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nevezetós  

Miért esett a cimben foglalt témára a választáson? 

A kultúra kérdései /szélesebb értelemben a kult. 

forradalom/ és az ifjúság kapcsolata korábbi és je-

lenlegi munkakörömből eredően az átlagosnál jobban 

érdekelt. 

Egyetemi tanulmányain során is nagy érdeklődéssel 

tanulmányoztam a jelzett kérdéseket. 

Disszertációmban főleg három nagyobb kérdésre ki-

vántam választ keresni és választ adni. Igy a kul-

túra és a kulturális forradalom sokféle értelmezé-

se és felfogása, különös tekintettel itt a marxis-

ta-leninista felfogás fejlődésére és alakulására. 

Történetileg nyomon kisórtom a magyarországi kul-

túra fejlettségének alakulását, részletesebben a 

folszabadulást követő időszakban. 

S végül az előző kettővel összefüggésben megkísé-

reltem vizsgálat tárgyává tenni a magyarországi 

ifjúság oktatási-kulturális fejlődésének jellemzőit. 

A fenti problémakör feldolgozását egyrészt köny-

nyitette, hogy óriási irodalom állt rendelkezé-

semre, másrészt nehezitette ugyanez, mindenekelőtt 

az, hogy a hatalmas anyagból  a legfontosabbakat 

kiválasztani. 
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I . 

A NÉPI DEMOKRATIKUS ÁTALAKULÁSTÓL 1956-IG  

A kultúra meghatározósa  

A kultúra fogalma a mai társadalomtudomány alapfo-

galmai sorába tartozik, moly a különböző rész-tudo-

mányágak fejlődésével együtt napról napra ptemberi 

érdeklődés középpontjában áll. 

Erről tanúskodik, hogy egy 1957-ben megjelent sta-

tisztika szerint - ez 192o-195o-ig napvilágot látott 

- ezen tárgyú művek mintegy 157 általános moghatáro-

zást adnak. 

A kultúra fogalma iránti érdeklődés nem spontán je-

lentkező tevékenység, hanem e fogalom bérhogyen ér-

telmezik éo tárgyalják is, mindig az emberi élet te-

vékonységet tükrözi. 

A fogalom értelmezése a latin "cultura" szóból ered, 

és hosszú fejlődés után jolontkezik a mai ember ál-

tal ismert ős használt módon. 

A kultúra kategóriája sok olyan fogalommal függ 

össze, melyet e mindennapi életben é3 a tudomány 

területein egyaránt használunk. A kultúra fogalmának 

köznapi használatát elsősorban annak tartalma jel-

lemzi, s ezek szerint ismernek kulturált ós kulturá-

latlan magatartást, népeket stb. A kultúra ilyen-

képpeni felfogása a XIX. században kezd kialakulni, 

amikor is a tudományos gondolkodás nem a biológiai, 

az őröklött tulajdonságokat tekinti dominenonek, 

hanem az emberi alkotótevékenységet és annak eredmé-

nyeit. Lttől kezdve ide sorolták mindazt, amit a ha- 
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gyomány hozott létre, illetve halmozott fel, és amit 

az ember magatartásával formált. 

Kultúra 3 "az enberiség által történelmi fejlődése 

során létrehozott anyagi és szollovai értékek összes-

aége " 1  . 

Minden társadalom kultúrájának szinvonalában kifoje-

zésre jut,  hogy mennyire ismer  a társadalom  és 

természet  törvényszerüsécoit1  hogyan tudta olsajáti-

tani, gyakorlattá tenni azokat. 

Ismerünk anyagi és szellemi kultúrát. Az anyagihoz 

tartoznak: a termelési eszközök, javak, az előállítók 

munkakészsógei, mig a szellemi kultúrához soroljuk:  a  

társadalom szellemi termékeit, illetve a különböző 

tudatformákat /müvészetek, filozófia,  erkölcs-vallás, 

jog stb./. 

A kultúra fejlődését az anyagi javak határozzák meg, 

az osztálytársadalmakban mindig osztályérdekoket  

szolgál. A kultúra Új eredményei, megjelenési formái 

általában egy  megelőző kultúrára  épülnek. Ezért rend-

kívül fontos, a kulturális javak létrehozóinak, hogy 

kellően ismer jók a vili haladó eredményeit. Ágoston 

György írja: "múlt nélkül gyökértelen a jelen". 

A kultúra egyes ágai szoros összefüggésben és kölcsön-

hatásban  vannak egymással. /P1. az egyes tudományágak 

és szaktudományok, az  erkölcs ós a jog stb./. 

A szellemi kultúra fontos területei a társadalom fel-

ópitményei részét alkotják. 



A kapitalista és szocialista kultúra:  

.A kapitalista rendszerek 1'trejöttével kialakult a 
kapitalizmus kultúrfelfogása és gyakorlata is. 

A kapitalizmus létfrdeke, hogy mindinkább fokozza 

a termelési kultúra körét, a végletekig specializál-

ja azt. S ezzel mintegy le is szűkiti a munkás szel-

lemi kultúráját.  Az abszolut olcsó, tartalmatlan 

tömegkultúra megteremtésőre törekszik. A kultúra ma-

gasabb kategóriáit, a világkultúra gyöngyszemeit ki-

zárólagosan az uralkodó osztályok monopóliumává tet-

te. A milliók műveltvégi szintjét csak ily mértékben 

emeli, amely szükséges a munka elvégzz. 

Mindez a motodika az ember elidogonodéSdhez, a sze-

mélyiség torzulásához, egysikúságéhoz vezet. Ez tő-

kéleteoen megfelel a noi kapitalizmus létérdekeinek. 

A marxizmus kultúrfolfogása a sokoldalúan fejlett  

embert állítja a középpontba és igy határozza meg 

a marxista kultúra eszmei tartalmát ős dolgozza ki 

annak gyakorlatát. 

Marx ezzel kapcsolatban azt mondja: "teremtő hajla-

mának abszolut kimunkálását". 

Ezek szerint a marxista kultúra magában foglalja az 

anyagi javak  termelését, ugyanúgy, mint a szellemi  
javakét.  A tevékenység itt egyforma jelentőségű a 

tudomány, a müvószet, és a gazdaság minden területén. 

Ez az emberi lényeg kibontakoztatásához, teljességé-

hez vezet. Szó sincs persze "mind©nttudó" emberek 

millióinak kitermeléséről. Ez a cél elviszi a lényeg-

től, az embertől a gyakorlatot. 
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Ma, amikor az információk őzöne zúdul az emberiség-

re, nom is lehet reális alapja egy polihisztor szem-

lélet kialakitásának, még inkább nem gyakorlatának. 

De a sokoldalúan fejlett, marxista alapokon álló em-

bertipus a kommunista ember  kialakitása a marxista 

kultúra célja és végső fokon történelmi hivatása. 

Lenin a kulturális forradalomról  

A történelmi jelentőségü sorsfordulók mindig nagy, 

ós az emberiség számára jelentős változásokat hozó 

eredményekkel járnak. 

Ilyen volt az orosz és a nemzetközi munkásmozgalom 
nagy sorsfordulója, 1917. november 7-o is. 

A  Nagy Októberi Szocialista Forradalom győzelme után 

megteremtődtek a kulturális forradalom feltételei is. 

Lenin ezzel kapcsolatban azt mondta: 

"Birtokba kell venni az egész tudományt, a technikát, 

minden ismeretet ős müvószetet". 2  Ezzel együtt azt 

is kifejti, omit a kultúra demokratizálásáról mon-

dunk: "Azelőtt az emberi elme, az emberi géniusz csol 

azért alkotott, hogy egyeseknek juttassa a technika 

és a kultúra minden állását, a többieket pedig meg-

fossza alapszükségletüktől - a müvelődáotól. Most 

ellenben e technika minden csodája, a kultúra minden 

vivmánya a nép közkincsévé válik." 3  

Leninnek a kultúráról szóló gondolatait egységbe 

foglalta a kulturális forradalomról szóló elmélete.  

