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Az:if;úság és, a KISZ társadalmi szerepének alakulása 

Csongrád megyében az 1970-es évek második felében 

1.l Az  ifjúság életkörülményeinek változása 

A Magyar Szocialista Munkáspárt Csongrád megyei párt- 
értekezlete 1980. márciusában  az 1976-1980. közötti V ;  
ötéves tervidőszakot megyénk fejlődésének 1_ejazdagabb  

szakaszaként értékelte.(1).  Ez a minősítés egyformán 
érvényes a gazdaságpolitikai és a lakosság életkörülmé- 
nyeinek javítását szolgáié Célkitűzések megvalósítására. 

A pártértekezlet értékelése szerint megyénkben is elsőd-

leges gazdaságpolitikai feladat volt a népgazdasági 

egyensúly javításához való hozzájárulás, a társadalmi 

termelés területi hatékonyságának növelése, a lakosság . 

életkörülményeinek javítása, s mindez előtérbe helyezte 

az intenzív jellegű fejlesztés követelményeit. Ezekben 

az években megyénkben korszerűsödött a termelés szerke-

zete,. kiugróan nőtt a báziy'szat, a vegyipar és az ener-
giaszolgáltatás teljesítménye, és kiegyensúlyozottén 
fejlődött a mezőgazdaság. A közlekedés és a hírközlés 
területén Csongrád megye a Szegedi Északi Tisza-híddal, 
a szegedi trolibuszok járatba állításával, a TV II. 

Programja vételi lehetőségével gazdágodott. Űj áruhájak 
épültek, köztük a vidék legnagyobb alapterületű keres-
kedelmi egysége, a Szeged Nagyáruház. A tervezettnél 
több,, mintegy 24 ezer lakás épült meg, az egy főre eső 
lakossági takarékbetét állomány a legmagasabbak közé 
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tartozik az országban. Igen komoly mértékben fejlődött 

a szodiális ($14  kulturális ellátás.  340 kórházi ágy és 

220  szociális  otthoni  férőhely  létesUlt-, megépUlt 800 

bölcsödei és több mint 4800  óvodai férőhely, s ezzel az 

óVodai eildottság 92 %,0ra emelkedett. Megkezdte mdkö- 

dZsét a TV .Szegedi Körzeti st4diója, toIytatódott az 
. 	. 

.ópúpitaszeri Nemzeti  EMlékpark OPitése. FelépUlt a sPe- 

gedi sPortuszoda, a DÉLÉI) sporttelepe,  ős társadalmi 

összefogissal készUlt 01.13  tornaterem  és közel 200 sza. 

badtéri sPortP4lya. p_dinamikuS feJlődéshez érdemben 

járult,hozzá meryénk több mint. 100 ezer fős ifjúseign  

és az,élet minden  területén  4rzékeli:• is ennek eredm&  

weit. (2.) 

AZon kijelentésUnket, hogy a  megye  ifjúsága érdemben 

jdrult hozzá az elért eredményekhez, arra is alapozzuk, 

hogy a kedvezőtlen demppráfiai tendenciák ellenére a  

Jelzett időszakban növekedett a munkavállalók között a  

fiatalok részaránYa. Az. V. ötéves tervidőszakban a megye 

lakossága elérte a 461 ezret, de ezen beltil - az 1950-es 

évek népmozgalmi tendencianak következtében-az idős 

korúak  aránya 2 %-kal magasabb, a fiataloké viszont 

1,4 %-kal alacsonyabb volt az  országos  átlagnál, és 

csökkent a foglalkortatottak  száma.  A kisebb létszlimd 

foglalkortatottakon belUl viszont emelkedett a fiata-

lok aránya, s 1980-ra a 30 éven aluliaké elérte a  

33 %-oti_ sót a 35 éven  aluliak ardnya a .45 s-ot. (3.) 
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A 30 éven aluliak aránya az iparban, kereskedelemben 

és vendéglátásban megközelítette a 40 %-ot, az építő-

iparban, szállításban és a hírközlésben meg is halódta 

azt .  A hagyományosan "öregedőnek" vélt mezőgazdaságban 

is elkezdődött a  fiatalok  visszaáramlása: 1975-ben 19%, 

1980-ban 25 % volt a 30 éven aluliak részaránya. Miután° 

az egyetlen számottevő munkaerőforrást a felnövékvő 

ifjúság adta, és az új munkábalépők szakmai képzettsége 

általában magasabb, e a legkorszerűbb technikát kezelik, 

igy talán nem tűnik túlzásnak az a megállapításunk, hogy, 

a fiatalok  részesedése a javak előállításából számarányuk-

nál is magasabb! 

A megyében kialakult, előbb vázolt munkaerőhelyzet álta- 

lában.  nem .érintette hátrányosan a  Már dolgozó fiatalokat, .  

az . először munkábaállók elhelyezkedési gondjai : néhány 

'rétegnél azonban  jelentkeztek.  Á teljes foglalkoztatott- 

sag a felnövekvő generációknak is létbiztonságot terem- 

tett, néhány ipari szakmában, műszaki é$ közgazdász 

értelmiségi munkakörökben hiány is  mutatkozott. "Ugyan-

akkor állandó problémát jelentett a pályakezdő'pedagó- 
gusok jogászok, orvosok és gyógyszerészek elhelyezke- 

,déle. A pályakezdő értelmiség munkábaállását a  pályázati 
rendszer nem segítette, erősítette a protekcionizmust. 
Alapvetően elhibázott az, hogy a pályázóra mindent, a 

pályázat, kiírójára semmiféle kötélezéttséget nem hatá-
rozott meg, s a 7végzés utáni perspektíva egyáltalán 
nem kapcsolódik a tanulmányi teljesítményhez. 
A probléma kialakulásában része van a túlképzésnek, 
s annak is, hogy igen sokan kívánnak végzés után ebben 

a megyében . _elhelyezkedni.. Néhány területen gondot jelm,. 
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tett az érettségizett, szakmával nem rendelkező - és 

fizikai munkát nem vállaló - lányok munkába állása is. 

Az ifjúság életkörülményeiben minőségi változás az 

ifjúságpolitikai.céld objektumok területén következett  

be_ Ezekben az években épült fel a  szegedi,  a szentesi 

és a csongrádi ifjúsági ház .,  kialakították a régi já-
rási hivatalbók a marói úttörőházat. Bővítették a már- 

télyi ifjúsági és a balatonszárszói úttörőtábort. Meg-

épült az új KISZ-iskola, a DÉLÉP ifjúsági klubja. Az 

Ifjúságpolitikai célú beruházások értéke megközelítette 
a 200 millió forintot. Nem ilyen kedvező a kék az okta-

tás területén.  Igaz ,, hogy megépült 294 általános isko-

lai tanterem, de meg is szűnt 160, s emiatt, valamint 

a demográfiai mozgás következtében a tantermek zsúfol-
tak voltak,: több műszakban folyt .a tanítás. 48 közép- 

iskolai ée 8 szakmunkásképző osztályterem létesült. 

A felsőoktatási intézmények közül a József Attila Tu-

dományegyetemen és a  Szegedi  Orvostudományi Egyetemen 

törtértek jelentős beruházások, de itt is és aa főis-
kolákon is igen sok szükséges és régóta húzód6 fejlesz-
tés maradt el. Feszítővé váltak az egyetemi,. főiskolai 

kollégiumi ellátás gondjai, és súlyosbodott az időszak , 

végére a gyermekétkeztetés helyzete. A fiatalok élét  

körülményeit,. életszínvonalát befolyásoló tényezők 

közül .nagy,fi velem irányult a lakáshelyzet jjavítására.  

A lakásépítési tervek túlteljesítése ellenére sem 

csökkent - különösen Szegeden - a lakásigénylők száma, 
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az ifjúság körében a lakáshozjutás előrendú társadalmi 

kérdéssé vált. Az V. ötéves tervidőszakban komoly erő- 

feszítések történtek a fiatalok lakásgondjainak enyhí-

tésére. Megyénkben öt év átlagában a tanácsi elosztású 

lakások. 47 %-át fiatalok kapták,. s ez magasabb volt ., 

mint az igénylők közötti arányuk (44 %). A vállalati, 

szövetkezeti, intézményi támogatások több mint fele 

fiatalokhoz került ,, de ezeknek a támogatásoknak az össze- 

ge és az . értéke is csökkenő tendenciát mutatott. A sze-

gedi garzonházak lakásainak 80 %-iban fiatalok jutottak 

átmeneti otthonhoz. Mindezek ellenére a fiatalok között  

a lakáskérdés feszültségei nem csökkentek,  s  .néhány ré- .. 

tegben különösen élesen vetődött fel,.  E gondok máskép-

pen  jelentkeztek területenként is. A legtöbb fiatal . 

Szegeden várt lakásra, itt a legkiterjedtebb az albér- 

let 'és az albérleti uzsora is. A megye mécs városaiban 

2-5 év alatt realitássá vált a fiatalok lakáshoz jutása. 

A közhiedelemmel ellentétben a falun élő fiatalok pénz-

hiánnyal, kivitelezők hiányával küzdöttek,, s ekkor 

még hátz1 9s volt számukra a hitelfeltétel és a szo-

ciálpolitikai támogatás is. Különösen rossz volt a 

pályakezdő diplomások, az egyedülélők, a munkásszállá- . 

ban lakók lakáshoz .jutási, esélye. . Az  V.  Ötéves terv-

időszakban elért_ tagadhatatlan eredmények nem csökken- 

tették a fiatal lakásigénylők jogos türelmetlenségét 
és sokszor elkeseredettségét. . 



2./ A.KISZ -szel szemben támasztott társadalmi.elwárások 

alakulása  

1981. május 31-én a Magyar Kommunista Ifjúsági Szö- 
vétség XI. kongresszusa elfogadta a KISZ új szervezeti 

.szabályzatát, amely á következő mondatokkal kezdődik: 
"A Magyar Kommunista Ifjúsági Szövetség (KISZ) a Magyar 
Szocialista. Munkáspárt ifjúsági szövetsége,. a magyar 
ifjúság önkéntes politikai tömegszervezete. Hivatása, 

hogy tagjait a marxizmus-leninizmus szellemében nevelje, 
az ifjúság körében hirdesse a párt politikáját, vállal-
jon részt annak aiakitásában és dolgozzon  megvalósításá-
ért„ vegyen részt a párt utánpótlásának nevelésében, 
tagságát és az egész magyar ifjúságot mozgósítsa a 
fejlett .szocialista társadalom építésére ős védelmére,. 

hazafias és internacionalista kötelezettségeinek telje-
sítésére,,. képviselje és védje a fiatalok érdekeit." (4.) 

Azért tartottuk szükségesnek teljes egészében idézni 

a KISZ hivatását megfogalmazó bekezdést,, mert ebből a 

komplex feladatból az csendül ki, hogy itt egv._ a..tár-

sadalmi-politikai mechanizmus. teljes 6rtékő,.felnőtt-

ként kezelt, partneri viszonyra jogot formáló szerve-  

zetről van szó.  Ennek kialakulását a pár-t ifjúságpoli-

tikai határozata egyik igen fontos eredményeként érté- 

kelhetjük, különösen akkor, ha a KISZ társadalmi funk-

cióinak történelmi fejlődését végigkövetjük. Megalaku-

lásakor a Magyar Kommunista Ifjúsági Szövetségnek 	. 



? •- 

mindenekelőtt az volt a történelmi hivatása, hogy az 
MSZII1P ideológiáját, . politikáját közvetítse a fiatalok 
felé és mozgósítson azok megvalósítására. A szocialista 
konszolidáció előrehaladása eredményeként bővülhetett 

ez az ifjúság véleményének, .problémáinak a párt felé 

történő viszonttolmácsolásával, majd az 1971-es Ifjú_ 

sagi Törvény már egy kiterjedtebb társadalmi funkciót 
deklarált: 

f"A KISZ jogosult: 

a./ az ifjúságot az állami szervek, a szövetkezetek, 
valamint a társadalmi szervezetek előtt képviselni, 

b./ az ifjúság munkakörülményeinek, múvelődésének 
és sportolásának továbbfejlesztését, szociális 

helyzetének javítását kezdeményezni; 

c./ az ifjúság érdekeit és törvényes jogait védeni, . 

az ezeket sértő intézkedések ellen fellépni; . 

d./ az ifjúságot érintő rendelkezések és intézkedé-
sek esetén a jogszabályokban meghatározott ecet- 
értési jogot gyakorolni." (5.) . 

Az MSZMP XII. kongresszusa által 1980-ban deklarált 

U.  olitikaalakító funkció"  azonban már az előbbieknél . 

is többet jélentett. Ebben a minőségében a KISZ-re a párt 
már nemcsak-a politika közvetítőjére, a megvalósításra 



mozgósító ifjúsági szervezetre tekint, hanem olyan szer-

vezetként kezeli, amelz részese a döntések előkészítése,  

a döntések meghozatala, és a..végrehaítás teljes folyama-

ténak. 

A KISZ társadalmi funkciói gazdagodásának sok összetevő-
]e van. Mi ezek közül kettőt kívánunk kiemelni. Az egyik: 

e 
az ifjúság egyre döntőbb mértékben részesedik az anyagi 
javak előállításából (ennek Csongrád megyei arányáról az 
előzőekben már szóltunk). A másik: a Magyar Szocialista 
Murk4spárt ezzel a felfogásával a proletárdiktatúra bázi-

sét, a szocialista társadalom építéséért felelősséget 

vállalók táborát kívánta szélesíteni. 

E"olitkaaiakító" funkció igen  komoly felelősséget.  
feladatot -és néh4v esetben súlyos terhet jelentett az  

elmúlt években Csongrád megye KISZ szervezetei és szer. 

vei.részére..  A területi, Uzemi, szövetkezeti és intéz- 

mányi KISZ-bizottságok képviseleti tevékenysége rend 

kívüli. mértékben kiszélesedett. A vizsgált időszak 
végére nemcsak a párt, állami és társadalmi szervek 
választott te,stileteiben,hanem a különböző állandó és 
alkalmi munkabizottságokban is gyakorlattá vált a 

KISZ-es képviselet. Általános lett a KISZ-szervek be-

vonása a tervező, előkészítő tevékenységbe (VI.  ötéves 

területi tervek, településfejlesztési tervek, tanács-
rendeletek és más határozatok előzetes véleményezése, 
stb.). Különösen nagy lehetőségeket kaptak az egyetemi-

főiskolai KISZ-bizottságok (az új ösztöndíj-rendelet 
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előkészítése,, a felsőoktatás távlati f ej Teszt é$e 

koncepciójának véleményezése, stb.): és mindenekelőtt 

a területi KISZ bizottságok. A KISZ szervei lelkese-

déssel és elhatározottsággal éltek az új lehetőségek- 
kel, rengeteget dolgoztak,de ebben a folyamatban gyak- 
ran került felszínre két komoly probléma: a KISZ-nek 
ehhez a feladathoz nincs elegendő felkészült kádere 
és a szakszerűség sok esetben hagyott kívánni valót 
maga után. Ugyancsak e folyamat részeként volt érzékel-
hető az a következmény, hogy az idő- ős munka.gényea 

képviseleti, véleményező tevékenység a KISZ-tagság kö- 

rében végzett munka rovására ment, a KISZ-bizottságok 

nem találták meg a helyes arányokat, s néhány ,területen 

bekövetkezett a vezetők és a tagság kapcsolatának lazu- 

lása, s helyenként az elszakadása. A h iányos információk 
és a visszacsatolás gyakori elmaradása miatt a KISZ-tag-
ság széles tömegei a "politikaalakítt"  funkció érvénye- 

süléséből kevesebbet érzékeltek, mint a párt, állami 

ős társadalmi szervek. 

A  Kommunista Ifjúsági Szövetség természetesen ezek.' 

ben az években is gyakorolta klasszikus funkcióit; . 

a nevelést ., a mozgósítást, :az érdekképviseletet ős  

érdekvédelmet.  A KISZ tevékenységében = népgazdasági . 

helyzetünkből adódóan  is - előtérbe került a gazdálko-

dás folyamataiba történő bekapcsolódás, a gazdaság-

politikai feladatok megvalósításának mozgalmi eszkö-
zökkel történő segítése. Állandó elemévé vált a  
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mozgalmi  munkának a foglalkozáspolitikai és munkaerő-
gazdálkodási kérdésekkel valótörődés, az előzőnél első- 
sorban a jelzések megtétele az illetékes szervek felé;, 
az utóbbinál, .konkrét bekapcsolódás a fiatal dolgozók . 

továbbképzésébe, a munkaeróátcsoportostások előkészí- 

tésébe. Az egyetemi, főiskolai KISZ-szervezetekben 

általánossá vált az oktatáspolitikai kérdésekkel való 
foglalkozás. A.KISZ-szervek és szervezetek .folyama-
tosan - bár váltakozó sznvonalon - ellátták a fiatalok 
érdekeinek képviseletét, és védelmét. E funkció.gyakor- 
lásával szemben az 1970-es évek végén,: az 1980-as évek 
elején az ifjúság eges rétegei fokozott elvárásokat 
támasztottak a KISZ iránt. Az érdekfeltáró, érdekOgyez- 
tető, érdekképviseleti,- érdekvédelmi tevékenység erő- 

teljesen a középpontba.kerü];t; sőt néhány szervezetnél 
más funkciók rovására el is túlozták azt. 

A KISZ .le.font .osabb feladata, az 1970-es években is .a  

felnövekvő ifjúság szocialista szellemű ,nevelése.-  a 

cselekedtető politizálás feltételeinek megteremtése 

volt. E folyamatban meg kellett küzdeni a "szocialjz„ 

musba való beleszületés" minden előnyével és teher-

tételével. Ezekben az években vált élesen nyilvánvalö- 

vá. történelemoktatásunk gyengesége, a fiatalok nagy 

x4ezénél a történelmi szemlélet és társadalomismeret 

hiánya, kis részénél a szocialista értékrend zavara. 



A neveltimunkától, a politikai cselekvések során  szer- 

zett tapasztalatoktól,  a  tudatossá  váló megnYilvánulá-
soktól elválaszthatatlan feladata, megtisztelő megb-

zatása a KISZ-nek a párt utánpótldsának nevelése. Az 

MSZMP  XI. kongresszusán, 1975-ben ez így kerUlt meg-

fogalmazásra: "A Kommunista 	Szövetségben dol- 

gozó POrttagok és a  pártszervezetek  céltudatosan készit-

sék fel a legjobb fiatalokat a Pártba való belépésre. 

A KISZ az ifJúsági vezetők és aktívák tervszerű nevelő-

sével váljék a ,párt egyik lezfontosabb utánpótlisi  

forrásOvá."  (6.) 

Tanulmigyunkban arra kivinunk választ adni, hogy hogyan 

feleltek meg  ennek  a feladatnak 1975-F1978. között a 

Csongrád  megyei KISZ-bzervezetek, s e tevékenységUkkal 

hogyan befolYásolták a Magyar Szocialista Munkáspárt 

összetételének alakuldsát. 
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II . 

az ifjúsd.gi• szövetsőg feladatai a  fiatalok  párttaggá  

nevelésében. 

14 A tagfelvételt  a párt taglétsziminak 	összetőte- 

lének kérdése 

Mir a marxizmus-leninizmus klasqzikutai is felismer-

ték, hogy a párt taglétszámával4 összetételével, a tag-

felvételi követelményekkel 68 szervezeti  eljárásokkal  
összefüggő kérdések tisztázása döntő hatással van a 

párt Poiitikájának kialakitására, az élosaPat jelleg 

érvénYesülésére ős a part cselekvési képeSségére is. 

Marx ős Engels több múviikben  (különösen a "Kommunisták 

Szövetsége szervezeti szabályzatában" és a "Nemzetközi 

Munkásszövetség szervezeti szabályzatában") igen szigo-

rd elvek alapján határozták  meg a szervez9thez tartozás  

feltételeiti,  a tagfelvételt például egyhangú szavazás-

hoz kötötték. A  párthoz  való tartozás, a tagfelvétel 
elméletének marxista továbbfejlesztésében is döntő ér-

demei vannak Leninnek, aki az OSZDMP II. kongresszusát 

megelőző időszakban ős  magán  a kongresszuson is - 

Trockijjal, Martovval és másokkal folnatott - rendki-

vül saes vitában fogalmazta meg a párthoz  tartozás  

követelményeit. Az OSZDMP II. kongresszusin elfogadott  

határozat végül is kimondta: "A part tagjának számít  



. 	. 
mlndenki. aki elfogadja a ]pairt program4át, anyagilag 

IgEPW411.A-Ort°t  ésazen163-eamul  
a ydrt valamelyik szeivezetében." Lenin különböző 

műveiben kifejtette a tágfelvétel általinos elveit. 

Ezek: 

- a tagfelvételnek szolgálnia kell a  párt élcsapat 

és munkás jellegének fejlesztését; 

. biztosítapia kellpolitikai oélkitűzés4nek meglr 

valósítását; 

szervezetileg is erősiteni kell a pártszervezetet 

és a Pártot 

a part összetételét ttldatosan, a párt Politikájának 

és  tagfelvételi  elveinek alaPJan szabálYozni kell. 

(7.) 

Lenin a - tagfelv6telt elveken tül igen sokat foglalko-
zott a felvétel szabálYaival és eljárasi kérdésekkel. 

fa: az önkéntesség értelmezésével, az előzetes felké-

szítéssel és a felkészültség bizonyításával t  a felr 

vételi eljárásokkal, az ajánlókkal és azok felelősség6vel. 

Marx, Engels és Lenin megkülönböztetett figYelmét a 
párthoz  való  tartozás  kritériumaira, a felvétel köve-

telménYeire igazolják azok a történelmi taPa4ztalatok• 

amelyek azt hizonyítják hogy a tagfelvétel követelmé- 
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nyeinek tartős .elhenragolásá káros hatássai 'vari a '  

pártfegyelemre. .a demokratikus  centralizmus érvén;té-  

sülésére és végső soron  a  páxt emvségéré is.  

,A követelmények': a .pár t.. taglétszámának és összetételé-

nek kérdése fokozott : jelentőséggel vetődik fel. a '.szoci-

alista épitte..időszakában,  a moverAsosztály és annak  

vezető pártja hatalomra jutása után. Továbbra is érvé-

nyesek a tagfelvétel lentni  elvei, a fejlődé$'sorári  

ezek ugyanakkor kiegésziilnek,a s általánosan jellemző  

a követelmények fokozódása.  Ez tükröződik az MSZMP XI.  

kongresszusán elfogadott szervezeti szabályzaatbari,j  

amely leszögezi, hogy az MSZMP tagja lehet:  

- aki 18 . életévét betöltötte,  
.•

. 	 ,... 	 ~ 

- tnagáévá teszi a marz~:sta~►len3na ~:sta eszméket, el-  .. 

fogadja a párt politikáját ,,: irányvonalát, szerve-  

zeti szabályzatát és önzetleniál küzd valóra  vál- 

tásukért;  

• erkölcsileg,; politikailag feddhetetle n , szocialista  

módon él,_ munkája, magatartásá, társadalmi tevé-  

kegysége alapján megbecsülést élvez; , 

- rendszeresen részt vesz a párt valamelyik-alap-  

szervezetének munkájában, f izeti .a tagsági díjat." ' 

(8.) 	 -  
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A XI. kongresszuson megfogalmazott  követelmények  közül 

hangsúlyosan új elem a korábbi időszakhOi képest a poli.4 

ti:ka valóra váltását szolgái6 önzetlen küzdés és a poli-

tikai feddhetetlenség. Az előbbi magában hordja, hogy 

nem elegendő csak  ismerni,  érteni éa egYetőrteni a  párt  

politikájáva4 haneM vitdk esetén a konflikAUSekat is 

vállalva  kell harcolni =flak  érvényre  juttatásáért. 

A politikat feddhetetlenség több,. mint az  erkölcsi  fedd-

hetetlenség. Nemcsak azt feltételezit hegY a  Párttag#,  

nak Jelentkezó nem került összetitközésbe a törvénnyel, 

de azt is, hOgY Példamutató, hogy nines kétféle véle-

ménye a  politikai  kérdésekről, nem tanusitott semmi-

lyen körülménYek között sem szociaiistaellenes maga-

tartást. Az MS= XI. kongresszusát követően az  MSZMP  

Politikai Bizottsága 1975.  szeptemberében  úgY'döntött, 

hogy a felvételre Jelentkezőknek részt kell vennitik 

egy olyan előzetes felkészítésben, amelYnek során meg-

ismerkednek a párttagság követelménYeivel, a szervezeti --  

szabilyzattal, a Part  politikájának  elvi 60  gyakorlati  

kérdéseivel. Ez a határozat is egyértelmúen a követel-

may& fokozását szolgálja. 

A párthoz való tartozás, a tagfelvételi követelmé-

nyek elveinek a körülményekhez és a feladatokhoz való 

folyamatos  alkalmazásán túl a Pirtépítő munka rendkívül  

fontos eleme a párt taglétszámának és  összetételének  

alakulása.  Mindkettőre egyformán érvényes, hogy ezeket 

a Politikai feladatokkal összhangban, a párt minőségi 
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fejlesztésőnek alárendelten kell megitőlni, ós gondot 

kell fordítani tudatos szabályozásukra. Az 1970-es évek-

ben a Magyar Szocialista.  Munkáspárt megkülönböztetett  

figyelmet forditott a párt taglótszáma ós összetőtele'.  

alakulisdnak elemzésére.  A XI. és XII. kongresszus doku-

mentumain  túl  1972. novemberében a Központi  Bizottság  

és a Politikai Bizottság is foglalkozott e kérddsekkel, 

majd 1974. Aniusában a Politikai Bizottság  visszatért  

hatdrozatok végrehajtásának tapasztalataira ős a to-

vábbi feladatokra. Makin értékelte a KB  Titkársága  1978. 

decemberében  az egZetemi és  főiskolai  hallgatók között 
végzett  tegfelvóteli tevékewsóget. A taglótszőm ós az 

• összetőtel kőrdőseivel törtőnó rendszeres :oglalkozást 

mindenképpen  indokolták azok a tendenciák, amelyek 

1957. óta pártunkban őrvénYesUltek. 

