tananyagát városon és falun, a munkás- 6s a diák-

fiatalok körében egyaránt. Több százezer fiatal a DISZ 

politikai köreiben, tanfolyamain, politikai iskoláin, 

tematikus  előadássorozatain hallott először a marxizmus-

leninizmusról, itt beszélgetett először annak gyakorlati 

megvalósításáról, Ugyanekkor az ideológiai-politikai ne-

velő munkában voltak súlyos gondok és problémát is. A po-

litikai munkát, s a DISZ befolyását nehezítette a szemé-

lyi kultusz elhatalmpsodása. A DISZ-vezetők nem mindig 

tudtak megfeln?.ő érvekkel válaszolni főleg a felsőfokú 

tanintézetekben felszínre kerülő, s egyre inkább hódító 

helytelen nézetekre. A nacionalista-soviniszta nézetek 

elleni harcban nem mindig a helyes módszereket használ-

ták, s ennek következtóben terjedhettek el azok a néze-

tek, amelyek a nemzeti érzékenysóggel éltek vissza. 
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b ifi, , @ 	ónye_,Menőre DESZ  leboozUlto,4, eazű- 

Itet  

a.~ 	veze  
12r.1222.. 	 tali í v, a bur,zsal né - 

t'  utat tal4tajig }.fiúsáfrhoz.  A burzsoá ideológia fő-

leg a tanulóifjúság körében óreztette hatását, minek fő  

oka az volt, hoLy az ifjüsárek ezt a rőtegét elhanyagol-

ta a DISZ.  
A DISZ Központi Vezetővége 1956. rdjus 21-23. kö-

zötti iilősén önkritikusan feltárta azokat a hib kat, me-

lyeket az elmúlt évelvben elkövetett. Ez az elemzős alkal-

mak volt arra, hogy a DISZ tevékenységének új formái és  

módszerei bontakozzanak ki. A politikai helyzet változása  

azonban egyre inkább a revizionista eszr ők Góltáblájává  

tette a DISZ-t, megkezdődött annak felbomlasztása: Az el-

lenforradalom zűrzavaros időszakában a DISZ felbomlott.  

Az ifjúkommunisták - köziilük sokan éppen a DISZ-ben vál-

tak azzá - fegyverrel harcoltak a munkáshatalom megmenté-

séért, an  ellenforradalom szétzúzásáért.  
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ti:zpadalmi_ tevó 	nev,1.te a szocialista hL ~a  sze-  

rQt0űre és •  s. •  

azonban  nG 1 t 1[3ott eaO 	W e..'•YSi.:..í1~ ~~ C-  ~O~t  tVr-  
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A felszabadulás után több mint tizenegy évvel, az 
 

1956. október 23-án kirobbant ellenforradalom népünk tör-

ténelmének tragikus eseménye volt.  

A hatalmukat vesztett magyar uralkodó osztályok  ma-

radványai a revizionista •árulókkal összefogva, az  impe-

rialista hatalmak hatékony támogatásával, kihasználva a  

ozocializnus építése során elkövetett hibákat, a kapita-

lizmus ős a nagybirtok viLszaállitáL ra tettek fegyveres  

kisőrletet. A szocialista megújulást akaró tömegek nevé-

ben fellépő ellenforradalmárok egyre újabb és újabb köve-

telésekkel állottak elő, ugyanakkor bűnözőkből, de gyak-

ran megtévesztett emberekből a tudatos ellenforradalmá-

rok által vezetett fegyveres csoportok alakultak. ?Megkez-

dődött a népi demokrácia helyi vezetőinek, hatalmi appa-

rátusaiban dolgozóknak, az elvbú, nézeteik mellett követ-

kezetesen kiálló kommunistáknak az üldözőse, gyilkolása,  

a lakoseág rettegésben tartása. Ezzel adott nyomatókot  

az ellenforradalom egyre szélsőségesebb követelőseinek.  

Világossá vált, hogy a hatalomra jutott ellenforradalom  

ellen sürgető feladat a  forradalmi  erők összefogása, meg-

szervezőse ős ellentámadásának megkezdése. a súlyos hely-

zetben a magyar kommunisták megteremtették az új forra-

dalmi. központot, a párt új Központi Bizottságát ős a Tor-

radalmi (unkás-Paraszt I0rmányt. A Központi Bizottság,  

melynek élén az Intéző Bizottság állt,Kádár Jánoa veze-

tésével, megkezdte a párt újjszervezésót, a párt új neve  
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után rövid idő alatt a népi hatalodhoz hű erők felszámol-

ták a fegyveres ellenforradalmi csoportokat. Az MSZMP ve-

zetősével megkezdődött a forradalmi erők újjászervezése,  

éo az ellenforradalom okozta politikai, gazdasági ős ideo-

lógiai zűrzavar leküzdése.  

~i ,p írt ú_ji .akulás glaő P llanatitál jcezdve nagy  
f ehet fordítotttaz jf:iúeá'aa,  1956. novemberének első  
felében létrehozta a párt Ifjúsomi Titkárságát, és decem-

berben az Ifjúsági Bizottságot.  

Az  Ifjúsági Bizottság ©s az országszerte rnega1 okult  

ifjúkomnuniota aktívacooportok elsősorban az ifjúság tame-

geineL felvilágosítása ős megszervezése terén végeztek  

jelentős munkát. snnek szükségességéről az MSZMP Ideigle-

nes Központi Bizottságának 1957. március 11-i határozata  

a következőképpen szól:  

"Az ellenség az ország súlyos gazdasági helyzetét uszító  

demagógiával igyekezett saját céljaira felhasználni és  

megtagadtatni ifjúságunkkal az idősebb nemzed6k hatatnae  

erőfeszítéseinek eredményit. Főpapok, akik 13 esztendővel  

ezelőtt még hajcsárként dolgoztatták ezer holdjaikon a  

béreseket, ügyvédek, akik a burzsujok érdekeinek védelmé-

ben  szerezték egykor bórházaikat, most két kézzel szór-

ták az  igóreteket az ifjúság közé, hogy Baját szekerükbe  

fogják őket. Igy  történt, hogy a magyar ifjúság egy ré-  

eze nemi©merte fel, vagy  lebecsülte azokat a nagy poli-

tikai ős ga,zdasúgi vívmányokat, amelyeket a magyar mun-

kásosztály a dolgozó parasztokkal szövetségben a 12 ecz- 



tendő alatt elért+ A fától nem .látták az erdőt, a hibák-

tól az eredményeket 6e a legnagyobb vivrnyt - a nép 

uralmát. 

A párt ós minden magyar hazafi fontos feladata, 

hogy a Hegtévesztett fiatalokat felvilágosítsa az októbe-

ri események valóságos jellegéről. A párt bízik az ifjú-

ságnak anép és a szocializmus iránti hűségében, és min-

dent el fog követni, hogy ifjúságunk tisztán lássa a kö-

zelmúlt fájdalmas eseményeit." /8/ 

Az ifjúság köróben végzett eszmei, politikai óa 

szervező munka.neh6z feladat elő állította a fiatal kom-

munist.. tat. AgL ifjúsigjDozaiban még erősen hatott a kül- 
ym n 	f 

ual3tlta;v revi,7jaogista - nropagand.a hat .3a. j:: fiatalok  
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dmisekr4ciwalgnes tevékenysértet is folytatott.  

Az ellenforradalom fegyveres leverőse után ifjúsági 

rétegszervezetek jöttek létre, amelyekbe ellenforradalmi 

elemek is beférkőztek. Ezek a rétegszervezetek elismer-

ték a Porradalmi bankás-Paraszt Kormányt, a rend mellett 
foglaltak állást, de a jobboldal nyomására erősen hanged-

lyozták függetlenségüket. Minden lehetőséget me gdagadtak 

arra, hogy az ifjúsági rétegszervezeteket befolyásuk 

alatt tartsák, minden  alkalmat aegra ;adtak Orra, hogy az 

ifjúságot megnyerjék a  szocialista állara megdöntésére. 

Ebbe_ ,  a helyzetben a legfontosabb feladat a réteg-

szervezetekben hegbújt ellenforradalmi, revizionista 
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elemek elszigetelőse, majd kiszorítása, és e szervezetek  

újjáalakítása volt. Ezt a feladatot csak ügy lehetett  

eredményesen megoldani,  ha a., ifjúkommunisták egyidejűleg  

szívós harcot folytatnak az ellenforradalom eszmei befo-

lydoa alá került, egyébkánt becaUletec: fiatalok tömegei-

nek megnyerőséért, óo fokozatosan aktíviz:.ilják őket.  

Ezeknek a céloknak a megvalósítása érdekében az újjáala-

kított rétegszervezetekben - a Magyar Forradalmi Ifjflaun- 

kás Szövetségben /MAFISZ/, az EPOSZ-ban, az MDNSZ-ben és a  

megújult I4EFESZ-ben - folytattak sokoldalú tevókenységet.  

A céltudatos munkának meglett az eredménye, a ré-

tegszervezetek idővel megtisztultak az ellenforradalmi  

elemektől, és elfogadták a pát politikai útmutatásait.  

Ennek ellenére egyre inkább érlelődött az a meggyőződés,  

hogy a rétegszervezeti forma nem tudja kiküszöbölni az  

ifjúság megosztottságát, ós sohasem fogja megvalósítani  

az ifjüoág egységét. Egyre nagyobb visszhangja lett an-

nak a jogos igénynek, mely egy egységes ifjúsági szerve-

zet létrehozását sürgette. Az Ifjúsági Bizottság a párt  

útmutatása alapján széleskörű felmórő munkát végzett, ós  

tapasztalatait egy, az ifjúság helyzetéről 0z616 jelen-

tésben vv"sazegezte. Az alapos helyzetelemzős és a külön-

böző rótegazervezetekke1 való tanácskozások, sokszor  

éles vit_ k utón. az =►SZ IP ld.eir;Lo es Közhont . Bj.zotta ilag 
 

1957. YZárcius 11-i határozata az erryaérva konmuni: ta,  

e et lelt ági :  

"Az MSZMP Ideiglenes Közpánti Bizottsága az ifjúsági  

szervezetek eredményei ellenére ne:i tartja kielégítőnek  

~,: PM . .. 



az if j'1sági mozgalom jelenlegi állapotát. Ezért ozüksó-

gesnek tartja - a mayar ifjúság szocialista egységének  

zegtererutése, a magyar ifjúság kommunista nevelésének  

elősegítése ős a párt utánpótlásának biztositása érdeké-

ben - a !Iagyar Kommunista Ifjúsági Szövetség lótrehozá-

sát." /9/ A határozat kimondta, hogy a KISZ a párt ifjú-

sági tömegszervezete, de szervezetileg Önálló. Legköze-

lebbi feladatként az ifjúság politikai tisztánlátásának  

elősegítését, a magyar társadalom előtt álló feladatok  

megoldásába való bevonását jelölte meg.  

A párt állásfoglalása nyomán jött létre a Magyar  

Kommunista Ifjúm z i Szövetség Országos Szervező Bizott-

sága, mely felhívást bocsátott I,i, s harcba szólította  

az ifjúsi,got az ellenforradalom ellen, egyidejűleg köz-

zétette útmutatásait a KISZ--szervezetek megalakításnak  

elösegítósóre.  

A,  KISZ Unnemé1ves zázigbontáaára 1957 árcius , 

- ~ .. 	 ,  • 	a _ 	_ 	•  ~► • 	 '"  •..  került som.'  

A  megalakulás időpontja azt jelkőpezte, hogy a KISZ a  

KIMSZ forradalmi hagyományainak örököse ós folytatója  

kíván lenni. Az MSZMP Központi Bizottsága nevében rook  

Jenő elvtárs köszöntötte az ifjúsági szövetséget, s az  

előtte álló feladatokról igy szólt: "... Legyen a KISZ  

az ifjúság második otthona, tanítsa meg a fiatalokat  

hars%, küzdelemre, felelősségre, vidámságra ős derűlá-

táara. Legyen a szervezet a marxizmus iskolája, ahol az  

ifjúság lelkesedése, dinamizmusa mellett a munkáshata-

lom eszmeileg is  szilárd védelmezőjévé nevelődik." /10/  
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feltett rendkíles óa  elei és rolitil  tej, neve? ómunk4- 

val egytep ve ment vó&be. ,  Gyűléseken ós egyéni agitáciá4  

során, röplapok és mám kiadványok segítségével folyt a  

párt politikájának megórtetéoe, a KZ8Z törekvéseinek el-

fogadtatása a fiatalokkal. Az ifjúkommunisták eredményes 

munkát végeztek az ellenforradalom valódi céljainak  le-

leplezésével, a Forradalmi Munkái-Paraszt Kormány prog-

ramjának megismertetésével, a Szovjetunióhoz fűződő bará-

ti kapcsolatok erősítésével, harcoltak a revizionista né-

zetek éo a felszitott nacionalista szenvedélyek ellen. 

A_KISZ lótre ,tte ii j e_lősg ot__te_a ,o ,t~,kai konaznlí-
d~íc ¢ 

 

Aq_egmrersulását.,  A szövetség vonzerejét növelte,  

hogy nyiltun a párt ifjúsági szervezeteként lépett fel, 

a ag P ISZNTP tekintélyének erősödése, az MSZMP iránti biza-

lom növekedése a KISZ szavának súlyát is fokozta.  

A KISZ-nek az a szándóka, hogy az ifjúság sokoldalú  

érdeklődésének megfelelő mozgalmi élet bontakozzék ki,  

kedvezően hatott. A kertelés nélküli, világos, nyílt be-

széd, az egyértelmű politikai állásfoglalás sok barátot  

szerzett az ifjÚkommunistáknak. A  szervezetek az agitá-

ción és pa'opagandamunkán kövül tov keny részt v :llaltak  

a gazdasági konnzolid<oiában is. Kezdeményezői voltak a  

.iunkafecárelem megozildrdításának, a szocialista munkaver-

seny-mozgalom felújításának.  

AKISZ további szervezeti fejlődését néhol  -  főleg 

az Uzeraekben  -  nem annyira az ifjúság tömegeinek a maga-

tartása fökezte, mint amennyire a KISZ-esek tefeld far- 



dulása, elzárkózósa. Ezek a szervezetek kla lótszámúak 
 

maradtak, öncélú baráti körökké váltak. Felszínre kerül-

tek olyan helytelen, túlzó vélemények is, hogy aki nem  

;jött ela3nek a KISZ-be, az ellenség, ninco helye köztük.  

Az említett káros nőzetek azonban a KISZ-szervezetelemek  

csak viszonylag szűk korét jellemezték, s a szervezetek  

többsége igen egészségesen és erőteljesen fejlődött.  

A rioz alpm megb 	 él ee 	st, tekintyit vivott ki marának a , 

p 
 

Nit •  • •y` •  

   

az tény, Ytwt a ~p~aen4egsinvezéaérs _$zwll 	- 

~_.: 	~ 	•~, 	•.... 	. •: : t N • • f  

   

át,  , A Forradalmi Munkás-Paraozt Kormány rendelete nyo-

mán hatékony intézkedések cz'Ulettek az ifjúság továbbta-

nulása, érdekvédelme, kulturális és eporttevókenysége  

terén, y ez hatással volt a fiatalság egészének magatar-

tására éo a KISZ-bejt való viszonyára.  

A KIS?. I. orezógoe értekezletére 1957. október  

25-26-27-én keriilt sor, s ekkor közel 200000 KISZ-tag  

küldte el képviselőit azzal, hogy vitassák meg és hatá-

rozzák meg az ifjúsági szövetség feladatait.  

Az  or,,  g o értél:ez let ner  á3,2anítot . horrv az el-

tolt . hét hónap munkálas oredr.énve telien mériókbenir,- 

z t~_~,j~„SZ nerrala {#~, ~„,,;,~, helveaségét. A KISZ minden  

Szervezete következetesen támogatta, népszerűsítette a  

párt politikai irányvonalát, jelentős szerepet vállalt  

és végzett az ellenforradalom eszmei hatásAnak erőtel-

jes csökkentés©ben. Az országos értekezlet egyértelműen  

állást foglalt elvi kérdésekben is. Leleplezte as ellen- 
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forradalmi reakció, a  revizionista árulók demagóg állítá-

st, amely szerint a tárcaaalonban az ifjúságé a vezető  

szerep. &Id<í. János, az MSZP Központi Bizottságának első  

titkára felszólalásában egyértelműen leszögezte: "... Mi  

marxisták vagyunk, tudjuk, hogy osztályharc van a vilá-

gon. Azt is tudjuk, hogy a társadat  iat,  egy ország életét  

csak valamely társadalmi osztály vezetheti, és nem kor-

osztály, sem fiatalok, sera öregek, sem ehhez hasonló ka-

tegóriák... Ugy vélem, az ifjúságnak igen fontos jogai 

vannak a  nemzet életében. Nincs  joga  a vezetésre, ran1,  

korosztálynak, de mint korosztálynak joga van arra, hogy  

az új ólat építés 'ért vívott nagy csata első soraiban  

harcoljon. Ez nagy jog, 6o ha ennek eleget tesz - vagyis 

ha a közös célokért vívott harcban az első so;okban kfzd  

munkában is, eszmei-politikai ha=:cbar. is -, akkor a magyar  

ifjúság olyan történelmi érdemet szerez maginak, amiért 

tisztelni ős becsülni fogja őt az egózz nép, az egész nem-

set..." /il/  

Az országos értekezlet hangsúlyozta, hogy a  marrya  

	

131ptig ys4gének ~eíte entózőre töret-a k . 	ö 	ú  

szeryef7. e+.t 1  ta' is t w 	- •`t i s. :_ -1  oninL ~ - a_cs 	l3~oGA..,y in 

_t, a. nóp iránti. hűsé zre 	odaadásra neveli. Ugyan- 

akkor, mint a magyar ifjúság egyetlen politikai szerveze-

te, feladatAn!k tekinti, hogy a KISZ-en kívüli fiatalo-

kat a Magyar NépköztársasAghoz való hűségre nevelje.  

8  KIS-nek, mint Politikai szerv,z2tnek a ls -fOb  

fa1 4a  a  A idQolá ~  i a1 .  no  
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:  T~  •  s  • 	 ^  • 	 at . 	a • 	s  n. 	A mozga- 

lomnak ugyanakkor foglalkoznia kell az ifjsági árdekvé-

delermiel, az ifjúság kulturális, sport-- és szórakozási  

igényeinek kíelógitésével. Az országos órtekezlet ezér t . 

hirdette meg a szervezeten kívüli fiatalokkal való szoros 
 

kapcsolat programját, amely szerint a KISZ-nek együtt  

kell élnie az egész ifjúsággal a munkában, a tanulásban,  

a kultur_iis ős sportdletben egyaránt.  

Tnek megfelelően az értekezlet fellépett mind a  

szekf ~ el7;rk6z...as, ind a KISZ túlzott felha.i gítúaa el-

len. Sokáig vita volt abban a kérdésbe , hogy a KISZ ól-

csapat legyen-e, a kiválasztottak szűk szervezete vagy  

tömegszervezet. Az országos értekezlet egyértelműen ál-

last foglalt mellett, hogy g i.1 SZ legyen forrada.lai, - 

1it -^i tömeg pzervoaet,  amely„ sorai 	örad,~ríti 

'sat  pkik eiTyptórtezok 14liaiya   	észak „team, do1-  

r.i 

•  

is zarkózJ,k  e ~ ~1 ~* szele tg„Qeitol. 

Az országos értekezleten határozták el a takarékos-

sági mozgalom kibontakoztatását, a hasság lecsapolását.  

Ez az akció később jelentős szerepet játszott az ifjúság  

társadalmi szerepének növelésében, az építőtáborok, vc3d-

nöksógek vállalásában. Vállalták a lakás- ós tanterem-

ópítós meggyorsítását, a dunai gátak rendbehozását, 3  

.41116 facoemete elültetését, a társadalmai tulajdon vé-

delnót. Felszólította a szervezeteket, hogy kezdeményez-

zenek helyi közhasznú társadalmi munkákat.  
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Az értekezlet külön-külön meghatározta azokat a 

feladatokat, amelyeket az egyes ifjúfiági rétegekben a ró-

tog, a korosztály sajátosságait figyelembe véve kell meg-

oldani. A legfontosabb ifjúsági rétegként a munkásifjúsá-

got jelölték :.e,amelyre a KISZ megalakulása óta támasz-

kodott. A munkásifjúsághoz hasonlóan meghatározták a pa-

raszt- és tanulóifjúság körében végzendő feladatokat is. 

