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.1, 1císzó  

Azoknt a j©llol,"vt,os marxista elméleti  kérdéseket emel-

tes ki a tárL;yalandó nyolc eaztendűbül, amelyek a legnai;yobb  

hatással voltat, a társadalom szocial ista arculatának forrnálá-  

aften, u a legnagyobb jc,lentüsét;gel  birtok a gyakorlati poli-

tikában.  a'.  tárEyalanda; témák alapján bizonyitom, a marxista ide-  

ológia fejlesztését  is alkotó alkoelmasását hazánkban; szemben  

azokkal  a nésetekkel, moiyrik aa  is  • dostrttizmus vádjával il-

letik ideológiai élotaskSt; s essaibes emilkal., akik világnéze-

tünk revisió4át vélik fülfedasni a mögöttünk maradt évtizedben.  

A  kútfrontos kiizdolern osmnei sikon is nélkülözhetetlen volt és  

marad a jövőben is,  itthon Es nrasQtküzi méretekben.  

A  párt 1961-68-as óvekbilp végzett munkája nagy  ~rsel~i 
energiák positiv irányu mozgását idézte elő. Nam koxü].bettem el  

a Vi rglsl.t tómával összefüggésben néhány módszertani vonás be-  

mutgtdsdt,c esNmek sccgitség&tel érthetőbbé válik is a nyolc ©©z-  

tandű® eréjfc:ozités, amely alapvet6 jeleritcisóg;.i abban, hogy e  

délkeleti c::oGyében szilárd marxista- szellemi alapokra épithot  

a ránk következő neved azásad.  

A tanulmány metimisdndl szandékosan ügyeltem arra, hogy;  

a./ 1op,vtűaúg szerint korüljem a tulmágosan száraz eti-  

luet, o ezáltal növeljem az olvasás élvezetét,  

b./ no törjem 	bibliográfiai jelzésekkel, ezért ezá- 
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gén f;ifi ,,relékben mellékeltem,  

c./ a bemutatott elméleti kórdések mindjobban a gyakor_  

lat közeléball maradjanak.  



Bevezető  

Politikai gs ideológiai életünk fejlódéeének markáns 

vonásai országosan mar  1959  előtt kirajzolódtak, mégis a Ma-
gyar  :.i$ocialíata  :  zunkéspórt VII. kongresszusán kerültek ala-

pos vitára /1959. november 3o•rilrgisber 5./  és jóváhagyásra. Es 

az időpont az ellenforracalon Ueda konszolidáció utolsó har- 

madara aaett; a azociali3ta almpok megteremtése előtt voltunkl 

a korábbi években e:ikövetett politikai ideológiai, stMasigpo- 

litikai tévedések elvi tioztSaiMM argtiltéat. Aefejes8dtek azok 

az alapoa vizngfilatok, amelyek as 420  U. irangr+oanzusón cnegfo- 

d,alaazott .iieolágiai és politikai konoepeiók alkalnazás(inak 

•• ailidagy három-négy évoa ts.eoéoii •• bassi  elvi és gyakorlati ér-  
tikasitéaére ir:lnyultak. 

A  politika aQéiaára igen hangculyoaan jelentkező ideoló-

giai Media  volts "A proletár fx►tornaeionalizmua, a magyar-o::,ov- 

jst  barátság, a két vilógrendoser békés e°,ymó.s mellett éléme•'( l/  
A három-négy évvel korábban texcz,itott nacionalista lázzal imam-
ben,  szdkségee volt hazánk viszonyának félreérthetetlen tiaztá- 

záaa a nemzetközi kommunista mozgalomhoz, a szocialista t:ibor- 

hoz Gs a  :;zovjotuni8hoz. Marxista elvi alapok kellettek ahhoz, 

hol  v a napi politita társedalmi aliastekbaa t'lastiMlsaea nease- 
ti magatartásunkat és hovatartoaliaonkat. Calkaslovákilt bol®zi 

helyzetének 1968-69. évi ideológiai, politikai vássoniai pél- 

dós bizonyitékul szolgálnak marxista A11áepoatunk és ltetározott- 
srzgunk helyessége mellett. Elméleti mogokoláat kivlrá uj vonás 
volt a két vilógrendase;r békés e ymás mellett élésének szüksé-

gességét kitiiző felfogós 2/  Az SM.' XX.  t-onrTEuazuuára t:ímanz. 



kodva jelölte  meg a pAxt VII. kongresszusa: ".9i a t,ékóa eamée  

Mllett  óléat az east►  M41411rld3 nemzetközi kapcoolatok forma-  

jáaan kég.::el jük el. "i5/  As a véloméusy{ia. boLy a ner $etkrizi koo-

peráció elképzelhető és eegvalósitható a saoCialista és kapita-  

401Na gaa*Pk, küziitti gadd6060 kapcsol€rtobbea is... a népek-  

no*  114144bia 1o11 emits mellett élniök és... fejleszteni kell  a  

gazdooigi kapcsolatokat, a kereskedelmet, 	cserét,  

~ sportarintkes±idM" # tudomezryas körök kölcsönös tapasztalat-  

See1'éj4#,  44/  

k sezbgazdasás  szocialista átszervezése  most már a tel-

jog 1ets3•0és iGónyáril terült napirendre, mert "politikailag  

áriúni jolentőeégü...", e "a nép;.azdaaáe szempontjából is €3zük-  

euges. "/5/  Az Alföld és Aflzántul •sMpont ják;ól külön tontossdr  

gu volt az ipar fejlesztésében előirt decentralizáció trawls.  

tának eltogadá♦E• Csongrád aegye öt városát ennek az elvnek az  

Iirvénye:,itc:se segitette as Ipari  fejlődés utjára.  

1962 végén a párt VIII. kongresszusa /november 2o-24/  

•egállapitotta, hogy "a azocialis+.mue írpiL•éee uap lendületet  

vett  ás befejeztük a szocialista tbtrMdaloa alnpsaiask  leraltía-  

oft hazánkban. "/6/  Az uj helymellmek aadtelelűvn ideológiai 40 
 

társadalmi életünkben jelentkeztek ujabb, mcoldást kivázaó po wt),.  
lias,ák, A társadalmi és r€;t®Kviszenyokban beállott  változás uj  

helyzetet teremtett; a szocialista nemzeti egység, a társadalmi  

oszt°wlyok és rétegek srAvetsé,_,e uj értélceZiSt kivánt, amelynek  

alapja félreérthetetlenül a munkásonzt .ly bAgsmon szerepének nö-

veleae :0 a parasztsággal kialakitott szövetségének erUsitif3ae  

volt •+ ái  wired a jövöben is 	Mit a gyakorlati politika é®  

gazdaságpolitika eszközeivel aalDld,aluan munkáltcuslti a tórsa—  
dalai osztály- ée rétegkategóritk megnziinteté©e lerlarüihetet- 



1©n volt az iskolai felvételeknél/7/ /ugyanakkor a marxista  

osztálypolitika a gyakorlatban  a megkülöntKistetésröl ass  easti••  
hatott le és amig társadalmi osztályviszonyok lóteznek, nos  IS  

mondhat  le./. 
Ideolbgiai éjtltünkbon előtérbe amoiltot a aArdaimiott  

hőlyzetbűl adódó elméleti és politi,kai. kieiitelt MeislOaaári 3lir•  

nyuló igények. "4 .aosaizmus eszmei offonzivó ja as egész szocia-

lista 	saükségasafto."/8/ A Megfogalmazott  

igétW►ek i401264411 életüalltt nag,y eráfNaitósekra ► serkentették,  

bag: tisztózódjanak olyan kérdések, mint ra kilt vilúgrends$er bé-

kés o8,114Ai aellett élése és az itleolbs.tat,ta politlhai oezthly.  
harc; az osztályszövetség, s a burzsoá eesrik ellesi bares a  

megváltozott bels6 viszonyokhoz igaaodúan az anyagi ösztönzők  

eröteljesebb árvC.nyesitése, a morális liaztönzlikhösA való viszo-  

nya; a párttag és ra pártonkiviili viszonya a gaidaedgi, állami  

cs tAxsada.lmi élet káderpolitikájában; "a hAesmueakábFan most  

már előtérbe Került a feladatra való alkalmasság követelményei-

nek t°.'rvénye8f.tille** ú az is, hot:y '°a kommunista ve?.etC,ktöl meg  
kell követelnünk a szerénységet éo a közösség áldozatkész, ön-

zetlen ss:olgálotáto" 9! A párttai;aAg gem Jár előnyökkel - es  

akkor natty elvi jelentőséggel biró álláspont volt, amely ma é®  

a jövőben is teljes 6rvényi4/14  

Szilárd mumisLehatalom és szracialieta alapokon nyuz;vá  

gazdaság, érlelődő, erősödd nemzeti egység, viszonylagosan jó 
 

bletaainvona1, ez jalla•e#te a hatvanas évek elsű felét. De as  
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létkérdéssé vd,ltt a szocialista nemzetté  válást  a tellegek köz-

vetlen, cselekvő réozví,tEalével lehet megvalésitan3., es pedig  



az irényitás és az anyagi e©skiiziik decentralizálása nélkül nem  

old!sató mog; a nemzet szellemi ei04441 Mlkkal eélszerübben kell  

felhasználni a szocialista ópitée i1NIMMI`áNának növelése ér-

dekében; a szocialista demokrácia tartalmi fejlesztését  gva-  

korlat aikjbn szükséges érvénye ,iteni stb.  

Meek  az i ; ;ények Merültek mQlfogalmazásra és eldöntésre  

a pár* U.  kongresszusán /1966. november 28-deeQCnber 3.1. "A  

Központi bizottság  1966 májusában határozatot hozott a cazclaarlgi  

asilhimjMsa átfogó reformjára. A reform célja eröforr<isaink Jobb  

!iliasMilása, a fejlödés ütemének, az életkörülmények javitá sá-  
nsic aamorsitása. A  reform lehetövó teas,.* bogy a döntési jog-  

körök ;j©lentös rír:,ze a  kormány bo a minisztériumok hatásköréböl  

a vállalatok és a tan icsok  hatáskörébe kerüljön. "/11/  

Isleoló ~~ iai életünk mozgalmasabbá válása is e jelzett ssük-  

4(*letekkel függ össze. ".As ideol6giai Mlra mogélbnkülMbt  jel-  

zik a párt elméleti vonatkozásu határozatai, az ideológiai mun-

kát tárgyaló országos konferencia, a marxista türténésspk, köz-  
gazdászok és más tadomitajápk Marxista müvelöinek taná.cakomáQai.  

=.aénk vita indult/12/  aMNi Mltunk helyes értelmezéséről, a  

szocializmus Icöspsdaeigi IDiedMreirűl :  a szocialista demokrá,cia-  
rdl, az eti}:írúl* a smakaerkölcaről, a szociológiáról, a népese-

désről, a esaládról és más kérdésekről. "/13/  Awn a kongresszu-

son  igen na; y teret szenteltek; a szocialista Lssafisúg 6s na-  
cioasIiimus, internacionalizmus elvi é:: politikai, gyakorlati  

kör4160011104; a szocialista etikának, az anyagi Cm erkölcsi üsz-  

tönak Brava.'  lévő alvi  és gyakorlati tévedések tioztfizáaónak;  

o a tcdományos, kutató mualg► jobb feltételeit kialakitandó kór-  

dósoknek. "tvem találtuk sigmas  a t-utattiüok irányitáuánat:, azer-  

vezésunek és összehangoláeáta*k legcélsauribb formAit.  "/34/  



A .gooderas uj fr'.uyitási rendszerének E,yakorleti alkal-  

aasésáról hogy politikai és társadalmi hatAs:ira sok-

kal nagyobb  figyelmet  lol►ll forditani, mint aho4ati ezt korábbas  

/1966. 67-t er./ gondoltuk, 'j lezdasági kövotketaéryek fő 100110ti;  

polibtMeti és tarealigai SWIM 40160ntkezneh eifll®stirMiáose bsr-  
t ~soal. 

tar most bistM/áelal állitható, ho.4 19V o-re, a  paírt X.  

kosigreacaueának :tdejilte, ujabb nngy horderejü politikal és t.'ír-  

sadalmi témák érnek döntésre; alkotm3ny  jojii  kérdések; a szocia-  

liatu desotráeia fe jleeztéoe:z az úl.lamit  wagatár decentralizálá-  

ia és  as  igazgatási munLs tökélef;esitóse; a lstásépités és el-  

saeztAs; a lakbérek rendezése stb. Vagyis a azocialiamee teljes  

felépitésévetl járó, reális, N egolddsi halasztást Worm;  ttirfi  

kérdr:sek,  

A bevezetőben váilaiesaa bemutatott tiMkö=bkkel  Ititlier~ 

tam bizanyitani, hogy;  

a. / a nagy hordereliti 	;azllssási.o tátraeu0alsi  

kérdéseket a párt tiizte napirendre,  

b./ a megoldásokra irányuló javaslatok 	határozatok  

ne m  öneéluiak, konstrui:tiv jallegiiek világnézetünk átgondolt ha-  

zai alkslleSisát bizonyit jfik,  

it3eo18i;iaí, politikai munkánk összhangban al nemze-

ti és nelRSet kötai í;rdekeinkkel e  

ő./ milyen sok, nehés Es nagy 	dfriy 11
.  

kórdés került felezinre  
._ ~ i___ ,i ■ .~ • 	~...~ 1.  AS:.. ~ l.e+,ne Ke1i~$t ~ j3yCKC4 liti i.vVLV 	 ~sLUV[. vtaruuw.csave  

és szilyen bonyolult, IMt ' 	 -  



I. 

Régi és u.j elméleti é4 	nőzetek harca. Tisztázódás  

C.,ongr'ád a keizepes mer=;_,yékhez sorolta tó. j•akoasáa 436 000, 

öt  várossal, 62 küzs3óg6e1 és nuF;y kitearje3e ►ósü tanyavilággal ren- 

delkezik. lukossá►g megoszlása; a vároakban 249 7oo; k.,zségek- 

ben 18e 700 fő, de zárt  településeken kivül, a tanyavilágban kb . 

2o azaz  éso ezer fő 61. 

i ssqe l,,par3 fejlődése és  egyéb tónyozök erőteljessé 

tettók itt is as urbanizációt. A beruházások döntő hányadában  

részesülő ■iniaztórilMtí ipar öt év alatt 39 ,u_kal eemelkeúett. 

l:165-Wen a siuiaztér,iumi ipar ;j6 '/oa, a tan:a.cai ipar 5 aoo, a 

sLÚvc.tkeezeti ipar  11, 9ee tót  foglalkoztatott. A mezőgazdasági 

tesme3loszóvetkezetdkbE:n az aktiv koru tagok szama az átszerve-

zés befe,jeezLsbvsl 1961-ben 5o 2oo-ra emelkedett. l;z a azám 1965- 

i;; - elvándorlás, kiüregedis stb• folytán — 42 'loo főre csök-

kent. /Az állami gazdaságok al.kalrnasisában 1 24o található./ 

bajilPo► s vonása  asserts*,  hogy viNeglag sava  értelmiségi 

réteg ól a vuwor.eokban. /15//hea a statisztikai adatokból véve; 

kL. :00-3;) 000 füxe becsülik a diploraá:;ok, ill®tve értelmiségi 

e3oloiák asirat./ 

Itilds áa1&  lplmciicionálisa c:ri:; az a forradalmi  földmunkás, 

kubikos és munkieMeMialom, amellyel a mawu rendelkezett. /16/  

Jellemző bisoa,yitéka ennek, bogy Budapest után itt él a legtöbb 

felgzabaduláa előtti időből eliaaert parttag /272 fű/, s a Ta-- 

náeeköztasyseis tevuKétyaeágében igazoltan ressztvevü személyek 

/964 fő,  a plasm  ku. 400 fő  ügyének a tisztázása folyamatban 

van. A politairs és ic:oológitérn ható  tényezők között ezt a 
helyzetet sraük0401 kittelten kezelni. GeOapiedban 24 248 párt- 



tag 838 pártarerve: etben helyezkedik el, ebből Szegedre kon-

centrálódik 9 800 párttag 28? pártszorvezethez tartozik. Ezt 

a körülményt is  szükadokatigyelembe lei. 
A feiszabaduldst. kvvetósa drthető 	a forradalmi 

kubikos és fölMiNkás és munkíeaióalom adta a hatalomért ta-

lyó harchoz azokat a kádereket skit  a  hatalmi  posztokon biz-

tosították a  proletariátus osztályharcának érdekeit. T elyzet's- 

f'ok-;ve ez a sew  a  tok kipróbált essabei t küldött orzzá. os fó-

ruaokra és sás vtalaiire, a Horthy—rendszer idején müködött 
"mozöalmi. iskolákb61. »/1?/ Az ly49-1956 közötti időszak poli-
tikai torzulásait itt is ugy fogtök fel, ho v ez a proletárd►iia'-

tatura termószetéből adódó letartó legjobb és legcélravezetőbb 
aódsser. X hdtuevolc esztendős legális tevékenységnek ideoló-

giai s= politikai koncepciója es  munkaastilusa megrö zódött; ki —
18mbsen az akkor negyven even felüli embereknél. As elleatea am 

dalinat követő háraMives konszolidációs periódusban aég nIs je-
lentt sztek annyira az uj elméleti és politikai vonásokkal Mew. 
bent ellenérzések, mint  késöble, 1v61 utia, 

Ennek okai visz/zavesethetűk arrag Q  a konszolidáció 
idején 0214lierban a jobboldali' bursae& Mostaurdcid sedlelia  

politikai Maradványaival szemben folyt sft küsdelem, S ez politi-

::aila6, érzelmileg, #,s önthető Hatásra talált. Bre az időara 
koncentrálódott a aelagsdalaidg üti tervezésen! zumo, ami lega-
lább olyan erős forradalmi lendületet i' én elt, mint a muakáa-

hatalom védelme és  all konszolidáció saegvalósitáaa. /Uptiruálisa:n 

ez az időpont volt a legalkalmasabb a mezőgYMrik átozerveze-
sére. Nem kezdtük korábban és nem késűink el vele. :.süsd a 

kmagyelek helyzetét/ 

Idealógial, politi kai sikon az  elvetett,  lejáródott elvi 
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tét©lek Co  nósetek l/kiiieiilftek napi ezükeét;lete iv  moat mar 

- 1')61 ui. - ssrkimoabbas jelentkevett. Ez előfeltétele volt 

annak, itoc'.y as MOW koncepciói E,yal orla3ti érvényhez  jussanak. 

Az iibQzeütköz,óNk felülete tehát nz Ideológiai, politikai azfé- 

ran :,elql keletkezett. /Hem értendő félre; itt no. egy azek.tás 

"meoazával" volt dolt;a a politikának, hanem a megazokúshoL job- 

ban  ie kevóabé 1admaskodó, az  ujat Gyorsabban, vagy nehezebben 

érZbkclő* maws"  kipsettnéclii vagy r;yonr;ébb feliónselt1464 
jú, vagy  kis képem kee®ülotea, 	k,ommunietákkel o akik 

abezolut tó baét;ükben as  SUMP politikájúnak mogvalóeitói./ 

taig n mozű ,4zdaaiai oar.;yüzemek cazegasailárdital:aa, a az 

ipari  decentralizáció meealóeitú3a áldozatos óo fúradaAgoe mun-

kával a to1 jes3 odaadás alapján  ment, addig as e3sáletie politi- 

kai életben feaszült®égekre került Mr. 

1./ A párt politikL.iáaak érvénseoitG6óben a kétfrontoo  

harc 4 zu re pe  

A kGtfrontoo hare nemeaak mbde>sFr, elaworban politikai 

jelentúaiegü eeskósi ta loanuniata és ounkcásmozgalomnnk. Lenin 

nu y ,jelentőabeet tulajdonitott n különböző, jobb-  its balolda- 

li Qazaraék, politikai nézetek lekiizdbaének. /18/  42 marxiata 
ixxrt elméleti  platformját - etratógiáját óo taktikáját - E;ya- 

korinti politikáját a hatalomért folyó harc  idején  ás aft  in- 
kúbb a hatalom birtokában, aziik0érkk pen Jobbról 	 io 

clarrleti politikai tásadáeok érik. /19/  

A bur7.aob ideológia, politika ée életérzés aa  hatalom  ki-

vivant; ut:_n see Válik hatástalanná; a  hatalmon lévő párt alko-

tóan alkalmazza a mr_+rxiaata-leniniatra ideológiát,  szocialista 



ópitéa diktálta objektiv es kertek szerint; ennélfogva - a  

dialektikai módeser alapja .. a politika a atabilitáe ea a  

változás egyidejüaé, ét is tartalmazza. Beidegzüdötts Mis  ,  

kott viszonyok, eszmék ée napi politikai gyakorlatok nebesök*  

kánt jelentkezhetnek a kommunista mozrr ►lomban; a a párt vezető  

szervei által kimunkált otratégiával és taktikával, a kommu-

nist* islmon belül misilk • jobboldali, revizionista, vagy  

ba10141 U, azoktie 4.0  koncepciót Allitasak lse bee *indkottüre  

volt példa; •a 3140 a burz®oá ollenfeSSed s hivévé asamis  

dött, Dögei Imre fell$pett a aozö, azdasig azocialíata Malag•  

tósával szemben. A kommunista  t  ozgalae Mai példái s A aseb$4e•  

vák párt oulyoo torzulása 1968-tól; a ✓anNi o nu iota Hatban  

kialakult Szektás, antimarxiatn, szovjetellenes platform stb.  

Csongrád he<.  yében a munkáarnozgalmonús a párton belül a  

beidegződött korábbi politikai nézetek uo a gyakorlat erőtelje-

sen jeiintkezott, mint ellenálló közeg a politika uj vonásaival  

smelsben. Országosan - és itt is - órv& z yyesült a kétfrontos harc,  

leküzdeni az ellenforradalom előtt és alatt erőteljessé vált re-

vizionista szellemet éo a pártban léve esoktus, baloldali esz-

móko•t es politikai gya orlatot•  

A konszolidáció és a  asakaadanag gyors átalakitása olyan  

politikai siker lé kürtit árasztott* az  orrzárban, hogy a politi-

kai jobboldal befolyása minimálisra sseoroiott, a nelNtk zi  

reakció zavarba került, mert politikai célsatu eríifeozitéÉi 0161  

kiceuozott az objektiv valóság hazánkban. Jobboldali ollenfele- 

i t  •  ka  k de ezánái:o  [rezdítek  iníC  az uj ~ (3lyGfiL71t31i i'etl [ ,ftlt7iü uj taktika c aw.v.vaf ;v~vv..+....v.. 	í  

a határokon kívül égy; belül. Kimutatható volt már 1961 végén,  

hogy hazánkban egységesen fellépő ellenséges tarcadalmi réte-

gek már nincsenek. /20  A leghomogénebb ideológiai ellunfel(ink  
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- 'tint szervezett orü - as igyháse,k, de a kialakitOtt politika  

01 WilleiSSOSn ezek is lojalitwt tanusitrNak. Y1141116zs - táink,  

~;tlkánit ellen a burzsoá talajról inditett iSiestematikua  t~ 

Sadist  sindeisilee iódosult; az ideológia és a politika sv.férfi-  

jában uj, "finale  .  Mgtözök, neiOdebben  felismerhető esse‘k 441.. 
 

lentkeztek a iLalmerms Omit  Ibllsephbl. l21!  

A muWgWMWWISS ,  es a Orton  belül viszont ideológjai  

68 politikai liAiseink közül többet  is megkérdőjeleztek, e kiely-  

lyel-kőzaQl elutasitottak. 71hriólfogva valamene♦1 pártNterv holy-  

zete szerint, különböző  intenzité/Ml -* a kétfrontos lore gya-

korlati utjára kényszerült;  föl kellett lépnie  a ezektós, dog-  

aatikuo násetekkel ós gyakorlattal szemben. De most mar nem "íll.-  

talábsa„ , hams  bsntrit helyen, időben 6s a kifogásolható fel-

fogás Ngisvc;zénéve1. A balolda1is4t;ot nem  lehetett "bocsánatos  

büa'silamt kezelni, sziikeéree volt leszámolni azzal a felfogás-  

3a1, bogy ''igas, hoi'.y egy kicsit balos, de jó elvtárs." Itt, a  

met,yc ,olitikr3i visY.onyát tekintve, 196o-62-bc:n a politikai Ss-  

gataftlie kon$.ervatifiSSIN ollen kellett fellépni erőteljeae064S4  

Ezt elvi 6llásfoglllidibin fejezte ki a OA megyei bizottsigOSSIk  

akkori első titkára./22!  

2./ 	t oa tA me -te 	tl:3É:nok ob  :  k  

tiv E30 ozub,jektly feltételeiről  

A  mzőgaellemis átalakitósával a megye termelő területei-

nek 97 %-a közös :aüvelés alá került 1961 végérc. /23/ Gyakorlati-

lag megazünt a föld magántulajdona. Ez mat iával hozta a paraszt-

aL' társadalmi rétegződésének alapjául azoli;áló objektiv ala-

pok megszünós€:t. Kedvező feltételek teremtődtek, az egységes  

parauzti osztály kifozmálására irányuló ideológiai, politikai  



munkához./24/  A$ átezarve:.:ésuii MOM került e11Det1ma.;ásra a leni-

ni t:.áaotai jelszó; a paaasatsip 440118:43re 1MMakodva valósult  

meg a  eeAögasúdaeft Qtalakitia.ae z ke3dve-410b41 lotto a helyze-  

teti a politikk* trikücQ számára s  NWM • a 	nem éle-  

Zédtek ki a rétegellentétek• 	korábbi évek dtazcarvezési  

gyakorlata; • bltlábolg kiazoritialrt a becyiijt8si, rendszer tul-  

kotOsai, az ellenfdrrcadíalom azövatkesct-ellenca poliitt0et1 fel-  

1400Ot stb. miatt  keletkezett erős ellenérzéseket nem sikerült  

.101161 is teljesen ia,tástalannfx tenni az rlteZervelé0 	ir-  

13t i befejezésével.  

As wakes  paraszti osztály kial.a ►kitóiea nem mérhető  

torvpori8dusokkall egyidőben sokoldalu fellépés össztilzn hoz-  

hat eredményt. A gaudaoápok "megaZilárditása" volt az  egyik  p4- 

Uwe  ezen keresstill ez állam new  anyagi i.nvea3ztáeibkat e;sw:cö-  

aiilty hogy a termelés loeölezt7bÍ3 i;avdasAgi, technikai feltétele- 
' 

 

~t ka.pjon./25/  A hviysetrontú tényerők egyik jellemzője az  

MOO  géséaaligélk t,zötti tormelósbeli /a föld min5sségével, gé-

pi Pe3,sselslösbsl,fiigéA1, vezetáabolisftftel stb. összefö.Ezű/  

küliinb+vipekbtá OMIdedt• A jövedb3M11scSródás is kifbjezi ezt a.  

különblipet,  - OSIO# eat  tasra jut() évi legalacsonyabb jövede-  
les 2071,.-5979 !i, mig a 1lggaE;asabb éV1 22 172-3+ 892 Ft-ig  ter-

34411 at év vieson,ylatriban./26/  Az *Mpg viazonyok Lülönböz$sége  

1010i00etesen politikai SOOO61110é,;ban fejezödött ki.  1962-ben  

3 704W-  tea Mete kilipirtit, 1963-b1112 közel 4 mimes hivatkortak  

arra a s+MMletre, ai:ely  ik lehetdt ►ib tette,  -Logy három év eltel-  

te után a szövotke;z ' ti tH ~; kérheti i-ílépését a tormelő®$övetkezt-  
ma/a7/  

As  egyes paraszti osztály megteremtésének alapja a  
paMdwiieatlitiiliben e loker©zattw A termelMi feltételek avulását  



osoijtlb á11d akciók éveken kerecztül= gépi berendezésekben;  

épitkozóai baruh:íaímibio: miítideribrn ée vsgfssereNben= 100-  

mae biztositA6baag a 	gasdeligoknak OAS  IppdvrozteénOek•.  
bon; raajd ems  ter:.olvények felvisórlasi átrdursak eltelésében;  

szabadpiaci lehctőitégak bisetositgsátian; r.e2lóh- és negédfizttm-  

ágsk 	10100016,6bin; Allami tartozások részbeni,  

vagy ogé:;zbeni eleaMidésébN, stb*  kilo8bb pedig - 1965_tc31 -  
a gazdaság ul laárvitusi rendszerének néhány elestét már bevy--  

siltók a pealigazdasigbai,r mg  a glzdaliepolitiMps alkalmas volt  

e tsx,-etoaglllgsit 1955-61. evi indul ie dssdanági, szociális, net-  

Nzir,vonalbeli különbsígeinak lénr.g.s kier,yenl9.tésóre./26/  

A szubjoktiv tésras8k legygséms rendkiv'iil nehéz helyzet  

elé Allitotta a politilai 'trrsetvket. korúbbi, merögzött előité-

letok feszültek e:ly-eg$ iaftetkezeten, ey-(44 munkacaapaton,  

brigádon belül. Gazdag é• aMgéeyrparaszt ellentéte,  amely nem-

csak antipAtinb64 állotta  mks=  a személyes érintkezést is ki-  
zárta. Munkaadó és munkavállaló  került  or helyre, s az utóbbi-

ból brigád-, vagy munkacsapat vezető lett, 	szövettmeti el-  

nük. Mg*  és uj tagok ellentéte lúngalt fel; "jönnek as urak,  
E.iert mi kikapartuk nekik a geeztenyét.* 91101 dolgozok vele, nem  

adott nagazimet, most is ez akar parancsolgatni7"/29/  

A mezagrnzáaségi teamalósz«votbeaftlaben almi pixt-  

ss.crves.etek ,:`,yensik 	kis léts ~.óinuak voltak. /3  főtöl 26 fői.16twf.  

196o-61=bon a me yá;ben soron kivül parasztokat vettünk fel a párt-

ba tagjelriltaég nélkül, :toy megindulhasson a púrt4zerMatii élet.  

I Z3K tÖbb80 tjlőbvn politikailag .s.€. , .!.._~..,.tln  n.  meigalmi tapasztala- 
tokkal 

 

 Me rendelkező emberek voltak. Nem álltak rendelkezésre  

tépsitt agrár szakemberek, szövetkezeti vezetők; ciunV íusok,  

ó.11astások, üzemi szakemberek dolroztak a szövetkezetekben, s a  
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munka daMdfarj5bauct 	diókok aentek ki a földekre.  

A asbvotloaaati !l■s8rigok  évekig a k~Uaű óa belső poli-

tikai rswllqLt 	Qóltőblái v4ttia6 'ialról n meg  a  tü  y  

re1uGS0440ta as 40Aelő* 400410118 politiktt kériwLtatták, adati-  

nieatrati. beavatirsabrt stbsatto•k. A  város,* élelsaíMáŐaal O -  

lentkapatt aagtorpaaft•kat a' qevetkezetet: *Mini  iansalatbl-  

tóart! is  .  tslbseználtii:. Pedig ezekben az Fivei:ben "Sikerült ered-

ményesen megoldanunk az ugyaa'asett 1,ettíía Feladatot: a  aesr.c3saz-  
daaas itazvrvew€aének időasatibes ic; nüvekMstt a moLí;glaiimigi  

tezsaFlés• Mindennek eredaaér.yekint aZaoslitgt6, hogy a a•s~air- 
, 

a<ag szocialista át:aaorvcszése naNaalt bogy  mee;történt, massa s1a••  
den lént,yages kintető•s ogéssnégeesp is ser,t végbe.' 1331  Ma  aft  
egyérteLt3re s•gfillapithettOk. hagy a sszűtbzdasáf; szocialista  

átszervezésében helyo:;cn alkalaaatuk a szovjet,  a a szomszéd ál-  

lamok ez ir<'nyu tapasztalatait, valamint az 1956 előtt szerzett  

hazai tapeszta,latokat.  

Fltökélt, lwvetkasetar gasdaskgpolita44val,, s operativ  

~ ,ca3 itika3. t~t' ssaioeal•Mkipaössol to  iK►itlesieewkel sir:e-  

r:  .  l t tö lnaveiai a a•iógsiísaági ' na gyüi+is+rBk#• Ideológia,  poli-  

tikai aunkiadlt egyik nap Bikers ez,  ' 

3./ ~;~~~t ;~o~ ;:a a a~~x~ orakiyi;~~ ©k y3s ~oa.~ts _._..~...~..........~ ~.....,...._....~ 

A párt Mi/•t8' Bserepéve1 összefüggő kérdések ujra tocal-

BafáaésLi Változtatni kellett:  

v+d$et, szerep értelmszéaén és Gyak.orlatAn,  

b./  a Párttagok Jogainak és kvLVitpaa4;vi.xk a  párt  

vim*  filagbilly za:hari foglaltak 	 assiartáiaáoa  

t,►J 'a párttag, mint állespallgér felfogiosif  

~./ `a' a pá*ttagok, pavtonkivüliek viszonyón.  

wa~. 
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1.Opt vezető szerepének lenini MON00,6rozását alr pfoku  

politiksi. képzéseken i:; tanitottuk. Az ötvenes évek első felé- 

.  •ek ide,, :itt ismerete, az 1[ ! Vesetősége a gyakorlatban el-

toraitotta Lenin tanitásat. A munkásosztály a proletárdiktatura  

ve etci osztálya, e funkciójának kifejezése a párt./ 32/  A való-

ságban azonban a i,árt "uralkodó" szerepet v::xlla1 t •agára, ellen-

tótban a vezető szeeuppel. Az "uralkodd" stiluse ammy$4. mint va-

lakik felett uralkodni, parancsolni I ES pedig nejt t'e bél® a  

proletariátus diktaturájának bárinas flake/WOO elyikébe senn.  