A kifejezés is tőle származik. Lenin élet© végén ezt 

irts: "Most már csak kulturális forradalomra van 

szűkségünk ahhoz, hogy teljesen szocialista országgá 

váljunk, de számunkra ez ... hihetetlen nehézségekkel 



J  NO 

jár - mind merőben kulturális terméezotű nehézségek-

kel, mind pedig anyagi nehézségekkel. " 4  

Először 1923-ban használta Lenin a kulturális forra-

dalom fogalmát "A szövetkezetekről" irt tanulmányá-

ban.  A  kulturális forradalmat a társadalom szellemi  
életében bekövetkező gyökeres átalakulásnak fogta  
Fel, s olyura epeaifikus folyamatnak tartatta, amely  
kizárólag a szocializmus és a koaamunizsaus korszaká-

nak jellornzőjo. Tudományosan, bebizonyitotta, hogy a  
kultu rális forradalom végrehajtásának elengedhetet- -/`Fi ig 	• ■ ~ /~/~~li`~YI~/!  

elengedhetet- 

len feltétele a proletárdiktatúra raa'   teremése. A  

győztes forradalom kivivását követő első  hónapoktól  
kezdve ogyik legfontosabb szervezést ós porcai  
gondjának e kultúra domokratizálósát tekintette.  

Hangsúlyozta a kulturális fronton bekövetkező igazi  

forradalmi átalakulások népi jellegét, ás a tömegek  

kultúra iránti vágyat, a proletariátus hatalomra ju-

tása után a  hatalom  megtartása egyik legfőbb bizto-

sitákónak tartotta. Lenin sok kortórau attól félt,  

hogy hajlott hátú muzsikokkal nem lehet szocialista  
forradalmat csinálni, különösen kultúrforradalmat  

nem. Csakhogy ó nemcsak azt tudta, hogy ra háború 3  

éve hatalmas iskola volt  a  legprimitivobbek számára  

is,  a a lövészárok nevelte katona már a©m az a  pa-
raszt, ak i  szótlanul tűrte a megvesszőzést, - hanem  
azt is, hogy  a  forradalom sokmillió ombert sziv  magá-
hoz, akikre más körülmónyok között aligha számitha-

tott volna. Amikor a szabadság, a föld, az emberi  
élet - elérhetetlen álomképe egyik pillanatról a má-

sikra valósággá válik, az ember is átformálódik:  a 
szolgából harcos lehet. Nem oszményitotte ES a nép  
forradalmiságát, de joggal azámitott arra, hogy a  
rendkivűli események r©ndkivüli caolekedotekre ösz-

tönöznek. S hogy szárvitása 16 volt,  azt a forradalom  



igazolta. Mert Oroszország nemcsak Európa lege/mara-
dottabb országa volt,  a faeke, a pópák, a szolgaság 
hazája; Oroszország Tolsztoj és Dosztojevszkij, Pus-
kin ás Pavlov, a dekabristák ós Csernisevszkij, Cse-
hov és Gorkij országa is. 
S ugyanakkor világ egyetlen országra, ahol egy 
szóiban kicsi, de hajtóerejében entlál nagyobb, óv-
tizedes harcokban kovácsolódott, szervezett forra-
dalmárgárda volt. A forradalom sorsdöntő óráiban Le-
nin elsősorban tiz©zernyt névtelen forradalmárra 
szómitott. A lenini politika alapja, hogy mindig 
erre az erőre ápitett. 

Leninben elevenen élt az a mély meggyőződés, hogy 

nincs normális ember, akt ne lonno képes a kultúrá-
hoz termékeny karácsolatot taUi ,. A kultúra lehetá-
eége azonban Lenin számára ott kezdődik, ahol hozzá-
férhatőségének, elcajátitósbnak reális alapjai min-
denki számára ]o vannak rakva. E meggyőződésből ered  
a szocializmus  kultúroolitik- ának kezdet ,_extenz, iv 
,jolle  Q : először meg kell teremteni azokat a társa-
dalmi ós gazdasági elapoket, azokat a kulturális 

olőfoltóteleket, amelyek az eddig bezárt ajtókat a 
dolgoz tömegek ós kultúra között valóban kinyitják. 
Ezért Lenin 4 szocialista szovjet köztársaság kiki-
Al.táea után sohasem hirdetett távoli, utópisztikus 
célkitüzósoket. A lehető legegyszerühb. legkézenfek-

vőbb feladatokra 3sszpontoeitotta az erőket, hogy 

az elmaradt,  hübéril®g elnyomott Oroszország nagy 
tömegeit lépócről lepésre a világos, szocialista 

öntudat útjára vezesse. 

Leninnek olya intézkkodései, mint átesi is tiolé- 
dalrni akciók s2 analfabetizmus felszámolására, .- 



záp- és főiskolák létesitőse, tehetséges munkások ős 

parasztok számára sokkal többet jelentettek, mint 

egyszerü közoktatási intézkedéseket; ezek az első 

lépések voltak a Szovjetunió népeiben rejlő, évezre-

dek óta elnyomott, félrevezetett és eltorzitott népi 

erők folszabaditásárü. 

Lenin a dolgozók kommunista átnevelését ős az ifjú-

ság kommunista novelásót tartotta a kulturális for-

radalom legfontosabb feladatának. Határozottan el-

itélte a múlt kulturális örőkségóre, a burzsoázia 

tudományos, technikai, müvészeti ás irodalmi eredmé-

nyeire vonatkozó nihilista álláspontot. Világosan 

látta a különböző korok  kulturális fejlődősében oeQ--
nyilvánuló folyamatosságot és a különbőzd országok 

kultúrájának egymásra gyakorolt hatását.  

Felismerte, hogy a kis- ős nagy nópok, nemzetek egy-

aránt gazdagitják az általános emberi kultúra kin-

csestárát, s hogy a kultúra, mint nemzeti közkincs 

feltétlenül kilép a nemzeti keretek közül ős világ-

jelenséggó válik. Lenin a't hirdette, hogy birtokba 

kall venni a kapitalizmusiáltal örökül hagyott kul-

túrát és ennek felhasználásával kell felápiteni a 

szocializmust. Ahhoz, hogy a győzelem teljes ős vég-

leges legyen - mondotta -, birtokba  kell venni mind-

azt, ami értékes a kapitalizmusbon. 

Lenin elitélte a  múlt  örökségóra vonatkozó nihi s-

ta "proletkultos" álláspontot, de  ugyanakkor birál-

ta a kulturális és müvészeti mociornizmust. Megje-

gyezte, hagy néhány burzsoá értelmiségi az oktatási 

intézményeket  a közösség érdekeit szem előtt nem 

tartó, egyéni elképzelései megvalósitáaára akarja 

felhasználni. 



Lenin a Komszomol III. Kongresszusán kifejtette, 

hogy a proletárdiktatúra nem az ismeretlenség homá-
lyából merült fel, s nem is azok találták ki,  akik 

a proletárkultúra ozakembereinek nevezik magukat. 
Nyilvánvalóan A. Dogdanov, V. Pletnyov és móc "pro- 

letkultosok"-ra célzott, ski a "proletárkultúra" ör-

ve alatt reakciós, burzsoá nézeteket terjesztettek, 

tagadva a párt és a szovjet állam vezető szoropét a 

kulturális ópitősben, a elszakitották a kultúra fej-

lődősét a szocialista ópités általános feladataitól. 
Ezek elvből elvetették a polgári kultúrát, s általá-
ban az osztólytársadalnak kultúráját. Burzsoá kacat-

nak nyilvánitották azt a kultúrát, amely a kapita-

lizmus korában jött létre, ós mintegy "tabula rosu 

új, "prolct :rkultúrú" megteremtését sürgették. drog-

rumjuk az volt, hogy a munkásosztály uralma "radiká-

lisan új" kult;;rút, tudvmónyt és müvészetet teremt-

aen. A gyakorlatban azonban az imperialista korszak 

eszmeileg de  mívószileg dekadens áramlatainak kd ika 

nélküli átvételét jelentette. A proletkult hivei-

nek világnézete úe cüvószeto az akkor divatos futu-

rizmus és axpresszionizmuo másolása volt. 

Lenin a leghatározottabban elutseitotta az irányza-

tot. A marxizmus ereje  - hirdette - éppen abban nyil-
vánul meg, hogy felvett és kraikailag feldolgozott  

minden haladó irányzatot  az emberiség több évezredes 

fejlődéséből. Magától értetődik, hogy ennól a felvé-

telnél ós feldolgozásnál Lenin a kritika fontosságát 

nagyon aláhúzta. Mert hiszen  a  vilitúra fejlődé-
se az osztál  társadalmakban  mindig a haladás  és rook 

ció harca volt. 