A Politikai Bizottsig 1972. november 21-i  elemzése  

szerint "a taglőtsZám növekedése mértéke SzemPontjaból 

az 1957 decembertől a X. kongresszusig tartó  időszak  

kót szakaszra osztható: az 1958-1961-ea ős az 1962- 

1970-es ővekre." Az 458-1961-es időszakban  a part 

taglétezdma gY6r4an, .évi 7 %-kal növekedett. A tag- . 

felvételeknól  erőteljes osztálypolitika  érvénYesülte 

ezt Jelzi a differenciált tagJelöltségi id& is. A mun-

kds-paraszt P ráttagok száma nőtt, a párton belUli ard. 

ayuk lényegőben változatlan maradt. Az 1962-1970-es 

időszakban  a növekedés üteme mórséklődötti évente 
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átlagosan 3,5 %-os volt. Amennyiségi növekedés he- 

lyett a párt központi szervei ekkor már a minőségi kö-

vetelményekre irányították a figyelmet . . Ebben az sem 

jelentett visszalépést., hogy 1966-ban eltörölték a tag- 

jelöltséget. A Párt tagságán belül az 1957-1970. közötti 
években a fizikai dolgozók aránya 6,6 %-kal csökkent, . 

míg a szellemi dolgozóké 4,,6 %-kal ős a nyugdíjas  párt-
tagok aranya 9,2 %-kal emelkedett .. (9.) 

Az MSZMP X. kongresszusa 1970-ben a következőket hatá- 
rozta meg: "A pártépítés során ezután is az a feladat , , . 

hogy a munkában élenjáró fizikai és szellemi dolgozók 

köréből nyerjünk új harcosokat. Megkülönböztetett figyel- 
met kell fordítani a párt munkásfellegének erősítépére.  

ipari munkások ős más fizikai dolgozók legjobbjainak 
kommunistává nevelésére ős a. pártba való felvételére. . 
Erősíteni kell a nők és a fiatal nemzedék soraiban fo-
lyó pártépítő munkát is." A X. kongresszust követő 
időszakban a párttagság növekedési üteme lényegesen meg-, 
gyorsult, eközben kismértékben növekedett ugyan a nők 
aránya és 1 évvel csökkent az átlagéletkor ., de 2.1 %-kal  

csökkent _a munkások aránya. Az indokolatlanul gyors 
növekedés (409 %) és a munkásság csökkenésének megállí-
tására az MSZMP Központi Bizottsága a következő hatá-

rozatot hozta-1982.. novemberében: "A Pártnak ma.- 

kereken - háromnegyed millió tagja van, s a továbbiak- 
ban nem számszerűleg, hanem politikailag kell erősöd- 
nie. Ezért a párttagságnál fokozott mértékben meg 
kell követelni a szervezeti szabályzat szerinti maga-
tartást ., a kommunista példamutatást ., az igényességet 



a munkában; Az új tagok felvételénél szigortani kell 

a felvételi normákét, s a tagfelvételnek olyan szabályo-

zását kell kidolgozni, amelynek eredményeként évente 

az új párttagok száma országosam nem haladja meg az 

össztagiétszám 3 %-át. Ezen belül főképpen az arra érde-

mes és alkalmas munkásokat, szövetkezeti parasztokat, 

maszaki értelmiségieket ős fiatalokat kell felvenni a 

tagság soraiba." (10.) A határozat kapcán az MSZMP köz-

ponti szervei adminisztratív intézkedésekkel korlátoz-

ták a tagfelvétel itemét a területi pártbizottságok 

részére felvételi keretszámokat határoztak meg. Ezt a kor-

látozást az MSZMP XI. kongresszusa oldotta-fel 1975-ben. 

Az MSZMP XI. kongresszusán a Központi Bizottság a követ- 

Mezőket jelentette: "A .párt - . létszámát és . szociális össze-

tételét tekintve egészségesen fejlődött. A pártnak a 

X. kongresszus idején kereken 662 000 tagja volt, 1974 . 

december 31-én a taglétszám 754 000 volt. Ez kifejezi 

pártunk élcsapat= és tömegpárt-jellegét, társadalmunk 

fejlettségét. A Központi Bizottság intézkedéseinek ha-

tására javult a tagfelvételi munka, növekedett a párt- 

banr a termelősben közvetlenül résztvevő, mindenekelőtt 

a nagyüzemi munkások aránya." (11.) A kongresszus be- 

vezette a tagfelvételi előkészítést, határozott a pár-- 

ton belüli tagkönyvcseréről, a szervezeti szabályzat 

pedig megfogalmazta a politikai feddhetetlenségkövetel-

ményét.lulsiarho iniztratív, 
szabályozást egyre inkább a. politikai eszközökkel tör-

ténő szabálYozás váltotta fel.  A hozott határozatok és 
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a politikai 'szabályozás helyeeeégét bizonyítja Q Köz=  

	

. 	.. 	. 	.., 	. 	..... 	... 	......  
~ponti Bizottság, jelentése  a XiZ ~. koz gréseZusmak: "... a  

"beszáanolási időszakban a '.párt' belaó élete egészségesen  

fejlődött; tagiétszámá növekedett,:szervezettségetrő-  

Aeödött,. jelentősen .emelkedett . a .párttagság eszmei ,, poli- 

szakmai és általáuQé .:núveitsége." (12.)  

 

bau_vizs  lt.l  1. 8 
 közötti időszakban  .  

A t'- o ttlu._  ~ 

82. ,érvénkes -kirthatárOzatOk a . t~i~felvéte~,  ;é~. ősszet.étei  

kérédésben az alábbi legfontosabb ,  követelm:ézreket f.ogaa.7.-  

Mazt€ik Meg  (ezeket 1980 -►ban az MSULP Xii: kongresszusa  

is 'megerősítette): 	 . 	 . 

, A tagfelvétel mértékét,; , a párt évente 3 v=os átla- 

gos növekedési ütemtét  politikai eszközökkel és  

nem .adminisztratív intézkedésekkel és korlátozás-  

sal kell .  biztosítani. 	 . 

-Az utánpótlas nevelése  differenciált legyén. A  

termelőüzemekben  m»nlkásosztály és a múszaki  

értelmiség,,, a hivatalokban,. _intézményekben e.2  

értelmiség sorsib4l kerüljön sor az 44  tQgfei.  

vételekre.  

Kiemelt figyelem irányuljon a fiatalok ' párttaggá  

nevelésére,: mindenekelőtt a munkásfiatalok és az  

egyetem, főiskolai hallgatók között. Nö®eln3 kell  

a 38-26 éves korban pártba lépők számát. Az összes  

felvételen belül a fiatalok aránya - ar~ta ere e rel a 2/3-os  

aranyt.  
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Javitani kell a nők közötti  tagfelvételi  munkát, 

a nők tagfelvételi ardnya érje el az 1/3-os ardnyt. 

Altalánosad kell tenni a taggelvétel előtti céltuda-

too t  szervezett foglalkoziat, s biztosítani kell, 

bogy ez a törődés ne fejeződjön be a felvótelkpr. 

röveint kell az ajánlók felelősségét. 

2./ A KISZ 'helye. szerepe a párttaggá nevelésben 

"A kommunista  ifjúsági  mozgalom több mint fél évszá-

zada a ;Art  hűséges  haroostársa és utánpótlásának neve-

lőjeli állapította meg az WZMP XI. kongreeszusán el. 
fogadott  hosszú távú  programnyilatkozat, majd ígY fo-

galmazott: "A  fejlett  szocialista társadalom 6Pítésé-

nek  feladata  azt igényli, hogy az idősebb kommunisták 

8egits6gdvel, a KISZ.g.tagok jő példájukkal és meggyőző.. 

déeükkel az egősz magyar ifjúSágot nevel4ék az orszdg 
awad6rt és sajdt JövőJükértérzett felelőSégre, szo- 

cialista erkölcsre 40.igetinOdra. , 1f311  nemzedéktink mind 

nagYobb része váljék táraadalmunk tudatos éPítőJ6v6, 

a legjobb KISZ-tagok  pedig  a Part  tagjaivá."  

Ezekből a  megállapításokból  6a feladatokből  egyértelműen  
kiderül, hogy a Part az ifjúságot és a KISZ-t lexfonto- 

AkLailaitatILAWARWLIatialsk4s fokozott artElk 
ben  számít  a  KISZ  párttaggá nevelő munkájdra. Az ifJús,  

edgi szövetséggel, a fiatalokkal kaPcsolatos bizalom 
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megnyilvánult abban is, hogy 1966-ban az MSZMP IX.  

kongresszusa megadta a KISZ alapszervezeteknek az  

egyik ajánló jogát, majd az MSZMP X. ' kongresszusa 1970-  

ben 18. évre szállította le a párttagfelvétel korba-  

tárát. "A 'magyar kommunista ifjúsági mozgalom hat évti-

zedes történelMe saranmindig a párttól kapott .elsőszámú  

feladatának tekintette. _.hógy legjobbjait kommunistává ne-  

we de._ Ezt a hagyományt megalakulása óta folytatta ja _a  

KISZ." (13.)  

Az előzőekben vázoltakból ktűnik, . 'hogy  'a  párt igénY-

li t  hogy minél több f i4tai kerüljön sorai közé, a  

KTSZ' pedig alapvető feladatának tekinti ennek teljem-  

tétiét. E kölcsönösen elfogadott és deklarált szándék  

megvalósítására irányulá'tévéke  nyess ~orán.mis és  más  

a felelőssége és feladata is  a két.azervézetnek. A közös  

felelősség elismerése mellett a pártépítésben elsősor-

ban  a pártszervezeteké a felelősség. "Félreérthetetle-

nül és egyértelmden kimondhatjuki a kommúnistává neve-

lés ős a . párttagfelvátel _ éhész_ folyamatának ,irányítása,  

kézbentartása elsődlegesen a  pártszervek feladata.  Tehát  

olyan közös felelősségről és munkáról van szd, amelyben  

a pártszervezetek felelőssége a domináló, ►i amelyben a  

KISZ lehetőségeit meghatározza a párt segítése." (14.)  

Igen nagy hatással van  ennek  a lehetőségnek az alakulá-

sára a párt és KISZ'alapézervézetek konkrét: kapcsolata.  

Nehéz azt elképzelni, hogy ótt, ahól é. párt és  KTSZ- 

szervezetek egyuttmúködése nem rendszeres, a pártirányi. 
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,t4s elvei és módszerei nem érvényestilnek, megfelelő 

lenne a KISZ párttaggá nevelő  tevékenYsége. E kapcsolat-

rendszerbeu különleges felelősséggel bírnak azok a 

fiatal parttagok, akik a KISZ-ben teljesítik pirtmeg-

bizatásukat. Segítségükkel nem kívülról,  vagy  felülről t  
hOnem belülről valósitható meg a differenciált pirtiri-
nyítás. A KISZfelelőSségeésfeladata abban 02. hogY  

nevelőmunkitla'révén minél több'fiatal,vállon  alkalmassá  
a pérttagságra, s mina több_fiatalban alakulJon ki a  

sdithoz tartozás igénye.  Ez Csak  egy  hOsszabb időszak 

formáló tevékenraégdnek eredmfte léhet, amelyben nem is 

egyedüli tényező  az  ifiúsdgi szervezet. Közrejátazik eb- 

ben a osalddi indíttatási  az iskola  s munkahelyi tapasz. 

talatok, a mozgalomban szerzett  élmények.  Gyakran döntő. 

en befOIrdsoló az4  amit a fiatal a Baja,  szűkebb  kör. 

.nyezetében tevékenftedő PArttagok munkágban és magatar-

tdadban  tapasztal.  A  KISZ-ben  nines  egy  kUlon Pdrttaggd 
nevelő  munka, az if3úsági szdvatség egész teVékenységének 
hatásfoka együttesen Min -0i el, hogy hogyan tud  megfelelni  

ennek aP. 04r/04 4.,e1S4st4nSk• 

A KISZ Pirttaggá nevelő tavékenységével  kapcsolatos  igé. 

nYeket -sok;mds  politikai,  tOsadalmi us@zsteinlvel 
egrUtt növeli az a tény, hogy mg 1975-ben 12,4 % volt 
az  MSZMP  tagjai között a 30 dven 	ardnya, 1980"ra 
9,2 %.ra c8 cent. A párttagság dtlagéletkora ez idő 

alatt 44 évről 45,5 évre emelkedett. Mindez annak elle. 
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nére következett bey,  hogY a jelzett időszakban a pártba 

felvettek 60 ,3 %ia fiatal volt . , . és 51,8  %-a a KISZ tag- 

jai kiizü]. kerűilt ki. (15.) 
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A pirttagfelvételek és a pdrt szervezeti helyzetének 

rád .me 	az3L2/ cözötti  években  

A párt összetételéve4 a tagfelvételi munkával kap-
csolatos elvi, általános érvénya követelméllyeket tanul-' 
mányunk előző fejezetében vizsgáltuk. EgY-egY közigazga' 
142120meiggia12211112ailtell4nos  alapelveken  túl  a fela.  

datokat és a lehetősé eket is befol ásolta a terület te-
ie2ülésszerkezete. a gazdaság szerkezete és fellett-

sége a lakosság kor. és nem szerinti összetétele is.  

Nem kívánjuk Csongrdd megYe  valamennyi  jellemzőjét be- 

mutatni, de szükségesnek tartunk megemlíteni néhány olyan 

sajátos körülménYt, amelrakhbef olyisolták a pártéPítő 

munkát a vizsgált időszakban is: 

a./ Csongrád megye az _ország legvárosiasabb megyép.  
a lakossig 68 %-a városban 61. Ez a párttagság el- . 

helYezkedésére is kihat, 1978-ban a tagsdg 79 %-a 

városi  alapszervezet tagja. Még döntőbb ez a té-

nyező az  ifjúsági  szérvezet esetábeur a KISZ-ta-

gok 90 %-a virosban volt  tagja  a Kommunista IfJ11,. 

sági  Szövetségnek. 

b./ Történelmi okok -is hozzálárultak ahhoz ,  hogY me- , 

sYénkben volt liosszd időn .keresztül.legmagásabb  

a pirttaggig.Atlagéletkora  (1975-ben  45,2 évt. as 
országos átlag ekkor 44,0 0v). A felszabadulás 
előtti erős  munkásmozgalom 04 "Viharsarok"-i  



agrárszooialista mozgalom hatására sokan kerültek 

közel a párthoz. Hazánk felszabaditását itt kezdte 

meg a-Vörös . Hadsereg, 3=0' 1944. szePtember-október 

hónapokban itt alakultak meg elsők között a lelelis 

pártszervezetek. 19784.ban 176 26 felszabadulás 

előtti, Szocialista.Hazáért trdeméremmel kitun-
tetett párttag volt a mogyében. Az 1944-45.‚ben 
pártba ldpettek aránya 8,4 .% (országosan 	%). 

A Párttagság nagyfoka bregedése Parancsolóan  vetet- 
te  fe1 a fiatalok erőteljesebb, számban da szinvo 
nalban is eredményesebb párttaggá nevelését és part-

tagfelvételdt. 

c./ 

épitésre is .kihat.  A város délkelet‚Aagyarország 

politikai, gazdaságio kulturális Ós  tudománYos 

közPontja: Szeged hagyományosan feJlett textil-

ipara, eaelmiszeriparamellett Új iparágak nőttek 

ki (olajiPar, kábelgYártás, vegyipar)4 s - itt is 

megerősödött 'a nagyüzemi munkásosztály. A regio-

ndlis feladatokat is ellátó tudományos kutató-

intézetekben és felsőoktatási intézményekben 

nagy szám4 értelmiség alkot. A 6 felsőoktatási 

intézményben több mint hatezer nappali tagozatos 

hallgató tanul. Ezek la körülmények döntően befo-

lYásolták a tagfelvételek és a párttagság Booze.. 

tételének  alakulását. 
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d./ Csongrid megyében a munkavállaldei korban lévő  

nők 75 yo-a. dolgozik (országosan 70 %). Hagyomá-

nyosan fejlett az elsősorban nőket foglalkortató 

könnyűipar, élelmiszeripar. Sok nőt  foglalkoztat  

a mezőgazdaság, és a felsőoktatási intézmények 

Profiljainak megfelelően  (nagyarányú  a Pedagógus-
képzás) a hallgatók többsége nő. Ezek következté-

ben a nők között végzett közéleti, párttaggi  nevem 

lő  tevékenység  feltételei jók, ez tükröződöti a 

párttagságon belüli arányukban is(1978-ban 32,3 %, 

amely 4 %-kal volt magasabb az  országos  átlagnál). 

• 
megyeink  KISZ-tagságán  beltil a lányok, a fiatalasszo-

nYok többségben voltak (51,4 %, az országos arány 

46,9 %), s ez tovább JaVitotta a  nők párttaggá  ue-

velésének lehetőségeit. 

14 A párttagfelvételek alakulása  

B . 	az 1975-1978.. közötti  időszak  

tapasztalatait vizsgáljuk, órdemesnek tartjuk röviden 

bemutatni az 1970-1975-ös évek tendenoiáit, mart jelen-

tős részük hatással volt a következő évek feladataira. 

A taglétszám  így  alakult: 

1970. 	 1975. 	 1978. 

25.402 fő 	29.515 fő 	31.445 fő 
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1970-1975.. között a párttagok száma 14 %-kal növekedett.  

ez jóval meghaladta az előzőidőszak növeked '"si ütemét.  
Az MSZMP KB 1972.. novemberi határozata következtében a 

növekedés üteme . mérséklődött és'1975-re már megfelelően 

alakult. (A változás nagyságát jól szemléltetik a követ- 
kező adatok: 1971-ben 1.707, 1972-ben 1.538, 1973-ban 

már csak 860, 1974-ben 1.039 tagfelvétel volt a megyé-
ben.) .AZ 1975-re kialakult taglétszám szerint a megyé- 
ben a párt. 'szervezettsége a 18 éven felüli korosztá-

lyokban 6,3 %-os volt, ez még mindig alatta maradt az 

országos 7,0 %-os szervezettségnek. 	.' 

Az 1972-es novemberi. KB. és PB határozatok végrehajtása 
xomán az 1970-1975.' közötti tagfelvételi munkát az  

1975-ös meYéi pártértekezlet döntően eredményesnek 
értékelte.,  Javult a tervazerasóg,: a tagfelvételen belü-
li összetételben pozitív tendenciák kezdődtek meg (1970-

75. közötti időszakban a pártba felvettek között 53,5 
% volt a munkások, 39,0 % a nők, 59,0 % a fiatalok ará- 

nya). Ezek ellenére is a párttagság összetételének ala-

kulásában a negatív folyamatok voltak a jellemzők. A 
fizikai dolgozók aránya tovább csökként, és Budapest 
után Csongrád megyében volt a legalacsonyabb 1972-ben. 
A megyei pártértekezlet úgy értékelte, hogy ez összeegyez-
tethetetlen á megye forradalmi hagyományaival, társadal-

mi, gazdasági helyzetével, szerkezetével. Sokoldalú 

politikai mmwkával, nemegyszer szenvedélyes viták során, 
a városi és járási pártbizottságoknál .számszerd meg-

kötöttséggel sikerült elérni; hogy 1973-tól kezdve 
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az új párttagok több mint 70 %-a a munkásság soraiból 

került ki (16.) . 

A pártértekezlet célul tűzte ki a nők arányának további 

javítását a növekedés ellenére is. Kedvezőtlennek ítél- 

te meg a párttagság kor szerinti összetételének válto-
zását, hiszen az átlagéletkor tovább emelkedett. A  X.  

kongresszuson 18 évre leszállított alsó korhatárt a  me-

gyében sem az ifjúmunkások, sem az egyetemi-főiskolai 

hallgatók között nem használták ki kellő  mértékben.  

1970-75. között kedvezőbben alakult a szellemi dolgozók 

részaránya, de a vezető mőszakiak, az agrárszakemberek, 
a kutatók és a mdvészek között továbbra is igen alacsony 

maradt a párt szervezettsége. 

Az =MP XI .. kongresszusát,, az 1975-ös megyei .Mérte- 

kezletet egy  még tudatosabb. tervszerűbb és differenciál t .  

ékítő tevékenyséfi követte.  Ebben nagy része volt a 

Politika: Bizottság 1974. jwni ue 17-i határozatát kö  

vető ., egyre inkább kialakuló egységes szemléletnek és 

cselekvésnek. Az MSZMP Csongrád megyei Bizottsága 1979. 

áprilisában áttekintette a párttagság növekedésének és 

szociális összetételének tapasztalatait .,, s a döntően 

kiegyen Uyozott, ingadozásoktól mentes tagelvételi 
m c.= alapjaként a következőket jelölte meg: 

- az alapszervezeti munka javulása 
- a párttestületek fol;,yamatoe figyelme a pártépítő 

munkára,  fokozottabb ellenőrzés 
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fejlődő munkastilus, a Politikai eszközök előtérbe 

kerUlése a "keretsztim szemléletteln szemben 

a tagkönyvosere Politikai  hatása 

. a tőmegszervezetek javuló párttaggánevelő tevő- 

kenysége 

Az 1975-78. közötti, esonerdd megyében tOlYé párttagsr. 
elvételi tevékenya0gben a megyei pirtbizotedga kövs- 

Xező tendenoidkat tartotta a legtontosabbaknak: 

a./ A tagfelvételi munkában döntően, a minóségi  
yetelmén7ek domlndltak t  ezzel eaUtt is a nö-

vekedés 4ves Uteme (4,5 %) meghaladta az orszá- 
gee itlagot t  ami.  indokoxt  volt. 1978-ban a megye 

18 'évan felUli néPességének 9109 %-a volt tagja 

a pártnak„, a pirttasság összetótele jól tUkröz-
te a megye településszekezeti és foglaikorta-

tottsági struktúrájdt. A szervezettséget a me-

gyei pdrtbizottsdg jának itőlte meg, olymrulk, 

hogy a pt tagjai minden lényeges terUleten 

megfelelő Politikai hatást tejthetnek ki. 

b./ Négy év dtlagában az új tagok között ;#31entős  

(704 %) munkistöbbséget sikerUlt megvalósi- 

tani. Ezzel nemcsak a munkások ar4nYának osök- 

kenése 11t meg, hanem minimális (1,0 %-os) 

növekedés következett be. A fizikai dolgozék 

aránya (35, .6 %) véltozatlan maradt, a közvetlen 

• 	 " : • 
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termelést irányítók aránya emelkedett. Mindenek-

előtt a nagyüzemekben volt számottevő a fejlődés t  

a munkásoknak több mint fele innen került felv6- 

telre. A munk4sok szervezettsége itt meghaladta 
a megyei  átlagot. A közép. és kisüzemek, a szolgál-

tató vállalatok pártépítő munkája elmaradt a  lehe-

tőségeiktől és a szerepükből adódó politikai Belk-

séglettól is. 

c./ A mezőgazdasági termelőszövetkezetek pdptépitő te. 

vékenysége Altalában megfelelő volt..  de emögött 

igen differenoidlt munka húzódott meg. A tbz-ek 

többsége jól élt azzal t  hogy a gépesítés t  a kemi-

zálás t  az iParszerd termelés kaPosán megnőtt a 

szakmai, képesítóssel rendlkezők száma, amely bő-

vítette a Párttagga nevélés lehetőségeit:is. A 

szövetkezetek többdégében elsősorban a szakmun-

kásokatt a fizikai dolgozókat vették fel a Part-

ba (a felvettek 6,8 %-a tsz fizikai dolgozó és 

termelésirány4t6). A meZőgazdasági szövetkezetek 

egy részénél 44sia szakSzövetkeistek többségénél 
ugyanakkor a javuló feltőtelek ellenére gYenge 

volt a Párttaggá nevelés. 

d./ A megye tudományos t  közoktatásit kulturdlis ég; 

egészségUgyi oentrum jellegének megfelelően a 

felvettek 15.7 %;..a értelmisési dólgozó volt.  

Több mint felük hum értelmieég t  közel egYhará 

maduk mdszaki ésközgazdász. A tudományos kuta- 
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tők, orvosok, agrárértelmiségiek és a'jogálkalmazá®  
ter-}il.etén nem  sikeralt elérni a kívánt szintet. Az  

értelmiségiek párton 	aránya'tovább növekedett  
(21,8 %);, kismértékben haladta meg az országos átla= 
got,,. ezért e felvételi arányt, indokoltnak  tartjuk:  

e./ 19751978.  között  a párttagfelvételen.  beliiZ: a. nők. . ... 
. 	. . . . . . 	. . 	. . . e ~ . 	. . . ~ r . _ . . . .  	 ..,.~.~ 

aránya  . : országosan , is kiemelkedő (40.1 %) . ..  s az  

öesztaglétszámon belüli arányuk elérte a 32,0 %.-ot . .  

Jól mutatja a politikai nevelőmunka hátásónak irá-  
Wát, hogy áz elismerésre méltá'  fejlvdésen bélül  

ellentmondások is voltak:  az ipari pártézer-vezetek= 
ben 3,4 %-os,- a mezőgazdasági párt®zervezétekben    

0,6 % -08 a fejlődés;  d:e a kereskedelem 6s a szolgál-  
tatás teriiletén 	csökkent a nők árányá :annak  

ellenére,: hogy ezek  a  munkahelyek döntően nőket fog-

lalkoztatnak.  

f.o/ A 30 -év .alatti fiatalok 	a tartósan megközelí• . 

tette__a kívánt : kétharmados ..arányt (4 év ..á.t3.aKában  . 