Kádár János, aki útmutatást nyújtott a KISZ tevékenységé-

nek számos teriiletóhez, egyebek között leszögeztet 

"A KISZ-nek... az ifjúsé iinden lényeges kórdósével fog-

lalkoznia kell, s ezek közé tartozik a szórakozás ós a 

sport io, de ugyanakkor jegyezzék meg, hogy a magyar kom-

uunisták ifjúsági szövetsége a maga egészóben, és minden 

helyi szervezete is  elsősorban  az ifjúság szocialista, 

forradalmi, politikai szervezete..." /12/ 

Az országos értekezlet határozatot fogadott el, 

amely a KISZ programja lett é8 elfogadta a KISZ szerveze-

ti szab-lytatát is, amely megjelölte a KISZ célkitűző-

seit, a KISZ-tagok jogait ős kötelességeit,  valamint a 

KISZ szervezeti felépítését. 

A KISZ I. országos órtekezletónek határozataival 

taggyűlőseken ismerkedtek meg a fiatalok ős ezt követően 

hozzáláttak végrehajtásukhoz. Sok taggyűlésen konkrét 

tervekben fogalmazták meg a fiatalok saját környezetlik 

tennivalóit. Hind többen kezdtek foglalkozni a különböző 

munkafeladatokkal, szálesitettók a munkaversenyt a bá-

nyászatban, as  exportra termelő üzemekben, falun segítő 

brigádokat hoztak létre, a az egész országban kibontako- 
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zott a KISZ c' intev6kenysc3ge•  

Tiegkezdték az alapszervezeti titkárok tanfolyamának  

neguzervezds6t, hiszen az S felkószUlt©égUk meghatározza,  

azt, hogy a szervezetek milyen munkát vegeznek.  

9é1 40éak ltQ t $e1,~,  E romák közül kiemelkedik  

az ífjúsügi takarékossági izgalom, melynek legfőbb ered-

mórye, hogy az a nőpgazdas.g erősit6sének, az ifjúság ne-

velőaének gyakorlati e®zköz6vó vált. Fontos azerepo lett  

az ifjúság kommunista szellemű nevel3sóben, hiszen növel-

te a fiatalokban a nőpvagyon megőrzése iránti felelőzség-

é tetet. A megtakarítások acélszerűek ós haaznothajtóak  

voltak. A mozgalom leleményesen, öntevókenyen c;s ma ximá-

lisan kihaozmAta a helyi lehetősógeket, arra ösztönzött,  

hogy takarékoskod jallnk a pénzzel,  ;.,az idővel, az anyaggal,  

valamint arra, hogy a legjobb takarékosság a fegyelme-

zett, jó munka, az önköltsóg csökkentése, a ter:aelékeny-

sóg euolóse. A tóvesen hulladéknak nevezett másodlagos  

nyersanyagok gyAtéoe jelentős megtakarítást eredmónye-

zett a népgazdaságnak.  

Jelentős eredmőnyeket Crtek el a KISZ szervezetek  

a "20 órás" társadalmi munkaviozgalomban. A KISZ-tagok ős  

a Szervezeten kívüli fiatalok több millió munkaárát dol-

goztak út-, vasút-, iskola-, lakóház-, tanterem-, sport-

pálya építkezősed, mocsarak lecsapolásán ős másutt.  

Az íSZMP VII. kongresszusának tiszteletőre kibontakozott  
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"Szooialiata Munka Ifjú Brigádja" mozgalom keretóben a 
 

címre pályázó brigádok,  tagjai vállalták, hogy szocialis-

ta nádon dolgoznak, tanulnak és élnek. A csepeli ifjú-

munkások felhívására szólefedett a "Sz 	Ifjú leatere"  

mozgalom is.  

vezetek I  • $ S, 1  • • M' • S  „ S 
 

r~t 

tette nunk$omnáit.  Védnökséget v.11alt a második ötéves  

terv legnagyobb beruházása, a Dunai Cement és Mdozmű  

építése felett. A DON felépítését de  üzembehelyezését az  

egész magyar ifjúság ügyóvó tettc,k azzal, hogy nemcsak a  

kooperáló vállalatok, de mellettük az építőtáborozó egye-

temisták és középiskolás diákok is felelősséget éreztek  

a vállalma tel jesítéséórt.  

~ 

ft  •  . 	• a  

4páaQt.  Az egyetemiuták és középiskolás diákok két-  

két hetes turnusokban vállalták az önkéntes társadalmi  

munkát. Ennek eredményeként több százezer köbméter föl-

det termeltek ki, több kilométer hoaszúságű csatornarend-

szert építettek ki, s több ezer kataszteri hold vált ter-

mává. Ennél azonban sokkal jelentősebb az az eredmény,  

hogy mennyit Seilódtek, aggdac adtak öntudatban, emberi , 

:: 	Y: 	 } 	•  	 1;. 	fia': 	_ 	' ••n 

A táborokban munkafegyelemre, a fizikai munka megbecsü-

lésére nevelték a fiatalokat. A hunsághoz hasonló tábo-

rokat szerveztek a Duna sziget:Uzi gátépítésénél is.  

A vállalkozás növelte a KISZ beca'aetót a társa- 
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dalon, a párt, a szülők és a fiatalok előtt egyaránt, bi-

zonyította, hogy a társadalmi munkában való közös róozvó-

tel egyik legjobb formája a fiatalok kommunista szellemű  

nevelésének, A  ,fairbikai-t4rsadalmJ m nkLAkni I azóta is , 

• 	V 	—s 	• 	a o 	a. 

rik az  letet, :iunls t, elala ered _, dayeink t tOo 	ép- 

tdkel,tk..  A KISZ KB ezért is döntött ügy, hogy minden év-
ben megszervezi az építőtábor mozgalmat, melybe a diákok  

minél nagyobb tömegeit kívánj. bevonni. Ezek a kezdeti  

évek aia ozta aeg a  következő  4vtizeűék töiaegméretiú  épf-
tőtáborozását.  

VaAncz YISZTIP VII.  kgasazgsának t$,g&te eté- 

ESL . 
 AA'  HS at  t 

   

srGba,s,  i paymi kc etóbe  fo lta a ::unkai  a tanulás  ée  
a egalp Ű Jmlturjlt gltülté@éve. kaRcs9la<to@ tgn Lva-

=fat,  A  próba meghirdetésekor a  KISZ KB legfontosabb  
célja az volt, hogy a mozgalom tömegméreti legyen, s  

ezért nem csak kevesek szálra elérhető  feladatokat je-

lölt meg. A reális oélkitUzóseknek köszönhető, hogy az  

akció valóban  tümegmóaretűvó v'.lt, s a kezdeti eredmények  

arra ösztönöztök a KISZ KB-t, hogy a mozgalmat tovább  

fejlessze. Az új kiírás is nagy sikert aratott a fiata-

lok között, a mozgalom a KISZ szervezetek nevelánunkájá-

nak fontos eszköze lett. ''eg8Zűnt a szervezetek életének  

egyhangúsága, vál tozatozabb ., az ifjúság széles tömegei  

előtt vonzóvá tette a mozgalmi életet.  

AISZ  ++ 	 .  :t.  . 	 +.  _ *  _  ~►' 	r  t for-  

att  . }_faukgiatalgl_jklattotlamMkaa, A paraaztfia- 
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talok döntő többsége KISZ-en kívüli volt, ezért elsődle-

ges feladatként ezeknek a fiataloknak a regnyerését, a  

KISZ mollé való felsorakoztatását tekintették• 1'Ieg kel-

lett alapozni a falusi fiatalok köréban a közösségi gon-

dolkodásmódot, létre kellcdtt hozni az egyénileg dolgozó  

parasztfiatalok és a ter2el5 .zövetkezeti fiatalok talál-

kozóit, az egyénileg dolgozó parasztfiatalok látogatásait  

a termelőszövetkezetekben. A termelőszövetkezeteken belül  

el kellett érni, hogy a fiatalok rendszeres pénzelőleget  

kapjanak, hogy a fiatalok föld nélkiil is a termelőszövet- 

kezetek tagjaivá válhassanak, illetve vonzóbb munka- te  

életfeltételeket kellett teremteni. A szövetkezeti agitá-

ció érdekében felhasználták a XISZ politikai oktatási  

formáit, a sza!!tanfolya-aokat és ozakelőad sokat, a pa-

rasztfiatalok téli gazdagági tanfolyam  t. A kollektív , 

Lleisx2211112,1AaalaitiffilaiLlutqatialLatilikak a Moil.-

sen zé _z  t r~unl  t artotliiii,. Ennek érdekében fejleszte-
ni kellett az önkéntes :ifjúsági segítóbrigádok munkájá-

nak hatékonyságát a sokoldalú közhasznú munkák elvégzése  

érdekében, ezekbe nagyobb számban igyekeztek bevonni a  

szervezeten kívüli fiatalokat és a munkát is egyre job-

ban egyeztették a községfejlesztési tervekkel;  

A mezőgazdaság szocialista szektoraiban is fellen  

dűlt a fiatalok munkaversenye, új, korszerű munkamódsze-

reket vezettek be a növénytermesztésben s az állatte- 

nyésztősben egyaránt. A  mezőgazdaság szakemberekkel való  

ellátására felhívást adtak közre, ösztöndíjak létesíté-

Bővel egyre több fiatalt küldtek a felsőfokú mezőgazda- 



38  ~ 

.ági technikumokba és agrár főiskolákra. A termelőszövet-

kezeti mozgalom fe,;lesztósének befejezésével fő feladata  

lett a KISZ-nek, hogy aktívan vegyen részt a termelőszö-

vetkezetek politikai, gazdasági megozilárditású"ban.  

Az ifjúsági Üzövetség egyre nagyobb gondot fordí-

tott az eszmei--politikai nevelőmunkára. Az alapozervezeti  

vezetők és aktiviAűk számára létrehozták a "!iarxizmus-

leninizmus alapjai" tanfolyamot, amelynek tematikáját a  

párt adta. A KISZ-tagok és a KISZ-en kívUli fiatalok ré-

szére szcrveztók meg a politikai körmöket, "A világ térké-

pe előtt" köröket, az Ifjúmázi Akadémia előadás-soroza-

tot.  Ezeken a foglalk -zásokon fiatalok százezrei ismer-

kedtek meg az alkotó marxizmus eszméivel, az aktuális  

kűl- ó3. belpolitikai kérdésekkel.  

Az MSZP müvelődéspolitikai iránjelvei nyor ►an ki-

szélesedett a KISZ oktatás rendszere, korszerűbb formá-

kat és eszközöket használtak fel. Továbbfejlődött  as  agi-

tációs :inka is, fokozottabb szerepet játozottak a fiata-

lok nevelésében a  KISZ önálló lapjai, a Magyar Ifjúság,  

az Ifjúkommunista, a Világ Ifjússága, az Ifjúsági  : igazin, 

valamint a rádió és televízió if jági osztályainak mű- 

sorai.  

A Si ' A  n.aa,l.$munká.i4itiiaB3udZIéiatial . irs?sitette~,.  

. .  ~► 	° ' 	_ 	•  ~ 	s._. - 
 

• ~ qg_Ax4Qhóben a  

gIA;  SsiqpNW_ z gntta5aLlislal időre ne.Bjzindr,Q "ate  

lAllyak.s_..a..tiatioslammkolia_.m61sAtQaslgiata,lS?ls. o :~ az tti-  

r 	ii -ben  várgett moimkit. Az egyes ifjúsági rétegekkel  
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kapcsolatos határozatok arra ösztönözték az alapszerve-

zeteket, hogy a fiatalok igényeinek ós érdekeinek megfe-

lelő mozgalmi életet alakítani  ak  ki. 

kkilzApiskolai KISZ r  itArtr e_tek_malk_á_i 'bmi kibenta- 
ozott _ a .. 1 { án Ga örv da az if 1 ko nista ivóba, ame-

lyek a diákok foglalkoztatására sajátos követelményeket 

foglaltak  maovkban. A próbarendszer bevezetése rendszer-

be foglalta a középio olai KISZ nevelőmunkát és fellendü-

lést hozott a középiskolák mozgalmi életében. Az egyéni 

és  kollektív  kezdeményezések változatosabbá tették a p é- 

bókra való felkészülésit, eredményesebbé a követelmények 

teljesítését. 

Dinamikusan fejlődött a KISZ munkája a testnevelé-

si és sportmozgalomban. Az Országos Ifjúsági Sportbizott-

ság által sizervozett aportvorsenyeken az ifjúcár; százez-

res tömegei vettek részt. Továbbfe j leoztették a falusi 

ifjúság szpartakiádjának versenyeit, megszervezték a Béke 

ős Barátság Ifjúsági Sportünnepélyt, a3 olimpiai jelvény-

szerző versenyt. A tömegsport fejlődése sok új vezetőt 

igényelt, s ennek kielégítésére több ezer fiatal szerzett 

alapfokú, s egyre többen közép- illetve felsőfokú  sport-

vezetői oklevelet. 

+-. 	• 	• 

    

• • 

   

        

         

artá4a.  KISZ első kongresszusún felszólaló Kádár János 

jogosan állapította megy e... feladatát jól tölti be a 

Magyar Kommunista Ifjúsági SzövetsóE. 	nagy nyeresége 

népünknek ós a ko:juunizmus eszméjének nagy győzelme ha- 
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zánkban." /13/ Hangsúlyozta, hogy a további fejlődés út-

ja az, Ifi. a "... KISZ álhatatoaan hirdeti szocialista 

igazságainkat, nagyszerű építő céljainkat; ha állandóan 

kezdeményez a szocialista munka és az alkotás frontján; 

ha minden akciójába ős mozgalmába bevonja az ifjúcúg leg-

szélesebb tömegeit." /14/ 

Ezek a szavak heghallgatásra találtak az ifjúság 

körében. Tovább fejlődött a szocialista brigádmozgalom, 

új munkaversenyek, felajánlások születtek, melyek a  ter-

melékenység ewe1óséti  a gazdaságosabb ter^elóst -  yiloJ.bG:..L 

ták. Tovább folytatódott a vódnökaégvállalís, melynek 

jelszavas "ott segitsünl:, ahol a legnagyobb szükség van 

a fiatalok tettrekószaógóre, leleményességére, az ifjú-

kommunista rohammunkára" volt. igy vállalt védnökséget az 

ifjúság a vegyipari bofuházások de  rekonstrukciók, az alu-

mínium-, a gy6gyasergyártás ős a földgázprogram, s az eh-

hez sziiksóges szakemberképzés, a Dunai Kőolajipari Válla--

lat felópitésóórt, a Tisza II, Vízilópcnő viztároló jónak 

és csatornarendszerének megvalósításában. A beruházások 

határidőre történő megva"'_áettása órdekében kiemelt ipar-

ágként kezeltók az építőipart. Tovább folytatódtak a már 

hagyományos  égy; népszerű társadalmi munkaakciók. , .3zaporod-

tak az építőtáborok, melyek a mezőgazdaság igénye alapján 

most Lás a gyümölcs-.65s zöldségtermelésben segítették a 

betakarítási munkákat. Az  őszi mezőgazdasági munkák mie- 

lőbbi befejezése érdekében diákok ős katonák ezrei 3egód-

koztek és segédkeznek ma is a szövetkezeti parasztságnak. 

Az 	a7 , 	.3t 	t 	H 	 i, 	•  1 
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í117.t  ,~C az jf j daiie társad~l  

pgocialista neyel.éséhezf  Segítette ós ösztönözte a fiata-

lokat abban, hogy megtalálják életcéljukat a mankában, te-

vékenységük során felismerjék a közösségi ós egyéni érdek  

összhangjáto  magasabb fokú szakisai és általdnoa rrüvcltsé-  

get, nagyobb tudáot szerezzenek.  

}ovávb,ge jlődöt  t óit eTtjL .. 
  

tev.ékenyedmi  mely  az ifjúság sorsáért érzett felelőnzé-  

gének kifejezője, a szocialista nevelé© eszkUze. Az ifjú-

sági szövetség érdekvédelmi tevékenységének tartál.m,a; a  

munkásosztály hatalmának erősitóse do  védelme, a népgaz-

daság fejlesztősének segítése, a azocia.linta tudat kia-  

lakitáaa, az ifjúság élet-, munka- s  tanulási ős nevelési  

köri2l ményeinek ja vitása. A  tar8adalom érdekein belia az , 

tí•r 	 . 	 r z 	r 	 y+ 	_ 	~ 	' s  I i. _. 	3 . 

2.1ali.-Ui.a; f,;Llagraaalentkeznek. va=  i= X nar'vab,,=-  

dg e'=azak- F staiiksér'.letek- 	°" Jt...3c  a igrolada;at goz-  
• r  s  i. _ 	• •  : ~ ' .  •  : 	. 	.  } ,ti•  •  •' ~  • 	• • ~ 	. 	'(.  • .  ~. -t  a  

na; ii7ényfi jtözsitt e  A BIS2 felad t;, hatZr  L  oZIAd;..1-61?1gjou  

1 1  

 

Q.•?.~1i1.—  

   

tszr_ 	?lrii_-úsdokek a viá* A hatékony érdes vődelni .'un- 

ka egyben feltétele és kifejezője a !ISZ szervezetek Un-

állóságának, öntevékenységének.  

K 
~, 	. 

^ 	~.L 	~ s 	!. 'L _ 	• e 	~. . 	bt .!.  ~ 	Y ~. ' - 	- . 	 r  

~  

® 	` 	 ~• 	s 	~ ~a c  •  ti  ~ -  . 	•  ~ ^c~~ 
t. 
~,Ott  

tZ nWc eU-en. ~erés r~ zth~lss?214 1a7la~ttif3úr3~r 3 0-  
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gos 4mieinSk érvényesítlWAE,#j, Tulajdonképpen annak  az  

alapigazságnak szereztet; érvényt, ho gy  aki többet ad a 

társadalomnak, az többet is kapjon tőle. 

Az üzemekben, hivatalokban, az álla : li mezőgazdasági 

üzemekben a`KISZ a szakszervezeti szervek útján együtte-

sen látta - ős ma is látja - el az ifjúság órdekvédolnót. 

A termelőszövetkezetekben a KISZ szervezetek önállóan 

látják el az órdekvádelrii feladatot, támaszkodva a szö-

vetkezeti törvényre, a szövetkezeti denokr' .icia adta jo-

gokra ős lehetőségekre. A középfokú tanintézeti KISZ 

szervezetek érdekvédelmi tevékenységüket az iskolai párt-

sz:rvezetek irányitával látják el. Megkülönböztetett 

figyelmet kapott as iskolából kikerülő fiatalok elhelyez-

kedésének, a munkába álló és a pályakezdés gondjaival 

küzdő fiataloknak a segítése. 

A KISZ nemzetközi tevékenysége tovább erősödött. 

Különösen jó kapcsolatok alakultak ki a szocialista or-

szágok testvérszervezeteivel. Aktívan támogatták a Demok-

ratikus Ifjúsági Világszövetség ós a Nemzetközi Diákszö-

vetség harest a béke védelméért és 'megszilárdításáért, 

a nemzeti függetlenség kiviváaáért ős megez ősitóséért, a 

régi és új gyarmatosítás ellen, az ifjúság jogainak és 

érdekeinek védelméért. Az Amerikai Egyesült Allamok viet-

r n4  beavatkozása erős reakciót, tiltakozó hullámot vál-

tott ki a  magyar fiatalok körében. A párt meggyőződéses  

internacionalista szellemben tudta konszolidálni a ma-

gyar társadalmat, o benne az ifjúságot. A párt példamu-

tatása, meggyőző szava, nevelő ereje ebben a  tekintetben  
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is hatalmas erőket saabaditott fel. A "_r_4dQljiijr - 
 

rialiZnust" al;ció_Zika.LLIWLettyeIj,tn A BISZ tdrténeté-  

b~n~, a.neZy ú~v eai~etett .~8  n8tt ri<~nnk m1att Qzpzárros mé- 
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elkagana4- 11:410a AZYJA en memnozd ui 	~júaá' Azf- 

júságban eleven erőként élt a szolidaritás, nem kellett  

mást tenni, mint az élére állni, megfogalmazni a jelszót.  

Figyelemre méltó, hogy a !ISZ:-nek volt képessége, ereje  

évekig új és új kezde vényezésekkel felazinen tartani ezt  

a mozgalmnt. Egyszer kerékpárakció, 	tranzisztor- 

-akció ós a fiatalok pénzéből ezrével ment a bicikli meg  

a táskarádió a harcolö Vietnamba.  