Az oszt :..lyellenaé ,'t elnyomni,  k6z60101mitomi iS ahol amennyit  

lehet, eitnevolni - nem azonos az uralkoláSs•l. A hatalomban be-

töltött szerep tlibdg felfogása És alkalmasára hisalmetiwágot,  

gyana ~ vbst teremtett, amely 1956-ip; a szavak a a iet`sk megbom-

lott állapotában jutott kózzelfoghatban kifejezísre. As osztály-

harc meghatározott ellenség ellen irányul, 8 ebben a harcban a  

munkásosztály uzövetsét;o8okrc támaszkodik. Minden esetben - cél-

tál, helyzettől, politikai leheti ségektra meghatározottan - szö-

votségeuekró táassskodik. 3zavakban is volt kifogásolni való  

1256 előtt, de  a  gya&z.orlat sem  felelt meg as elfogadott esssslrak.  

'lak; a munk..3oseiály legerősebb harci BUM  - a szakszervezet -  

a szindikalizmus vádja alapján megfosztatott az oktiv politikai  

cselokvóetŰl; transzmisszió szerepét nem tudta betölteni; •  

szaktanácstól a s .nks2 ervezoti al.aperservez©tekig a "fióilp%a  

szerepét játszotte. A nópfrontsoz galom azükségesséefiröl 81616  

arilatkozatok 1.0220111 i aggalos elisrvadt, nem volt feladata  

ái Ms ; kőöéai teSi
i
a• Ai  örtellsimismo, mint a Hiun. í shataíom BzÖvet-

ségesbre szükség Volt akkor is, de a vele szembeni politikai ma-

ptartásban tultengott a politikai szükkeblüség, nem müküdött egy  

olyan értelmiségi fóru, amely sz•<bnd alkotú viták sazinhelye Le- 
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betett volatile A ;°arton belül pedig;  mitnmyUl szabadságharcban  

rés7`vcvők plaitikailei Min voltak  MUMS  megbizhatőak, hason-
lóképpen a#merar i1)19,4M11 Joni a később az illegális kommu-

nista 0004*MOMIs, a baloltMli rzakszervozs;ti us municáasmozga-  
lumban teactö szerepet játszottak i,,:kirdö jele9ek lettek,  

t~ í:lü4t többen börtönbe is kivégzésre tortilla/5W  

YlymLdon a pftt vezotö szerepe lesxí.ikUlt egy funkcióba  

keriilt csoport 	Ommmopénec Aireaak fönt, ras s középső  

ü az alsó fórumokon is. hz a lrifogIr- +bs-11.01tMstilue kiiktatta  

a ves.dtes kollektivitásit, s ennélfogva a vita leiitáeégét is  

lac,aíikkentette• tCimUkult a parancsolás, az uralkodás légköre  

w pimstbalt is  as  orszá,gban. /34i!  

Mgr  ilyen üs3s ze?cauonlités mutatja meg, bogy milyen negy  

;;olermtősézsel birt az as elv, boa "... a párt  ujjásservezésí-  

nek időszakában, a jó forradalmi hamMtáz,yok regőrzése me1Sett  
:aeg kellett szabraditagaunk a pártot mindattól, ami a legutóbbi  

években foltot ejtett a part tiszta zászlaján, mégpedig a szemé-

lyi kultuaztól és a  revizionista árulás szégyenétől. " /35/A párt,  

a nép szolgálatában 64l6 tudatos hatalom kifnjezríeo; Mim uralko-

dik a nép fölött e  M1t parancsokkal gyakorolja a  hatalmat  1Ls  

módszerbeli kórdissb,re veti.ttns i..tyit jelent. Mew  a pártseervs-  

aatek ás a 00e60k kapcsolatában a bit*h00 •sállai a loser/Web-

Ink;  a ssáY+1lit M r tettek azouosaic; s  p+ártszeierzcatNtben ko1.-  
lektiv vezeias érve; ezáltal aogie11Mttő®ik az egészséged  

lece =letes vitalehct8m41 ligkiire. A páripOrret:tül, a párt;itkás*-  

tál, a párttagtól "nem kell tardűnin, mert olyan ember;  mint a  

másik, de üntufttosabb, ál3ozatkéazebb• Aem oldható m..e6 parancs-

csal, u!tM1400001 ea-eG7  1Witatott kérdés, mert ettől nem tiaz-  

tázótialt e/lesmésyek, álláspontok. Az ellentétea nt -:a.atek.et nem  
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lehet tekintelyelv  alapán oiain,idztrativ rene;lazabeályot hipire  
natosiit;ásával "olinté:ale /illainisztrati7 fellépést cs;at allelr•  
séges tevé4cet47sét, esetMe slkalrisunkl. /36/  

Látszóleposeáa itt is munkaatódeze:rbeli kérdésekről  said 

azü, peüig es.kelvi„ politikai problisdk. Asig általában  áe-  

i . ..lt,ettiiait e timMks+bl, akavakb3n eriai+Ma* k3yese:lt, do amikor  
eig—ek;;y 	rossz 	 akkor mo;;kér—  

sieztóltz 	DAN  es  3e ba ►ji" 	kérdémekról esett azó?  

r,atárostirollt a pástlt~esetátág a népfront elnökségére vonatko-

zóan, csak ak, ott ciolgoMó. hOlotmistís,kat kőtelezze. As  üsooi, hi—  

vatali pártvez ,Aéseg nee utasithatja a szakazexvdzerti veze:tőaé—  

pt.  a veze3t6ségGeaál dalt;ozó kvmuunisttíkra aai;ározzon küteleLóen  

stb./  

♦ Iriasasatetazas 1ueEr:íuobLs megnyilatkozását — a párt va—  

zetó szerepét őszintén féltő és szektás nézeteket valló i.ddee3b  

elvtasak kiixrobon — az az elvi döntés v:altotta ki, Yio 4 1y haz:.nk—  

ban a ptírtYennieció kivételével vesető munka,küiiiket párton  kivür- 

li®k is botálthetnek. /37/  L tétel megértetése vs elfot,;radtásts kó-.  

rül óvokig kitartó elvi, politikai vita foiyt:e i►z oilenvéleiió—  

z~yek fó mondzanivaló;js, az voit, begy el,játezuk a part vezető  

szerepét; cóockáru Ys/ssük a proleatáreiiktat;ugitt; háttérbe caűo—  

ritjuk a ka:ununistátat; rzeghatn:"t»nitjuk a proletáttdiktatud,.a ver  

natkozó lenini tanitáat, 	t . meGoszt;juu: a hOtalmsat. Ezek az ei—  

leanvetéseli a mun'.:áakatalont féltéséből 	uszintesó-  

ükhöz kétség sem férhetett, dc ve3szélyeee•1giik elvitathatatlan  

volt, mert térnyerés esetén a politika Gyakorlati sikje.n lesz*a—  

kithetik a aun!,cáshatalaa osztálybisir3át; :riegzavariar,t ják a tár-

sadalmi szövetségi viszonyt is vieOMscsampészik a bizalmatlan-

ság é.. a gyanakvás nruló 14100,01. 'Meek  az elvi tételnek Ulal4-  



Yitita ninőnikatos pedis nem  lehetett Mitelbgegie, a part  vezető  

®zo:^epének tórrstlslai bázisát arÉkatő elv volt a  Ahoy  is; a  

64a06 #s, a  .  társadal04 kapcsolatának gyakorl._ _ti tjavita#! szol-  

WU. A autatéshata2mat zem ez a te/tos0a vec:zZlyestetit b= -nem  
t 

 

Orton 	llsberok szesély:es éreIsyesülésénnk Ways;  ba  

; ese St jAk, hog "oak akkor 	valastre, ha  tagjai lemma  

a pártnak, akkor dményesiilóei 	isasttotve liyralt a  
pó;rtba, 001001 seggybződí# nélkül, poli,tikai oZti.l.eé&let  iai jótt. 

Egyszer aft op/prói.faltuk - sikertelenül; a pártbs be1.011011 ago  

garksőd ~.'s 	imber+ek szzt.zezrei o;zisztanciblies  a !Wrier  

lebetőuftgtrsl beezegtet© okok elap34n. A  part Arts-lain  lett  

vol.a ~s, Its amok  a doonn.tikua i'elfro$áenak teret engedilik, alte-  

jezgaött ebben az a  liiti ils  sztálini tótel, amely 1924-ben keriat  
aaeg,fogalea4 ásra, Lenin emlékére mondott bese6dben: "n3,vtársrak t  

111.  iaoaamuntsta külLnuü vAgáau emberek vr,ms*•  Nem  kiizvnaógee  

any►a61,151 vogyank ®i  aures. NI  vsmunk azok, skik a miu,y piol4-  

tár hadv*gsé,xne4* Lenin •lvlii0aak bes3a+eregét alkotjuk. 14nc9  

Yki;;;JClürJ tlistMrirg, mint  ehba a baciaeregben tartozni. Nines  

riaaobb ti8zteenég* mint  tagnak  lenni ;:.bbaa a pártban, amely-

nek alapitöja M, VenetY;je Lenin elvtárs. 1011 •inctenkizjek ada-  
tott meg, hpgy  ow Was pártnak tag,' 106OgiMt. 	mindenki- 

ask adatott 41044 bogy  kiáll  ja szokat  'Sr eegpbbiltatá:..okat 68 vi-  

lisankate ealre#c •gs ilyen  Ogg  tessikiúval együtt jásnake A  mwr-  
k1asent614 fiat,  az iai►g éc harc  flai l, a márbtt4tlun nóikEiA -  

116sek fog  taíisi erfif0ezitések fiai - e zeknek kell elsősorban ek.y  

lattea pórt tsgjainat, lenni. Lxért nevesik a leninisták pártját,  

it keemunintak pértját egyben a munkrsewtt61, pártjának.  "%3B/Ma-  

Se  a Leeaw map, Lgaz r  lelkQSitő* de első  két mondatában benne  

van ez a  küi . rinbaée,tbtels  may  esirája lehetett a későbbi tor- 
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zitásoknak; a ©zemélyi kultusal MealeMeetésében is e?erepet  

kaphatott.  

Mások nioaesnsk ilyen anya S 1M is alkalmasak  ér-

demesebb, i'elelosebb beouztisokra. Reeel eljutottunk az ötve-

nes év©k elején fölazitott bizalmatlaMetwhoz, melyben első  

és mJaodoastályu tllempe3 irok keletkeztek. Arktől a a'ieoe-

o8ztalyuakiol elv rtuk, Dtgy öszintón sz :lgál ják a munkáshsstal-

matte s az alizat és a félelem alapján létrejött  e;yy ü„ittmüködást  

sádéses szolgálatnak fogtuk fel 1948-54 között.  

Ugyan ilyen hevessségii ellenzéssel találkozott ez az 61-

lásioglalás is, amely kimondta, hem a párttags tgpa1 nem :jár-

nak előnyök; az voltaképpen enek több munkát, nn ►,yobb felelús-

uc ot jelent. A kevésbé szilári és gyengén képzett kommunisták  

n4aa.. kerdójelezték meg  ezt  az e) . vi álláspontot, hol';y "akkor mi  

az értelme a p tagi 	?" Több helyen éezrevehető kel t  

sog lépett föl, NMS iidw eS törni marunkat", - fe jeztbk ki bel..  

ao órzébeiket - 19131 végén, "magánvitákban" - a memyei tanács  

akkori vezető komnunis3t=álnak 6a n r ~c~'~yei pártvezetésnek egy  

igen  szük coo ortja. Azt állitották, hogy "sz, ándékoc,an elmos--

auk a párttag és pártonkivüli közötti különbséget; a pártot fel-

olajuk a pártonkitüliek tengerében. ftnt mondották; ez a tbm ny  

revizionizmus! A vádak oulyosak voltak - a x•árt megyei végrehaj-

tó bizottuA;;a akttori veretűi közül egy-két saem Ilynek /1961./  

nyiltan a uzeané )e mondták: "ez neo  marxista politika, revizio-

nizmus ütötte föl a fejét Csongrádban.~ A párt r'olitikai 14, 14110*  
ságánais beavatkozását kivánt.ák.  

Az elfogadásra ajánlott elvi álláspont érvei pedig biz-

ton s ,oaelt és he1yúnvalók voltak. A törvény előtti e, yenlősóg  

mindet dalespelgárra egyformán érvényes, párttag us púrtonkivült  
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lssietébon in. 11 mwnkavállaláaí jeSOMMAI 	1aiet klildnbséget  

tempi,  olyaallto :,ogy 36 munkahelyeket ,a kommunistáknak, a roes5—  

eiehat a psrtosskivülicknok acJnil lest esért léptetünk 016 egy  om•  

telik. Mert ketsisMronistA, ez  önaagákM pIt elegendő; rátermettség  

M eitebbai llater®t is sziiksógsiM1091  pártba ank e lány6kórt,  

MOM  Mesei és oxalitikai raeE;gyóssiüé :nb01 léplNk is ea emberek.  
Assit sss~►ból előny oslámmasaa, hogy  valaki  belép  a pártba, akkor  min-
denki  a  párt  °jtaján dörömbölne. A fölhigitott píu;t pedig erőt—  
IOW  

áicsit aánta hasonlattal, i! .a  'Art  illegélie viasaonyait  
iLllitottuk szembe a kedvetlenkodőkke31. r:'eggyúsaüdéeböl, a prole.  

tárforradalom ; yéázmlm€sbo vetett hittől fi;.tdLten léptek a Ostia  

és vállalték az illegális munka veszélyességét. Mee  elcinyrlkórts  
harm esetleg börtönért, vagy heelálb€intatbcaér:./441/ Mpt a le—  

galitás vieseeyai között, a caunkáahatalort k.ivivás3a utén miért  

j e leant ke úik iliM erőteljesen a pártts$0á.101 járó  előnyök le.-  
fasseditlal eesebani fellépéa7 A  munEuieosstál,7 hatalma ezt nem  

indokolja elvileg és etikailag sem. /i.a forMlNalmi multunkból  

nee  táplálkozhat, de annál inkább nemzeti, tiirtónk=lmi multunk—  

ból. ilidames lenne  ezt különs is  tanulmányozni./  

A 

 

kiélezett vita harmadik pólusa; szakemberek és a scak—  

ismeretek nas;y obb becsületének mQi;kivdnária. z most  már nem óhaj-

ként, hanem  ;:yakorlati IgAnykésnt jelentkezett, as  érvönyeeité®,  

ea/VI politika  asztalára került. t1 szocialista épitén bonyo—  
lultifMi w.slt, az olvislaidő sift  nacyobb szakértelmet i, : jésayalt.  
Az  two  itt erótel jea fejlődésnek indult, uj .izemai, léteniilzek,  
/Kéb©l,44r, 2ii®zaki Caumíg,ydr, Kontakta stb./, rekonstrukciós vál—  

lalküaáeek indultak, uj iparágak kelet koztok, nohósaipar, geoló-

giai munkák /olaj feltdría, a rsez6; ;aeAda:sA6 nagyüzemi termelése  
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is megalapozott r3zakisr.cereteket kivánt. A saegadi egyetemeken  

ia szükeégie volt tisztázni a szakmai  értft jalatíísérfit. /41/  • 
#tit lehetett kitérni az 	Itrrarellési e1+al, do  

eagle  Il1cnbrzé ,eket azült. :9ögötte ok értolslséghez  velő  ko-  

rábbi llssonyban jelentkező bizaimatlaWg utórezgése érződött.  

Des ablzio az értelesben, hogy a nadrágos ember  eleve r;yarrus,  

inkább  na•  begy  mi  felelünk  a politikai hatalomért, a szakem-

ber meg a ax.ai0láértto 	suborn  samperolás is ,  amelyben a szak-  

ember /az !rleisiift iorá!#psf s s ►aaodik helyre szorult. A ha-

talom megszer$doléat v:.vott harcban, s az utaina következő évek-  

ben ez a felfogás egy ob jekti.v helyzetet  tükrözött, amely azon-

ban  az ellenforradalmat követő konszolidáció után má r változott.  

A legfontosabb  ok most az  volt, hok-,y a szakmai  hozzáér-

tós : a.ükaGresoége még nem volt elég  a politikai  age.  

bizhzatGad;; mellé a r3zrxkisnoret ■e«aaerzaaMll¢ ilengedhotetlen-  

sGGét kellett  tenni,  a szocialista ipitdmuaka és a munkáshata-

lom fejlesztése érdeliben. islcriflówott kádereket a  

szatb6psés utjára torelte az  élet, s ez nMr seat zökkenök  abl- 

ki31. 

A  pártszervezeteken belülzajló tinzt,iadást nehezitetto  

ei llatción, revizionista nísetek, politikai hatok rnegélénkiia-  

SON ős a mi gyakorlettiipai#i,ltai érvelésünk gyMpaftio• A jobb-

oldali politikai  áraalaiirá asee)3e4et egyadMss  koncdprlósu4 c €;l-  

ráatunatt felfogni. Egyedi és ez8r416,08 jelentimime azonban erő-

tones  hutást váltott ki, s  irritants a dogmr:tiieae felfog€st és  

magatartást. A kétfrontos hare, tehát a napi politika oik,j~ is  

érvényesült.  

A  pártonkivüliek azóledebb körben történő rangosabb  funk-

ciókba :telyezér3e mindezek ellenére évekig alig - ezdult ol a holt- 
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pontról. A pGrt politikájával szembenálló heterogas gelitikai 

t:iiz©g — erős  nyugati  sugallatra — bizonyitani kegdtsé logy  ez 

csak elv, de valáeirM jelentősége nincsen. nyilt vitétisu fel— 

merült, hogy leMlább néhány konkrétumot mutassunk tézisünk va-

lóságának biassiitasQra. arőteljesebb fellépiere türtént °Oak 
változás /a Gson;;ráad vAroei tenácse]nök, néhány elnvkt2elpetkela 

iskola— és gyárigazgató ssiMiPtem/. 	 .. 

A jobboldali fellépés  • kérdés kbrül is felélénkült! 

Alms 'Moen  fellsedulva p41itibMNost jebbról elutasitó eze- 

aélyek alkaSMs  bema1tni®ta vezetőket cseréltek le parton kívüli 

vezetőkkel, s  indoklak felhozték: "Mi végrehajtjuk a part poli-

tikáját." /tiatirosett politikai fellépéssel a megyei wsetis 
nss engedte  rMgvalósitani ezeket az elképzeléseket/ 	be-. 

igen pedig  egyésértékü emberek közül a pártonkivülit vélasstot•► 

161 6/42/  Beek a jelenségek siirgetőleg jelezték, hogy a politika 
még erőteljesebben lépjen fel a jobboldali nézetekkel, s giakoim 
lati mlgn,yilatkosísokkal uneaten. De egyben -^utatták, Pio%-y el-
veinket Mariige• n ja•a ís u js+s  tisztázni.  A megyei vezetés f sia•• 
telton hawMulyosta = "a rseignistákat sehol sem lehet hattésle 

pzoritani! A párt♦ssrvezetek védjék  mci, a pártiagpk órdekeitew 

FólreérthetatlsgM kellett tenni 	is, hog,  ott, ahol  *OM  
és a politika .Woke'  m•gkivdmjitt, rerllilité,lprt kell eeleeki 

posztokra Alligni. Ar bsttslmi i asza *  imrÖig aitMsoütt a rMau— 

niaták keafrMt sar«dna[s /s•tdűrséE, hellaereg éto az állam kulcs— 

posiciói stb./ la a fellépés  indokolt volt í.s nom került ellen-

tétbe azzal, ho;,y "hazánkban — yórttiisztiség kivételével = minden  
közfunkciót, lct•,yen as társadalai, vagy állami, legyen az a log—
alacsonyabb, vagy  a , isgaeM/abbe 'árt;onkivü3.i Zs b•tülthut. "/43/  

A jobboldali MitMtek w  kísérletek vis©zaüorultak, a ma 



már a pcírtnat: oz a tétele a pilailft egieee4.1.s, pdcorlati  vér-  
keringósébe ke;rült.  

A  szocialista épit8;:.umkt mmaiSilegt, 	es41,. ►  

vonalának emelését slr.olgd ►lta a esebeei beildértóo, snap  !~ 

hclv re  került  1959 után basigr• Its s;s;emályQti taunkáoi e1000046.  

A part a káderekkel ®zestbeni követelményeket pputosan teegfogal ■  

mazta; politikai és szakmai tahiaNlteis ós ismotŰioiesaft„ es  
a heirczas igény egymástól elvdlaszth3tratlan.  

"A politikai követelmény a jo1en1©gi kördlménpOk  ~rMitt 
is el®őssnban a rendszerhez való hönéeet , szoc ial irsts .4iS41er•  

zó3eink meggyőződéses szolgálatát 611 politikai felkéasítliaigrt  

j elQnt. Fontos politikai követelmény, hoZ7 a vezető a szoeiali.s-  

tn orkvlca normái szerint éljen ós olyan emberi tulajdonságok-

kal randolkoLzéicR melyek  megieSák a hatalommal való vi98sa-  

61ástő1, az anyagi előnyök erkölcstelen hajhászásától; családi,  

baráti érdekek előtérbe allit:ís ától; a durvasktül; a  ezub jek-  

t  tvizrnustól.  

- A®Qalc^ai követelmény az adott terület ismeretét je-

lenti. I zt nem lehet azonositani csak az iskolai végzettoóggel,  

figyelembe kell venni az egyénileg szerzett tudíast, a gyakorla-

ti tapasztalatot is.  

- A vas°.etcíkc;szsé, követolményén azt kell értenie beg/ •  

vezető rendelkezzék megfelelő áttekintő kaez::óggel, kéMe Imes  
meglátni ós megérteni az összefüggéseket, a fejlődés követelme- 

_ 

	

	Tudjon emberekkel foglnlk.oani, munkatársait miss MO  
felsorakoztatni, tevékeny-3 kLiie L Vsirbov ;i~

a c qo a rdnpi6u.i  .  

A követelmények ©gyüttoe brvónyes itése mellett is eddi-  

Qieknél jobban kell törekedni arra, hogy a vNető posztokat le-  

hotŰlog :solyi aderekkol töltsék be. "/44/migis, a jobboldal a  



kádermunkában is uegtdiltlt awes politikai lehutőHéoit. " Az  

t,Aderpolitik460 i1  itesd©ttől fogva  kétfrontos harc jel-  

lemezte. A jobboldali néMtik Z6nyege nz volt s  bogy a káderek--  

kel aseablee támasztott politikai követ©lmbnyQk rová®éra a "szak-

érteliset" helyeztbk., előtérbe. .:;• lEnyegQ:beA a munkásosztály és  

e, Opt vezető aMeftimmic tngadéla volt. "/45/  

Aladad tslt asp egészséges 	érdeklőBM tv bMele.+g kü-  

rébQtl. 1962.461 Csongrád metyében több száz pde% 	gaa►ds-  

Ski fuankciwelrius ogyetaati'tokon teult OOMNOW Sieősorban ja-  

ane bölealezeten /t6rOike3eet! irodOWNt s tagOMb rftsak köz-.  

modailást Is srtiszaki. cgye+teMbi Vágzett. 	módei•tel-  

61MkaIt a technikumokban as esti és levelező tagozatok munká-

ja.  it  a  t5xekv601 6s rakaratiot s  szorgalmat nemcsak ciicsérni  

ssükséges, as eliaserés mellett elaősorbsn a politika számára  

hasznos vonását kell hsuagsulyo$nit A korábbili teIingúswal mom-
ben s  egy uj, minő®bsi balyuet keletkezettl e kie3ereknek öago•  

gukkal és a munkával aserben jelentkező ne;yobb igénye3ee40.  

xal Valk •asó t 

Mat a helyzetet  nyergelte an  a jobboada,l, kfllőnbgsli  

futnkalbitba dllitásra<il I  szinte klSirt:eftinek minősite3tte s, szak-»  

értelmet, ririlőzte vagy hátUfs,*  Itoritotta a politikai  küv~llrl- 

mdnyeket. a taktikanak q vytS0140110111`gére néhány jellegri,We ►  

vonást emli.tiink. A  szaktárs  #lkiMblyike eltuloata centrális in-

tézkedéseiben is *  szar,.érte].a$11. linrióifragva helyenként  békiiló-- 

f;cnybk elentbSMtt azokkal smemben is, "...akik neS0l1e11  ill- eati.  
._ 	. ,._, 	r..., ~.:~t~an1  lenfdrr~►dal~ előq- ~ e~latt Y11bÁ'ótak s  de helytelen űc.uv ~ ut ~.i  

bilőbb oen sSibadultak meg.  Nehézségeket  okozott  az is,  hogy  

A jrw vezetők a mawuk teet3.Qtét1 aim  léptek fel bitaro$oUtaun a  

/PM  Mitározatain.ak e:reftiryeserbb ie ~,,valúsitA4600# boss  "fent- 



ről" vagy as általános he1  ,,set Javuláeáit.* 	n me 3o144040  

ny i l tan nem vallottak szint. á1161togialirlak ingadozó v0444 4416/  

A politikai magatartás fipslmon k111 Sá, her;yáea Omit' 
 

helyzeteket erodmónyezett. 'oF  ;y  ility-esi liiretelunk a politikai-
lag  kétes értékü elm*  rrti;jtűhe3,rs 1044. /A tsrsev©zéaektvl el-  

tQkintünk, mert nz oln+nit négy-öt  oflates0400 ezeken n helyeken  
megváltozott, eredményesen módosult a káclarpolxtikn. ,i, Ndimmor  

zóaoel történt aposztrofálás moat  már nem szerencsés./ Kiriv6  

esetnek minősül, hogy  politikai  okokból, huszonöt évi börti3n-  

bAltt:tésre itélt pedagógus kényes munkakört kapott e gyik közép- 
7/  oktatási intézményünkben. /4  

A politikai képzés iránti érdeklődés megcsappant. A párt-

propaganda  na a felsvfoku oktatAei -  intéaaianyek világnézeti  tan-

székeivel ezaltman • enyhén szólva - as 1956-os ellenforradalmi  

támaddst k8wtő kbsiimbösség nehezen old6dntt. ibben közreját-

szott az is , hogy a esatkéhjzettsé 	. aan - ogystim, főis- 
kola elvégzése, idegen nyelvből szerzett képeaitó® után - tör-  

vényben biztositott illetmény javitá©$ érhető el. régebbi part-

főiskola visitant nom  adott as államival egyentrttkü diiSnllt.  
á zen azóta !a'o~ változtattunk. Politikai Föisk011 iM as  állami  
diploma w onqlt fokon, azonoe Grtbka.146/  

SOMis érzékeltetni azt a inuntihnlyi ldgkört, ahol a  

szaktudást fotiaizálták óe a politiwti tiszteaoér;ot kbnyaserü-  

eégből eltUrték t A káderpolitika "ilyen helyeken arra irányult,  

hogy a politikai magatartást /a pártosságot/ szakmai oldalról  

megkérdőjelezze es 	 lehet i   'változást" eszközöljön "Dun.wc ~
i  

érdekből." Ezáltal a pmaltitai munka korábbi értékéből veszi-  
tett evoken a helyeken, a politikai munkások praeatiz©e is csök-

kent. E tényeken kereazt4l jobban 62s64011.04e Wry itt  a part  
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óo alaunkásoc3Qtál.y vrazetR azerepónek tagadó.lbról volt sze;. 

Szervesen ew3h.r.z A taktikához illeoe;thetli ista a jobbolda-

li nézet, acsejy nom coup'ua hnr,ai talajból elrjadt, Ilocy a XX. 

aftad utolsó beinaiólNsn, n tudexn=úa,yos, technikai forradalom  
föl;yarouló.nával és td.tágnlésával elvesztette valóságos létét 

a munkásee$tialy áaogemon aellOpérBZ vallott narxi—le3niiai tétel‘49/  

Az  atostiM Icg+tsabt8o van az estbaxrlsbg, a termelő tevékenység au— 

te3+matieálódik, own  foku termelési ós etü€3zalei meehanizmueok 

lépnek be; a ea011eet  .  irstiSS,  .  11epirá16 én irányi tó ereje AIM' 
Wit; as  brteL-tiaAg eeseitja, v+ieeti az ólrt;ett! Nyugati toms*.  

!!►ksse! Tilemimpét61141  nálunk in dtNtték, s hogy nagyobb nyo— 

watót.et adjanak a kbacdéanek i, felbezták; "lém csak, a volt man-
kón  io tanul, er;;10tm.rt végez,  belöle is  értelmisig lotto"  Kfir. 

Ziinfiren a hatvanan évek első felében hullA»r.ett köséletiinkben 

ez a n66014 
amdon léntegos alknittet ®Mgomeadtunk t3Z`r.*'., hev a muss* 

kAeosstály vezető F3zearopét ny+ri011t `s visezavzorit®uk est a 
jobboldali taktikát. valamennyi pfrtkongre®e3zuson és megyei 

ná,rtbrtokezlotesa a  kla►s::ziktvmek iliiipont jántatr tri.Pejtéae, et a, 
mun'°Aaoozt,4ly he9rdiMenitetst"inats mii aktualitása szerepelt. /51/  

A kétfrontos bare tehát nem maradt  meg  az elvek elvont- 
nágábr.an, a párt  ideológiai, politikai tovétzr ny©égóben is nélküt— 

1i3dietetlen ssessibes jutott.  Jelentősége nom csökkent ezt  
bizonyit3a a tamalsim követkenő két fejezete 

 
 is — o a jövőben 

is szerves rbsae maread ideológiai  óA poli"ikn! gyakorlretunknak. 
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Az előző fe joasMMi losaefoglalt ideológiais politikai  

icArtl4sek mutatják re. Sat a kiizdelaati **111,a11 41s WIIP vivott  

#.Mgantitcaot a take&  és revizioni.,atrt. 1M.1061110"lAtNt leküzd4.-  

1641iiine, i aarldata—leninieta 4141401.100. M pqUtikei gyakorlat  
syiesoigort, a Or* 	sRRMctilcesi YitealiaMk írt tkkin-  

Wardlosk holyreAlls,táaáért Caozcrád .oegyében in. Et a tiAztáe 

000 .folyaw I magában foglalta as galentoxradalom utáni po-  
litikale gezdaaági konazolidl.S►ciót, a mesdgssdaség Atvzervewée  
aét és a szocialista alapok aegtereeatéeGralk befejeecbsét: áM  a  

periódus-1962-40101 lezárult, a kezdetét vette a s.;wocialiseuu©  

teijee felépilMsére irányuló munka.  

"összefoglalva, a szocializmus épitésében eddig megtett  

ut 	arsgállapf.thatjuke bogy egész nó clazdaaó.fPunkbaun osz- 

tatlanul uralkodóvá lettek a ssUcialiaia te:muQlE:ai viszonyok.  

Jelenleg a naiMti jövedelem caahllma illi 0641 a  aseeialista zmek.  
torban termelik. Az ipari termékek 	*.át szocialista vAllala-  
toftbMl állitják elő. A mozŰ t;azds0tgbaca m szántóterület mintegy  

IS %Pa  teemaelós,:üvetkzeatgk ó® áll eai fianikailkepk  süv+slik: Aer 
sdnkkan nincsenek kizsákmányoló osatfilyok..."152/  -  

Fit  a tarts**  kongresszusi irinvalvefnk tí 14001460000; 
 

4100012kban be3fQ,jeztiik a  szocializmus alapjainak le3raibrAt...i  
p~ lo ~yi rar nép a szocializmus teljes falépitéeének koresakába lé- ►  

peett. ^:53/  

ma..r,yaroxur,ágon minőségileg uj helyzet keletkezett.  F.rle- 
lődőbea voltak olyan fajeulyoe kérdések, mint például; a gazda-  
1*. 41.611s hatékonyabb m.iilpödte3téee; a szocialista  



épitbmunka társadalmi bázisinak gya::orlati kibővité3e; egé3z  

ir ~r,yit~ i 

 

rendszerünk cél:jz riibbé tétele stb. 	korábban  

Mondott Co a-politika nyelvére letorditott elvi tételek ér-  

WMe alkalmazásuk szükségessége nagyobb tsangsulyt kapotie  l tte  
tasg+lsiks a munktisosztay ozövetségi politikája 4 tt szocialista  

aOss+eti egység erasi.tésle s apmzeti tudat sl léee; a nitiono•-  

lista eszmék lekiizdé::s,  -  g lls Antcrnacíor.aliisus további e]..mé-  

lyitése, bogy  ez  legyen  nemzeti tudatunk mtehatározója; a szo-

cialista és a kapitalista vílá..;;rcnd orezógainátr bék€s egymás  

mellett éléséről $zó1ó elvi tétel eltogad€ssa ős bátrabb gyakor-  

lati alk.aliasM; az imperializmu., ideológiai, politikai  takti-

kájában jclentldsző uj vonások és  mödczerek föltárása és az  el-

lenük vivott bas*c fölerG®itése.  

Az ideológia és a politika  területén o:,ek az ob;;r;ktiv  

iu3lyzetankb81 kifejlődött kérdésst f8 snasephc:z jutottak; el-  

taeleti indokoltságukat teoretikus  sion tisztázta a párt 6a a  

nagyobb :zan~,,suly a politika szférájában as ®ltogadtsztAara, a,  

gyakorlati alkalmáű.ss*a ►► esett. orazagormn xató, az egées társa-

dalmat érintő  kérdéuekben  , a ]albU!® viszonyok most relr nem idéz-

tek elő mélyebb c1t8:résekott a megyei sajátoss'tigok köre szükült  

és láthatóbbsa-inkább csak Mint sajátos azinfoltok ,;jelentkeg--  

tek. Az előző idenzakbab -- 1944-1948 ős 1957--1962 között - a  

megyei epjá0/SSilobk erőteljesebb hatással birtak, mert a koráb-

bi  évek politikai  torzulásai - ,tzc3ged elmaradottsága az  általá-

nos fejlődéstől, határmenti  ne{-,yo és  város problémái stb. - nem  

eg~i '~ aaységbeYl és haQdilbon jelentkeztek a megyékben. A  se-  

játois!lcok korábbi erőteljesebb jelentkezésében szerepet ját-  

szottak a  korág, 4406- és politikai viszonyok. Az Alföld  as  

ország leg®zegényebb lMsoáE;u  területe volt, különösen a Coong- 



rád megyei tanyavilág. Itt sokkal Ednesettebb gazdasági, tir-

es/Wei, politikai tiszonyok uralM+ieb 1919--1944 között, mint  

pbldéol a dunáatul; 1t+egyékben„ ,~aai hatáaal v019 •  

~
.  