64,01) . .  xülön figyelemre méltó,:: hogy növekedett  
a 18-21 évesek  felvétele, 8, ez  jelzi, hogy ,  a 'Art-

szervezetek kómolyan vették  .a  fiatalabb koroeztá=  
lyokkal való  törődést. Az.eredmén,yek elsősorban  
a nagyüzemekben és az egyeteméken imponálóak: A  

kedvezőbb koröeszetétel egyik.eredSje, hogY a tag--  

felvételi i.  ütem az egyetemeken és főiskolákon meg-

közelítette a reális  igényeket. E magas if:iúság3.  

hányad .nagy eredménye, hogy 1978-ban . megállt . az  
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átlagéletkor emelkedése.  

g./ Kedvező folyamatok jellemezték a pártba felvettek 
műveltségi színvonalának ée politikai iskolai végzett-

eégének alakulását. Közel felük; (45,8 %) rendelkezett 

középiskolai; egyetem,; főiskolai végzettséggel, s 
mindössze 1,4 %-nak :(74 fő) nem volt meg :a 8 átalá 
nos osztáiya.(17.) 

Az 1975-1978. közötti tagfelvételi  tevékenység  fő ten- 
denciái ezt jelzik,; hogy mar érvényesU1t a központi 
határozatok megfelelő értelmezése, a minőségi követel-
mények fokozása. Ugyanakkor a 4ártbizo .t .tság 1979...feb-

ruár 22-3 ,el .embése . feltárta a hibákat., azokat, a területe- 

ket 3s. ahol  nem történt előrelépés.  Egyes ágazatokban 

(építőipar, közúti közlekedés, élelmiszeripar ., szolgál-
tatás) a lehetőségeknél és a szükségesnél is alacsonyabb 
volt a pártépítés. Az alapszervezetek egyharmada nem 

végzett: folyamatos párttaggá nevelő munka: az ipari 
alapszervezetek 10 %-aban, az épbtőipari és a  keres-
kedelmi alapszervezetek 30 %-ában, a mezőgazdasági 
alapszervezetek 22 %-átun fordult  elő, hogy valamelyik 
évben nem volt párttagfelvétel. Nem mindenütt siker-ült 
elérni, hogy a  pártépítést elsősorban politikai feladat- 
ként fogjak fel, és ne szűkítsék le szervezeti kérdés- 
re. Gyakori hiba volt, hogy az alapszervezetek a tag- 
felvételi tervek készítésekor csak azt nézték, hogy mi-
kor és kiket vegyenek fel, és nem abból a szükséglet- 
ből indultak ki, hogy milyen területen,, üzemrészben, 
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vagy intézmr- yben kell a pártot erősíteni. Az alkalma-

zottak között legtöbb Aerületen,  de killönösen Szegeden  

és Hódmezővásárhelyen feszültségek alakultak kí a azw-  

kös tagfelvételi lehC$ségek miatt. A fiatalok nagyobb  

aráryá felvételét gátolta az iskolák ;: amelyek,: hon-  

vádság közötti információhlánYi a nevelőmunka folyamatá-

nak f eladarabolódása.  

A pártbizottság elemzése megállapította, .  hogy a tömeg-  

szervezetek:, elsősorban a  KISZ  és a szakszervezet egyre  

nagyobb szerepet és'felel$ ~sséget vállaltak a párttaggá  

nevelésből. A KISZ Csongrád-megyei-szervezeteinek 1975-  

1978. közötti tévékenységét a.következv"képPen min8si -► 

tette  az MSZUP Geongrád megyei. Bizottsága:  

"A pártértekezlet (1975.)  Óta tt emesen fejlődött  a .laSZ  

párttaggá nevelő tevékeWeége. A fiátal párttagok döntő  

többsége a KISZ-szervezetek tagjai sorából kerü3;t ki  

t73,7 %-ról 82,0 %-ra emelkedett arányúk).. A KISZ-tagok 

93,2 %-ának egyik ajánlója a KISZ taggyúl€s. Ezek a fia-  

talok a tagfelvétel után is általában a Z2SZ=be?3 kapg  

nak pártmegbízatást és ez visszahat a°KISZ-szervezetek  

párttaggá nevelő tevékenységére  is. A iiagyRiizemi t  egye-  

temi KISZ-szervezetekben  fiatal Pá.r-ttagakbél -á116 erős  

ifjúkommunista bázis alakult  ki. A KISZ-szervezetek  

közösségei a megbízatások rendszeres értékelésével is  
- 	 ,  

egyre magasabb kb.vetelményeket, tamasztanak a KISZ~tag: . 

jaival szemben.    
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Az. eredménSrekben j elentőe szerepet játezik a KISZ  

alapszervezetek rendszeresebb és tartalmasabb párt-  

irányítása. A kisebb üzemeknél, az építőiparban és a  

mezőgazdasági szövetkezetek jelentős  részében nem ilyen  
~ 	, 

kedvezőek a tapasztalatok a KISZ párttaggá nevelő te ~ré-  

kenységében. Probléma; hogy a munkahelyi , honvédségi  

és tanintézeti Part,  és KISZ-szervezetek között sem elég  
,~ 	= 	- 	N szoros a - 

~pasolat a nevelomunkában." (18.),  

• t  

2.1 A. tasfelvét.elek .  hatása €i párt szervezeti helyzetére  

és összetételére  (19.)  

1978. december 31-re az DASZMP Csongrád megyei tagjai-

nak száma elérte , 31.445 , főt, ;  e ez a megye 18 éven fe-
lüli népességének 9,0 á-át,, a gogla1koztatottak 11,4  

jelentette. A megyei .pártb3zettság úgr ítélte meg, hogy  

ez.  a szervezette.ég:alapvetően megfelelő volt, biztosi-  

tóttét,, hogT a  pártszervezetek  és a  párttagok minden, lé-  

nyeres terilleten .érdemi politikai hatást .tudtak kifej-

teni.  

A. _mer tagsá ..ösézetétele , ól tükrözt.e_. a :megye .foglalkoz  

tat .ot .te' i. struktúrá;'át . .Az  aj parban  . a mező ' 	gazdaságban, 

a kereskedelemben;,. e. száll távban tevékenykedő pá-rttagok -
aránya megegyezett. az itt foglalkoztatott dolgozók  ará 
nyával.. Az építőiparban a párttagok.arán.a elmaradt az  
ágazatban .dolgozókéhoz képest, míg az államigazgatásban  

meghaladta azt.  



.635- 

1975..1978 között az érvényes határozatoknak és a Pen-
. tikat követelménYeknek megfelelően a dönt$en jónak 

minősített tagfelvételi munka hatására is -,meg7énkben  

ozitiv tendenciák is "elentkeztek a .:rtta s szoold- 

us özszetételében:  

a./ 43 $ 1 %-r61 44,1 % -ra emelkedett a mullkAsok aranya. 

Ezen belül a fizikai dolgozóké váltOzatlan maradt 
(35,6 %), a növekedée egYértelmden a közvetlen ter- 

. , melésirányitók között k8vetkezett'be. Az úJonnan 

felvett pirttagok szakmai végzettségének hatására 

a szakmunkások aránYa 50  % gölé  emelkedett.  

b./ Kismértékbea emelkedett az értelmiség aránya a 

Parton be/ült 1978-ra elérte a 2108 	Ez az 

arány  a megYe git mindenekelőtt Szeged 4 614-°gébő1

adódóan indokolt. A Part szervezettség° legmaga.• 

Babb, volt az államigazgatásban dolgozók ős a 

	Pedagógusok Jöztt,, a szükségesmél alacsonyabb 

volt a wezőgazdaságban  (5a  az agészségtigYben. 

c./ M4sfél. •Százalékkal csökkent az alkalmazottak 

aránY40 1978s•ban 146  % volt. Ez a  folyamat  azio 

zal egyidőben tarténti,,  hogy  ugyanakkor a foglal-

kortatottakon belül növekedett az alkalmazottak 

aránya.  Mar korábban is jeleztük$ hogy e terti. 

let en  igen  sok feszültség alakult ki. 
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d./ MinimAlis m6rtékben, de emelkedett a Párttag- tanu-

16k száma 68 'a4 (közel 100 fővel, 0,3 %-kal), 

ez  azonban  messze elmaradt a szükségestől. 

e./ 1978-ban sikerült megdllitani Csongrád megyében a 
pérttagság'itlagéletko 	emelkedását. Ezt igen 

jelentősnek itélte meg a  meYei  partbzottság, 

annak ellen6re, hogY 4z átlag6letkor(45 6v) tom .  

vább04 is magas volt. A 0  éven aluli Pgrttagok 

ardnya 0,3 %-kal, 10,5 %-ra emelkedett, különösen 

jevult az iPari 	tszervezeteknél, ahol elgtte 

a 18,2%-ot. 

Kedvezően alakult a Parton belül a nemzed6kek 
arányas 10,5 % volt a 30 (Sven aluliak, 16 a 

64 éven felüliek aránYa, 30-49 6v köZötti volt a 

Parttagságnak több, mint 'a  fele. Ez a genergoiős 

összet6te1 megfelelő garanoidt mntatotta Politi-
kai murk* golytoneaságához. A Csongrád megYei 
párttagok  közel fele (442 %) 1956.  után  16Pett 
be :'a MagYar  Szooa1iata ifiunkdsPártba. 

g./ Tovább emelkaclett a nők aránya a  párton  12401,, 
1978.ban elérte a 32 %.ot,ilár Jcoribban is  

emlitettUk.,,,hogy a fejlődés mögött  komoly  st614' 
agek h4z4dpak mgg, h*szen éppen  a  döntően  
40t $ogla1kortat6 kereskedelem és OPolggitatáa 

terilletén csöklcen:4 a szervezettség. 
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Az MSZIAE Csongrád megYei. Bizottságának 1979. február 

22-i értékelése fontos lépés  volt  a tapasztalatok összeg-

zésében és a feladatok  kijelölése területén. A, Pártbi- .. 
_ 	 . ,  	. 	 , 	. 

zottság az elért eredményeket  elismerve e• a feltart :  
hián,yosságok tudatában - a korábbi gyakorlatnak megfe-

lelően - ismét több évre előre  határozta meg  a  pát  tag-.Parttag-

felvétellel kapcsolatos politikai feladatokat és az  

ezeket szolgáló szervezeti intézkedéseket is. 



IV. 

A _párttaggá nevelő és ,aiánlá tevékenység .összetóvői 
a..KISZ Csongrád megyei tevékenyséfében 

Korábban már rögzítettük, hogy a.KISZ-szervezetek párt- 
taggá ajánló tevókenysége egy hosszabb időszak nevelő 
munkájának eredménye. Ebből az is következik, hogy ha 
a párttaggá nevelésről átfogóan, komplexen kívánunk 
számot adni; akkor a szövetség egész tevékenységének 
átfogó elemzésére van szükség.(20.) A KISZ valamennyi 
tevékenységi tormájának az is célja, hogy eszmeileg el- 

kötelezett, a valóságban épülő szocializmust vállal(, 

azért tenni is kész Yiatalokat neveljen, A  Párttag-
sághoz vezet$ utat természetesen másképpen befolyó- 
solja egy elméleti vitasorozaton való részvétel, vagy 
az aktív politikai cselekvés, mint egy kirándulás, 
vagy sportversenyen történő szereplés. Ezért ,a téma 

célirányos e;emzéséhez a következő mint legdirekteb-

ben befolyásoló ős ható - területeket kívánjuk bemutat 

- A KISZ szervezettségének, összetételének néhány 
megyei  . jellemzője;  

• A KISZ KB 1974. április határozatának hatása 'a 
követelmények fokozására, a kommunista-jelleg 

erősödésére; 	. 
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- A Csongrád megyei KISZ-szervek 63 szervezetek 

párttaggá nevelő és ajánlé tevékegysége tudatos- 

'•Sciginals alakulása; 

.  A pdrttag KISZi.tagok részvétele a fiatalok kommu-

nista nevelgsében; 

A. _KISZ szervezett ad dnek összetételének 

immgyei Aellemzőile  

Csongrád  megyében  a vizsgált időszakban a lakosságon 

belül  a 14-29  évesek  aránYa az  országos  átlagboz köze-

litve, vagy alatta alakult (1978-iban 25,1 %), követve 

a  megye demográfiai  hullimzását. Ennek egyik jellemző. 

J e, bogy a természetes néPszapor'ulatot tekintve Csong-' 

rdd  megye  mindig az országos rangsor végén,  vagy  =Won 

efelé helyezkedett  el. Ebből adódéan 1975-1978. között 

a 14-29 évesek száma közel 1.500 fővel osökkant 1 (1979- 

1982. között ez a tendencia még erőteljesebb). 

A flatalok csökkenésével egyidőben a KISZ taglétazdma 

folyamato SEMI emelkedett:  

.1975. 	.33.299-  0' 

.1976 	 • 34.905 .26 

. 	* 	 " 	 002. 

1978 
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A fiatalok számának kismértékíI csökkenése és a KISZ  

taglétszáménak ezt meghá adó növekedésének k ivetkez-  

ményeként a KISZ szervezettsége megyénkben 2olyarato - 

san emelkedett,. 1978-ban• elérte a 33,2 %=ot, a ez közel  

4 %« ka1 volt magasabb az országos átlagnál. '(Megemis-  

t égre méltó, hogy a .  KISZ-tagiét etán emelked4sének haó  

sonló nágragú.: Polyamata .1 970-1974. között - is  lezajlott . 

33.731 főről 37.070 tőre -, de 1975. tavaszán, az első  

éves tagsági igazolványok kiosztásakor a tagságnak közel . 

10 %-a került ki a KISZ-ből.) (2l.)  

A _ raegVe _gazdasági,, .  társadalmi .  és tele»dléssr~erkezéti , 	4 	.. 	...... 	. 	. 	.... 	.. 	..... 	 _.. 	.a-.... 	.....1... 	 - 	x 	. 	_ 	. 	. 	._..._... 	-..:......._... 	.. 	..... 	.... 	, 	. 	. 	. 
w  

Jellemzői hatással vanuiak a, KISZ dsSzetét.elére is .: né-  

háiw itt mé,‘ felerősödve iá4elentkozik:, _ A-tagság  

90,0 i.-a vároaban tag  ja a KISZ-nek,, a , -láx~yok éa ~fiatal- 
4 	

, 	y   

.asszonyok aránya 51 ,4 % tországosan ' 46 ;.9 %l:• A telepű-  
lésszerlsezett aszélsóségelket (,a  tanyán élők aránya is  

	

, 	, magas) az ingazók száma is jelzi; a KISZtagság 35,9   
utazik  naponta dolgozni  vagy tanulni. A legnagyobb  

. eIt éréOt az országos.  j e3lemző30ől . a. tanuló f  iatalok  
magas aránya mutatja; Csongrád megye KISZ tagséigának  

46 0 %-a ezakmunkástanuló,r ,kdzé14ekQlás, vagy egyetemi- 
, 	~ 

főiskolai  hallgató (,orszfgoean ez_. az =6.4 36,5 % ) .  
Addig, amíg az ország mezőgazdasági termélő®zovetke•  

zeteinek egyharmadában,  nem  .múködik .KISZ-szervezet,;  megyénk-  
ben mindegyik mezőgazdasági ezczvetkezetben szervezi,  

neveli a fiatalokat .a KISZ. Igen magaa a  KISZ-es fia-  

talok:száma é® .aránya a könnyúipar-ban, az élelmiszer-  

iparban, a kereskedelemben., a azállításban, az egész-- 



ségiigyi intézményekben; a tudo  -máryos ai.ntézetekbén. 

Az  országosan jelentkező "öregedési" tendéücin a 

KISZj2n..jbeli,il Csongrád megyében is j éllemzős 1975- 

.,_.. 
1978: között. 1300 fővel céökkent .a 19-22 évesek száma 
, 	 , . . 

es 2800 fővel emelkedett " a . 23 éven  felfilieke (1982-ben 

a 26 éven f eliili KISZ=tagok -áránya eléri a 30 %-ot!). 

( 22.) 	
. 	. 	. 

Az-összetétel ezen jellemzőit nem öncéűan soroltuk 

fel. Nyilvánvaló, hogy a taglétszám növékedése, a nők 

magas aránya, az, hogy minden mezőgazdásági termelőszö-
vetkezetben működött KISZ alapszervezet,.növelte,. szé- 
es tette a párttaggá .-nevelés lehetőségeit. A hosszabb 

ideig vállalt KISZ-tagság ugyanezt erősítette; de a 
fiatalabb évjáratoly Csökkenésének volt negatív kövét 
kezmér ye ia. Az  országosnál  magasabb tanulói arány is 
növeli a kiválasztódás bázisát,  de ez - kínönösen az 
egyetemi•főiskolai hallgatók körében-- igen differen 
ciált tevékenységet igényelt. A négy létszámú ingázó 
KISZ-tag céltudatos nevelőtevékenysége is egyértelműen 
nehéz,' ők kevésbé jelentették a párttaggá nevelés . 

bázisát. 	 . 

2.1 . A_KISZ.KB 1974. áxiriliái' .határózatánák ' hatása a  

követelmények fókozáéára a kommunista... jelleg erősítésére  

Az általunk vizsgált • időszakban á KTSZ egész tevé-
kenységére,. de elsősorban, neyelőmunkájára, öntő hatással 

volta KISZ . KB 1974.. április . 184 ' határozata•,.. amely 
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"áprilisi határozat"-ként vonult be a mozgalmi köz-

tudatba. Hajlamosak vag4unk arra,: hogy erről a ható-  

rozatról mindenekelőtt a szervezeti intézkedések jus-  

sanak . eszünkbes az éves tagsági igazolvány és az  évenkénti  

vezetőségválasztások bevezetése, a vállalások, megbí-

zatások ‘- értékelésék rendszere, vagy .a  mozgaimi  éves  

akebprogram. Pedig ezeknél a szervezeti elemeknél sok-

kal fontosabb volt a tartalmi célkitazéss a társadalmi  

követelmónyeknek .'Abban magfelelő. .;politikuSab i,. von-

zóbb KISZ=élet megteremtése. .'  

A  KISZ  Központi  Bizottsága 1983. febru..ár 24=én ét-

fogó módon értékelte az tláiprilisi határozat" megvaló-

sulásinak tapasztalatait  á a következtetéseket fela-

datokat érvónyesitette a KTSZ  X. kongresszusa doku-  

mentuma3:ban is. (AZ ért€keléeek időzítése nem vélet-

len, biszen erre az időszakra  igen sok társadalompo-

litikai 
_ 	. 	, 

►, i~ jtnságpplit ~:2sa ~t Probl.éma kerü1 f elszinre  

hazánkban, s a KISZ  is  keresi  ezekre a:  válaszokat, a  
. 	, 	, 

továbbfejlődésutjaitz) A végrehajtás Csongrád megyei  

tapasztalatai néhány területének bemutatása  előtt :íszUk-  

ségesnek tartjuk idézni a KISZ Központi Bizottságának  

általános megállapításaits 	. 

9a./  Legáltalánosabb  tapasztalatunk, hogy a KISZ-tagság  

egyetértett sz áprilisi KB-hhatároiat céljaival ée  

az általa képv3:aelt politikai t'+órekvesekkel. A  

többség elfogadta‚ hogy a gazdasági ref orra; a szo-  
cialiata demokrácia elmélyülésének idoszakaben a  
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KISZ csak akkor- töltheti be hivatását, növelheti  

politikai súlyát és tekintélyét, ha  szervezetei és  

tagjai aktívan kiveszik  részüket a társadalom előtt  

álló Zeladatok elvégzéséből. A szervezeti szabályzat  

a  hetvenes évek  .társadalmi és p
i
azdasági szükségletei-

hez méretezett .értelmezésében _és kieitéaében..:a fe1  

adatváll.alár~ .és a. szám.onkérés . ~~ér~ében a ta~ok _sa~i~t 

szándékaik visszaigazolását 1.átták.,   Ez  döntő szerepet  
, 	. .. _ 	

..él
. . . 

játszott abban; hogy a határozat  általános  szemlélete  
_ 	. 	 . 	 . 

és  alapvető mödazeré3. "Szervesen beépültek a SISZiélet..  

be, s ma is j éier.tóa befolyást Oakorolnak a szerve-
zetek tevékenységére. Hatásuk kimutatható  ..a . szövetség  
kommunista  , iiellegémék er©sddéeében.  Az  elmúlt évek  

Sarin, , bár uem mindenütt ée nem egyenletesen, de a  
n 	i 	.. KISZ=:szervezetek számottevő részében  novekedett:a  

tagság aktivitása, javult ai'eg•yelemo A telj esítménfy-►  
e3:v érvé23yesitésér L-` irányuló törekvésével  a KISZ -'a  

maga területén - élan járt a társadalmi kiüvetelmél?yek . 

. 	 .  

megvalásításábau.  

b./ Ugyanakkor kétségtelen, hogy az.4Pri3isi határozat  

is ellentmondásosan valósul meg a gyakorlatban. Ahol  
,.. 

egyébként is j  óls voltak a személyi és tárgyi feltéte-

lek ;,, gazdagok a hagyományok, ott a követelmények, a  
_ 	

-  
feladatvállalás, ;  az értékelés,, a' tag.ssági igazolván,y-

csere, - a  választás évenkénti gyakorlata a KXSZ-élet  

természetes réAZe lett. A gyenge szervezetekben vi-  

szont a ros9zu3i,  tartalmatlanul alkalmazott módsze-  

rek formálisakká váltak. EgYea szervezeti eszközök. 



ős  m6dezerek =raven, ai~Sereno~.d]:a:t~:anu~: mifködnek 
. 	

,. 	, ,. 	 ~ . 	.: 	. 	 :... 

ia. Ez ,  tú9.centrali<zálttá,, túlságosan .pzabayozot- 
tá, esetenként b'-iirokratikussá teszi a KISZ-63etipt,  
akadályozza az öntevékenység kl.bontakozáigát. (Lied  
például 

 
az ,akcióprogramok útmutatók menxiyiségét, ter-. 

jedelmét és az "dyes felkósaitós«‘ ~orz gyakorlatát .) 
Nem. elég következe. te$ep. érvényesül . , a határozat mutika- 
stilusra vonatkozó része som. Nem eikerült  vauóra vál-  
tani azt  a törekve'st, hogy a felsőbb szervek tagjai  
és munkatársai , isáaos azay&go~s helyett személyes j eienr- 
léttel, példá, val ► meggyőző,, ,tájékoztató, mozgésít6  
munkáva1,-vezéssék

.  a .  mozgalmat. Vannalc végül olyan  
szervezeti megoldások isl  amelyek elméletben ugyan  
jól illeszkednek a rendszerbe, társadalmunk jelenlegi  
állapotában mégsem . állják ki 4.gyakorlat próbáját  

.(pl.,az.évenkent valaaztás).  

c,J Összegezve, a tapasztalatoke alapján levonható az. a  
►etkeztetéa, hogy áz 4riliei 10,-határozat po3i- 

ti,:k~ai, és nevelási. Gélja :  ma is , idgszora, egybeesik  
	a  KISZ-tagság t örekvésetvel,. , a társada3.mi rejlődés  

alapvető szikksógleteivel. . Továbbra . ts caélunk, hogy 
	  a párt .politikájának . szolgálatában . aktivizáljuk  a 

. 	 .  
KISZ-tagokat t  hogy feladatot adjut* Mindenkinek,   -  s 
íg~y tevékenysége alapján értéke3.ai3k az embert,  s 
ez döntse e3; ,: hogy  fenatartsuk-e vagy megszüutet jük  
tagsági viszQxyát. A  KxsZ-nmuaa arányain és stilusán . 

az álet, a mozgalom gejlődésének éá a KISZ-tagság  
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igényeinek megfelelően módosítani kell. A mai helyzet 

és a közeljövő, szükségletei szerint kell alakítani a 

KISZ helyét és szerepét a táradalom politikai rend- 
szerében. AESSZ-szervezetek reális körülményeivel 
összhangban kell megfogalmazni á tagokkal; a szerve- 

zetekkel ós az apparátussal SVemban  támasztott köve- 

telményeket Rugalmasabbá kell tenni egyes szerveze-

ti előírásokat, javítani kell a munkastílust,: hogy 

az ereptaényekre építve nagyobb öáztönzést és teret  

kapjon az öntevékenység, hogy a helyi szükségleték 

hez és lehetőségekhez jobban alkalmazkodjon'a'sZér- 
vezet."(23.) 

Ez a reális, az . eredményeket ős ar;f ogyatŐkosságokat, . 

hibákat őszintén feltáró  általános értékelés .jó alapot 
teremt arra, hogy hasonló felfogásból vizsgáljuk tanul 
mánrunkban a megyei tapasztalatokat is. Ugyanakkor tud-
nunk kell . azt is, hogy az általunk vizsgált ‘időszak 
(1975-1978) . a KISZ-nek ö44- tően felfelé  ívelő szakasza, : 

amikor az "áprilisi' határozat" követelményrendszerének 

és szervezeti intézkedéseinek elsősorban a pozitív  hatá-
sa érződött. Ezzel együtt már abban az időszakban is  

látszott,. hogy a tanulói területen .a tavasztól tavaszig 

tartó mozgalmi év ellentétes a tanév természetes ritmu 

sóval (ezt 1979-ben módes.totta is  a KISZ KB) A bízott- 

rágok évenkénti 4jraválaSztásának.szüksége®Bégét. a dol- 
gozói KISZ-tagság többsége nem fogadta el .,.°az évenkénti 
alapszervezeti :szánta választősök értelmét, pedig a párt- 
közvélemény vitatta folyámatosan. 
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Az. "áprilisi határozat" leglényegesebb követkeZménye, 

hagy Csongrád megyében is fokozódtak a követelmények a  

KISZ-be .belégni kívánó fiatalokkal ős a KISZ tagfaival  

szemben is.  1975-1978. között évente 4200 - 4800 fiatal 
felvételére került sor. A KISZ-tagság utánpótlásának 
döntő bázisa a középfokú tanintézetekben tanulóifjúság, 
innen téri ént. _a tagfelvétel 67,0 %-a. 1974 éta a tanu-
lái tagfelvétel eredményesebbé tételét szolgálta a gyor-

san népszerűvé vált Killán-próba: egyrészt elméleti fel-

készítést adott a kommunista ifjúsági mozgalom törtérte- 

térőr,. a KISZ hivatásáról, programjáról, másrészt lehe-

tőségét nyújtott az új közösséghez történő tartozás ki 

alakul€sához, vagy új közössógek összekovácsolódásához. 