A nemzetközi ihletésű mepozdulAsok nem helyette-

sithetik a hazai feladataink megoldására hasonló dina-

mizmussal mozgósító akciókat. Sokkal könnyebb harcba  

vinni a fiatalokat azzal, hogy "Vádoljuk az imperializ-

must", hogy tiltakozunk és eléc,etjük az amerikai elnök  

papírból kószftett figuráját, :Lint azért, hogy emeljünk  

egy százalékot a ter.elókenysógen vagy javítsuk a  minő-

séget.  

Az Útkeresősbenaz a felismerés segitett, hogy a  

magyar társadalomban hallatlanul felerősödött a asocia-

liata demokrácia kibontakoztatásának igénye. A "Szót kér  

a KISZ-tag" akció, amely talán nem érte el a azolidari-

tási megmozdulások hőfokát, de mégis cook hatásos kez-

deményezósnek bizonyult. Ezzel tulajdonképpen arra bíz-

tattuk az ifjúságot, hogy legyenek részesei saját viszo- 
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nyesiklakítáar ,' ik, mondják el v áleniónytiket bármiről, ami  
őket foglalkoztatja. T  1  . ._ehb 1. a uolit1 I j, yAjcezot-

erekedett ki  

m{ IfJ ;R~' ~{ Iícgol~• rfi$ iná~merá lap t, Ihat„ iuk, io 	nem- 

go  •ll.odr sát formáló KISZ .14k0.0r. 6.1.Z.111-1/21Ct Addig  

sokan úgy rangeorolták maszekban az ünnepeket, hogy március  

15. a nemzet ünnepe, március 21. a kommunistáké, április  

4. meg hivatalos álla711 Unnep.- Azóta nemzedókek tanulták  

meg, hogy ezek a történelmi erienények elválaszthatatlanul  

kapcsolódnak egyteáshoz, _`rogy  egyik a másik nélktil nem  

érthető meg, & ne:izedckeket tanított meg egyre korsze-

rűbben ünnepelni. 	a kezdetén sem egyszer1 kultúrműso- 

rok voltak, hanem olyan, egyszerre ku?turdlin és politi-

kai események, ahol a dal, a vers összecsengett az új  

felfogásra fogalmazott Unnepi beszéddel. Ezek a tavaszi  

Ünnepek egyre határozottabban mertók vállalni azt, hogy  

történelmét ürügyén sem ünneprontás mindennapjainkról be- 

szélni.  • ~ N 

 

~ y ••_._t t  n tot . tottQ? ~ - 

   

Quszesekóben mgalaatha#sJ t'-1ia  liogy  maritagJo1-  

te/t t~aennéav- c:v__ aZa_t.  
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Eredmé-

nyesen mozgósította a4 if  ju.ságot 4 szocialista társada-

lom alapjainak  lerakásával Á8 teljes :t'elópítősének meg-

kezdésével kapcsolatos feladatok végrehajtására.  

-  . 	_ 	a , 	.  ~_  .  u i  • . 	' 	•... ~ 	 ~  • 	• '  " !~~— 

t«rgzda? _munk. osztaV'F3z0rke?.e~e,  e jlc3dtlikr_.tszpg-  

laiii d3 triladija 	 Egész népgazdaságunkban 122B1-  
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kodóvá vált a terhelési eszközök ozocialista tulajdona,  

szilárdak lettek a szocialista ter::elósi viszonyok.  

A pártnak ozenbe kellett néznie az új helyzet új kárdé-

setvel, áa ki kellett jelölnie a további előrehaladás  út-

ját, ki kellett dolgoznia azt az új ifjúságpolitikát,  

mely az ifjúságot a párt nellá sorakoztatja fel.  

KI ecz or  bexLis kdtek a táreadalo s  

p rbon  aaáá iónyei  .ja Túl sokat vállalt magára,  

s ennek oredményel: cint nem di y erenci áltan, a kiilOnbti z ő  

ifjúsági rétegekhez igazítva vőgezte nunkáját •  Jogo van  ~e-

rült fel a KISZ-szel szemben, hogy tev'Skenyságót az ifjú-

ság kiilön26lc korosztályainak áo rőtegeinek sajátos holy-

zetáhez igazítva végezze.  
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lab lmlitikal.clannbgyyil  

a/ NyUEatl 04i4M0AC'14D4  

Az 1968-as óv nemzet 	eseményei Mien kót lénye- 

ges momentumot érdemes kiemelnünk, melyek felkeltették am  

ifjúság iránti érdeklődést. Azok a történelmi eaemónyek,  

melyek Nyugat-Európábah illetve Csehszlovákiában ját- 

szódtak le, imaét azt bizonyítottak, hogy 	ju 	$ 

jársada1omAer*_6rzókenvebb,,_le,d 1=2UM1bb : UM ii knz  

leginkább befolvásolhaA6 r&sze,  a éppen ezért nem mind-

egy, hogy a negatív hatásokra mennyire tudjuk felkészí-

teni, mennyire tudjuk veliik szemben immuniasá tenni az  

ifjúságot.  

1968 tavaszán Nyugat-Európa egyetemein és főisko-

láin a diákság addig olkfilmi  megmozdulásai olyan jelen-

tős harcban robbantak ki, helyet a társadalom szél-a ré-

tegeinek rokonszenve kísért ós fc3leg a munkásság támoga-

tásával minisztereket buktatott meg ős fontos követelé-

sek teljesítését vívta ki.  

• . _ . 	w 	~ s ~ R 	z  , • •  N•  	s  u_a  r em  

lenség a tf3rt6neloL. ;.ainmd,án‘  annál is inkább, mivel a  

m._isodik világháború befejezése 6ta ezek a mozgalmak bi-  

zonyit j ák leginkább az ecj etenek raélyl118 válságát. A fej-

lett  kapitalista országok egyetemeinek elavultsága nem-

csak a tudományt és az ipart ;.íl.litotta nehéz  helyzet  

elé, hanem az órtelmisfgi ifjúságot is. Az egyetemi ta- 
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nulmákyök be ejezóse utáni elhelyezkedés, a további tudo-

mányos fejlődés lehetőcége a hallgatók szóles tömegeinek  

problematikussá vált. Az egyetemek otruktúrájának, okta-

tási rend©zerónek korszerűsítése, modern laboratóriumok-

kal, tantermekkel, könyvtárakkal való felozerelése nem-

csak a diákokxii k, hanem a professzoroknak is jogos köve-

telése volt. Ezeket a problémákat csakis a kapitalista  

kormányok oldhatták volna meg, azonban ezek gazdasági ós  

kulturális politikáj ától na értékben függött a megvaló-

sítás. Igy a d i ,ti ,sí közvetlenül ó dekelttá vált a  min-

dennapi politikai kérdóaekben. 	 . 

_A kormányzati rendszer rÚYáGLra írtak az ódon, te-

kintélyelven alapuló struktúrzit, a főiskolai hierarchia 

bónitó nyomását, a politikai nőzetek szabad megnyilvánu-

lásának elfojt -  sát, a rószvótelük nélkül működd fegyelmi  

bizottságokat, a  demokrácia  hiányát.  

A  diákság ; indenre kiterjed; ejlenzói:i m€ zatart4-

pdt a rAgkció erei _:a_Iátoo esziöze ,ve]_ irv okeptek  

11  letartóztatácoL ovit t 7L bb nzZtpttak,  a haroi a t.  

A szorosan vett egyetemi problémákat mindinkább kiszorí-

tották a bel- és külpolitika kórdései, az egyre fokozódó  

politikai harc a burzso:.v társadalom általános válságát  

tükrözte*  

g...nret etili k Ji. .2 adó m 	igai sorfél e_ ©az ieára- 

s.. ~ 	• s  e 	M c 	*Os q _  s~ s t  c _.  •  

 

glií1.d.emsatra<tizr:u.tstól ős sovinxznuntbL.  Barátsággal kö-  

zolodtek más orsz-t .ok diákságához, ozembefordultak nin- 



denfélo fajelmélettel. Bátran dintettek a vietna__:i nép  

igaz Ugye mellett, szolidaritást vállaltak az egy etoriei-

ken tanuló azínesbőrű diákokkal stb. Mindez közelebb hoz-

ta a diákság gondolkodását a munk'..sosztály eszmevilágá-

hoz. Nemcsak  az eszmék, hanem a sorcuk is közeledett, hi-

ezen a diákok zöme nagyon nehezen teremtette elő a tanul-

náayi évek idejére az anyag ;i alapot, s ugya:.akkor nem  

látták biztosítottnak jövőjüket a kapitalista tárcadalom-

ban. Nem a vagyonukból vagy az öröksógb31, hanem a munká-

jukből akartak mególni, ehhez viszont munkaalkalma ra  

volt eizUksé ük, épp úgy, mint , a munkásoknak. Tulajdonkép-

pen  ez az alapja a diákság közeledésének a munkásosztály-

hoz, s ez magyarázza azt is, hogy az e ;; eterai ifjúság  

non határolta el magát a munkáeifjúságtál •  

8 mozgalom elfojtása isisert, a reakció erői karha-

talommal szétverték a diá mozgaImat,. melyen belül kiéle-

ződtek az ellentótek, igy a végére elvesztette egységét,  

o ami talán legérzékenyebben érintette, az, hogy elvesz-

tette a munkások támogatását, mely a zűrzavaros eszme- 

áramlatból végül is csak egy balon kalandot  látott. Jogo-

san vetődik fel a kérdés, isiért éppen az egyetemi ifjú-  

Ság reagál ilyen hevesen a társadalom ollontmondáaaira?  

A; if:iúnár e vre inkább tudatában van  annak. hogy  

it r_éto t J é vieol-  a tárnadal  mban. Enzisztenciaisaq  

Nozaasi  szabadsága  

dB $ tQbbbér Uiraadalni szárps.wz~„r  á®  an?sran imyar_i  

bajamténQlL  IEö4Ajatati.  Az állam ezzel a réteggel szemben  
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elnézőbb, non lép fel olyan erővel, mint  a munkások ellen,  

többek között azért nem, sort az uralkodó oszt-ly a maga  

fiait vagy leendő kiszolgálóit látja bennük. Elméletük  

szerint 0  származás eleve dAorminaia a molitikához,  

társadalmi rq ezerhez  yalá hozzáállást.  Nem számoltak az-

zal, hogy "Bár a diák ezer szállal kapcsolódik ahhoz a  

környezethez, amelyben felnőtt, mégsem mondható k  hogy már  

"beilleszkedett" volna a kapitalista társadalomba. Már a  

középiakolisoknál meg lehet figyelni - ős ezt számon vizo-

gálat bizonyította -, hogy a "társak közössége" jobban  

vonzza őket, mint a családi még inkább áll ez az egyetemi  

hallgatókra.. 3z azt is jelenti, hogy legalábbis átmeneti-

leg óa a diákok egy részénél fennáll a politikai mobili-

tás lehetősége Is." /15/ Ez tehLt azt jelenti, hogy a  

polgári környezetből jött fiatal néha ösztönös lázadás-

ból, néha a társadalmi jelenségek tudatos foliaoeróaéből  

azembefordv1hn ,t a acaládban megszokott értékrendszerrel,  

és nem fogadja el a csaláki által követett politikai  

irányvonalat. A kapitalista országok azon törekvése, hogy  

a diáks:iLot távoltartaa a politikától, nem hozhatott  

eredményt, hiszen a diákság naponta érezte a társadalmi  

rendszer ellenmondásait, s főleg azokat, melyek az élet-

körülményeiket nehezítették, reményeiket pedig egy jobb,  

gazdagabb ólat utáni vágyukat kilátástalanná tették.  

A kanital ista_ tyírsadal om v tozáoaira reagált a diáksás, , 

óra ezt a,_reaaáljist részben lehet mararázni tára a  , 

•  
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b/  huzzaoki 2f11.12.04$46 ile2l41gLal jLal.ápa  

StPatitizloYdtasában..12,62-haa  

~ vezető tőkár országokban kibontakozott társa Malmi  

válság mellett az 1968-as esztendő a szocialista országok  

szánáru is teremtett válságos helyzetet. Az 1968-as év  

csehszlovUkiai eseményei a csendes ellenforradalom néven  

kerültek be a történelembe.  

A szocialista országok társadalmi, gazdasági meg-

szilárduldsa eloszlatta azt a tévhitet, hogy a népi de-

mokratikus országok csak átmeneti jellegz:ek, világossá  

vált, hogy  tartós rordszorek, s ezeknek a rendszereknek  

erőszakos üton való megdöntésére nincs lehetőség. ^z a  

tény arra késztette a burzsoá teorotikusokat, hogy az ed-

digi politikát átértékelve új koncepciót dolgozzanak ki a  

szocialista országok ellen, molynek formája _-iás lett, a  

lényege azonban nem vütozott. gg a nolitikít a hirte-. 

lena_.Axőszakos leszámol h l _e t a belső Változtat sokra  

U2  

  

.,u  

   

telastiiallAkaL Az  amerikai  "szovjet szakértők" egy cso-

portja azt hirdette, hogy "A kommunizmus elleni harcban  

nem hidrogénbombák, nem szélesebb körü és hatékonyabb  

kómhlózat, nem szigorúbb állanbiztonoál t frvények kel-

lenek, hanem olyan  eszme vagy saját eszméinek összessé-

ge, amely na:yobb jelentőséggel bírna számukra ;s a világ  
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más népei szárdra, beleértve azokat is, akik ma a kommu-

nista tömbUn belül vannak." /16/ azaz üj idcológiúra van  

szükség, mely a  kapitalizmust  vonzóbbá tenné a viliig dol-

gozói előtt, mint a szocializmust, nemcsak a kapitalista,  

hanem a szocialista országokban is. .finnek érdekében eze- 
•  1 1 	•  

ÉH persnektíváíának nephamiettására. ,  ilindenekelőtt a mun-

kásosztályt igyekeztek megnyerni terveiknek, ezért a mun-

kásmozgalom soraiban a revizioni.:rrst, az opportunizmust  

igyekeztek feléleszteni. Ktllönböző alternatívákat d111-

tottak a szocializmussal szemben, azonban ezekből hamar  

kitűnik, hogy a kapitalizmust ajánlgatj ,k, kicsit átala-

kítva, kicsit modernizálva.  

Egyik alternativakónt a j erPencici  plm6letet  

ajánlgatták, melynek lényege az, hogy a szocializmus 68  

a kapitalizmus fejlődésük során találkozni fognak, s a  

fejlődés ered_ lénye egy új társadalom lesz. Szerintük a  

szervezett kapitalizmus ős a demokratikus szocializmus  a 

fejlődés során egybeolvad. Ennek az elméletnek a burzsoá-

zia szánára van egy roppant kellemetlen feltételezése,  

mégpedig az, hogy feltételezi a kapitalista rendszer vál-

tozását is. Éppen ezért ez az elmélet nem  lett népszerű  

a. burzsoá politikusok és ideológusok között. Az  ó elkép-

zolóoüknok jobban megfelel egy olyan ideológia, mely  a 

kapitalista társadalom változatlanságát, állandóságát  

hirdeti. Ezt az ideológiát testesíti meg az evolúciós el- 

mélet.  

Az iffaigula_uadlalkau  csak a szocializmus válto- 
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zik, a kapitalizmus nem. A változás feltételei a szocia-

lista országok békén fejlődése eredményeképpen jönnek 

létre, oly Hódon, hogy a szocialista országokon belill. 

széthúzó, bomlasztó erők keletkeznek. Ezekre a széthúzó, 

bomlasztó erőkre - melyek szocialistaellenes irányban ha-

ladnak - t' a szkodva a szocializmus negaonmietthető. 

A kapitalizmus feladata, hogy ezeket az erőket befolyá-

solja*  számára kedvező irányba terelje és támogassa. 

A cél tehát az, hogy megbontsák a szocialista országok 

e rsógét, lazíts5.k a Szovjetunióhoz fz°ződő kapcsolatukat, 

és felszitaák illetve tánogass_k a nagyobb önállóedgra,a 

békés függetlenedésre irányuló törekvéseket. Az elezige-

telőuött szocialista orcaágban fokozni kell a belső bom-

lasztó erők tevékenységét és ezeknek az erőknek az impe-

rializmustól hatékony támogatást kell kapni. Ennek érde-

kében a ?égfontosabb feladat a szocialista, országokon be-

lül a nacionalizmus felkeltóce, mert úgy vélik, hogy ez 

céljaik megvalósításának leghatékonyabb  fegyvere. 

Ugyancsak a szocialista rendszer fellazításának 

e .yik fontos fegyvere a pluralizmus ,  hirdetése - ős ha  le-

hetséges - megvalósítása. A pluralisták szerint a szocia-

lista országok társadalma fejlődése során szembekerill a 

párt vezető szerepével és elkerülhetetlenül . kialakulnak 

más politikai áramlatok is,  amit kénytelenek tudomásul 

venni. Ennek döntő feltétele, hogy létezzen, méghozzá 

szabadon az ellenzék. A vezető párt, azaz a Kommunista 

Párt, előbb-utóbb elfajul óa a  fejlődés gátjává válik, 

mert tevékenységének középpontjába  saját hatalmának a 
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fenntartása kerül.  

Amint látjuk, elméletekben nincs hiáay, azaz elmó-

letok val6rav ltásáért az imperializmus minden áldozatra  

kész. Hogy mennyire vec:zélyesek ezek az akciók, azt az 
 

1968-ban Csehszlovákiában tiirtánt események is igazolták.  

1968 első felében Csehszlovákiában a szocialista-

ellenes erők a nacionalista hangulat felszitásával olyan  

helyzetet igyekeztek teremteni az országon belül és ki- .  

viil, amelyben segítséget nyújtani az internacionalista  

erőknek rendkívül kockázatos lett volna, mert fennállt  

egy fegyveres konfliktus veszélye.  

A_ belsa gpakcisL erők  annyira  cserősöd, tok  f,, hogy  

nyíltaxa bírálok a  szocializmust, azonban az előbb emlí-

tett taktikának megfelelően, nem vetették el. A p:rt ve-

zető szerepe meggyengült, a kommunistaellenes erők száma  

pedig gyarapodott. Befolyásuk4~ t- 	állam vezetés- 

ben 	hp y az iiyi szocialisták  cselQj,- 
vési  loJetősá ót moaakadálvozták. ,  Terrort alkalmaztak  

azokkal szemben, akik felismerték a mozgalom igazi hát-

terét és a valóságy; talaján vallva a tényleges szocialis-

ta demokráciát kívánták fejleszteni és megvédeni.  

A csehszlovák revizionistái, álláspontját Ceatmir  

Cisar, a CsKP KB  volt titkára igy fogalmazta meg:  

"A szocializmus... felnőtt ás megerős3dött..., de még  

nem váltotta be egészen a népek és dolgozók reményeit.  

Ezeknek át kellett ölniük a forradalmi átmenet minden  

nehézségét, a társadal::i reg d átalakulásával járó fizi-

kai és szelle:.i erőfeszítést, a tévelygések, hibák, sőt  
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az ásulds kegyetlen terhét is... keresni kell és meg kell  

találni a marxizmus eredeti felszabadító céljai Altai  

megújitott - új változatát." /17/ A szocializmus nem má-

ról holnapra valósul meg. Azzal, hogy a termelőeszközök  

szocialista tulajdonba Icerülnek c  nőg nem lesz minőségi ug-.  

sás az életszínvonal-emelkedé3beL, csupán a feltételek  

eg,~ik részét hozzák igy  létre. Az igaz, hogy a kezdeti lé-

péseit tale vannak buktatókkal #  ám az elkövetett hibák Ici-

;javítására is lehetőség van a leninizmus helyes alkalma-

zásával. Ezt az utat Cisar egyértelműen tagadja, amikor a  

marxizmus új v:l.tozatának létrehozása mellett száll síkra,  

ám egyúttal elárulja igazi céljaikat is.  

E. Goldstiicker, a Csehszlovák IrószJvetsóg volt el-

nöke szerint: "a szocialista állam elfajul; s ennek okául  

a "szovjet modell" szolgai utánzását jelölte meg. /18/  

Golastücker azt is kifejtette, hogy  létr kell hozni a  

csehszlovák modellt,  ami  nem más, nint a denokratikun  

szocializmus, a szabadság és a ezodializmus egyesítőse.  

g&.  az _ea ak m•orran  nerszerűvó voltak főleg as  
A gyors jólét,  

a soha nem látott szabadság sokkal vonzóbb, mint a kemény  

munka, az áldozatvállalás. Nemzeti büszkoségiiket csak nö-

velte az a frázis, hogy majd most megmutatják a világnak,  

hogy az elmaradott Keleten lótr _ hoznak ec olyan társa• . 

dalinat, amely a fejlett tőkés országok számára is vonzó  

rendszer.  