  	

ec 

 

gyé- 

~
, 

 is ~ ho~ ~1~íty~s ~~~s rQié2 s~~l nézte 

 

211.0014014 .  e+eact 41141 n v lm®ból i~ul* ;  •1 a tehérteriror és vér  

41014400rveeeztja el Tito országátfil. 1357 után rnóg oG  14.141  

nap#rendea volt és bizonyos értelemben még ma in napirenden van,  

bég,  'rogyók lo Szegedről azt a rossz /AU  igaztaler wb41yogzöit" r  

miszerint : fehérterroe ltrosa./54/  A fehérterrorhoz noa  

volt ieiisé , e, sooged#, munkáaságnaia i  rem  az érte',.riisógnek■  Viszont  

Set Mine voli #ü 1944 utáni *  az uj rend mPgteremtéeöölt vi ►4ott  

0011Meodalemisosl Az ötvenes évek közepéig érvégyeaülá konoepeió  

o lssint ezt  a várost -  mint b,atá,rmenti te:lupülést - nem szabad  

fejleszteni. 	az állapot nyomasztólag hatott az  egész megyei  

politikára./55/  

í~a;t:3y • :~ Qvet i~"r - Al~:~t:i yhanl  ww.ww~ 	 r~rrw.:w.r.-.rw~ 

A  kedeaúí iráqyu vAltc>zísc ►ok ezeket a t;:Ernad4lmi s  p•litiem  

kai "srajátosségetst" neepértét.'Y:or, csökken#;crttók, általástce,  ©r -  

amigos  szinten t:3.©Gyen1itlM3teie, kiog,renlitiSdnek a hazai llazu-  

á eek* Olibipwszt:íly szövetségi politikájának ós az erre  

li eroci3líglért nerrati egységnek a fostsélésibm - hasonlóan az  

osstzégee teOliz`alatct-hoz -- a gFjtl6 tönye>rók inkább a korábbi,  

1Niezc:revodett, beldegzödött ideológiai politikai fslftgillbaU és  

e tétel jobbról tell'épő elvtelen tulhe jtáeár€a irányuló 1060001110  

svkben kereoeuciök.  

19E0o-•ig,  a mögöttünk maradt naásfé2, Évtizednyi időben a  

politikai  oktatás 6s tömegpropaganda fóruma** aecéorter em-
ber ismerte meg és fogailta tri►  ítst's, ]:ragels ~-.liiisikus tételeit  



n preletníiRtur: azávetaéE;i politikájáról, 	MoSetuniata  tlált— 
v.íz;» her, Pz o1.varhatb  f "9ni amenny  i esst  á1S 	wooly napja- 
inkban n burz©ofisi!$val ezcmbon All. e{yeclül a  VtotetarlA.tus  v~ 

lóban  a  torradrsá.mi. erztálq# A tiibbi oOltt«lyt 	és el—  
put3ztitj^ a na g:•iprzr, a pro/start/it=  allenbna a rn;-yipar leg—  
sajátsbh terméke,"  

St s: n burzsoázia 3'orrnenlmi onztAlyrak van. felfoc ~,Ivra  •. 
On*  t nac,;, ;ptr hordozója 	szemben a fauetűi.sokknl és n közón.  

oltztAlyor-krrl, melyek a.z elavult toxm®lfimi módok alkotta minden  
'A"aatdalrti pozjeiót mec akarnak tartani. Lz utóbbiak t,AhAt nem  

alkotnak a bu..~znoáziával egyiitt csak csg,yetlon reakciós tömeget.  

Máafe18l a proletarlAtua a  hiarzaoáziával szemben wart  

forradalmi, rxert etv©1 8 maca n  nagyipar talajából nctt ki, a,rm•  

ma  t: =1.et>azi.!•, 	megszüntesse r. tormolés tabs  j©1.lagét  a  rne—  

lyst a burzsoázia iiri3kkftltlóvá akar tenni. ?. e  a kiáltvány hAz—  

zrlt,t"+1z#.f eA I4á:.épnsztá3yok.r . „  favratkal.raini-Lkti lQhznok, r  "mert a  
-;7racta...*lAtctgba való 	fenyegeti BkQt."  

~. szempontból magint csak értclmetlo:3.c6g, hogy a közón—  
oi+atO.yek a bazrr.soá79.áva1, a sisIaozzai a bltuiálisokkel. nGyütt a  

munkilsowMtál.l.yal. szembon "cnak eaeticm reakciós Oftsgsk alkot-

nak."/56/  

IONnaxttár nélkill in  vil.fgms, hogy a középosztályokat nem  

rAa!:cián timeként  t  a burzepi és a fcuddli :ok hti:rci_ tartaléka—

kért kezelt g prolcta.ri.Atua. A proletariátus az►civets6;; ipolit.i—  

t4Acn v7netkosh, tnl!Aik.ai kérdtlook •• 4001van ezt  Marx  megto,,,al—  
soft érvényesek a hatalomért foi.yt, harc  és a hatalom Memznr'  

WM Utáni tárfindalzni vwzt:ílyküsdelrtokre is. A  prolotariátus som  

a hatarleaise folyó harc ide jén, cam a hatalom birtokAbia4 MOM  

lehet  beret's= a  t'u-aadnlom Q;;éuzével.  
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Lenin  elemzéseit szinte kivUlről tudták a pártisirolt:-  

tett ss$M0044400bb ideológiai tanfolyamokat végzettek ezrei.  

1944 Oelltélyoke a hataltiork a proletariátus által való moghó-  

gi M es 	méF, topekis megaar:aali tak ir mindenűtt megmaradnak...  

A7 osztályokat megszüntetni nemcsak  set ,je' entl. . hogy a földes--  

umeMat és k3pitnlist'a.kat elkergetjük 	viaítltunylag könnyen  
awillaetük -„ hanem jelenti azt iss,a  hogip a kisvAxutarrslelőtset is  

.öntet jiik, nzokat 	no  lehet elkergetni, nem lehet e1-  

nyomni, azokkal Össze kel/ térni, azokat csak  ten hosn9zadalmsas,  

igen lasau, óvatos,  szerveső aunkávsgl lehet /és kell/ atfoz-m..l-  

niv fOnevelni... "/y?/  A hatalomra került 7aroleterisítus an iiv^t--  

smiti politikáját Lenin félreérthetetlenül fogalnazta, amit  a 
Rákosi ve,zetén 1949 után önkényosNlt n politikai és tsársadalni  

viszonyok mélyreható elemzése nélkül alketleazott. Igy Us'té»at  

70g, hogy a F ,ár't a társadalom alapvető oazOlvaf,val és szövet-

ségre ai.kaLfgs tétegsivel is étmenetileg - nom  egyenlő sallyal  

és mértdkbvn t.  df a. Mamba  került, amelynek - mén okok közreját-  

széndmal - an 1956-os ellenforradalom lett tYÖvetke. món3r©. Pxeo  

utáno amikor a klasszikusok utsszutatsásait n kialakult hazai  vi-

szonyokra, a gyakorlat igiogével n1leassska az '1>yZ":P - a célra-

vezető elképzelést a párttagság ea Sege  tart6zkodóan fogadta.  
vbbe bele Aszott, bogy az 1/111P isdeOn -- 1949 után - meghirdetett  

szn3vateisi polititsa  .  ayaiLorlate. :ílrOM a meghirdetett elvek szerint  

alahzlt./58j  rZont talig: Oggen a politikai gpakorlattnl várta a  

párt, 	vwll04.10 ,0116 4drŰvel tiikelleedlék ez a tézis a tem.-  

ssscieimis. 6lt3tben. "Pártunk  szövetségi r 
 
xlitikila oaat`lyok szö- 

votségr t 

 

 jelenti. Lenin  ant hirdette, bogy r? pArtna.ak mint a mun-

kásosztály forradalmi élcsapatának mind a h -~tsnl.oaért folytatott  

hare  idfior,aí:tibia04 'Ind a szocializmus ópitésóben létre kel! hRiz- 
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ni.a éa meg Fel.?. vnlóEitaxt* Vslsaetalyi. szóba jahető doi.goaá  

oeztA11► azi?vet,pógét Pe biat±istesnisi -b11 ezek együttes. *AU*  

pését a harchan.  

A sti3vetaég3,, llM,liti_kábsS e tttaakárosftt!z].r a Isrmsmista  

itscélt te aaplratit lrelaáetekat tartja rtaeo elftt, amelysOmek  

041401©Ass an  Mdott beiyzetben kot,elebb V! s a kommunista vA ,En-  

. O~w too  A.tlir~lAd4e, jt13.~legi azz~krer.áoan a fe14.dat ~ nzo—  

ciali.^mtan te1000 tfll8pit4O0.040419/  

T1Qm,ts!bt;t• volt a P.t.ri9!?tsé($ tartan.,  c¢l;a, 	d.stF'— 

leni nirt~.e, ksmct?peib került  wnkoriali alkalmazásra* Pavan  eloo•  

~6n 	Esoa*,xAd saearé?en is a taroaslalmi tiezor.yokr606.1  

mert 006k Fentrrét iameiretek birtokában lehet m párt elvi tóte--  

Iét e siker reméttybben alkalmazni. A munketsosztály szátRezerü  

si.:iveke044s0 Al.lapitotta meg a nártbrtnke.cl.e*. "A kereső munká—  

eok ..Ama 63 ()nevi.,  CsNtlAdta,_;okka együtt "Aroma  ;r.orezva/  

19e ererv, vagyis a megye 1akesnficAnak 44 ;"-.a a Qunkánok körfte  

tartconi.k.*'451/ A 63 aser mant.A^n<nak 92 	tagja a szuF.szervo•-  

retnek,/62/ Fbb51 a ti27inadalsi osztályból tarült ki a párttag;—  

séd same/263/ a ^ic.nkáac",rs$g ér a rendörsóg gerince, a különböző  

állem1e t09sdani és küz42eti Vsset* szer~►ekber. ezAmszerülcg  

M politikai aktivitémalkat  .  tekintwr is ve: ctó szerepet játsza-

nak n munkAsok• Lletvisnon.yuk, mürelc">dé ;  i lehetőeh. gük assitésa  

a párt politilDAjánflk ielsc3rendii felnda*ai közé te.rtozilt4 11/4/  

M,A .  illeddsoszt.4„* alapvető e4y.övetaé,resc: a  pe.tassks$10165!  

Jmieskazthiásbas 4.1  $76zctt a sz%►c 9.al ista rend, s ar muuY:•Aisosr..  

tt#ly Geon ,-rAd regybben is eleget tett a parnsztsággel — mint  ab-

tőrRn,_ru .^.zövetsénelöve# .. ezetnbez3i !~3.itel.ezc3ttuégének{ t#egits6-  

sat nj► tljtott az fltsxes.`vezteYcoz, s a sr.aivetk4'zebOt enyagi,  

~ f texr?el.ósi tQvókenynéQánet negQzilárditáaátioz; politikai  



dletének elinlitásáhot, és a nnwT üzenek vozctóséhet•  Cool  surs—  

ká..~o'r.+9t küldött ki a . pbrt a d►thibetkeze ti élet tltginditdsáhoze66/  

"A  szaei.aliaiul t®ljoe t+tlépitóséntk időszakiban tovább  

növekszik ad. értelmiség szerepe ra  szocialista tftVgazdasagb4,a:,  

tu:3cntfsas,yos .. élet #R jles. tés éi.,en és a tudoaánycs iledmérs,ye:k ..nss—  

xeaitá$4600416?/  Csongrád moot iisaben keavezö eajátos.,itga,  

.Dogy igen 4aSMO SS ért e1mSe1gjei aránya  azölszlaka3sighw$ vi-

AlLUYy1tva• Szeged szellemi Centrü, s a többi négy városban i s 

 

maw az értel.miaégleiic+iaiaaráil4a• Ezért az 4ztclxi3égi politi-

ka jelentősége itt  ohs  baageullyel Mr, rniat például O$abolc::  t  

vagy Ozolnok megyékben.  

~.~elznt3rége van ,z vú:t.*os:s és falusi kiopolgArs6.ggal foly-

tatott 	ide ta.rtoziA a vrosi és falusi kisipa—  

roe. kiskereskedő réteg Las a 	.;g3rénilog dolgozó prar szt. '°"gcs—  
,y w:nlsben 3390 kisikaars>s  taü~aödik. "/C 8f  Mtinkú jut* 3aIz.  os; a lakos-

ság ellátlsát ptol0.l ják. A törvényeket betartat jut  
muk sza.poritása sazüs.raézer  városi peremterületekben és  a falun.  

►T...462 kirkereskeúó miiikddik" 691  számukat szükséges növelni a  

kiLiparoeokéboz hasonló területen, abol. a 3skosr+ig ellátása,  
élelmezése nehézkes.  

A  volt kizsákmAnyoló csszt,:3lyok tagjai sedsárA Ca+on : rád  

megyében is lehetővé tottük a beilleszke8iat, Him  év tapaszta-

lata, 1.959-1)62 közötti idő igazoltas  logy többségük meggoadop•  

láabc~l~ 

 

gyerekeik jövője érder:ébanh S kisebb részük u azocialte••  

mussel megbarátkozó sz Andékkal igyekszik hssznásitani ~t  io 
biztos itani megblheté: át.' ' v'

<irtii 

, 12001,1 elemzés is igazolta a F..=irt VIII. korzresflzus aak  

az osztálrszövetsé  ;re vonatkozó téziseit. A munkás-geseezt szö-

vetség jelenti a járt szövetségi politikájArak alapjátó s a tar ,-  
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~i osztAlfeeivoto©t;en épül Ail a szocialista  nemzeti egy-

eft. laivitfín volt az n hiedelem, amcly akkor a szerzőben ás  

IOUs  egyídúre lábra kapott; nevezotesen az, h(N;y az osztály-

Szövetség platformján nagyobb ellenállás és ollentmondAsok nél-  

kül valósul meg a Noeiali.ata nemzeti egység. Azonyea illuziO  

abból a felfogásból kel©tkaSett, hory a társadalom, :3 ebben a  

megye 	iiafLleSit WOW SW  ifis jelentkezik  ellen-  

All() taktorként; jobbte, ös balrál 	torletkMsOk e k.-.onei/WA'  
elutasitó nézetek, awalgrOkos tencentrf:►ltan ken Majd figyelmet  

rorditani.  

As vllensé,;es elemek  beillec3zttiedáset eldsOsit6 politika  

azért ütközött ellenállásba - konzervativ nézeteket valló elv-  

tArctttU'uril p sert az ollenfcarradalatt ea3aményci még  elevenen él-  

tek. Az 19011 alötts politikai tosoltdNit meal összefüggésben  

jelentkeztek a leghatásosabban ás  a lagoassudauadóbb érzéoakkel,  
hogy a azocializmus él>7.tóaének elSrehalc>dá<nával autamatitcusan  

614Sódik az osztályharc. moot  r:regbocaátunk az oszt `; lyidet;o•.  

nerNsk is, alkalmat adunk számukra a társrxdala..i beilloezttedásre.  

tiel9enként  ezért  ezt  ag, irfanyvonalfat Sevizioniatra2`1at'., antimar.-  

aiatánah vélyegezták. ;:voks.; tartó éíeltliosa is  nagyon nehe-.  

zen lehetett megértetni - a merevebb gondolkiddaa aiaberekkel  -, 

hot:;y  nálunk  niarasla ellysbges caodortban miikiidő at3ztályollenség.  

Azért senkit  see  IOW do  kell börtönbe csukni, sert nagykeres-
kedőnek, vagy g'dtir4enak slOUl©tett, do  most egyébként nem elle-

nünk dol ; ;ozik* bani lellabliával a  szocialista épitósben részt  

vonz.  MAINS  Allitae# nead*  a szocializmussal ezeknek a gyere-
keit, akik alltbo a tdraadalwEba Ooü'letltek és itt akarnak élni?  

"A kutyából twa legs 6661012Msn  elv  alapján, az effektiv munka-  

lohct8ség bixtoeitdsa is  whom)  ment, gyakran megyei vezető  



szesemk4400z közbe, sessiimembilll Allis*  Saktárosi, vaew kise-  

gitáii selkikör bietositssa tadalkften. 1%4141 seLotolt, kongrcatr-  
szusokon elfogadott álláspontot k6pviaolt~~ parlbisotts/si ►iskw  

ban és alawr ervezeteisk pértv®zQtvaógeintbeat. RaMe itas,őll  

Párt 2:16 _koneSesdsuadimmk zárszavában a kialakult oeztailyvi®zo-  
ayokaak frapp "arue iegfopelmasá3rít adta, a oakarlrati politika  

százáras wa  elletk as. be ki van  velünk 	Urn ®llenümil  
meqtiiposi sprint 	taaaalialei via3soriyal#t között, a at ál-  

~  
l.e~idtbliben, ahol ae apate smasegazdcialiee a kereskedelem szo-
cialista .► még a bankárok  is  szOcialistilt nálunk /derilltebg/  -, 

pástáll`solrv fajra, nemzetisépe, telekesetre való tekintet  nbl- 

velűnk van  mindenki, aki bscsülotes nuzsoúval, vagy alkotcas-  
sal keresi a kany©r6t, mert mint ilyen, irösseee a nagy munká-

nak, amely a szocialista társadalom felépiL ;. óért folyik. Velünk  

van és ucy is kell vole együtt dolgoznunk, mint becyületesaticz-  
tQez;Ggod siberrel is assitőtársuaktal."/71/  

IritAló' t.öpposikístt 16.. ett elő az az intdzioNise, a1,  :ely a  
ezociálie s:.áxeasést me iskolai, egyetmt;i felvételeknél elt6röl-  

te. A vélemény az volt, hogy a  bsakir gyereke r.iunkáagynrakkiet  
ka3riil most felvételre, o mivel riiWelt családból jün, jobb hiss.  

aaégokka;l jelüntkezik a felvételi vizsgán, mint as alsedeti muM.  

t:3zok mrereke, ami egyébként igaz ie./72/  

tdrelaet érdemel, hogy jobbról 	rgii' 4,00imostile oat  
az intbskedó®t, rio ;  y az algmtályvieaonyok  teljes  awathéeértil,  
figyelmen 	hayásár61 van szó• y Qlloaliallaa l3erok valami- 
féle rohebilitál iea medal kssidtet. liaok i eMMIMl+is •iMttek  
tápot adott part©aeielsetiisá belyenkénti elbiaOnyteráeDodása,  o 
a félelemérzet (Atilt  bsmOia keményebben lépnek fel a  politika  
védelmében, saektásnaK minüsitik ükot. Igy történhetett meg,hogy  



NI  •  

barilleLiii baba  smida telo fts . bemcant a toraelőazi;vctkezetbe  

61, lirsSOINOtelte a földjét - 114,4mabadsá;; cikkeL, parliMepti  

41012z61441414 ,109 mert  eljött oft* is  'M ideje./73/  _A  jobboldal  

~ alkotalnyra hivatkozva, azzal a nézettel lépett gel, hogyha  

Maiden si.13.amF,o1gihr vspenlö, akkor milyen cimen telftílt t:Ivoi a  

vezeő posztoktól  as értelmes, dolgosat tudó ernbeltl csak azért,  

mert osztályidegen minőeitéaii volt"l áialakultak olyan furcsa  

•aituácibk, hogy kommunista vczet6k engaedikanységgel vádolták  

~ poiitikát, miközben ök, a konkrét ®neteMOSO asszisztáltak  oe~-  

tálppolitikinktól e#rtSben eltérő lépéseknél, Mját illatékvseé-  

gi területükön.  

Az idee144101. politikai zavarok forrása abban kesoolow  

Vie bogy a koanisiltltté:k nem vettét, fic,ycle060; "a suvvotsógi pos.  

Wit* t• as osstllyharc pártunk politikijllM►k kitt, egységet al-

kotó oldikla. „/"/ F`  belenyugvás és as IBM  politikai platform-  

járól vivott osztályharc szükségessége közötti ingadozás .helyen-

kiwi;  uehés bolysltebit teleatett. :edit; a párt elvi álláspontja  

tisztázott labe Ntseretee, ho pártunk nem törekszik az osz-  

télyharc %1Mlezére. 111010ktaek az a jó, ha az osztályharc  haves-

efts  esök.ken, formái kerrídbé lesek. Ez azonban nem kizárólag ti..  

%txxakt hangt ez o0146lyvllonságta de  a SOMSetközi  

tea  is f;lgg. A tMPOstalat•ok azt tenos! ►1041c, hagp U.S  ~►~ 

en:;ea3ralrwtkkele 	csakis köv::tkezetes elvi politili0034 o6z-  

®ér,yelnk bltor  .lárdetósivr3l és céltuciatM 1eegyalásitaftd, Last  

az osztaljelleetiget elszigotolni és meSPOMMAMitoni.  

A szocialiata nemzeti egység politikija nem jelenti sit,  

iao i ,y hazánkban az osztályharc m ar befejeződött. i:;z a politika  

azt fejezi ki, ho :;,y az oeztályrareban erősebbek lettek a pozi•►  
cifiink, uj feladatok keriu.ltck előtérbe, mct_,változtals az osztAir••  
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harc formái és eszközei. "/75/  

Ceon,;rEid aiefr,yében is a tisaztibódán érdekében ujult erő-

vel kellett nyulni a kétfrontos AaiO asakoséhez. Aop9értetni —  

ott, ahol  erre ezükDóhr volt —, beg, a p art szövetségi politiká-

ja mrarzista ossr.tá3,yielltas; aOsocialisatö nemzeti egység me E;—  

tersitisére irányyó tSrekvéssk  szocialista olveen épülnek; a  

jobboldali nézetek és törekvésekkel szemben — a propaganda és  

ogit ~cic eezkcishel •• tisztáztuk, no ~ y natulk munkáshatalom  ~ 

kUdik, htgfonto00110 asoggyűzu szú, de ollenséoinkkel ssiibN  

ha szüksiges, habozás nélkül adainiaztrativ eeskcisaöKhúz is ayu—  

lunk f  mart osstalybrdeksiak ezt követelik meg.  1966—ban a párt  

szövetségi politikájával kapcsolatosan seegGllapitottuk. beAy 
 

"1965 elejétől azonban észrevehetően positiv ir9nyu váltosda  

tapasztalható. S os a józanabb, reiZitdeokkal is szUmolni tudó  

tfireadalmi erők — elsősorban a kommunisták — iiatfirozotta'ob  fel•- 
lépésével is össasefügg. °"/  

Az .41ztályes3övetsscHg és sastil,ybosr  kérdéseiben  l.elotks•  

sett ,!av©r kettős irányban jelentkezett. "ehezebb területét ez  

ideológia; a burzaoó vilá,-,nézet és a marxizmus megatk6zéeén•k is  

küzdolaeirMk szférfi;jávan találjuk. hem  elvont, az életre alig hss ■  

ib esallasi tényezökről van esá. A marxista eszmék  burned  fo—  

aitatósa közinmert; c: évsz.iis+.asda azon dolgoznak hallatlanul  

nagy elméleti npparituaok —  közgasdaeágtudományaan, társadnlom—  

tudornúnyban stb. —, ho. ,y megcáfolják és "széts,uazák" a marzi-•le—  

nini ideolói;iát. 	a törekvésük p©rn4o nem  sikerül, de „müködé—  

©úk" nem hatzietalan, a szocialista osysá;;okvasca neglbvv hurs.aoú  

életszemléletre támaszkodva.  
Külünöeoh as ötvenen bark  vógitöl fa a batman beak  •la-  

jét.;l nem as, mert ez időtől a aasai•1g1i1 idMlftla e ►z uj pz- 



das:iGi, tárnadalai jelenségekre uj módon — és nun a klassziku-

sok tételeivel — válaszol. Eközben keletkeznek  belső  viták a  

marxisták között és ez temoéssi ms -1*. E vitákban í'elczinre ke-

rül a korszerüséf cinkéje sitt burzsoá, a marxizmus revizióját  

uioí kisérlö felforás és vele szemben, óhatatlanul, dogmatikus ta-

lajról julcntkeA támadás, vagy védekesM. Absd fi szófiai vi-

ta hazánkban, 1969 elején, amelynek kapcsán Allami, tudományos  

funkciókból szükségen volt elmozdi ani ozernélyekot. iia ;onló pél-

dát mutattak a szociológiai Lutatásoke a jelentkező problílák.  

`:a1An ezek a példák elég jól illuestíálják, hogy a pi♦litikától 

nem füz;getlen "olvieskedéorül" van szó.  

A  vilAg uj jelencégeihez uj módon, !i maiság igényével  

nyui t a marxizmus. liar;y gond  6Li is jtörés cinnek megi Lólése, ob-

jektiv eldöntése, hot2  

"melyik a mi gondolatainkat, ecijainkat szolváló elkép- 

zelés;  

—  melyik a mi elvoinket, eszméinket hordo zó, de a maradi—  

adP,, a kcixöneéges butasag állampontjáról jelcntkezó felfogás;  

— 

 

és melyik burzcuá—kiapol=. -ári, de "szocialista" azi—  

nezetü inditék."/77/  Ilyen tjelyvotben, az oaLtcslyharc a korábbi  

évekkel szemben, sokkal kifinomultabb, tudományosabb ős vitatko—  

zóbb eszközükkel folyik éa — ennélfogva is — a  párt elméleti  

munkájának d®lent8aégo ren.iktviil nagy. A Art tiM ►lbgiai igé—  

nyességo inspirálja tudoatányua életet; öszti.insi a mf rxiota  

felfogá®u tudományos 	alkotó—vitatkozó munkára:  t~1~3e■► 

jenek az uj jelene, uj módon; a marxista—, kAünöe tekin-

tettel a  szocialista közgazda  ;tudcm`tiniyban, filozófiában, szo-

ciológiában, etikában, eoztétikábiqn stb.  

I3izonyrtú példának otlitvk mac  néhányat az  NSW vezető  



szervei últal hozott határozatokból, anel;jek az ideológia szfé-

rájába tartoznak, mints.y ioazolva a maw  pAx.•t elméleti mun-

kájának intenzit•.ísát, 	nélkülözhetetlen, ebben a :. ,  lyst,c;tbe478/  

b ecyide jülug kimutatjuk, iao; ,y az a z elméleti segtllapitás, mi-

szerint a hatalmon léeő aarxista—leninista pint az  ideológiai  

munka és harc vezetője, giervQzsje,* OS 	esetében icon  jól  

éreMayesül. A jegyzetben asIltttt LatérozatOt jalle ~.~*,éböl, témá-

jából kitiinik, kiof  y  a :xzocial'leta ipitée fe;j],eszkieének alapjá.  

ul szolgáló elméleti kérdések kis: ►unkilása — rásitint  szólva — a  

marxista ideolbgia alkalMaziipa és továbbfejlesztése o munka  

é® lc[;fontos3abb tailrN. Itt i:; két iráryu a•. osztályharc;  

a dogmatikus felfogás letüsdéee elnéluti es  politikai °ikon; s  

a ;jobboldali *estei törekvések — "elfogadhnt6" köntöst öltő esz-

mék kritikája, visssaozoritása, megcáfolta stb.  

Neheziti .a párt munkáját, hoi4 a ms,,rxis3ta túrsacsalomtudo-

rno nyok — a jelentős fejlődés ellenére — néhány területen elma-

radnak a ► korigény mögött. Aa  ►  fejlődési pályát futott no ; a  

marxista szocialista köz'azdaoá '  tan./?y/  Lassan 4aladunk példá-

ul a mrxiet a, szociológia, etika, pszichológia, korszerűbb szel-

lernü  ;'e jlesztéuben óv ez az egyik fő oka, hor ;y e kérdések  kü~eül 

nagy t zavar, gyakorlati életünkben ie ,  

ideológiai harc elméleti szfóaijébes peruse a tudomá—  

e élet marxista ezakcxweroi állnak as  első sorokban. Ha meg-

a szűk a part döntéseit ezen a területen, kiderül, ho,=y kutatók,  

tudósok állra& az elkóazitett koncepciók mögött. ide ugy nem kép— 

Zt;lrlŰtci el ez  a  Twnk .,.. 6  tin 	a tudomány embereinek lláspont jít  

mint ea aláiró szerv, "ozentositi " a pírt. Vita to iiarc utján  

elekil ki e °,y—agy nagy hoz ero jü elméleti kér&k ben a párt Al-

tjo4 /Gazdasásai  mechanizmus, korábban a szocialista rea- 



lizmua kérdéseiben, arcelvben elutasit.Jsra k ,  riilt a  zsdánovi 

felfogás és Grlorudy partolnn realizmus koncepció stb. 

2bbol aSSOban 	vonható le az a Liivetkeztetce, hogy 

as ideológiai ham Nak a fűváro;aban zajlik. ínyeges elem,ho_ y 

Usongréd aesp#4414 Baegedröl Szép szómmal dolgosnak marxisták 

/i4 man aer ti/ centráci$ tudományos elsrvekben. Vidéken is 

intensiv a ezelleii álét, külön oen a politikával érintkező el-

mól , : ti területem - urrál a későbbiekben esi szó - s a müv6- 

asati életben lijlanak ixt'kM viták. Mert asz elméleti szférk -

be tartozó, választ váró kérdések vidéken is jelentkeznek épen 

u,r, mint  a főVirosban. A példa Kedvéért néhány témát enlitünk. 

A javuló óletkörül'nények, automatikusan erősitik a szo-

cialista tudatot - ez nemcsak föv.iroai tévhit volt. Persze ez 

non felel meg a valöc `inak• A tapasztalatok szerint a javuló 

élet esetenként elitélendő jellemvonásokat szül; a haráesolést, 

r;apzsisrigot, önzést scgitheti4/ 844l  

"A domatikus és vulgastsáló tendenciákkal ellentétben, 

amelyek elhanyagolják az uj problémák tanulmányozását, a revi-

zionisták az uj kérdésekre adott uj vAassok ürüt*,vén elvetik a 

:4arxísmus-leninizmus kipróbált elméletét us módszerét, s helyet-

te a polgári ideológia tételeit propagálják."/81/ A 'sárt vezető 

szerepének ssüksér.° .essét;ét $laiául nemcsak fővárosban, hanem 

:3ze> ;oden is tobben mer -érdő jelezték; itt in ét pen ury avult mar-

xi tételként kezeltók, dint a fővárosban. 

Sze':eden e.* 'rdezik konzultáció    közbe. • mi i-

ZlkilL szakemberek hogy Kina * 2 1Veá társadalmi ztaa■ 

désü állam? :>zocialieta? S a Szovjetunió is az? rlogyan lehetné ,  

(;a9 an,  he  két szocialista társadalom wajdcsak hadiállapotba 

crül ec máshal? Ilymódon nehezen hihető az a marxista felfogás, 



hogy a ozocialismue vil'letü győzelme 	aa emberi- 

ség óletéből a h::iborukat. Ezek szerint a szocialista álé Mek.  

társadalmak között  is lehetsées háborul Vagy pedig t 	M  

szocialista, hanem soviniszta, fasizmust éi+ié18 társadalmi; ál-

lami rendszer. Egyik sea  traz. Az ellentétek lehetségesek szo- 

cialista or zAgok közi t„ de ezek átmenet+ok, s nem kib 	∎  

tetlonek. I M elvi álláspontja a :.rovjctun.énak a Y-inai eze-

tia által támasztott konfliktus kimenetelét illető o Zt. nem a  

tőke és a munka, a kapitalizmus ':s a szocializmus feloldhatat-

lan ellentétéről van szó, hangira eF,y kisiklott politikai csoport  

átaenetének minősülű antimarxista tevékenynépe van jelen. Hiszen  

:J..náall ; em a burzsoá legreakciósabb, logisrialistább cseport-

ja van hatalmon, ami a fasizmus kífe jlődbainek gazdaelgie tár-

sadalmi c . s politikai pillére, hanem a kinai munkások M paness- 

tok. 	akkor is, ha ;jelenleg a hadseres gyakorolja a hatal- 

-3at, egy szélsőségesen nacionalista hatalmi csoport érdekében  

ós iráuyitásával. Az a tény, ho.v szélsősé es demagógia  van Ki-  

nában tus diih.ing a fajelmélet - nem a fasizmus csirája, hanem a  

gazdamázi, társadalmi és - eajssee politikai elmaradottsás.; ve- 

t.ülote. tyem hozható Lapcsolatba Mitler l93 3-as fellépésével sem-

mayen szempontból sr.-:n.  

Elméleti és egyben  gyakorlati jelleF1 is az a vita, ame-

lyik már három esztendeje folyik Szegeden; a lényege az, hotvan  

lehetne Ngléső jó adottsáj;ok folytán és kedvező feltételeink  

alapján tNgedet az orszác korolyabb szellemi centrtiiVi fejlesz-

teni? Mire támaszkodjunk és mit iejiessz'ink erőteljesebben  és 

elsősorban? A vitában végeredményben szükséges less egy elvi  

álláspont a egfogalnasísas Xip ._yelsama o4.1chAiv  

z= • -  és he  i es' kaé i] 	s ~~ a ~ 	•fo  ,  ~~ kra 6  
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lévő azellomi 444mAnk  ©inöeéf;ére, 	stb.  