Az ispeeializmus hivatalos kultúrája fokozódó mérték-

ben mutatja a reakciós kivólasztást, a reakciós irány-

zatok előtérbe kerülését. 
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Lenin pozitív viszonya az osztálytáreadal©ak haladó 

szellecaü kulturális örökségéhez tehát magában foglal-

ja ennek az örökcégnek oz alapos reviz ió ját. Ez Orosz-

országban kicaéletlen harcot jelentett a cárizmus éo 0 

hübériség reakciós hagyománya ellen, ugyanakkor podig 

elismerését azoknak G progressziv irányzatoknak, melyek 

a cári zsarnokság alatt, különösen a XIX.században ha-

talmas erővel felfejlődtek. 

Lenin elitélte a "proletkultosok"-nak a "saját, k818n" 

kultúra megteremtésére irányuló, elméletileg helytelen 

ás politikailag káros kisérleteit. Leszögezte, kogy a 
marxizmus éppen azáltal vívta ki világtörtóaelmi je-

lentőségét, í ggy now vetette el a régebbi korok kultu-

rális .e öröksógét , hunom birtokba vette, hasznositotta 

azt. Bebizonyitotta, hogy a munkásosztálynak  nem sz új 

proletárkultúra kiegyuláuára, iwnew ta meelévő kultúra  

fejlesztésére van seükoógo a p'uletéruiktatúra korsza-

kában. Az olyan kijelentéseket. hegy a "proletárkuitú-

rat  kizárólag a prol©teriátus alakithatja ki, Lenin 

szektás megnyilatkozásnak winüsitetíce, s nem egyszer 

hangsúlyozta, hogy nem lehet az új kultúrát melegházban 

e13al.litani, sz élettől elezakitva, a kommunista párt 
eszmei és irányitó közremüködáso nélkül. 

Lenin hutárcfzottan fellépett az elvont, az élettől, a 
néptől elszaküdt kulturális tevékenység salleri. Azt kö-

vetelte, hogy az iskolák, a klubok, az egyetemek, a tu-

dományos intézetek kerüljenek közelebb a dolgozókhoz, 

a munkásokhoz és parasztokhoz. A néptüaegek kulturális 

ezinvonalának feluoulése teremti  mug ugyanis azt a ked-

vező talajt, amelyből a müvóazet , a tudomány, a techni-

ka fejlesztéséhez ézükeéges hatalmas, ki©orithetetlen 

erők létrejönnek. 

Lenin k©zd©ményezésáro tehát a kulturális forradalom 

először a Szovjetunióban, majd a második világháború 



- lo IMP 

befejezése után a többi szocialista országban - igy 

hazánkban is - kibontakozott. 

A mondottakhoz ,,regfelelően a, kulturális forradt  elv 
,i elent i :, 

- "az uralkodó osztályok kulturális monopóliumának 

megszüntetését, a munkások, parasztok számára a 
miivelődési lehetőségek megnyitásét; 

- a  marxista világnézet terjesztését, a ezzel a tár-

sadalom szellemi kohéziójának erósitéoét, a sze-

mélyiséo formálását; 

- az új, szocialista társadalom célkitűzásoivel 

egyetértő értelmiség kialakitását; 

- a tudomány ós miivéczetck támogatását, a szocialista 

müvészet kifejlesztését; 

- az állam kötelességét, hogy minden eszközzel szer-

vezze ás támogassa ezt a folyamatot; 

- az egész tevékenységnek a párt UItali összefogását 
ős irényitását. "'' 

Természetesen ezen .célokat más-más hagyományokkal, kű-

lönböző módon, de összességében eredményekkel oldotta 
meg, illetve oldja meg minden szocialista ország. 
zánk e téren elért eredményeit, gondjait a következők-
ben tárgyalom. 

A müvelődés ©gyesem  obiektiv tényezői hazánkban a fel-

szabadulás után  

Ahhoz, hogy reálisan értékeljük a kulturális forrada-
lom mai eredményeit, az út kezdetére kell visozatokin- 



1'{. Lelőtt a kulturális forrodalon kezdetét vette nálunk 

háram fontos nehézséget kellett leküzdeni. Az egyik:  

f ela Zimelaii a Közel másföl évszázados gazdasági. tus  

politikai elmaradottságot, ami természeteeen  

óriási gondot jul©ntttt 1945. után. A ttásik : nec:szűs-

tetni a kapitalista kizsákmányolást, és végül helyre-

állitani a háború okozta pusztitást. Miután a kultu-

rális forradalom nem egy légüres térben mozgó, elvont  
fogclom, hanem  történelmi valóság, rcndkivül nagy  Ms 
házségsket okozott az alap biztositása a felépitmény ~• 
hoz.  

Tekintsünk ét röviden néhány főbb kérdést, igy:  

- s tároadaltal struktúra és mobilitás,  

• jövedelem, fogyaelea3, életkörülmények,  
•. ás végül a kulturális kiadások összetételét és ala-

kulását.  

A felszabadulás után hány  am áta.Lakui a magyar  tir- 
rrr~l ~ 	rrr..r.>.rrrrrrrrrrr 

cad^. a Z s zetót'tC  is.  

Csk ember  korűl a mzőgazdaságból az iparba dolgozni  

és válik ipari munkássá. Az átalakulás másik jellem-

zője, hogy jelentősen emelkedik a szellemi dolgozók  

aránya is. Pl.: egy 1968-as felmérés adatai szerint a  
szelicai dolgozók 4 %-n mezőgazdasági fizik^f , 27 %-n  
nem mezőgazdasági fizikai dolgozó volt eredetileg. A  
társadalmi átrétegeződés minden .• a társadalom szempont-

jábúl jolontao területen nagy ivAltozásoket hozott,  

mind az egyes eiztélyok, mind az egyes rétegek életé- 

ben.  

A2 ó j tárcndslmi viszonyok, 6.1 gaz esági értúkrendet  

is hoztak t egy-árországon.  

NLtt a  nemzeti jáv©delem, a fogyasztási at-4nyok egyre  
jelentősebb átalakuláson nentek keresztül. l= '1.: 1971- 
ben az egy főre jutó havi jövedelem egy munkáscsalád- 
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a43. 1.738, paraaztcsFaláanéi 1.765, a szellemi foglalko-
zásúaknál 2.343,- Ft volt.  

QllandsYr nő c lakosság Cla3.zaiazer-fogyasztá5, külö-
nösen H min5s6gi termékek vonatkozósában. 

Nagy fejlődés van a tartLs fogyasztási cikkek terén 
is. Pl.: 1975-ben l.000 személyre 228 mosógép, 226 
tv, 21G hatőr;zekrény, 55 személygépkocsi jutott. 

Din.bmikusan fejlődik az egészségügyi ellátás, övről 
évre több ember megy üdülni, pihenni Magyarország 
szép tájaira ős külföldre. 

A gazdasági növoked's atom a kulturális igények ki-
elégitésére is taozitiv orőv l hatott. 

Pl.:  1963-ben 967 Ft-ot, mig 1974-ben 1.678 Ft -ot 
költöttek a szellemi  foglalkozásúak háztartásában 
kulturális kiadásokra.  A munkásoknál 630,- Ft -rél 

mitt  az siQszng. 

A paresztcsaládoknál 1965-ben 2754•0 Ft-ot,  mig 
I975-ba n 687,- Ft-et költöttek kulturális célokra. 
A fejlődős ellenére  még mindig jólentlís különbségek 
vanrak a szellemi  és fizikai foglalkozásúak kulturá-
lis kiadásaiban. 
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A családok egy főre Jute,  dvi kulturális kiadásainak 

alnku16,ec! / Ft/G  

Munkás Paraszt Szellemi 

háztartások adatéi 

►,;Atyvvásárl3s 

1965 

1974 

10 ■ 5 

UJság , f olySiret-v6s3rlds 

1965 

1974  

1975 

SziiházJogy-v6:Lir? ás 

,iSsvS 
197 . : 
1975 

Mozij
egy-vásárlás  

1966 
1074 
1975 

33 5 

66 23 

77 23 

Go 32 

Go  
114 ("*.-1 

(..P0 

12 4 

13 3 

16 4 

3o 14 
26- lo 
27 12 

103 

157 

174 

96 

165 

175 

26 
31 
34 

35 

36 

34 



ússzcasecícléhuil nacié;.laPithot:iuk: 

Az almi:lt 3a áv tdrsad^ln{ .cez•.1esé.ni , rro".,_ r. t;  t  
vatazisei sok új I«ivetainérn,► t támasztnttok ás 
egyben sok  4,1 felt6telt i:: traruntettok n icuwtu- 
rál:,s rorruc#siom szénáru. 