Egyértelmű, hogy ezek a gyerekek (akik még sokkal inkább 

úttörők), a korábban KISZ-be jelentkezőknél fe3kéezültebi 

ben, az elvárásokat jobban ismerve kerültek szövetségünk 
be. A keretet azonban nem sikeriil minden alkalommal meg. 

'felelően kitölteni tartalommal. Több iskolánkban fogták 
fel a Kíllián-kört "hetedik árának" csak a  szeminárium 
jelleg, az ismeretátadás dominált. Sok helyen túltengett 
a bürokratizmuss  elsősorban a megjelenést regisztrálták. 
Gyakran maradt el a fiatal fejlődésének, elköteezett- 
:cégének . mérése,:  csak az ismeretanyag viaszamondása.képez- 
te: az :elbírálás elvét. Sokszor kisértétt a csoportos, 
formális értékelés,;  am4 már eleve kétségessé teszi sz 
egyes ember sZemély tésének mérését. 
A negatív tapasztalatok oka soktótú, mi mindenekelőtt 
á Killián-körök vezetésében kialakult  akorlatban lát uk 
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a hibát.  A körök vezetőinek többsége megyénkben 70.% '- 

felsőbb osztilyos tanuló volt..Több helyen történt tanári 

lOritroZet6a, 

 

dL  ezek  közt.osak nagyon.kevésszer fordult 

elő, bogy a KISZ-életre törthnő felichszítést pártmegbiza-

táskánt kaPták a pedagógusok.  Üzemben,  szövetkezetten 

dolgozó pdrttag, KIM-tag fiatalok  csak  elvétve kaptak 

*174n feladatot. MegYénkten mindössze 10-17 kommuniSta .  

azUl  kapcsolódott be a Killidn-körök vezettisébe,  pedig  
részvételük sikeresahge minden várakozást felülmúló volt. 

A KISZiséletre történő középiskolai felkészítés anden 

eredme ess e mellett is ,  e munkára a szüksélesal keve- 

sebb fizis elem 	tult mind a ' tszervek mind az irá- 

nYító KISZ.sszervek részhről.  A kommuniata hitnek, a moz-

gall* tapasztalat átadásának, a személyea példamutatásnak 

jelentőaóge  pedig  PPen ekkor fontos, mert az általános 

iskola befejezése utin először törik meg a  mozgalmi  

IllunkafaytOnOSSES.gat először 4elentkezik a mozgalmi át-

menet problémája.  (Ez nyilvdnvalóan nemcsak mozgalmi át-

menet, hanem a  gyerek  új  iskolatípusba kerül,  Új módon 

kell tanulnia, új a közössége, új barát0i alakulnak ki t  

a kamaszkor új Problémikat, igényeket vet fel). A dol 

gozói KISZ.szervezetekben a tagfelvételi követelmények 

növelésének keretét  az.  egYéni Patronálás biztosítja, 

ugyanakkor 1977-től a nagYftemi KIBZ-bzottságoknál fob:). 

zatosan  tért  hódított a dolgozó* Killián-kör. Az eg.74- 

ni Patronálás különböző tartalmú 	szinVonalú: van', 

ahol összekötik a munkahelyi beilleszkedés segítsh-

gével,  néha még  a brigádpatronáldssal is. Az nem gond, 

ha a több Patronálás összehangoltan erősíti earn:is% de 
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sok a példa az ellenkezőjére is. .A probléma itt is ha- 

sonló: kevesen vállalnak párt vagy KISZ megbízatásként 

patronálási feladatokat, de előfordul,: hogy egy-egy mun 

kahelyen kevesen is.vannak erre alkalmas személyek. A 

közös felkészítósi forma, ahol ezt a jélentkezők száma 

lehetővé teszi, . népszerűbb,, eredményesebb .  is. :A dolgozó 

KISZ-szervezetek többségében a KISZ építő tevékenység 

ebben'az időben sem: kellően tervszerd,;erre utal az is, 

hogy, a .KISZ-szervezéteknek mintegy _egyharmadában volt 

KISZ építési terv. Ami a legfigyelmeztetőbb: a dolgozói , 

területen történő 030 ád me_•' ei_KISZ=ta• felvételek 

felé . "ÚO raf elvétel. °.  Ezek a fiatalok a középf okú tan- 

intézetekben, a katonai szolgálat alatt már voltak tag-

jai az ifjúsági szövetségnek,: de vagy elfelejtettek át 

jeléntkezni, vagy nem is érezték szükségét KISZ..tagsá- 

guluiak,.tehát nem alakult ki bennük a mozgalmi kötődés 

igénye. A mozgalmi élet folytonossága 20-21 éves korig 

már másodszorra került teherpróba alá,, s j ónérány fia- 

talnál ezt a terhelést nem állta ki. 	. 

A KISZ tagfelvételi követelmények fokozásánál nem  vé.- 

letlenül időztünk e3. ennyit. Ez lehetett alapja  szer-

vezet bélső'.életével szemben támasztott nagyobb igények-

nek‘  de  része, ama gondolat és gyakorlat, kialakításának 

is :ho t► e 7A• . ma asabb •olitikai szervezethez . tartozásnak 

előfeltétele a. növekvő elvárásoknak történő megfelelés.  

Szándékosan mutattuk be  azt is, hogy 5-7 év alatt két= 

szer  áll fenn annak a veszélye, hogy különböző okok 
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együttes hatására megszakad a fiatalok mozgalmi szer. 

vezethez tartozása, az eszmei-Politikat nevelésdnek 

folyamata, s ez gátjává válhat annakk, hogy mind többen 

jussanak el 18-21 éves korukig a párttagság gAndolatá-

hoz. 

(A KISS KB 1981. fehruir* hatdrozata 64 a KI8Z X. k9nger 

resszusa módosította a tagte1v6tell elveinket 64 a. 

szervezeti .élet gyakor1at4t Le. "A jövőbenjobban kell 

ragaszkodnuak Ahhoz,  hogy  ne támasszanak nagyobb öve-

telményekat a belálani szánd6koz6kkal szemben,• m4nt emit 

a szervezeti ozabálYzat előír. Minden feleslegs 76Xa-
kortatáo 6s előkéezítés nél1LU fel kell ve•i,  sőt  hív-

ni kell magunk közá azokat a fiata1okat t  akik eltogad. 

jék a KXSZ oélkitűz4seit, 	rC rtQflek szervezet* sza- 

hdlyzatával, haJlandók tevékenYen r6szt vállalni a szer-

vezet munkájából. Bizonyítan*uk pedig már KISZ-tagk6nt 

kell." (24.) A határozat egyidejűleg megszüntette a 

köz6Piakolai Killidn.körökot az 1902/83-as tan6vtől# 

illetve az tttörőszövetség feladatául szabta .a KISZ 

61ot/se történő btÓkoyabb felk6szítést, .s Az ezt szol 

gáló szervezeti formák . pl.: nyoloadikosok klubja -- 

kimunkálását. 

A tagfelvétel 114 felfogása 6s módja azóta is Széles 

Kra,  viták tárgya,. a bírálók tűlnYomó tifibbsége ezer*nt 

ez visszal6pés a követelmőnytámasztásban• Ez önmagában 

felfogásunk  =ell:lit 10 igaz, de a bírálók két körülm647- 

ről elfelejtkeznek. Az egyik: az Úttörőszövetség való. 



-50-  

ságosan is képes tartalma®,abban és direktebben: felké-

szíteni a USZ-rtagságra. A m,ásiks az 1970*.ea.évek  vé=  

gón,  az 1980•.ag évek  elején felerósödött az ideeltígiai,  
paiti:kai kiuzdelem a tizenévesek megWeróséért, e ez  
a KISZ=t is arra ösztönzi, hogy már a szervezeten  belül 

próbálja meg minél gyoraabban kifejteni nevBlQia.atását. ). 

1975-1978.. között megYén:k laSZ.*sZervezeteinek tevé=  

ken,ységébexa - ^. _ '  , Qsabbá . . mércévó vált az ala Qkö:t.e=  

3e~sé~,ek ~.e„ ~ j_esít.é e,  űieg~ei b~ r~ottsá . . ~k ~og01 4e~-  

lenthette 3978"baa  a nS4 .  megyei kü.ldottgYO3:©s41e4 hogy  
 alr F 	

" 

lásf©gla3áasá,. 0ak04attá v444 .a becsű-i.  
lettel, legjobb képesség $Zeint végzett munka, tanulas  
43 a haza véaelmében va],0 reHZvC?tel. " M.); .} A KISZ.-e4  

Uzgvnd.Olkodáeb4n azt népswerúsítettft, hogy az alap~ 

kötelességék teljesitése 4144. semu4 nem mentesít :,,  a 
tá:0sada3.m3. közé3et i .mz ~n?~  t 	y 	.  ..:~    nem ezek he3cy2 ~:t.s  vagy pot•.  

lé.eára kell, végezni. E azemlélet klálakítását t4-r-.  

sadalmíuakban j  elentkezó g024aa4004tikat 3eladatok  
is siirgették,,, hiszen. egyre világosabb- a giata10 elótt,  

40; ta,  r sada3Omp_ olitikai 4 g t i:ju sa gpoltika3; : ct61.0. •  
.,.,., ~  ja~k. megva~,flBZtasanak a14pjait a gazdagágban  ke33. meg- 

teremteni. A ge.zdaeágPQiitikai feladatok mlegvaló044-  

.s4.va _i _ráay14o_ i3Oaze1ogás 11;  mzg584tás a nevelómu0 _ká4ak.  
is jó feltételeket teremt.  Wit  megyei példával -kí~ .,. ~váx4,uk  

ezt bizonyítani. A  14z0 gá3.t idósz,akban C Longr'ád megyé+  

ben két védnUkségvá34a10 fejezódött be. A Szegedi  

S.za? ám;t.aár rekónBtrukci.ója felett a 14SZ megyei v.éd--  
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nökSéget vállalt, ame3,ynek a tdrsadalmi munkán  tú~. 
az 	techrio3:ágiát kezelő szakembergárda kinevelése  

és megtartása volt  az e3:sőd1egea célja. A védnökség  

ideje alatt a Szegedi Szalámigyár egész mozgalmi . élete  
felpezsdúlt; 21 fiatal ._.-párttag felvételére is  sor  kerül-

hetett. Még imponálóbbak a Szegedi Kőolaj és Földgáz-  

ipari Létesítmények felett vállalt országos KISZ  védnök-

ség erE'd,tiiégy#4, amelybe a megténkben 46 vállalat négyezer  

dolgozója kapcsolódott be.  ASQzdaski sikerek m.ell,e3:t . 

120 fiatal 111..1,  középigkolai, 12. fő  10,41 esti egyetemi,  

200 fő különböző állami i}skolal, végzettséget szerzett,.  

az olajipari lakisok 60 '04.t fiatalok  kapták .,, és 96 fő .  
fiatalt :vettek fel  a pdat tagjai közé ....  Ezek tErmészete-  

sen nem gyakran ismétlődő lehetőségek de m.áa tények is  

jelzik, hogY a fiatalok, a KISZ-esek a napi köt  elessé=  

gek teljesítésében  ős a többletvállalásban is rá•zalgá;l:--~ 

nak a társadalom bizalmára és törődésére. A szocialista  

'brigádmozgalom, a kommunista műszakok,; az egyéni  i.Y júr 

sdgaa i ~ nkaversenyek,: ős  pályázatok .eredményei szintén 

ezt  bizonyítják. Ezek a  mozgalmak  a  Razdasáei teiAewít- ►  

m.ények. mell.:et.t . az  .3fdús ~ág  .. i~öré}aexz . egyre  Inkább  .  nevel:é~. 
tényezávé. °is váltak.  ős  f=órrásai lettek a párttágságra  
alkalmas ,személyek kinevelődésének, f eltiuzéaének és  

sza'fibavE:t e3.én.ek is.  

Az alapkcitel.ess4 .  €okoz©t-tabb.. számonkérésér.e. - m3at, a  

követelmény fokozása egyik fontos tényezőjére  

szervezeteink komoly erőfeszítéseket  tettek a taninté-

zetekben .is t  s ennek mérhetó, érzéke3hetci hatása első.  
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sorban a középfokú oktatási intézményekben volt. nA  KISZ . 

tanulmányi munkát segítő tevékenységében legtöbb és leg- 

hatásosabb Kezdeményezés a középiskolákban történt" 

állapította meg a KISZ megyei küldöttgyíilése 1981-ben. 

Ennek egyik Oka, hogy a tanulmál%jr : eredmények fokozá-

sában itt még direkt az egyes tanuló érdekeltsége, ki% 

lbnösen. a gimnáziumokban, hiszen a felsőfokú felvételi. 

rendszerben - ha torzan is - érvényesül a telj estmén fy 

elv. Ezekben az években vezette be  a KISZ, a középiskolai 

tanulainyi mozgalmat.   Bár a mozgalommal szemben kezdet- 

ben volt idegenkedés a pedagógusok és a KISZ-vezetők 

között is, két óv eltelte után már voltak mérhető ered-

ményei: nőtt az órai aktivitás és a korrepetálások száma, . 

néhány iskolában érzékelhetően csökkentek a késések és 

az igazolatlan hiányzások. Megyénk középiskolásai tovább-

ra is kiemelkedően szerepeltek az országos tanulmányi 

versenyeken.(26.) A. szakm>>nk'sképző_intézetekben  ekkor 

még nem került bevezetésre a KISZ tanulmányi mozgalma 

(csak az 1980/81-es tanévben), de igen komoly gondot 

fordítottak a pedagógusok a. tanulmányi csapatversenyek-

re  és a nagy hagyományokkal rendelkező Szakma Kiváló  

Tanulója. mozgalomra.  1975-1978. között növekedett a szak-

körök, a szakmai klubok száma, és igen sokan kapcsolód-

tak be a szakmatörténeti kutatómunkába. 

A tanulmányokkal kapcsolatos feladatokon túl a közép-

fokú oktatási intézmények tanulói  egyre  érdemibb módon  

kapcsolódtak _..be...a nép ,azdasági feladatok megoldásába.  

Különösen sokra értékelhető e területen az építőtábori 
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tevékenység dinamikus fejlődése. 1975-ben 1900 fő, 

1978-ban 3500 fő középiskolás diák vett részt a köz 

Ponti és megyei építőtáborok munkájában, és különösez 

sikeres, mozgósító hatású volt a megy e  komplex belvíz- . 

rendezése felett vállalt KISZ védnökségben való részvé-

telük. Ez a nehéz, embertpróbáló kubikosmunka, mintegy 

próbatétel,szinte vonzotta a fiatalokat. A 14-18 éves 

ifjúság politikai aktivitását jelzi az a tény is, hogy 

közülük került ki az ifjúgárdisták 60 %=a és az úttörő 

ifivezetők 85 %-a. A lehetőségek, a formák ebben az 

időszakban gazdagodtak, voltak igazán kiemelkedő KISZ-

szervezetek (makói Juhász Gyula Szakközépiskola, makói 

Edei Ferenc Szakközépiskola, szegedi. ➢éri Miksa Szakkö-
zépiskola

: 

 szegedi Kőrösy József Szakközépiskola, hód- 

mezővásárhelyi Bethlen Gabor Gimnázium), mégis azt kell 

megállapítani p. hogy a középiskolás mozgalmi időszak alatt .  

döntően nem sikerült megvalósítani moz a lmi céljainkat.  
Keveredtek a KISZ tevékenységében a "hivatalos, álla mi" 

és a mozgalmi módszerek,. a gyerekek többsége nem tudott 

különbséget tenni az *skola és a KISZ között, és ez  is 

oka annak, hogy nem tudatosult kellően a mozgalom szüksé- 

gessége. Nagyon sok középaskolásnál egyetlea motiváció 

az egyetemi-főiskolai felvételinél vélt KISZ-tagsági 

követelmény. Ktilönöeen aggasztó méretű a mozgalomhoz 

kötődés hiánya a szakmunkástanulóknál, akik közül 
évente 1000-1200 KISZlitag veszett el az iskola és az 
üzem között. A párttagságra alkalmas fiatalok bázisát 
ebben a korosztályban egy szúk vezetőrréteg_alkotja, 
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s a vizsgáit időszakban kevesek, csak a legkiválóbb  
KISZ--vezetők jutottak _ el  odáig, hogy tudatosulton 

bennük a párttagság gondolata és felvételiket kénlék 

az MSZMP-be.  

A felsőfokú_oktatósi intézmények KISZ-szervezeteinek 

az alapkötelességgel való foglalkozásának ellentmondó- _  

sosságjt jelzi az a tény is, hogy az általunk tárgyalt 

időszak végén, 1978. augusztusában született meg az a  

KISZ KB IB határozat,  amely a szakmai-tanulmányi munka 
alapjait és módszereit szedte rendszerbe. E tevékenysé- 
get kettős tendencia jellemezte. Egyrészt .  a hallgatói 
KISZ-szervezetek egyre aktívabban járultak hozzá az ok-
tató-nevelőmunka fejlesztésében a párt és állami veze-
tős elképzeléseinek kialakításához. E véleményezés ki- 
terjedt oktatástechnikai, szakdidaktikai kérdésekre, az 
egyenletesebb hallgatói terhelés kialakítására, a vizs-

gáztatás módszereire, a vizsgák számára, a képzés gyakor-
latiasabbi tételére, a gyakorlathoz történő közelítésre. 
Másrészt r  észt ebbe a tevékenységbe elsősárban a KISZ-vezetők 
és a legkiválóbb hallgatók kapcsolódtak be, s már ekkor  

látszott, hogy a KISZ-nek nincs elegendő eszköze ahhoz,  

hogy _a hallgatók többsé4énél.lelkiismereti kérdéssé  

tegye a. tanulmányi színvonal és fegyelem. javítását ..  

(A tanulmányi színvonal és fegyelem természetesen  nem-

csak a KISZ ösztönző eszközeitől függ, sokkal több- 
rétű társadalmi, intézményi és-szubjektív hatás érvé-
nyesülésének összegeződéBe, ezek vizsgálata azonban 

nem e tanulmány feladata.) Hiba volna viszont nem észre- 
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venni, hogy  1975=1978. között jó ütemben és szellem-  
ben fejlődött a tudományos diákköri tevékenység (éven-  

te kb. 1200-1500 fő  vett benne részt), gyakoribbá  vál- 

tak a.szakmai hetek, a,diákköri konferenciák 613 más  

fórumok, amelyek hozzájárultak a.diákkörök nyitottabbá  

válásához. ken sokrétű volt az intézménven kíviili  

.szakmai-közéleti mun} e . ,.  amely ugyancsak mérhető telje-  

sítményekre adott alkalmat. Ezek közül kiemelésre mél-  

tó az akkor még intenzív "Teg,k  többet a falu közm-  

velődéséért" akció, az ezekben az években újszerű  feia- 

datokra ösztönző "Egyetemisták, főiskolások a szakmunk4s-  

képzésért", és erre az  időszakra esik  -.az országban  

elsőként indított-"Munkaközvetítő Iroda", amely a hall-  

gatók évközi munkavállalásait $zervezte. Ezeknek a  

mozgalmaknak a nevelési hatásai kétirányúak voltak,:  

benne résztvevők érzelmi, tudati gazdagodása egyem-

értéka volt a végzett tevékenységgel. Általánosan  meg- 

állapítható, hogy az egYetemi, ,  főiskolai. KISZ-szerve=  

zetek munkájában.- a  meglévő fogyatékosságokkal és  

gyengeségekkel együtt is  kevésbé volt érzékelhető a ,,  

bolter essé" erőtel es volt. a. társadalmi kapcsolatok  

f:ojleazt'sének i~ -e s ez 'átéko hatással volt a 

társadalmi  realitásérzékre  és_ a párttagé nevelés  -. a án-  

lés lehetőségeire is, 	. 

Az alapkötelességek tudatpsabb számonkérésére törek-

vés mellett a kommunista jelleg erő lése irányába  

hatott,  hogy "politikai neaelőmunkánkkal és közművelő  

dési tevékenységünkkel KTSZ-tagságunk szocialista el- .  
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Kellaelsgraiteeestettük". (27.) A nemzetközi 

életben az enyhUlds megtorpandsa, az életszínvonal 

laaaúbb Mead emelkedése, a nézeteinkkel vitázó ide-
ológiák előbb burkolt, majd.nyltabb megielenése a 

KISZ.6t a korábbiakna akt 3;vabb és nYitottabbPoliti-
záló tevékenysége serkentette. Csongrád  megyében  

terUleti elhelyezkedésünkből ia adOddan 7 mindehhez 
fokozottan kell figyelemme/ lenni olyan körülményekre, 

mint a Jugoszlávi&O'al és Romániával való határmentiség, 

a mafflétazámd fitment; turistaforgalom és a KISZ-tagsd-

gon belüli magas egYetemi, faskolai és értelmiségi 

arány. A vizsgált években a körülmények ugyan bonYolul-

tabbakkd váltak i  de Javultak a KISZ Politikai nsvelő-

munkájának  lehetőségei  is. Elvi alapot jelentett a Part 

kiegyensúlyozott Politikájai ajártszervek több figyel. 

met fordítottak a KISZ agitációs tevékenységének segíté-

sére i  megépUlt Szegeden az új KISZ iskola ás kialakítás-

ra kerUlt a  KISZ  Vezetőképző KözPonti szorosabbá  váltak 

a terilleti KISZ...bizottságok ás a felsőoktatási intézmé-

nYek marxizmus-leninizmus tanszékeinek kapcsolatai. 

Ebben az időszakban a IgSZ Cson8r4  megyei  szerveinek 

és szervezeteinek ideológiai, politikai nevelőmunkájá-

nak középpontjában  ez  állt, bogy a fiatalok által felve-

tett kérdésekre marxista választ adjon, ismertesse és 

magyarizza a párt politikádát ás az abból adódó felada-
tokat, mozgósítson azok végrehajtására. Ezzel egyidő. 

ben döntően olyan  KISZ-vezetők  képzésére kerUlt sor t  

akik tudták informálni, mezgósítani és képviselni sajit 

közösségUket. Az 1,75-1978. között végzett nevelőmunka  
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legnagyobb. eredménye. boy meónk-KISZ-taasá4a vállal-  
.............. 	....... 

ta szocialista építésünk gyakorlatát, ;  kész volt alkotó . 

módon tenni kö + ezetéór-t többsérUk. tudatá•an . volt a 

cselekvő hazaf ,uág lényegének és szüksé szerűségének.  

Gazdagabbá vált megyénkben a KISZ tájékoztató és agitá- 
ciős tevékenységének tartalma és tormái, s elsődlegese 

médszerként egyre inkább a kiscsoportos vita, a meggyő-

zés került előtérbe. Társadalmi életünk ekkori viszony-

lagos nyugalma, a felszínre, tórum elé csak időnként 

kerülő : egyet nem értó megnyilvánulások ekkor még nem 

tették annyira nyilvánvalóvá, de jelezték szocialista 

vitakulturánk kialakulatlanságát, vagy  érvrendszerünk 

gyengeségeit. A KISZ keretein belül zajló viták közpon -
ti kérdései a gazdasági helyzet, a szocialista élet- 

mód különböző összetevői, a szocialista hazafiaság ős 

internacionalizmus voltak, ós egyre erősödött az élet- . 

színvonallal ós munkaerőgazdálkodáesal kapcsolatos ér- 
deklődés. Az egyetemi, főiskolai KISZ-tagság körében ked-
velt téma volt a nacionalizmus kérdése ős a nemzetközi 
kommunista mozgalomban zajló viták.  Ugyanebben  a réteg- 
ben, valamint a falun élő fiatalok között kellett vissza- 
térően foglalkozni a vallás, az állam és egyház viszonya 
problémakörrel. A feltett_ kérdések megválaszolásához 
jó eszközt jelentett a KISZ 1976-ban  bevezetett új pofi- 
tikai képzési rendszere. A képzési körök tevékenysége 
mozgalmibb lett, az új rendszer bevezetését a pártszer-
vek fokozott figyelme kísérte (1978-ban a KISZ propagan-
dista között a párttagok aránya meghaladta a 40 %-ot). 



A KISZ ekkori agitációs, propaganda tevékenységére 

láben jellemző az egyre nagyobb gokú nyitottság, napra-

készség, a tabu témák eltűnése, de ezzel egyidőben nem 

kellő az  előrelépés  a Politika* veLlaszadásbaao a falk0' 

szültségben és a vitakulturában. A  tömegpolitikai  rendez-

vávek közül igen sok válik sablonossk(p1. Forradalmi 

Ifjúsági Napok); ezért  nagy  az újító kedv. Ekkor válik 

népszerűvé ás sikeressé a FálYaválasztási utca, a Propa-

ganda Fesztivál, a Szentes Járási Ifjűségi Napok, a 

SZOTE-n a Medikus  Napok,  a TORATUR, a JATE-m a Nem  ütik  

a jogászt agyon. A Politizálásnak, a tömegPropagandának  

44 formái ,  a sokszinűbb tartalom. a demokratikusabb esz-

közök keresése nem maradtak hatistalanok a várttaggá  

nevelésre sem.  