Tisztázóddart igénq Z jelentkezik — elméleti sikon is —  

a neaMtl. tudat, naeíos $J ias 60 internacionalizmus klasszikus  

- negtat‚nozottségénak mat 6rtola sohse; a szocialista viszonyok  

dk-e M *$sn e'xtékban oa cionaUisu *t Lilist —e a nacio-

nniiincot egOftegy ország jelenétől, ipsOmeigi. történelmei sault- 

stb. elkülönitve vizsgálni; ^vert a kemil rőt vizsgalatok nél- 

lev gőben lógó megállapitások születnek.  
• 

AS  iÉolÓgiai Tikon vivott osztályharc bonyolult és ne-

héz területén dolgozó marxisták körét viszont tudatosabb tudo-

ri ny— és káderpolitikával Ia ll segiteni. "egf'i elhotő mootand-

ban, ho;:,y ha es.;y ember keBspen talentummal, közepes tanulmányt,  

vagy dolgozatot tesz az asztalra vagy e ► "pártos" iró /kommu-

nlieta aMegryőződéeét nem rejti  béka alá/ közepes könyvet, verset  

Lx, azt mondják ráz "igaz i  hoy J6 kommunistat is  amillage tudós,  

kutató, ii , költő stb., n<ir lesz belőle semi," De ha egy köze—

pee képoes6(ü ember közepes eredményt pro .;ukál, vary gyenge re-

6ényt, vagy verset Le,  de  mark nincsen kommunista eszmei kötő-

dése, rendaserint azt mondjéks "ez elég üti yes, lesz méh° belőle  

valami." 	 . 
 is kötelességünk a jó képeuségü,• meggyőződéses  

marxiptAkmaiNickalAvyobb gi ;yej =et tt?ditanj,;  anélkül, ho y  

kivételezettségl helyzetbe hoznánk őket.  

Ezek a tétvillantott vwások jelzik, ho, y vidiken is van  

li~olá 3 Eti on . , t lyh€trc, de enSek a területei itt is slvontab-

bak, mint a politikai harcé. iorántsem állitjuk azt, hogy a le—  
s_na 	9 6t 	nem  hxir~ őrül mavi".'i szinvonalon  hCtc3 2eg~c~bban és ~clvubiai valót 	..,.... --~ w _ --_ 	_  

folytatjuk a burzsoá és a  maradi ideológiákkal szembeni küzdel—  

atihMoto 
A társadalmi szövetség és osztályharc egységének ,,.ősik  
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ae  a politiki ♦áltus Vezet. Itt kés elfogatóbban jelf:ntr 
kestit a sikeee* M a kudaSeek is, és WONSIbban észrevehetőek 
voltak. Először a szövetség (n harc dialektikus egysége értelme-

zésének zavara hatott kedvssiitlenüle "Ha  soöveteégben vagyunk, 

miért her.coljue e is kik ellen tsarcoljat t' ' A  aatv*lM 
közepétől non  is az elfogadtatás okozott 	~, hem a` sse- 
vete .r és harc gyakorlati bree4, laeitésee aias2wm4a a napi  po-
litikában. Annak regáatetéess  heFy az a zoel s 1I*Ikü tusadalai 
osztályok között is  vassibk r abbi ba u_joimen keletkezett - és 

keletkező  -  érdekellentétek. Ilyen például a piac *serepe a  man- 

. kftwipsieszt szövetségben. Yelssini tünet, de feszültségi póc; a 

Ilkakits a piacon olcsón szeretné megvásárolni es élelmiszert„ a 
paraszt meg magas A:►ron szeretné eladni a zöldséget, gyümölcsöt, 

primőr-termékeket stb. Le a munkásosztályon belül is keletke^nek 

uj és u.j feszültségek; a munkás mint termelő, arra törekszik, 

hogy nagyobb Jövedelemhez ,Jusson a gyárban, de  mint vásárló, eze. 

retné olcsóbban Megkapni az iparcikk szükségletét. A termelő és 

a fogyasztó közötti felazini érdekellentét es, asonos osztályon 

belül. 

e l taraga bbs 	boa€ y a t áriailabsi siat'i7ssövc t®ég 
IMMS4seollut hasss  a szocialista ópitéere irányuló, azt Jobbá, 
spollSobbá és elligailivesebbé tevők azövetséL;Úzől van savó; ezt arc 

41044411111alók szövetsége toisit et;y  IMINBMSMérozott vel megvalú-

st$' rdea i ényult A politika "asztalán" ssüksisos tioztásoi, s 

bisanyitani, ho,;y a szocialista épitée, gondolkodásmód és etikai 

m ratartás1tok ellen tletü tényezők leküzdu e a  si;övetőótsen belül 

csakis  a  heLc ut jéo jár essaégrol. 
Az oastályszövets'g k' déj' i bonyolultak. N!t egyszer s 

alfigakorra tisztázottak; aS ideológiai és a politikai  tenniva- 
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lók között varadó kérdér ez  is.   

szocialista nomseti egységet seQitő éa akadályozó  

térJesők 

	

Táraauaáil osztályszövetség 	szocialista •aswti egy- 

née  öoszeti:gg6 elméleti ós politikai kérdések. X  társadalmi aaz-  

tAlyszüvetség képezi alap ját a nemzeti egyligmoltt A sswar mom-  

zeti eg,ységtiirekvé:iek.nek az egyik 	alapja, hogy voeial.i,sIa  

tartOwu,  a másik, hoFfy muqkáeooztaü1y 1, vel:. tő erő ebben az  

d k j 	o le 	~ ~ 	 Kcá 	kii '  

r{i.ncapn 	szövetségi  Es  hásM amri/tartosó fogalom;egFyik  

a másik nélkal nem létezhet.  

l. koncepció me jlirdetések -Jr as  okozott zavart, bog/  a há-

rom alapvonást  él: ~ ért ~,t$k. fé' r.9i1/iaimmt  "s e7=ld ftis  
kifQra►tták.  A pört álláspontja pedig nem adott okot a félrao6r.  

tésekre:  

"A szocialista nemzeti egység alapján egyesiteni kell  

mindenkit, aki a szocializmus és a béke üg,yéért tevékenykedik.  

oasze kell fogni Akommuni.stákat os pártonkivülieket, a rendszer  

politikailag aktiv támogatóit  es  a mm t!6 ingadozókat, közömbö-

söket, a materialista világnézet hiveit és a vallásos érzü]etü  

embereket egyaránt;. A szocialista társadalom felkité5e az egész  

agmest 0411e•"/83/  Szöyetsé~ , er~vséf ~ teil~it a ex.oeia~,ista é~ itéeben_ __.... _ ... 
•icoe!ia2iAta nemzeti eg,yeé ;  politikája nom jelenti azt, hogy  

hasinkban az osztályharc mó.r beí'ejeaibdött. :.z a politika azt  fe- 

jezi ki, zw.  y az oaztA].ytare:bsi aeldeebbeí: lettek a poziciáink,  

u. ;  feladatok kerültek előtérbe, mepVdtltoztak a.. osztályharc for-  

mui éz eszközei. n/84/  Itt cam lehot félreérteni; erősebbek a pro-  

letár hutalom - a párt - posiciói. S még vilát;osabban: ".:;zocia- 
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lista  fejlődési"ink első feltétele változatlanul a szilárd mApé  

1M►taloa• Továbbrs is  fellép**  minden  rendszerellenes, 000166m  

M 	4041101 0200004 lailárdan védelciezz ;.k tüiw60,e0 ►  
tlla►ii és 0600116alei rendUnie.~/85/  A SIewlinosz t Fí1y vezet8  

szerepét a szocializmusért ós kiMiiin,illausórt vivott tci,iz,lelemben  

a.alképpen sem  lehetett M 1006. eill►tatni. XS  a vezető szerep  

ow ea  paatfilyok aataponiwstikei e114Mt1itiwM ►1t kikaus8bs11sbmel  .~ 

~ IMMilleti érdekek esiSsieek kifejes8je. MstrNesitb0 Sett.  

'►ilto$iMem ment  keresztül s tircadalaa* i M annk.áso0itt7.y veze-

tő esesmpINrk értelmes+@ee M gyakorlata  ie./ri✓  •lgi.e a társa—

damn  ktil8nbözá rétegeinek !cinebb-nappobb körében ►  a nemzeti  

egység politikájának meghirdetése után mar  kevd®bé tartották  
lén,ycigesnek ►  ideológiai mlapil3éeankat 8e ebből eree8 céljain-

kat. Külőnö : ens`  a már idézett megjeysie után; aki  mince  eile—  ,  

Wink, az velünk  van.  Fmnek kapcsán iusiteltNt titojtettük áliás—  

ponturiknt. /87/  w a nemzeti egység  tartaladct ► siljét ismertetve  

:.$élos körü ide♦1ósiai tevékenység folyt as *limit  1l7ekben, s  

ez ma is tart is a  jövőben Ms kez.itl le  vilégnézeti, politikai  

prupar,and.`ank sipirenci;j8rő1. 48/  

. 	et a7.oc 	d: t ' k sok . .  u fe eszt+éae  
orgettftais 	m k 	 1094gyan- 

akkor ez a törekvés nem szfikithoti le a ne000ti egységet arra ,  

W.7  404 .  30010111013im inti, tehát marsts‚sl i34410pseton van,  

ai 	1e2►
.  OK  pedig  use,  as k:ivül kerál a istse ialinta meta— 

set/  ompsémon. Az egység p011,tasi céljait  tekint 	i motet  

Er3jélek Ö$9Yefv yiL  Cm a szocialista hab.  IPn  i té9AtFe libbe bele- 

tartozik 

 

 mindon doleozó, munkából 618 beceületM N1aaM A DWI"  

sett *Robe  politikai természeti: felfogása net All ellentétben  
aa oppmöglil tömmostott *Wit  ideolóriai íránnyels a tettő er►,yüt-.  
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tesen jelentkezik, ss - ideológia,  politikai :.urkál suk - nem 

választható el eandet040 

teemmivel Gen könnyebb a politika szere ; e. A napi f,yakor-

lntbUe  ,egyéni és H  &aebb-na ►obb kásősaé=;-ok viszonylatában kell 

ápolni, tOzoáln1 !s egyaóget. A ; bzgondolkodás az utóbbi hat-

Ayelc esztendőben kedvező isóuyink te jlődött. Az e(;ységtörekv6a 

1Meecckán beivódik a niszet iltalános életébe; politikai, tár-

sadalmi, kulturális, tudományos Tikon egyaránt. Az  egység teesá-

lását nem tekinthetjük megoldottnak, nem ke elhetjük lezártnak; 

hosszantartó folyamat ez, amely tillaő € n Aolaő tényezők hatás 

ra - ha kedvezőek a  feltételek - erősödik, szilárdul. Persze zök-

kenCEkel, visszaeuósekkel, zavz rokkal. 

Fejlődését se' itíí tén;)ezök között első helyen szerepel, 

hoi_,.y megváltozott hazánk tormelósi 6s t:Irsodalni. strukturája. Ez 

egységtörekvésünk alapja. /A gazdasági vidzonyok elemzését itt 

mellőzöm./ A társa almi osztályok kö ,:. éb©n az utóbbi években ked-

vező ir'riyu vAltozúsok mentek vé be. mában a munkás-paraszt 

szövetségben is. /9o/  A falu ga Jaaág,i visz 'anyaiban beállott v,' . 11- 

tozáml  ilaéloelhetően jelzi sir,  azokat a pozitiv irányu szellemi, 

tudati és ilerAlio vált o\fii 	utaló folyamatokat, amelyek zaj- 

lanak a set Tar parasztarig korében./y1/  

A munkásosztály sz(mezorii gyarat%odá:sa, politikai, tudati 

müveltsági állapota, technikai i m retei, termelési gyakorlata 

rendkivül kiszt.leaedett, a megerősödött. A Kínt osztály viszonyá-

ban  is - az ellentmondások figyolc Ebe vételével - uj, egészséges 

vonások keletkeztek ós er sadznk e /92/  

t rtel:: néL;i nk táguló szerepköre éR: szellemi hatása a szo-

cializmus tudatos t unogatom nyer kifejezést. 

Politikai, gazdaeigit táseaealmi v;_:;:,or'yaink kiegyenau- 
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lyozottraki, a  nemzet biztonságérzete kielégitö /sajnos, mintha  

tulsó.; ;osr3r is, esós Jenne  ez a bis'tonaágérzQt/. Az életviszonyok  

- ellentmondáiokkal tarkitottan - elfo;.adhatöak, létalapot bi.z-

toait..anak valaaae c nyi Oásse .dalmi réteg s>itMnAra. [iatielcult és erFa.-  

aát: xk e gy jó irányu nemzeti perspektivltérzéa a tömegekben. Ezt  

a nt:, Y Clet ezer jele tgsAOlji.  

A atnoeiel4satn  nemzett egyaée erífitaitéce alien baté tudati  

tényezők fő vonásait a következő témakörben  érintem• Z111 amtk  

néhány negativ szellemi vetiiletre utalok,  amelyek a politika  

Sat*iájábgn 1ánten nyomon fellelhetők. A  tdzsadnleriet saakadatlan  
fejlődése, m" veltstl;bel9.ségénAk javulána mall.ett, figyelembe ve-  
ondó a müveltségbels szintkülönbség nagy ktil.önb8sósége is. Kiü1ú-  

nösen  Csongrád  megyóben, ahol a kiterjedt tanyavilágban él a lop  

kosaiig kb. egyötöde. A politikai szövet3la6Qn  belül erőteljesen  
hatnak - különösen intellektuális körökben - a  korábbi  vi.lá~p• 
sa_~!lélet 

 

maradványai; "kis  nép vn,;yunk i  oly mindeqy, hogy mit  

csináluna-." Ez az "ogyQdül va : yun'." kesergésnek ma is ható ut6-  

rezgésv s széjjelszórt  hajával,  Wares  homlokával, E<Pyedül áll  

a viharban a magyar. /Petőfi 3fincios•/ A k8s0ailiss`g és lemondAs  

trine teiröl vaa asó.  

A munka tttePitáléeit M  értékét  s ioorCibi évtizedek mér-

céje szerint rangsorolják= a szellemi  munka olcsőrankw szerepével  

a fizikai /szakmunka/ másodlagossá tételét jelzik. Politikai nyelv-

re forditva; a munkásosztály  vezetése  politikai funkció; a szel-  
lem emtserel, 1 ►emetnek. "Ezen utóbbiak közé Loll kerülni - a rem a  

tiin.xsQi közi  	ezért  É VCisiY tjun nagy harc Pv1
~  -J {~ 

 i
.
r
... Persze  

nem a munkás-paraszt körvkhen.  

As általAnos bérviszonyokban lévő f©:,zi.iltségek in végső  
soron  politikai sitcom  jelentkeznek, az egysé! ► ellen szóló nega- 



tyv hatainukkr;:l sztmolni kell* /A valóságban ugyan nem, de köz-

hangulatilag a paraazti Ov'edei+rlt Mat  a vezetők jöveriel—  

,:  e is, awiliaekiak` is atb./ i, :z a timp kalónösen a i. kc,r teremt   

  

é et  

 

zo  *  k~a á esebb  

  

   

iez  

1ltw 

 árá  . ;  kbcn stb  srak ke etkeznek.  

lehet lebecsülni az individuális hmtaiQok erejét sem.  

A  "kaparj kurta "  élutszQmlélet pég teen erős, a kollektivista  

felfot;4. , életérzés és erkölcs téxithditánAvti1 sem lehetünk meg—  

elégedvo. 	 . 

~ nemzeti egység el.lon aatú tényezők között persze a 3.pg—  

negyobb iz::xeiet a aacl.onaliata svcalólet ée életérzés; az uj  

nemzeti öntudat gyongeeé,,e, játszotta, mert hiszen az uj oQzt.á],y  

áe társadalmi viszonyok tciérleléaénett még  csatt az elején tartunk.  
M  A t~iryaúalo>ta ►tudomC,n; ~~ ok.ns~.L: jQlvntos szerepük van a no!uzati  

egység vrá itésében. / A  történoleratudore!anynmk, pedagógiánrrk,jog_  

tudománynak, etiká:,ak stb./ E tudományágaktól nagyobb támogatást  

reu;dl a  politika a k3vetkező évtizedben e kérdémhon if; a napi  

gyakorlat hasznvsitása cél jáaól is.  

I:abő1 az elialzé6bő1 kiderül, ho„;y az osztAlysaüvetaóg éo  

a szociali.ai:ra ne,Ti zcti e ~-~,,ya8t; ideológiai és ,politikai  for~Iálluat 

még hoaazu inn keresztül napi:rendon marad. Amennyire a lelépit—  

,nér;y szférájába tartozó  kérd8e OS.  6FS a vele való hozzáértő fog—  

lalkozás ia oda  tartozik;  annyis az alapban, 	a eazciasúgi í:l ~~.:,it- 

ben :a/ökerozö probléma ia. Nam választhat y o1 a gazdaság rillapo—  

tát61, annak fe jlbdésétSl, /logy  etagn:ílását61/, s ezért bár eny- 

nyire is szellemi  miliő, • gaz-L,asáf;1, tej :o1ósi viszonyokkal is  

35 zefügg. • .ajnoa az elmult öt—hat esztendő vitái — e t686hee +•  

a. azi:koé  ;esnél kisebb  figyelmet fordítottak errs az  doee1414400m  

re.  
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?bb gondot é9 ideológiai politikai tennivalót ta?tal-

aet6 téollésak, a ciniben azereplő tóik.  ,  örülöttük zajló nemzet-

köti óe be144.11ta  is es igeeol ja. Ebben E-ö. re játszanak nemzet -

közt konrxrnenaek; a szocialista t$bor.egyaéc;én keletkezett ré,. 

s®k; a nemzetközi kimnunieta moz 11at vitái,,. et y-o ,y szocialis-

ta orssel ban, eeooielleta viszonyok között is erősödő naciona-

lizmus, a burzsoá ideológiat és 	propqrnndn koncentrá- 

láea e kre stb. 

A mára 's a jövőre ható belső tényezők közül ecnlitjük; 

es 1945 előtti ne.ved:zázad nacionalista, soviniszta eszméjét 

ás politikáját; a imperialista trianoni szerződést; a náciona• 

limo= kérdéseihez ciogmtatikunan közelit6 politikát 1949.1953 kii-. 

sött, ;poly elhanya olta sn nemzeti tudat pro4émáinak marxista 

tisvtás mét; s emiatt a politika aw foglalkozott e kérdéssel; 
ezt követte egy  kimondottan bursaei ► nacionalista föllcndülás 

1954-56 közötti évekbi $ történelmi multunki z való viszonyunk 

tisztázásában időlegesen azélaüséares do patikus 6s jobboldali 

végletek jelontkeStak, as a n seti nihilnek melegágya volt, 

amely a jelenben is erőteljMia balt; közoktatásunk peáig a  101 

napig  is nehézkes és talán bátortalan is  -  a gyakorlati péáa.-

giában -- a nemzeti öntudatra, a hazafiságra és a nemsetkősiaig-

re neftlés problémáival kapcsolatosan. Llrőtlen és nem elég fialt. 

győző ez  a  pedag6min, tartózkodó, én jeles.avakban, terminol600. 

e terjeszti a . elyes felfogist, ami életkori asjátooaép 

Sigyelembe véve esetenként Art, úrességet t!u' t a legjobb aáa.. 

mellett la.  A f  :ata1s 	u, ;̀ :nik e L.ik forrása  - szemé- 

4a 
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lyes vó3.er ►'on szerint -- i.ttnen buz~~ A tieztázódAarR irányur 

ló viták elvi sikon, elvont. gondolati és sti lusviZh . :ban mozog-

nak, ii  pedagógia pedig a gyerekek mindennapjaiban éli alkotó  

életét.  

1956 utón a -,3Ar1t erőteljes elméleti do  politikai munkát  

fejtett ki, hok_y rehl#.Mabb, jobb- Mi baloldali tulzásoktál a eft  

tisztultabban 611414nyesiiI jön a kertatdtiontts, a klasszikusok  aregd~ 

lanithsainnk gyakorlati htiaznosi+GAea; a ner°azeti tudat, naciona-

lizmus, internacionalizmus kérdésében. A mögöttünk mama nyolc  

eaztandóben az enószoé?;es tis ztAnhdhs érdekében sokat tettünk,  

elméleti és yakorlati tekintetben Airvardpt, do  sajnos nem el.o-  

7et, s ez nam is annyira rajtunk, mint külső, belső vi4zcnyun--  

t°nn, nemzeti multunkon stb. m.ulott.  

A párt ~.=s a társada,lti életben központi helyet foglal el  

nacton-+i.tzmus elleni iarlológiais politikai kümdeleo.  lCiindul- 

va  a klasszikusok rie;AllapitAnaiból, hogy a bArzsoásia megterem-

tette  a nectzetaket, meF;szfzlte a mega  burzsoá nacionalizmusát id.  

"0 !t régi, helyi ós nemzeti önellátás és elzárkózottság helyébe  

a nemzetek sokoldalu órintkeé:3e, egymástól való sokoldalu füe-  

gése lég* 	ez igy van nemcsak az anyagi, hanem a szellemi ter- 

melésben ie..." ~  , tfikósoe.stály s "Minden nemzetet rákén.yszerit,  

boy hacsak neelt akarnak tönt:rer:enni, olsajátiteik a burzsoázia  
tc:rmelósi módját; rákérysteriil őket. bogy rmeglonosit.-ák maGut;•-  

nAl ax, raryyriovezott civilizációt, azaz váljanak burzsoává. Eg ,y-  

száva,lS a burzsoázia saját képmására forrrhlt víWot teremt raa-  

sdnak..." „ .?:;rzvetcR~-~a viszonyon lévő tartományokat, amelyeknek 

kiilönbzó órdekoik, törvényeik, koímiqgaik és vámjaik voltak,  

egy nemzetté tömöritették, amelynek egy a kor►r; r,ya, egy a tör-  
vénye, e,-? a nemzeti osztályérdete, egy a vámhatára." /93/  .A bur.  



ns►irzet uogi'ornálásiMak . ia tenntrrtásának ideológiája is  

létrejött: ez a nacione►iieaue• 	veszc:delaaeségéről Lenin  

~! balkáni Daru és a bu3czsori rovinizrsits" c:imü cikkében tvu-  
bilt között ezeket irtas "Ez a bur.,soázia fail  as  igazi :szabads4;-  

tÚl aind utthon, mind a iialklan, csakis arra töroksyiM►e '$t3gy  

misok rovására x>ryerbazkedjen, W tssa a aov`a.nizmust és a liklite-  

t3sigit •rirszál,yti no;yy mc:bkönny itaa Ilegánalc ♦ tosztogatii  plllr- 

tatilibl .  a impsbMitse az elnyortott 	osztályoknak a aa•  
bad  tejlail4106t."/94/  A  burzsoá. nacioraaliz.muz lényege ebbam vani  

:aeGoaztani a proletáriátust nemzetiségi Isovatarto.4As szerint,  

főlszitani a nemzeti gyülöletE.t , .a igy háttérbe ::zorifi:ani a l.é_  

nryesget; a proletariátus nemzetközi méketii oszt silyharclit a non.  

i.F3tb:tiFii  tőke  ellen• Ma  is teljességgel ervc:n„yes, hogy " A  s3s,oci-  

álLemocsráCiltnak azwrt a lageriNlyesobbeu tigyelcnoztetnie kell vow  
latneuny  i nmosotioft proletariAtsusát éS dolgozó osztályait, bogy  
no  engedjék tólravez.atai maguka t  fta.ját" burzsoáziájuk aaasOnsr-  

lints jelszavai által, amely mézesmázos v4a,y lár.c:oló szavakkal  

beszél a "hazáról", s ezzel  igyekszik me6a ,ztani a proletarié—  ~ 

tuut és elterelni fiwelsriót a  'bur4soázi.a :nestorkedés+eiről, a mely  

a többi riaeMet ° burzsoáziájával ra a cári monarchiával LAdtsas•:1i,i  

és politikai szövetségre lCl..'•%95/  

A  megneverésok változnak /err és monarchial, de a lényei;  

/Wad ; a burzsoá nacionalistaus évszázadosam 413 tradiciói, a tő-

kés világ léte; a szocialista  országok korAbbi /t3hés-feudáli4/  

aelt;jA, a buraJoá naeionaii#wua elleni sarcot ideológiai És  po-
litikai sikon mt:~, t;osszu időn keresztül mLincsézesaé teszi.. As  

IMP  a fordulat éve,  1947-1)48 után  fellépett a burzsoá naeiona-  

liistusaal alleMben, de a honi  valóság  mélyreható elernsa€ve és a nem-  

zeti öntudat alaposabb  vizsgálata nélkül és a történel>s!. au:].tunca. 
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hoz való viszonyt loszukitve értelmezte, s w  internacionaliz-

must  kellő gazdasági és politikai megalapozottság hiján kezel-

te. .z aztán néhány év mulya visszaütött.  

L 	°1.' az előző idúzak e tévedéseiben laonte a esnik- 

séges következtetéseket. /96/  s a n icionalizmue olleni küzdelem  

i.aeulvv .ai  és politikai területét kiter.iesztettu,, ezt meetá-

naeztotta, a történelmi pulthoz való viozony tisztázáuával, a  

nemseti Sajátosság es nemzeti tudat elemzésének ujra értékelé-

sével és gazdaoági életünk, í:letszinvonal politikánk ;fiavitásával,  

valamiit a aacionalizmunt lesimkább hordozó :szellemi szférák  

több ir'iou politikai. beiolydeelásával. /97/  

A nacionalizmussal szegiben a proletárinternacionalizmust  

6.111. buttuk. r, forradalmi frí zieetat kiiktattuk, ezerben a koráb-

bi politikai gyakoriattul és a marxizmus-leninizmus klassziku-

sainak tanitásút a hazai égi e nemzetközi viszonyok elemzéséből  

levont következtetések alapján alkalmaztuk.  

A nacionalizmus ellen ',arcolni, e az internacionalista  

fölfogást é9 meggyőződóet orösitení r,ltalában, tézisek formájá-

ban az eredményesség reményében nem lehet. r rről g$s meq ben-

nünket Lenin nunkássái,a in. Lenin konkrét módon, az ideológia,  

a politika cs a túrriadalmi, küzeleti porondon mindiga meglévő  

és fölbukkanó jolenaévek elemzéuével és kritikájával lépett fel  

a burzsoá nacionalizmussal és sovinizmussal szemben. r proletár  

nemzetköziség eszméjét ezzel a felfoÉ hasal szemben jelentkező  

tények• kapcsán fejtette ki. j••zért vált annyira meggyőzővé, az  

ideológia es a politika ozámára haaznonit :iatóvá ovin minden  

megnyilatkozása e kérdésien. /98/  A jegyzetben emlitett «ü tu- 

lajdonképpen vitairatok gyűjteménye. "Aki a proletariátust rkar-

~;a L Zni „álisi ;  anm*k eryeeitenie kell minden nemzet ráun ►-ágait,  



• 
lankadatlanul harcolva mind a saját, mind az idegen burzso na- 

cionalttase ellen. Aki a neMse:ti ka#ura jelszavát védelmezi= 

Tannak nacionalista ny—Arspolg00004 Ms .yedi1, marxisták között 

r helye."/"/  A félreértén elkerülése végett idéter s"...Igen, 

az internacionális kultura nem nemzeti „AJ  nélküli kultura, 

kedves bundista. zt nem mondta senki. Beai sut állitottaell 

vas Olyan "tiszta" kultura, amely se non lengyel, se nem *OWN 

es nem orosz stb. 

gindon nemzeti kulturár;all megaggisk• Ás er SO - 	t 
tMma:iban — a demokratikus es a szocialista kultura elsmas mert 

minden nemzetben van dolr!ozú és kizsákmányolt tömeg, wayssk 

életkürülrn' a oi elkerülhetotlondl demokratikus E;3 ©mcialiata 

ideológiát szülnek..." /1°°/  

Kautsky reformista nézetével vitatkozva, Lenin a»t irjas 

"f bolsevikok taktika holyea volt, as ei;yediili internaciona-

lista taktika volta sert nos a világfoíMa'alomtól való gyáva 

félelmes►, ar a foz'rudaloil szembeni kiapol';ári "hitetlonsá-

;on", ma ason a sziikl` tókörű nacionaliSta töre':vésen alapult, 

ho,;y "saját" hazánkat /saját burzsoáziá* belsO ját/ mecvédjük és 

minden egyébre "fütyülünk", hanem az euudgml forradalmi helyzet 

helyes /a háiboru elött, a ezociálaovinisst+ítk és szociálpacifie-

tA renegátsAga ()Vitt  Altalánosas ha ginek elismert/ számbavé-

telén épült. •'/lel/  

A haza fogalmáról és jzereteteröl Leninnél szebben és 

igazabban nehéz lenne beszélni. Az ukrán .iunkásokhoz és parasz-

tok:aos irott levúlaen — tiyenyikin felett iratot` gyüzulmdk al-

kalmából irjas "De ha rom_ ► tudja Medvni legszorosabb szövetsé-

günket a Gyenyikin ellen, orszá6unk 60 a világ ka$alietái es 

kulákjai ellen kötött 3z ivots6:dnkot, a kor e mmM a í gye bizo- 
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nyára elvész tlosszu évekre, abban az értelemben, hor,y e kapita-

listák akkor eltiporhatják és megfojthatják aovjet-Ukrajnát is, 

._zovjet-Orossor ►zá ot ifi.' ./l02/  

A klasszikusok alapján, a lokrlbbi torzit&sokt61 *aegsza-

baditott ideológiai ás kutatót unka és politika szamba vette o 

kérdés legégetőbb hazai problémáit. 1- ,zt a munkát az M.;;/. -  köz- 

ti szervei Vsték el. Konkrét tartalü+at kapott a naciona-

lizmus elleni •i é , olitikai harc,  továbbá az internaciona-

lista fölfogáson érvényesülő nemzetközi politika ás a yzovjet-

unióhoz ás a szocialista tabor.,oz való viszonyunk. A nemzeti ön-

tudat fog.' ának elvi tieit'bra is sor került és a nemzeti 

sa4ltossis .  témaküróbon is vili,~oaabb eszmei, elvi platformot te-

z'astettüak '.?indez i zal a meggondolással történt, hot°,y a mar-

xissuetól idegen essseármslatokat nem elhallgattatni, hanem fel-

szinre hozni to  a vitában - az ideológia ás a politika azfór&jú-

ban . kell legyőzni ezeket. Csak i,;y 6athetö meg, hogy miért 

bontakozott ki e Lórisek körül lyan eleven, szenvedélyes vita, 

a°clyben jelentkeztek antimarxista, politikailag téves álláspon-

tok is. 

Lenint nemcsak elvekben követtük, a módszert is alkalmaz-

tuk. Lenin módszere a kenkliteág és elvi nyiltsá r;. z az egyet-
len célravezet6 eszköz ebllen • kérdésben  is.  Internacionalista 

allaspontunknt konkrét ódon ~  adott  események kapcsán tanusitott 

állásfoglalásunk igazolja legjobban. A LSzovjetunióhoz való viszo-

nyunkban, konkrétan, félreérthetetlenül fogalmazunk. Minket nem-

csak ga.Aaw ,i órdekünk. földrajzi hely:.etünk köt a Szovjetunió-

hoz, hanem a munkáspolitika internacionalista ezemlélete, ás el-

sósorban ©z t Az a meggyűzíidés, hogy 	 komlunizmus 

nem volt,  nincs ás nem is lesz soha."/1ó3/  /7i a csehszlovák 



szocialiinua katonai védelmét - a nemzetközi oeztülyhrtrcban, 

szi,ikekpelk11,1Valt - internacionalista Nggyűsi4'Mel tettük mag. 

A kinat a7hatalni eol►**tuu.t nem apndolt peztusbúl, has. 

non  internacionallsta mempaildialakből itéljük 4 A románok-

nit. a agyar kgelibbaéggel szembeni hib* °olitikát - nem a 

n7i31161440141 előtt -, de párt és kormányküzi megbeszéléseken 

elitéltük, éppen ugy, mint az ottan élő aaiiamm" nacionalizmu-

sát Aler't es la létezik/. Ezeket bizonyitó tinyekként soroltam 

fel a konksitség mellett./ 

beheziti az ideológiai, politikai munkát az is, hor,y a 

nemzetközi ko=munista aeagaslomban nincsen egység, továbbá az 

is, hogy aúhány szocialista országban érez ,etöon erős a nacio-

nalizmun, a proletár internacionalizmus rovására. /Cson, rád me-

gye egyik maradandó sajátoasige e  bcoy két országgal határos te-

rületen vans s az érkező hatások Sere mindit; kedvező politikai 

Misit árasztanak, s ezzel a napi politikában állandóan számol-

al keno/ Ezért kap most hr.n{;sulyt ez a probléma, szinte ujult 

erővele a Oemzetközi kommunista Maolmon belül is. /1°4/  /Ezért 

is M SS iaperializmus fellazitáei taktikájának átmeneti sikerei 

miatt iais 

Hazánkban fiban a vita - a ► nacionalizmus és internnci-

onalisrYS sói, kérdései mellett - fülelt a h ,zatiofk; értelriezá©e 

ós a nemzeti üidat /öntudat/ körül alakult ki.. Imnek az okai több 

szálról koletkeetek; a klasszikus értelemben vett nacionalizmus 

és ennek kintről történő irritál:ísa is bele jútszott;e ► fő azonban 

az, '10 , ,,y a kprábbi nemzeti Aihilizr'unt czAgimp  vimpszoritani.  

hazát ne 

ijagaijouViumit .úte, /a osocialis mus brőekbben/ 
csak! ►et.  tikfásai kellett történeti multunk eddig félre- 
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érthetően értákolt periódusait /rarlit per:rze még nem végeztünk 

el/; ®eme kotlett fordulni 	burseoá /ncLo- 

naliih/ irtyzatokk.l. c urt ezok 104101110mots nihilizmust  

Araiztettak stb.  P, nejazet i üntudut way untteret problematika- 

44 ogee;  r,tott ki wityobb 	társadalmi vitát és fi- 

tpelaat, mert a .lunk periódikusan visszatérő szellemi jelenség, 

hely A hassa értékeit v , jgY tulbccsüliiik, 	a mentett két. két  

és fél évtizedes utat me'y]o'pően alábecsüldiik, A nemzeti önisme-

ret teául 1 mcsak a multbe tokintés, sokkal inkább a jelen, meg- 
, 

itélémieek millaabb esislélote crdekóben korült napirendre. A 

sa Hadsöre közéleti - bant ulati hullámzások okai külső és bel-

ső túnyesökhös kötö:insk• Emlékezetes - mint külső tMpeső - a 

kubai válság /1962./, amely nagy beluő feazültségst eredménye-

zott; a szovjet pást és állami vezetésben bek«vetkezott eaeaé-

lyi v ►ltozás /19664/, it.$ze xiruscsov felmentése; as arab-izraeli 

agrenssib kirobban(.asa, amelynek natáw ra ne élénkült a zsidó na-

cionalissus; a csehszlovák események /1968/ folytán inkább az 

indift "sr rétepk körében kapott lábra a "csehpártolás" nacio-

ealt.ta indittatiesal stb. 