EmeAet csakis 	 c:c,; s5;;ben lehet d o kell 
vixsgalnwZk. mert e kulturális forruduioio to7.táte- 
lel r:.,:, cdottek. 	nak kite?jesarjd39 mág a  kövat. 
k4z5  évtízedok egyik nagy folndatét jelenti szárauruc» 

ra. 



1 r,  

II. 

A  _..S...Z9,.. .v.  IALIS..~TA Mul`ODS-POLITIKA FOBS  GELLEGLETESSEGEI  .,...-.._...~..~.....~........ 
t5 buK.ASZaz  

A  burzsoázia kulturális  mono~súi.i.usisr~  a ~=ols~ac;cul3s  
~.w► • 	~ a r~.+~.r 	 .~ ..  

"őtti Ma ac,rorsdErt  z  

A  Horthy  korszak !tultsjrpolitikáj,j nem volt e ;;njs•_vs s  
mindig  = ura?kode3 eaztály érdekeinek védeWaen ok-  
t unii:á?.c5dOtt 46 vdlt ozot t .  
Imre Sándor nemzstnovelésór., ;:lobelsberg Kunó, Korn±s  
Gyula kultúrpolitikai koncepcióját át, a fajalnál.at,  

n nacionalisto nézetek sokféle rzogfogelr=,dst nyertek.  
Lalosűkbsn ás céljukban  azonban mind azonosak voltak.  

Zz aF a.:onaa alap az ido alist  a azowlé'.etmódbhl iriivet-  
►.ez ot t.amol.y figyelmen kivgl hagyta a történelmi va-
lóságot, az osztályok harcát ós a haladás mozgató  
Y.rl`iat.  

A kul4e'srgolitika nem a társadalmi viszonyok mern,áltoz-  
tatá,ábczn, hantim erköla€.i-wa`17.isi, kategóriákban, az  _,._r..z...:..l._m._e...k.  és  ic_.o:,.s~ 

 o
.~. .~

vi?ánáUar,  
 
R©resto és látta a nta ,  

zet 
 

 újjászületésének útját.  

761 néi.cl3zza r.t_nriezt Korni,s Gyula  nézete, akt Kultúra  
crs politika :,. m:rrébon ezt irja: "A kultúrpolitika  
végső elemzésében, a lelkek, formálásának rrisvészete,  
márpedig  s n©rt►zer:  -.:istébon rA _.ndvit a lelkeken fordul  
meg. Az állam ö3szoorai.á3át a lelkek ű©szoom3ása, a nem-  
zst dezorganizációját  a  lelkek dezorganizációja  

meg. A EiaGizot minden Java, 	;6, vagy balsorsa  
a lelkek alalcitásának függvénye:  
A lélek  az, ami éplt.# s testet, a szellem az, ami  
ópiti és tóiaPií`.s",it'Y jw az államot. A  ldtható vilúg  azon  
a lbthatatlar, lelki világon 401 fő1,"7  
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A korra jellemző néhány tény és adat:  

Az 192o. évi népszámlálás adatai szerint 1.o9o.715 

hat éven felüli analfobétát tartottak nyilain, s ha 

a következő ávtize4ekben csökkent is számuk. 	-ban 

még mindig 735.o76-an Voltak. Az elemi iskola bet osz-

tályát a tankötelezetteknek csak 5o %-a végezte el. 

Érettségit 1930-ban összesen lo.000-en tettek, az egye-

temeken és főiskolákon évente 2000-25oo hallgató szer-

zett oklevelet. A középiskolai diákoknak mindössze 4, 

# főiskolásoknak 3,5 ;-a volt munkás- vagy parasztcsa-

Iéd gyermeke. 

A kultúrpolitikáról Köpeczi Béles ezt irja: 

"Az uralkodó osztályok kiváltsógai nemcsak az iskola-

politikában érvényesültek, hanem a kultúra egész terü-

letén. A parasztokhoz nem jutott el a könyv, legfeljebb 

a bibliát és oimiandstriumet forgatták. A falvak két-
haroadabanedoitikevetlenül li fisodik vilógháború előtt  

sem volt villany, ami azt jelentette, hogy nem terjed-

hetett el a rádió ás a mozi, o két fontos kulturális 

eszköz. A munkások közül kevesen olvasták a szocialis-

ta írásokat ős a klasszikus süveket, nagyobb részük 
nem vette kézbe semelyen könyvet, legfeljebb ponyvát." 3  

Mit őrökölt tehát a régi Magyarország a Horthy-rendszer-

től? Orökölt több mint Goo.000 analfabétát ős néhány 

tizezer magasan kvalifikált értelmiségit s a két réteg 

között milliós szakképzetlen, éppen csak irni ős o 
vesni tudó tömeget." 9  

A magyar kultúra demokratikus törekvései itlen régi 

keletüek, végig kisérik történelmünket. Erre tanus-
kodnok többek között Petőfj, Ady, József Attila tirük-

bocoü művei. Ez a folyamat ! Horthy-korszakban #* 
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folytatódott, ha a magyar értelmiség csak kis ré-

szénél is, de müveiket áthatotta a Horthy fasiz-

mussal szembeni tiltakozás. /Urbánusok/. Közülük 

néhányan erőteljesebben, mások bizonytalanabbul 

birálták a  rendszer  reakciós voltét, az ország el-

maradottságét. 361 látták, hogy a rendszer gátja az 

emberi képosségok kibontakozásénak, a kultúra fej-

lődésének. 

A korszak másik értelmiségi rétegére u "népi"irdk  

nézetei hatottak. Ezek az írók helyesen látták a 
társadalmi kérdések megoldatlanságát - mindenek-

előtt a paranztság helyzetét - és számtalan értékes  

alkotásban ki is fejezték azt. Legjobbjaik harca a 

nagybirtok ellen, a földkérdés radikális megoldó-

s{aért megegyezett 3 kommunisták akkori törekvéseivel. 

A "népi"-ek legjellegzetesebb képviselői azonban a 

kapitalizmus és a szocializmus közötti "harmadik út" 

téveszméjét fogalmazták meg saját programjukká. 

Ennek lényege: tagadták a párt vezető szerepőt, szem-

léletükben jellemző volt a nacionalizmus, o fasizmus 

elleni kérdősben erősen megoszlottak. 

/Tevékenységük részletesebb elemzésére a III. feje-

zetben visszatérek/. 

A magyar forradalmi munkásmozgalom kialakulásának 

kezdetei óta, tudatos támogatója és szervezője a 
kultúra ügyének. 

A Tanácsköztársaság 133 napja alatt is történelmi 

jelentősógü térvényeket alkotott és intézkedéseket 

hozott. Ilyenek voltak: 
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- megvalósitotta az oktatásügy reformját, 

- új tudományos intézeteket hozott létre, 

- megteremtette az iskolán kívüli népmüvelós alap-

jait, 1919 után is. 

A Horthy-korszakban a pórt következetesen hárcolt 

a kulturális ólat nornalizólásáárt. 

A munkásoaztély legöntudatosabb tagjai a kommunis-

ták és a haladó értelmiségiek harci tapasztalatai 

jó ebet jelentettek e felszabadulás utáni szocia-
lista kultúra alapjainak lerakásához. 

194U-1943-ic, : 

1945. április 4. után orazágunkbak súlyos gondokkal 

kellett megküzdenie a nüvelődós területén is. A fel-

sz©boduléssal ec;yűtt tény volt az is, hogy itt  ma-

radt e korábbi huszonöt óv reakciós  ideológiája, 

amely ólt ás természetesen hatott is az oeberek tu-

datára, lelkére. 

Ez idei tájt Lukács György a kítünő filozúfts 1946. 

januári "Demokrácia ás kultúra" c. cikkében a követ-

kezőket 	s 

"A legelső feladat a tömegek bevozotéso a kultírába, 

elemi müvoltsógi szinvonaluk általános emelése." 

A szerző az újkultúráért folyó harcot  összekapcsol-

ta az osztályharccal, amely segít ils3gnózet  

az ú,l,,,,,, 	ás annak kultárája eltorj©sztásdbon. 