A legtöbb t.; adás a párt vezető szerepe ellen irá-

nyult. Ivan 6vitak filozófus igy fogalmazta neg állás- 



pontjukat: "A kommunista pórt vezető szerepe, abban a  

formájában, ahogyan az utolsó két c;vtized folyamán a ke-

let-európai országokban kialakult, a politikai élet tel-

jesen elfogadhatatlan módja... A kommunista pártnak ős  

forradalmt.fünkcióinak lenini órtelmezóee a maga idejében  

szuksógszerúsóg volt, aga mar azonban, a fejlett országok  

viszonyai között, elfogadhatatlan." /19/ Ez kótsógtele-

nül a Kommunista Párt vezető azerepe ellen irányul. Azt  

feltételezi, ho gy  a párt, a fejlődés során elveszti Un-

kontrollját, ós a hatalom nóhány, a tatalommal visszaélő  

ember kezóbe kerül. Azonban ennek a megakadályoz .írva  

lehetőség  van. A hatalommal való visszaélés lehetőaőgó-

nek kizárása azt jelenti, ho'°,y biztosítani kell a társa-

dalmi ellenőrzőst a mindennapi életben_.  

A szonializmu~ elles ci ;ió1 tudták_ ,,. b v a várt 

uzmei, politikai óo cselekigasbeni orrv .eme fontos flt'5-  

lap c tárap.dalmi halad, Ezert kaptak fóru:lot /saj-

tó, 	telev:Cziá/ a párt politikáj.Aval szembenálló  

nőzetek. A haladó erőket  konzervatívoknak bolyegezték,  

3I: viszont a párt "bátran gondolkodó" erői, a "megújhó-  

mórt harcoltak.  Konzervatív volt mindenki, aki ragasz-

kodott anarzizmus-leninizmus alapvető tanításaihoz,  

aki vódelmezte a párt lenini elveit, osztályálláspontot  

képviselt a internacionalista volt. Az ideológiai harc  

mellett elákószUleteket tettek egy  polL;árháború felté-

teleinek a kialakítására is. Titkos fe gyverraktárakat  

hoztak lótre, röplapok százezrein ós illegális rádióadu-

sok sorával uszították az embereket a belső szocialista  
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erők 6u a szociali:Lta országok ellen_. 

Az esemónyek végső kimenetelőt ismerjük, a szocia-

lista orozok internacionalista eegítaéget nyújtottak a 

csehszlovák konmunístdknak,.s.ez fordulatot jelentett az 

erőviszonyokban. 

'°i okozhatta azt az állapotot, ami. 1968-ban Cseh-

szlovákiában kialakult? - vetődik. fel ünkóntolenül is a 

kérdés. Jól tudjuk, hogy  minden társadalmi meemozdulds-

aat  vannak killsó és belső okai t  de  alapvetően a belső , 

gkok a neí batrozóak. ,  A szocialista rendszar elleni tá-

madás meghatározott tárüadai  ij  talajon bontakozott ki. 

Ez a talaj a szekt ' e, doL°_patikus hibáik miatt meggyengült 

munkáshatalmat jelentette, amely politikai ós gazdasági 

nohézs6geickol küzdött, s ez teremtett lehetőséget ahhoz, 

hogy a szocialista társadalom minden olleno6',e támadásra 

induljon. Ebben a támadásban a szocialistaellenen erők 

egyik fegyverhordozója az ifjúságnak azon rétege volt, 

melyet az cllens(ges ideológia könnyen mat_ához láncolt. 

A .csehszlovák eaeAnrek ős a nyugati diákmozgalmak 

közös vonása, hogy a 68-as ifjúság a.második világháború 

borzalmait csak hírből ismerhette, személyes 61m6nyei 

legfeljebb a gener-ció idősebb ta .,jóinak lehettek. Eltó-

r8 vonása, az, hogy nyugaton a diáksági, szociLIlis kvvete-

l6scihez, melyek végül politikai követelésokk€ váltak, 

a munkásság is csatlakozott, ig Csehszlovákiában az idő-

sebb generáció, s annak  főleg  az órtela:iségi róaze volt 

az, mely kalandor politikájihoz igyekzett meg nyerni az 

ifjúságot. 
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AA ifjamig a  t~~raadalom ].Qrórzéken_y~,~..~~ .. lsamozaé- 

itonvabb réteae. *.indi  . haila_:oa  arra ho~y szdloc~ aiceH  ~~r—.~rr ~  

i •  

  

C 2:  3  

    

gu idool zia egyik £ő fegvvore,  Éppen Azért, az ifjúság  

előtt, ahogy Aozól elvtárs mondta:  '''inden kérdósről  

nyíltan, egyenesen hell beozőlníink, az ifjúság nehezen 
 

tudja elviselni a nellóbeszőlést." /20/  

c/ Y.jzi-4,2iatEdzi...machanians._bavazS3tstal3 Llazrararazlicgn  

Lo,19  0 

 

hoz.  buy  ~.  ~=z~a~~~Y~~~  "•  4,  Lit vezeostink b@ a ina- 

mat  

   

mti  

   

   

alhatározásal érvényesültek,  

TTindáddig, arcig a szocialista tormelósi viszonyok  

nem váltak általánossá az egész népgazdaságban, a terv-

gazdálkodás fontos eólkitúzőse az volt, hogy az eltérő  

gazdaovid szektorok k zötti termékcoerábeh ne a .aagán-

szektor gazdao3 tör vényszorűeégoi, hanem a szoeíalista  

szektor megerősítősének ós kiterjesztésének érrdekei, az  

ália~ központi cihatározásai érvcnyesaljenek. Ez a gaz-

daság központi, adminisztratív irányítását tette aztiksé-

g©ssé. Miután a szocialista ternelési viszonyok az egész  

népgazdaságban uralkodóvá váltak, s a magánszektor csak  

kisegítő szerepet 3L.tszott, lehetőség nyílt az adai- 
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nisztratív rendszabályok ceökkentósére.  

a:k sári o ~cai voltak - bár kétségtelenül ezek vol-

tak a döntő tónyezők -, 	 :..: 

kek is, ós tudomán; os_ fol_ismorések is.  A  gazdasági okok  

között első helyen kell említenünk azt, hogy a termelős,  

az aruforgalom üteme lassabb lett. A gazdasági colokat  

sok területen nem értük el, a nópgazdaaág kíilkoreskedelmi  

egyensúlya kedvezőtlenül alakult. A  felhasználás és fo-

gyasztás növekedési üteme lassan emelkedett s mindez  a 

közvéleményben a lassú é etszinvonal-emelkedés, sőt vol-

tak rétegek, amelyekben a sta; .áló életszínvonal érzetét  

keltette. Hiába fektottünk nagy súlyt a fogyasztás növe-

lésőre, kellő politikci hatást nem értünk el. Ennek ma-

gyarázata az, hoLy a fogyaszt«si alapot túlságosan ter-

helte a faluból a városba való áramlás, miészt a nagy-

méretű állami dot-ció, az ún. észrevétlen életszínvonal-

emelkedés határt szabott az átlagbórek és átlagkeresetek  

növelési lehetőségeinek.  

Az  új gazdasági meoharizmun bevezetésének másik lé-

nyeges tényezője volt az a fokozatosan elterjedt tudomá-

nyos felismerés, hogy a szoojaiieta cazdasárbar nemcsak  

megtürt, hanem döntő szerepet kell biztosítani_ ag 	- 

jpénzviszonyoknak. Ezzel kapcsolatban mondta Nyergi Re-

zső: "Világossá vált, hogy a szocialiuta gazdaságban nem  

játszhatnak döntő szerepet a központi irányítás olyan  

módszerei, melyek a termékeknek mint használati értékek-

nek a termelését és cseréjét egy központból irányítják,  

_  
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mégpedig naturdlin egységekben, a pénz aktív szerepének 

kikaposolásávals Vagyis a központ i  tervezős semmiképpen 
sem  fdggetlenitheti magát az értéktörvénytől... lehetsé-

ges ős szükséges a szocialista gazdaski irányitá.onak 

olyan felópítóse, amelyben a centrális (rányitás össze 

van kötve a piaci nechanizr_ussal." /21/ Tehát a szocia- 

lista gazdaságban is működik az Értéktörvény, de  nem  spon-

t:.ín hódon, piaci áradozásokon koresztül, hanem úgy , 

hogy az árak zömét a szociali-ta állam tervszerűen meg-

szabja. Az órtoktörvény érvényesülési köre szakebb a szo-

cialista gazdaságban, főképp azért, mert a nuikaerS és a 

föld már nem áru. A  szocialista állam a kereslet-kínálat 

kiogyensúlyozJ.a a, a terelés helyez összetételének ösz-

tönzóoóre, a munka ternelékonységének növelésére, az 

költség csökkentésére stb. használja fel. 

A  cazdasdairányitási rendszer namvazabású reform-is , 

szk 
8züks&est3oétől.  Azonban a v.:.ltozások felismerése és zök-

kenőmentes végrehajtásának biztosit isa a párt feladata. 
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III. $g,  ifjlpárr ezoeij.l.ifl tialyzete a CLQ-ae dvplt vérai  

Ter:::érzetesen nemcsak a gazdasáLl változásokra, ha-

nem a társadalmi változásokra is figyelni kell. Sárt a 

párt feladata volt az is,  hogy  a magyar ifjúság helyze-

tót átfogó vizeg lat tárgyáve tegye, s olyan határozatot  

hozzon, mely az ifjúság munka- ós életkörülményeinek ja-

vitását szolgálja. Az  ifjúság a tá oadaloa leginkább be-

folyásoihatá, legrobbanékonyabb része, melynek közérzete  

kihat az egész t:lrsadalor ra. Nem mindegy tehát, hogy ez  

a közérzet mennyire segíti a szocialista társadalom épí-

técót. Éppen ezért ifjúságunkról való gondoskodás kiemelt 

feladatunk, mert az előbbiek során omlitott nyugati ideo-

lógiák az  ifjúság félrevezetősét, a szocializmus ellen 

való lází_ísát központi  kérdésként  kezelik. 

amyar If Júsá : tudati  j  orkölc  e  i színvonalát a , 

gzocialipta visyonvok, meaerósödése hat;.,rozza< mért, a tár- 

-~ •  .s• •"•..  erc,  •.•  G s p• 1. 3 .' • , 

lvápol1áka  Ifjúságunk tanúja, ugyanakkor részese a szo-

ciali : .-ta és kapitalista ideológia harcának, egyiittéléeó-

nek. Egyre erősödő szocialista Jelleggel, de  mágia ket-

tős politikai hatás éri a mindennapi életben. E kettős-

ségen a szocialista szellemű közösségi nevelést és a kb-

zönyös, egoista szollom: életvitelre nevelő tén;„-ezók ha-

tását kell értenünk. 

A szocializmus építésónok nehézségei sok fiatal- 

ban megnehezítették a szocialista isit kialakulását. 

Társadalmunk eredményeit ter-  .ózzetesnek tartották, hiá- 
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nyosságaival, ellentmondásaival szemben  pedig türolmet-

lesek voltalt. A kapitalista ideológia szádos esetben té-

vesztett meg becsületesen dolgozó fiatalokat, mert ezek-

nek nem volt saját élményük a kapitalizmuerél, mint ki-

zsákmányoló rendszerről, valamiféle jóléti államnak, fo-

gyasztói t ársadalomnak képzelték azt. Sokszor megfigyel-

hettük azt a kritikátlan "nyugat-rajongást", amely követ-

kez:iónye volt ennek a hamis szemléletnek. Ugyancsak sú-
lyos problémát jelentett az a közönbőasóg, mely ifjúsá-

gunk  jelentőn részét jellemezte a közéleti, a közönségi, 

a politikai élet terén. 

A hazafias tudat ős érzelem elég széles körben mu-

tatkozó hiányainak, halványulásának oka a hazafiság ós as 

osztlyszemlól®t összefüggéseinek, kapcsolatának tísztá- 

tlanaarta volt. Sem p.z iskola. sem a társadalom nem fe$- 

A haza 

ős hazafi fogalma erősen a múlthoz, főleg a XIX. század-

hoz kapcsolódik. Nem értették a fiatalok a hazafiság ős 

internacionalizmus kapcsolatát, a hazafiság ős a nacio-

nalizmus különbségét. Szocialista építőunkánk eredm6-. 

nyelt, sikereit csak nagy vonalakban, felületesen ismerték. 

A  burzsoá ideológusok kedvenc tétele a szocialista 

társadalomban kialakuló ner,zedéki ellentétek hirdetése, 

melyek létrojöttónok oka a szocializmus építése és ezek 

as ellentétek szerintük feloldhatatlanok. Lenin  szerint: 

"A turténelen nem egyéb, mint az egyes ne zedékek egy-

máaután ja, amelyek mindegyike kiaknázza azokat az anya.- 

gokat, tőkecet, ternelőeezközöket, amelyeket valamennyi 
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elődje reá hagyományozott, ilyenképpen tehát egyfelől a  

ráhagyott tevókenyságet folytatja egészen :hegváltozott kö-

rülmények között, másfelől egészen megváltozott tevőkény-

séggel e rögi körtil_:ényeket r:ódosít ja." /22/ A fiatalság  

előtt köztudott, hogy a jövőt formáló lehetőséget az idő-

sebbek hagyták rá, sőt, csak az idősebb nemzedók haladó  

elemeivel egyUttmllködve bontakoztathatja ki képességeit.  

A  társadalmi fejlődés gyorsasága növeli kőt nemzedók kö-

zötti különbséget, ugyanakkor megteremti azt a lehetősé-

get is, hogy az idősebb nemzedék tagjai belássák a különb-

ség lctjogosultságát. Nnnek az elismerése az ifjúságban  

tudatosítja azt a folyamatoseágot, amely a haladó erők  

tev6konysógót összeköti, egységesíti. por:_ószetesen ez nem  

zárja ki azt, hogy egyes társadalr_i problémák nemzedéki  

konfliktus forr:.á j óban is  kifejeződhetnek. Innek megfele-

lően kell a szocialista társadalmon belüli nemzedéki kér-

dést is felfognunk. A  fiatplsög jelle.:zetessAfteit s  az  

~,ebbektől elttC 'ő  j 	neon :som t az  t áro,~z~ mert, hogy  

i 1zp. k az ősz szocializmup közepette nőtt fel,_,a„ys,-  

a bonyolult  elaci_a_totcat .~c~sn á  réterret  kénez.  ti  - 

13411.26P.9  ?elcvó részese is a 	Fai életnek,, nemcsak 

rurjtar,:tUas-Itiawn 1e.;efitI:1  

Az if júsáí ; :egítól élénél figyelemb e  kell vennünk  

az egyes rétegek egymástól eltáró életmódját, politikai,  

kulturális színvonalát, a városi és falusi környezet tra-

dícióit.  
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iLpuc ifjús $ mamvar if iúaár ler.na,•vobb és ler,-
alapvetőbb xctere. , A  munkásifjúság a munkásosztály része,  

igy  problémáinak jolentős része egyben a munkásosztály  

problémája is. OsztJ.lyhelyzctíik ranL ja, folelőssógUk azon-

ban nom tudatosodott bennük kellőképpen. kz a tény megma-

gyarázható azzal, hogy az 1960-as évek végéig az osztály-

szerkezetben nagyarányú társadalmi átalakulások mentek  

végbe, amelyek a munkásosztály egé&záre, öoszetótelóTe is  

lényeges hatást gyakoroltak. IIegúllapáthat juk viszont  

azt, hogy a munkásosztály felnőtt rétegéhez viszonyitva  

a munkásfiatalok nagyobb részének gondolkodása szocialis-

ta alapokon dllt. Éppen ezért szeszbetűnő, hogy a közügyek  

iránt mcglohetőa passzivitást tanúsítottak:. A gazdasági  

feladatokban inkább részt vettek, viszont az indítékok  

már különbözőek voltak. Jelentős volt a társadalmilag kö-

zönyös, a politikai kérdősekben járatlan fic,talok száma.  

Elenyóező számban ugyan, de voltak olyanok is, akik gát-

lástalanul küvotelőztek, lenézték a bec Uletes munkát,  

feltűnósködőssel, a szocialista társadalomtól idogen ideo-

lógiák hirdet&; vel nem lebocsUlendó kárt okoztak, s fenn-

állt a reális veszólyo annak is, hogy számuk növekszik.  

:L214_51.._03112,-  

  .  S  . 	,  ..  . r • r1  i 	•.  .  	r 	-_  . . 	~  '  	t 	. 	~ 	t i ~~ 	n 	•r  •  . — 

jial;ozásra, Nar:yog sok helyenn, bljalmatlanpárr vctt° kü  '~I ,  

iLQiatalol~ .^~.,~t- s  '37 s "  QFek it letm  Ahány  ;udls5a6r°es  maiz-

tartán  ariá ~~n~ a ró1L_  vólemépvt.  A szakmai felada-  

tok megold..Asánál sem bíztak a fiatalok tudásában, sok-  

szor olyan munl.uval bíztúk meg őket, melyek  alatta marad- 

_i( • .  
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tak kóposségoikn©k,  

A nunkáas válás döntő tényezője az üzeni munka meg-

kozdéso. A fiatal, kezdő munkások munkahelyi beilleszkedé-

se nem volt sökkenómentesz. A KISZ lo a szakszervezetek  

nem tudták hatékonyan segíteni ezt a folyamatot, nem vol-

tak meg amok a módszerek, amelyekkel a munkába lépő fia-

taloknak a kezdeti nehézségek leküzd®éhez hathatós se-

gítséget nyújthattak volna. A beilleszkedés a fiatalokon  

is múlik, éppen ezért nem hagyható figyelmen kívül az a  

tény,aen, hogy sok fiatal  ttireLletlenUl, jogtalanul köve-

telődzött, irreálisan ítélte meg Baját ős ::iások munkáját,  

igazságtalannak tartott :inden olyan intézkedést, amely  

nem  őket helyezte előtérbe.  

Ag  alapvető nroblémák a munkásfiatalok szociális , 

l•■  

bölc őde. ,~y~~j Qa ei  A lakáshelyzetből adódó  

problémák legkiélezettebben a munkásfiataloknál jelent-

keztek. Állami lak,wshoz kevesen juthattam, szövetkezeti  

lakásra 5-10 óv volt a várakozási idő, OTP-, KISZ-lakás-

hoz olyan magas induló önszegre volt szükség, amelyet a  

fiatalok saját keresetből nem, szülői segítséggel is  csak  

ritkán tudtak biztosítani. A kedvezőtlen lakáshelyzet gá-

tolta őket a osaládalapít ..ísba:. , a harmonikus családi diet  

kialakításában, nagy  mértékben  okozója volt a születési  

arányszag romlásának és a házasságok felbomlá,sánnk is.  

t  „  í r n y. t n- 	 •:; 

fe~ ése  ős 	y,rb,p.i,.,izdciö nelmaporsulása lénver_es,en meg..  

aüvS3l.te _w fullL társadalmi_ átrs:teg416anek. iitondt, mely  
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leginli4kb sa i4lúsá'Qt érintette. , A falusé ifjúság jelen-

tős része a népgazdaság más területein v.illalt munkát, 

amit lehetővé tett az ipar fejlesztése, a falusi munkahe-

lyek, munkalehetőségek növekedése. A továbbtanulási lehe-

tőségek növekedésével megnőtt a falusi tanulóifjüság azá- 

ma, 

A parasztifjúság megítélését illetően ookfóle véle-

nénnyel találkozhatunk. Eléggé elterjedt az a nézet, hogy 

,t mezőgazdaságban csak azok a fiatalok sarad eL, akik 

máshova nem tudtak elmenni. A parasztifjúságot a legel-

maradottabb, a politikai, társadalmi kérdések iránt leg-

közömbösebb rétegnek tekintették.  