Belső viszonyainkat illetően ,edig , 1964-ben, a két 

eeston iG en , volt egy  ,jól kitapintható belső feiiültséte  amely-

ask  alapját  az adta, hogy befejeztük a s zoc ialiets alyokat ki-

,jelöltük a teljes i'elé;iitáa elvi irányait, de a konkrét megva-

1 , )s itás késett. A korábbi 1-oretek, anódszerek - p1. gazdaságban, 

állami munrában, a  taraadalom demokratikusabb viszonyainak for-

málásában stb. - elogtelenok voltak, uja,k meg  fié; nem voltak. 

ráz az időszak egyfajta elbizonytalaneddiSe1 járt a  még egy  se-

reg pártezesvezettink életében is  jeleafteatek a tarrácstalaMa 

tünetei: a nyugati ideológiai, politikai es  propaganda appai'.. 
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tus eat at időt "Jó)" tihaeználta$ a politikai propagandát few 

kotta 011enünks A perspektivátlanség kínzó érzéséről panns-.kod-

tak lojAYiaek (:e szimpatisftsok, amit tűs~ és más indittatás-

ból persze — nem az elvekkel sOONOWIlltiskedtak, gyakorlati 

lépéneket at rgottok l 

szocialista nemzeti tudatunk erösitésére igen nagy ezük-

•é-; volt, a szükség leaz rá a jövőben még lakozottabb mértékben. 

A vitában a hazáról, haznfiságzia,szóló klasszikuaek e4v1 ,pad• 

for jén állólarxisták szava, vá2Al$nye mc;._ h: t áros+ IJ jil 1ro11• 

A Központi BiuotteAg konkrét r lléefoclalásai és határozatai mel-

lett jelentős hazai forrásmunkákra tánaszkodrattunk. /105/ Heti-

lapok és napilapok 1.8 sziveaen foglalkoztak e témával. /1o6/  

A marxista álláspontokban igen 	tegfegalmazások ke- 

rültek az érdeklődő közvélemény elé, a hazafiság aei ir ónyéről, 

nemzeti tudatunk kérdőséről. "1 nemzeti öntudat Bsgikatározásé-

nak jelentősé ges a nemzeti öntudaton a erkölcsi, politikai tu-

datnak zi t a formáját értem — irja oln .r térik -, amely a nem-

zot minden tagja egyéni érdekét feltétlenül alárendeli a nemze-

ti őanzérdebek."/1ó7/  Ebből következik, i:o •y a szociali©ta ner-

zeti öntudatlak két oldala van; 1./ A szoci.nlinta ruizsfiság, 

2./ A proletár nemzetközis;. A politika a nemzeti tudatnak o 

Lét oldalát erősiti; ideológiai, p• itikai, propagandisztikus 

eszközeivel stb. Egyiket a másik rovására nem reszesaiti előny-

ben,  de a gyakorlati azükségleteknek megtelelően árvénye& iti 

konkrét esetben /esetekben/ erőteljesebben azt ez oldalt, ame-

lyikre szükség van. 

Csongrád megyében is az országos helyzethez hasonlóan 

1956 után na; trendre került a nacionalizmus elleni kis;'dele; Az 

102. és 1966. évi pártérteke:.;leten azonban inkább a szocialista 



hazafiság elvi és gyakorlati. 	s1 kaptak nagyobb hangeulyt; 

)041-1968. közötti időben USA  áat 6, a  nemzeti  tudat prob-

Z1 ►fival foglalkoztunk többet. :asl dbká a tettük ezt, a jelcd -

.  biő politikai és ideológiai szükségleteknek megfelelően. 

A régi és uj tulajdonviszonyok a mezt 	ban /a tez- 

a esténk fotelmát ne csak mondja, éreaue is a volt kiebirto-

kes/; nag, eeillin,ártelatiséGi, szellemi fo(.lalkosáeu ember él 

lunk, s a nempeti nihil érthetően erős hamu volt.  Szeged  az 

o 	egyik vároatt, anelyik a letöbbet fejlődött az, elmult 

tiz év alatt. IW3is megkérdőjülézik ezt a fejfödést a szellemi 

faktorban; len'aik, kevésnek M. 'vidékinek" tartják. ebnek a né-

zetnek be érzésnek árnyalt közlésével most i© találkozunk. /1o8/  

Pedig az orzz ági,  legerősebb vidéki szellemi centruma, iparilag 

fejlett, fejlődő városa. 8 ez fi periódus — ha npm jön közbe za -

van') körülmény, csak a kezdet; a következő évtizedek nevelik föl 

z: ;a,z i n<a yvárosná. Adottságai jók, zsebezi kapacitása kedvező, 

e ambiciózus, tehetséges emberek do1geinak az, irúnyitü pos zto--

kan. 

A  harmadik  ok, r'o!°,y a nemzeti öntudaton belül inkább a ha-

zafia ra figyeltünk, azaz, o, y történelmi meltunk értékeihez 

jobban kapcsoljuk a jelent, itt Csongrád me: .;yében is. "A  61ar-

xiata beeafiságnak olyan egilazeó es hajtásai árlelödtek rog,'int 

Jzeged fesztiválvárossá fejlesztése /a  sasimmitésli játékok folu j i-

tásával ©s arra épitetten/; Plssztaszer eiléke, egymegy 'Aron. 

község szellemi és , azdasági értékeinek bemutatási vágya. T"•eg 

akarjuk mutatni mindenkinek, hogv mit alkottunk.~ "A szocia in-

ts belleaSág,honi talajba nyulb erőn gyökerei lesznek ezek. „/109/  

Ide vehetjük 1R84 szöváe'rhelyt; kénzömi4énzotével és kerániájów 

val; a szegedi egyetemek de  klinikák országos jó hirét stb. 
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kény, Ltóra, .3ubásY 'ri•ökAk:énLk lelkiismeretes gondozói élnek a  

vAisaeban. A városi, 	erNbo. ekben ke:.,6 kifejlődni egy egész-  

sbps bürslkesóg; ami vArosn, közake gyarapodásából is táplálko- 

zik* 	aiinű«égile+_; 	;jobb, magasabb aendUbb bels8 cmberi tar-  
tás tiihli3aődé.;e. BAurernnyi.re  is "vulgárisnak" tEini.k, különösen  
a: •11Rélet elvont s•r,férójábu :'ü.ködő "filosz"-ok előtt, imt hi-  

**ea tévednek; az elvek valódi  értéke itt kezdődik, itt a tár-  

sadalomra hatás mérbetásé6.e kzirü:f.. .̀►jgyidejüleg rizonyttott az  

is,  hot. konkrét módon lehet a.re:ftaényesen alkalmazni a hazafi-

ságnacionalizmus-internacionalizmus elvi állianontjüt.  

Ezek az er.ííi'oszitések 	aredménvyel jástek, de likes=  

hozták  meg a kivúnt sikert a ha :af iság r': .: internacionalizmus el-  

vi tí:teleiaag, .pikQrla}i t;s3nitzsA:aan. Pedagógiánk nem  tud olyan  

bátor, meggyáLű sóiaYerrel /raódsz.erekkelt 	ahogyap  

ezt flout air sürgeti az  idő.  Azt hiszem, nem lehetne félni at- 

tólf hogy  

~  •: 

   

t 

   

`5 	t  

é et  

  

         

    

h z ~ 

  

• - 	 . 	'  koilio  
reknek Aki e „ é  • 

            

   

t   

    

án 

   

 

t 

        

           

kérit itt él .  It most mar igény - a nemzeti öntudat erőaitésének  
szükségleteiből adódó i;; c ny, s  nem noci.onaliamus, mert interne-  

cionalieta felfogásunk van mal:lPtte. Az az internacionalizmussal  

• Apesolatos elv, "...hogy :la a helyi érdek az K2talánomsWl ;Atkö-  

zik, a ,  kor az ál ►,alános, a kommunista vLl€iznoz;yalom érdeke a áön-  

tő ®s a legfontosabb*"lilo/~pg  wgy  idAVtiieg est is  tanit juk.  

A nemzeti öntudat elvi niegfogaLr:as64641 függ i3es4e, a  
nemzeti  sajátosság  értelmezése. Mit értenek a nacionalisták a  

nemzeti  sajátosságon? Nemzeti  jeliemet; z1%t,lzeti szellemet; a nom- 
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zot 	smely alilisadalmi lasmAtól függetlenül IS  
eimMiehoe Iimpcia.1 i a  többi fmpailiel fleas  fill í t  L  a a nip's*  

Seeps .~it4 Mit értenek s  marxisták a nemzeti sa,j ~►tossyp-• 
,  

kon? 1Molnár Alik szerint: M/erszeti saapitomságokask azokat a  

aaját.oe, az o:_ztá.lyharc menetére UAW'  761141okat értjiik. amio--  

lyek egy—egy orsaillot a 40s1000. OtelsA pplitika ► , a ku].tuca,  

a nemzotis,é,;i Üsszetétola 	eserpontjábhl jel—  

lemozmelcsri. 11l/  

• Korunk egyik ütközési pontja a nemzeti sajátosság 69 a  

MeMsetközl.rég; 6s3zefilgésének  .  ,aakor?ata. aMely voltaképpen a  

"szuverenitás" és  internacionalizmus atkőiéss. A burzaoá nacio-

nalizmus propa;°;andWslsk lgyik hatásos fogies ,  hogy épitve a na-

cionalizmus éraíseire, azt  próbálja sugallni a szocialista  or~- 
ozágok népeinek. ho ,°,y nemz©ti aalátonságaiifat: vegyék tekintet-

be jobban, mert azok  mutatják Megs aenn,yi_re eltérnek a nemzetek  

egyiii/t63, kcivet+cezéské-)pen a szocialista berendezkedésnek is  

negrtértékben el kell tts:cnie e ,wr-rmástól; akkor igrdkf, a s ,oci.a—  

MOMS g-  kicsit tulo>sva —, ha semmiben sem besonli.t egyik a má-  

eikábss. Közismerten a nQmxeti es, jAtoaságolcst a burzsoá nacio—  

nalifmus alapján itélik :lom a master  nemieti jellemről ás maim-.  

7oti ®ze].1aclról ugy beszélnek. 	ftíii.ftleg;e®",  

nép ;;ellene—ezelle►nc, amely eg70010111145 a Balkánon. /Ismcr5gek  

ezek a fogások. még at;iúl az i0ibb.l — 1919-1942 között —, ami-

kor a Balkán "eszének" tit;xliiltak bspzünket./  

Sikerült szembeállitnni a burzsoá nacionalizmus alapján  

a mag'y«r nemzetet a szomszédaival. Még-egyszer neaa megyünk bele  

a burr.noó Al.taal kik31001Ott utcába. A melt  érzései és a mai he—

tan — a régi Sölel©vemitMiwel — e néhány szomszéd:inkaÁl a bur-

zsoá nacioa3lizmus alapjáifl ld0016 propngranda nem  a1sso!! hatba.. 



talenul 	am* Szegedet 	era  Füzi össze !onániával,  

JuL;cAlláviávol. Ar !@ryctemaE. Kolozota+drrról települtek ide 1921-  

ben, ennélfogva a  kapcoola tok elevenek, k- lönösen rokoni ala-  

pan, e i`*3él„v biiNatpxtOzandósrlua értei:1:.ia4;ii:1k o;;y résabnél  

napirenden tan, a0.1 is a 1eggzerencsóaebb oldalról .islitiic  

lö1, "a111 40006dgtalan Trianon'.  igazs:ígoo rendezéoének ezüksé- 
memaé;ét." Wirt fog,lalkostat, 2ua nap 	s::k1;.t.at, ad a  kórdc.,s,  

ibgy "mi less jövőre, ha lejár a trianoni békeszerződés?" A kér-  

dist foltevők megfeledkeznek arróíi bra  ezt a rabló békediktf,,.  

turot az 194?-aa párizsi bókepzerládés taet;:iecmzisitette. jt,tirosa-  

1:lvi•ável tartott és indokolt kiahatármanti forgalom a kaptei►la-  
1  

tok r.:egelcvfJnedé:,ével egy9;itt a jugoszláv nacionalizmua amseti  

sajátosságainak ottani tulkompenzAíá.aQ - eaamák, politikai né-  

zetek lornájábOU - elég vabrtagon i.'ail.yik At L:zeE,edre.  

- MA  nacionalizmus és a vallé.sos beí+llitettság elleni hare-

ban  van oGyfajta zavar: a klasuziku.s értelemben vett na0lanaliz-  

MUD  hatása er5tlensdett, de 1.e4ette follél ctt a nQcionelistttst•  

nak oéhAnq uj vonása a szocialista táborban, s a poleeiiitldr  

ezekkel orrár nem olyan ertyazerü"- Allapit ja meg a Csongaid  

E;,yoi partértekezlet refereituna. /112/ .4 vralóa)got Jobban kifejez-  

né az, hos,;y e Itlaasnikus nacionalizmus alkalmazkodik a kiala-

kult ,ac,razetküzí erŰviazonyükhoz; igyekszik korozeri:vé válni,  

Jaegujulni.  

A szocializmus r;;yösaelaé va1 a burzaolt nacionalizmus nem  

~sL"+ ~nik meg, de ereje c3ökken, hr,  :mamba  állit juk vole marxista  

fölfogaC3uikat a AMSsau /ajítto38A,,oKrői. GS azt LŰvotweretv_.sen  

érvéraye©it jiik a tdlNdeleM ?Al  a szel 3 emi élet minden faktorában.  

Nálunk  ea  tür.tént, wit kiváata •lvi megt . v űződéP?ink és az 1954-56  

lo?,litt.i' Időben föllángolt hurzsoú naCionalir.r}tuo vi©szasu+ritása.  
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De ha köri .1öttünk - a szaess'eos orazágokbun - a korszerüiitett  

nacionalizmus élénkül és beszivárog* ott a hivntalos po1it ikába,  

akkor az irritáló tényezőként hat a°ilunk is. Bizonyos román 14-

pö ek én jtgoszláv nyilatkozatok Fis s cser:Izlov ~`~k nacionalizmus  

feIli olésa nálunk is élénkitőleg hatott a nacionalista felfo-

gdowskra. lehéz volt vitatkozni a nacionalizmus uj vonássival,  

mert még ma nem tinztázdbtt mornyu;tatóan, ho ; y szocialista  

almion és felépitményén rnegujulhat-e a helyzethez illő, korsze-

rüsitott nacionalizmus? Ha példAul a mi 1954-56-o9 éveinket veaz-

szük; és Kina .mai idoológiai, politikai via  .onyait; az izraeli  

n,greis zi6 után megélénkülő zsidó nacionalizmust f eionizmtwt/  

nálunk; a 1®n^:;©1 értelmiség egy szűk körének 1967. évi naciona-

lista fellépését; és ha Csehszlovákiában 1967-6B-ban je4entke-

zett johboldali onzmearmaatok elhatalyaodásAt, akkor azt mond- 

at juI:, bogy szocialista viszonyok között is, kedvező belső és  

kiils8 feltételek esetén, ujra termelődhet a mai kor nacionaliz-

musa.  

Jellegzetes von  az állapái szuverenitás és az interna-

cionalizmus mesterséges szembeítllitása a szocialista országok  

-epcsolatában; ez olyan módon kerül a politika porondjura, hogy  

az egyik tényező kizárja a oislkat. • Semzeti szuverenitás „e1-  

szavAnak tulhajtásával előidéz olyan helyzeteket, eme'yekből  

'tt-ott az internacionalizmus kimarad. Sainte nevetsénn ilrng-

zik a szuverenitás tulfütött hangozt2táse, amely valamiféle uto-.  

pistn régiókba látja az állami szuverenitért, holott a vil' ' gaz-

da 

 

r. 	•  	t   -•   állal   ....ybckn  t  tt  .,w~   i   kor   fi17!d1   1   finn   P;YV 

gaz- 

dasága millió   es  m ill ió   e.. ~  	og,~r,.ckötött,   .,,...~ ..,, _  

,,azda$.'ig; sem tud megállni a lábán; amikor a termelés, a  kerenke-

delem, csere, a vámpolitika stb. nemzetközi relációkitt jelent,  

amelyet már a burzsoázia teremtett meg évszrzadokkal előbb. Akkor  
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most,  szocialista államokban a nzuvereni.ttssat nem a szocialista  

Eillar.toknt összekötő komnonanonet-, '41nc3m sazétválAnztó faktorként  

haszts'..ljhk er;yera hel ~ - eken. FAicsrodn "(!hlí9z-st'mBrXis3ták" azok, akik  

az internacionralizmu»tn féltik  a nzoei nli_zmnst?  

Elég hizonyitottnalc érezh ►atjiik azt a megríllt'pítás3to hogy  

;na nehesebb harcolni A mnrxinta f•lforéa al,apdín értelmezett nom-  

zeti ealA.toeeágai fe,-jloszt€rYéért, gnacionaliaMus leküzdése ér- 
,  

deké')en, triber pocialis3ta,  talajon is föléled, meFujul ea a  

t;urzaoá eze11M4 a0reg. MOON mart Ma is konkrétságot  

hnrct területről vran ezóf  o mirrk±nn o tiirelem, az asztal 11431Nm  

ti győz.i'iidés9 a haaznoaabb. 	 . 

A körülmények honyol,ultoAga firyelemhe veendő negysér--  

tétth®n; formálódik, tökéletesedik a szocialista tábor országai-

nak eg„y{itt:4üködóne. !z az egy{ittmAtidés uj tipusu, amelyet a*aur-  

-  zsoázi.ca nem tud megva.lásitaai. Ebben a szocialista integváció ós  

szuverenitás, neesetl NOloMiisok  éri nemzetközi kötelesettsiltit  

stb. mint ható  tftpres8k jelentkeznek és Az blot folyaltatában uj••  

ra és  ura tisztázásra a9.orulnAk, mert vzlódi ellentmondanak ta-

lálhatók mögöttük. "A s7ociali.r.strr nemzeti érdek La a nemzetközi  

ogyiittmüködés terén tul kell lépnünk azon n felfo ►;fason, amely a  

nemzet és nemzetköziség kérdéseit, elválanrt jra a ge7da©áPi vetüle-

tektől. Világos3s3á kell tenni, hor,y a téves nézetek  sew  része va-
lóban létező ellentmondások belie 1Ngyar€sznta. A hazafiság és  

ncsna$e*közisér, eszméjét a tényleges érdekek talajár; kol.l   

kiküszöbölve azt a fel-felbukkanó állánoontot, mely szerint  

R" int _rn_ „av.nl i Qm.s akkor ma7  aarenrü. ha füpgetion a?, crdekek- 

t31../113/ 

 

Létező nemzeti érdekek munkáinak szocialista oraPápok-  

t•  an, e a kiizöttiik lévő kapcsolatokban. ezeknek minden irárayu el v- 
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szer espistttime - 	s katonai, 	ée társa- 

dalmi, vilii£;nózet•i és tur3oaányor. , kulturAlis atb. tekintetben -  

a sspciaIiata relációban zajló nemzetközi tovéKCnység alfája és  

0110i0ja. ';bban tehút 3omáa3képpen seta viselhető el, a reraseti ér-  

Mlcst[ 434114010 az általlnos érdokokkol szemben; aommiképpQn :tear  

emelhető  el az intzorrvki.magütartán, huyzonhuzás a másik rová- ►  

s<írae  ~ga::diir•.igi, 	koresladelmi reláciGkbta. Amon a cinien pl.,  

hogy "stdregéXl;/ ország vagyelake• "  

4 ilaseti tudat burtqeá nacionalista felfogásából és  

sáivilágaból is táplálkozik a periodikusan ,jclenti, ezá szovjet-  

4lleneaség azitása. nyilván ka=;e:.~ olatba hozható az az 1949-5G  

közötti idószak rosszul propag.ált barátzágával ás a rac:nfe  e1:1Qn- 

forradalom el At és alatt jelentkező szovjetellenes nacionaliz-

mussal. De  .1szerepc: van obben a noa:.:ctkrSzi i,mperia.liasus azáriau::-  

ra dredmányos propagandájának ig. E blttsgulat "s7sitása" leggyak-  

xN , +.a.tt abban a formában jelentkesilt,, hogy a magyar történelmi  

valóságból és a burzsoá naeionalimuaból táplálkozó nemzeti  

dsirsket igyekszik szombealltani a Szovjetunió ir6.nti rokon-  

saatvmrl•  

,  tam k núlunk sokan  az iriásobb generációkban, akik ihan-  

goEtatják, hogy "hazafias tinnepi:nk nincs - április 4-én, r.ovem-  

Ler 7-én  a::zovjetuzziót iinnepeljük, március 15-e pedig 	nFm  

úruc►ep." Ebnek egg gyakori módszere, aaelyr-o  éppen  megtévesztő  

volts t',iatt igen na6y tiE,yelmet 	torditnni -- az önmagában  

i.,1;az tén4ek történelmietlen ás lwais csoportositása ás ezzel te1- 

~yc~9en hamis ösetakE.p kial-k3.táa€~. ~~•~
14!  

Ezeknek problémát okoz az i:., ho g, pártunk különbséget  

tesz nurazeti ha-á,yom<in„4faink között. Természetes, hogy az 1%8-49••  

es ;)01iLár1 forradalom úc szabad: ágharc ro.i.iktvül nagy értéke non- 
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sNi ti;rtvr,alraünknok. bpcaljutt ezt a nugySaityt. Lem kétséges -» 	 ....._ 
azonban, Iva 1919 emléke unkil zoaz tr:.lyunk és pluttunk azántí.-°a 

kavasebb, mint az Qlűbbi. 1isorlóképpeu magMStoaabb 1945 3pri— 

li: !+, finL' 131:1. oktióboW 314/115/  

Ideológiai sikon es a napi politika tcriiletén nyujtott 

alatséa:aiis t;izonyiLjb s  beg/  a,namreti tudat és a nacionrzlizmus9 

in1erLk;ciOLali::.mat kérd4001t 's pitr. t oszAei munkkiLban sziiisr$ksos 

faatos helyen kezelni. Ezt szükségessé teszi ay inperiali.maus 

lcte; a nx.t;..zettt,cízi kommunista és .:tuttie:emuz„alo:abcu3 és aLuoCix- 

lista országok kspesola:dban meg/4mi  ellentmondd::oe px•o.t,lf:, 

s vigjil; tcrtétAelffii multuLkbél errsdb, jelenlegi ideológiai és 

politikai vi:. ::o.4aittbdt aoZ,do belső Világaaóseti 	politikai 

nézetek l3tezá.,c. 

A burzsoá raas:io.lalizmw: runsikivül cé'iszerii alkalraazko:3ása,, 

f°iCori::t3rit1+66s'e" tt3rt3tivY ttce;jo m®gt;ivánv:i, hog y  tabai;Fl,s to4:u 8D?.t:iei 

k(44;e1.tséggel, i_j,4 pol#.tiksi 4rzékkel kiizdjink c:lle..e; mindig 

konkrét módcn, a változó megjelenési formk;ydlwz — tétalei.ie ., 

ntzethihez L_;azodta; nem taagyaxi:ízkod6, hanem otfess.i.v fellé-

péssel. 

.,zskségos weüdll.a=,itani -- a Yéi.2céx•tér:.ek elkerülése L:,— 

deltésen -r, boga bMittiű:k intcrnacionalista ezeralbletü és C.:zé-- 
, 

s;1, a 605gót tfiiniC aaaradt neL;ved szza3nyi időbori a :vAixizmus t:rx-- 

rJevildza öz:itt tli,ulönüsen az  utábbi. harm évtizedben született 

évjt.sratuaamil erős az irsternaCier.alista ernes,  :s:ex•t szimukra mar  

türténelep i "nemi  uera s ubs" — és w "csonka Yagyprurazdc nem  

ország — egrsa 4agyaroreLág rs:c,r:yoZsz=le — nacionalista, i. lw<.-=úá.~.— 

tizQiusad Belőlük ez Lem vat  Li olyan vi°üs érzelmi hat€sst, mint 
az üi.egebb és idősebb nesrizedékekbál, Lkik Utak air  a fQlsznba— 

áulFS::t mdc,elűzÚ >ae L,  ed sz:ízudban is. 
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fiatalabb nemzed8knél viszont •• /iNlayes tapn©ztala—  

tok hiánya riritt is3 — na; yobb neg• tiv 4z 	nyugati A,etfor•  

ma;  s az egc::izséges3 nemzc  t  i ijü:= . ke:_rég marxista felfogásból ere-

418 érzésvilága necc elég QrüFS. ; - 15 a kép  nem  tíltalánosithcatb, de  

jelen  van dis kifejezésre jut — a különböző külső G^  belső  kö—  

riilaények bstáotira hullácczőan — meglévő cinimmueban, belsi: ér—  

tbkcinkepsámónyeink. kicsinylésaéb©n ea  a 9!l3éf;pol116ur" felf0013—  

ban jelc>ntE:ezű p010100d6sMnt "ott  a  hasim, ahol jobban élek."  

~;erriBQti érdekünk és jövőnk axmlpont,i$44l a nemzeti öntu-

datot s az internacionalista vilía`wzogpletot Oa él.vt6rzést na— , 

,yQbb 1atá:su É;:3 diffez`c.3F1cialta b Dell4+i :úf:ial. munt-.ával n o  

küré )on Sa1 kifejtenünk.  ■aokkal koncentráltabban és e6leseriib—  

bon, hem  "elválaszthatatlanul éljen if  jusevlunkban a szocialis—  

ta hasa •setltete uu a proletár internacionalismu4 eszméje."/116/  

E tokiatetben a téryekt iseaények *ante,  tArgyilFagoa, de pártos  

oaztályasNl`letii krsel4se pozitiv hatásu eszköz  kell ho:v legyen  

pedagógusaink keaé°:ien•  

A bi;td6e 012/M 	nE,l.latt elée és az iarDorial.izmus  fcllasi- 
tíu3 i t,aritiEtáda  

Az 1jl7—eo szocialista forradalom gyo$elme uj helyzetet  

teremtetts az. elnG szocialista qllara me y;alakulása után m kapita-

lista és szocialista rend  léte valóság lett. Ylvi 	gyakorlati  

,:jelc:ntfíaél;ü kérdéssé lépett elű a szovjet—szocialista állam  ős  

a tekés :+llwmok viszorywak kialnKitfisa. A szovjet  államnak idő-

re volt osükoéE;e ahhoss hem  ME;criisöd jöns a békM bpitd nmt®ka  

külső feltételeinek  maslsdlie biztositása Lenin (*ilk  f6 felada—  

tát kópezte. Lenin  olképzelóreit sokoldaluan .neGdalca;)ozte, s ez-

által félreérthotetlonné tOtitiv,  hogy a  szocialista és tőkén 411a— 



raok békés eamtn mellett éléso as egyetlen járható ut, t:roc- 

ki,j és követőinek "permanens"-forradalmat eröltető katasztrá- 

fa koncepci636eva iaaiiteo. Lenin Q kérdést is rendszcrint konk-

rét események elMe6040 ie a ®Lgoldáai módozatok alapján tisztás- 

ta. A  bélceciekrétel alapvetőön motiválja Lenin elvi, politikai 

magatartását, de e tárgyban türtónt megnyilatkozásai szóleskörii 

betekintésre Moats alkalmat, tio<,y a békés eyaáo Lellett élés 
politikáját  mennyire a remlitriaokra; épitvtto. •;zikratávírmt min- 

áenkihoz - cimet viselő felhivúoban - amelyben  Duhonyin főparnnc :.:- 

nokkal kapcsolatos elmarasztalás és az uj főparanesmak kinevnzé- 

oLrnek közlése - szerepel, a béketárgyalások tualogmtdsdlMlt bir:Ap- 

late, a a táviratban ezek a mondatok dllnakt nKatonAk! A béke 

ü4',ye a ti kezetekben van. Ne enged jótek,  boy  az ellenforradalmi 

tábernokok neghiusitsák a nagy  ügyet, veE,,yétek őket  körül űrsLg- 

gel... Válasszanak az állásokban levő  ezredek  azonnal megbizot- 

taiat abLZl a célbcíl *  hogy hivatalos fenmábun telgy7erazüneti tár- 

gtalisokat kesd jenek az ellen®éggel. 4117/ A  békekötés létkérdé-

se Volt a fiatal ezovjot dllomnak ca© ennélfogva valeai'tble kCn,y- 

bz<sxtii átmeneti taktikai lépésnek tekints>ttók :.enin elvi es poli- 

tikai megokolásait. De ez t49.00. Send  kétséget porn hagy Lenin  

afelől, '404  a békés eE;ymiB mellett élés a két t<<rsarlalmi rend-

szer lótezésénok egy hosozu korsaalcdee vonatkozik. "A kdncesszi- 

ók engedélyezése, - irja Lenin  - é::szor feltételek mellett, ;záí- 

munkra kivánatos, mert ez ec,yik eszköze annak, hogy Oroszország 

toe  aaikai segitséget kapjon ez e tekin-Qtb©n fejlettebb országok-

tól  abban nz 106azaköan, a=ilÍ1Ste szocialista é$  

rgok i'o a4ek e.vurúe malett létezni. "/118/  Ez az álláspont - bár 

1919. szeptember 23-dríl keltezett - nem a pillMatn,yi fallapot 

r,c;hézeéreiből indul ki,  egy egész türténelmi korszak perapekti- 
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vájót mutatja  meg. 

:ienki seri gondol arra, hogy Lenin ettől az egyetlen kon-

cepciótól remélte szovjet-oroezorszá; belső épitő munkájához 

szükségen bókén lehetőségek bistooitáa•it. Lenin a ssocl4iata 
államok külpolitikájának alapelveit a proletár internacionalis-

tnusbt:n, as imperialista államok mán nkeket kizaiklényoló és 

elnyomó politikájának visszaveréséden, a többi cepel való ba-

rútsógban, a békéért vívott iircban és - ezek utfin - a különbö-

zÉA t'Arsadalmi rendez :rü orazá ok békés eGymóa mellett c. lésében 

határozta meg.Eluta:aitandónak tartjuk azokat €:z álforradalmi 

fráziaokat, amelyek k,tsóbe vonják nálunk a békés egymás mel-

lett é1M politikájának sai szükségességét és annak marxista 

tartalmát. thpen ui y elutanit jak azt a fe:i.fogáat is, mmelyik 

szükségtelennek minűsiti e koneepció Gyakorlati alke a aé.sánuk 

talajsín folytatandü ozüntolon ideológiai es  politikai harcot az 

ikperializmusoal a.:emben. 

Lenin tsnitdoa ebben s3 kérdésben aem dogma, ez a tétel 

is élő, fejlődő Gondolat. i': politikának fokozott Jelentőséget 

Ad napjainkbl,n as a térly, hogy egy nukleáris háboru kirobbanta 

ea az emberiség is a XX. 6: ázad civilizációjának katasztréfális 

pusztuláníaval járna. iarxisták u1,ímAro az az alternativa áll 

fenn, hogy az imperialista h.7talm ikra kényn'Qrit jóik a két tár -

nadolmi rundazer békés e lym.a mellett élését. 

Az  k-)Z412  XX. kongreoezusa 	 hy "A külön- 

bűző társadalmi rendszerű államok békés egyaqs Sellett élésének 

lenini elve mindig országunk külpolitikájának áltaíánou vezér-

fonala volt  Lo az lesz © jövőben is. a119/
e A jelenlegi "nelyzet-

ro utalva megállapito ta a kongreauzue : "Val.. fában csak  két ut 
van: vas►v a bökés egymás mellett élés, vagy a tc,rténelem leg 
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pusztitóbb bNOOMja. harmadik ut nincs. "/120/  Ez a meEyfogalma- 

ás abból indul ki, hogy  a há )oru elháritásúnak ma már megvan-

nak a valón gos lebetőaéNto a meg is jelöli a háboru elhárit 

Lában közremüködő négy ns 7 eisőcsop'rtot : ":étre jött és hatalL.as 

erovó vált a szocializmus világlhábeta4 tábo r fennállása követ-

keztóben a békeszerető erőknek as agresszió ea.háritásához nemcsak 

aftelcai, banes anyagi eszközök is rendelkezésére állnap, 	D- 

001 fennáll azokaak az e,;yüttosen sok százmillió la osságu ál-

lemoknak egy nagy popoztja, helyek  tettekkel lépnek fel a hábo-

ru ellen. riási erővé vált napjainkban a Lapitaliata országokban 

a munkásmozgalom. ZAiseptt és hatalmas tí:i ya8té vált a béke hi-

vetnek mozgalma.„ 1/ Talán meggyőzően  bi zonyitott az, bogy nem 

as 5?,ILP S34 kongresszusán "született" elvi i ótelröl van szó, ha-

men a lenini elv albelaa .r sóról, a XX. soloed második felében, 

maikor a kialakult neasetkösi helyzet erőteljesebben igényli e 

lun1 d rést gyakorlati érvényesitésát. 