Ezt írja: "A távegek harca a reakcióval a politika, 

a gazdaság, a kultúra demokratikus intézményeiért, 
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ezen intézmények állami és társadalmi kiépitése, az 

állami és társadalmi szervek termékeny kölcsönhatása 

a felépités munkájában: ez a legjobb iskola a demok-

ratizmus világnézetté mélyülésére, az új népi demok-

rácia kultúrprogramjának megteremtésére és megvalósi- 

tására.
„lo  

A kulturális törekvések, tervek csak részbán valósul-

hattak meg, mart a haladó erői'  szemben találták magu-
kat a jobboldallal.  L agfvbb támogatójuk a katolikus 
egyház volt. Kűlónöson az ifjúsági ezorvezetekben 

/KALOT, KALÁSZ/ igyekeztek befolyásukat érvényesíteni. 

1945 tavaszón a Vallás és Közoktatásügyi Vinisztérium 

vozetéeét Keresztury Dezső veszi át, aki közel állt a 

"népi” irókhoz. 

Az *prilie 25-én meghirdetett programjában többek kő-

zött ezt vallja: "Hitet kell tennünk a magyar politikai 

és gazdasági élet reformja után a magyar művelődés ala-

pos és teljes reformja mellett. " 11  

Közben  jelentős változások álltak be az országban. 
1947 novemberében államositották a nagybankokat és a 

1948 márciusában a loo munkásnál többet foglalkoztató 

üzemeket. Ez  azt ja lentette, hogy minőségi átalakulások 

jöttek létre a tulajdonviszonyban. 

1948 júniusában volt az MKP és az SZDP egyesülési 

kong reeszusa. 

Az ogyesülósi ko:zgrosozue prograianyilatkozatában egye-

bek között 3 következőket hirdette meg: 

"a/ az általános műveltség, a szaktudás, a haladó nemze-

ti ás emberi kultúra kincseit hozzáférhetővé kell 

tenni a dolgozó nép legszélesebb rétegei számára, 

megszüntetve a vagyonos osztályok müveltségi mono- 

póliumát.„ 12  
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A kulturális forradalom ezen fejlődési szakaszának 

legnagyobb eredményei: az általános iskolai rendszer 

megtsrewtdee, ez iskolák államositása, az új haladó 

értelmiség kíalakitásánek igénye ó3 a szocialista 

társadalom épitéséval egyetértő közgondolkodás megterem-

tése volt. 

194-29:11  G-i a:.  

A szocializmus épi tésénsk magkazúc3e a mOvslődóspcli-

tika számára is kedvező változásokat  jelentett. pontos 
feladat volt létrehozni a kulturális fcrradalQmhoz szük-

séges intézményrendszert. riüvelődósi otthonok, népkönyv-

tárak nyiltak, létrejött az  allamositott könyvkiadás, 

ezinházak, mozik nagy hálózata. Nagy részt vállaltak 

ez időbcn is a munkáb 1 a  különböző társadalmi sz3rve-

z. tek, szövetségek /ME. T í S2, TIT/ . 

Sor került a tananyagok marxista aspeLzusu dtdolgazásá-
re. Ekkor kezdődött mag a tudományos kutatásban a dia-
lektikus s 3 történelmi natarializnus tanulmányozása. 

:3alont83 törs!cvések kezdődtek a mOvészetekben, a szocia-

lists realizmus  alkotói  módszerével  való kisérletezésben. 

Ezen időszak fontos állomása volt az MDP II. Kongresszusa, 

1951-ben, amelyen :lévai Zk zsef számolt be a kulturális 

f orradalon eddigi arodnényeiről. 

Elmondta, hogy fokozatosan felzárkázik a kulturális élet 

is  a  társadalmi, gazdasági eredményekhez. Felsorolta 3 

tudomány legújabb eredményeit, ds nagy jelentőséget tulaj-

donitott e kozmopolitizmus hatásának a tudományos életben. 

Beszélt az irodalom szerepéről, hivatásáról. OUrgette 

az igazi szocialista, realista  hősök  megalkotását az 

irodalomban. Felhivta a figyelmet az ellenség elleni 

harc fontosságára és bírálta a klikk-szellemet. Hangsú-

lyozta a szovjet kultúra jelentőségét, mely pozitivan 

hatott hazánk kultúrájára is. 
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Beszélt a szocialista hazafiságról és a nemzeti egy,_ 

sé,gről.  

1953-ra a szektás-dogmatikus politikai vezetés hibájá-

ból, rendkivül mély ellentmondások alakultak ki a tár-

sadalmi élet minden területén. Ez természetesen e kul-

turális szférákban is hatott. 

Figyelmen kivül hagyták azt a lenini elvet, hogy "a 

kultur3lío feladatot nerc lehet olyan gyorsan megoldani, 

mint a politikai és katonai feladatokat .,, itt hosszabb 

időre van szükség, sís alkalmazkodnunk kell ehhez a hosz-

szabb időszakhoz, tervoznünk kell a munkánkat és a  le-

hető legkitartóbban, legállhatatosabban ée a lehető leg-

rends eresebbon kell vúgez nünk. " 

,zen lenini elv megsértéséből sok hiba következett: 

- nem számoltunk megfelelően a burzsoá ideológia mély 

és meglévő hatásával; 

- hogy erősek még a  Horthy-rendszer  vallásos, fasiszta-

nacionalista nevelésének gyökerei; 

• túlértékeltük a fejlődést; 

- nem folytattunk következetes elvi harcot a burzsoá 

ideológiai hatások ellen; 

- a marxizmus-leninizmus világnézetének elterjesztése, 

oktatásának szinvonalo sok helyen nem volt elég hatá-

sos; 

• több helyen lebecsültük a kultúra sajátos vonásait, 

azt öncélúnak tekintettük; 

- a kultúrától közvetlen termelési, politikai harcot 

vártunk; 

- az irányitásban eluralkodott a bürokrácia és az ad-

minisztrativ módszerek; 
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- hibákat követtünk E1 a haladó lugyomúnyk ápn1:4- 
sban; 

- túlértékeltük, mechanikusan masoltuk a szovjet kul-

túra módszereit; 

- nem támaszkodtunk :negfalclóen a munkásmozgalom ki- 
próbált kádereirs, a néphez hü  értelmiségiekre; 

- elhanyagoltuk az értelmiség jelentŐe részét alkotó 

tanitók, tanárok, orvosok fizetését; 

- a nagasan kvalifikált értelmiséggel ksA:.,solatosan 

viszont magatartásun': sokszor  olvtalo:l udvarléa 

volt; 

- nem fordítottunk kelí3 gondot a fiatal értelmiség 

érzelmi, ideológiai nevelésére. 

A  Magyar Dolgozók Pártja hozzálátott ezen hibák ki-

javitásához, de voltak területek, ahol a hibák tovább 

mélyültek. 

Kellően átgondolt, marxista értékelésű birálatot a 

kulturális élet hibái - :nás területekkel együtt és 

összefüggésben - csak az MDP KV 1956. július 18-21-ig 

tartott ülésén kaptak. A fontos persze az volt, hogy 

a párt vezetése levonta a megfeleld következtetéseket 

és szándékában állt a hibák kijavitása. Ugyanakkor az 

új politika kialakitására tett arőfeszitéaaket akadá- 

lyozta, hogy a pártegységet nem sikerült helyreéllitani. 

Ocken nem találták megfeleltnek a  hozott határozatokat, 

a  múlt mélyebb és személyre szóló kritikáját követel-

ték. 
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III.  

A KULTURÁLIS FORRADALOM  

A SZQCL"•LI?.MU3 ALAPJAINAK L.ERA t :ÁS,=~IG 1962-IG  

Az  ellenforradalom okozta es4cxui zürzavar után az  
ic+eiylenss Központi Bizottsága 1956. decemberi  

határozata elawezte az ellenforradalom négy fő okáts  

1. A szektás-dogmatikus politika  

2. A revizionista csoport ellenzéki magatartása  

34 A magyar belső reakció megléte  

4, A nemzetközi impreializmus segitsége.  