•ri x  '  • 	• • 	-_,,z, 

ilapági  okai-  Meggyorsult a vagyoni, vallási, szár-,azáoi 

alapon évszázadok alatt kialakult mély ellentnond..cok 

megszűnése. Az átmeneti időszak új ellentmondásokat is 

szült, melyek ellentmondásosan hatottak a fiatalok gon-

dolkodására. Ilyen átmeneti ellentmondás például a szak-

képzettek és képesítés nélküliek, az állandó és több rttú-

szakos beosztásúak, a gyalogmunkások és a géppel dolgo-

zók közötti különbségek. A falusi fiatalokra is jelentőn 

hatást gyakorolt a nyugati ellenséges propaganda, a ka-

pitalizmusról a falura jutó információk egyoldalúan mu-

tatták be a tőkés rendszert. A falu kialakuló új társa-

dalmi rendjében a fiatalokkal szemben is jogosan sorült 

fel az igény, hogy sajátítsák el a közösségi élet új vo-

násait, váljanak közönségi enberekkó. 
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A falun élő, mezőgazdaságban dolgozó fiatalok szo-

ciális helyzete a városi munkásfiatalokhoz viszonyítva 

jobb volt. Falun olcsóbb az élet - tartja a közmondó, -, 

a ez megmutatkozott a fiatalok esetében is. Az olcsóbb 

ópttósí feltételei:, a kedvezőbb munkaerő biztosítás /ro-

konos, barátók, szomazódok/ lehetővé tette, ho gy  a fiata-

lok lényegesen hamarabb megoldják lakásgond. j ai.kat . Ezen 

a területen a legnagyobb problémát a folyamatos foglal-

koztatás mogoldatlanaága okozta. A foglalkoztat, idóny-

azerűségére jellemző volt, hogy a tsz-ekben a munkaesú. 

cook idején mintegy 30 %-os munkaerőhiány, holtidényben 

pedig 40 %-os munkaerőfeleslog mutatkozott. A rendszeres 

foglalkoztatás hiánya különöaon a családalapítás előtt 

álló fiataloknak, a fiatal házasoknak ős a nőknek okozott 

gondot. A munkakörülmények, elsősorban az állattenyósz-

tősben, riasztóak voltak. Nagyon sok helyen  nem  törődtek 

a gazdaságok vezetői a szociális létesítmények fejlesz-

tóaével, a munkahelyek vonzóvá tótelével. Heglepően ke-

vés szakmunkás vállalt munkát a mezőgazdaság területén. 

A mezőgazdaságban dolgozó fiatalok tízezreinek nem volt 

képesítőse, pedig erre a korosztályra vart a nehezebb 

műszaki feladatok megoldása. 

A társadalmi viszonyok fejlődése,  az iskolai okta-

tás hatőkonyságánai: nüve/tedése, az anyagi iétfeltótelek, 

az ellátottság színvonalánnk emelkedése egyre jobb indu-

lási alapot teremtett a tanulóifjúság számára. 

rival  a4 ifjúpár*. erótel _3 es v,iltozásoknak I.i üctt  

tT 



azek_alaTkján való mer:í%él &e. e, kiilsőoérrelsnek vaav a. kis , 

A társadalom felnőtt rétegéhez kőpest gyorsabban változó, 

mozgő, dinamikus, szüntelenül megújuló közeg. Helyzete 

sajátos, mert  már nem gyerek ó© mé ; nem felnőtt. Erthetó, 

hogy azt az állapotot szeretné elérni, amely foló növek-

vőben van,  szeretné, ha felnőttként kezelnék, meghallgat-

nák véleményét, ha életviteléhez több füxetleneéget, ön-

állóságot kapna. 

dol. Qzó ifitisAahoz kópest a ta_nul4ifjúsárot  
.7 	 . 

pa is._  A  védettség a mi társadalmi rerdszerünk nagy vivaá-

nya, azonban a 14-18 óveo korosztály bizonyos iőrtékig 

terhesnek érzi ezt a védettséget és az ezzel járó köte-

lezett' eket, gyakran helytelen irányban igyekszik sza-

badulni tőle. 

"index középfokú iskolában találunk olyan tanuló- . 

kat, akik csak annyit tanulnak, hogy meg ne bukjanak. 

A tanulók tekintélyes rászőnek kevés az ambíciója, nincs 

kialakult élettálja. ríegelégazenel: a közepes vagy annál 

rosszabb érdemjeggyel, a az annak megfelelő munkavégzős-

sel. A pályaválasztásuk viszont ellentmond annak a tudás-

nak, a-it ilyen munkával lehet szerezni. A  fiatalok n.agv , 

Von választ rályát, nem nedift kénesséapi s a társud%la 

ir*énqgk  ö©eAehanMILWL.Q10, 
.n 

 .  A továbbtanulási  harcnak 

megvannak  az egészségtelen következményei, sokan az ir-

reális követelmények miatt túlhajszolják magukat, a ku- 
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dareok súlya alatt összeroppannak. Probl&gát Jelentett  $, 

fiataloknak a szocial  u:~rol tanult ?̂t 	a valósárL kö- 

zötti ellentmond.áaok. például közösségi elvek és lógás az  
üzemekben, agyóni érdekek ei3térbe helyezése, internacio-

nalista elvek és nacionalizmus a szocialista táboron be-

lül. A szocialista hazafiságra nevelés nem kapott elég  

súlyt az iskolákban, A kapitalizmusról érkezett informá-

ciók kritikátlanul és magyarázat nélkül vagy éppen haris  

illetve erőtlen magyarázattal jutottak el az ifjúsághoz.  

Ez haris illúziókat táplált és zavarta a haza szocialista  

tartalmához fűződő pozitív viszony megszilárdulását.  

Mindez megmutatta, hogy az ifjúság erkölcsi-politikai ne-

velésének egyik legfontosabb lánc zenre a szocialista ha-

hsfiságra 68 internacionalizmusra való nevelés. Ennek a  

problémának a megoldása nólkiiil nem kósziilhet fel  a  fia-

talság olyan felnőtt életre, amely a szociali s ta nemzetek  

közösségében valósíthatja meg társadalmi céljait.  

A felsőoktatási intézmények hallgatóira kedvezően  

hatott az ország gazdasági fejlődése, t. r sadal:.unk nyu-

godt állapota.  A ifi ~á 	_ őtt er akt y l~us onciolc nem 

álltak. Liindenki ti3j?b imulisahely közül is vá10r_athatott a  
tploma mer-_eaerzá, ee ,utá Gondot inkább az jelentett,  

hogy :sokszor nem azok kapták meg az állásokat, akik a leg-

rátermettebbek voltak, mert a bevezetett pályázati rend-

szer ellenére, összeköttetések révén továbbra is élt a  

protekcionizmus. Nem volt szerencsós a hallgatók szárma-

zási sz<9r'áya sem, mert a mezőgazdasági dolgozók gyer-

mekeinek száma az egyetemeken a hallgatók 10 5-át som  
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órte el, a a fizikai szárnazanúak számaránya a korábbi  

évekhez képest osökkont. Feltűnő, hogy  a hallgatók zömét  

passzív magatartás, a mozgalmi-közösségi tevékenységtől  

való teljes visszahúzódás jellevezte. Sdt, a diákok egy  

róezónél érzékelhető volt egy polgári liberalizáló, el-

lenzókios magatartás. A nemzetközi kommunista mozgalom-

ban, s as ideológiai ólotben keletkezett ellentmondások  

hatásács, zavar, bizonytalanság volt tapasztalható néhány  

intoznén~yben. A ködö©ttó, kispolgári eszmei, politikai,  

erkölcsi áramlatok közül legdivatosabbak a más szocia.l :Ls-

ta alternatívák keresése, as eszmei  ős politikai plurali-

tás létjogosultuágának bizonygatása, a generációs problé-

mák eltúlzása, a  ne:=zeti érdekek és különbségek túlhang-

súlyozása voltak. Ezek g kérdések az ogyetemi, főiskolai  

hallgatók körében politikai kérdéssé váltak, éppen ezért  

szükségessé vált ezekben az egyre bonyolultabban ható  

kérdésekben az elvi tisztám.  

Felsőfokú tanulmányokat folytató fiatalok kollégiu-

mi elhelyezése nem volt megoldott, az igónyjogosult hall-

gatók 15 %-át nem tudták elhelyezni kollégiumokban. A meg-

lévő kollégiumokra a túlzsúfoltság volt jellengő, egy-egy  

szobában - volt rá eset - nyolcan, tizen is laktak.  

A  nyugodt felkészülés csak az újonnan épült kollógiumok-

ban volt biztosított. Az albérletbe kényszerült hallga-

tók sokszor ir'eális árakat fizette Sokszor merült fal  

kifogás a menzai étkezés minősége és mennyisége ellen.  

A társadalmi tanulmányi ösztöndifi szerződések nem minden  

esetben az arra rászorulókat segítették. A társadalmi  



ösztöndíjasoknak kevesebb mint fele volt csak fizikai dol-

gozók gyermeke, a  szerződéskötéseknél gyakran a jobb ösz-
szeköttet ósek doraín'::l tak. Az  Aj  pály.'zati rendszer - mely 

mindenképpen a jó munka elil:rnerése lett volna - nem vál-

totta be a hozzáfűzött re:..ányeket, mert a protekcióval, 

összeköttetésekkel rendelkező gyengébb felkészültségű 

hallgatókat előnyben részesftették a jobb felkészültségű, 

ám protokcióval nem rendelkező hallgatókkal ezerben. Je-

lentős társadalmi problémává vált, hogy a fiatal értelmi-

ségiek pályakezdése és családalapítási lehetőségei anya-

gilag egyre nehezebbé váltak: Ag  induló órtelai06aiet 

rendkívül ,alacsony bór zintle. lassú e1rehalri14t 4phe- 

évek_ óta lemert .grobléi volt.  g 	al/AL.2da ahozz- 

gzú övekre szinte ,gtegol tcitl ar.  Uponddsoksit kUvo tel ő, , 

ei vre noheziilő lakásszerzési terhek. , Nem véletlen, hogy 

elsősorban ebből a rótegből, s ezekből  a  korosztályokból 

a legalacsonyabb az utódok vállalásának száma., sőt a fia-

tal értol:iségiek életformájának egóezében, kulturálódá-

sukban 	hasonló vec,zélyes deformálódások kozdtek ,mutat- 

kozni . 

Ez a  kérdés mar átvezet egy iás ifjúsági rétog 

problémakörébe, de e körülmény kétségtelenül egyre nyo-

masztóbban hatott a felsőfokú tanulmányokat folytató if-

júság hangulat.ra és társadalmi helyzet-megítéléseire. 



vou40Q4 párt és 411aa dqUam©ntumok tükróben  

Az  =1 P Központi Bizott:s:.tga átfogó, alapos vizsgá-

lat után 1970. február 18-19-i Ulésón napirendre tűzte a 

magyar ifjúság helyzetét, Ellást foglalt ifjúságpolitikai 

kórdóaekben ős fontos határozatot hozott. 

t I f_ • 	111,11 Ivr 7 

   

szqcialistptiövő azampont3 ból milyen nagy 3elmr• 

tő só ot tula.idonit, ,z ifiúsiians  .  A pórt állásfoglalása 

segítette az egységesebb szemlélet kialakítását, az ifjú-

ság eszmei, politikai, erkölcsi magatartásának megítélő-

sétől az eredményesebb nevelés faltételeinek megterentó-

sóig magában foglalta a legfontosabb kérdéseket. Hosszú 

időre meghatározta az ifjúsági; szocialista nevelésének 

céljait, hangsúlyozva, hogy az ifjúság neveléséért fele-

lős szervek ós intézmények neveljék olyan felnőttekkó a 

fiatalokat, akiknek szocialista céljaik vannak, akiknek 

világnézetét, erkölcsót a marxizmus-leninizmus ismerete 

határozza  meg,  akik hazafiak és internacionalisták, akik 

műveltek ős képzettek; lelkesednek és harcolnak a hala-

dáat, a szocializmust szolg<;+l.ó új tudományos, technikai 

©s türoadalrsi feladatok mogval ósításáért. 

A  párt állásfoglalása következetesen Viszi végig 

azt a gondolatot, hogy AO if:iús nevelése össztársadal.  

v.  óa AD Ion kon1se t követelményeket kell támasztani , 
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Az if- 

júság nevelásóben az arányosabb, jobb, korszerűbb munka-

megosztásra hívta fel a figyelmet, éo a lehotőségoknek, 

a n6pgazduság teherbírókápessógének, illotve a távlati 

terveknek megfelelően hatarozta reg a párt, az állani, a 

társadalni és tömegszervezetek feladatait, a feltótelek 

javítását. 

Az állásfoglalása :regerősítette a párt ifjűnágpoli-

tikájának eddigi, alapvető irányát, bírálata elsősorban 

a gyakorlatnak szólt, a végrehajtásban jelentkező követ-

kozetlonségeknek, foE,yatóko8e& oknak. Nem az alapelvek 

megváltoztatását, az alapdokumentumok kiigazítását irá-

nyozta elő, hanem az ifjúsági szövetség fő  hivatásának 

megfelelő helyes arányok ős sorrend kialakítását tette 

szüksógessé. A napi követelményekből fakadó, bátrabb,. 

kezderiónyezőbb, színvonalasabb, hat6konyabb munkát irány-

zott elő. 

8  várt if júsytrnolitiká inak o 3lie, az  ifiúrár szo-
glalloallagu. A Központi Bizottoág szilksógesnek tar-

totta, hogy a tárcadalon intőzrőnyoi ős szervezetei na-

gyobb nevelő hatást gyakoroljanak az if jús.:.g óletóre az 

iskolában, a munkahelyen ős a szabad időben egyaránt. 

A nevelősben éddig elórt eredr:ónyek ellenőr , egyre Job-

ban kiütköztek azok a problómák ős ellentmondások, ame-

lyek zavarták a további előrehaladást, óo sok jogos, nó-

ha túlzó kritikát váltottak ki, főleg a KISZ tevókonysó-

gével kapcsolatban. A KISZ nem  vállalhatta a kfilrinböző 

korú, rótegű, érdeklődésű ifjúsziL i őnyeinek kielógíté- 



.sót, éppen ezért a határozat tartalmazza a  part-,  álla:^.i 

és társadalmi szervek feladatait, ügyelve arra, hogy 

ezeknek a  szerveknek az if jóságpolitikai' munkáját koor-

dinálni kell. 

A  Dártbigottk►: :ok és szervek kapták feladata  az 

ifjúság szocialista nevelése érdekében kifejtett társa-

dnimi,  tevékenység irányítását, szervezését, koordinálá-

sát. A szervezés ős irányítás mellett be©odmoltatáoí 

joggal is felruházták a pártszerveket. Kiemelt feladat-

ként kapták a KIS2 pártirányításának erősítését. A párt-

szervezetek ős KISZ szervezetek egyoldalú kapcsolata he-

lyett a kétoldalú kapcsolatot kell megvalósítani. Kétol-

dalú konzffltációkkal ismertessék meg  a tagsággal egymás 

cólkitűzóneit, a párttagok jobban ismerjék a fiatalok 

problémáit, szociális és egyéb gondjait. A párttaggá ne-

velés terén is hatékonyabb munkát kell végezni, több 

konkrét, vonzó feladatot kell adri az ifjúságnak és az 

arra érdemeseket bátrabban ajánlják a pártba. A jobb 

kapcsolat órdekóben ifjúsági munkabizottságokat hozzanak 

létre. A  Kjzponti Bizottság mellett műkbdő Ifjúsági Bi-

zottság munkájának segítése érdekében a Társadalomtudo-

mányi Intczeten belül ifjúságkutató rószleget kell lót-

rehozni. 

Ag  álla: i szervei: kart . feladatul,,  hogy növelték 

a koy, a minisztériumok ős a tanácsok szerepét az 

ifjúság szocialista nevelésének szervezésében. A K5zpon-

ti Bizottság felkérte a Minisztertanácsot, hogy hozzon 

létre if júaáL;ügyekkel foÜlalkozó szervet. A  kormány, a 
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tanácsok ős riáe költségvetési szervek hozzanak létre  

költségvetési rovatot, melyet az ifjúság művelődésének,  

táborozásának, kulturális feltételeinek javítására kell  

fordítani. Nagyobb százalékban kell bevonni a fiatalokat  

a tanácsi szervekbe, a község- ős vrospolitikai tervek  

kidolgozásába.  

,.  tirsada},mi éri tömenszervezetek kanták feladatul,  

hogy a fiatalokat nagyobb szánban vonják be a szerveze-

tek munkájába, tegyenek többet az ifjúság neveléséért.  

KUlönöoon kiemelt feladatuk a KISZ-en kívüli fiatalok  

szocialista nevelésének elsegítése. A szakszervezetek  

is hozzanak létre ifjúsági munkabizottságot, ví.11aijanak  

na;;;; -obb anyagi áldozatot az ifjúság szocialista nevelése  

érdekában. T.ie {,, kell vizsgálni annak a lehetőségét, hogy  

a főiskolai ős egyetemi hallgatók is szakszervezeti ta-

gok lehessenek. Kiemelt feladat az ifjúság lakóteriileti  

.foglalkoztatásának megszervezése. A művelődési házak  

programját az ifjúság igényeinek megfelelően. szervezzék  

át.  

L  KIS2 a várt ifiúsáai szervozoto. a magyar 14147 

"  er'votlen nolitiicai tömeaszeezetes  Feladat,, hogy.  

hirdesse a párt politikáját, núködjan közre a párt  hatá-

rozatainak végrehajtásában, képviselje a fiatalok órde-

keit, törvényekben és rendeletekben biztosított jogait.  

Fejlődésének alapvető feltételeként azt jelölte meg a  

hat'rozat, hogy erősödjék politikai.-kommunista jellege.  

Működére mindenekelőtt abban álljon, hogy a fiatalokat  

bevonja a közéletbe, az aktív gazdasági, társadalmi- 
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politikai oaelekvésbe 6c ennek révón juttassa el őket a 

ma:.°xizuuo-leninizmus eszméinek megértéséhez, elfogadásá-

hoz, az osztályöntudatot formáló erkölcsi, politikai ta-

pasztalatokhoz. Mindez szükségessé te'zi a KISZ tagság-

gal szemben támasztott magasabb követelményeket, ugyan-

akkor ozzel együtt bővíteni kell a tagok jogainak érvé-

nyesülési lehetőségeit, javítani a magasabb követelmé-

nyek teljesítésének feltételeit. A KISZ tagok és -veze-

tők rendszeresen nyilvánftsanak véleményt egymás munká-

járól, terveiről, elképzeléseiről éc, ez nyilvános legyen 

például az évenkénti tagkönyvcsere alkalmával. 

art igjüs4izplitikai haároz ta  

Mal 

geinek sa játnjo helyzetét. eltc rú tau ztalatatt 6s  

=satin  Az irányító munka jobban igázod j on a társadalmi 

kövotolnönyek-mez, az  ifjúság igényeihez.  A KISZ-t meg 

kell szabadítani azoktól a feladatoktól, melyek háti vál-

lalatok, intézmények feladataivá kell, hogy váljanak. 

Alapvetően javítani kell az ifjúsági szövetség működésé-

nek anyagi, technikai. feltételeit. 

Az állásfoglalásnak volt egy belső határozati ré-

sze is, amely az illetékes párt-, állami éta társadalmi 

szervezetek szá ára hat,rozta meg azokat a feladatokat, 

amelyek további vizsgálatot igényeltek, s ebben később 

kellett döntést hozni, példáuls 

A Politikai Bizottság elé kerültek a KISZ anyagi- 
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technikai feltételeinek javításával kapcsolatos kérdések. 

A Minisztertanács feladata lett a fiatalok ozooiá ..  

fis, kulturális helyzetével, te&tedzősével kapcsolatos 

kérdések megvitatása, a ezek megoldásának, távlati tervé-

nek kidolgozása, a fizikai dolgozók gyermekeinek tovább-

tanulását elősegítő tervezet kidolgozása; ifjúsági Ügyek-

kel foglalkozó állami szerv lótrohozása ős az Ifjúsági 

Törvény  megalkotása.. 

A Hazafias Népfront Országos Tanácsa, a SZOT ős a 

Szövetkezetek Országos Tanácsa elő kerültek az ifjúság 

lakóterületen való foglalkoztatásával, a fiatalok klipvi-

seletével és érdekvödelnével kapcsolatos kérdések. 

Az MSZP Központi Bizottság 1970. februári ifjú-

ságpolitikai állásfoglaláarinak alapelveit a párt 1970. 

november 23-28-ig tartó X. kongresszusa is magáévá tet-

te. A Központi Bizottság boszámolójában Kádár János 

elvtárs, az MSZMP KB titkára a következőket mondottal 

"A felnőtt nemzedék nagy  társadalmi feladata az ifjúság 

neveléso, felkészítése az életre, a szocializmus, a kom-

munizmus építésére s mindazokra a feladatokra, amelyek 

az ország eletében ős a viltg haladó erőinek küzdelmóben 

reá várnak. A fiatalok nevelése a társadalom előrehala-

dásával nem auto:tikusan oldódik meg, hanem csakis az-

által, ha pártunk ős kormányzatunk, iskol ink ős társa-

dalmi szerveink, s nem kevésbé a szülők ezen rendszere-

sen, kellő gonddal munkálkodnak." /23/ 

Az ifjúság nevelésében - hangsúlyozta a beszámo-

ló - külön figyelmet kéll fordítani arra, hogy a KISZ 
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a párt utánpótlása, jórészt ott nevelődnek a pórt jöven-

dő tagjai. Ezen a kongresszuson tisefel,atel alsó jcor- 

azzal a céllal,  

hogy a politikailag érett, teljes jogú fiatalok sz&r ira  

meglegyen a lehetőség a pártba való belépősre is.  