Az UP  ass  tudta mo,,foFalmazni kellő plassticitóasal, ós 

a politikai gyakorlat igényeihez igazodva a békés agytós mellett 

élés kérdázeiből adódó feladatokat. 1956 előtti években a azov 

jet külpolitikában a békóe egymás mellett élés elve mellett erő-

teljesebben alt is érvényesült a harmadik vilkshű>oru elkerülho-

teatlenségének a hite. Az a felfogás, hor y a nemzetközi helyzet 

éleződik, a feaziiltaé( fokozódik, 6 ez a buz'z. oázia Ús a prole-

tariátus nemzetközi ö®agecsapásába tortollik belithatú időn be.  
lül. E felfogásnak egyik jellegzetes kifejezője volt nálunk,bogy 

itt a déli határvówelom betoűoo—dekungos L eg:._erve'áme egyik ka-

tonai fő kérdóaünkké vált. Az : ZKP XX. kongresar usa viszont a 

hangsulyt a gyakorlati politika számára vonfAtozóan is a bét;ks 

e' ym& mellett élésre Helyezte, mert a harmadik vilá ;háb. ru olke- 



rülhető; a sommblonb►116 —  burzsoá ós proletár - erők kisött ki-

alakult egy olynn hclyzet, amelybenaestékezhető az iaperializ-  

m~ tas•setközi aarotü agressziója.  Sztálin még wait Moo  erő-  

t eyes.,  tartott számon; az 	XX.  kongresszusa  - a negyedik  

tényesőt is --el** .ii1M biseinek naE,ymérotii vilignesgalmrát is fi-

gyelembe vette. Abból kiindulva, hogy a uiai katonai technika  

korában a nukleáris i•iá►boru veszélye olyan tsázrvii, ha sor keriil  

erre, belepusztul az, Mberiaág nacyobbit hányada. n"s a teliene-  

rüs uokssok szássillió embernek szeaólyew ügyévé t ette  a háboru  

megaitaeályozásáiat -isáz1yuló szovjet  törekvést. A z  i.mp f~ri alinta  

larietíkbif!  _  ist lllsgiisáalőd'citt - a józanabb gondolkodása kbrökben  - 

egy  reálisabb sz.ealilete a  mai :nelysetaek, legalább is annyira,  

hotly !p iítaluk kirobbantott háboru a saját pusztulásukat von-

Mk  Mega után.  

Az LUMP VII.  kongresszus:in korült gyakorlati érvénnyel  

bisóan mea,tegelaazásras beg,  "a két világrendszer búkés egyrn,as  

mellett álige - külpolitikánk alapelvei ~-hsa tartoaiE:. /1211  

E tétel gelhassaná].áaa as Mb:AP kongresszusán természetes  

volt. A nemzetközi crövis..onyokbaA-laibement vált4atasok elNltié-  

:;o alapján keralt ilyen erőteljes btalgeullyal napirendre a sag-  

eialista világtMead külpolitikájának gyakorlatában e lenini tétel.  

L proletariátus MOSsetközi osztályharcában - mint  ahogyan 1917-  

ben nem minüatát teltikának - ma ueia taktikai tétel; a külpoli-  

tika alapvor;ísa, melyre az egyiittwüködés, a kereftedelSS, tudo-  

mAryos, kultur lie egyi:ttmüicödés épül a két vilégrendsaer kőzött.  

1-Lt a koncepciót elfogadta te Mgerö:3itet;i.e a kommunista világ-  

mozu,eZom 1957-ben  í:s 196o-ban Ibesketbtn.  

Lzt 	Allisi►pontuzt kat fejezi ki a párt 	konE;resszu-  

+lának referátuma 16$ '•A nemzetközi imperializmust rettegéssel  



Olt/ el a essvialimme leltartózlathatatl.,eca térhóditása,  

Gyarmati sorból  felszabadult Cs  sza badskukért küzdő népeit ban-

ca.  `  zorongat ják magának a kapitalista  rendsszern©k egyre  élező—  

dő 	ellentmondásai is. Az impls•i.alistáF, a gazdaság milita- 

rizálásában, a fegyverkezés  tokosiSiboti, a hLielbáborus  ;loliti—  

kában Es a bót t fony©gető, szakadatlanul i#lbtlüdv agressziók—  

ban  válik mOgtal3l.ni a kiutat válságos helyzetükbűl.'J123/  

ftllogásunk a Lésőbbi években sem változott. Az imperia-

listák lokális 	]áioruk kiz7obbant6140 doltoztHk és 411140110-  

naE:, de ezek a háboruk c:iak megerősitik állftpontunk holycaeigit  

és tartós;:,{gát; csak lokális hcái.,cr.uk kirobbantásáiG merészkedik  

az imperializmus; óvakodik a totális nukl®ári:: t. ►áborutc5l. A  ki— 

alakult Qrííviszonyc% ezt veszé3,JaMté teszik  nzárclára. "A haladás  

erőivel e+%,yütt küzdünk az lwesialiotiic agretsazi.ó jának  

vereséért, most  mindenekelőtt  al: agresszió ellen hősiesen küzdő  

Vietnami testvúri népének k ►atúkoisy weguegitúséért. $iizdüllk a kü—  

l ölttiősó tirsadalmi revciszerü orsskok békés vc;y;A:411 mellett ólé—  

` sínek, a népek barátság:í:.a > megralóeitásáért, a tartós  és egye—

tames  békéért. 24Mog,atunE{ minden  kezdeményezést, amel;; ezeket  

su,olg::iljas Az AltaiAncs9 isasearlésre, az aiereentea övezetek  
.cogtereutésére, M a 	 l~er  elterjedésének   seeak:ad rilyoLá. ®;ára,  

az  atomfegyverek betiltására es magssemmiaitúefi.re irányuló &cvr,s—  

latokat.' n24/  

A békés  egymás mellett élés elvének  Gyakorlati  érvényuei—  

téee áss főként töartegméretü megértetése ás elfogadtatása í;rdokú--  

tsen a párt erőteljes  tevékenységet fejtett ki. Csonglid aegssbida  

is  uGy alakult  a aelyzet, r.oi2 az :letküzolbe került elvrk itt  

már suegütkŰBtek a korábbi  nézetekkel és ezek makacs ollenállá—  

aámak lagvürésén keresztül  vezetett  az ut a megér tósig és a #;ár  
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mo ;atáaig. Jobboldali misetek kerültit tosgalaabs„ s elvek két-

ségbe vonták a nemzetközi eastAlytallainetftoss6git, ezt roles-

lck;es orőlködósnek tekintették. Aft. fajkapeetközi kapcsolataink  

nyugati bővülésével, 3z  ide ir -lnyuló turiz.aussal megelev 	k  

korábban :ár lezártnak tartott  ideológiai és politikai kérdés k.  

Pint például a ka.:italismua és a ©zacializmINS kibékitheteylen el-

lentétének u jbóli kétségbe vonása, a nyugati életfok a kevr ten.  

d8 példa; d 	Nyugaton van igazi szabadség 6s  valódi értétit 4dt..  

lent8 tudom és Lultura stb."/125/ Kedve4öti.enfl hatóan lalent- 

kcezt•k ideológiai, 	sikan "a nemzetközi koaaewista r; oz- 

galoAben keletkezett viták, amelyek most w Ar a kínai pért vezető  

csoportjának  elszigetelődő, anarchista, damask  tombolásává  

fajult. "126/  7:z a körülmény felélénkitette a baloldali ellenzők  

táborát is.  

A viták több éves vonulatá®ak két f8 témája raj>rol6iotf . 

ki.  

~1 párton belüli baloldali .zeralólet a 116ké9 e„ymás mel-

lett élés koncepcióját óe k*;yakr.erlratát antiearxistánakr miní3eitet-  

te. E szük kör szerint az volt az igazio dMtikor a kapitalistá-  

kat rablóknak bilyek;oetük és kéuzültilidk 	való fegyveren  

leszámolásra. Álláspontjuk  igsMrl2,isára citUtak egy-egy marxi,  

vai:,y lenini idézetet  a proletár torradalom .m éo s proletariátua  

diktaturájára vonatkozóan. Ezek sz idézetek persze ödMdMSefüggén-  

t3l elvontan, metafizikusan ketalle1 bitistalanokké va!4ltek, rNrt  

hiszen egy  rossz álláspont bizoqyitfts ördekólon kerültek szfi-

ba.  

Ltirek.Qr: keresztül tiirelmes, meggyőzéí munkával próüAltuk  

a hclyosen értelmezett és alkalli;aavtt tillónpoYZtot megértetni.  

;.a ez nem is sikerült olymértékben,  hem a balról vitézlak  1olk~ik 



44176n vISISMOM[qien eoyfor• ►:ín olfodadják e  lenini tételt,  azt  

*Ws sikerült elérni, hair  • Mods aisstteket vallók tábora QxA—  
sfs eanzszsugorodott. 	. 

-Nehezebb az  imperial/Sims fcallazitá:si  taktikának  

értotéoe, elfogadtatása és az eüeno folyó  ideológiai, politikai  

kazdQlem. A problémát ez okozza, hogy abékés ec,ya :a mellett  élés  

elvét elvAlasaiják és sxenbP'►lliijék az imperializmus ellen  foly-

tatott világmóretü osztályharctól.  További, figyelmen kivül har;►y—  

ják a K:,rx+sta müvaltaftpl kevésbie vagy e;;yáltalán nem rendtil—  

,:c:z5 — ér_te1n3,iigtllk, }-op,,y az országok közötti békés egymao  ~el— 

lett élés 801 a kit világrendser :~azdras!agi versenye feltételezi  

az  ideológiák ellentótéi, igymissal szembeni kibélcit ~Letetlenné-  

gét.  

Krizüliik a  tempersmontommabak a fe?.lazit'xni taktikát  

"komruniata agyrém"—nek tekintettik be persze nem vették komo-

lyan. Pedig a: ímpc17'.r-,lizraus koncentrált, j61 összehangolt ás  

nagy pénzi zegekkel meetémaszto*t ideológtai, politikai harcot  

folytat a I ornmunista világmozgalom és a azoeialiota t;bor  orszá-

rai ellen.  

Európában as ímperialiaták nem külső fegyveres beevatko-

zá:aaal, és nem belső fegyveres felkelések közvetlen szitásával *  

hanem elsősorban egy hosszabb távra kidolgozott és békésnek ál-

cázott harci taktika alkalmazásával a fokozatos fellazitás ut- 

ján akarjál: elérni a szoc;.alista tábor felbomlasztását. A fella-

űitáni taktikát az eves szocialista orszk,,ok ellen E-ülön—külön  

ks a szocialista vil rendszeg eliozn er yütte en alkalmazzák: A  

le nagyobb erővel 6s technikai eszközökkel, jb  e ,yüttrnüködi egei 

az amerikaiak és a nyugat—németek dolgoznak.  

Megki£érlik a szocialista orezét;ok rt szombe4llítani a • .zov- 



jdtuniúval 	belsőleg bomlasztani a szociali:eta  

vreaól►kN.!* biiallallanságot, eléged©tZc:négct kelteni a tár-  

ae.iaiaat IN4446 párt i  kosaAny és végeredaényben a társadaL3i  
mend liadat. A ss3oóialista országok 3iffcsrcauciult kozelése fi-  

Ips?rlMttő.amogi ogy-o b,y oysait ia3nkónti '•tavorizailISe• áulbelp  

mats  de  tudtsaányoe ,i.apceolatok tekintetében a falaasitie eas6m  

sorban arra ir:ayul, Logy a béi:es ef;ym: s 	ílle  ciide seep.  

vad  utat nyiesanak a burzsoá ickool$6iáuak Es termékeinek.  

l~t a magyar tudo:::,::rsyes, sulyLiralia életet, igyekeznek kapcso-

latokat teremteni azokkal., akciks. ~.°él feltételezik, hat.,y hivei a  

orientációnak, a szocializmustól idegen iránylatoknak.  
iiöziemert, hogy nyugati hiruzcrsLó szervek c:lőszeietet-  

tul iuglal.koznak Nyugatra érkező magyarokkal, nc:gk,ürnyékczi ►. a  

turistákkal stb.  Ezt a taktiloi„jaicat a Nyugaton lévő magyar etig-  

rs.cS.á is  eagdobvi tette, lapjaikban erősödött a fellas.it.ást  tt~- 

«,oüatü irev`kiqység. .~a imperializmus Só t6:rektvése továbbra  is 
-a,s ,  liwiy az ideológiai hare,  a propaganda  utján e lélektani iad-  
r►iseléssel érjen e1. eredményeket. Erre a célra óridsí propagan-

da  gipesetet épitette:k ki.  

Hangjuk - a korábbi uezl.tó, durváskodó atilusBnl sze_f.ben  - 

most élob jaktiv. 'Aiebsaenek a Yli .el3sség látezatára. ' iberal.i-  

gőíbdá.si tólleletllalc 04Uják sk.ocialiata Oletün'rtbln vé3;bom®nti  
fejlődést a a Miegyar szocializmust" 116416eAllit já.k a Szovjet-

unióval. ( ~aeYsLloviakia esetében u,ayan ez történt  s"Temokrai,ikuta  
ozocializaaua készül CoQhsLloviiciáúan  -  dobták be a nyugati ideo-

lógusok  —i  t? o9et,ai)i'A3.li.tOttAkC a "szovjet diktrrtt;rikus szocializ-

mussal". Piost a szocialista crazár,okaan a. cazdasAgi reform tarot-

vések és gydGorl .at alapján arra :isztöreöznE•::, ho,,;y a reform j81 de  

nee szabad 	mert csak akkor lesz tökéletes ez a lépés,  
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ha eljut a magántulajdon vis^zaállitásáig. Rözismert az  is,  

!k„ y n.My  mennyieí.;t ü nyulati p.roPa!-anda anyag keriil be oz or-  

ar.ágbo.  

A.  AMllrwtttáei taktika hazánkat nem  tudja letériteni  n 

szocialinmue ut,já062, de ,i-=t€ssa semmiképpen nem lebecsülendő  

eszmei, politikai térena bizalmat . aneárot ozit n  mi  polit4kAtb  
f . v1 c::scmben; elűsegiti a kapitalizmus Qmmri mnradvái.nyainak  to- . 

-  váibbélás8tt konzervál,jae ajjtsáles2ti a kispolgáiri ideoló.;iát;  
terjc:::zti a k.apítaliannit vódelmes8, Nyugaton divatos eesmeárse`-  

2atoknt stb. Lletün ►cben itt-ott r3f,nyila"kn^ti e16ge,dQtlenség,  
,közöny  vagy c3nis ns a  nyug•3ti propaganda  hatMára is  vissza- 

, 

 

vetethet8, TudomAnyyos területeken pedig a battle  l6lf:fr a nyugati  

tulkfeÁ►m egpesetnél t8rténő mértéktelen tulbeottiléQóben láthn+6 9  

s a szocialista or3nár;ok valóságos eredményeinek lebec3üléut.beea.  

A t!iroadalomtudom.ányok tekintQtébon különösen veezélyen ez a +^n-  

^atartás./12?/  

Az tr.tbbi néhány évben .a disszidálás is a toc3omAnyos,  

vel 1 texiiletekr81 ,jalentkosik. ~A fellazitós hatása mindenekolOtt  

sstal ns.r•yar5sható, hogy bár pa ►litikaiing eF.,yotí rtée alakult  ki  

népünkben, a szocialinnua alapvető kdrdófJeiben, a  ntjvokesiett a  

dolgozó tömorek szocialista  tudatooeelga, hvtnak met;  azonban a  

polgári i :eológia és nevelAM ►  maradványai. Kár.tlakonyt3n hat  a na-

cionalizmus, főleg a 3 oci.aliste testvérors3 i ágok irányába és a  

nemzeti nihilizmus, a nemzeti ünbecsü16s3 hiánya a túkés Nyugat  

fn,y Aba. G/128/  

• •,----- ~-~~-~+ ♦ ~•• +..+li4ibfa4s .. mint l~~thotó  Az 1: p~I7.~.11 ~ .mu~ it7aaavsuu►ui r... .. ~ .......-~ .. 

nem af„,rbm,  23;Anen - a nemzetközi' eert.tályhcsrc kemény valósáva.  

As ellene ható  küzdelem pedir politikánk szerves része volt és  

marad a jövőben is. lizocialia:.a rendszerünk és politikánk vódel- 



aében, eredr, án,yoink propagálásában szóban ée irásban eí.yar.`~nt  

széleskörű munkát fejtettünk kJ. tómában nagy eegitr3éget nyu.j-  

tó tanulmc`a2,yok  terültek  forgalomba;129/ a megalapozott sajtócik-

kek (s ko+rusentárok eI`5sitették nz i.impa1rtai1u9n3a1 ©zemb9ni  {^i,i?,~• 

tiolmet.  

Ha  ebből  '  az  objektiv szempontból r.ézz+.ik a 14)kéa Pgym _"s  

mellett elás és a namsetMfssi orm+;  , lyharc össr.enggései  t, talán  

jobban érthetővé vAliici  hogy  miért kell  nekünk hátr~yt~bex~ éL m~y~k~-  ~ ~~~nrr~ ~rwwu ~w3.~rr~  

b az~  =aiv~,tc=o ~ni  C~a é ~ni a r}craeti.bttidat 	mZc~~t~ ~3_,•~  ne ~e-- 

c taií;sre ~s a 9 ~i~ l i~~z~_ r~tetre. @songród megyében  hi-  

ressé vat az a jelszó, ho;;y "a tudomin•y 	éo oszthatatlan",  

ami o,mébként igaz, do  .az már t°ovó3bé helytálló igénye hsg / "mi-  

ért zr:varjk ezt  dogmatikus ideológiai álláspontról?" 6segeAr61  

van  ozó elsősorban, ahol az i.a me ;for;calnlz;'rsr'i került  mart -bogy  

ezzel a politikai boovatkoMaes:l Artunk a maryar tudomiwmW-7 ^  

legtöbbet. 'L'udomámos életünk orientációjában talán a kelleté-

nél is nn7yobb hanr;sulyt kap  a nyugat, r3 líynyogesen kisebbet n  

meglévő értékeinknél a KQlet• Szia.keóptelen bizonygatni, tiny az  

ilyen álláspont rttö ci•rt voltalolppen a nemsetk8si oeztélyharc el-  

vetése  huzódik 	itdokmo, hoy ezeanélyi kérdések körül lán-  

+rol fel s vita leggyalgeablen, amikor eii.egy tudó® vam kutató  

nem kap k.iutesisi. Mpáélyt ?Vyui;zrtrn. Bbben a ge©ztusban c^f,'•is  

r~ s kiZárólag szeNtalss dogmatikus  ón büroEcr,rikue erők jelenlétét  

vélik 8e eszükbe sea jut s  hoe:y az oluta4i_tott személy politi.tai-  

lag , vagy morálisan nem alkalmas am,  hegy a sizocialiata er7yar•  

°r92.* tudományos .:letét repá .zen*álja Nyugaton. 

Az  imperialista taktika iec eretében talán az is érthotőbb,  

Lo °y miért  kell bátrabbanTropagá3ni, bizoryitani ezocialiata b;A•  
tésünk eredményeit, hazánk fejlődést:n©k egéezséres és i nz  



Iliért szükséges életformáltat ceieldaluan bemutatni, szépségét, 

uaát és tisztességét • •e• Mrisdóan - de bátrabban és 

győzőbben érzékeltetni. 

; ♦ kapitalista rendszerrel kapca 'ltatos illuziók eloazia-

Use is  nagy  szerepét kapott elvi politikai munkánkban. Az öt 

éiiel ezelőtti viszonyokhoz képcet a helyzet lényegesen jobb 

Csongrád mer réoon ó© vasegeden 1e. 8t eiük®éí;eo jobban ás órthe-

übben megmutatni akt aár a topitellem e ellentmondásait, ere-

dendően antill emse fellegét. A b'k'e *W 8e aellett élés poli-

tikájának folytatása t-tellett indokolt világosabbá tenni, hoej az 

isperialinta orszárjok antikommunista, a ;resaziv, húborus, neoko-

lonialista politikája elleni harc mellett ideológiai, politikai 

É.e 

 

gazdasági harcot vivunk a kapitalizmus, mint társadalmi rend-

ezer ellen. Fekünk ezeket a kérdéseket különöuen intellektuálic 

körökben szükeé ee egyértelmübbó és meg;;yázöbbé tenni. 

Politikai tevékenységünkben mar  évek óta különbséget te-

szünk a kapitalista országok között: fejlett és kevénbé fejlett 

tűkés államokra bontjuk a kapitalizmust. o, rtel$ieégünknél ugyan-

la  ura illuziók ot ;yik alapforrása éppen ab..ól aaáilasik, hogy s 

közép- és nyugat-európai fejlett tőkés országokra ozükitik lo n 

kapitalizmust. iti:azen legtöbbször itt fordulnak nag. x-edig ezek 

önmagukban véve nem tükrözik a kapitalista rendszer egészét, 	- 

csak Zurópában cm,  nem azólva Latin-Amerikáról, Közép- és Közel- 

Meletrö 1. 

Az imperializmus felluzitó taktikájának tö egméretü le-

lcplozóaóben elért sikereink örvendetesek. Okosabban   hanzn_'_1tuk 

!el a rádiót, toleviziót, sajtót, folyóiratainkat é© szúbeli pro-

pyandánkat is. De tennivalóink necc váltak könnyebbekké. Jzegoden 

különösen nairyobb figyelmet  érdemlő elvi L3 politikai kérdés ez, 



mert értelmiségünk egy tekí 	sboze  telismisqpip tinpesolatban  

u, a nysgati tudományos viligge4 Iparunk, keyeatedelatink több  

oldalon kapeeolatba került N M*ll tőkés oftektiel. Továbbá azért  

is jelentős helyet érdemlő 	s ez, r ort :szeged két irányu ha-  

tar átkelli hely és ut, és.aotioaa a nemzetközi turista forgalom. 

b n is számottevő :a. . evepet játszik.  

Az ideológiai, politikai küzdelea, tehát ebben a kérdésben  

eeer idcile ;os, nem rövidlejilmatni az imperializmus léte határozza  

sz1.iksú ességének idejét.  

A  r.razdaoár kfir,,yit;'ua:AnFak ui rondsrerísrs~ l earecU.í• ntb►tlziy  

tgpsadalomaolitiEai kérdés  

A történelem és a ma — de tűleg a holnap — ideológiai,  

politikai  kérdéseinek or,éazen friss hetárterülétére esik e fe-

jezetben felvázolt nélv"Any 	vonatkozásu kér-  

déa, arselyeket a t,azdasótg 114 irány ztási rendszerének f2akorlati  

alka3awrsiea ©zponált.  

Mat;a az irAnyitás uj renerzere is, egy megváltozott hcly—  

zetből keletkezett val6ságos szükséglat tcrméke. A ozocialiota  

alapok megteremtésével,  a padaságE;al ozeskesl igények is meg—  
vál t,oztak. .'zükségessi 10104 gazdaság korábbi irány  itáatanak kri—  
tikai felülvizsgálata, amely Z964—ben a f.özponti Bizottság kezde-

ményezésére és irányitáaával vette kezdet ét. A ,pzdasédi leaiá -  

. 	 , 

dés ozakaszos beosztását a szocialista gesőosis kinálta.  

"A fejlődés  az. _l.:J+r-194f3—as  évokben a  

haborus károk helyreálliti/r volt év oddssédi, td feladat. "/15°/  

Az elemzés a továbbiakban unegjelölis "A fejlődés Wisodik szaka— , 



szában,az 1949-1962—es  években az egyik fő feladat a ;.azuastig  

szocialista alapjainak mel;teremtése volt, ar:ely a bankok, as  

ipar 60 a Magykerer,kedelem államussit:isával kezdődött, és a me-

zágazdaais aMc _a1 ista átalakitásával fejeződött be." /131/  A  

periodizálás megéllapitja, hogy: "A ezoeieltatus ala, fainak le-

rakásától asitit juk fejlődésünk ,ielenle 	l szakaszát  i  mely- 

nek fő célja a s ocialiatie teljes felépitéae, e amelyben a ; az-

1nsigi fő feladat már zee a fo ,lalkoztatottnág gyors növelése,  

hanem. az olyan fejlödiic atelynek jellemzői a ;azdasá'i hatékem- 

és a minőségi követelmények nac ;yobb foka érvényes itése. "/132/  

A kritikai Temzés ezután végig veszi az egyes periódu-

sok: t s végül megállapitja a gazdaság fe jladésének két évtize-
des,  eredményes pályán keletkezett és felhalmozódott, mo ;oldásra  

váró gazdasági problémák kt.irét, s végül meghatározza "A ;azda-

sá irányitás reformjának kiinduló irányelvei"—t. „/l334; végül  
életszinvonal politikánk ás as 3ttórée kérdéseire, szervezeti in-

tózkedéeekre vonatkozó megállapitásokat rö ;zit a nözponti . sizott- 

tág.  

KíAöbb a Központi  Bizottság jóváhat_,yta — 1966. május 25-  

27• e' a gazdasiági meChanismus aagalmjára vonatkozó á.rá.nyelvekeil' 4/  

Majd a IX. UMMOOMazue  @egerósitette a kialakult Opotet és as  

1968. január 1—i inditíst. Az u .,j irányitási rendszer fő vonásai  

a következók: "A reform célja, eröforr:'tsaink jobb kíhas7nálápa  

a fejlődés ütemének, az í ~:letkórülnenyek javitíss:nak megF,3'ors i—  

tita4/135/  Tisztázza a tovAbbiakban a központi tervezés  helyét  

M izeiepv`, amelyben "a   vállklatok el  ye 	 szerepe  elvileg meg— 

•áltosir 

 

 a r/M,C ialiata tervgazdálkodás tovább  fejlesztett uj lend—  

aterfsben.ASV "!►z uj ;azciaafigi aeahrenismusban a vállalatok  

• úr az .11m  nc>O ir cló kötelező tervGlututókat... Az cíllem Uta- 



likbpa aM közvotien utanitásokLal biatositja a tervcélok nea-

valósitáaét,  an  gazdasági it közgazdasági envközőkkel. ear-

felelő hitelpolitikával, a vállalati tiasta jövedelem tel  

náláaának szabályozásával és más eazk izökkel. 4137/  "A sda-

sági mechanizmus reformja a tényleges értékekkel, az elóilli-

tához szükséges társadalmi munkával áss' hsnban levő termelői  
árakat kiván.  •"/1381  .i toí yasztói árak !,s módosulnak, de  OW ftwom  

~. 	 "/139í  jarhn.t alakosság éiete ~ invonalr'~nak csökksnb®ével. 	B ár- 

politibia — bizonyos rucalnasaát mellett — az árazinvonal eta-

bilitIs'a törekszik. "A reform kiterjed  a  szocialista é, ités  

ala fontos kérdéseire is, i€ ' az anyagi tisztönzésre és a munka  
•aerinti elosztás szocialista elveinek következetesebb alkalma- 

, 

z4iuti. `1140/  Var -y—ie a dolgozó munkabérdmok növeléséről van  
és mindenki fizesse meg annak tényleges értékét, a it fos  

,yaszt. rrvényesüljön jobban a romunka szerinti elosztás elve a  

bérresíeben. A jól dol„ozó vállalatok töb iletnyerenó ,hez jussa-

nak, s a ;jól dol ,ozá munkáeek is  nagyobb keresethez juseanak.Nö-

veked jék a kezdeményezés, a munka intenzitása, s az uj hely ' et--

ben as állani irúnvitó azemk tekintélye.  

A gazdasági alapelvek vázlatos isr..ertetésétől nem  tudtunk  

eltekinteni, mert csak e:.eknek ismeretében lehet megérteni azt  

as álláspontot, amely a párt IX. kongresazuvdin nyert me :$ogalma-

Mist s "Jelenle gi  ,i viszonyaink között a pírt i a forradalmárok szá- 

mára a gazdasági és itő munka, az ouztályhazre központi, kéruóse.  141/  

lirt a partnak minden fokon biztosítania kell gazdaeigpolitikánk  

érr e itéséti az o sá 	és hol és az e  y6ni A 	z- •T 	7 	iit7tl tiö a  uv~ a és ~,n...  

hangját: a párt vezc;tö : zerepét minden szinten be kell bogy Mt-

se. Csak az ismertetett elvek alapján érthető uce;i a Sok és bono-
lult t4rsadslmi és politikai kérdés, amelyet az uj ir nyithni rend- 



ezer magával hozott.  

A bevemc:tá 3t masilöső elméleti és ,politikai vitAkban,  

mi tanultunk más országok tapasataletaiból. hálunk nem egy vi-

ta alatt :illó alschaniwAust vezettünk be, hanga a y kialakult  

reform—koncepeidts a párt által jcívóha ',yott emeltet, amelyeket  

minden kommunista t,ámo,;^tott uo t.smo at.  A lat itt, a . horry  .r.arr~i 

m 	sé,  _II tform  t  68  

   

1-án,  

A bevezetést megelőaően :3zélestiörü imertetés é3 iskolt —

aás zajlott le, ahol az alapelvei et, majd később a megjclont  

gyakorlati in ózkedéoeket tamertík ass  párt, állami. gazdasAgi  

tiszts'gviselők. .ok és sokféle értetlenég, tamáskodáe és el-

lenérzés uralkodott ebben az időben. A piac e.erepének növelé-

séből !yakorta azt értették ki, halw a kapitalista áritermelés  

irányba lépünk. Korábbi marxista küzí azdaaági tételek módosul-

tak, elvetésre kerültek, s ez csak fanozta a ::;vart. A régi irá-

nyitásban nos a piac, a kereslet oldaláról közelitettük m©g, a  

tormol'ata benes forditvai a termelés oldaláról közelitettük mez;  

a piacot. Fzzel növeltük a piacképtelen termékek menny is < gét,  

korábban nem arról volt szó, hogy rentábilis, hatékony tes♦e-

16st, s ha az hulimmosabb időn kereeztizl most :°.ajd ne alpi mg-

szüntethetö as megszüntetendő a termelés az adott gyá*an, üzem-

ben.  persze a munkások elhelyezésének biztositAsával. /142/  Az  

álli árdotáció fokozatos megszi.ntetésével, az áru tényleges  

érték alapján kerül forgalomba. ,  :z tltal nviktan Jelentkezik a rt  
~ .._...,,>,s.aen', ~A 	y.,:-vis az ár mutat a 	o  szd kodás fo- 

k .sok .1tékony__Butát.  

;,3ú:3 oldalon pedig a korlátlan lehetűségek eljövetelét  

látták és várták, amikor majd minden kötöttség megszünik éo végre  



alleellgazdálkodeuneak bealkonyodik. Perss* snnck a felfogásnak 

.j0lentkezett pontosan az ellen kezője W  az orsságos mutatók 

ejnirálisra történő csökkentése megijesztett ve*etíí embereket; 

a több  :  SSeapontu, központi mutatórendszert kérték vissze, Sert 

az biztorsdeos. Korábban nek volt jelen a 6z zdaságrban a "kock€- 

zet" fogalma; mosat pedig jelentős szerepet kapott a kockasatrál-

laláa. A  114éki ipartelepités korábbi k ncepciá ja az volt; ipart 

Csongrád megyébe - mindegér hogy mit* M yen technikai felszerelt-  

:éggel, csak $ er legyen, most ez in megfordult; ipartre de mngae 

foku technikai ellátottsá;gal, inert a munkaerő tnrta4ö►k forrá-

sa 1aesacskin kiapad. 

Jellegzetes képet mutat a fenti vázlat i  inert summázza : zt 

a nagy gond., lati változást* amelynek végbe kellett mennie aht oz, 

hogy 1968. január l-én a eiker remányéb a léi. jen t e a gyakorlat-

ba a ga:Idaság uj irAnyitusi rend©zere. Tzt a tinztázódá t a párt 

végezte, illetve végeztette el*/143/  

:.iderült azonban, hogy a gazdaság uj irányitási rendsze-

re annyira társadalmi és politikai kérdés is, mint a : ennyi e gaz-

dasá;i. Sainte minden fokon és foglalkozási ágban és társadalmi 

rétegben embereket érint. Wort  1961:—bs.n a Magalmi és politi-

tcai hatások felől t S lett tisztázni a vitató követkeeMigyekot, 

és a jelentkező, megoldást kivánó elvi is politikai kérd'eekete144/  

A gazdasá i élet mai vo n ető ,arniturája körül kialakult 

egy igen éles vita; megfelel-e ez a két évtizedes tapasztalatok-

kal biró vezető réteg as uj viszonyok között, amikor egészen más-

képpen T önálliban j  erelményesebben és kockázattal - kell dolgoz-

nia iétoldalu megitólés alakult kis nem felelnek meg ezek, mert 

6nAilbtlanokká tette isket a régi  r  eohsuias• "Uj müsorhoz uj 

férfi kell..."  A  lrémik vélemény az volt, bor =  in le kerülhet szó. 
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b$ ilyen ezélsiisdglas, reakciós n ézet? A pört lezárta ezt r: vi-  

tát Azial, az  cart s111áafof;lalfsWal, jlegy bisaZaat kell szavaz-  

ni a gazdasági mai  vezető garni.turá jának, és aajd az idő és te-  

v:_kr.nysé;;iiG kvgltf ikál$a `s 14;azo : ja Őket,  wry nem tudnak meg-

birkózni az uj helyzettel Its az uj igéptet*kel. r_:s az elvi Alláa-  

pont helyesnek bizonyult, mert nem lehet ilye* logy vállalkozás-

ba kezdeni e gy mep;bizonytalanitott vezértcas'sMMI; egy-,két ie majd  

eldönti, ki alkalmas és ki az alkalmatle r  

Jellegzetes társe00414  .  10601010 vált a Marvas érdek ,egy  

qRN A t ".rsmdalmi, könössbdi de as egyéni érdek harmonikus vi•  

es oarinak kialakitása. 2züksé£;os volt tisztázni, hogy  mindig a  

magasabb  rendű érdeket kell elitérbe állitani. Vagyis a társa-

dalom rovásáre gyarapodó közösség eljárása nem fogadható el  

etikusnak és a kozösség rovására tollasodó egyén er :. lcsi ma:;a-

t art arát sem vallhatjuk tt#egunkénak. De  a forditott előjel is ér-

vényes; politikai vessayeket rejt somban én taroadalmi kárt  

okoz a forditott torzulds. Ez sem engedhető meg és nem  hagyható  

firyelmen  kivid. 