Külön azal a határozat a párt előtt álló legfontosabb  

feladatokról, a tudomány, az irodalom ős a művészetek  

területén:  

"I' szocializmus épitósének tudományos alapokon és tudo-

mányos módszerekkel kell történnie. Mindent meg kell  

tenni, hogy 	tudomány fejlődése számára a kedvezőbb  

foltételek alakuljanak ki, beleértve a  szabad vitákat,  

a kommunista ás nem kommunista tudósok együttraüködéaét. " 13  

"A szocialista realista művészeti irányzat támogatása  

mellett biztositani kivánjuk minden haladó irányzat  

és haladd alkotóművész érvényesülését." 14  

Az M:,ZMP mOvélődéspolitikája 1957-től töretlen.  Funkció-

ja kettős: egyfelől eszköze  a szocializmus dpitésének,  

másfelől  a szocializmus ápitésében elért sikereink tük-

röződése.  

E két funkció bonyolultan kapcsolódik egymáshoz. "~z  
eszköz jellege adminisztrotiv formákban történő érvé-

nyesülése csak lassan és ellentmondásosan hozza  meg  a  
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Wirt  erec:m ár;y t ,',_1, oz  ellenforradalmat közvetlenül kS- 
vet6 Avekben/ mig o hosszabb időre tervezett  intézkedé-

sek nvnm.,4 n kibontakozó tartalmas m unk a következményei  
az egyes konkrét esetekben iG dre:.tetik hatasuKat. Jól-

lehet tehát az 1957  után érvényesülő  aüvelódéspolitika 

tt;retleny  mdgser►; takintnetjük a népi  demokratikus, ill, 
a szocialista corradalom önfallá e::s:;eszának, Dialekti-

kusan kapcccjlt3dik az  1945-►40-au,  illetve 49-U6-os c2 a- 

k a ezhoz. 

A gazdasági társadalmi folyamatok úc a nemzetközi haly-
'3tet olyon e1lentraonde sokat votottck 	1, amelyek az esz- 

Mai  harc magasabb szinten és üj módszerekkel történő 

folytatására ösztönöztek. Lzekhez tartozott az, hogy a 

párt átfvyóúr. áttekintette egyes nagy kulturális terű-

lotekot, a tudományos életet, az oktatást, a közművelő-

dést és hosszú időre igyekezett meghatározni a kivánt 

fejlődés fő vonalait. Igy az eszmei harc mind a mai na-

pig ozoros,an kapcsol:ídott a -z emlitett területek szakmai 

problémáinak megismeréséhez és megoldásához. 

Az MSZMP 1958. július 25-én tette közzé művelődési po-

litikájának irányelveit. Az I. rész a kulturális for-

radalom fogalmával foglalkozik. 

Az irányelvek  I.  r€sze a felszabadulás előtti mngynr 

társadalom niGvslűdési helyzetét elemzi. A ITI. rész 

áttekinti a felszabadul6e óta eltelt időszak  kulturális 

eredményeit, majd a IV. részen tér rá Mai kulturális 

életünk főbb kérdései cimuel az akkor aktuális feladta-

tok részletezésóre. Itt esik szó azokról a burzsoá, 

revizionista ás népinek mondott nézetekr01, melyek az 

ellenforradalom leverése után is hatottak. Különösen 

ártalmaasnak tekinti az Irányelvek Lukács György anti-

warxista nézeteit. 
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"Az  az elgondolás, hogy a kulfinbözh társadalmi rend-

ezerű államok békés egymás mellett ó1' gének korsza-

kában a nemzetközi méretekben folyó harc fő ellenté-

te nem a szocializmus és a kapitalizmus között feszül,  

hanem a " demokratizmus és az antidemokratizmus" között,  

vaiójában az osztályharc faladását j~tenti, 	az elmé- 

let nemcsak nálunk, hanem világszerte kárt oko<•t ütő-

kártyája volt $ revizionistáknak - annál is inább,  

mert Lukácsnak ez a felfogása kisebb vagy nagyobb mér-

tékben :,:Lfe jezásre jut a politika, a társadalom-tudo-

mány, a filozófia, az esztétika, a múvészet, a kultúra  

kérdéseiről szóló irásaiban és állásfoglalásaiban egy-

aránt, Lukácsnak ez: a véleménye szükségszerüan a pár-

1 : cE:s +2, fiatal szocialista kult4ránk ás a szovjet kul-

tlra  eredményeinek lebiceűléséhez, illetve tanadásához  

Vo7etett, "  

Az ellen i arradalom utár; 	áé1adt sk olyan régen el- 

avult re_kciás náz3tek, mint a "népiek" elméletei  
a "nemzetmente paraszti. aa3r3"-ről, a városi Kultúra  

alaceonyanbreadüségérűl és hasonlók, amelyeknek fel-

elsvunedó3ével iaadt tápot kapott a fa jelen la p , a  
nacionali-mus, '3 : aati.szamitiz raus teijasan még ki nem  

irtott hagyatóka.  

"Kulturális As ideoi. lji rai Fe j:.Sd6o::ní: agyi!; legfőbb  

akadálya továbbra  is a nacionalizraua. acia"s.ynak a ma-  
gyar társadalomban mily  gyökerei vannak , s ezért az  

elwarsacfott r ;tegokban a nemzeti l:u:.tsáre nacionalista  

dlképZele:  ,a  ál." - waadja ki az :Lráayalvei;, 'azt hasz-  

ná:táh ki a ravizionicstál;. Az ell.onYUrradnlora egyik  
súlyos  kárteveise volt,  hqg  y  a® rősitette e ta  ion ~alis-  
te nN`'atAkot , "ha7af ias"-i.r".k :! gyuke:tván feltűntetni,  

azokat.  
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A sarxizmus-leninizmus világos határvonalat húz a 

nacionalizmus és a jogos nemzeti büszkeség, valamint 

a nacionalizmus és az igazi hazafiság között. Pártunk 

méltán tekintette és tekinti magát forradalmi és sza- 

badságharcos hagyményaink örökösének L  és büszke arra, 

hogy a magyar kommunisták életüket nem kimélve jártak 

a függetlenségi és népfelszabaditó mozgalmak élén. A 

nacionalizmus lálekmérgaző és nemzetvesztő ideológiá-

jával a szocialista hazafiságot állitja szembe, a 

szocialista hazafiságot, amelynek legfőbb tartalma a 

haza felvirágoztatása, a dolgozó nép javára ős a dol-

gozók hazájának védelme minden támadással szemben. 

Mindezeket figyelembevéve különös jelentősége van 

annak, hogy szilárd alapon, minden torzitástól mentesen 

vessük fel a szocialista nemzeti kultúra sajátosságai-
nak kérdését. 

"A születő éj kultúra: tartalmában szocialista, formá-

jában nemzeti kultúra. Megőrzi és magában foglalja mind-

azt a haladó kulturális kincset, amelyet évszázadok 

fejlődése, saját nemzeti alkotásokban és más nemzetek-

től átvett értékekben felhalmozódott és azok legjobb 

eredményeit is felhasználva a szocialista eszmeiségtöl 

áthatva, magasabb szinten valásitja meg a népiség, nem-

zeti jelleg és humanizmus szintézisét." 

Az V. rész a kulturális munka fő feladatait jelöli meg 

/A világnézeti nevelés, a tudomány fejlesztése ős a 

műveltség növelése, illetve a művészetek terén./ 

A világnézeti nevelésnek mindenekelőtt arra kell töre-

kednie, hogy a munkásosztály még dobban összeforrjon 
a marxizmus-leninizmussal, a kommunista világnézet be-

hatoljon eszmeileg kevésbé fejlett rétegeibe. Csak igy 

töltheti be eredményesen történelmi küldetését, vezető 

szerepét ra társadalmi, politikai é9 gazdasági épitő- 
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munka valamennyi területén, nem utolaO sorban magában 

a kulturális életben. 

"Valamennyi kulturális szervünket hassa át  az  e tudat, 

hogy nemcsak népi demokráciánk fejlődésének, a szoci-

alizmus eredményes épitésének, de a sajátos kulturális 

feladatok megoldásának is alapvető feltétele e munkás-

osztály szocialista világnézetének elmélyülése, s 

ezért ne sajnálják a fáradságot mindazoknak az eszkő-

zőknek, módszereknek, művészi tartalmaknak és farmák-

nak felkutatására, amelyek ezt e célt leghatékonyabban 

szolgálják." 

A művészetekkel kapcsolatban az Irányelvek a követke-

zők hangsúlyozza: 

"A stilusvitákat hatalmi 4144V411# rendeletekkel nem Ie-
het eldönteni, de lehet 8s kell támogatni minden rea-
lista irányzatot, mert úgy véljük, hogy az igazán rea-

lista szellerüü ás szándékú süvész, ha nem zárkózik el 

a dolgozó nép szocializmusért folytatott harcától ás 

támogatja azt, a valóságot tényeitől ás a maga belső 

müvészi irtditékaitói vezérelve, a nép, a párt segité-

sével, előbb-utóbb eljut a szocialista realizmushoz. 