A KISZ KözPonti Bizottsága 1974.  áprilisi  határolata 

következménYeinek elemzését a kommunista jelleg és a 

követelmények  fokozódására e látszőlag szervezeti 

jellegű kérdéssel fejezzük be. Ez idő óta a KISZ tagJai 

minden mozgalmi év elején, összhangban akcióprogramjuk. 

kal, vállalásokat tettek megyénkben is, s azt az alai)... 

szervezetek közösségi megbizatássá emelték. A mozgalmi év 

végén e magbizatások végrehajtáSát értékeitők, ez alap. 

ján  döntöttek  arról ;  hogy hogyan dolgozott a fiaial, tag- 

ja  marad-e  a Szövetségnek,  kapjon-e  az új mozgalmi évre 

tagsági igazolványt? Ezen a teggyűlésen az alaPszerve-

zet a vezetőséget is minősíti,  hiszen  új vezetőséget 

választ. E szervezetinek tűnő  eseménysor  mögött nevelési, 

politikai tartalom húzódik meg: a  KISZ-ben  minden fia-. 
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tal . munká3a, Ye3lődésse_ minden évben megméretik. .  Ebből  

a célból 19751978 : között  fokozatosan több  valósuit 
meg, elsőeorban.száms2eráségéb'en.'Egyéni'vállalásokat  

a KISZ-tagok 1975-ben tettek ' először,-»Csongrád ~ ~megyében  

	

. 	 ... 

ekkor mint  egY 60-65 °'uk ~t ét t_ _.enziek el$get
, 
 ,'  s 1978-,ra ez  

az erárY . 80-85 %-ra emelkedett ." A - vállaláeok többsége  
 .. . az s~la,pköt~élességek telj esítéssén' túlment, megfoga~.ma-  

zódtak a társadalmi munkák, a továbbtánúláeok éss tóvább-  

4épzések, a mas.társadalmi és tudo .mányoe szérvekben   

végzett feladatok, a kulturális ée' ssport munkába ' való  

bekagOsolódás. E vállalásokban,: ntyilvántartásukban sok  

volt a formális elem,,  

    

de .  eky követh

:
ető ~,; .szá mó n  ké rhe 

 

 t 
 

ő  

és  értékelhető kővetelmenyréndszer,alakult:ki.a . KISZ .  

s7e1°zervezetek 

 

 t.öbb®égében... ,s  •. ez  •_:egyértelmáen : növelte  

a KISZ' .szervezeti  erejét.  A számonkérés a mozgalmi év  

végén természetessé vált; s ösztönzőleg hatott többeégé-•  

ben. Volt természetesen ebben ssok'  gond ie,:így a gya-  

kori csoportos értékelést az, hogY csak a problémá®  

tagokkal,foglalkoztak, a jók értéke3ése'elmaradt. Sok  

helyen csak a ."vállalta ,-. teljesítette -kategóriákban  

gondolkoztak,,. és nem a fiatal  egyéniségének `f ej lődését  

vtzHgálták. . E. fogyatékősságok. ellenére is kitapintbató v  

bogy  a KISZ . . , tágság eg.v .i elentós részében  .ki.alakutt' a  

megméretés igénye ..és  . vállálássa.: ;  s . ezt követelmévként  

	

„ 	 ... 

támasztották másokkal szemben  3as: 

Tanuleágosan;a:lakult 'a.  KISZ-ből.  kikerül'ők száma é13, 

összetétele is.  Míg  19754-ben közel 3000 fő lépett ki,  
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vagy kert t kizárásra , . számuk 1978-ban  tar nem érte 
el az 1500 főt. A KISZ-ből kikerülők között igen magas 
volt a munkásfiatalok (50:55 %),  és a nők (40-45 %) aránya. 
Az utóbbiak többsége GYES-en lévő kismama, ;  s ez mutat- 

ja a közöttiek végzett munkdnk  gyenges gét, de ennél . 

is figYelmeztetőbb, hogy a munkásfiatalok ilyen nagy 

aránya érezte azt,: hogy semmit sem veazít , a KISZ-b6]. ... 

való kikeriléssel. Ugyancsak elgondolkoztató, hogy 

a kikerü .ő egyetemié-főiskolaihallgatók száma m :rima- 

l s ;  luk 1-3 % között  mozgott. 

Azt  .évenkénti értékelésnek nagyon közvetlen hatása volt, 

a.PartéP3to tsvéken3rsé6re:  az évenkénti vállalás-meg 

bízatás-értékelő® rendszerében a tavasziidőszak a . leg- 

megfelelőbb alks ommá vált parttagságra a :ks mas, fel- 
készlelt KISZ-tagok számbavételére is. A mindenk  re  ki- 
terjedő egyéni értékelés eredménye, hogy kibővült a 
Párttagságra alkalmasnak tartott fiatalok köre. Míg ré-

gebben csak a KISZ-vezetőink voltak  szem előtt, ezt kö-

vetően a pártépítési elképzelésekben ott voltak a leg- 

jobban dolgozó_aktivák, a más t rsadalmi szervezetekben, 

tudományos egyesületekben megbízatást teljesítő fiatalok 

is. 

(A KISZ Központi Bizottságának 1981. februári határozata 
két hibás gyakorlatot vetett el egyértelműen. Az egyik:  

041 .KISZ tevékenységének több területen "kötelesség 

centrikussá válása. Az alapkötelességek tú'lhangsűlyo-- 
zősa, a politikai nevelőmunka más teriületeinek,_ a az nes 
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szabadidős tevékenYségnek ellvanyagolása miatt aokKISZ. 
szervezet munkáras  tanulásra  buzditó szervezettő degra-
dalódott„ tömegbefolyása, népszerúsége egYőrtelmaeu 

csökkent. A KB szerint a feIadat: "a KISZ 'ne osak dolgozó 
és tanuló szervezet legYeni hanem dolgozva, tanulva 

tizáló, olvelődő, sportolő, Sokoldalú ifjúsági szerveget." 
A másik:  A KISZ-ben kialakult az a merev felfogáa,  hogy  
a tagság  egyetlen  tavaszi taggyúlésea köteleS egész évt 

feladatát elvállalni, s ez formáliss4 vált, inkább tani-
tOtt, mint vonzott. A KB határozat meghagYva azt, hogY 
az egyéni értékelést elkeUvégezn4 s hogy a végzett 
tevékenység lehet csak a megítélés . alapja - feloldotta 

a kötelező, tételes'egYőni vállalástl, lehetőséget teremt-
ve az évközi, a közösségi felajánlásoknaki a  helyzet  
adta improvizációknak is.)' 

Az előbbiekben bemutatott tényekkel ős tendenciákkal azt 
kívántuk  bizonYitani, , hogY mai távlati értékelég szerint 
is az 1975.1978. köiötti időszakban az 	 hatd- 
rozat" meghatározó módon befolyisolta a KISZ.szervezetek  

SLizromó többségében a kommunista Aelleg erősödését., s  

ezzel közvetve a.. KISZ parttaggá nevelő tevékenkségét is  

(ennek alakulását általában 4 fiatalok és az  egyes  
júsági rétegek körében  az  V.  fejezetben elemezzilk). 

megítélóstink szerint messze hamip ős alaktalan az a női• 

zet, Amay a KISZ-nek az 1980.Pas években felszinre ke-
rUG  hibetit ős fogyatékosságait az "ápriliai h4áTozat" 
következmények4nt fogja fel. Ez a vád épp ott a leg. 
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sabb, ahol a legdivatosabb: az egyetemi, főiskolai 

ifjúság körében. Az itt jelentkező feszUltségek messze 

nem a nagy aktivitást és kezdeményezőkészséget bemere-

vitő, teszabályozó határozatoknak, hanem - más tArsa= 

dalmi problémákkal együtt - a Pozitív aktivitás hiányd-

flak, a befelé fordulásnak, a Politikai közömbösség növe-
kedésének tudhatók be. 

3.1 A BISZ-szervezetek párttaggii nevelő és aAánló te-

vékenysége tudatosságának alakuldsa  

megYénkben az iránYító KISZ-Szervek és a KISZ alap-

szervezetek a párttaggá  nevelés  ás ajánlás elméleti és 

módszertani kérdéseivel az 1970-es évek eleJén kezdtek 

el rendszeresen foglalkoznl. A KISZ Csongrid megyei Bi-

zottséga 1972. júliusiban több évre visszamenően érté-

kelte a párttaggá nevelés tapasztalatait, különös tekin-

tettel arra, hogy 1970-ben az MSZMP X. kongresszusa 

18 évre szállította le a párttagfelvétel alsó korha-

tárát. Ugyanebben az évben megyei bizotteigunk a KISZ KB 

Titkárságának adott jelentést az effetemi-főiskolai 

hallgatók között végzett párttaggi nevelésről. Az 

1970-es évek elején dinamikusan nőtt a  pártba  felvett 

KISZ-tagok.száma: 

	

1970. 	427 fő 

	

1971. 	776 fő 

	

1972. 	685 fő 

t 
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Ez a felvételi ütem kUvette a párttagfelvétel egészének 
avekedésdt. Ekkor váltak gyakorlattá e témában az . 

együttes párt-KISZ taggyaldsek. 

Az ESZIEF:KB 1972. moveiliberi határózatának-eirtélmezőse  

a Csongrád megyel KISZo*szervezetekben:nemment:zava  

alkül. A minőségi kOvetelménYek előtérbe kerUlésével 

PárhuPamosan  csökkent  a Pdrttagfelvétel Uteme, így sztl. 

kUt 4 45z 444 3!e4Pt60g4 	. ."q$P8.0..0,03! 
.744444 ;eladAtAtt01S? 4SZ‚lr:t§  pusztán  ptatisztikai 

_kérdésként fogta f44. Különösen érzékenYeA Jelentkezett 
a prOblém4 a felSőoktatáSt intézmayekben. Nem_volt rit46 

ka  az  a véleménY seMb hogT a hatirozat-n értfamis4gelIeuesu o 
aOlitalgmárja  az  egYetemi-főiskolai ballgatók-ds a 

tal 6rtalmi.adg Párttagfelvételét. Ezeknek -a véleményekg* 

nek , a kialakulásáhOz hoZZáS 	tak 4.Pártszörvezetek . bi-i 

zonytalanságsi, Vitdi is, valamint.a fennhangad hirde4. 

tett ukeretsZám,korldtozdaR is. Sok összetevő következ 

tébézi a Pártba felvett KTOZstagok száma  visszaesett:  

(annYira, hegy épPen.90ak meghaladtaaz 1970*es évit)4 

433 fő 

1974 
	

447 fő 

Azért tartottuk szUkségesnek felvillantani az 1970-1974. 

közötti időszakot, mert egyrészt ekkor alakultak ki a 

Pirttaggá nevelésSel ó ajánlással való tudatos foglal-

kozás munkaformii, másrészt a kérdésben sokszor mig ma 

is hangortatott anomáliák gyökere erre az időszakra czar-

maztatható viss*a. 
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Az 1975•1978. közötti. időszakra jellemző, hogy .e_ 
nyító KISZ-bizottságok .és az alapszervezetek .többsége  

rendszeresen .foglalkozott : .az.,'e területen jelentkező  

feladatokkal bár az új jelenségek okainak feltárásához 

nem m3.ndenkor jutottak el.  A KISZ megyei, .városi és járá-

si bizottságai -minden évben értéke lték  végzett munkát; 

s ugyanezt megtették a  nagYlizemi  és  felsőoktatási KISZ- 

bizottságok is. A dolgozói KISZ. alapszervezeteinknek 60- 

70 %-a elemezte rendszeresen a parttaggá nevelő éta aján- 

ló tevékenységet. Az elméleti és módszertani kérdésék szer- 

yes részét képezték a KISZ Vezetőképző Központunk tanfo-

lyamainak, ebben szerepelt ,esettanulmány és szituáció- 

játék is. Ugyanosak állandó eleme volt e téma az egyhetes 

vezetőképző táboroknak is.  Rendkívül figyelemreméltó, . 

hogy az ifjúság bármely rétegében tartott pártvezető fó-

rumot,  a párttagfelvétel, a párt öbszetételének kérdé-

se mindenkor fémerúlt, illetve megfogalmazódott a hely- 

telen gyakorlat bírálata. Az 1975-1978. közötti fórumok  

szinte. , mindegyikén bizonygatni  kellett r  hogy az arra 

alkalmas fiataltok felkészítését, nevelését intenzíven 

kell végezni, erre minden ifjúsági rétegben szükség van, 

a "keretszám" nem lesz akadálya a párttagságra érett 

fiatalok felvételének. Rögzíthetjük a _párttaggá nevelés  

6s-ajánlás a _KISZa'es nevelőmunka központi kérdőévé, , 

az elemzések szerves . részévé _ vált Csongrád 'mevében.  

Ennek a folyamatnak a hatása érződött  KISZ alapszerve-

zetek tevékenységének többségében, hiszen a pártalapszer- 



vezetek fokozódó  követelménytámasztása, a felsőbb KISZ- 
szervek állandó figyelemfelhívása, a vezetőképzések egy 
formán hangsúlyozták a feladat  fontosságát.  Ekkorravált 
rendszeressé az előző részben már kifej tett 'évenkénti 
értékelések rendszere.  fox  alakult  ki az a  helyzet.  
hogy 1976. .tavaszán először határozhatták meg KISZ alap  

szervezetek részére. hogy készít lenek pártta á nevelési  

te evet :  A dolgozói KISZ alapszervezeteknek kétharmada,  

az egyetemi, főiskolai KISZ alapszervezeteknek fele 
készítette ezt el, elsősorban ott,  ahol egyébként is  

tudatosan foglalkoztak a fiatalok párttaggá nevelésével. 

E tervek azután rendszeresen elkészültek a mozgalmi'évi 
értékelések alapján, s  ezek képezték alapját a megbza- 
tálorriak, A kiválasztás szempontja mindenekelőtt az alap" 

kőtelesség teljesítése, az aktfa közélet i  múuka, a szoci- 

alizmus Egye irántielkötelezettség és a  többi 'fiatal 
előtti példamutatás volt. A párttaggá nevelési terveknek 
ott jelentkeztek hián7osságai, ahol a pert és KISZ-szer- 
vezetek kasolata nem volt mindennapos, ; illetve .a KIS . 
szervezetek a párttal történő egyeztetés né kU. készí-
tették el azokat. Így fordult elő, hogy néhány esetben 
a pártszervezet nem is tudott .a KISZ tervének .létezésé-
ról, különbázó elképzelések .szerepeltek .még a  2iatalok- 
ről:is a part ee KISZ nevelési terveiben. Gyakori'hiba . 
.hogy a .KÍSZ-eé névélési tervek ném voltak kellőén tékin- 
téttel a parttagfelvétel szociális osszetéteIgnek 'kö- 

veteményeire. Ugyanakkor, az is  előfordult, hogy a párt- 
szervezetek saját nevelési terveik dsszeállitásakor nem 
kérték ki a KISZ-szervezetek véleményét, illetve év köz- 
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ben jelentettek be  ehhez  hasonló  igényeket; :='  javasol-  

jatok már Sgy húsz éves:. fizika3. .d.olgozcí t  : érettség3:zeet  

. 	

. 	 , 	„ 	. 	_  nőt pá~cttagnak..."  A ~3~eg j  óbban múkódo . szervezet ekmél; aZ : 
a gyakorlat alakult  ki, . ,  hogy . ;a  párt éQ. g KISZL  a*pszer-  

szét. ;kQ ös : m í tt .á .névela3.. tervet :kágzített s  

müttesen döntött-a pártmegbizatááok formájáról  és  

tartalmáról is.  

Abban,; hogy a fiátal j élentkezik-e rtt 	va -_ ~ ~a  P~ ~ ~k: ~Y;  

Párt;  illetve á Kl8Z a3npszervezet kereai..e meg őt.,,  

nem alakult ki rendszer: . Ugyanakkor ténif', . hogy az.  esel.  

tekaek 80 %-ában a párt ;  illetve a KISZ  . alapsZervezat;.  

volt a kezdeményezó,, csak kevés PiataI j ut.ott. .el az.  

ö.eéntes j elentkezésU.• Ez mutatta azt ié,,; ho& ' a' BISZ-  
. : 

szervezetek tudatoe$bb,, :  szervezettebb és nYiltabb  párt., 
taggá nevelő  t evékenysége e. 1]:Gnére is '  sok KI3Z-tagna4`  

isffieretei általán.os+ak,, hiányosa.k. a. pártról;, é'.s. itt-ott  
ká,értett még. Mindig 4 ;párttagság misztifikálása im.  . 

~ ,/. A..pá:rtta~ I~ISZ-t~3~. rászvá.te3.e a, 

 

fiatalok  kommun3.e-  .  
tává.: nevelésébeni  

A Kommunista  Sf júságl: Szövetség tevékenységében Pegg-

különböztetett j  elentóséggek bír azoknak a fiataloknak  

a jelenléte  és munkája, akik a KISZ soraiban  nőttek  

párttaggái és tovább3. konkrét .pártmegbf,zatás4 is az  

3.f júsági evetséghez köti őket. Az, NSW  Központ*  Bi-

zottságának 1970-esif juasag3politikai. határozata aa.gy  
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jellemezte az akkori helyzetet: "Kevés fiatal parttag 

tevékenykedik a KISZ-ben. Általános  gyakorlat  - különö-

sen, falun -, ha valakit felvesznek a pártba és nem KIn. 

titkir, akkor nem szívesen vállal tovébbi aktív szerepbt 

az ifjúsági szövetség tevőkenységében. A problémát csak 

növeli,  hogy  a pértvezetőségek nem ösztönzik eléggő a 

fiatal  párttagokat  a KISZ-ben végzett morkkra." Ez az 

értékelés akkor igaz volt Csongrád  megyére  is. 1970-ben 

1181 pdrttag KISZ-tagunk volt, s ez KISZ-tagségunk 

3,5 %-át Jelentette. 

Az  igjiisigpolitikai határozat, majd a pártéPitéssel 

foglalkozó kUzPanti 6s  megyei  Pérthatirozatok egYaránt 
feladatként adták a pértszerveZeteknek, ho  gY a fiatal 

pdrttagok mindenekelőtt az ifjúsági szervezetben, az 

rőben, az Ifjú Gárdéban, az ifjúsági klubokban kapjanak 

feladatot. Ugyanakkor a KISZ-smervezetek is  egyre  többet 

tettek azért, hogY a fiatal pérttag továbbra is érezze 

szükségét az ifjségi közösségeknek. 

A vizsgált időszakban a számszera fellődés.egyértelma:  

1975.01)On  1.887  fő  .a  KISZ,.tagaág  5,6 %.*.a 

3,976$4)41.  2.103  07 a  KISZ-tagság  6 , 0 %-.a  

1977-ben  2.526 fő  a  KInt4g$4g 7 4 0 %004 
1978.0.ban . 	2.878  fő  a KISZ.itagadg 7,7  %-a  

(Ez a tendencia a következő években -a nahezebb 

tikai feltételek között tovább erósödik, s 1982-ben  

a  párttag  KISZ-tagok széma megközeliti a négYezret éS 
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aranyuk meghaladja aESSZ-tagságon belül a 10 %-ott)  

(290.  

Az .elórelé és nemcsak .a .  Párttag KISZ-tagok _ számának  

emelkedésében hanem_munk4luk tartalmi gazdagodásában  

is  megvalósult.  A megyei,;  városi és járási pártszervek  

erőte1jesen:bangeú1yozták a part és  KISZ alapszerveze- 

tek felé , hogy :a fiatal párttagok ne csak általában a 
"segítsd a KISZ-t! " feladatot kapják, hanem konkrét  

megbízatásuk ;  ;funkciójuk legyen. Ennek is eredménye,  

hogy a KISZ-bizottságokban és az alapszervezeti veze-

tőségekben megduplázódott a párttag KISZ-tagok száma:  

1975-ben 192 fő titkár, 120  
1976-ban 229 fő titkár, 298  

1977-ben 261 .fő titkárt,  390  

1978-ban 277 fő titkár,, 430  

(30.) 
 . 

fő bizottsági vagy vez. tag  

fő bzot.t .sági vagy vez. tag  
fő bizottsági .vagy vez. tag  

fő bizottsági  vagy .vez. tag  
., ~ 

A párttag KISZ-tagok személyes Példamutatása,  vállaló- 
aaik teljesítése nemcsak a választott funkciókban erő-  

södött fel. Figyelemre méltó, hogy 1978-ban az egyetemi-  

főiskolai párttag hallgatók 4 2,2 %-a vett' részt tudor  

mányós diákköri tevékenységben, a dolgozópárttag  KISZ- 

tag fiatalok 56,7 %-a szocialista- brigádtáp ; és 25,4 %-uk  
elindult és címet nyert '  valamilyen iffiúsági múnkaversenyen  

vagy párázaton. Ugyanakkor . az  is t ér]v, . hol megb za..  

tások eloszlásában igen nagy az aranptalaneag,.  Nem ritka,  
hogy egy fiatal két-három megbízatást vállalt,, ugyan'-  

akkor 1978-ban a párttag KISZ-tagok 31,3 %-ának nem volt  
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semmiféle korikrét pártmegbízatása. Minden évben eldfor- 
d.0 t i- hogy 1-2 párttag KISZ ..tagnak a K SS alapszervezet. 

mozgalmi geladatai eVinnyagolása miatt nem hosszabbf- 
totta meg  tagsági viszonyát :•a pártalapszervezettel egyet-, 
értésben,, s ezt követte -a pártY$gyelmi,e3járás beindf- 

táea is. (31.) . 	 . 	. 

A konkrét  funkciók, ,pártfeladatok ellátása és a szemé-  

lyes példamutatás mellett a  fiatal  párttagok kötiül :e_ SE: 
re többen vaJl:l.altak. részt :a párttagságra ‘sZámbavett KISZ- 

tagok elméleti felkészítésében.  az MSZMP Politikai Bizott 

sága . által előirt elméleti tanfolyamok vezetésében.  

ífulón: Pigyelemre, Oltó az .a térj;,, hogy a KISZ alapszer- 

vezet -ajánlása mellett  emelkedő  számú 43Z-tag  kérte 
fiatal párttag KIESZ-tag társa ajánlását .a  .. aárttagfevé-- 
telhez. Ez a folyamat természetesnek bánik, de  megjelent 
annak a veszélyre is, hogy a pártalapszervezet tagjai 
párttaggá nevelést csak azoknak  a  párttagoknak a köteles- , 
ságének tartják, akik a fiatalok közhitt,, a KISZ-ben tel-- 
j eaítenek . .pártmegbizatást. Ennek következmények4nt :ala- 
kuli ki az a  káros, "munkamegosztáis", hogy egy-egy Parttag 
rendszeresen ajtója a $rtba jelentkező fiataloknak, 
ős .igen széles,azon párttagok tömege, akik ezzel nem 
foglalkoznak,, vagy . ,egy. gyetlen fiatalnak sem-  

ki ilyen jellegű bizalmát.. 



1977.  1976.  
883  Csongrád  

megyében  63,7  

1978.  
890 . 

62 0 6. 

17.571  
59,:5  59,4  

17.344  36.809  26 	1,6.176  

,5  
Orszd-  
g0 Ban  

_: ?0 ,•  

V .  

A . KISZ párttaggií ,  nevelő 643 a;kán16. tevékenységének  

fő tapasztalatai a kitilönböző 	rétegekben  (32.) 

l../ A .fiatalok ős a.KISZ-tagok párttagfelvétele  

a. A .~árttaeiy„  ~tel.Csó 	. me ében  
_. 	w. 

~ v 1975. 1976. 1977. 	1978.  
. 	 .. 

2 ő 1.147 1.318 1.387 	1.421  
. 	 .. 	 . 

b./ A. 30 :éven álúlzak. Párttagfelvétele  

A ,párt és KISZ-szervezetek er-edményesebb nevelő-
tevékenysége ős a pártépítéssel való.tudatosabb áog-  
la3.kozás eredpényekdnt, Csongrád  megyében  az 1975-1978.  
közötti. 3.dőszaki~ári a , pdrtba felvett fiatalok' aránya  

tartósan megközelítette a .kiváat kétharmados areulzt . 

(négy év átlasábari 64.0 %). Az elért eredmények  min-  

den évben felette  vannak az országos átlagnak.  



X97T 1978 .  

. 
740 
52 1 , 

14.579 

49,- 9 

15.872 

537 

1976. 1977 . 1975. .1978. 
661 740  öson,grád 

megyében 

Orszá-
gosan  

542 

12:813 

79,2 

. 	. 	• 

644 

73,9 
13.166 

80,1 

74 9 
14.579.  

84,1 

83,1 
15.872,  

90,3'  

, 

fő 

"6  71 "" 

Ugyanakkor az orszdgos tendenciával egyeqőigc az 

1976.. dyes csúcsponttől lass csökkenés a je11emző,. 

Ennek oka,, hogy bár a fiatalok száma is eme/kedett c... 

de a niivekedés üteme nem érte el a párttagfelvétel 

növekedésének dmikiiát. A magas megyei átlag mögött, 
nagzon eltérő terilleteljesitmények húzódtak", . ezek 

évenként sem mentesek az 1ggadozást61. Ogg' év átlagti-

ban 'a legmagasabb o'fiatalok `a a Csoográd városban 

(69,2 %),, a legale,csonyabb Szeged járásban (59,9 %')•  

A megyei dtlagot döntően meghatározó Szeged  városban  
64,2%. Ezért is indokolt, ho gY a  megyei  pirtbizottatig 

és a városi,. járási pártbizottságok félévenként vizsgál. 

tik a párttagrelvétel a.lakulását. 	 