A legélesebb vitó.k a '. any gi és erkölcsi ösztönzök, as  

sayradiassát, és a munka értékökez szabott anyagi datálás körül  

alakult ki.. /145/  Az anyagi ösztönzők tulzott h ngsulyozáslnsk  

oka az volt, ho ;y nilui,k a jó elvek keeeeztntásának ellenére is  

érvényeszelt - és ma is és méc, hoonzu ideit érvényesül -  a kis-

polg'tri egyenlősdi ©zemléletei Ez bérrendai.i rönktől f , ►gd`en é  

attól f'Ypgetleniil ín igy van. 1 	e6 19de-bee is  1969-en nem  

tudunk  változtatni a kivánt ~*tukben, esek ss•  SS  egyetl en és  YYViáa~w változtatni  

nem is a legfontosabb oka a 4 %■iie ageteilt bérfejlesztési pla-

fonban keresendő, sokkal batö ok saját konzervativizmu-

sunk.  Hiába jár például szö i *' 	rendszer a  fix  



kflresetiieknél, nagy$141 asftid mindenki azö.soL fi:  ütést kap a  

katogúrián belül. Sinceea kiugró  dotáció 66 Matt x:inc:3 is ki-

ugró tel jes;itméqy, l esraakmunkásokn,l is hasonló a iyelyzet, alig  

találni a többiektől ilütó, ssukaGla.iul asps tc:ljeei tményekat  

;:s taé ~:eket. De van email  eg, séiaik oka is' !s iriE;ysóge eai,  

p4rsz4 az idények 	kislégitésük közötti i'piült8óziből aeriti  

dselle{nét. Uá,rpodig aki joóban d0.6osik ís cnniltogva Jobban  du— 

Vat,  az a muzaicaLiW► környezetben lévő i.i;;yek között tölti :31e—  

yépc ~~ ;:aadjuirsak nag,  liisiMw ó a rossz légkór, a"mikrok3.lfa"  

eset;i.®g an"  tanitja, hogy 1%in*k többet dolgozni, csak UAW*  

nook  aie►tte►". A zayereségrészeBadéss elosztási szabályzatábaa- s ~ •.- 

replő :i., 11, III. Ifategox•itL,1őP M tehát a 3o-50-l5  

sedési kulcs - kSsül olyan a4retii társada1,14 feesültaég isirletke—  

s•tt. is tegyük hozzá, vezetőelleraes hangulat, boa a vezotők  

egy rée4ie szivesebben lemondaaa erről a Jogos dat :xl=,isrál, csak . 

levennék már róla a .zt a sözhan,a,ulati nyotná►st, away  alatt 61.  

Ugy látszik, 	étr rövid tapas -ta1$táből, ho,;y a .  

ork.ülcsi ieztőr3zók jetentíiségm az indokoltnál szt;ersMNebó hely-

re került.  A  szocialista ipitó munka pátosza, a hasáért,' a kö-  

zdenktrt való felelősebb asallatartás 	igényt :aLm lehct sa- 

rokba te,nni, vagy  erről nageoledk.+ezní.  

i.•tikai elveinkkel avails/1 611 az anyagiassáL, s kíspol.g6.—  

61 karácsolá;a is sz< :rzérs vágya, ead:t mom a  vágy eszmei s.:fér'w—  

jában, hanem a }.' .k .orlatban tililunk aee,. Azt az 4lűspontot  c~ l—  

utaaitjuk, miszerint a jólét automatikusJan szüli a szocialista  

tudeYot, mint  a~ , ~ ~L  L t ~ i fogadjuk a `' yw .y ! 31116y [ilpOl+  

sdri aetézKzést terwol szocialista társadalmi talajon. Sokkal  

nz+uobb azonban itt is a t.írsada3.'si hiedelem. mint az objektiv  

valös3ág. Az is igaz viszont, hogy a társadalomban éld és bur• ján- 



zó k.arácsol srss:.,l. sallibMa cut  Tw].ttiiqai és s.gitativ fellépés  

num vezet ►_esllá erodiSiM1re s  et:rn:k $ros3silrjt.a I;el.l tc.eG1'e1elő  

ewe,jü <s érvip0 modO3.c:tekkr;1, ott,  Waal ö munkanklktll.i  jötl»•- 

deime;k zsregs:zerezbOtók. Ugyanakkor az is  igaz, hogy a jobba lcomo.  

lifii:l.tabb munka Melacarb dotAlAsánek nincsen semmi köze az  

sLvat;ia$3ópoz. uaj»os, l.t;t, a iaan;;ul.ntxa ópitett "nézetek" ás  

u ~ ct~ i i~oa~lí~d som ly  ronho].ó hatáE3,a1 b irzak.  
.1z ti441].óbb4 váló gazdálkodás maga at in vonja a tá.rsati'?1—  

rt;i élet szinte rsinfien phr.uaába az ön:íllóbb,koude3ruW:,yezübb tevé—  

nységet, éo voltaképpen itt kezdődik :élyreható v.íltozások igé—  

nybt jelzően az aj wech,anizmus társadalmi `= at:Ise..  
Az 1.ték— és árviszonyok tovább fejlődése a termelést raoz—  

gékor:yabbá teszi. A gazi3asági. és m'iszaki vezetők szerepe, felelöe—  

yége aegrráltesir; sse mások, valakik valahonnan, hanem b!c  bi zta- 

sit jáic a teíei111éSt, termelikenysbget, a ►üszaki fejlesztést; a mun-

kások és salkr3m;asottak act— és munkak'ririiL►énye  it. A korábbi €vek—  

t.e;l szemben *Osseo  °ú5s hclyzetbe keri:lteti as  tisemek párt ós moz-

galmi szervei; miu.ködés3ük konkrét tare:l®te az üzem, vállalat, a  

Jelex,tkezőX 010104t problémák holyi megold =ávg1 és rendezésével.  

Vag is a moz402.1  .  410 az alapegységekben — az önállósul f:s ir4--  
irába hs:;t5 — vá3.teg6101MOM megy koreszti9l.: önállóbb, képzettebb  

*110seket 	Itt 	harsható fel valamiféle alkalusass:wj,  

1~ alkal::s._}tlan000 körlft* majd az 61ut eldönti, a párt és  

a1a1kiMN ►oegra2om kivtiaszt ja a 1QghA.szninatóbb vezetőket. Mig  

1964147 Vetzött a ls:gn<.gGyobb gond volt az alapegységek mozgalmi  

szervoibM,f ieg;  a pártnak nincsen vezető szerepS, addit; 19E'P  

végétől a probléna 	jiZeetkezett, tso6yan is **Ilene most  

0110Nbba,n dolgozni ís, ta vezető szerepet érvényeeiteni., A ei13c7—  
V+!►ltozícs oka az volt, hogy a szocialista alapok megteremtc:s vel  



c,;yie,jiilc:g nom 	al a szocializmus teljes felópitésá-  

r.ek olveí, m3dsierei• Sla volt Idiom  nbanq nagJ  r.ordoxi,lü  

:a:rd é:, ze cs ennélfogva kaletka k.c tt agy politikai 'wikkaumPf  

amelyben tc‘,44ték. rosszul iezui mac;ukat a Neisunistátk. Mat:  

a párt v:jlasLt ad+;tt néhArry dóntésre éaott kérdóare: 3 gazda-  

sáa uj ir.á.nyitaseast ,ren :azerörs; a pArt éa Allavai élet vi310-  

;yauak zti:ndozézór©, haw  caőkke?yjca 4,8 kiiktatótjon a pcix•tauza-  

,4osság atb. - aktos,  a ial;{Net m::d.for.3ttlt, a ,politikai siiiő  

.wgv&ltoaoty. XS  as 01,0tieu példa 	bizon,yitja, bogy. al Oat  

vezet, szerepe a munkiaba talom vi  -  zori,yal között not  attól vows  

sxarep, 	.y azt  elvekben deklaráljuk, lesető szax=ep az3.V1t  

ja,lLnt  s ,  hor,y a páiít topes vileszt  adai a kor megoldiat ttiwimő  

politikai, tr.aArialait gpazriascágt, kulturális stb. k.drdéseisoa  

-'tF3z.IIÉ ? 

,Cc 3 7 krd t;s k 
	

h 'eon c3;.=  

z=; tordulókón: 4 :.., ;ian rnen;p3tc joYáb 	LAOYQ1t vAlaszt t  

Az alapo ,y.,égcteAn a demokratikus viszonyok e:rőtel ..jeaabb  

Ye jlőáíatrsü 3.sadu].nat, sat az ob jektty hol,jzat t/arts+ ri.ti ki  ~3e- 

mlékbeA, trsmea6sz'r:vc:t°cezetekwien stb.  Mert a centrá,lis irAseri.tfie-  

nak a iiorabi clőir,fo, mutatós rendszerrel dolgozó módszer*  

aegszi'tnt; a kössaadesei tta;yazők veszik At  ezt a funkciót, az  

önállóbb  z,e4i m.it0464 b :iztositja ezek 03éczsóees - a néxazda-  

044 irdetcUl ezolaáZ4 -  érvényseülésc,t. Természetesen ezek a _:a-  

tésok nem maradnak itaii egy gydr, vaa pazdaság falain belül.  

A párt i:s as éllam viasonyábes a kettősség meg3zUntetse;  

apfA .rt elvi irányités4nat: fejlesztése; e szi.nvor,alasabb állami  

€b eaakigazgetá$i muak.a Uformáláza as Oslitett .holyx.etb6l t.ür-  

wiayszer`.ien következik. 1;, 	vozetd EzE1rc;pének ervs4dézét elő..  

seeitő elvi álláspontok í:s r,yakerlr=ti mudnzerek aka7-maz,á.sa már  
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ook kedve:-,ö tapaostalatot hozott. nelyesnoL bizonyult, !M, 
pártszerv nos  hos határozatot r10 almi ac.e:.vek vezet ..= testü-

leteire* helyette a ve .ető szervekben dolgozó kommunistákra 

hoz kőtelező érvényű határozatot; a párt nem avatkozik be ope--

rativ ni don „azdasági, igazgatiet kérdésekbe,  az alkotó, kuta-

tó m helyek tevekenyaógébe, e Ilyeken dol ozú ko suniaták ut-

ján órvénye:;iti elpndolásait. Az ,illami ölet, a tanági munka 

tökéleteeité©e érdekében tett eddigi intbsksdiesk hatjfgaa►ak 

bizonyulnak; a tanácsi 6n , 11(5640 fokozása, bel► valósdgseíibb 

;azdája lehessen a községnek, városnak, nagyobb anyagi 1 hetű- 

ségekkel birjon, k o v jobb község- és v&ro politikát alakithas-

son ki. A szakigaatási szervek kettő:; alárendeltségi viszonyát 

megszüntette, s a szakigazgatós hatásköribc:g az illetékes tanács 

végrehajtó  bisettaá.gához tartoznak. Hatáskörök lejjebb kerültek, 

oda. 00l az ü(,yik keletkeznek, hogy ott elintézhetőkké válja-

nak. 3sek a gasáaség uj irányitási rendszerbnek kidob . ozAsAval 

ás nyakorlati alkalmazásának idején életbe léptetett któzked&-

nek, csak példa kedviért kerültek emlitésre. 

Változik az egyén szerepe. A társadalom és az egyén vi-

szonyában - 	módon - módosulások következnek be. P, sze- 

mély iaég kórdósei nagyobb szerepet kapnak. fel E ' apcsolatosan 

inegje veszük, hogy e problémakör érteleesési 86 elképzelési in-

ditékai nem miniiig szerencsések és nos  is mindé moOmista talaj-

bá#1 szArmaznak. Külöaw;en a politikhval határegethimt jelentkező 

eszmefuttatások közYil akad néhány, amelyik a Usisrorrtirsus elleni 

harc jogosságát sürgeti és ezt elvitatni sem lehet, mert  még a 

kommunistáknak sem szabad konformistáknak lenniök. letünk eb-

jektiv fejlődési iránya a konformizmus ellen szól, ezt a szel-

3eti szférában is szükségen segitoni. De azt az áJlá8DonIot nem  



lehet el,fomdni.japit ,xsQnkonfozm3.zaus3t hirdetve.  a oolitik6.  

val s~~i,oni o~»4~iciüt s~ür~:eti Us  ~éri s~2:ámon. /146/  

~it i, ~,~ •r.inte rendi: ~ v"li or~iYe 	t t©nz ef,1? u;i , 

úU.vliet mei.teffimtleérq és qközben akadnainlid_ lacaek", akit: a , 

taccovonalrűl kishigop bOkAinitalimmiiimamplónkednaL. Lzt a  

szerQnvo7 tást nom VAl1aljue: 611 DV is ti;Xidk jiggi Iainetz semmi  

köz = n _ 	k.  ~ 	.s ~ < 	~ s3 r.:í; k 	sob  ± d  s o 	list- ea k— 

rAc i;::zhoz.  

a jutottunk tehát a 1©gátlogbbb társadalmi iatás3u kérdés— 

hog, a  

szocialista demokr3cia fe:ilesztósének sktuAlir; Ivoblémái—  

xsz a téma nem tartozik e t€snulm• zay k.$rébe, mér .  csak érin-

töle ; sem foglalkozunk vele. Kimunkálás alatt lévő kérdéskomp-

lexum es,/147/  melyet majd a párt illetékes fórcvmai vitatnak  
és asutá* véZM'nyesiere a tAreadalom elé kerülnek et elképze-

lések.  

A i;uzds.saác, 	krünY itási rends3zc3rén®k 19E38. (vi tames-  

talsztairól  

I,4;41 óv méd nem  adhat alapot átfo gó ele -Léere, különösen  

akkor nem, ha figyelembe vesszük, boy a telje:.; bevezetés több  

F,vre tervezetten me gy véf;he.  . 

Az évi eredmények jók,  az  ij irányit áei rendszer bev:al—  

tott a a bighz•A füzütt reményeket. Megilénktzlt pzdamégantc, ke—  

reskadrhei él(.tünk, az uj irángitáei mezközök — k8sgasde.8gi té—  

, syeZük — ha ; or2átozott hatókörrel is, de keciNsóen müködnek.  

Ut y 

 

látszik, az utGbui két évben  azonban túbbet foglalkoz- 



*Mk az ©losztAei kérdáNtftet: slsat .rigtíval a toreseléQSel,  

tSMetelékerysbgej,,t_ illa i,/  n01111 . 446  .  #IRrt az é,i  .  iranyit<ís W ap  

kérdése; a  texglibig jOatékons#ildlak iavitAsa.  s.  z viozont vela-

melyest ronlott_ tz. 1967. évivel. szemben, de a nyereség. 04.0  

Wigrtésre kerizló pénz'rissaigek 	1967-tel öss$eht-  

UN. Sgt.  sem lehet elfogadni. Politikai az`áhigOilatunkban e15-  

kelőbb helyet kell bi•rtositani a termelés, tllsel8tcúnység,  a:ürr 

szaki fe jleastóso rekonstrukció stb. fogaZaskoski sert ezek az  

elcűdlegee tényos8k - • sisdaságiliqritill íwadisasftek gyakorla-

ti aüt8dós41ben. F,;ajnos as utóbbi hónapokban ezek a fogalmak  

esógyenlBBen kerültek szóba, mintha az ide jút; lej-írt volna. Pc3•-  

éppen az ellenkesőjéről rill esb, e fogeű,makoan emlitett va-  

lusag adhatja a:: olos$tbs magasabb fokát, vagyis ho gy minél  

t:;bb áru kerdliessen a kereikadelw utján forgalomba.  

A raunklrerű hclyzut 1teirnrs8. Lb az üzemet~en belüli munka- 
a 

 

erő felesleg ma is L;©cvan, éi.pen ugy, mint 1967-ben. 3ajno®,val-  

tuzrís rem türtént, lealcibb is sz<mottev<.i mértékben now történt.  

bbb,,l levonható az a konzekvencia, hogy sóé )aindiE nem  értik elég-  

L;.é: az extonziv fejlesztés ideje 'raztinkban is lejelati_  az intenziv  

fejlesztés hozhat eredményeket, ez pedig a technikaii6 mi:azaki  

fejlesztés mesa lelyét jelenti. 'Ri nem tuduat sóiként verse-

nyezni a nyugati tőkés etgekkel e  nem  tudunk or8telpeebb külke-  

reeE.edQlmc  t teremteni,  ha  áruink gyenge technikai ós raüesaki ezin- 

•  ~_on  készülnek ~ s ennFlfov~ mi  sóile kitogieolhltók, 

 

 s rá-  

fizetéssel órtékcaithetcik. A rlfif.©tóMt►/t 	iltisiót, -  

huzamosabban  new tarthatjuk fenn.  

Az életszinvonal 4016gitden alakplt, te:egfe1s1 jelenlegi  

;;téves tervünk F31"iráq ►Mttlrik. IAA  ott tartunk, ;uaE,y az 1)7o  

ve-ére tervezett arányokat  sár most elért4ik. ', oraészetooen ez nun  



jelenti azt, hogy  no Ipgragrehajtanunk kisebb nagyobb nag,y-  

sár,rendben bérkorrekcibk3t Aggedijesoknál, egészségügyi közép-  

k:íderekn4lt 4101401111 alttatókaa stb./.  

1968,40. e!laíkos  át ladtin, átlaoaian 1 limes árszint emel-

kedés követhesett be. Ebben persze nag,  a  szóród..s, a fix áras  

élelaiszerek esetében nem törLónt váltoae *  de a mc:zű,;a.sdasigi  

termllvények .imitdben lányepe Aremelkeitlt lepOSOtal a vásárló.  

A kiakereakellalet forgnleiben jelentk,ea pakori hiánycikk nem  

a valóságos hiány kil00160e inkább egg meMz folfocást ós in-

tézkedést tükröz: a kielqng..íd kockázat lillalás3nak hiányát  

tükrözi óm azt a mcgvaltoztatandő intézke&st, miszerint negyed-

évi  készletállapot  alapján fizet a banknak eszközlekötési Amur.  

lékot. A  kiskereskedő ennélfogva nesz  annyira a foi7a:3ztó  Itia1~ 

gits;.1.ére törekszik - pedií; ez a funkciója - inkább arra, hop  

negyedévenként minél kevesebb árukészlettel rendelkezzen.  

A nagativ tünetek jelzik, hol kell Lorri.gálnit egyben  mu-

tatják politikai, t arsadalai :ikon jolc:n:.kez tennivalóinkat is,  

egészen konkrét módon.  

Az  érték 68 árviszonyok továbbfejleratéa® előidéz majd  

a következő evekben  erőteljesebb  politikai, társadalmi hatást.  

Szükséges folytatnunk az érték- és iurviszoi>,yok fejlesztését,  

persze  szíucolva a várhat') tqusadalrr:i, politikai következmények-

kel. Laopogrobb horderejü kérdés e tekintetben a lakásépitke-  

zá, , az eloszt40 is  a lakbérek ro!zdezése: Itt is az érték-  éi  

árviszc,nayyok reagaidel van szó. .Le ez a+kEzrdés érinti a tár--  
sadaloa m ,,  háliyadát, akik wis3, .j,akáeokbalit ZibMk. f.'á3 jel-  

logii, dc;  társadalmi hatfla:i►bM may  áerilare jü téaik kerülnek na-  
pireí.dre az érték-  és Arviszonyok tc.vábbfca jle:zztése kapcsán. R.zok-  

nél társadal.li és politikai hatások mcrleolése o$ükaéi,es, sőt  



az ítfot;bbb itiveiNkné1 a  politikai  döntés bir e186dlegeeeég- 
01. 

Az uj CazdasAgi mechanizmus tapaostslaiet kedvezőek, az 

íil'nlánaa bcve:etés és korrigálás a következő ilekben munkánk 

e=ry ik lényegoe eleme. Élkipisléseink mellett kitartunk, e gya-

korlati ::egvatldeitázan ugy dolgozunk, hogy  ez  az oeztálybera 

15 front ja, 9 az raarsd E OilOike ,ő F?sztend akben is. 
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U P ; z  E n e  z  é r3 :  

A tanulmány három fejezetre osztottan tárgyalja azokat  

az ideológiai, politikai kérdéseket, amelyek  a párt Gyakorlati  

munkájában az elmul t nyolc esztendőben tahin a  legmarkánsabban  

jelentkeztek.  

A cirLben szereplö "néhány" szó jelző azükitö fogalomként  

értendő, mert aÉ, ideológiai ce politikai adföra sokkal azéleuebb  

f a mélyebb az előndettaknál. tta a fű ágat°'atait veszem, ide tar-

tozik a tudományos élet, kultur Ilis vonaticoz ísokból; a miávésze--

tek és népmüvelú©, továbbá egy másik területe az egészségügyi  

politika stb. Máris igazoltnak ős Jogosnak tekinthe L a ezö.kitö  

jelző. Le  a kimondottan ic,00lógiai, politikai aspektusokból ke-

letkozó kérdések köz .il is mellőzni kényazerislltem olyanokat is,  

mint például g vallásos viláÉ,n+ zet k .órdécei, ogyházoolitikai  

problé lák$ a szocialista uum4Jkrácia elméleti és mai  von  tLozu-

so i= a  nemzetközi politika napi témái, figyelemmel a ko munissta  

és munition=  alom egységének áss ellentéteinek elvi kérdéseire;  

a$ imperializmus elleni harc világméreti) koncentrációjának meg- 

teremtésére irányuló ©rvfezitósekre /az 1969. junius 5—én w oszk-

vában kezdődő tanácskozás/. A  szocialista  országok gazdasági kap-

csolatának további fejlesztésében, jelentkező aktualitások és el-
lentmond "+sok stb. is  ide tartoznak. ismételni tudom; a tanulaátegr..  

ban tar ;yalt témák Csonkrúd megye u ollemi, politikai uletét  

érintően és társadalmi tekintetben is a legjclentí sebbek.  

A  LlAlal_ 11yba U közölt fsvo  setckbcn a  coo Zortos t ..
a
..
s
. 
 ugy 
 ..~ 

történt, hot y a le nem z;'rható tárnak  lehetőleg egy  helye: ke-

rüljenek, a II. fejezetbe. ezek sokkal inLább ideológiai, politi-

kai folyamatok, a.elyeknek bomuto  túsaa történt .:eg egy évtizedes  



időben. Főként e  napi gyakorlat síkján, a közvetlen élettel  

aNttabesitett rlúdon. A tanulmcíny 	vonulata  annak bizonyitír  

~  bogus  hatalmon lévő aa~cieta párt ideológiáját ée pi~lti- 
, 

kéjét 04 
 
~ k~ő es beleii  Viszonyok között -  csakie a lcit.-  

frortos hare
; 
 ,tetk8zével és módszerével  képen védelmezni, érvé-  

r., esiter.i és éltalánQi hn.túeróvé fejleszteni.. Pinsaek az tslapon-  

dola►tnak • bizonyitiM végigvonul • telM3iényon.  

An első fejezetben  az mew  politiká j úért v110ét hart  

időszerü irieolúgiai í• politikai kérdései szerepelnek•  

A koimervativ M 	szellemi /hKlágnéseti, poli—  

tikal/ hatgMOk letctizliieit e1.8felt.btelnek tutus ahhoz, r3o; y ór-  

vé<,ye©ül;jdea b koattöbbi, két irásru torzitásoktól Mgtis3ztitott  

politika. Nem hiesem, heg,  vslaEki e fe jezct elolvaaAaa után ne  

érezne velem; micsoda kemény és állhatatos kr‘;Idelcm kellett a2i-  

hoz, hot2 dogmatikus, ettt;ektás -;obóoldali én revizionista  s~.e3r 

lesi emlikkol szemben ;yőzelemro Jurgen  egy egés ~ : égea, eredménye-

ket hozó marxista t onci:°pció itt Csongrád megyében is.  

Ez a fejezet a "tiezt$I1(idáesom irányuló munkával kezdci.-  

ci ~tt és az MSZMP politikája ti►rMraia)ml Moretti  elforadásánnk b..  

zonyitá:;ávai zárult. íiifr3je$i azt a hArcot, türelmet, nagyvor:a--  

luságot és tiegtelaiöget* eMelyet e marxista politika  képvisel.  

A második !'kjezetben kerültek kife;jtósre - mint  már emli-  

tottük - azok a nebezvbben rendezhető, jobban n tAraadelas és  

szellemi élet mélyén ,járó ideológlai, politikai  témák, eetelyek  

Mlt Sárhatók le e generic/8  életének batojeaidiMrvol Sem. Uj tam*  

eadettei problésákat kivAltó objektiv lely##t adatalt ki azáltsgr  

hogy •egteremtettiitc a szocialista gawdasiig. eimi8®es alapjait.  

'zen az almpon az os : t lyez6vetaég, a kibiltithetetlen oeztályesl-  

l.f.ntóteit r  Nggetlní:ae3 u tein  másként  jelentkezik a társadalmi  o9: tá- 
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szövetség, de a kedvező társadalmi talajon sem montSHS e 

természotú - ellcntmond'laoktól. f kialakulta stádiuMában tar-

tunk, régi évaaUMs. kötődések ereje !. ég nag,• Bsért no seti 

egységünket is tez *Zjk a korábbi társadalmi, Világnézeti és 

gazdasági viszonyok 	ai. 

A nemzeti öntudat, nacionalizmusa ús internacionalizmus 

problémAi kürt a nemzet*, óntudat aért kmp évek óta nagyobb 

hangsulyt a  modpi.politik440114 bogy a szocialista haz'sz taz.-

tozáa es kötőd' erőtoljesoW. ili•Li alapokra t "smaszkodjók. 

gyengecégünk ééppon asz, ho;;y a uzoc igi ta 4aza  nem vált 

ki elég intenzív emocionális erőt az egyes eperben és közösség-

ben. A kövotkoző nemsei'knél pedig egy ilyen forrás erőtlensé-

ge a  koamopolita, nyugati szimpátia ás a i.aza lenézése értékeink 

ás munkánk lebecsülése irányába ható szellemi erőknek ad talajt. 

Nacionalista meradványok és :ar,tAsok ellen küzdeni, internaciona- 

lista felfec,Asu és érzésü embereket nevelni csuk eltös nemzeti ' n-

tudattal biró társadalmi alapon lehet. S ebben az érzelmi motivu-

moknak nagyobb a szerepük, mint salennyire ezt a korábbi években 

fi :_ yelernbe vettük. 

Itt kapott hu lyet a békés egyruáu mellett é és politikája 

M fit imperialista fellazitási taktika elleni harc. MO  as idea- 

politikai  kérdés még hosuzu idéin kereszt t1 napirenden 

som/0 lér Csak azért is i  mert ez ac* statikusan jelentkez6 és 

ható probléma,  honom a ni cetközi rselyzot es  belső  viszonyaink 

váltezásAval uj és uj jelenségeket, leküzdésre kerülő mozzanato-

kat produkál. A konkrétwg az ala ja itt is, az oredményes, eel-

o zo rü munkának. 

A :lar .► dik fe.iezetben  került be©ut.+tásra az a forduló, 

sas .uly a azoc falizmus alapjainak megtel, entéuében én a  teljen fel- 



ópitéo2aea.1401044 A korábbitól sok tekintetben eltérő elvi  

koncepiiók M galeterlati oódozerek beveso,ésében fejeződik ki.  

Lanek a korszakMak Idalduló pontja, amiböl miad es apéb válto-  

zás  Ó.  váltostatáe következik; a gaxdaaáe  irár ~~► it€~a  

uj rendszert mint kiinduló gontot kezeli a ta-

m**, is  és 	társadalmi, 	vnnetlpüMlit 1a  

SOWS  SONOval a saadaiíega.l összefüggésben Érinti. 11Oaazcmead  

cs még több  *vet igénybe vevő társadalmi, társadalompolitikai  

kérdések tÉmgyalásátc3l a szerzönek el kellett tekintenie. A na-  

,mobb --,atásu,tixreafaalmi változásokat jelentő kérdések a kötretke-  

Lő évtizedben - 1970-1980 - között fejlődnek ki. 	 .  

Szükségét érfsso Iroi.,y leiSilest A  tenulEgany azzal a 4101.►  

sstwaíesal is iródott, hogy bewttttlueea azt as eszmei, politikai  

küsS0110111, országos kitekintéssel és megyei hangeullyal, amelyet  

as MOW  vivott a szocialista gezdaaigi és társadalmi viszonyok  

adleLtidrt; a kommunista ,párt politiká;jáoak agártetéséért és  

elfokadtatásíuórt és tömegméretü társadalmi támogatásáért.  

k , :zdelaes iit eredmbnyes nyolc esztendőről adhatott ssÉ•Mt még  

e  szükitett formájában is  ez a tanulmány.  

Btilusában i k.,yekaztea kerülni a szwtimeeséget, amikor  

misiényeinkrbl. 	reik sat.  Kritikus és itt-ott ön-  
. 

kei~a ~peivlittével aka~rt~ kitejosnit 4 part nem u,,y fogja  

fel a jd►leot, bogy „minden nown szép, aline ntagyon jó". Az-

zal a felelősséggel vi•::3g.,lódsic, ami sal hatalmon lévő marxista  

párt Metklyeágából erect;  nun flirt 100191111111 eledaÉnyeiaMet, de  

tulértik•ini aes esabad; a sikeínlh .fólStti jogos öröm ós  btfaaMr-  

ség nem csaphat ját kritikátlansógba, önelégültségbe.  

Vérül, bizouyitani akartam, hogy ideológiai, politikai  

tAr. 4u témából is lehet •• ós  szükséges is  - doktori ciniért indu- 



~ tanuLir~y irni, ha a U.= a történelem és a maiság hat "trAa  

'200069  jövőt seüitő tendenciákat jelöl. 5 ha megfelelő kutatás,  

tudelftwoa apparátus támasztja  meg biNt1yitG erővel a leirt  

gondolatokat.  

Ennek a felfogásnak szerettem  volna  eleget  tenni.  
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J ec,yzetek  

1./ Az 'A:`- 'l..":i.k' VII. kongibeszus°ának jagyznkun.ivo /a továbbiak-  

ban kgr. jkv. =.osauth Könyvkiadó 196o./ 633. old.  

2./ Vö. X,KP XX. kgr. j kv. /Sz i kra . önyvkiadó 1956./ 	MM-  

munista és uunkzáspártok képviselőinek 196o noyerabo7ioloszk-  

vai érteko ~ . letén olfot;adott nyilatkoóétával a világ népei- 

hez intézett  kiáltvánnyal /Kossuth Könyvkiadó 196o./  

3./ fiz "u.14' VII. k6r. jkv. 26. old. /Idm./  

4./ Uo. 27. old.  

5./ Uo. 61. dd.  

b./ Az ` 6~P VIII. k1;r. jkv. /Kossuth Könyvkiadó 1963./ 626.  

old.  

7./ Bővebben lfiad s 	János előadói bees`déto M:ZliP VIII.  

kgr. jkv. /Idm./  

8./ Uo. 63. old.  

9./ Uo. 65. old.  

lo./ Yös ♦ Politlkaí bizottsá~.; s Káder és személyzeti munkáról  

•igkit Laté,rozratárúl, 1967,  május 9.  

U./  As NSW  IX. k4r. jkv. /Kossuth Könyvkiadó 19674 48.old.  

12.1 Lásd erra vonatkosóans as NSW  néhAuay id8eserü ideológiai  

'  Midsta. A Központi Bizottság irányelvei. 1)65. március  

11-13. /A Magyar :3zocialieta lunkcfispárt ,AEati .ra>zratai és do-  

ktenintiertln 1963--19t..6. Kossuth Könyvkiadó 1968./  

13./ N. , , 
,,, I.X. krr. jkv. 54. old. /ldm./  

14./ Uo. 6o-61.  old.  

15./ Lásd :Zzont.i 6VAiazAkai :iivatal Ceongríul megyei Igazga- 
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tósá{;a - Csongrád megye azásokban /Szeged 1966./ 

16./ t'+ :.©on . ,r•ád r e, ,yei [>ártwa*08ég 	utóbbi években er(ífe- 

ezitésQk©t tett, ho E_;y a tigye forradalmi hagyományait az 

utólrtfr szeirnára f<<egörükitsék a történószek. iinlitésre mélt:í 

ebben ar. +,seLetúggésben Iláas Janos, .'z üzemi bizottságok 

története, .i arkas Jósasf s ASlérsLocialista mozgalmak 189o- 

19o7, Gaál knd ̀re: A `! anácsköztb►remft Csongrád  megyében 

ytbe tlökbeztilet alatt áll: ow.  • TanácsköztArsaság tör- 

ténetét 8s1setoglaló dokumentrtátet M oóYi a gips fel- 

sstbaíulásánsk első  két esztende jbt b+rentató dokllsentum- 

IsAÜt stb. 

1?./ Lásd erre például: id. Komócsin Miaály visazaemlákssNiii 

/A szabadság hajnalán c. kötetben, e»ossut'.•a •. nyvkiaddn 

1965./ 
18./ Yö. Lenin:  ialoldaiisáe a kommunisaus 6yQnmokbetegsáM• 

''arxizmu8-leníntzmus kiekSnyvtára 1904s•saám. /őzikra ki•. 

adás 1948./ 

19./ Láad erre példána4. s  az "t'P 1948-1956 közötti időre (..sű- 

gyakorlatát. 

2o./ Bővebben foglalkozik ezzel a gondolattal s'ádtir Janos viii. 

ki;r. beszéde. 

A Politikai. bizotteág határozata: Az imperialisták f'olla•- 

aitb politikája elleni harc néhány kérdéséről, 1966.  ápri-

lis 26. /'áiért  swag/  
22./ Török IArealii. A kírtfrontu8 harc elvi ís  gyakorlati  kérdései 

Csongrád megyében /Pártélet 1)61. ?.niiim/ 26.o! d. 

r1w A MOB  CsonF,rác: ©eg..vei rgazw , tóeá€,a - cam  rid meGzio szá. 