Müvészeti életünkben a legnagyobb támogatást éppen 

ezért a szocialista - realista törekvéseknek nyújtjuk." 

A VI. befejező rész a kulturális élet párt- és állami 

irányátásóval foglalkozik.  Az irányitás fő eszközének 

az eszmei befolyásolást tekinti. Ez a marxizmus-le-

ninizmus tanításának és az erre épülő pártpolitikának 

szüntelen megyarázésát, a káros, ellenséges nézetek 

elleni eszmei harcot jelenti. Az irányit{as módszerei. 

ben  is messzemenően figyelembe kell venn i  az enyec  
kulturális területek sojátosss .ait. . s harcolni kell 

az irányitás bürokratizmusra ellen. 
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Az MSZMP Központi  Bizottsága mellett  működő Kulturő-

lie Elméleti Munkaközösség még az Irányelvek elfoga-

dácát megelőzően foglalt állást a "népi" irókról. Enr.ek 

fontosságát két körülmény is indokolttá tette. Egyrészt 

hogy ilyen öaszefoglalö igár ►yü tanulmány a két világ-

háború között különösen intenziven tevékenykedő pa-

rasztirókról íég nem készült, másrészt. hogy ez a ma -

gát népinek nevező ivócsoport jelentős Szerepet ját-

szott a nacionalizmus konzerválásában, s igy objektive 

hozzájárult az ellenforradalmat bevezető uszruei zűrza-
var kialakulásához. 

Kik is voltak í "népi' irók? - mozgalmuk értelmezése 
több 6vtizedes vita tárgya. Politikai mozgalom, vagy 
ozellemi, irodalmi irányzat? t; népi irók nozj alma jog-• 

lentől szépirodalmi tevékenységet felmutató politikai 

mozgalom, amelynek alapvető eszmei jellemvonása egy 

erős nacionalizmussal telitett "harmadikutas" koncepció; 

az imperializmus ás a szouializnus világméretű küzdel-
mében egy nem létezd harmadik ötnek, a külön magyar 
útnak herma illuziója. 

A  paraszti érdekvédelem, amely a népiek legerősebben 
hangoztatott törekvése, csak ezen a harmadikutas kon-

cepción balül érvényesült. A népi irók jelentős törté-

nelmi érdeme a parasztság társadalmi kérdéseinek fel-
szinen tartása a  Horthy-rendszer  idején, amikor a szo-

ciáldemokrácia az opportunista vezetés árulása követ-
keztében lemondott a parasztság szervezéséről, a i;om-

rauntsta Párt pedig csak az illegalitásból ás viszony-

lagos gyengeségéből fakadó korlátok között dolgozhatott. 

Másrészt viszont a "népi" irók paraszti érdekvédelme, 

a parasztsáp gazdasági ős politikai helyzetének felmé-
r4ee ős követkeates végiggondolása a megfelelő követ-

Loztetések levonása mindig is szükségszerűen beleütkö-
zött a "harmadik utasság" által vont korlátokba, Újra 



- 29- 

és újra pólúázva ;,zt az igazságot, hogy nem  le ► Z etsd- 
gas a  dolgozó paras~:ts3g asztályárd:;kainek  
:os vádalpo, egy,  a parasztság rétegokt-a bomlását fi- 
yya:.aen kivű2 hagyé harmadikutas t:onoa?ciá alapjáról. 

A  "népiek~ nacionali,.mutr abban 311, hogy Magyarország-
nak közbülső úton kell jirnia a Nyugat és a Kelet kb-
zöt y. Ezt a folfogéeukat részben nacionalis*o -faji 
alapon mngyariz zák /wkie nép" agyunk, a magyar nép 
rokontalan Európában/, részben a magyar nemzet törté-
nelmi Szerepének nacionalista folnagyitóo fival /Magyar-
ország hid a Kelet és Nyugat között/. Ez a nacionalis-
ta jelleg nem azonos az uralkodó osztályok nagyhatalmi, 
soviniszta nacionalizmuaával, 	ut tibbival r b iy'ira 
maguk a népi ir4k is szorabefordulrak. A  necionelis :-
szaalála t itt bonyolultabba ."o jozJdik ki;  
azzal, ,rogy aind a társadalom bels3 problémái, mind a 
noazotkö_i arák alamzáséné1 "a nemzeni-faji" tényezek 
háttéroa szorit jak a világos asztilysze ldiat3t. 

Ami az osztályárdakst illati: a  mozgalom  agyas szaka.. 
szaiban és agyas köreibsn szegényparaszti„ más szaka-
szokban és mé3 csoportokban zsirosparaszti érdskok 
jutottak :ifajezáars, arai azonban 311and6, :az a kispol- 
gári js11ag. 

Az állásfoglalás vdgigkiedri a "népi írók" pélyafutá-
adt a t3borrászervoz dást61 /1932/ egészen 1956-ig. 
Különösen érdekes az elemzésnek az  1943. utáni idcre 
vonatkozó ré sz3. 

1N3. fordulatot 1?Iontett 	"nópi ir5k" tártéiatéban 

is. 1943 után a hatalom °reja,  a  szocialista 3pítós 
nagy aredmónyei, a szövetkezeti mozgalom biztató kez-

detei detoi a gondolatok és érzelmek nagy erjedési folyama-
tát indították meg. Fenntartás nélkül vóllalték 9z ú-
rand:at , lényegileg kommunistákkó fa  13dteE:: Darvas 
József ás Erdei Ferenc. Eljutottak a Kommunista Pártig 
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a Parasztpárt  körül  ceopoi 1.o8li.rt ir lik, mint i-rdf3i  

Uándor, i'YkUtO Gyula, i:6í7y8 L.ajo3, :::rv5s Lajas, ~ar+  

kadi Imre, Sipes Gyula, Sz©bea-3ny:. Le'.rjl. Az MDn  

kádereinek jelen -tős ráeze került ki fdleg praras :t  

szárnezésó tViKO32-i9CákbCJl Sa egykori paras:::;aáe ci  

furakcionáriusQicbcil. Aggályaik fenntartása wel:lac  c  

is szövetséges volt Verde 1: áter, de e'zsbci rál. Az in-

gadozás, a fenntartás és vonz3dis jsllemezc;a IllyéE  
Gyulát. Az ellenzóicia6g mutatkozott leg {tibmeth Lesz.16 ,  

Tenási eror, Féja Géza félrebúzbJSt.áber., de ea_  aa_  

ellenzékiség megfsleló eszmei viték útján feloldható  

/ett volna. GörGaüsebb ellenforradalmi sziner t3tü volt  

~ tnt;e Igtván és Kodolőnyi János belső eeigréeioJa.  
Ar71,0ryi.tiv feilAdés jele volt egyes  népi iruk ezépit -o-  
dnlr±i tevékenysége a negyvenes évek végin, az otvc:,,ds  
évek eleién.  

Az ötvenes cövek Bal' jog :3zelvdéo; 1952-54-bon  a  

"népi" mozgalomhoz tarcoz6 irók távolodása követi.  

Mindezzel párhuzamosan pedig aegszaporodn' L :irrisaike  

ban a "neiyesen alkalmazkodó","okosan kivárni tudd"  
hőst5.c '  Ilyen hőssel találkozunk ü "Ozegáoyek s';'rel- 

méhen" ezt példózza Illyés magatertása, ez az eri:ölcái  

és jellemideé] hat egyre er8eebben e "népiek'' feli  

forduló ifjúság köreiben is.  

tVóneth C.úozlcí Ge1i1ei c. drárájra 3.s, amely a szerző  

s: eb jekti.v sz.ándék€t tekintve közeledést  jelentett a  

népi demokrácia szelleméhez és rendszeréhez, ohjektive,  

az adott faelyeetr,en az "altt+mirr„ztcodés" mcrá2_i.n én fi-

zikai t regiikumát példi#zz.a. Sok  emberben  az t  hnt ésukra  

is alakul Li az irodalmi élatben ér: a kiiyvélFményben  

a"becsúltirnaic" ás a:: "erk63.cs,zek" az a torz,  o komrau-  

nietékst rnyal;aazó, r3c!:ciós ártelaeMése amely cenk  

pártital, kommun:.etái:t,al szambaeá3.lóF;at van,  pF,sszi.-  

ven félreliúzodókut winósitntte "boceületos"-nek. 7nnek  
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a szakasznak a képe azt mutatja, hogy a "népiek" 
tábora, amely a fordulat idején mér széthullóban 
volt, 1953 -ban újra tömörült, előtérbe került mindaz, 
ami összekötötte őket /nacionalizmus, nemzedéki szoli- 
daritás/ s elhalványodtak az ellentétek. 