C./ A KISZ•tasok  felvétele,  a:  kirtt elvételen  
• 

• • 	• 	. 	. 	. 	• 	. 	 • 

1975. 1976. 
'Csongrid .50 . .64'4, 
_memrében 46,2 481,9 

Orszá- 12.813 13.466 
goson. , 48,8 

• 

di./ A KISZ.ktagok felvétele a 30 éven .aluli kirttag-

felvételen belal  
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A vizsgált időszakban . folYamatosan közel '6;0.%oikaI -emel  

kedet a  KISZ-tagok aránya  a irttagfelvóikelen belUl. de 

a Csongrád meet  arány  1976. kivételével 1-2 	alatta 

maradt 40  országos  átlegnak. Ez a tény szorosan összefügg 

azzal is, hogy a 30 éven alultaknak ég•Y igen jelentős ré-

sze nem a KISZ461:*erült az MBZMP soraiba (megY4Ak ebben 

4,41atta  maradt  4.P orOzágO4 eredményeknek). A fejlődés 

ugyanakkor  itt  is kitapinthatÓ, hiszen 1978-ban a 

taloknak  már  csak 16,9 %-4 kerillt a KISZ•en kívült part-. 

tagifelvéteire. E. a megfogalmagás t  illetve a  mögötte  

levő tartalom  nem egéSzen OgYértelmd, hiszen  az 

pártba felvett  ftatelok közül több  mint  fele már  volt va• 

lamtkor tagja a Kommunista Ifj40dgi Szővet4égnek. Minde• 

nekelőtt a ftatalasszonYokn41 fordult alő, hogy a GYE8- 

ről Való  vtsSZat6réS után m4g 5f,24vesek -Aen voltak, és--, 

egy jolentős részüket. a  KISZ  - elsőSorban a  mozgalom  

hib4j4ből - nem. volt  képes  megtartani.  Ugyancsak  gyak-

ran történt meg, ho' 0041Addal, tanulással, vagy 

tog  gazdasági  feladattal leterhelt  fiatalok akkor  4Yer-

tek felvételt a Pártbav  miután  2-3 éve nem  voltak  tag-

jai az i4j7Libági szervezetnek.  A_KI8Z-en kívülról  pártba  

kerUlő  fiataloknak köZel_fele olyan  helyen kerUlt 461-  

vételret_ahol nem  működött KISZ-szervezet  (ez elaOsor,. 

ban járásokban fordult 016),  vagy  a n5Z.1114104400 go;!-,  

máltet Mrenge volt.  Az ekkor  működő  1200(4300 KiSZ ,  

alapszervezetUnknek legalább egynegyede ebbe a X00- 

góriába tartozott, ahol tartalmas, érdemi .párttaggá 

nevelés nem történt. Megyénkben csak elvétve fordult 
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elő, bogy olyan munkahe19en, ahol mdködött r4SZ.szerve-

zet,*giatalt a KISZ megkérdezéSe nélküL, vagy a 4ISZ 
véleménye ellenére vettek volna fel a pártba. A KISZ 

területi bizottságai 1975-ben és 1976-ban adtak jelzést 

ilyen  esetekról, ős ezeket a mi  információink után  a 
megyei pértbiZOttság azonnal kivizsgálta. 

2./ A KISZ alanlások alakulása  

A számsor 461 leilemzi az e;crenes  vonalú .  fekillődést)  

1975. 1976. 1977. 1978. 
a 
/0 

KISZ ajánlás 
Csongrid megYében 83 , 6  88,0 92,0 93,9 

Országosan 85,3 88,4 89,3 92,5 

A tartalmi elemzést érdemes néhary évvsl slőbbrs visz- 

szatekintve kezdeni. lant már  említettük, az aidnlás 

jegát a KISZ alaPOzervezeteknek még 1966-ban, Ix. keng 

resszusén  adta  meg Pértunk (ezt megelőzően már  a KISZ. 

bizottságoknak volt ilyen joga). A KISZ-.es pérttagtel 

vételeknél még  az .  1970-es évek eleJén is csak lassma 

vált  gyakorlattá megYénkben az, hogy az egyik ajánló 

a KISZ alapazervezet legyen. Jól jelzi ezt az 1970-1974. 

közötti K1SZ  ajánlások  aránya is: 



1970. 1971. 1972. 1973. 1974. 
% % % 

61,1 65, 6  69,6 58,0 75,6 '  

Ezekben az években a KISZ-es  titkári  értekezleteken, 

vezetőképző táborokban és tanfolyamokon megyénkben is 

nagy vita folwt a KISZ agnlásokakorlatáról.  A KISZ-

vezetők ekkor elsősorban a pfirtszervezetektól k6rték o  

követelték, bogy a KISZ ajánlást mindenkor igényeljék 

KISZ-tag esetében, mart  nemcsak  az fordult elő'nagy-

számbant  hogy KISZ-tagnak nem a KISZ alaPszervezet 

volt az egyik ajánlőja, hanemaz is.. 	a fiatal 

ezt a  megoldást  tudatosan választotta. Fat, hogy tár-

saitél new  kaPja meg a bizalmat, vagy egyszerűen a KISz 

alaPszervezetét nem becsillte annyira, bogy ezt igénYelje 

tőle. 1974-ben Maké járásban és Szentes járásban elő. 

fordult 1-1 olYan eset is, amikor a KISZ alapszervezet 

megtagadta az ajánlást, s a fiatal  ezután  két pirttag-

ajánlóval karat felvételre. Killönösen a jardsi, bejáró  

fiatalokat sújtotta az a gyakorlat, hogy a munkkheIYi 

pártszervezetek  nem  fogadták el a lakóterilleti KISZ 

alapszervezetOveileményét. igy alakult ki. azután az a 
vita,  amely  mar a parttagajánlás elvi oldalát is 

tette, és arra irányult, bogy a jiimuzgaithmlagazasiga 

a KISZ is ka 	MR az a dais kizaróla os oyft  KISZ  

tag esetében.  KUlönösen 1974. második relébenerősöi. 

dött ez fel, és a XI. pártkongresszus iránYeivei, 

valamint a Szervezeti  Szabályzat tervezet vitájában 



ezt a véleménYt a KISZ KUzponti Bizottsága is magdóvá 

tette, majd javasolta az IASZMP KözPonti Bizottságának. 

A párt KB a javaslattal nem értett  egyet,  azzal indokol-

va, hogY a KISZ alaPszervezetek a fiatalok bizalmit mun- 

ukkal vivják  ki,  ds nem admJnisztratív eszközökkel 

kell biztosítani azt. 

Az 1970i-1974. kijtötti gyakorlat PrObléMáira, e a XI. 
iOngressZuPt megelőző elvi vitara azért ta4unk kip met 

ez is oka, hogy a_kongresszust követőan 1975-ben  • a 

nYdri vezetőkéPző  táborokban  mindenifidsági_réteg.  

ben itiult ,err3vel de nagy energiával kellett.hozzáfogni.a  

kérdés elvi magarázatához és a)Nyakorlatifk_tőt.módszer-

tanl feladatok kidollIpzásához.  Az mögött, hogY •978-ban 

meaktkben a KISZ-tagoknak mar osak 6,1 	került Kin 

ajánlis nélkül felvételre ott van  a nevelőmunka kom-

munista jegyeinek felerősödése, a pirttaggá nevel6ssel 

és ajánlissal történő tudatosabb foglalkozás. Éa ebben 

is benne volt, a partbizottsdgok, pirtvezetőségek kom01y 

szemléletá és gYakoilatformd16 munkáJa is. 

Az whinló_KISZ.taggYalések.légköre komolF. aktivAvolt.  

tőbbségilkön.hangzott el vélemény.  Nem hiányzott külö-

nbsen a telsőoktatisi intézményekPmés a  hivatali  tern-

leten - a szenvedélyes vita sem. Az évenkénti értékelé-

sek rendszere a KISZ-szervezetek  nagy  részében tera-

szetessé tette az egYes ember megitéléséről  folytatott  
vitt, s a Párttagajánlások is erre az értékelésre,  a 
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WPM= WIrethető XsJ1040sre alaPOZtak..E6fordult 
azonbanAz is4,hogy az 004414 taggYal6sW4 UnAePélYeaek, 
vélem4py 2141kUliSk voltak„ a "iayatab4l.hozz4001.610. 

.  csak  a jelölt:g: tulajdomp4ga44.01 szólta4 . 4em teljes 
szom441.ség4t05I: 	'0444 -to&yalAgiék . élerillő.javos.,  
look tlizmOniVtOlcialté 461 '.déga1aii4Oottii .  a PirtSzerve= 
zetekkel kivétel nélkUl mind egYeztetett Volt. Ennek 
felélően  eltaat4s-P1v4tve fOrOlt 014 . (1975#44 gt 

19764= 001 , 1977ba4 , 1l-Olutalgt40 töttOlt). ViggelMet 
. 4rdSMOX .gitza taPasztaIati, „  hogy a4Oltiőoktatási 40 
tail toritleten gyOraa t47tént.110m*Vhs4g4 044404 . 
_Op 10 J14P1 as.4,:ttela f000.17444g010.4.erre a 144.0Z44,' 

1,04utl. sl.04,0444 N4S0W404a 
A X.ZSZ 4141410Si*SZStSk a3ánláaának i0i'xitla40gte;'Omt0' 

dött.' a  hitele. '  MÍg k dbbiblógtöi.tinti hogy a'meger4= 

440 PártsZéry olran tagfelvételt 011.404totti ahol 

:okfik 0j0116:4 K:TsZ. alapszervezet  volt, 197:51978..között. 

valamennYI KISalultinlissal.felVett.liatal_megerősítést 
nrert.A felSóWixivtezetv, :_előtt.  

A _pirtba  felvett.  KISZ.tagok néhány Jellemzője  

Az egész társeidalomhan 'lezajló milveltségi .8zinVonalo..• 

belL -1,3koltizottSági ntivekeddli őrvailtOottif' -a. -meforében..a 

pirtba  felvett  XISZo4aok köZött.  

1975-1978. között lifts). 8,0 %-kal nőtt az sastemet, 

főiskolát  végzettek aranYa. Ez a folyamat jellemezte a 



...: 77 -  

megyén belüli.pérttagfelv. étel. egészét is, a fejlődés  

mértéke még nagyobb volt,:közel 10%0. Természetesnek véljük,  
hogy az egész párttagfelvétel átlagos iskolai., végzett- 

sége alatta maradt . a KISZes párttagfelvételnek. Jelen  

tanu1rmay tilókészítésekor végzett kutatómunka során ' két  
figyelmeztető tényt tapasztaltunk meglepődve: Az egyik:, 

 

minden évben volt vlYan KISZ-tag,, aki úgy került a párt_  

ha, .hogy nem végezte el a S általános iskolát ' t4 év alatt  
összesen 74` ilyén tagfelvétel volt a megyében,; s köz e4  

luk 5 fő KISZ-tag). A  másik:   ,a Csongrád megyei KISZ-tag  
párttag felvételen belül az. országos .aránynál alacsonyabb  
volt az egyetemet, főiskolát végzettek fia. Ez egy ' 
vidéki értelmiségi centrumban több mint figyelmeztető,  

s ismét egy jelzése fiatal értelmiség :pártba kerülésé-  

nek problémájához! .  

. Igen érdekes volt tanulményoznt a pártba .'Yelvett .TÚSZ-  
.tagok pollitikai .iskola i. ,tan'olyam  \szer  t .végzettségét  
,Érdekes és ,tanulságos.  A :politikai:. iskolai végzettség  

évenként hullámzó ésarányaiban döntően nem. változott..  

(A ,végzettek ~arínya 3544 .% és 4141 ,% kőzött .ingadozott.)  

A pártba felvett KISZ-tagoknak túlnyomó többsége, közel  

kétharmada a párttagfelvétel:. előtt nem: végzett ..pofitikéi  

iskolát,. vagy .tanfolyamot (.azé :egyhetes  -:KISZ -  vezetőképző   
tábort  nem .zoroltuk 'ide)..  .E  tériy:rr  ndenképpen arra utal *  

hogy az egymásra 0p116, differenciált KISZ és párt  

tömegpolitika képzés k alak tósában és kihaaználásában  

igen kevés volt a tudatosság.  
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Vizsgáltuk a pártba kerülő KISZ-tagok előzőleg be- 

töltött KISZ-es, mozgalmi funkcióját. A fiatalok.ma,-'dnem 

kétharmadának volt választott. KISZ-funkciója..  ez az arány, 

kis eltérésekkel jellemző mind a négy évre. Ez is jelzi, 
hogy a .pártba-mindenekelőtt az ifjúsági mozgalomban már 

állandó, hosszabb időre szóló megbízatással rendelkező 
fiatalok kerültek, olyanok, akik már bizonyítottak. Leg- 

nagyobb arányban a vezetőségekben, KISZ-bizottságokban 
tisztségeket, ellátók voltak. Négy év átlagában 15,4 % 
volt az alapszervezeti titkárok aránya. Magasnak tűnhet 
(36,2 %) azoknak a száma, akiknek az ifjúsági  szövet- 
ségen belül nem volt állandó megb zatássuk,de ezt termé-
szetesnek véljük, Egyrészt kitágult a párttagsága szám- 
bavettek köre; .és nemcsak. a vezetők voltak szem élőtat, 
másrészt ezek a KISZ-tagok is kaptak pártfeladatokat 
a termelési ős tanulmányi akciókban, rendezvények elő- 

készítésében, a mozgalmi munl.: :különbÖző területein. 

Az 1975-1978. közötti időszakban  magas volt. de  pa- 

korlatilag nem változott a  pártba felvett KISZ-tagok 
között a nők aránya..  Korábban már bemutattuk, hogy me-

gyénkben a  nők között végzett társadalmi, politikai  
ojt több körülmény segíti, ezt Jelzik a következő, 

a nők párttagfelvételére vonatkozó adatok is: 
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1975. • 197 6 . 	1977. 	1978.  

% - 	:% 	~ .. 

Csongrád megyei párt- 	39,1 39,2 	43 0, ,38,9  
tágfelvételen  belül 

A megyei KISZ-tag 	37, 5 39,8 	38,1, .. 37 .  4  
párttagfelvételen  
bélül  

Országosan a KISZ-tag  
Párttagfelvételen'  
belül  

32,2 	31,5 	32,5  

A KISZ-tag lányok és fiatalasszonyok ilyen  arányú párt- 

ba kerülése azonban nemcsak a':nók magas.létsz4mérak  tud 
ható, be,, hanem a kbzöttiik végzett . nevelőmunka eredménye  

Csongrád meg gében_ a _ KISZ-es .tiszt ééjviselők  ._ között  
is kiemelkedően magas a nők  arán„va.:  .A vizsgált időszak ,-  

bán az alapszervezeti titkárok közei 45 %-a, az alap-

szervezeti Vezetőcégek, a bizottgok, a megyei és vá-

rosi, . járási tCstiiletek tagjainak 50-52 %.-.a -nő.Az : 

uttbrő ifivezetők tobbaége,. az if jugárdistak, fele, no,  

s a KISZ-es közélet valamennyi, férümán a lányok  rész- 
vétele természetes,;: megfelelő,ará. Ebben a folyamat-  

ban is v4zválaszt6 a„2érjhezmenés, a szülés, s az utfb- 

bival járó távolmaradás a munkahelytől. A . női KISZ-

vezetők között magasabb a cserélődén aránya é® más a  

korosztályok aktivitása is. A 14-22 éves korosztályok-  

ban a legmagasabb a lányok közéleti aktivitása az  
ifjúsági mozgalomban. A szülés, a GYES igénybevétele  



átmenetileg megszakítja a párttaggá érés folyamatát 

is, hiszen a kismamák ismételt közéleti bekapcsoló 

dásához idő kell. Ez az egyik oka annak,'hogy a KISZ-es 

párttagfelvételen belel  a  nők arápya alatta marad - ha 

kismértékben is - a megyei  párttagfelvétel egészén 

belülelért aráxynak. De része volt ebben a KISZ alap- 
 ,,. 

szervezetek•n@velőmunkája gyengeségének, a GYES-en 

levő kismamákkal való érdemi kapcsolattartás hiányá- 

nak és talán szemléleti okoknak  is.  

A párttagság és a tagfelvételek összetételének vizsgá-

latakor mindenkor lényeges szempont a különböző gerle- 
rációk, ;  korosztályok arányának alakulása, a  politikai 

munka folyamatosságának biztosítására. Meénkben a  

KISZ-nek nem kis érdeme volt  az elöregedési folyamat  

megállításában.  A megyei, városi és járási pártbizott-

ságok nagyon komoly harcot vívtak az  alapszervezetek 

szemléletének alakításáért. Gyakran  előfordult az a 

megítélés, amely egy  fiatal alkalmasságát nem érettsé- 

gében és végzett munkája alapján mérte t  hanem évei 

számában. Ez azonban nemcsak a pártszervezetek beteg-

sége volt, ebben szenvedett,jónébá'y KISZ- 

alapszerve-zet is, s így e szemlélet ellen a KISZ-vezetők kárében 

is erőteljesen kellett fellépni. Ennek köszönhetően 

megyénkben _l 75-X1978.  , között _.a KISZ-tagok több . mint  

kétharmada 26 .éves kora előtt került a párt. tagJai .  

közé. Ennek az értékét növel az, hogy az —előző 

részben már jelzett - KISZ-en belüli "öregedési" fo-

lyamat ellenére sikerült elérni . Még  szembetűnőbb ez 
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egy országos összehasonlitásal, ha két jellemző 
korosztályt szembesittink a felvett KISZ-tagok között: 

18-21 éves Csongrád 

1975. 1976. 1977. 
% 

1978. 
% 

megy6ben 23, 6  21,7 24,0  2° 4  
Országosan 21,:2 18,1 16,5 14,3' 

25 éven Csongrád 
megyébext 39,2 42 1 36,2 43,7 

Országosan 59 • 5 61,9 65,6 71,3 

141t,bat6, bor egyik korosoport sem változott a megyében 
döntően, szemben az országos tendenoifikkiil. A közbeeső 
22-25 évesek461 is többségben voltak a giatalabbak. -(Ez 
a folyamat toy-abb. tartott,. a megyénk ' taságiina.k  

l- 61 tkora a XII. •airtko , .1.,. eSSZUEI időszakában már 
orszázos, átlKalet kertilt.  ) A KISZ -4eVelőtevékeivségé-
ben fokmérő t  kommUnista je3.1eg kifeje;ődése,, 49gy wat 
fiatal mi1yon *Os kordra v04); alka1Massti a párttagglitg-

ra. Ugyanakkor,ennek  az időszaknak a ttipaintalatai azt 
bizonzatják, hogi-miné1 több 20 évhez 

	

.ikirttaggelv4telére kertil 	 többAkre számit.. 

hattuak'továbbra is a KISZ,en 1)0,4.. E 4.ata1 peirtta., 
go)4 munkii6x64 gontoogskiiO4.41  az előző fejetietben Mgr' 

s441tunk, A.  min41 .  korábbi .  Dirtta4elVétel Sittagság 

átlagéletkora ‚ellett jazilksésSzerdség volt,: de: nem  ve-

zetett  a követelmaurek oeökkenttli•ihezio, mert a közös 

	

..; 	_ 
nevelőmunka hatására.egret.öbb .fiatal volt mar .érett  

18;-21 éves koriban a párttagsástra.  
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4.1 Párttaggá nevelő wk ei tanuló fiatalok között  
... 	• 	... . 

A középfokú oktatádi intézménYek . KISZ-szervezetei azok, 

ahol a párttaggá nevelés, mint oél legkevésbé fogalmazó-

dik meg a gyerekekben direkt módon. Pedlg e korosztély-. 

ban dől el döntően a mozgalomhoz való tartozás_kérdése.  

a mozgalmi élet rendszerességének igénylése.  A Killián 

körök taz egyre gyakoribb nemzedéki találkozók, a helY-

törtineti kutatómui*dt, a. kommunista zUlők bekaposoló-

dása és a mozgalom rods formái lehetőséget biztosítottak 
a Párt történetének, munkájának Megismerésére, mégis na-

aon kevesen jutottak el d Párttagság gondoIatáig. Ezek-

ről a kérdésekről gY4kran fOl7t beszélgetés közéPiskolás 

KISZ.vezetőinkkel a vezetőképző táborokbasoPortosan, 

niaszetközt is. A  tapasztalatok  41aPján tigY véiiUk hogy 

a középiskolás KISZroyezetők gárttamé  válása  elmuIasztá-

bának döntően  szemléleti  okai voltak,  hiszen  alkalmasságuk, 

iolOsaliségi*  révén  a felvetteknél lényegesen többen 

lehettek  volna  tagjai a .p4rtwO. A  szemléleti  problémák 

a pedagógusok és a tanulók között egyaránt felleihetők. 

A pedagógus pártszerVezetek.nem is törekedtek tUdatosan 

arra,„ bogy a pártba jelentkezés gondOlatát k*alakítsák 

az.arra alkalmas KISZ.vezetőkben.. Erre a  szemléleti  hi-

dnyosSeigon.tűlez is k6ny$0er4tette őketi hogy a: tanteos 

tilIetok többségében  ebben. 4z  időszakban  ".sorban álltak" 

a párttagságra al:3404as, de felvételre még nem kerUlt kol, 

légák és a diákok fav4te1e azok felvételi lehetőségét 

szűkítette. A nevelő közéPiskol4 érdekeltségét az  sem  
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fokorta, hoey a tagfelvételreáltslaban  csak  a IV. ... 	. 
osztálY második félévőbed kertilt sor és a Párttag 

diák tevékegységéből:má r hem Ookat hasznosítóttak. 

E 

 

gyakorlat  kialakulásának Persze nemosak. életkori 

okal vpltak,.hanamaz s,.hoy á. Pedagógus Pártszerve 

zetek taNroP4többségében elképzelhetetlennek4artot-

ták az egYenrang40  azonos  joggal, szavazattal  rendei..! 

kező diák részvéteaét. A köZéPiskolás KI8Z-vezetők szem= 

léletére még a kommunista szülők aermekére is jellem-

ző Volt a túlmisztifikálás t. a párttagság idealizálása. 

A sz.omunkiské z6 intőzet be* .1A-k lat 	azAs 1 

érvénvesillt. hog ezzel .a ke:rdéssel nem kell f oglalkozni •  

mert  az  életkor miatt, tigylincs lehetősér a tagfelvételre.  

Ez önmagában sem igaz, mert aP,egYre nagY9 1?1) 04m46rett"" 

ségizett tanuló körében 89r kerülhet tagfelvételre. 

A21144 .49 gc4olkodagnak a legnagYobb kára az volt, hogY 

 ekben, a munkásfiatalok,közötti, X8-21 éves 

korban  történó tagfelvétel előkéSzitéséről mondtak le. 

Az 19751978. közötti felvétel 39 0, a fAvette4 2, 6 %, 

a ez is nógYszerese az országos átlegnak) visszses6,0 az  

1970...es évek_eleJéhez kéRest. A X. kongresszust követő- 

en (az alsó korhatár leszálUtásának hatáa#a) 164yegesen 

'MD, évente 15..20 középiSkolai felvételre került ear , 

megYénkben, szinte "divat" volt közéPiakolásokat a part. 

ba felvenni. A felvételi ütem osökkentésep, a követel- 
, 

mények növelése és nAhány Obnidwrkodott pirttagfelvétel 

kedvezőtlen tapasztalatai nYomán országosan és megyénkben 
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is visszaesett a középieskoldsok 	szaioiunkistanulők 
parttagfelvétele. 

Megyénkben„ elsősorban Szegeden izen fontos 
kai kérdés, és éppen ezért megitillönböztetett figyétem 

kísési az egyetem4 főiskolai hallgatók parttag0 *34.e-
lését 6s parttag.felvőtel4t. Li.a.1.275.12118.4..1.cb 

szakot isy 4ellémezhet4tik. mint az _ellentmondásokc fésztilt-

siek fokozat.os felold6dasa 6s a gazdagod6 : eredmények 

Aelentkezése időstakát.  Ezt jól bizon,yítja a *nallgatói 

paxttagfelvétel,t bemutats5 sztim* sor, de méginkább az. 

szágos adatokkal tört62.6 ö.sszehaaonlítas: 	.. 
, 

1975. 1 '976. 197.7. 1978. 

Folvett hallgató pártta- 
gok ;mama - fő 	 , 	58 	69 	72 . 

Arányuk a megyében a KISZ- 

tag 13árttagf elveltelen 	 7 , 2 	9,0 2.0 ,4 	'9 0 7 
bent." 	% 

Arirk7Uk országosan a KISZ-
tag parttagfelvételen 

- % 	 . . 
4,2 	4,4 	3,9 	4,2 

Mint korabban 	említettiik, hosz az EOM KB 1972. no- 

vemberi határoatának fogadtatása e terilleten volt leg-

ellentmondásosabb. Az egyetemi r  főiskolai 4SZaiivezető-

képzés nilnden fórumin As 	keretek között is az egye- 

temi, főiskolai part, állami (Ss KISZ-vezetőit egyarant 

felvetették azt, hogy a lehetségesnél több hallgatát 



-  85-.  

tudnának gelvennt á pirtbs.,Mert arra felkészalteki, de 

a nkeretszimok matt ezt nem tehetikn. A felvetések 

többséae véleménytink szerint :toms volt., de a Szeged 

városi Pirtbizottság sem tehetett sokat, hiszen Szeged 
ipari,  értelmiségi  kbzpont  is, s e terilletek tagfelvé-

telét is megfelelő aránYban biztosítani kellett. Mégis 
hallgatói felvételek fokozódó arámban kortatek tel3 e- 

a ez elsősorban az alkalmazotti z..éteg rovdsára 

törttint meg. Az DOM KB Titkárságának 1978. deeemberi 
hatirozata az egyetemi, főiskolai hallgatők pdrttagfel-

vételéről mindenképpen indokolt As politikailag is sztik-

ségszera volt. Meénkben a ntivel...42 .6re 
ie 1978-ban a ballmtóknak cask 1,1 %-a volt tag.-la. a  
,pártuak cgA)sjs 	 s ez  

manglamozo.litfj 1ettséUket 4 .  elkötelezettségilket e, 
A szervezettség még az alacsony arányokon benl is igen 

eltérő: 

Szegedi.  Orvostudom4n.Yi Egvetem 

József Attila TudománYegYetem 
Juhász Gyula TanArképző Főiskola 1,5% 

Szegedi Élelmiszeripari Főiskola 148. % 

EgészagUai Főiskola • 2 •47.45 

SZÉV laódmezővásárhelyi Kara • '40 

Zenemdvószeti Főiskola 1 40 

A két epretemep a pairttagigá nevelés bagaromiwai erő-  
teVesebbek,hosszabb a kéyzési idő l  a ezek is  okai ,  

voltak az 	 eseb124 .U4ran- 

akkor a KIS20.szervezetek nevelőmunkája„, mozgósít6,- 
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szervező ereje is meghaladta a főiskolákét, bár a hali- 

gatők tudatos párttaggá nevelése 1975-1978. között itt 

is fejlődött. Faég az időszak végére is általános volt, 
hogy a hallgatók többségét a felsőbb évfolyamokba vet- 

ték fel párttagnak, I-IZ.évfolyamos tagelvétel évente 

5-8 fő akadt. Ezt az is determinálta, hogy elvétve kér- 

tek a végzett.hallgatókről véleméxyt a munkahelyi párt- 
szervezetek; s ha a tagfelvétel a felsőoktatási intéz-. 
ményben nem történt meg, ismét kezdődött a fiatal "Bor- 

banállása." fgy azután a hallgatói párttagok többsége 
rövid időn belül távozott az egyetemről, főiskoláról, 

mint fiatal párttagok 1-2 évig vettek részt az intéz-

ményi közéletben. A,  párt KB. Titkársága 1978. decemberi 

határozatának indokoltság átkizonrtjuk azzal is, h/am . 

a megyében. 1975-1978.. között ..végzett. párttag hallgatók  

67.0. %-a végzés . után _ nem a megyében helyezkedett el.  
Ebből az arányból is érzékelhető; hogy egy-egy felső-
oktatási centrum párttaggá nevelő tevékenységének ha-

tása messze túllép a közigazgatáisi határokon. 