Az ifjúságpolitikai határozatot a párttagság, a  

társadalom áe benne az if júaág is megértéssel, egyetér-

tőssel fogadta. Végrehajtására a pártszervek ős -szerve-

zetek intézkedési terveket készítettek, amelyek a gyakor-

lati munka jó dokumentunLinak bizonyultak. Több pártbi-

zottság ős pártalapszervezet azóta rendszeresen vissza-

tőr az intézkedési tervek végrehaj -Lsának ellenőrzősére.  

Ennek eredményeképpen az ifjúságpolitika egyre inkább a  

pártmunka szerves ős állandó elegévé válik.  

z orazá z y lAs 1971-ben térvényt alkotott as ifi*- 

ivi ól, , auelynek végrehajt si utasitásai 1972 végéig meg-

jelentek. Az  Ifjúsági Törvény 29. 8-a szerint "E törvény  

alkal azásában az ifjúságon a tanulóifjúságot, valamint  

azt a korosztályt kell érteni, amely a társadalom munká-

júba bekapcsolódik, és önálló életkörülményei kialakítá-

sát megkezdte." /24/ Eszerint ag  I4iúsó'iTsiucnv 4p jf- 

lasjle aei yzQtére utal 	{y ;. dc~  n,{ ~ia ős mellőzi a konk- 

rőt és merev korhatár negállapitáaát. a törvény az if14-  

pár c:letviazonva.inak leafnntn.sabb tónvezőit szabályozna.  

tinr`ti1.ló fejezetben szabályozza az  ifjúság nevelése:t i  ok-

tatását, részvctelc;t a munkában,  részvételét as  állami,  

tároridalm.f. életben. Rendelkezik az ifjúság szociális  



hol;;zot6ról, egészségének védelméről t  művelődéséről 

sportolásáról és az ifjúság társadalmi szervezeteiről.'.  

Az Ifjúsári Törvény lényekében a part ifjúságpolitikájá-

nak állami akarat formájában történő kifejeződése, az 

if júsá politika szegvalósításának fontos állami eszköze:  

t 

gajel3fránaibanr,. L`rványeaítésónek legfontosabb garan-

ciája az t  hogy a törvényben szabályozott kérdések rQ3zei  

a part ifjúságpolitikájának, ezért a végrehajtásban a  

párt- és az állami vEzetóonek t  az egész társadalonaals a  

fiatalokkal szembeni fokozott felelősségérzete, gondoe-  

kociáoa nyilvánul meg. Az Ifjúsági Törvény beépiilt ,az ál-  

állami ős gazdasági élet egószóbe, és érvényesftósének  

eredményeként jól érzékoib.etóen változott az ifjúságról 

való társadalmi gondoskodás. 

Az If j úsEV i T ürvány végrehajtására a minisztériu-

mok ős az országoa hatáskarú szervek rendeleteket :  uta-

sításokat adtak ki t  melyekben a sajátou ágazati felada-  

tokat szabályozták.  

Altaláno s j e Zl.eanz6k ént elmondhat  j uk  f  hogy s  Ware-  

hgltási 3oaszabálvok : indearil.ében előfrt•ák s  hogy  a-  fia-  

i 	lődéQét.  a 	• . 	ii 	1  .: . 	 ' . 	= '. ".. 	~!  ' 

 

. it  / •  .  
a1 •  n : z t  S .  

     

      

gíte1 kell. ,  Az I f júsá 1 Törvény vógrehaj tálával kapcso-

latos foladatok összefogására, irányítására Ifjúsági Bi-

zottságot kell létrehozni. Minden  vállalat számára oló-

írták, hogy a munkába lépő fiatallal meg kell ismertetni  
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a vállalat céljait, munkájának jelentőségét, a továbbló-  

pés lehetőségét, a vállalat 	és kulturális 14-  

te©itnényeit.  

Ot  éven keresptül megigilönbö4M$tt figyelmet kell  
"  y }  s  . 	 ~ ~ 	;  •  _  • •  .+ 	 .+K,r 	 - 	 • _ i  ;+ 	 ~ ~ '„~..,. ~ ...J ~ 

c • a s 	~ . 
	• ~ . 	t I  £  

'c.  • • 	.. 	a 	~~~  3 ~l~a~ 	'  n.  s 	sőt,  

pályázatok kiírásával, szakmai verdenyekkel, vetélkedők-

kel is vsztönözni kell a szakmai fejlődést.  

A  kiemelkedő  munkát végző fiatalokat erkölcsi és  

anyai elismerésben kell részoeiteni.  

A katonai szolgálatot teljesítő fiatalokkal illet-

ve a GYES-en lévő fiatalasszonyokkal kapcsolatot kell  

keresni, .elynek célja  _  a szakmai fe' lúdéca szinten tartá- 

sa.  

Az ifjúság tájékoztatna, közéleti tevékenysége  

fokozása érdekében pindon vállalatnál és oktatási intéz- .  

II  g•  al 11  

 

~~ .,:t  

 

{ 

    

4a11 tartani. , 

A családalapításhoz megfelelő anyai segítséget  

kell nyújtani, vállalati kölcsön 'ormájában, illetve a  

lakáselosztásnál a fiatalok az eddiginél nagyobb száza-

lékban részesedjenek.  

A fiatalok kulturális igényeinek kielégítésőre if-

júsági klubokat kell kialakítani, melynek eszközökkel,  

anyainkkal való segítése kötelező. Ehhez tartozik a bel-

földi illetve kül.iöldi társasutazások szervezésének  

esorgalmazdsa, illetve az üdül3jegyek elosztásúnál az  
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eddiginél több fiatal jusson üdülési lehetőséghez.  

),„Qtijsirdelsvédelai Aogosítvánivaira vonatkozó logszab4-

1Yokat. Ezek szc int az intézményi ifjúságot árintő kér-

dősekben ki kell kérni a vállalat KISZ szervezetőnek vó-

lemónyót. Ugyancsak a KISZ szervezet egyetértése szüksé-

ges a  fiatalok  előlépésre, fegyelmi felelősségrovonása  

esetében is. A káderutánpótlási terv elkészítésénél, a  

tanulmányi ösztöndíjak odaítélésénél is szükséges az if-

júsági szervezet egyetértése.  

A miniszteri jogszabályok kötelező előírása alap-

ján a vállalatok, intézmények, szövetkezetek a helyi  

KISZ szervezet és szakszervezet egyetértésével latétke-  

dé3i tervei:et ~~útelesek káaz o t .  Ezeket az if jús gi  

parlamentek elé terjesztik, amelyek egyetértésével az in-

tézkedóei tervek a két parlament közötti időszakra érvé-

nyesek, melynek végrehajtásáért a vállalatok, intézmé-

nyek igazgatói a felelősek.  

A megyei és fővárosi, a városi és a községi taná-

csok általában öt évre szóló intézkedési tervekben rög-

zítik feladataikat, azonban két évenként kötelesek meg-

vizsgálr i az ifjúsági törvény végrehajtását szolgáló in-

tézkedési tervek helyi érv5nyesülését.  

anvei. Több állami és munkahelyi intézkedés segíti a  

munkába álló, pályakezdő fiatalokat. A fiatal szalc:unká-

sok munkabére 4-5 év múlva megfelel az átlagos munkáske-

resetnek. Nagy összegeket fordít az állam a családalapító  



fiatalok kitlönöaen a munkásfiatalok - lakáaépítéaének 
 

és lakásrásárlásának támogatására, amit az üzenek,  vál-
lalatol:, szövetkezetek további eszküzökkel egészítenek  

ki. A tanán©i rendelkezésű bár- és szövetkezeti lakások-

ba egyre nagyobb számban rézzoafilnok fiatalok. Mindezek  

ellenőre a csaladalapítt fiatalok számára ma is legna-

gyobb gond a lakási  

A Központi Bizottság oktatáspolitikai határor•:tá.-

nak eredményeként fo sozato an icyu na `az isk olai t zL-

lás óa tov bbtanulá folt esi 

 

Széleskörű társadalmi  

akciók bontakoztak ki bölesödék, óvodák, iskolai tanter-

hek építősére. A képzés tartalmi korszerűsítése érdekű-

ben azóta minden iskolatípusban jelentős roforiiokat ve- 

zettek be. Kiemelt feladatként fe;jlesztettiik a sz  . .~ 

káakópzéat, lehetővé téve azt, hogy a továbbtanulni szín-

dókozó fiatalok eljussanak az érettségi vizsgáig, s egye-

teini tanulmányokat folytassanak. Szóleskörü társadalmi  

mozgalom bontakozott ki a fizikai dolgozók gyermekéinolc  

aegítóaére, tanulási feltóteleinek javítására, egyetemi,  

főiakolai felvételük előkészítésére.  

Br8südött a gimnáziumok felkóezítő hatása, azonban  

a folvótelt nem nyert illetve továbbtanulni nen szándé-

kozók gyakorlati életre való felkészítóce nem volt meg-

oldott. Ezt a cólt is szolgálta a fakultáció bevezetóee,  

Helynek gyakorlati óráin a tanulók olyan ismereteket  

szerezhetnek, melyek megkönnyítik az átállás nehézségeit.  

Az oktatás-nevelés tartalmi fejlesztőse saran ab-

ból indultunk ki, hogy az iskola nem taníthat meg  min- 
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dent, amire az óletben_szükség van. Ezért az iskolák ar-

ra törekszenek, hogy az alapvető ismereteket elsajátít-

tassák, s a tanulók gondolkod sdt fejlesztve, a tovább-

tanulás igényét, a folyamatos önmuvelést alakítsak ki.  

A technikusképzés tanfolyam fornijában való hegol-

dása nem volt szerencsés elképzelés. Ma sár látjuk, hogy  

az üzemekből nagyon is hiányoznak azok a szakmai vezetők,  

akik a technikumokban ismerkedtek meg szakmájuk forté-

lyaival. Ennek a megszuntetéeére, más sódon ugyan, de ha-

tározat született.  

oktatácnolitikL határozat Jelentős eredménye,  

-  

.1 •zs:r.  

uyeinek neEfelelő enbortívus kiaiak +áAát tekinti  ei ső-  

rr~nd i QAi ryr1 ~3 
 a

lr _  

Az ifjúság érdekképviseleti 48  érdekvédelmi rend-  

szere már 1971-ben beépült az ifjúsági törvény rer.delke-  

tiéaeibe, melynek 27. §-a rögzíti,  hogy a P.a;;gag tt~u-

ul  ►ta 	Sztivetnénj  mint Az  i•f_iúsác: er=raér*.eo Deli- 

' 
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júeár_ot az  dllwl pze:vek aőtt. továDbá U rre:goat at, if- 
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A KISZ érdekképviseleti 48 érdekvédelmi tevékeny.-

sóge a fiatalok közéleti tev^kenységének fontos eleme.  

Segítették és öoztönöztók a fiatalokat a demokratikus  

fórumok, a jogszabályi lehetőségek felelős kihasználá- 

sára.  



A KISZ érdekképviseleti ós órdekvédelmi jogositvá-

nyainak húrom főbb formája alakult  ki . 

Véleménvezési ior: ez a jog azt jelenti, hogy a 

fiatalok helyzetót lényegesen befolyásoló vagy az egész 

kolektívát érintő kérdósekbon az állami vezetésnek a 

döntés meghozatala előtt ki kell kérnie a KISZ vólomé-

nyót. A KISZ véleményétől eltérő döntés is születhet, 

azonban ezt részletesen meg kell indokolni. A véleménye-

zési jog kiterjed például az ifjúsát helyzetének átfogó 

értókeléeére, az ifjúsági parlament beszámolójának elkó-

szítósóre, ifjúsági bizottságok ős felelősök megbízásá-

ra stb. 

ZGyetptósi 1oE: , ez a jog azt jelenti, hogy a 

KISZ egy etórtóse nélkül nem lehet a döntést meghozni.. 

8z egyben.azt is jelenti, hogy a KISZ az állami vezetés-

sel együtt hozza meg a döntést, igy  a felelőssége rend-

kívül na41y. Az eryetórtési jog körébe ezért a fiatalok 

helyzetét alapvetően befolyásoló kérdések tartoznak, 

például a lakásépítési támogatásban részesülő dolgozó 

kijelölése, szakmunkások kiválastt-+sa felsőfokú tanul-

mányok végzésére, ifjúsági alapokból nyújtott kedvezmé-

nyek elosztása, rendkívüli ifjúsági parlamentek iissze-

hívása, ifjúsági klubok létrehozása, diákkörök számának, 

jellegének meghatározása, házirend kialakítása, tanul-

mányi ösztündi.j ős szociális tárogatás odaítélése, mér-

tőkének noghato: ozása stb. 

pöntéei ior : , a jogszabály néhány esetben meghatá- 

roz olyan kérdéseket is, amelyekben a jogkürt a KISZ 
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szerveret önállóan gyakorolja. Itt természetesen nem a  

KISZ belső, mozgalmi jellegű döntéseiről van szó, hanem  

olyanokról, amelyek eredetilei;, jellegütnól Fogva az ál-

lami vezetés hatáskörébe tartoztak. A munkahelyi KISZ  

szervezetek jelenleg nem rendelkeznek ilyen jogosftvány-

nyal, az oktatási intézi*ónyekben azonban több ilyen is  

van, például a tanévenként engedőlyezheté két tanító  

nélküli munkanap egyikének kiválasztása, programjának. .  

vsazeálítáea, iskolarádió ős -újság diák vezetőbizottsá-

gának megbízása, kollégiumi önkormányzat irányítása stb,  

Az 1970. februári párthatározat javasolta a anisz-

tertanácanak, :rogy hozza létre ".., a Minisztertanács  

ifjúsági ügyekkel foglalkozó szervét, amelynek feladata,  

hogy az állani élet teriilotén ellenőrizze ős koordinálja  

az ifjúággal kapcsolatos munkát." /25/ Ennek tett ele-

get a Minisztertanács, amikor 1974-ben életre hívta az  

A1.a,i. Tfit `;ni ^ottsá ot. 

Az s1IB hatásköréből adódóan kezdeményezi, illetve  

megteszi a sziiksóges intézkedéseket az ifjúság munka-,  

tanulási és életkörülményeinek, a fiatalok szociális ol-

látásfinak javítása érdekében, közreműködik a szabad idő  

hasznos ős tartalmas eltiiltéso szervezeti ős tárgyi fel-

tóteleinek biztosításában. Pontos feladata összehan.olni , 

1envs6r°ét.  Ennek keretében ellátja a minisztóriumok ós  

országos hatáskör: szervek if júsági bizottságainak, vala-

mint a megyei tanácsok ifjúsági titkárainak elvi irányi-

tását. Ide tartozik as is, hogy az Allari Ifjúaági  



Bizottság csakúgy, mint a KISZ KB, előzetesen véleményt 

nyilvánít a minisztériumok valamennyi, ifjúságot érintő 

jogszabályáról, fontosabb intézkedőseiről. Rendelkezősei 

valamennyi érintett szervre kötelező érvényűek. 

Az  AID feladatai eredményes ellátásának órdekében 
gazdálkodik a !zpont$ I.^iúnái Al.annal,  amelyből külön-

féle ifjúságpolitikai feladatokat finanszíroz, illetve 

támogatja egyes ifjúsági célú beruházások megvalóoíts-

sát. Az alapból néhány kiemelt ifjúságpolitikai feladat -

a  fizikai dq1 pzók avermekeinek _ ööztöndíia, előkészítő  

tanfolyamok, helyi 1 ezdems nyez sek támoiatása, az iflú- 

tikai is ku? turálip kedvezmények stb.  - pénzügyi tánoga-

tását Ő  meghatározott feltételek mellett, az illetékes 

megyei tanács útján lehet kérni az alapbál. 

1i központi alaphoz hasonlóan a me gyei ás a helyi 

tandocoknál ifjúságpolitikai célú pénzeszk:szöket képez-

nek. a tanácsi alapok költségvetési előirányzatainak 

megállapításánál, a felhasználási lehetőségek meghatáro-

zásánál az illetékes KISZ bizottságot egyetértési jog 

illeti meg, vagyis hozzájárulása nélkül a pénzügyek oda-

itélőséről nem lehet dönteni. 

Számos vállalat, intézmény, szövetkezet létesí-

tett úgynevezett vállalati ifjúsági alapot. Bzok fel-

használhatók a mozgalmi munkLhoz kapcsolódó rendezvények 

költségeinek fodezéaóre, fiatalok pályázatának díjazá-

sárai  üdillósre, utazásra, kulturális kiadások finanszí-

rozására. igen használhatók fel azonban jutalmazásra, 



segélyezésre, bórkorrekoióro., lalcáaépítósi kölesönre s  

kitUntetési jutalomra, munkaverseny dij.azására.  

A vdj„1alati iy júsáruolitikai célú pénzeszközöjf  fe1- 
baczn,álásdtia főbb területeivel kapcs9latbmn, ki kell  1Eór- 

eves. felhasználási tervéhez nedir az illetéltss XISZ fiz-  -  

4ozet o :re őrtaaate i. 

1974-től koralnek megrei dezcare az if lúaáni mar a.-

gentek, melyek az állami ifjúságpolitikai intézmónyrend-

azerhez tartoznak, annak szerves részét képezik. A par-

lamentek mindig kiemelkedő társadalompolitikai események  

voltak, a fiatalok felismertél, jolentosógUket, ós magu-

kénak óroztók ezeket a tanácskozásokat. A tanáoskozások  

megmozgatták az ifjúság tömegeit, hiszen például 1978-

ban közel másföl millió fiatal vett rónzt. Jelentősek  

ezek a parlamentek abból a szempontból is, hogy  zysZi-  

IIekp-e ,,,I~ atalt iz bevon. : a flolitizá.7 

leffontosabb jellemzSle volt. harm a vit° közávtiont34-  

', ntŰ Uroblénák  álltak. A felszólalók többsége felkó-

szUlten, a közösség érdekeiért emelt szót, tett javasla-

tot.  A fiatalok döntő többsége a jogok óo kötelességek  

összhangját kív,ínta érvényesíteni, ennek ellenére elő-

fordult túlzó vagy türelmotlen megnyilatkozás. Sokszor  

tettek a fiatalok vállalásokat a gazdasági terv teljesí-

tése érdekében vagy társmalmi munka-felajánlásokat  

munkahelyi-lakóhelyi létesitrriények megépítésére.  



A tanácskozásokon  elhangzott  hozzáezálásokböl rn ,eg-  

állupithat juks  hogy a_:late.lokat 1Qr-i obb„_,n órj,gt§ if j*-  

pártuQ1i44ai kórd4s;ek - la.vaezdők lleilleezkedóOna  

tikal kórd.csek mellett kiemelkedő hangsúlyt kanta, a tat- 

f`}  

Az eddi;;i tapasztalataink szerint az állani szer-

vek, a  zdasá i vezetők kiemelt figyelmet fordítanak a  

parlamenteken felvetett hasznos javaslatok megvizs álá-

sása, és lehetőég szerinti megvalósítására. Az elhang-

zott helyes cos reális kende ónyezések közül sok javaslat  

a gyakorlatban  is  megvalósult, közöttük számos ifjúságot  

érintő országos szintű intózkedé© törtónt.  

Az ifjúsági lótesítnényoknek kiemelkedő szerepük  

van a fiatalok művelődésében, üdülősében, kultur:lt szá-

raltozásuk blztositásában. 	i:jt . ,i. 1Ctesitm6nvok  

olyan állami intéznónyek, amelyek a művelődési intóz-

ményh..íl.ózat sajátos rószekónt ;ee iti,,,jc a fiatalok k nnn-  

• + Z 	/  S  ..  i n  d 	•  _ 	 +.  'A•  .p    •  U..  . 	 ~t  . 

alakitalt, Bővült az ifjúsági klubok hálózata, számos  

helyen ifjúsági park áll a pihenni vágyó fiatalok rendel-

kezésőre. A fiatalok raüvelődósében, szabad idejük hasz-

nos eltöltősében feladatuk van a színházaknak, moziknak,  

a múzeumoknak Gs a kiállítási intézmónyeknek is.  