.  mass Adm./  

24./  TANI  erre: 	Központi .dzottsás;ának közleménye a ter- 



Qelü®zövetk•S•ili 1111111.444111 fejlődéséről és a terr ►elnszö-  

vc:tkezetek 11esesilárditásáról. Népezabndr3ág 196o. febru- 

ár 12.  	 . 

25./ Vö. Jelentés a WOW tMemclÜszE)Vetlsezetek politikai As  

gazde440 helyset4044 OS 1963. évi feladatokról / :Aegyei   

párt 	sopli,ISSO 
  

a árehirill• a továbbielCban m. arebei/ ' 

19624 jispeftelft 34,11ezií ;azdasági Politikánk kérdései  

~ pár* 	a.arch. / 1964.  április  1.  

SW '~ gal 	 Zgazgrat60áge all al készitott riivata-  

lia  ~►t i~i~t~ 

1961. 
1962. 
1963. 
1964. 
1965. 
1966. 
1967. 
1968.  

A t s z-t  

/Alag 

9 790 
lo 854 
11 959 
13 709 
13 770 
15 124 
16
7 87~  

/Z:irt 

ago k 	jöve 

LerivaL;asobb 

- 
22 172 

delme:  

Legal.,caonyabb  

—  
2 076  
3 259  
4 065  
4  559  
4 156  

5 ~9 

24 o88 
30 690 
35 940 
3o eo7 

~  ~ 
an~yltg/  

+eme/ 1959. évi 7.sz. try. az reg. tsz-röf 6s mg. tsz.ciouortrúl  

szól. A kilépés hárem év után lehetséges.  

28./ A Központi Bizottság határozata: A mezúgazdaság oelyzeté-

ről és fejlesztésének további feladatairól. 1964. február  

2o-22.  

29./ 1962. évi inform cibs anyagok a  Központi  fsírotteál ciniére  

/Zárt anyag/  

30./ As őszi terveli.szövetkezeti fejlesztés tervének el8készi-

téee /fii gyárt vb.  an 	19(4o. augusztus 19.  

A P O és a izö aslismAgi osztály közős jelentése a tsz-ek  
megszilArdi 	k egyéves tapasztalatairól, tekintettel  



_. 1,31 ..  

a februári és áprilisi határozatok végrehajtására.  /me-  

gyei párt vb. anyag/ 196o. november 11.  

31./  W ZMP VIII. kgr. jkv. 27. old. /I dm. /  

32./ 41,1e3, a kérdéssel rés-leteuen foglalkozik r.ázlár János az  

. MONNMP,:e  konfesenc íáján /1956. december/ és a párt  VII.  

k004 ►44,  

33•1 11614; 440* pél4isr  es INN  1945. országos értekezletén i2:3ko-  
,  

Oi Mob előadói bessédírt ~  ma 4919-ee kommunistákkal  

esaMilleat seg jdgy$éseket - továbbá 1)46 őszén elmondott  

beszédet *budapesti pártfőiskolán. és Stra©ezenreitor  

1.rzeébet-' Sipes Yét-ers Rajit László. Párttörténeti  küzle-  

ményelt 1969. LAW.  141-183 old. 	 . 

34./ Rákosi Mátyás as UP 1954-ben tartott III. kongresszusán  

kénytelen eliieerni a kollektiv vezetés segsértáEét, de  

U1itiMM szerint as csak oz alsó- és kt3sépezinteken tar-

'Wilt neg. /As M11P Knnyvkiadó 1954./  

35./ gSZMP VIII. kgr. 3kv. 69.old. /Ids./  

36./ 	l3iazku ;>1,142s A  párt veetö szerepének néhAny idöezerü  

kérdése /Ivépszabads`g 1969. sdareius 13./  

. r3emes ezzel  kapcsolatban  utalni azokra a ta ,t;yiilnsokre,  

anely4k as Mdl,aP VII L. kongresszusa előtt vitára bocsá-

tott trényelvek iciirdl és késöbb a  kongresszus  után zaj-

lott a dolgozatban omlitett kérdések  körül  s egymással el-  

lentmondó nézetek harca alakult  ki; s a pártnak komoly  

gondot oko .ott ezeknek a leküzdése.  

38./ Sztálin beszédes Lenin halálára /Besaéd a szovjetek II.  

0efi•ssdve t s  ég i kongresszusán  1924. január 2b. Lenin vá-

logatott müvek4•köt. második kiadEia, .4ziMtra Könyvkiadó  

1949./ i9• e146  



59./ ; Artunk kád©rmunk4610g tmporstal#ta! N ilimgrobroL /A  

:3zc3cifalista Min1c`/pAlt határozatai 	41060110101011al  

1956-62. Kossuth Könyvkiadó 1964./ 518.o1d.  

4o./  Wad  errs  például  Timmer  jáznefaeke a iié,ezova fÚezerk••im  

14141110k  ildtsoroaütict  s „ieáradi 414isel, a multrGl, ,je1eIM ►  

M~~ tiArMl. Indultt LOieJlsieliber n. Bet`ojez6dütts1967.  

nOve1Mber; 12.  

41./ Yü. A  :,;ze@edi Tudoaám$000lr~40 03i6r  politikai és tudomd-  

nyos munkáról, a ca:rcieta ezakeatserr4040 hol; ►éetérbl /mo-  

gyei nyárt vb. anyag/ 1962. január 1149 továbbá ra Szegedi  

Tudoc:.°in,yeyetom 1962. első félévi munkatervét.  

42./ ,-:rdemea ezzel kapcsolatban utalni a Ceonrrád megyei Hirlap-  

ban és a Dólmagyarorezágban aegjeíaaa><* e kérdésben a tsiz-  

ttzzúdást és a helyes értelmezést •16segitő cikkekre /1962-  

1963--1964. /  

4;f./  Kádárános előadói beszédes 	YIl,kgr. jkv. /Idm./  

44./ A Politikai Aizotta*  káder  es  •sisélyzati munkáról nzóló  

hat  ároaatAból /1967. má3  us  9./ /Iám. /  

45,/ Pártunk kndezmunkájánrak tapasztalatai és irányelvei /A Mai-  

i;yiab 8aocialista Munkáspárt határozatai ás dokumentumai,  

19560062. Kossuth Künyvkiadó 1964, 518.old. I3m./  

Ai./ Uo. 519. old.  

404/ A szegedi textiltechnikum kol ógiumának igazgatója volt  

1956 után. Mint háborus Minds, 15 évi börtönt kapott,ei;y  

.részt let8ltötte. /Bm Cam. Fűkap. zárt anyaE/  

48./ A  uo3iti k~i ~ti ~eati~glicP hntnrnxRtt~  1967. m~~iue ~á. /Idm./  , 	 - ..: 	- 	.. 	-  

49./ Ezzel kapcsolatban emlitjük meg azt az eszmocodrbt, amely  

e kérdécről a léke és i;zocializ<nus c.folyóirat hasábjain  

1962-63-ban lezajlott.  



5p./ V. :ipp Géza: A dom: kratikub Centralizmus, Aoeauth  K~ayv- 

kiadó, 1964.  

51./ IAN  erre vonatk,aóap a párt VII,  ,  VII1 ! IX., kongreaeausai-  

rek. jkv-eit is a Csoilidi megyei 1962. die 1966. évi Wirt-  

d006ltszléteteek refeirátumait /Idm./  

52.1 1111111P YIII. kgr. jkv. 29. old.  

53./ Uo. 29. old.  

54./ Ugyanakkor , íikosiéknak tudniok kellett volna azt is, hogy  

Bassed 1944-45-ben a népi d®mokratiker  .  Solsodaloa  elindi- 

"fövároee." volt.  

55./ MegjtgyoEzük, hogy :ize(;eden 1545--56 közötti  időben össze-  

®en két bérház épült tis e4,,y félig elkéozült üzem, a Textil-  

müvek. A  politikai koncepció  pedig arról vallott,  hogy az  

"acél é® vas or®zfgat*' leseiink /Geró I rniS/, de ebből :3z ge;d  

kiesett. Kivűlrűl "riézt©" az  ország  fejlődését.  

56.0 Marx: A bothai program kritikája Parx.3=ngelo,  válogatott  

müvek II.kötot. .•'zikra igdiritl.adó 1949•/ 19.old..  

5'J./ Lenin: "baloldaliaágea koesuniaser g3rermekbetegs6ge 3o.old.  

/Idte/'  

58./ A horranista part szövetségi politikéja, .1936-62. /ho:lsuth  

Kunyvkiadó 1966./ .Kbben a kötetben uz©ropil gsilák Andras:  

Rt atati,yar társadalom osztályszerkezet8ne alakulása a sao-  

cializmus épitéaének idae.•mkában Cs a Ileiyar Dolt,ozúk PArt-  

ja sLüvQtaéla politii+áj•inak fő von6661 /i945-1962./  cic~ü 

tanulm3ny 144-214.old.  
59./   uIt47YA 	-  k--

r

u
r
-
P  -  v kv. 32. 444411 /iki/  

6o./ Lásd SUMP Csongrád megyei pírtórtekezlQténak referátumát  

1962. október 26. /m.arch./  

61./ Uo. 2+41 old.  



62./ Uo. 2. old. 

63./ Uo. 2s old. 

64./ LMi imam.  csesgadd semi  pi,r.•tdrteicezleténeF: referátu— 

sat WON,  eelxter y-5• /e•arébs/ 29Esolós 
65./ WNW 	i pArtl3rtekeyzletéDlt NIMRIMMOto  1962. október 

26. 3.  old. /Ida./ 

646/ Ub. 3.old. 	 .  

Uo. 3. old.  

Uo. 44 old. 

194 94. 44 old. 

?o./ lO.► 4. old. 

71./ ladir Jánost A114 LeSgreAazue z'3I'9zava 425 old. /7dmaB 

az álláspont, te3rLt aa ,  hogy aki  nincs ellentink, az velünk 

van, a párttagságon belül erges embereknél megütközést kel— 

tett. Abban a korávA politikából visszaérzett bizalmatlan-

ság, edeoknál ap6.rt vezető si•cr.=epének féltó;le, a kispol-

gári felfogás és léF;kűr eisSelkodieától való  Melee ju-

tott kifejezésre. A jobboldali felfogás pedig ujabb lehe— 

10066eket vélt fQlfiMeani. Misért a kétfrontos e0111e1 Lax 
jelent840l, ideológiai M politikai életünk általérte 
Mddszc-rét  nos  hanyet;olrlettuk e1. 

72./ a 1ért kapott olsörendü helyet a kétkezi munkások értelmes 

mresekeinek továbbtanulási lehcjttín8eteek bil.tositása. A 

hdAidSlQS hol,vretet nem a társadalmi osztálykategóriák 

Vieezaállitásával, hanem szervezettebb állami intézkedé-• 

sekkel, s anyagi garanciákkal letet és felibeiglr megoldani. 

Met az 1969- 47o-•es tanévtöl ez a kérdés áaanmö1b t•dvu ®eg.. 

4iddeei'1 qeri,il napirendre. 

73.1 Melee forrása eAA  illetékes ezarve, nem Csongrád newel  



es14144 ion  szó. Ujsásfllask jelentek meg  erről M'iMMItai•  

166 teis6szet& ttllipbsekrúl.  

74./ ;'r1631' VIII. Igr. jkv. 35. olo.  

75./ uo. 35. old.  

76./ :9.AZYP  Gaon 	1100,01, pártértekezlet referátuma 1966.32.  

0446 /ldm. /  

77:/ Sinai Jinosl Allitika L;s szociográfia /' ~~ iszatáj 1960.  

3-4. saán. Laiepd. 309. old.  

TN/ 	!M tdaYh 2altárosatai is dokumentumai cimü kötetNkst  
/199114942. 1963-1966. assuth Könyvkiadó/ I;zettbcn az  évek— 

nyilvánosságra került ,:.rthatúrozatokbbl szerepel 28—  

3o olyan hat Aroz nt , & ;e; ly az 	via ted01Mnayos  

mueka valarely területével és efy—egy new  terület /Pl.  

gazdaság, nes8gazdasáE/ ideológiai, társadalmi kérdéseivel  

foglalkogw As ideológiai, elmLleti rinka időkdzánkánti  

összAgezimót pedig a pártkoncreaszuszon végzik el.  

W9./ A marxista közgasdasigtudomnn~y te  jlűdéce előfeltétele volt  

a gazdaság u,j iróappitási xendczere 4idvllpsisáslak. 	nor  

weak hazánkra, a többi európai szocialista os+salytna IS  

ilftn,Yea•  

de./  Usti  as r£:  núiúu~y ideológiai feladata - mew  hatdaNsr—  

tat, dokumentualal /&Osa rúth Könyvkiad,f 1*8./ 163.old.  

81./ Uo. 129. old.  

82./ 1961-1965 Iwa.ött vzrttaggy034Mken szinte refréfte4erüen  
hangzott; "barátkozunk 060611041, vagy harcolunk egymás el—  

len?"  

83./ M  '  ?,MP VIII . jrgr. jkv. 34. old.  

84./ iJo. 35. old.  

85./ ilo. 35. olds  



86./ Balló Istilisif á10110iMe ztály .r.otő son+Ne a szocializ-

mus  teljes felépitéaének idftsakLbr /9046élct, 1965. 11.  

ozóc:l , 43•-51. old./  
Buz('  :.ltirtont ♦ selni ósoszt •ly vezető uzorepének néhigy kór—  

dóse /Koasuth Könyvkiadó 1966./ 225. old.  

iaboán SoiSe  s Aki nincs ellenünk, az 	van. /NIMMrii-  

Si  6141141, 1967. 2. esétu. 23-3o old. á  lWxista ért©lnozés—  

ben nyujtott 6eld$06.06.  

M./ lil►zon,yitó 'WOO* 41111111411110  

~ 

 

Kállai tiyOYa! A pOlgisi aonnottöl a az.ocialiata nemzetig.  

AOpsut♦ lAnyvtsiadó 1965./ Ai MISILP löspoati Bizottságának  

politikai akadémiáján elhaxtgsot' elősidio•  

• Pastas ainclor: Tondenciéke ellaitoadosel ►lk Os  feladatok  

a  szocialista noazoti ogyNB utján  "linrat Károly Kózgazda-  

sigtudomMyl Apo*.  1965•  övi  ünnepi üléeszaka/ 6isgazd.  

ős Jogi Kiadó 1966./  

- 13eís,yi Tibor: A szövetségi politika tórbbnetdrb1 /6ipesa-  

" badság 1965. 191. 4-5. old./  

• BugdT Jt:ü'losne  s A párt népfront politikája /va.rtólet 1957.  

1.uz.  3-11.01ó. / 

— Dobi IstvAns Népfront 6e nvc ~ zoti egység /Magyar  Neiaset,  

1967. 2981. 3.old./  

- t:siei Formes  Plecizc:ti egység a reforcaórt /wgyat 1Miot  

1967. 308. 1.01d./  

•- iiec,yi Imre  s A szocialista nomzeti eE;yaóÉ; er8af tblri`st  
D,rs.a . 1;zo4l0 _q_R. ? -A?lm  l—'/.old. /  

•r algid?  Gyulas Az oaLtAlyharc idüszcrü kérdései /Koc:euth  

Ilinkindó s  1968. 127 old./  

—  sinkés;oezt ily üe a pírt vozutü ezeroi,érűl, szövetségi  



-  lo7 -  

poliMSioijárf,l, a népi-nemzeti molleviSl /itf-'ZPa ,  Gson,-,rAd  

rsegrest SizottuAr-ának állíafoólaláca, az ideológiai mut.ka  

nat."  l,iAszer.  .  kérdésében, t;zeced, 1965. m.arc4,,.W21.  

old. 	.  

89./ Lásd er80 1010>‘444. 1MGigeti J6.108$11 A tárMdalcatudor: ányok  

szarepe a ezoCialista tudat fe jleditésFbszk 	Sllrsid•  

Tört•Oszt.Küzl. 1965. 4.szam 333-382.old./  

- Wirth  Adios  rzocialista nemzeti tudat 	nélkül  

/Valóshg, 1967. 4. :3z8m 68-71.old./  

- P zsa Lbzlöf Közgondolkodás, nemzeti realizmus  /3épara-  

badság, 1967.133•oz• 3.  old./  

•• Kéktadi Gyula: A kora$erü rN1ict3 ha2nfieégró1 /Iépaza-  
baid®ág 1967.  256.  a7 . 9.01d./  

9o./ =,eizmadia a.rnv - `Lnarnócza :>Andor: A mun  .ds-pasmuzt szövet-

ség néhány mai problémája /:'i`a.rsadalmi .1ze.3.e 1966. 12.uz./  

2 8-40.  old.  

91./ Isarnóczai :.tindors A falu politikai viszonyainak és a pa-  

ras$tst:;g politikai tudatáneF. vizsgálatáról /Tanulmányok a  

mai faluról /'.-.zerk.Zearnóczai 0ándor, .Kossuth Könyvkiadó,  

2964./ 252 old.  

92./ Lovai Mdctoni Uj vonások a munkásosztály t:e a parasztság  

kapcsolatában /''unka, 1966. 4.szAm 5-7.oid./ y, 

93./ i~ars~pels-Lcanins A nemzeti kórdé®rűl, t+:oseutil.KUnyvÉiindó  

1965. 15-1.L. olds  

94./ Lenin: A balkáni slAboru► As  a sovinizmus. P,9arx-1:11{;ela-Le-  

nin: A nemzeti 	/I dm . / 314. old.  

95./ Lenin: Tézisok a neesott kérdéaről /tJo.323-324.o1d./  

96./ A burzsoá nacionallteuaról M a r3zocialieta haznfiságr61.  

Tézi1011 l959.auf;uryztun—azept®mbc}r. /UAW  lnatározsEai és  



dokumentumai 19564962. 2400/ 328.0114 
97./ Lfsd erre vMtttbNias a idspp ►ti iii ,ottsáf; ea a 4 olitikai 

i3izottitás Latár©zFat.r.+it, téziseit 1956-1940, op idézett 

kötetben* 

98./ Ld►sá példáagg ,t+enint A nrlpsetküziméKről í=8 a has:dísá€;ról 

/Koeeuth KSnyV4tiadó 19574 

99.1d T,ania# Kritikai aselagrailloot a nemzeti kérdéssel kapcso-

latban, Vita a bundieta la1tof;áar00. A nemzetköziségről 

és tuazatlrás061. Uo. 310044. 	 . 

loo./ lamina Mo.  3o.old. 

lol./ Lenin: NI  az 3..mperialisnns? /Uo. lfo-121. old./ 

102./ Leninnek a stsövo; ben mlitétt levele /4o/ 142-143. old. 

1o3./ Kádár nines  telazólaláaából az 	X1C1II.kor,,;reonzua, 

1966. 
1o4./ Lásd  erne  pild$ult Komócoin 1.o19Ii,, 	érdek éa rsemr. 

aetköt:iság /Kossuth KönJtkiadó 19664 As 	40zf ►onti 

Risotiságe Politikai Akal6ailiJán elhenenott elcíadKas. 

Xasbetis : olt3nt Misaftság, n4mzeti érdek, nemzetköziség 

,/H iits és :Awe.  l966. 9. ssért 54-4.;,2. old. / 

Csatári Déniel,! Aaseti®is és nera zetküziség,ltj*epvzabaúeAg 

1966. 238.sz. 4-5. 44, 

GstMakasir, Aesen t Al lteesnacionaliStus jaleatós% asp- 
jailacban /like ca Saw.  1966. 3.esMt 31-39.ola. 

Rényi , piilrt t)nbllóság, egység, nemzet4céizá.sé, 

hépezabaftis 1968. 14o.azám  

DLitt.  Woe  R. t Mnrxizmus és internacionalizmus 	í:s 

6soo. 1968. 5. szám 5-4o. old. 

uvári Miklóst Aasatíság és nemzetk,,zis3ég / Kossuth fOnyv— 

kiadó 194 As SUMP Központi I3izottrstíg Politikai AEcadé— 

midjáta► e1)ollsfott előadás./ 
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coniot, (leorgQB: 'z int . rm .cionalizmus és a kommunista 

pártok  nemzvti feladatai /33éke ;s 1-1zt,c. )968. 5.szám 

5-15 old. 	: 

Kádár János: 1ssatiság én internacionalizmus /K;oeeuth 

Könyvkiadó. 191184 
105./ 	Aladár: o+ec:irxisaus 416 Ilasafieftp tolgyar liu4ionülif/- 

sus kialakulása és története /oisob Niters R.Várkonyi Ag- 

nos 	tanulmányai.. Bev: Andica TrtAbe+., Kossuth Könyv- 

kisd6 1.4114 
Andica MOzsébetf ftszotiaég7l politika 4.kiad. /Szikra 

Könyvkiadó. 1949./ 
Ady Endre: A  nacionalizmus alkonya /Gasseállitotta: Koc..- 

káa &án+dors  Vezér  Erzsébet, Kossuth Könyvkiadó 1959./ 

1J6./ Példa erre SBtb, Intván: A nestsoti érzés uj tartalma ra-
war  Newset 1966• Woos. 1. 01d+./ . 

Pa►ch &l imped  P41i 1[}oieti drsiefiDk uj tartnleá,61 /Fla;=;ynr 

Nemzet  1966. 49.0z. 50114 8őtés István: A nemzeti érzés 

'  uj tartalma cimü etiklcbes / 

Pintér István: Gondolatok a nemzeti öntudatról Pártélet 

1966. 6. szám 21.26 old. 

Fehér  E. 1P41s Ails iiluziók* realitás / let  és Irotalorn 

1966. io. ss4 3. old4 . 

Molnár Erik: A nemzet i'o -alma kialakul/mához /Valós;ig 

1966. a.aslMe 1--9. old. 

if0./ Manalt *A s Vita a magyarorszáci osztslyktizdelmek.ről é3 

fügeetlenaéCi harcokról /Ko:-suth 195. Válaaz a naciona-

lizmus kéráéAében irt vitacikkekre 3o8-347 old. 

146./ Lásd ersoslosiod szellemi karnkterór61 folyó vita /Délma- 

gTarorszáG napilap 1969. ,íprili.a-nAjw-juraiva 
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j,y,./ INWIP. Qmomexád sea < i pártértekazlotónek refc3rátumn /1966.  

m.arch./  j3.old. ,/Idtt./ 

130•/ M8Or ni3. kgr. jkv. 396 old. /Iáe•/  

11:a/ iOlnár Erik: Vita a mayaroreallei oezt•'>_lyküzdelmekrál és  

!!lSBetlens6gi harcokról /Koasuth Liinyvkiadó 1965./ Idézett  

fejezet 3o8-347 old.  

112./ U«jZA+IP megyei pártértekezletén ellIMM8Pott  referátum /Sre-  

goú,1.966.novanber 4-5.m.arch./  ~j •old. 

113./ L<<sd erre  slarm-1'ngels s A Mpellmnista párt kiáltványát *e  

a Politikai bizottság 1968i aSvember 12-4 ál].áefoglaláfLt  

a pártokt  tán helyzetE•ről és esinvonala emelé3ének telaas -  

tair6l /m.arch./ 3.oid.  

114./  Időszer ideológiai és politikai problémák Csongrád ;.e.-  

yéhen /megyei, párt vb. előterjesztés 1969. rn. arch./  

13.old.  

119./ Részletesen  foglalkozik e problbmaörrel 6vári Miklóss  

Hazafiság M nemaetközi.ség • Ciaü előadásában /Id.m./  

116./ Kádár .Tánoet 1Répsrabadeág /1967. 154.szo/ 3-5.old.  

117./ Lenint A szocialista és tők ~ s állasok báltio egymás mellett  

élwshrt3l /i.ossuth Kónyvki,adb 19660/ 22.01d.  

118./ Uo. 77.old.  

119./ BZKp X.X.k;;r. jkv. /Szikra Könyvkiadó 1956./ 4o.old.  

12o./ Uo. 42.old.  
, 

121./ Uo. 43. old,  

1221/ MLAP VII. kgr. jkv. /Kossutn Könyvkiadó 196o.. Idm./ 15 old.  

123./ MOW TII I.Icgr.  j  kv. /Ko®s uth Könyvkiadó 1 j63.Idm.1'1-18 old./  

124. / MAIN ► :=X.kgr. jkv. /Ko:;auth Könyvkiló 1967.Idm, 27.o1d.  

125,/ IMP  Csonc,r.ád mefNvei  pártértekezlet reYo Atuma /1966.xdm./  

126./ Uo. 35 . old.  



127./ Lásd e t6r° 3krben r)zigQt  i József cikkét  s A  1t+Irtisrközi  

Ideológiai harc 6s  viszonyunk a polglNi ltimadalalttudo-  

a~yokhoz. /T~~.filoz.~►~~ 9( 8.5.ez./ flo5.824 old. 
~ 

128./ A r+olitit ai  Bizottság  19i6,►  ipriliŰ 2G-1. .uat irodtita az  

1Operializmus fellazitá politikája elleni ; 4Yrc néhány ;t;r-  

(Mabr6l.  /zárt anyeg/ 	)(  

129./ Utaiásszeri.ien rr,aitl s M. As  imperialie*úk fell8zitex  i tak-  

tik~  /~uLnányt:t3tat. ~r~uth Kiinyv.tiar3ó 1969./  
 

13o./ Az MOW Központi  Fsizottsá04Msk kiinduló  ir. +nyolvoi a ,r;az-  

das/tgirányitán  i randeler reforssjára. 1965. november 18 -,2o.  

/U Rearar Ssocial:.Ata Munt,áapárt hatirnzaQai és dokumontu-.  

mai 1963-1966. Idm./ 236 old.  

131./ Uo. 236. old.  

132./ Uo. 336. old.  

133./ Uo. 249. old.  

134./ Uo. 3o1. old.  . 

135./ MAP U.  kgr. jkv. /Idd./ 48.old.  

136./ Do.  49. old.  

137./ Uo. 49. old.  

138./ Uo. 49. 0140  

139./ úo. 5o. 444 . . 

14o./ Uo. 5o. old )  

141./ Uo. 53. old.  

142./ Wed erre példának a szilbiliészatban történt csöc>kerit C ot.  

143./ l,tk.os Sándors A párt politikai óe sUcrver.5 munuúja a  ;;az-  

4104gbMt /Kosauth gónyvkiatíó 1961./ Az  M. .:'LU:i' Központi ,'i-  

zotisiss Mii►ilp '  Atadbsiájbn elhangzott előad:is.  

144./ Nyers Rezsőt  Az 4 sasdeSAii mechanisms  várható társadal-

mi és pplítikai kihatáNl /Ttirs.Szeml® 1968.3.ez.7.-21.oia./  



üOltoekái Gábor: Hos►sz4At4161 'As uj gas►.ds04111 MeObani mue  

lOksttb tárAadcslll 	 ~#,t és 	i~ kilertléseti" c. c3.kkhep. 
 

A4444010011  Ssii$R 11116 	52-54.o/d.  

HR! OntsdRos 11•104143e As  uj gazdálkodási rendszor néhány  

tArqadsilia politikai ástíMáopil /Km suth Könyvkiadó,1968.  

Yonsik Gyula: Gondolatok az uj fg<azdaaAgi mechani'.mun és a  

OpltuxAli3 fejlődés viszonyának néhAn,y kérdéséről /Palác-  

.  f81fl, 19E8.2.080M/ 25-34 old.  

HegMŐs AndrAs! As  uV aaeehar.izmu2 szociológiai hatása.  
Maim  pamast 19!'►A.17?.sz./ 5.old.  

11000*/ IA001 14100blon, Huszár bort Gazdas3Ar., €srclek, erkölcs  

/YalGeág.1965.12.ez./ l-14.old.  

Kovács Fersnc s Anyagi érclekeltség és szocialista tu dat  

/rársadaLai 6s6pmle 1965.1o.azám/ 58-71.old.  

Ltlocaei Desaús Az individualizmus társadalmi gyökereirai  

/tArsadalmi .̀Ize.mle 19C6.6.szara/ lO6- ►114.old.  

/46./ T, ásd a rre 1,ilf ának t saoSiol4gí n i vitacikkek  1965-1968  kö-

zött. Iftlyéiretok és napilapok.  

167./ V l lai Gyula: Szoc  ,.a11 sta áiimtni G1.ctunk fe jlődé:3ének idő-  

sM1rü kérdései. /ilépszahnsisis 19:16 105.sz./  5-ó.old. 
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Tartral 0 mjery sók  

1./ I lószó  

?./ Levezető  

~ ./ z.fejezc, ts 1164 M uj elméleti  Is  politikai  
iiMtek harca. Tlsstázúdás  
_A part politiiisá janak érvéi,.yeeitégébea a két—  
trontGs harc azer.ape  
As eay©és*es paraszti onztály me teremtésének  
objektiv és szubjektiv teltételeiről  
A párttagok és a pártorakivúliek visazunya  

4./ Y1. fe jezet = 	politikai élc: tünk  
nehezebben r.endez<hnt5 prob3.[xm .4  
Osztályszövetség — osztályharc  
A szocialista  nemzeti egységet set;itíi ős  
nkaaúiyosó tctyozük  
Nemzeti tudati naclonAlizcaus , internaciona-
lizmus  probl/rLi 
A békés oasis  sellett élés M as imperia-
lizmus fellasitlsei taktikAjs  

5./ l.il.fejesets A gaadaság iréuyitasának uj  
rendszeréből eredő, néhAny Virseolalosn,>oli—  
tikai kérdés  
A C,razclaerig uj irányitfisi rendszerének 1968.  
évi tapésztalatairól  

Ga 41111s•0z40  
9./ ilitgastslc  

•  



B i r á l a t  

Sic lós Jánost ' Ideolót;iai-politikai életünk néhány kérdése Csongrád  

megyében 1961-1968" című doktori dolgozatáról.  

A szocializmus alapjainak megteremtésével országunk tör-

ténetében is uj fejezet kezdődött; küzdelem a szocializmus teljes  

felépitéséért. Amint erre az t' - z?'P VIII. és IX. kongresszusa is rá-

mutatott, e cél valóraváltás:óért számos uj - az előbbieknél semmi-

vel sem könnyebb, sőt némely esetben nehezebb - felad tot és prob-

lémát kell az országnak m:.goldani. A me oldásra vár_'• feladatok köziil  

egyre nagyobb sullyal kerülnek előtérbe az eszmei-ideológiai kérdé-

sek. Nem tekinthető tehát véletlennek, ho az ideoló_;iai problémák  

a szocializmus épitésénck előrehaladásával fokozottan foglalkoztatják  

a  párt-  és állami vezetést. ebben az összefüggésiben a tárgyalt munka  

több vonatkozásban is fi',elemre méltó: 1. Ha vázlatosan is, de ké-

pet  kapunk arról, bogy  milyen eszmei-ideológiai kép+_lések foglalkoz-

tatják a tárgyalt időszakban az országos vej. etést. 2. A  megye  sajá-

tosságait kiemelve cdokorba szedi azokat a problémákat, amelyek 1961-

1968 közötti években leginkább foglalkoztatják Csongrád megye veze-

tését. Elsősorban ezért tarthatjuk  szerencsésnek 3it,lós János téma-

választását.  

A szerző .Arom fejezetben - 112 oldalon - kisérelte ; egy; a  

1e,;lényegesebb  problémák felvázolását és megoldásukat, ill. azok le-

hető ségeinek bemutatását. Már az  egyes  fejezetek fő ciuei — I. Régi 

és uj elméleti és politikai nézetek harca. II. Ideoló ~ ,iai—politikai 

életünk nehezebben rendezhető 	bl émá . 
III. .rvv ...a~i. aiw.v u ~.vu ~.a1 rl~ Ál~,d G4SSC: tiV ~J.L•V (J.LCQ1i3.L 	 A  gaZ í~ aság irányits~sá- 

nak uj r•end.;zeréből eredő néhárs~y társaualompolitikai kérdés - is jel-

zik, ho a szerző kisérlete nagyrészt sikerrel járt. Nagy  érdeme a  

dolgozatnak, boÉy olyan fontos kérdéseket, mint; A kétfrontos harc, 



az egységes paraszti osztály megteremtésének  o: jektiv 62 szubjektiv 

feltételei, osztályszövetség-osztályharc, nemzeti tucat, nacionaliz-

mus és internacionalizmus, az országos egész : e beágyazva tárgyalja, 

kimutatva azonban a megyei sajátosságokat. Ho ;y ez mennyire tudatos 

volt, arra a dolgozat irója mutat rá az összegzésben: "A tan ilmány 

azzal a célzatossággal is iráeott, hogy bemutassa azt az eszmei-

politikal k.izdelaet, országos kitekintéssel és megyei hangsullyal, 

amelyet az WlzMP vivott a szocialista gazdasági és társa almi vi-

szonyok yőzelméért, a kommunista párt politikájának megértetéséért 

és elfogadtatásáért, és tüme ,mér 4: tü tár: a..almi támogatásáért." /96. 

oldal/. Term.;:szetesen ennek feltétele az országos és megyei anyagok 

me, ;felelő ismerete volt, amelyről a dolgozat ugyancsak tanuskodík. 

A szerző gazdag országos és megyei forrásanyagokra támaszkodva írta 

meg dolgozatát.zt mutatja  a dolgozat apparátusa is. 

Kétségtelen több kérdés - pl. a nacionalizmus, békés e y-

más mellett élés, stb. - részletesebben lehetett volna tárg alni. 

Killönö en az emlit ::ttek esetében a t6rténclmi előz„ményckre ia'; .yobb 

figyelmet kellett volna forditani. ° dolgozat azon4:an ebben a for-

májában is értékes, gondolatunk szerint felette van az átlagos dok-

tori értekezéseknekl Tég l emlitésre méltó még a munka szines, ele-

ven, olvasmányos stiltame 

A fentiek alapján Siklós János dolgozatát summa cum laude  

minősitéssol javaslom  elfon, adni. 

Szeged, 1969. Junius 7. 
/Dr. z ácz János/ 

tanszékvezető docens 