Párttaghallgatónak lenni megyénk egyetemein, _főiskoláin _ 

vonzó. rangot jelentő tépek ..számított.  Csak elvétve 
fordult elő - elsősorban a végzősök között! -, hogy a 
pártba jelentkező fiatalt társai karrieristának 	- 
tették. A párttagajánláshoz a KISZ-szerveetek magas 
mércét alakítottak ki, néhol túl magasat is. Elő,tárdult 
'a követelmények eltazása, a párt munkájának misztifiká 
lósa. Szonói% tapasztalat, hogy a középiskolából párt- 
tagként érkező hallgatókat a KISZ-szervezetek többnyire 
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bizalmatlanul Yogadték,: sőt néhány esetben : igy eke ztek őket  
.. lehetetlenné  is  tenni. A. . "saját nevelésű" párttag KISZ-

tagnak nagyobb becéülete:  volt, :. az érkez$nelvkétszer any-

wit kellett bizonyítania. A párttag=BTSZ-tag hallgatók  
` 

 
kivétel nélkvil a KISZ.ben kaptak továbbra is pártmeg- 
bízatást . '. 

A vizsgált időszakban sem szűnt meg az a gyakorlat,  hogy  
~ párttag óktatóknak csak' egyréeze 'tekintette feladatának  
a  hellgatók 'pártt ~ nevelését. Így alakult ki, hogy  agga ~  

 

némely oktató 'évente 2-3 fiatalt ,is ajánlott a pártba,   
sokan még öt év  aiet:t Sem érdémélték . ki '`égYetlen fiatal  

bizalmát sem.  

A 5'./ Párttagga'..'nevelő munka a dolgozó datálok.. között  

A KISZ . . 	 ? párttaggá; 'nevelo és ajánló tevékenységének  
döntő réHZe .  a. d©lgozó fiatalok között történt Csongrád  
megyében .:is; noha az. :magában hordta' a tanuXófiatalok  
körében végzett nevelőmunka eredményességét és hiányos-  
eeioait is. A' KISZ-e:s iárttagfelvételek 88-60 %...a a  már  

,dolgozá fiatalok kötifil: került: ki;:s sebben .az  ifiúsági.  
rét.egben. dólt 'el: . 	a,Dolitikai: : kérdés.; . hogy . a népgaz-  

daaágminden :térűle"tén ~ .- megféZelő "módön _neuelte-e a KISZ ,  -  

a párt utánpótlását?   Kiilön- kltérünk e kérdéskörön belül:  
árra, hogy  hogyan alakult  megyénkben a mwnkásosztályhoz . 

t '~rtoz$ 6s az  értelmiségi KZSZ.•tagok párttagfelvétele.  



Tanulmányunk előző Pejezetében részletesen foglalkoz- 
. 	 . 	 . 	 ,  	 .   

•
tunk azzal, hogyan fejlődött a KISZ nvel450evékenysége,  

hogyan erőaddött kommunieta: jellege,megyénkben. E folya-  

tnat egy.4.:k e~edtuén,Ve,  az ,  volt .;  hog;y a.  népgazdaságnak majd-  . 	 :.  
nem minden ágazatában. - . kivétel a, kéreskedelem Éá a szol-  

. . , gá7.tatás -, kialakultak, olyan, iPjúkommunista kcizösaégek; . 
. 	 .  	. 	.. 	, 	. 	, 	.  

ahol a pártezex`t~ek irányításával pé];damutató parttaggá  

nevelő és ajánló tevékenység fvlyt . E megáliapítáQ min- 
 . 	 . 	 . 

denekelőtt az 	nagytizemekre vonatkozik.  Megyénkben 

.sikeresen  valósult meg a vizsgAlt. időszakban az . az  

hogy a. partépítés fő bázisát a. n.ag,vtiz.emi _munk{sf.iatalok  

között 1e4l megter.emte,ni.  Az egéritz párttagPeivételre  
jellemzó ar- án,ynak megfelelően a munkásfiatalok  több mit  

fele O Wileteken kertilt telvetelre. Csongrád megyében  

a nag _ytizemek 'ős iaagyvállalatok többségében a 1i4talok  

között olyan i~temu párttagfelvétel tórtént,. ~ hogy 1978-  
. 	,. 	 . 

ra a K 	
,

ISZ-tagok kiizött a párt.tagok ~a elérte a 15--  
20 %.-ot. A Szegedi Kenderfoná- de  Sz04ipar3  Vállalat- , 
nál 1.13 fő,;  a lióDIKöT..ben. 	fó 91 , a Szegedi Te*tilmávek-  
ben 64 Fci, a Sze8edl. Ruhagyárban 34 fó KISZ-tag párt-  

. 	.. 	__ 
tag tevéken,pkedett, s a  textilipar jellegéból adódóan  

. 	. 	. . 	 .  

80 %.-tik lány  ós Yiatalasstiony  volt.  Az 4lajipari  KISZ-- 
,   	 . 	; 	. 	,  , 	 . 	 : 	 , 	.. 

Bizottság teriiletén 57 fó ,  a kiáamezővasárhe7y3:       . 	 .  

Porcelán _. árban 88 fő, a Szentesi KONTAKTA Alkat~ás~-~  angy. .  

	

. 	f o 
~ 	

k1 	
. 	 . 	 , 

gyarban 42 , a ~iV Szegedi Igazgatóságán 86 fó,: a  
VOI411'Szegedi Főnökségén 45 gó KISZ-tag tagja volt a  

	

_ 	.
• pártnak is.  (A felsoro3t vállalatok ., itzemek  KISZ tag= 

létszáma 320.=630 fó kcziitt mozgott.) A-liag*i.izemekr-e..  
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vállalatokrg„ennek hatAsara i ellemző . let me~rhnkben  
~..,..u.._....~ 	 . 	.....~ 

a pá~tta~áá~ átlatéletkorának :csökkenése .is. .  ~'~ -helyeken 
 _ 	. 	 .. 	., ..... 	.   

a KISZ nevelőmunkája. é$`, a fiatal parttagok . számának  ala-

kulass. kölcsönös hatással  volt egymásra.  

.Korántsem ,alakult ilyen kedvezően a_hélyzet a kisebb  
, 

üzemekben.  .az. ipari  szövetkezetekben ős  az .ópítőipar-  
ban, Nagy elt;résel5 voltak a. KISZ.es  mozgalmi munka  
színvonalában és ennek megfelelo en 

. 
a pa 

 

rt
.  
ta

.  
ggá 

 

 neve-  
, 	 , 	. 	. 

lésben is.. A KISZ alapszervezetek  többségében  nem  'élő-  
~....~.,r...~   

.. 	 ., 	. 	. 	• 	 .. 	 .. 	 , 	 , . 

re;, tudatosan,. a, pártt ~ággá nevé~ési~ terveknek  megfelé=  

lően  k
,  
éazített ék 

, f

b

. 
 el a 

  

fiat
.
a l

, 
 t

,   
, 

, .

h an
; 
 em 

 

 , nkkcc kéz
. 

tt
.. 

ék 

legalkalmasabb'émert kereaa3,  

	.á  . 
amikor a tagfelvételre  

lehetőség  nyílott. Az ipari szövetkezetek terj.il:etén Sze-  
•,  

geden változáát hozott,az agazati jeliegú Tperi Sz'c~vet- 
. 	 ..  

kezetek  KISZ  Bizottságának  létrehozásé. A KISZ=bizottO,  

igen tudatosan foglalkozott a KISZ!rvezetők' és legjobb  

aktívák felkészítéséveli párttaggá a jánl.ásukkal,,: óq  

1978-ra elérték,. hogy a szegedi  ipari szövetkezetekben  
..,, 	 .  

62 fó ifjúkommunista tagja volt a pártnak is a 632 áő  

KIM-tag köziuil:.  

Aendkíviul. el entmonddsosan:alakult ....a pártta 	.neve  

lés tapasztalata  az _e itóiparban: ős az :épí tőanyagipar- „ 
baja. Mindkét területen volt 36 murit végző t  az átlagot  

megszépítő nagyüzem, a DÉLÉP ős a Hódmezővádarhely3  

Alföldi Porcelángyár. K ilöaösen fi velemremé1tó a_DÉLÉP  

nél leza ' lott. f e ' lődés fiatalok nevelésében :. aí  KISZ  

szervezet . munkájának ,javulásában.  A közel 6000 főt fog- 
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,lálkoztatQ.,. .3 ,uiegye ,teridetéré .doZgQZií vállalatnál az  

ép4to"3pa_.rá jellemző mindean ,eajátosság ellenére  ala+ 
~sítettal~ ki, • példamuté.tó v  rendkívül pezsgő mozgalmi életet,  

iZY KTSZ-es tevéken séget 'is. A KISZ -szervezettsége 24 %•-  
ra emelkedett, amely magasabb volt a  munkásfiatalok  

, 	, , 	. 	;. 	. .  megyez ,sz,ervezettsegenel. (KISZ ta~étszam 500 .SQ .ki►ruU.  
mozgott),,. .96 ifj4ságl; .brigád .dolgozott .itt,, rendkívill nép-  

.ezertiek voltak 0 kü7:onb0ző ,:if j ;úedgi .versexVsr.mák.. Nagy  

részt vállaltak az ,egéez megyében .isko ,lák,, .óvódák  Vat-  

ronálásában4 társadalmi Munkában égtettek 'ónmagukaa:k .  

i;  júsági klubot. itt  miaködQtt g,jitaBuk, az igen sikeres  
"Tólit3keti Kasziná" is. A KISZR-szervezet kiemelkedő  
munkájával 1:9774-ben a t'Kiv46 , KISZ+szerVC.'Zet zászlót" ', 

1978pba,n a KISZ KB Vörös Vándorzászlaját nyerte el.  
Ebben a KISZ-es tevéken ;ységben terméézetszerúleg kellett  

fejlődnie a pártte.g,gd  nevelésnek  is. Ezt  e3zaegítette,  
meggYorsította és tudatosabbá tette ' az is, hogy -1976-.  

ban a meg<yei Pártbizottság 	bizgttsága,  
is vizsgálta a DÉLÉP•;•n.él folyó párttaggá nevelő tevé-.  
ke~ysé _ tapasztalatait.  1978-bán 4 ~~~, ~bártt volt  a ~. ~ 	 g~ 	 .  - 	- - 	 ~  

KISZ   soraiban,arányulf a  KISZ-tagságoin .,b.elül ;me4Verlad"ta  

a meet á.~tla~ot. ~! .. .. 	 ~  . .    

A.  D140-nél, fo40 munka. tapa0Zt41e;talvál:. két okból= 4o&-  
.la2ktlztunk bővebben. EgyrésZt  i.  mint a 1T.eg f e - kimagaslcian  

. 	„ 	, 	~ 	,  legnagyobb épitő~:par~i, egysege; az a.t~:agoa 'mutatc~kat . 

eredményeivel javította;, az átl.agos. vi zsgál:ód.ást megrt  ... 
y • 	 r 	i  e2epitette. ~iarászt példája 'bizoa~,yztJal ;. hogy. c~zetszórt  

unkahel~eken 	észt ingázó fiatalokkal is lehet , k ~.- m:  	~~~r.. ~ ...  



emelkedő mozgalmi munkát 64 javuló párttaggd nevelő 
tevókénYs6get v6gezni. A megye.más 6pítőiparS villalatai, 

szövetkezetei KI8Z-szervezeteiben folyó nevelő éS 

•ajánló tevékenys6g  színvonala  a vizsgált időszakban is 

elmaradt a kívánatostól. 

Az előző fejeztben megeMlítettük, hogy megY6n‘On 
minden mezőgazdasági termelőszövetkezetben,mdködbtt asz 
alapszervezet, s ennek is eredmfte, hogy 2.275:221§... 
att ig,pn magas volt (1743 %) a. mezőazdasligi szövetkeze.  

tekte felvett KISZ..t ok 	ersz4 o 

A ifiatalok tanYomó többs6ge szakmunkás volt, de igen 

key& közöttilk az dllattenyésztő és a növénYtermePztő, 

elsősorban a g6pi technológiit kezelt0c. A tzuvetkeze- 

tek egy részére is jellemző volt* boa: erőS 1.4j116-, 

kommunista közösségek alakultak 	a maóg.:  úttörő 

mgt.s.Z-ben 1978-ban 18 	Z.tag volt tagja a pártnak is. 

E terUleten is igen fontOs elvi ós gyakorlati segít* 

séget adött:a meglei Pirtbizottság ifjiiságpo1l4kai 
14zottgaga,, amikor1977ben.vizsgálta a termelőszö- 

.vetkezeti KISZSOPrvOzqt0% V4r4ránYításának tatlaaztal@-_ 

.latait. A termelő400vetkezeti 4:8&#.4zervezetek te -4,  

ke4Yeégére ugyanakkor a differenoidlódás,, az eltérő. 

hatásfok4szerveieti élet 4s neVelőmnhigi Volt nindanek-

előtt a jellemző. Azokon a területeken ( -OlsőSorban 49g04 

jdrisban), ahol a jövedelem nagYobbik r6Sze  nem  a közös-

ből származOtti nagy a IanYavilágt az i2júgi. szövet#,  

seig befO/Yása 6s szerVezeti teVékenY00 isael4g011).:. 
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új módiszerek bevezetését ig6nyelte a KIS?..től a ház-  

tá ji és kisegítő 'gazdaságokban vá1.ó - egy6bkOt tár=  

sadalml.lag szükséges ..,:nagyobb  elfoglaltság. A minden  
.. . . 

, 	,  
ezovetkezetben muködő KISZs ~zervez.etek e7;3.enére is  

tény; hogy igen eok X.ia.tal került  a K.154-en kívülről  

Párttagfelvételre.  

A kereekedelem és a  szolgáltatás területén sem á KISZ
,  

szerveződ6se,, sem ia.eveigmúnkája nem követte azt  

lYamat o i,,:  hogy az  V.  Öt éves  ' t erv 'időezakában ' e ' t erii-- "  

leten növekedett a foglaikoztatQt .tak gzáma; , ' s' kazött'űk  
.  

a fiatalok  száma  es  ar~ya. Szfnvonalas ,:mozgalmi tevéken,y:  

ség és nevelőmu~ka csak ns~ ~' na~ob'b kereskedelmi .e .. ,- 
 _ .     	~  	._. 	 ~Y: ~.  

ségbea alakult  ki t  ahol az égyéitt do3,goz6 fiatalak is  
- 	 . 	 . . 

nagYs~bb arányban Voltak jelen. A ,szétszárt, h?.slétszártú  

egY•$égekre épülő KISZ-szervézetek munkája többeégóben  

alacsony :színvonalú volt Ezek következtében a .párttaggá  

	

nevelés eredményei is igen  szer6nYek s,, az e területen 	-  

vettek aránya az-Összes K.TSZ-tag párttagf elvótelett belü7.  

. 	 .. 

egYik ' évben sem érte e l  a KISZ-tágságcin  belli  arányukat  
. 	

. 	. 	 . 

(12 
 

%). 	 .. 

Az 1975-1973, közötti id8ezakbaxl is  erédmónyes, a  

növekvő követelményeknek Megfelelő :pár ttaggó: nevelő  . ®á  

ajánló  tevékenység  folyt A  hivatali, intézményi KTSZ--  

szervezetekben. Ugyanakkor itt  Jélentkezétt,_ a  legtöbb  

Feazült .ség,.- _artiel:y3rt.ek' megol.dása : . ,oeak .részben .:sikArült,.  
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Általános véleményünk, hogy ezekben a KISZ alapszerve-

zetekben több ifjúkommunista vált alkalmassá a'párt-

tagmagra, mint ahány felvételére lehetőség nyílott. 
Ez annak ellenére igaz, hogy a jelzett időszakban  kis-

mértékben tékben emelkedett körükben a  tagfelvétel  . 	száma és 

aránya, az utóbbi 1978-ban. megközelítette  a 25 %•=ot. 

Különösen sok gond és időnként elkeseredés volt tapasz-
talható az alkalmazott és adminisztratív állományban . 

dolgozó fiatalok között. Közülük arányukuálr$agasabb 
számban láttak el választott vezetői funkciókat, moz 
galmi előéletük jó, elkötelezettséglik bizonyított,.. de a 
tagfelvételük hosszú időn át megoldatlan. Eléggé egyedi ' 

áz egészségügy területén dolgozó nővérek, asszi$zten- 
sek, laboránsok, gondozónők problémája, akik hivatalos 
státuszukat tekintve "szakkáderek", de a párttagfelvételG3 
kor alkalmazottnak minősültek. A  feszültségek elleném a  
hivatali és intézményi ..:KISZ-sztervezetek.többsége tudatos  

parttaggá _ előkészítő ész aiánló.. tevékenységet folyta  
tott,  -a feladattal rendszeresen  foglalkortak.  A vezető- 
képmás különböző: formáiban, titkári értekezleteken a 
területi part és KISZ-bizottságok többalkalommal is 
igyekeztek az időnként szélsőséges formában is jelentkező 

hangulati és szemléleti problémákat eloszlatni. Ezek 

.ellenére sem dllíthat juk, hogy a differenciált követel-

mények, a párttagság összetétele, politikai jelentősé- 

gének elfogadása, megértése és megértetése megnyugtató 
módon tisztázódott e KISZ-szervezetek és KISZ-vezetők 
körében. 



1975 . 
% 

1976. 
% 

Csongrád  megyei párt- 
tagfel.vételen  belül 

72,.9 .68 ;9 

'Csongrád megrei  KISZ-  
tág pirttagfelvéte1en 

66,7 63,1 

Országosana KISZeo,tag 57,2. 534,5 
14rttagfelvételen be - 

1977.. 	1978. 

71.9.0 	704,4 

58,5 58,3 

.5 • 7 	53.3 

-94 .  

A 'dolgozá liatalok között végzett KISZ-es politikai 

nevelcipinka egyik legfontosabb követelménye volt, hogy 

megfelelő számban neveljen az ifjúsági szövetség a párt 
utánpótlására felkészült, elkötelézett 'munkásfiatalokat. 

Csongrád, move KISZ-szervezeteiből felvett Itirttagok 
61,2 fo.a volt. munkásfiatal a négy 	átlagiban,-a. .szi 

aZ 	jónak tattjuk. Jónak tartjuk akkor is ha a 

•Pleffe,egést parttagfelvételével,,  • vaa ha a KISZtes part-
tagfelvétel országos adataival haeonlitjuk össze: 

• • 	 • 	 • 	 .... .. 	 , 

A megYében at Usszes Párttagfelvételen belül tartósan 

magus volt a munkások aránya, a KISZ-tag párttagfelvéte 
lén  belül  et az 0ány némileg kisebb. Ennek egyik ter. 

MASteteS Oka, hogy at  egyetemi-főiskolai  hallgatók, a . 	. 
köze5PiskoláSok felvétele  csak  a Kin-es korosztályck-7 

történt. Az időSzak második felében csökkent a 
munkásfiatalok  aránya  - et  egybeesik az  országos ten-
4nsidvsi is - óS e folYamatnak ugYanakkor más okai is 
voltak. Elsősorban at,  hogy  nem stélesedett. nbvekedett 
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a nevelési bázis,. a  KISZ-en belül megyénkben, is _a .. 
munkásfiatalok_ szervezettsége volt  .a lemyengébb, ,, 

mindösaz ,e 20 %-os.  Számuk 1975-1978.. között 9500-  

10500 fő között hullámzott. Az ez  időszakban; bek- 

vetkézettKISZ-es létszé.mnövekedéss Más  ..if júság~C ré- 
. 	 . 	 . 	 . 	 ,.. 	 .. 	 .. 	 .,. 	 . 	 . 	 ., 	 . 	 . 

tegekből adódott. A K~ISZ ilyenalaeson,y szervezettsége  
.. ... 

felvetette_ anxaak._veszél;yét. 	hogg.  a kellő .munkásarán,Y  

biztosítása éraekében időnként _ ..és helyenként...alacsso-  . 

nyabbra szabták a -taAfe lvéte .i : követelményeket .  Tapasz-  
taltuk azt, hogy a7vizsgált időszakban ilyesmi elő-  

fordult, illetve ezt bizonyítja' az 'iás, hogy az 1975-  
1978. kőzött a pártból kikerflt 44 fő KISZ-tagból 27  
fő munkásfiatal volt.  Előfordult, hogy .a még kellően  
fel nem késgziilt munkásf iatal tagf elvételét , a.zért sür-

gették, hogy más kategóriából .is kerü2hesssen °eor tag- 

felvételre. A  munkásfiatalok  aránya csökkenésének ugyan- ~ 

akkor olyan oka is volt,  bogy  a KISZ-azervezetek egy  

része a .párttaggá ajánláskor előnyben részesítette az  

elméletileg felkészült, a mozgalmi munkában már régóta  

tevékenYkedó és Párttagfelvételére hosszabb ideje váró  

aZel :lemi dolgozót : ; A felvett  . Munkásfiatalok ; között  

folyamatosan. növekedett, a_,sza,kmunkásók ős ,termelésirání-

t'ók arán;va  '{ 1978-ban ,  az előbbiek arán,ya 60,0 %; az  

utóbbiaké 11,1 % volt) aP  ennek ' megf elélően képzettségi  

szint ink is. Az elért  eredmények ellenére 	az az á1-  

talános véleményünk; hogy a munkásfiatalok közötti  
párttaggá nevelő és ajánló tevékenység fejlódéséne4  - 

. 	: 

de szinten tartásának is'  - alapJas a KISZ  lényegesen  

nagyobb tömegbefolyása ős  ezervezétteége ebben az idő- 
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szakban nem  teremtődött meg! 

A megye, mindenekelőtt Szeged város jalegének és a 

követelményeknek megfelelően kiemelt gondot  

fordítottak .a KIS -szervezetek az értelmia6 fiatalok 

.:btaggel rtéveileisdre.  Ezt  343; a1z2baz  alábbi  számsor 

csongrdd megyei párttag- 
felvételan 

Csongrád megYei KI8Z-i tag  
pArttagfelvételen belUl 

Országosan a KISZ -tag 
Párttagfelvételenbelül 

1975. 1976. 1977. 1978. 

15:4 16,6 15,6 15,3 

12,0 11,0 13,0 13,4 

5,2 5,5 •5, 6  3,2 

A  KISZ.  IX. kongresszusdt követően sokez4nabb és tudato-

sabb lett megyénkben s az eirtelmiségi fiatalok körében 

végzett mozgalmi munka,,,s ennek .tbb tertileten 0 ha- 

	gyomnyai is voltak. Több, mint ezer fővel emelkedett 

az  értelMigégi KISZIPtago4 Száma. A pártszervezetek 

differenciáltabb éo fokozottabb tagtelvételi követel-

ményeivel a KISZ nevelőtevékenYsége léPést tartott, s 

minden teruleten elkötelezett, a párt politikájáért 

kiállni kész értelmeég*  fiatalokat ajánlottak a KISZ 

alapszervezetek a párt tegjai köz6. A KISZtag part-

tagfelvételeken belUl arányuk ugyan elmgradt a megye 

egész párttagfelvételen  belüli  arányuktól, és ennek 

elsódleges oka, hogy ezek a fiatalok többnyire 25 élet- 
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évilk betöltése után, sokszor  az  aktív  KISZ-tagságot  
több évet követően kerültek felvételre. Az általában 

problémát is. Az egYik: a vizsgált  időszakban.  25-30 

Oyes korogsztályban, .(akik 1973-75. között hallgatók 

vaa griOs diplomások. voltak) igen al so a párt ,  

tagok száma. A szigcr4tások, a "keretszemlélet" ezt 

a korosztályt 048tották legjobban t  s a lemaradások 

behozatalára a későbbiekben sem volt lebetőSég. 

A másik: 	területen  az  átlagOsnál lénYegesen 
caaeg94Y40 volt a PártéPités üteme,  illetve a fia- " 

talok pártba 1erUlé0e. Elvétve  került, sor fiatal  

VételAre JogalSlmazeiet.a mavészeti élet, .a  kOzmd-

velődés területénl-a fiatal orvosok As kutatók között. 
(Be: 'a viZSgált években SPOgeden 3 0 végzett p4rtug 

j9gbaIlgatel tuclott csak  slhelyezkedni a megye biréea. 

gain, vagy UgyészségetnlY Kirivóan kevés,04 -rttsg volt - - 

a gi;atal-egyetemi4őiskolai 04 -atéki tanársegédek között, 

akik més 410E110 intéZményilk . balluaaval szemben Is-

!thátránybanuvoltak. A Pártba felvett KISZtag 

égI fiataloknak közel 60 %-4a maszaki,. közgazdá0z és 
•agrárártelmis6g,, a közöttUX:Végzett tevéke441ég vat' 

legegyenletesebb. 