A szabadidőtöltés, a mevelódós, a sport, a test-

mozgás ős a szórakozás összetartozó fogalmak. A fiatalok  
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óletnódjában,a szórakozásnak, különösen a hasonló korúak  

kötetlen együttlétének jelentős szerepe van. Elsősorban  

a tinódzserek életében játozik na3.y szerepet a szórako-

zás, a munkába állás ós a  családalapítás inán elveszíti  

ezt a központi szerepét. A fiatalok egy része elodázza 
 

ezt az életmódváltást, és életvitelében megőrzi a szóra-

kozás központi szerepét. Ezek a fiatalok többnyire csak  

a divatos szórakozási formákban, szórakoztató műfajokban  

találják meg érzéseik, vágyaik kifejezését és igazolását.  

hagyományos formák mellett előtérbe kerülő, tömeres you-

agatzzatiyakijium=ar7en ter_i edő i;~,,,órakozás.' szok'-  

gao athan jel_„ entIk,,,_ ily. A szórakoztatás tor7:.észete, a di-

vatos n";fajok előtérbe kerülése, bizonyos spontaneitása  

ter>iészeto'en nem viseli el a túlszabályozottságot, de  

igényli az  irányítás orientáló, kibontakoztató, támogató  

ős bizonyos esetekben beavatkozó szerepét. A hazai ifjú-

sági szórakozásban ennek ellenére elsősorban a spontán  

mechanizmusok érvényesülnék. A divatos szórakozási  szo-

k ~:sok  gukban hordozhatják a negatív hatások lehetősé -

gét is, mert be.olyC olásukra, támogatásukra, Kevés esz-

közzel rendelkezünk, új szórakoztató divatok megterenté-

sát elhanyagoltuk. Ugyanakkor az ellenséges propaganda-

ős tömegkommunikációs eszkzök terjesztik, ős céljaik-

nak megfelelően tudatosan felhasználják az új nyugati  

szórakozási divatokat.  

A testnevelési, a sport és a turizmus csak az  
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iskoláskorúak körében ópUi1 be szervesebben a szabadidő-

töltés fordáiba, az idősebbek eeetőben ez a forda jelen-

tésen háttérbe szorul, sőt, a fiatalasszonyok körében  

szinte aegszünik.  

1i hozott intézkedések eredményeként kedvező válto-

zást tapasztalhattunk az ifjúság teotnevelésóben és tö-

megsportjában. Mindenekel3tt a tömegsport feltételeinek  

megteremtése, azaz a szükséges létesítmények építése te-

rén javult a helyzet. Az Edzett Ifjúságért tömegsport-

mozgalom keretében orsz goesd vált a sportpolyaépftés,  

melynek során több mint 4000 lakóterületi kispálya  

épült meg, Szános iskola kapott modern tornatermet  il-

lotve több kultúrotthont alakítottak át oly módon, hogy  

teztnevclési órák tcrtáaára is alkalmassá váltak.  

A városokban, a  falvakban  tanácsi eréből, valamint  

a laborság társadalmi iicoz efogásából, társadalmi munká-

ban, sok új játszótér került átadásra. ezek felszerelt-

sége javult ugyan, de a rendszeres karbantartás, fenn-

tartás problémát jelent.  

Az ifjúsági turizmust az különbözteti meg legin-

kább a felnőttek turizrauoátél, hogy itt az alapvető  

szempont a nevelés hatékonyságát szolgáló tömegesség  

érdekében, a kedvezményezési jelleg erősítóse. Ezért  

• : 	~ , ~ • 1 	11}  

piaci elvekre T ell óeiten'Unk. ,  bár itt sem hagyhatjuk fi-

gyelmen kívül a gazdasági tényezőket sem.  

A jelentős rejlődés ellenére azonban a fiatalok-

nak csak kisebb hányada vesz részt a turizmusban. _3z  
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alól kivátel az iskolai tanulmányi kirándulás. 

Az ifjúsomi turs intézvényhálózata és egyéb 

tárgyi feltételei kismértékben bővültek. Megkezdődött a 

Velencei Ifjúsági Udillő- és Kiránduló Központ építése, 

fejlódQtt az Expressz Ifjúsági és Diák Utazási Iroda bá-

zi hálozata, a nevelési-oktatási intézmények szálláshe-

lyeit szünidőben az ifjúsági turiz: uo céljaira használ-

ják fel. ; 'indezek ellenére továbbra is a létesítmények 

hiánya a jellemző, és a  meglévő  l.éteoít;ények kihasznált-

sága sem megfelelő. 

A középfokú oktatási intézményekben működő ország-

járó diákkörök tevékenysége a kezdeti lendület után 

visszaesett, a tantestületek többsége részéről nem kap 

megfelelő támogatást. Az iskolai tanulmányi kirándulások 

szervezéséhez, lebonyolításához az iskolák nem kapnak 

megfelelő intózmény segítséget. Ezeknek a költségei év-

ről-évre magasabbak lesznek, melyek terhelik a szülőket, 

másrészt a pedagógusok részéről bizonyos ellenérdekelt-

ség jelentkezik. 

A fiatalokról való fokozott társadalmi gondoskodás 

ellenőre további erőfeszítésekre van szükség ahhoz, hogy 

könnyítsünk a fiatalok tanulási, továbbtanulási, elhe-

lyezkedési do családalapítási gondjain. 

A  hatK ro_;at vé rehaitásána2: er rik lo do1entőaebb , 

j,f jússn Eítélósóben várbement. ,  Háttérbe szorult az a 

korábban jelentkező irányzat, amely a fiatalokról első-

sorban az öiltözküdós, a hajviselet, a táncstílus és a 



zenei igény alapján  mondott, fc3kónt elftéló vólenónyt.  

Jóval ritkább jelenség ma már az is, hogy kirfvóan nega-  

tív egyedi esetekből Altalánositanak az ifjúság egészóre.  

Elv'tórbe került a közvr;leményben a reálisabb órték-  

ítólet, amelynek alapja a fiatalok politikai magatartá-

sa, helytállása a tanulásban, a munkában. p fi4talok is  

gokgt totta ennejt érdekáben, jioar a közvdl©raónv ról41i  

all;otott ártékítélete nozi 4ivabb legyen. Javult a dolao-  

g~f ataZok hozaááll~~, a munlsához.  UzíveQen alkalma-nnals  

új technikát és ter.elc;si eljárásokat, korszerűbb terme-

lési rendszereket. Azokban az üzemekben őrzik jobban ma-  

gukat, ahol értelmes munkaazervezée8el találkoznak, ahol  

látják a termoi ós távlatait, ahol igónylik szal:ismere-  

teikot, leikesedóaüket, ahol próbára tehetik kópesaégei-  

ket, erejüket 68 hasznosnak őrzik magukat.  

Tön4n.psen veszne) rószt a rmnisz,versenvelsberz.  

brigácimo  ^  .w.: ~ 	 .,  _s. ~ _ 	« • ~ _ 	•,  • ~ 	~ 	~ ~ ••' 
rojtban.  A kiváló if júmv.nkda, szakmunkás, a szakma  ifjú  

meztere  mozgalomban évente több tízezer fiatal verso-  

nyez. Igen kedvelt a kommunista eiozak, mint táread<lmi  

munkaakció forma.  

Az egyedi nagyberulul.z•ázok áa kormányprogramok meg-  

valneítását erodm6nyesen :izolgálták az  ifjúsági ozövet-  

sóg vádnöksógvállalásai óz a KISZ-ópitkezósek.  

Az ifjúsaL;i ®zövets{g központi vódnökségével való-  

oult meg a Duna menti Hőerőmű, a Durai  Kőolajipari Vál-  

? alat II. üteme, a Szogodi Kőolaj- ás Pöldgázipari Lé-  

tesftmónyok, a Tiszai  Hőerőmű 68 a Tiszai Kőolajipari  

Vállalat.  
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A húsprogram vódnökség keretében több élelritozer-

ipari nagyüzem - köztük a Szegedi Szalámigyár, Gyulai 

Húskombinát - felépítősében működtek közre. 

A II. Tiszai Vízlópocő és üntözőrendazorei felett 

Vállalt KISZ-vódnöksé; nagyban hozzájárult a beruházás 

fő süveinek hat'ridőre történő átadásához. Több ezer 

hektár öntözési technikáját és technológiáját alakítot-

ták ki a helyi körülményeknek megfelelő módon. 

A Szövetség gázvezeték ópitéssén közel ötezer Pia-

tal dol6ozott hosszabb-rövidebb ideig. 

Az Uazty-iliuszki Faipari Kombinát éE a város ó21-

tóaóben eredményes :fiunkat végzett a Kun Bóla Ifjúsági 

Lpítőbrigád. 

A KISZ-radarakció az ipari ó© mezőgazdasági nagy-

üzemek egy részóben terjedt el, ős j61 szolgálta az 

anyaü- és energiatakarékosságot, a nagy értékű termelő-

berendezések kihasználását, a munkaidő-veszteségek ooök-

kentóaót, a munkakörülmények javitását és a balesetvé-

delmet. 

Az Alkotó IPjúság pályázaton résztvevó fiatalok 

munkájának eredményeképpen mintegy  óvi 300 millió forint 

hasznot hoztak a népgazdasAgrak. 

Az ifjúságpolitikai határozat végrehajtásának gya-

korlatában a párt politikai munkája arra irányult, I_ogy 

meóértesoo : 	iJ jú 3éJ sazociali ta azejameaj a.  

es~ész, társradalom 	f31ata.  

A politikai nevelő munkát a pártalapszervezeteknek 

kell irányítaniuk r,inden szinten. Az 6 feladatuk, hogy 
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megfogalmazzák a területükön működő állami, gazdasági, 
 

társadalmi és tömegezervezetek konkrét feladatait, koor-  

dinál jjk, segiteók áú Zolyafiiatoean ellenőrizzék munkáju- 

kat.  . 

Az ifjúság nevel& ének tartalpi, politikai követel-

ményeit az ifjúságpolitikai határozat, de több máe párt-

dokumentum is megfo a1na?za. Ezek olyan követeinónyek,  

amelyek mindenkor és riiudenütt órvónyeaek, a munka lónye-

gót, cól ját képezik, 	 . 

gozCL_Qt — txglitikai tQ~ (ae 
'

,
'
t,~  t'iatal3ainkat i~az 
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pig4t. 4ppelyoh-bon ©zocialiBta if3tíaár formálódik  k~ 

Ezeknek a követelményeknek az c:rvónye©ítóaét de  

val  óraváltását aegitettók ell  azok  az intézkedósek, ame-

lyek a határozat x3egjelenéae óta a tájókoztatáeban, az  

agitációban óa a propagandában, valar:int a pártmunka más  

területein  megvalósultak.  
re 	

I.• • 4s 	•.•  

uvooabbá én hatókpnyabbk vált. ,  : ár a határozatot követő  
pártoktűtámi övben az oktatási óv tananyagai egy-egy ön-

álló téma keretóben foglalkoztak az ifjúságpolitikai ha-

tározattal ós vógrehajtáaának feladataival. Ezenlívil1 a  

Központi Bizotts:ig Agitációi áo 2ropa;:;anda Osztálya  

"Az ifjúság társadalmi óo politikai helyzete" oímmel  ön-

álló tananyagot jelentetett meg,  amit  több mint százezer  

pártta" illetve  párton kívüli hallgató dolgozott fel.  

A határozat megjelenásót követő offenzív propagan-

damunka eredményesnek bizonyalt, ugyanakkor az is igaz,  

hogy a.^ ezt követő oktatási óvek tematikájában már ko-

rántsem kapott olyan helyet az ifjúságpolitika, mint  

ami aziiéges lett volna. Ennek következtóben kicoit a  

feledős homályába került az ifjúságpolitikai határozat,  

sót a párttagság egy része nem is ismerkedett meg ráaz-

leteiben e fontos dokumentummal.  

•• • •s 	_ ! a .. • 

 

•~s 

 

• ~ ,~ rs ,~~ 4 =.•.`.- ~ s•-. 	:__ 	a. , ••  

     

J a n _  e, 	hs_,r.; dt_ A pártszervezetek egyre több de rendsze- 

resebb segítaóget nyújtanak a KISZ politikai oktatásá-

hoz, több feladatot vállalnak a ASZ-propagandisták  
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képzésében és továbbképzősében. A KISZ politikai nevelő 

munkájának hatókony©á,gát segítik azzal is, hogy évenként 

több tízezer KISZ-aktíviatát vonnak be a pártoktatás kü-

lönböző formáiba, sőt helyenként aajátos tematikával 

lön ifjúságpolitikai köröket szerveznek KIS vezetők szá-

mára. Sajnos ezek az akciók is esetlegesek, kampánysze- 

rűek, nem vált az ifjúságpolitika a propaganda ős az agi-

táció szerves, állandó, 2oIyamatos elernóvő• 
• 

rove1 tevő 

pzereí sokoldalúbbá váltak. , Politikai agitációjának fej-

lődése jelzi, hogy évente több  mint  száz politikai kiad-

vány jelenik meg, mintegy 2 millió példányban, amely el-

jut a KISZ alapszervezetekhez, aktivistákhoz, fiatalok- 

hoz. 

Jelentős politikai mozgósító erőről tanúskodnak 

azok a különböző akciók, évfordulók, rendezvények, ame-

lyeken a fiatalok százezrei vesznek részt. 

A hat:rozat megjelenése óta megnőtt az ifjúsági 

lapok oldalterjedelme,' változott a formája, korszerűbb 

lett a nyo. dai kivitel, különböző raellókletok jelentek 

meg. Voltak olyan ifjúsági lapok is - elsősorban az "If-

júsági Magazin", a "Yilág Ifjúsága" -, melyek tartalmi 

színvonala nem fejlődött kellően. Tartalmukban gyakran 

a politikai tómáktól oltávolódó, álobjektív ©zemléletű 

cikk, valamint olyan4*ás jelent mez, amely az ifjúság 

egyes rétegoinek.szélsőséges ízlés- és tudatvilágához 

igazodott. 
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A sajtó, a rádi64 a televizió ifjúággal kapcoola-

toe politikai nevelő munkája bővült, célirányosabb lett,  

tómaválaoztásában differenciditabbá vált. A tümo jé-

kozt :tá eg6c zén bélisi if júsá politikai ©zempontból a  

rádiónál kiemelkedően pozitív a változás.  

ielont422R-Z2illaai_. Z tillAboztA4oi  gzey{ 	 - 

ja az..if jóságot reálisabban szemlélő ós megítélő kL zvéle-

mény kialakításában, az egész társadalom ifjliságnevolő  

telelősségének folkeltéaében, a pórt, a munkáshatalom ó©  

az ifjúság elválaszthatatlan kapcsolatának ábrázolásában.  

Nagyobb figyelmet kap a fiatal állampolgárok társadalmi  

helye, küzaleti szerope, felelőssége.  

Szocialista fe j lűdésUnk hatására a párt- és a KISZ  

szervezetek, s a tárnadalom más szervezetei, intézményei  

tudatos nevelő tevékenysége nyomán bár  ú, de pozitív , 

Zeiládéa tapasztalható az if1.síaáa eszmei, politikai ne- 

a 	 c  

 

k•  

 

   

dalom  

8  f;l,atalok k.4r3tt nőtt a hozzáórté;i és élénkebb  

az érdeY,lődóa a nemzetközi kérdések iránt. Frezhetűeu  

•_•• 	 ~'  ~t 	~ ; 	_'  ~ . •. 	~ . 	a 	_ 	. S • • 	. • •  

   

ami, elsősorban a párt külpolitikájának jobb megértősé-

ben és a KISZ j61 sikeriilt politikai akcióiban - "Vádol-

Jul: az imperializmust! ", "Veled vagyunk, Vietnam!",  

"Szabadsomot Angela Davisnek!" stb. - jelentkezett.  

A politikai  nevelésben  elért eredmények is hozzá-

járultak ahhoz,  hogy zr3södütt az fa ~ a " r -hos  
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való kötődés.  Kedvezően változik az új párttagok között 

a fiatalok aránya, nagy résük a KISZ-taggyűlés ajánlá-

sára került a párt tagjai közé. A fiatal párttagok a 

KISZ jobb óo hatékonyabb pártirányításának igen jelentős 
bázisát képezik. 

& fiatalok nagxobb arányban 64 felelőssé&..ael vesz-

D04 rősZIL 

A soak-

szervezetekben, a nópfrontmozgalomban, a békemozgalomban 

ug dssz rűon megnőtt  a fiatal aktívirtók ozáaa. 

A politikai nevelő munka hatása sajátosan jelentke-

zik az eyeo ifjúsági rétegek körében. 

g zAnkcisifjtistiltpolitikai foilődősőt elsősorban  

osztály helyzete, tevékenvsóre határozza mea l,  A po-

litikai életben, a politikai oktatásban, a vitakörökben 

egyre erőteljesebben szerepelnek. A munkásifjúság társa-

dalmi aktívatása különösen azokban az üzemekben bontako-

zik ki, ahol jelentős a műszaki fejlődős, korszerűsödik 

a munka szervezete, rondezetta a tormelós és a gazdálko-

dás távlatai. Növekedett köz_-ttiik a ozakmunkások és az 

érettségizett szakmunkások aránya, csökkent a segédmunká-

sok szana. Probléma, hogy a munkásfiatalok körében nem 

erősödött kellően az osztályhoz tartozás őrzése, az üzen-

hoz, a kollektivához utaló kötődés, a szakma szeretete, a 

munkáshavyományok tisztelete. $  meyőtazdasásban. az  

ar 
7 

=ladle, A mezőgazdasági termelőszövetkezetek korszerű 
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na`,yüzemekké válásával emelkedett az ott dolgozó fiata-

lok száma ős fokozódott a szerepe. A terelőszövetkezet-

ben dolgozó fiatalok politikai aktivitásának fejlődésére  

jellemző i  hogy több tízezerrel nőtt közöttük a KISZ ta-

gok száaa. Igen aktívan kape3olódnak be a szövetkezeti  

közösségek közügyeinek intézésóbe, bátran nyilvánítják  

véleményüket a közgyűléseken.  

Az  állapi oktatással foglalkozó központi bizottsá-

gi határozat az iskolai nevelés hatókonyságéról szólva  

a gondokat ős a követelményeket egyszerró fogalmazza meg.  

Kifejti, hogy tanulóifjúságunkban sokszor még az iskolai  

évek eltelte után sem alakul ki a korszerű világkép és  

gondolkodás. A határozat nyomán javult a középfokú intéz-

ményekben ós az egyetemeken az ifjúság politikai  aktivi-

tása ra  bővült közéleti tevékenysége. l^ ^ as a fedő d, t  

a. i.  0 ~ 	$  • 	u L • 	 • s 	^  C y  z .;t  ~ • a 	ui • r 	7 

eredményesen hozzátárult a lakosság köróben véggett  Lök 

ravplődóshez és a fizikai, yolrozólc gvormek@l egvetea  fel-

vétaLmak ©lőkéozítésóhey. ,  Több egyetem - a budapesti Mű-

szaki Egyetem, szegedi József Attila Tudományegyetem Stb.   

KISZ szervezete részéről példamutató törekvősek tapasz-

talhatók a  társadalommal  való szorosabb kaposolatterem-

tósben.  

A  ió irányú fedődés .ellenőre nem kevón azoknak a , 

ti 	~~ a száma, akiknek jsör ben  - 

 

részben az ideo- 

lógiai fellazítás hatására is -ori as e^ a 1 j1i- 

^óe. én a ta- 
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Aa ifjúság nevelésében fontos szerepet tölt be a  

katonai szolgálat. A népbnclseregben folyó nevelő munka  

feltételei is javultak. A bevonult fiatalok politikai  

ördeklődése jobb, általános ős szala^.i műveltsége maga-

sabb, mint övekkel ezelőtt volt. Javult a kiképzési fe-

gyelem, színvonalasabbá vált a katonai ismeretek elsajá-

títását segitő verscnymozgaloa. Ugyanakkor még mindig  

gond, hogy a fiatalok közül sokan a katonai szolgálatot  -

_ int tJrvényes kötelezettséget - tudomásul veszik, de  
nem értik kellően a szocialista haza védelmének lónyegát.  

Sajnálatos, hogy a szülők körében is tért hódít az a tö-

rekvés, amellyel egészsé'es gyeraekeiket a katonai szol-

gálattól akarják megmenteni.  
Politikai nevelő munkánk hatékonyságának értéke-

léce során találkozunk néhány olyan jelenséggel, amely  

nagyobbigyelmot órderlel.  