6.1 A KISZ párttaggA nevelő és ajánló tevékenységének 

hiányossigai eson=td,mesz/Aben 

Az elemzések sorin igyekeztünk érzékeltetni azt,  

boa a KISZ  'párttaggá nevelő ós.ajánló tevékenybége 



~ g$  

a KISZ esésp mo~~. rau~~~t67~ elv6lasZtbatatdan~,. . 	 . 
almk agervea r6ese, 43 v6os6aoron ttk2irkápe is. A  

. 	 ..... 	 .. 	 . 

.~.,~T ,SZo+b~n ~nea e~'  =an,  P~~tt~ a~evel~~ s, a tabb . 

. 	 . 	 . 	 . 	, . 	,.  . .. 

natal ko~ctu~eai®ta téikec~z~:t~ise~ a KISZ egész tev6kery-  

	

sk6nek VizavilaVrep A _ 	~~ 	: e 6 z. , .   ~ ` 	e~~  r~~.~. ~ ~ ~~ ~ ~°~~   

on a 	 a taco  

A kti?.'nbo?LS taa0141 törekedt:Oc.-.; bbibik bemitat4s4ra  alH. , 	 ,. 

A 14 ►18 (meat* között v6sr~ett neit~:l6munka b~~:zcVtalau  
*44 44 ewyetei, ~..48isketai 1cal:lga#ék közötti 11berrt.  
lizOost  vieóugu. .. kies46aek e).6tt1 gymkerl tan4es.  
taa.anois, a taualtag.tiataX4 	a3.aea~►~,V s0e4*vQZett..  

044 a neaénkban. telleáhetO bilrQkratizmas 00. gopl,  
ao,ls ve4f1sok coon 4,03.6 timzez4* auga1iztk 1aattisa a  
,;~taz . 	a.lkslmas t 	apr41. ja,r6 kavete3rOnyek« t  
ir4134416 044 ~a:~®k 	Tam 	'megu414tatk0zott. 4 946~ .1 s  

bibá •  

kirivatkezc~~ben a Orttaesi nevel4 ajdnló tev6kezgr.  
$ftet kö~v :t3 b  ; beto.l~ao(1~  1ia9:~es ,>~a3~k ?alvJuk  ~.~~..~ , _ __. 	 ... _~-  
44 a 	elinet a  

A batékanyabb peattage`i nevelés* is tatA a; ‚naicAza-2m1.  
41._t 	 " ttitt 	a fe t~.. ._ feldarabe16.  
á..,~,.,
~,,u. 

 

No e#kUenSientee aZ' út.taréba31 lasz4bs val6 at. . 

itenat;  de. macaw  gya.v. .'~ , •  özert@lFOt103, Volt a %Oak.  
iskoUib6l vac) szaIinun1alskipZC3b6l az első  munksb0lvQ, . 

a iaatomai saalgdlat uit6rli lenzereisis, a GYEssaFl va2.6  
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visszatérés utdn a mozgalmi életbe történő ismételt 

bekaPosolődás. A szervezetlenség veleJár6ja az infor-

mdoiók, jellemzések biánYos kérése vagY megküldése is. 

igyggYakran kellett a fiataloknak az alkalmasság, az 

elkötelezettség bizonYítását lOrakezdenit és ezzel a 

párttagXelvétel időPontja életkorban is későbbre t 016-  

dott. Az "újrabiziPAYitásn  idősZaka killtinösen hosszúnak 

bizonYult a P4yakezdő értelmiségi flataloknál. 

előzővel is eisszettiget  0'0k:ran előfordult• foa-tacos-- 
sag raegyénkben, hogy KISZ*.szervezeteink a zeirttagg4 

a:16-1114sban. a Dértszervezetek figYelmének felhívAs&ban 
Dem. 	 vak. A •teitt- 
alapszervezetek.Ogatástirat  a 04014 megj elölésére 

vagy a lehetőségek 	éves lebentdsLita 
ahelyett,  hogz  az  al.kaltaas giatalokra a agyelmet  fel-

. hívtik yam *  párttagg4 gelkétszítésilket a WZ, aaja 
eszközeivel nem kezdték. meg idÓben. E betegség v4rosi 

4s járási bizottságatnknál is Jelentkezett időnként 
olyan formában, hogy a hosszú.éveken át Sól dolgozó 
bizottpAgi, alapszervezeti titkárolcra elgeleJtették 
felhívni az illetékes pártszervezetek figYelmét. 

A munka xTakori hátráltatói voltak a szemléleti fondok.  

Ezeket  jeleztilk az drintett ifjúsági rétegnél. Amit 

legjobban kellett  hangsIllyozni, az elmat években az 

a következő elv volt: minden ifjúsági rétegben, minden 

időszakban kell a Airgerenoiált követelmények szerint 

a  párttaggá  neveléssel fo(glalkozni. Vélt  vagy  valós 
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hátrányok, fiatalokat ért "sérelmek" egyetlen KISZ- 

szervezetnek sem adhatnak a párttaggá nevelés feladata 

alól felmentést. És nemcsak a pártszervek, hanem a  KIM-

szervezetek  között is többször kellett arról szólni, 

hogy a párttagságra érettség a végzett munkatói, a :fel- 

kéaziiltségtől és nem az évek számától függ. 

A Jónak minősíthető átlageredmények között nagy a KISZ-

szervezetek között a differenciálódás  abban is, hogy 
milyen eszközökkel és milyen tudatossággal végezték a 

párttagságra alkalmas fiatalok számbavételét és fel- 

készítését. Sok olyan üzem, termelőszövetkemt, okta- 

táli intézmény volt, ahol az egész folyamat helyes 

rendszerét alakította ki együttesen a párt és KISZ-

szervezet. Ugyanakkor több helyen a felvételi elkép- 

telések kialakításakor keresték az arra alkalmas és 

illő fiatalt ős nem előre nevelték őket. 

Nem fordított . a . KISZ megyei Bizottsága nagyobb __figyel- 

met olyan  területekre,: ahol .a körülmények miatt  nehe- 

zebb a KISZ-szervezetek. nevelőmunkáia.Így  a Járásokra 

ahol na gyarányu az ingató fiatalok szarna -, a szol-

gáltatásra és a kereskedelemre - ahol gyors volt a . 

dolgozók létszámának felfutása és ezt :a mozgalmi munka . 

nem követte -, az építőiparban tevékenykedő KISZ-szer« 

vezetekre. Konkrét, gyakorlati segítségadás, szervező-

munka helyett megragadtak területi bizottságaink az 

elvek, -határozatok, útmutatók ismertetésénél. 
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VI. 

Tanulságok. következtetések 

Tanulmányunk .az 1975-1978. közötti időszakban a KISZ 

Csongrád megyei szervezetei párttaggá nevelő .és ajánló 

tevékenységét, valamint ennek hatását vizsgálta az 

brisz iiP Csongrád megyei öaszetételónek alakulására. Eb- 

- ből adódban természetes, hogy az előző részekben a z . 

ifjúsági szövetség tevékenységében fellelt hibákat, . 

hiányosságokat soroltuk fel, és ezek figyelembe vétele 

mindenekelőtt a KISZ-szervezeteinekés szerveinek szol-
gálhat tanulságul. Hogy az 1975-1978. közötti időszak  

fogyatékosságai mennyire ,jellemzők napjainkban is.. azt , 

elzi a KISZ KB  Intéző . B .zottságnak 1983. ,március  
V 	 , 

elemzése is:  ( 33, ) 

"A következő . - években a párttaggá nevelő tevékenység fő 
módszere.a nagyobb egyéni figyelem, segítség, a szemé-

lyes meggyőződés :, agitáció legyen. Ezzel biztosítsuk, 

hogy a párttagfelvételi célkitűzésekkel összhangban 

növekedjék; 

- az egyetemi és főiskolai hallgatók; 

a középiskolások és szakmunkástanulók; 

- az értelmiségi fiatalok, 

valamint a munkásfiatalok köréből a 

pártba ajánlottak száma." 
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ugYanez a határozat  szabja  feladatul  a KISZ terUleti 

szerveinek a kezdeménYezőbb  magatartást,  ós az előbb 

felsorolt rétegeken ttil a fiatal milvészek közötti di-

rekt párttaggá neveléssel történő foglalkOzést .  VÓ WL  

kitér  a KISZ..pmervezetek-ós alapszervezetek fe1adataig? 

rit is, aMayek tanyomórészt azokra a problémákra  re-
agálnak, 	tanulmémunkban a vizsgált időszak 

tő gondjaként jeleztünks 

egyéni értékelések tapasztalatai alapján a KISZ-

szervezetek nagyobb számban javasolják  kiemelkedő 

mumlát végző tagjaikat a pártszervezetek  párttaggá  

nevelési terveibe, illetve a pártiagságra alkalmas 

fiataloknél kezdeménYezzék aPártba való Jelentkezést. 

- A KISZ-szervezetek törekedjenek az átrátegződ6s, 

gYermekgondozási szabadigg igénybevétele, éú  más  

•életformaváltás miatt a felkészítésben jelentkező 

törések csökkentésére, illetve megsztintetésére. Az 

előre litható életlitváltások esetén (pl. tanulm4nyok 

befejezése, sorkatonai bevonulás) lehetőleg 	szer- 

vezzék a felkészitéseket, hogy az illető fiatal Pért-

tagfelvételi kérelmét még eltávozása előtt meg le-

hessen tárgyalni. 

- Az alaPszervezetek a  párttaggá  nevelési tervekben 

szereplő fiatalok  esetében  kezdeményezzék,, hogy e 

fiatalok  kapjanak  olyan feladatokat, amelyek közvet-

lentil kapcsolódnak a  pártszervezet  munkájához. 
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- Az alaPszervezetek épftsenek ki rendszeres kaposo-

latot azokkal a kommunistákkal, akik pártszervezeiük-

től egy-egy fiatal Párttaggé nevelésében kaptak meg-

bizatást. 

- A párttagságra alkalmas 4atalok.eSetében-kezdemé-

nyezék bevonásukat az érdeklődésüknek megfelelő, 

illetve továbbfejlődésükhöz szükséges pirtoktatási 

formákba. 

• Az alaPszervezet az általa ajánlott pirttagok munki-
jára továbbra is számítsoa t  adjon felelős megbzatá-

Pokat. Kísérjék figyelemmel és segitsék a pártalap-

szervezetben végzett munkájukat, illetve személyisé-

gük fejlődését. Ehhez kérjék a pártszervezet tájékoz-

tatását." (34.) 

Úgy véljük, hogy a párttaggd nevelés kérdésének a 

KISZ nevelő tevékeaységén keresztül történő tanulmá-

nyozésa medot ad nhhAny általdnosabb tirvénya. nemosak 

a KISZ-t érintő következtetés levouásdra is. Tanul- 

mányunkat ezek jelzésével fejezzük be; 

a./ Az  általunk  vizsgált 19751978. közötti évek 

döntő részét  adják  az  MSZMP  XII. kongresszusa 

által  értékelt .időszaknak. A -tirsadalmi viszonyok 

fejlődéséről, szövetségi Politikárkra az MSZMP 

x11. kongresszusa ezt az átfogó értékelébt adta: 



"A Magyar NéPköztársa.ság  belpolitikai  helyzete ki-

egyensúlyozott, a  munkásosztály, ,  a dolgozÓ nép hatalma 

• siildid. Társadalmunk életében a párt vezető  szerepe  

érvéniesül, a Pdrt ée a tömegek viszonyát a kölcaönös 

' bizaloM határozza meg. A part politikdját nÓptink ose-

lekvően támOgatJat erősödik a szocialista nemzeti 

összeogás. Társadalmunk politikai egYsége nagy  tör-

ténelmi vivmdnYunk." (35.) 

EPekben az  években  még azt a gazdaságpolitikai,felfogást 

kÖvettilk, hogy a népgazdasági egyensúly helyreállítása 

és a gazdaság  nagyobb  aránYa feJlődése (Vi 3r5 %) sa- 

szerre teljésf,thető feladat. Az 1978. decemberi part 

KB  határozat  mondta ki,  hogy  a  fejlődés  %tern& és az 

életsz4nvonal Politikdt ia a  népgazdasági  egYensaY .  

helyreillítása szolgálatába, az alá  kell ,  rendelni. 

1975-1978. között ugyan már órzékelhető volt az élet-

színvonal növekedése ütemének csökkenése,de a növe-

kedés még egyértelmd volt. 

Az dltalunk vizsgdlt időszakban az előzőekben vdzol-

takból adódóan társadalmunkban a feszültsógek v ‘az 

érdekelleatétek még .nóm kiéleződve jeleatek meg, a 

Párt Politikájában mindenekelőtt a néPszera elemek 

domináltak. És bőr a követelMénYeket ekkor 	fokoz- 

tuk a pártba belépni szándékozókkal szemben, a társa-

dalom minden rétegéből (a fizikai dolgozók és a közéP-

fokú tanulók kivételével) élénk érdeklődés, nőhány te 

rületen sorbanállás volt tapasztalható a párttagság 

irint. Ezért is kellett szándékosan visszafogni, évi 



3-4 %-ban meghatározni a  növekedési titemet. A .:poli=.  

tikai he  zet kie:+ ensú ;ozottsá ösztön.z.ől hatott  

a gárttas%el3rételekre is.  

b./Az MSZMP KB Politikai  Bizottságának 1972. november  

21-i határoZa.ta végrehajtásának . ta.; . tálatai azt bi- 
. 	. 	 .. ... 	. 	~ "_.. . 

zonyít ják, , hogy egY korábbi időszak  nem ke3l(4n_ ~ elle-

nőrzött és elemzett .pártépítéQének.. későbbre : .ható.. tenden-

ciát csak rendkívül gondosi  mérv  az :admIvi .sztratfv. esz- 

közöket    

 

 aem nelkulózo munkával lehet csak me llataru.  

s csak  távlatokban  _va~~unk .képesek korri~lrii.;  Ezt s  ,,. 	.. 	.  

nagy diffet.enciáitságot és érzékenységet kívánó tevé-

kenységet csak a legjobban felkészült pártszervezetek  

As KISZ-szervezetek tudták esak 	elvégezni,, hogy  

környezetükben az _ú,j követelményeket  maradéktalanul  

elf  ©gadtassák a  s hogy a munkásarány növelését  

oldják meg, hogy közben né csökkenjen a párt népszerú-  

sége és befolyása a munkásosztály szövetségesei körében.  

Tanulság  az is ,  hogy olyan tadminisztratív eszközök,  

mint ' az 1975.-ben megszüntetett ,  "keretszámok"-, a 'gga-  

korlatban még hosszú ideig hatnak és élnek  is,  mintegy  

hivatkozással szolgálva azoknak, akik önállóan képte-

lenek a differenciáltabb tevékenységre.  	 :.. 

c./ Végül levonható az az általános következtetés, hogy  

a párttagság növekedésOep párttagfelvétel ütemére ¢s  

összetételére hozott közpánti határozatokban rögzített  

ós elvá*t arányok nem teljes thetők azonos módon az  
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ország killönböző megyéiben, városaiban. A minőségi, 

követelmé ek me tartá- mellett nalik obb differenciá. 

áltsá 1 kellene érvé e *uttatni terület 

   

.szocialis strukturájának jellemZőit a piirttagtelv&. 

„telekben is. Ez nem z'aki.őt feltételezi a 

központi éw helyi Szervek teVékenységének nagyobb 

összbArgját, s végs800r94:h90434.144:apn44 nieg. 
valósításához, hogy az aS7pP  az egépz. c;plgozó 

134,tja 1ejen. 	 ,,, ,, 	
. , 	 . ... . . 
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párttagfelvételen belül és aránya :  a pártba fel- 
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4./ Politikai iskola, tanfolyam szerinti megoszlás 
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4 ./ Az egyetemi,: főiskolai hallgatók arányának 

alakulása 
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aránYának alakulása 
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.. 1099-  

I. Csongrád megye _ ártta~sá~a összetételének alakulása 
.., . 	 ... 	 . 	 . , 	1P .__  

Me'gnevezés 
1975. 	1978.  

fó 	 _fó 

Taglétszám összesen: 	29.515 	 31.445 

~

' 
-01,1i 20.521 69,5 21.382 68,0 

nó . . . '. . .. ..8.994 ~ 30..5 10.063 32.,0 ..: ...  .. .     , , 

0 	 .e 

~ 	3.p. és mg.muaikás 	12.715 	43,1 	: 13.825' 	44;1 ' 

értelmiségi 	 6.234 	21,1 	6.862 	21,8  

alkalmazott 	. 	3,873, 	13,1 	- 3.678 	110 

N . 	tanuló 	. 	 ' 	157 	045 	. 	.252.  . 	0,:8 

w•~ ~,véb 	 6.536 . 22.2 	.6 828 	21 . 	.._7_ 

18-21 éves 	. 	. 	150 	0,.5 . 	. 15,3 	0,5 
22.26.0e0 	 1.336 	,4,0 	1.429 	4,5 

	

c 	.27-29 éves 	 1.541 	5,2 	1.715 	5,5 

	

4 
	30•39 éves 	 7.333 ,24,8 	7.806 	24,8 

40-49 éves 	 8.106 	27,6 	' 	8.128 	25,8 

.50-54 évés 	 3.697 =12,5 	3.921 	12,5 

55-59 éves 	 2.473 	8,4 	3.270. 	10,4. 

60 éves ős idősebb 	4.879 	16,5 	5.023 	16,0  

	

. 	 . 	 ,  
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-8 álta14nos alatt 	6.389 	21,7 " 	4.310 	13,7 

8 általános 	11.977 	40,6 	7.922 	2542 
sz®akmunkásképzó 	- 	- 	6.183 	19,7 

-W3zépiskola 	 7.130 	24,1 	8.288. 2644 

egyetem;Yóiskola 	3.922 	13,3 	4.615 	14,5 
tudomán,yos fokozat 	97 	~ 0, 3 	127_ 	0., 4 
	 .,..~.-.: 	. 	. 	: 	 ...: 
felsőfokú 	 270 	0,9 	491_ 	_1.,5 

. kozépfokú 	 2.415 	8,2 	3.084 	9,8 

alsófokú 	 5.784 	19,6 	8.334 	26,5 

szem114rium 	13.282 	4540 	: 	14.206..45,.2- 

nincs 	 7.764 	26,3 	5.330 	17,0 
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g'Si*Izetek,  

1./ Az, MSZMP Csongrád megYei Bizottságának beszámolója 

a. msgyei Pártértekezleten 

1980. március 1. 

Megtalálható; MSZMP Csongrád . megYei Bizottbig Archie. 

vuma 1.P.1. csoport 1980. 1. iforzéai egység (17-36. 

oldal) . 

2./ A KISZ  Csongrád  megYei Bizottsága beszámolója a 

kaimittgyalAsnek a KISZ U. kongresszusa határozata 

v6gXehajtásának fő tapasztalatairól 

1981. ápriliP 26. (5. oldal) 

Megtalálható: KISZ Csongrád megyei Bizottsig trattára 

3./ Az  1980-as  nőnszámlálás adatai 

4./ A Magyar Kommunista Ifjúsági Szövetség szervezeti 

szabályzata 

KISZ KI. kongresszusa 1981. 

Ifjú4ági  Lapkiadó  Vállalat (161.oldal) 

5.1 1971. IV...es törvánY (Ifjásági TörvénY) VIII. fejezet 

27. par. 2. Pont 

6 / Az MSZMP X. kongresszusinak.határozata a párt 

munkájáról ős a további feladatokról. A párt és a 

tömsgszervezetek feladatai fejezet. 1975. 

Kossuth  Könyvkiadó 1975: (187. oldal) 

7./ PártóPitési tankönyv. A párt tagfelvőteli munkáJa, 

taglótszáma  és  összetétele fejezet 

Kossuth KönYvkiadó 1981. (121. oldal) 



8./ A Magyar Szocialista Munkáspárt szervezeti. szabályzata 

MSZMP XI. kongresszusa 1975.   

Kossuth Könyvkiadó 1975. (224. oldal) 

9./ Az MSZMP KB Politikai BizottságánW határozata a 

párttagság létszámának növekedéséről és szociális 

összetételének alakulásáról. 1972. november 21. 

Az MSZMP határozatai és dokumentumai 

Kossuth Könyvkiadó 1979. (397-398. oldal) 
• 

10./ Közlemény az MSZMP Központi Bizottságának 1982. no- 

vember 14-15-i üléséről. A párt működése, pártépí-

tés fejezet. 

Az MSZMP határozatai és ,'dokumentumai 

Kossuth Könyvkiadó 1979. (389-390. oldal) 

11./ Az MSZMP Központi Bizottságának beszámolója a XI. 

kongresszusnak. A párt  vezető  szerepének erősítése, 

a tömegszervezetek tevékenysége-fejezet. 1975.   

Kossuth Könyyvkiadó 1975. (105-106. oldal) 

12./ Az MSZMP Központi Bizottságának'beszámolója a XII. 

kongresszusnak. A párt munkája és nemzetközi tevő-

kenysóge fejezet. 1980. 

Kossuth Könyvkiadó 1980. (114-115. oldal) 

13./ Deák Gábornak, a KISZ KB titkárának szóbeli kiegé-, 

sztése a KISZ KB 1980. március 12-i Ulésén. 

KISZ Értesítő VI. évfolyam .3--4..szám (7. oldal) 

14./ Baranyai Tibornak, az MSZMP KB osztályvezetőjének 

felszólalása a KISZ-KB 1980. március 12-i Ulésén. 

KISZ Értesítő VI. évfolyam 3-4. szám (11. oldal) 

15./ Az MSZMP KB előzetes jelentése a XII. kongresszus 

küldötteinek. Adatok a pártról és tevékenységének 

néhány területéről fejezet. 1980. 

Kossuth Könyvkiadó 1980. (9-10. oldal) 



lei./ Az MSZMP Csongrád, megyei Bizottságának beszámolója 
a megyei pártértekezleten. 
1975. március 8. . 	 . 

Megtalálható: MSZMP Csongrád megyei Bizottság 
Archívuma 1.F.i _ csoport. 1975. . 1. őrzési egység 
(25.o1dal)

___ 

17./ A megállapítások tartalma és a használt adatok for- 
rása: Az MSZMP Csongrád. megyei Végrehajtó Bizott- 

sága jelentése a pártbizottságnak a megyei párt 
bizottság 1973. április 20-i határozata végrehajtá- 
sáról, a.párttagság növekedésének és szociális 

összetételének megyei tapasztalatairól. 
Az MSZMP Csongrád. megyei Bizottsága 1979. február 
22-i ülése. 	. 

Megtalálható: MSZMP Csongrád megyei Bizottság 
irattára T/99/4/979. szám alatt 

18./ Ugyanonnan 
19./ A részfejezetet adatok.i támasztja alá az 1. számú 

statisztikai melléklet ,,, amely a megyei pártbizott- 
ság 1979. február 22-i határozatának mellékletei 

alapján készült. . 	 . 

Megtalálható: MSZMP Csongrád meggyei Bizottsága 

irattára T/99/4/979• szám alatt. 

20./ Deák Gábornak, a KISZ KB titkárának szóbeli  kiegé- 
szítése a KISZ KB 1980. március 12-i ülésén. 

KISZ Értesítő VI. évfolyam 34. szám (7. oldal) 

21./ Az adatok .a KISZ 1974/75, 1975/76, 1976/77* 1977/78. . 

mozgalmi éves statisztikai évkönyvéből valók. 

22. Ugyanonnan 



23./ A KISZ KB határozata a központi bizottság 1974. 

április 18.án hozott határozatának végrehajtásáról, 

s a további teendőkről. 
KISZ Értesítő VII. évfolyam 4. szám (3. oldal)  

24./ Ugyanonnan (8. oldal) 
25./ A KISZ Csongrád megyei Bizottsága beszámolója a 

küldöttgyűlésnek a KISZ IX. kongresszusa óta végzett 

munka  fő tapasztalatairól. 

1978. jtnius 17. '(11. oldal) 	 . 

Megtalálható: KISZ Csongrád megyei Bizottsága irat-

tára 

264 A KISZ Csongrád megyei Bizottsága beszámolója a 

küldöttgyűlésnek a IX.  kongresszusa  határozata 

végrehajtásának fő tapasztalatairól. 

1981. április 26. (12. oldal) 

Megtalálható: KISZ Csongrád megyei Bizottsága 

irattára 

27./ Ugyanonnan (13. oldal) 	. 

28./ Ugyanonnan (14. oldal) 

29./ Az adatok a KISZ 1974/75, 1975/76, 1976/77, 

1977/78, 1981/82. mozgalmi éves statisztikai év-

könyvéből valók. 

30./ Az adatok az éves szervezeti eseményeket értékelő, 

KISZ Csongrád megyei bizottsági jelentésekből valók. 
Megtalálhatók: a KISZ Csongrád megyei Bizottsága 

irattára - 	 . 

31./ Az adatok a KISZ 1977/78.mozgalmi éves statisztikai 

évkönyvéből valók. 



32.1 A fejezetben használt adatok 3 forrásból származ- 

nak: . 	 . 

- A megyei pártbizottság 1979. február 22-i határo- 

zata mellékleteiből. (Megtalálható: az MSZMP 

Csongrád_ megyei Bizottsága irattára T/99/4/979. 

-szám  alatt)  

• A KISZ KB 1980. március 12-i határozata mellékletei-

ből. (Megtalálható a KISZ KB Archívumában) 

- Az 1975-1978. között Csongrád megyében a pártba 

felvett 3.376 fő KISZ-tag tagfelvételi kérelmei 

adatainak feldolgozása alapján készült,a tanul 

mányt kiegészítő statisztikai  mellékletből. 

33./ A KISZ nóhdny időszerű feladata a párttaggá nevelő 

és ajánló Munka teruletén. A KISZ KB IB 19 83., 

III. 17-i határozata. 

KISZ Értesítő IX. évfolyam 2. szám (21. oldal) 

34./ Ugyanonnan (22. oldal) 	. 

35./ Az MSZMP Központi Bizottságának beszámolója a 

XII. kongresszusnak. A társadalmi viszonyok fej- 

lődése, szövetségi politikánk fejezet. 1980. 

Kossuth Könyvkiadó 1980. (83. oldal) 
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