AL,D4;afill4sc i, az inter,pacionalizmua, a forra.dalryl- 

nn  

tatkoatlt., Tudatában sokszor keverednek a tanult  

és a gyakorlatban helyenként észlelt hibás nőzetek, arat  

egyeseknél politikai közámbössóghoz, másoknál álforra-

dalmisághoz, demagógiához vezet. g  szocialista h3za43.-  

egy rószét. , Nem  elég tartalmas a szülőföld szeretete és  

nem kapcsolódik össze kellően szocialista építőmunkául:  

eredményeinek tisztelotével, beosUlésável, vállalásával  

és védelmével.  



A proletár internacionalizmus, a Szovjetunió ós a 

szocialista országok népei iránti barátság ős mogbeoaii-

14a nerc erősödött kellően. A fiatalok jelentőé rétegei a 

nemzetközi enyhillós folyamataiból - esetenként tömegkom- 

unikációnk hibájából is - tóves következtetéseket von-

nak le a kapitalizmus terAszetéről ős egyes imperialis-

ta hatat-lak politikai magatartásáról. Zr4södött köriikbe, 

ideol_óriai 4or ij miaszumok elfo,:ad zsónak voszálve. , 

Fiataljaink gazdasági épftőmunkánkrál, a tor .elés-

ről ős a fogyasztásról kevés i i eretanya`.gal rendolkez- 

nek. 

et _poljtjkánk 4s  a helyonkcInt attól eltérő tármagal  

B orlat között ta sztg,lggilf,i  Esetenként azt is látják, 

hogy egyes gazdasági vezetők, csoportok a nópgazdasági 

érdekekkel ellentétes, de legalábbis azt nem segítő intőz-

kedőseket, dUntóseket hoznak. Felháborítja őket a nagy-

stilűsőg, as zírhatnámság, a közösség vakondnak pazarlá-

sa, máskor pedig a tehetetlenné, a gazdasági konzerva-. 

tivizrius stb. 

Az ifjúság minden rétegőre jellemző, hogy társa-

dal.ii ős politikai elkőtelezettoóge nem  minden  esetben 

párosul kiállással, politikánk vŐdelmóvel. Legtöbbjük 

önmaűában elítéli politikánk jogtalan bír_latát, de nyil-

vánosan nem utasítja vissza. 

j  74-es éve második felében az ifiúaárrolitikg, 

ot?  e  assu  t . Az 1974/75-ös gazdasági válság nom keriil-

te el hazánkat sem,  igy  a megldvő gazdasági nehézségek 
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akadályozták a hatókonyabb kibontakozást. A gazdasági 
 

feszültségek hatása egyre órzékenyebben érintette az if-

júság azon rétegét, mely  önálló családalapításra vállal-

kozott. Megnövekedtek az cinálló életkezdéssel járó gon-

dok, melyek általában a .saját otthon megteremtéséből fa-

kadtak. Az építóanyagipari árak emelkedése a nagánorős  

építkezést, de uyanak :or az állam által ópített lakás-

hoz jutás lehetőségét is megnehezítette, olyannyira, hogy  

sok fiatal esetében az 8náll6 lakáshoz jutás reménytelen-

nek tűnik. Az Önálló életkezdős feltételeinek megterem-

tése sokkal inkább attól vi , hogy a szülők mennyire  

tudják segíteni a fiatalokat, nem  pedig attól, rogy a  

fiatalok hogyan végzik munkájukat.  

8  feltcvorsult Ale. a mindent sor. terezni tür9kv6c  

o f,~rmált_a sok og, 	hc2szetát io1 Az egzisztencia biz-  

tosítisc, nagyon sok család esetében a túlbiztooítá,sa oda  

vezetett, hogy a szülők egész nap távol vannak gyerme-

keiktől, másod-, harmadállások után loholnak, a közben  

elfeledkeznek alapvető gyermeknevelő feladatukról.  

A  r verne1lcel '0l6 fonlaikazág,hiányát alAndékokkal, pénz-  

gcl iavekeznekrogyálIgni,  Igy nem tudatosítják bennük,  

hogy a javakat csak kitartó erőfeszítéssel, küzdelmet:  

árán lehet megszorozni. Nem boszólve arról, hogy a tÚll» 

hajszolt munka eredményeként gyakori a családokban az  

összetűzős a házastársak között, melynek eredménye  a  

családok felbomlása. Sok családban a felelőtlen életvi-

tel, az alkoholizmus miatt nem megfelelő a gyermekek fi-

zu; ai, szellemi és morális fejlődése. Ezeknek eredl ónye- 
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oly mértékben megnőtt, hogya meglóvó intézvények nerc ké-

pesek a hatásos megoldásra. A családnak nélkülözhetetlen  

szerepe van abban is, hogy a fiatalok a világot reálisan,  

illűziáktól mentesen szemléljék, jelensógeit aegórtsók,  

szocialista módon éljenek ós gondolkodjanak. Ennek órde-

kében az államnak is többet kell tennie, a gyermekneve-

lós költségeiből nagyobb részt kellene vállalnia ahhoz,  

hogy a család betöltse igazi funkcióját.  

Az iskoláskor kiterjedése folytán meghosszabbodott  

a képzési időszak, növekedett az iskola szerepe a fiata-

lok életében. z oktatáanolitikai határozat nvonán 10.- 

0  uu1 t vozitiv változások eredm4=4Ant  quIp2Aftplett if-

Igaikuutjakeltadaiulaxwagagia, A fiatalok esélyegyenlő-

sége megteremtéséért rendkívül nagy erőfeszítéseket tet-

tünk, melyek eredményesnek bizonyultak. Ennek ellenőre  

további gondok is felmerültek, melyek akadályozzák az  

eredményes oktató-nevelői munkát. Gondolunk itt arra,  

hogy az iskolák túlzsúfoltsága, a 40-es osztálylétszá-

mok hátrányosan befolyásolják a pedagógusok munkáját.  

A kiemelkedő képességű illetve a gyenge tanulókkal való  

foglalkozás módazertana nem vált általános gyakorlattá,  

sok pedagógus megelégszik a tantervi anyag átlagos szin-

tű elsajátíttatásával. Az is igaz, hogy még mindig sok  

a felesleges túlterhelős tanulónál, pedagógusnál egy- 

aránt.  

  

• t 	• • •  	•  • Pilk =   	~ 	• 0  ~. 
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psi, maiatiartáat norma A 70-os évek ifjúságát nem 

érte semmilyen társadalmi megrázkódtatás, 8k már bele-

ezülettek a szocializmusba, igy értékeit magától ártetó-

dőnek fogadják el. Kevésbé tudatosodott bennük, hogy 

honnan indultunk ős hová érkeztünk. II  fiatalok roluiplko- 

bekövptkezettyáltop.isok.  Az ideológiai harc kiéleződése 

a különböző társadalmi rendszerek teljesítményéről, álet-

képességéről nagyon sok fiatalban bizonytalanságot kelt. 

Számos fiatal közömbös a társadalmi kérdések iránt, emel-

kedett a társadalmi értékeinkkel, hormáinkkal szembeke-

rülő, beilleszkedési zavarokkal küszködő fiatalok száma. 

Nem kevés a felelőtlen, a könnyű élet, az igénytelen szó-

rakozás foló forduló, gyakran izléotclon divatokat köve-

té fiatal. Növekedett az ifjúsági bűnözés, a fiatalok kö-

róben is terjednek az egészséget ős a személyiséget káro-

sitó szokások. 

A fiatalok muhkába állása biztosított, azonban az 

ország egyes területein foglalkoztatásiffeszültságek je- 

lentkeznek. r'  _  • • • 	. . _, 

  

yay 	létben_  :00,  40,44111  bázt tána =akát vállaló  

glAdija6 Az ipartelepítés, bár egyre oélircínrosabb, még 

mindig hagy fehér foltokat az ország térképén. A bér- é, 
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atlas►os kereseti azínvnna  f t,,,,,,, ut a 70-es óvok  

Nincs sokszor megfelelő öaztönzés, mely a fiatalok akti,  
vitását, kezdeményezőkészségét jobban kibontakoztathat-

ná. Sok fiatal szakember gondja, hogy nem kap képzettsó-

gek és képességeinek megfelelő feladatot, oily= pedig 
-11(,  .o1ó   

=art,  vállpinatP a. 

A rendszeres testedzés nem vált az ifjúság életmód-

jának szerven részévé. Az iskolai testnevelős hatása 

gyenge, a tanórán kívüli diáksport, valamint a tömegsport 

eg ób forr.iái kevés fiatalnak biztosítanak rendszeres 

sportoldal lehetőséget. Ennek tárgyi és szeólyi felté-

telei sem javultak a kívánt mértékben, ugyanakkor az if-

7 úsá e1kónve=eaedépe  s kezd nyozaasztóyá váll i1 Nem 

véletlen tehót, hogy  a katonai alkalmassági vizsgákon 

csak azt állapíthatjuk meg, hogy  igen gyenge a fiatalok 

fizikai állapota. 

Az ifjúság szabadidejének kulturált eltöltósót 

biztosltai i szolga: ló intóz$nyek egy része megfelelő fi-

gyelmet fordít a fiatalok szemléletének, ízlésének for-

málására, igényeinek Isielégítésére. Más része azonban 

idegenkedik a fiatalok körében népszerű olyan mafajok-

tél is, amelyek kulturált szórakozásra nyújtanának lehe-

tőséget. A legnagyobb hiányosságot A lak¢terll eteken  ta-

pasztalhatjuk, ahol "bb ízezer  e 3ber,,, között 

a  mai naoir._ is . , Nem véletlen, hogy a KISZ munkája is 

elen a teriileten érvényesül a legkevésbé. 

s . :, Ea,  • • 	.. .'t:_ 
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gg, iflúsármolitikai hQ:tározatban az egyik  fő  töre%-  

' • . 	•$  • •  s•• :  

tqtla.n , 

••: 	 •tt _ •• 	 ~ ' •  
i ést em lehet kam 	 .  ~Qoy©?~en  foly±Y^.tn; -.  A felelősök  

konkretizálása nem minden esetben volt megadva,  igy  a  

társadalmi szervek egymásra mutogatva hárítják el a fe-

lelősséget az ifjúság neveltoógében tapasztalható nega-

tívumok láttán. Legkézenfekvőbb az ifjúsági szövetségre  

hárítani a feladatot, holott nindar.yian tudjuk, hogy a  

nevelés társadalmi feladat.  

Az ifjúságpolitikai feladatok meghatározásában,  

végrehajtásuk megszervezősében és ellenőrzésében megha-

tározó a  part  Szerepe. A pártnak szem előtt kell tatta-

ni$, hogy g  fiatalok nem születnek azocialista tudattal. , 

Qi_ggoo 	a. 	n~~  _ 	•  Z ~  s ~ s ~  ú i 	^ 	~  . 	C . S 	~,' •  cJzalis- 

Iii_IUdaitata A fiataloknak nincs történelmi tapasztalatuk  

a kapitalista t`:rsadalomról, ezért meg kell őket óvni a  

szocializmus ellen folyó imperialista propagandától. Ép-

pen ezért yri i Jelentősére van a9::.a a  ha a fiatalpli  

Lteles kópet kawat a szogatalizimu3 mezvalósulás c fo-

lyamatáról. a sikerQj, tévedéltek tanulságairőla  

Ebben a munkában a pártszerveknek élen hell járni.  

Rendszeresen figyelemmel kell kísérni a környezetünkben  

éle, tanuló, dolgozó fiatalok helyzetét, munkahelyi  be-

illeszkedősük, ccaládalapítuauk, szakmai előrehaladásuk  
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problémáit. El kell érnünk, hogy a fiatalok még inkább  

meghallgatásra találjanak a társadalmi, gazdasági ölet  

minden teriiletc3n.  

A  Magyar Kommunista Ifjúsági Szövotaóg feladata  

változatlanul az, hogy hirdesse és kópvisUje a pdrt po-

litikáját, vállaljon részt annak alakításában ős megvaló-

aításában, képviselje ős védje a fiatalok érdekeit és  

nevelje a part utánpótlását. 8z oddiaieknál zonban tuda-

togabb politizálásra   .van szUks .. ~abhoz, horv~a fiatalok  

,él na vobb tiiaeaei befo adták a szocialista oszmóket. , 

Jobban kell bemutatnia nemzeti történelmünket, melynek  

részeként a fiatalok megi:;ocrhetik a kommunisták harcait.  

Jobban ápolja henzeti hagyományainkat, erősítse a haza-

fiságot, ős lépien fel a nacionalizmus aegnyilvanulásai-

val szemben. A,XL3Z-gekilg ,  addiii törekvőseit folt'  y,a  

• 

lődésclt én tjroivóseit. Változtatni kell a módszerein is,  

mert tUbbször inkább oktat, semmint nevel. Jobban kell  

érvénye:>ítenie érdekvődelmi jogait, hiszen fontot, hogy  

az ifjúság társadalmi beilleszkedését, önálló életkezdé-

sét, coal:_ fialapítását kísérő ellentmondásokat felismer-

jük, a megoldás módját megtaláljuk.  

Fokozott felelősséggel kell foglalkoznunk a fiata-

lok gondjaival ős azokkal a nem kívánatos jelenségekkel  

is, amelyek as ifjúság egyes csoportjaiban fellelhetők.  

Felelőcsóket alapvetően az határozza meg, hogy Ag tű,  
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z eddk öBaz 	molt , ~:ol; a atos nu1l~á.ját  v'ni 	r_.  

A  czoci,alimapUr rét i iúsá, :unnak kell toinibbvvn.,e.  

Felolűaek vagyunk azcrt, hogy erre alkalmass4 váljék,  

mert Lenin szavaival együtt valljuk: "*z ifjúság dönti  

el az egész harc kinenetel6t..., ha önök nem tudják reg-

szervezni 	tettekre sarkallni őket, akkor -iásokat fog-  

nak követni c:z tapaeztalatlanaúguknól fogva Jtszőg any—

nyit fognak ártani... Nem prédikációkkal, hanem munka  

közben kell Őket tanítani és fegyelmezni." /26/  
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paozor.záoi  tanulay aok  

ősnzegozvo a 70-ea  évek ifjúságpolitikáját, megál- 

lapíthat j uk, hogy  a! tlirt if 9 úsáayo Li t ik ~_i .  

rn 
	

~ 

. •, 
 

A határozat nyomán Isibontakozott kedvező folyama-

tok révón javult az ifjúságról való társadalmi gondoako-

dáa. Az orszá gyúléa törvénybe foglalta az ifjúsom jogait  

és kötelességeit, s az egész tárnadalom felelősségét  as 

ifjúságért. A párt-, az állani ős társadalmi azervek na-

gyobb figyelmet fordítottak az ifjúfiággal kapcsolatos  

feladatok z ogoldására.  

Az olajárro)ban, nvomán kialakult r:a zdaaái i v  . 

ajejaatigic ilAtagadajajzzgalaajaLagliuk  fo ókosas-

gal  miatt háttérbe r zoz Ult az ifiúsármolitilaa.  Ez is  

hozzájárult ahhoz, hogy egyre erőteljesebben érzékelhet-

jük az olyan társadalmi ős gazdasági feazUltsógeket,  

amelyek az ifjúság felkészítősét, társadalmi beilleszke-

dését, önálló életkezdését kisőrilc. Az ifjúság körében  

több a bizonytalanság, a zavar, fejlődéscink ellentmondá-

sainak, perspektíváinak, társadalmi értékeinknek a meg-

itélésöberl. k 	ári nun?cű ~ c f t^lok nevelése  - 

Nyílvánvaló, 

hogy ennek a feladatnak egyedül nem képes eleget tonri,  

ehhez szükség van a párt-, állani ős társadalmi szervek  

összehangolt munkájára, mint ahogy ez a 70-es határozat-

ban benne foglaltatik.  

: ‚1, 	t . 
»a  
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8  KIS2 politikai  rninkála az évtized v6rIte yeas-

tett lendülpt00,,, a poUtikai }r.énzée 11  :.ttúrb9 szorult,   

• 4i•  . 	- 	_ ' 	i 	•. ."is ~ .  ~ .. 	 y  1' ^ 	'. 	' ~• ~~ — 

Ennek eredmé- 

nye az lott, hogy túlzottan az érdekvédelmi funkció gya-

korlására tolódott el a tevékenységi területe. A diffe-

renciálási törekvések ellenére nem alakult ki a különbö-

ző ifjúsági rétegek és korosztályok sajátosságaihoz, el-

térő érdeklődéséhez éo aktivitásához igazodó raozgalni  

élet. 	eddigjoknól sokkal  tudatosabb politikai munkát  

x,11  végepre ,  ahhoz, hogy  a fiatalok minél nagyobb része  

befogadja a szocialista esz. éket, megismerje a kommunis-

ták harcait, a szocializmus épitóaének magyarországi ta-

pasztalatait, erősCtse a hazafiodgot, s tudatosítsa,  

hogy népünk a szocialiot1 országokkal együtt a társadal-

mi haladé élvonaliba tartozik. Ez a mu:lk4Aoz a nárt-  

zau assanat: T)G1(iát az ifiiis I örében vérzett politikai  

=lSabala.  
$  k's3vetttez  ő  s  ~ r• 	•  

  

 

f 'ú  :r 

   

 

?~ s  • j. , 11ti • se  • s  y'  

     

lad24 Ugvel valaUthat6 ki.  Fe  kell lógni azon az ál-
ldsponton, hogy az "ifjúságpolitika fő célja ós tartal-

ma  az ifjúság szocialista nevelése". Am ifjúságpoliti-

kának természetesen teljesíteni kell ezt a feladatot is,  



de ezzel együtt j.aúsdavolitika fő oél:la é9 tartUmg  

s3..13~e. 

- 	_ ~. ~  . . 	• 	• 	• • s .._ 	L  _..  

Ciál io i t_'_ cj 1 k ery zeti C!~  ,;tilt 1  liQ h. .tí a rév .  

Vagyis az ifjúsá&politika nerc egyszerűen az ifjúsra 
 

irányul, hanem mindenekelőtt azokra a makrotáraadalrn{, fo- 

lyamatokra, amelyek sokoldalúan meghatározzák a felnőtté  

válás társadalmi folyamatát, és amelyek a nemzedékek egy-

másutániaágának folyamatában maguk is változnak.  

Az ifjúságpolitika a párt társadalompolitikájának  

stratégiai eleme, ezért ooak egy hosszabb távú társada-

lompolitikai program keretében ragadhatók meg az ifjúság-

politikai feladatok. &  ifjúságpolitika szezvc,c  beil  

aamo {bzueLst nom azt izuudi.  hogy az ,ŝ,j'ás~„r,~t  .~sa.daLni 

ott 

pro'zramok keljei kvzsitt. ,  Sajnos még ma  is gyakran és  

főleg ezt tesszük.  

~I;ö_.,•• 	I3 

elveit ,  i0 ó vénvOQnek  t Uiűk  ri r.. Ezek az alapelvek  

azonban sok tekintetben és f.rthetően rendkívül elvontak,  

a gyakorlati munka szár' ra  keveset mondanak. 2zért a  

konkrét politikal cselekvést ma  már, a mai körülmények  

között nem orientálhatják megfelelően. Szükség van konk-

rétabb újrafogalmazásukra, valamint az elmúlt évek ta-

pasztalatainak elemzésóra, értékelésére is. A hetvenes  



években tett ifjúságpolitikai lépéseket rézben a hozott  

politikai döntés vezérelte, részben pedig befolyásolták  

a menet közben nagymértékben raegvaltozott gazdagági-tár-

sadal  ,1 ,  feltételek.  

A  hetvenes évek első felében tett jelentős gazda-

eági és szociálpolitikai intézkedések a közben megválto-

zott feltételek miatt megmaradtak as érintett korosztály-

nak szóló különintézkedéseknek. Véleményfinis szerint nem  

mindig az a jó ifjúságpolitika, amikor  direkt médon őrin-

tett korosztályokra irányul. Vagyis nem épülhettek be  

ezek az intézkedések elóggé az alapvető gazdasági és  azo-

ciálpolitikyai mechanizmusokba. Az 3 ;fiúsár  nolitil , őpálló, 

Ida  443 -net,aug  . ulaj,,..12isit,.~kpiik  u zarveaen a párt-  ás  

laajxklu  v i tás alautleohanizmagia  

,fia 	 új terzielBdött.  és felerősödtek  

az ifjúság körében egyes, a közvéleményt irritáló jelen-

ségek is.  

Az utóbbi két-három évben viszont több olyan poll-

tilcai állásfoglalás született, amely a korábbinál nó-

lyobben tartalmaz ifjúságpolitikai elemeket a társada-

lompolitika, ifjúságpolitika összetartozásában.  

Ez a gyakorlat jó alapot nyújt az ifjúságpolitika  

sl;crvesebü továbbépítéséhez, társadalompolitikai keret-

be türtónő beépítéséhez.  
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