Az ellenforradalom idején nyíltan megmutatkozott 

a "népiek" ideológiájának "harmadik utassága". Ez-

úttal ez egyet jelentett az ellenforradalom ideológiai 

igazolásával, és szükségszerűen - a szubjektiv szán-

dékoktól függetlenül - elvezet az ellenforradalommal 

kötött politikai szövetségig. riegalakitották a Petöfi 

Pártot, napi-, hetilapokat inditottak. Eredeti elkép-
zeléseiknél azonban nem tudtak megállni, a reakciós 
ténghangulat nyomására a Petőfi P'rt vezetősége szin-
te óráról órára tolódott Jobbfel's nem fogadták el Er-

dei Ferencet, az esze, vezetés a régtől jobboldali 

E3ibó István kezébe került. A "népiek" alapgondolata 

az volt, hogy az elmúlt lo évben volt haladás Magyar-

országon, de nem volt eemzeti felszabadulás. A fel-

adat tehát most nemzetileg szabaddá tenni a magyart, 

nemzeti szemléletet állitani az osztályszemlélet he-

lyére. Ennek az elképzelésnek az adott helyzetben vi-

tathatatlan szovjetellenes éle volt. Tamási Aron no-

vember 1-i nyilatkozatában olvashatjuk: "Azt vallom, 

hogy a magyarság egysége legyen szellemi és erkölcsi 

törvény. Legyen gondunk arra, hogy se politikai élet-

be,s ® e szellemi életbe ne térjenek vissza osztály 

jellegü harcok." Tamási r., ron ezt akkor jelentette ki, 

amikor  az uralkodó osztályok képviselői polgári res-

taurációs céljaik elérésére a teljes nemzeti egység 

jelszavát adták ki, s közben irtóhadjáratot kezdtek 

el a magyar nép legodaadóbb fiai, a kommunisták ellen. 

Az ellenforradalom legyőzése pedig éppen osztályjellegü 

harcot követelt meg, az események osztályjellegének 
világos feltárását. 
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TeMésiéhoz hasonló gondolatok tükröződnek Németh  

t.ászló ekkori cikkeiben is. ( ~vti.zedes gondolatai-

nak caegfelelö01 az "idegen" szocializmus helyett  

"magyar" szocializmust akar, e szerinte sz. a vita  

most eldőlt, eldöntötte a meg nem kérdezett nemzet".  

De szerinte a dönt 	ti' m a szocializmus, csak annak  

tőlünk idegen formája ellen történt. Németh László  

szerint az új helyzetben a  eleecializmust hordozza  
az irák pártja, a volt Parasztpárt, éppen úgy, mint  
a marxizmus tanait a század és az ország megválto-

zott viszonyaival összehangoló szociáldemokrácia,  

sőt talán a Kommunista Párt örököse, a Szocialista  

Munkie/árt is. raSmeti László gondolatai, a "harma-
dikutas` nacionalista vonalnak a felmelegitésót  

szolgálták. Ezen mit  sem  változtat az a tény, hogy  

emberi becsületessége arra késztetne, hogy fellép-

jen november 2-án a polgári restaurációs tevékeny-

ség részét képező fasiszta terror ellen.  

A "népiek" ráz ellenforradalom fegyveres leverése  

után sem könnyitették meg a konszolidációt 	zemélyi  

#skintélyüktel ez Irószövetségben elfoglalt vezető  

poziciókbői továbbra is éles •Uzéki álláspontot  

képviseltek.  

í.z f lláefoglalás V.,  befejező részében ha ngsélyozza  

a ... "népi irók szépirodalmi tevékenységnek jelen-
tőségét, ugyanakkor megfogalmazza az "'u rr és * t  

gyér nép elvárásait is. 	népi iróktól azt várjuk,  

hogy e legutóbbi fejlődés  fényében gondolják ét moz,  

galmuk ideológiáját. Nehéz és fájdalmas feladat lesz  

ez: évtizedes utat felülvizegálni. meggyökeresedett  

nézeteket ée 016itéloteket filredobni,. !is az birszük,  
hogy oz az egyetlen út: számukra. Teheteégükre, ; rói  

,:alkotó munkájukra számit a dolgozó nép, a pért , e  

renáli, hogy további művekkel fogják gazdagítani  
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irodalmunkat. De a továbbldpés e16feltétule: az 
önvizs,v_ólnt, yibés r4zeteii: negtagr;ezísa. Csak  igy 
kerülhetik el, hogy macukrn re marae jcanak, hogy el 

ne szigetelőd jenek, 	történelem, s a iiulacicís igazi 
erőitől." 

Az ',-.11ástoglales" megjelenése után a népi irdk na-
gyobb része több irásánan bizonyitotta, hogy lénye-

gében egyetért a kibontakozó új politika fontos kér-
déseiben. iaázeteik egy részét azonban továbbra is 
tenntartutták - parasztazeelélet -, de inkább váltak 

belőlük a szocializmus épitésénok támogatói, mint 

arékkötöi. 

:vinthogy az irodalomnak 	tó rsadalonra, a társadalmi 

közvéleményre gyakorolt hatása minden időban rendki-

vűl nagy  volt,  0460 lehetett k:ózőrabűs az  MSZMP számá-

ra sem, hogy a párttrényitás és a martosság elvét 
::ugyan alkalmazza. Lényegében ezzel a kérdéssel fog-

lalkozik s falszabadulás utáni magyar irodalob néhány 

kérdésért) készitett Tézisek alciarű pártdokumentum 

/1c359/. 

A  párt az irodalmat e szó i cg zi értelmében a népne-

velés egyik kimagasló jelent'ségű eszközének tekinti, 
s szembeszáll minden olyan törekvéssel, amely az iro-

dalmat függetleniti a néptől, a párttól vagy szembe 

akarja forditani vele. A pért olyan irodalomért küzd, 

amely magáévá teszi a lenini pártosság elvit, A lenini 
pártosság lényege:  a  valóság hü ábrázolása ás a szoci-
alizmus győzelmének el' ,egitése, e val,íság ábrázolása 
a proletariátus világné7ate, 9 marxizmus-leninizmus 

szemlélete nlepjén, egy  naghatárazott társada.'..rii osz-
tály, a dolgnző nép harát vezető nuni:l4sosztály ór- 

dekeViek nyilt védelme, képviseloty. A lenini pártosság 
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Alapja tehát a marxista-leninista világnézet, fő 

eleme: a szocializmus gyéízelraóórt folyd küzdelem 

támogatása az iroduiow eszközeivel. t lós szóval s # 

nép szolgálata, a munkásosztály ügyének :szolgálata, 

e társadalmi haladás szolgálata magas eszmei szinvo-

nalon, az irodalom neveld és raozgúsitú erejével. 

A  lenini pártosság eszméjónak elfogadása és annak  
esz alkotás folyamatéhen való érvényre juttatása fel-
tótelezi. hogy agy. _.rt. magáévá teszi a tudományos  
kommunizmus vilógnézotót, és életcéljának a szoci-

alizmusért vivott harcot tekinti. A pártos3ég elve 
tokát nem a mechanikus, külsődleges azonoeulést jelent  
a párt politikájával, hanem eszmei egybeforrást. 

A  szocializmusért harcoló pártos müvészet kibontako-
zását segiti a helyes pártirányitás. «_z elsasorban 

eszmei írtmutatást jelent:  a marxizmus-leninizmus 

tarvitásának és az erre épülő politikának megmagyará-

zását ás terjesztését, s egyben harcot is a káros, 
ellenséges nézetek ellen =  azt azzal érjük el, hogy 

megmagyarázzuk harcunknak általános ás mindennapi 

feladatait, lelkositünk ás mozgősitunk e küzdelem-

ben való részvételre. 

A kulturális forradalom területén különösen fontos 
a párt iranyitó szerepe, 

ártirár ités fLbú módszerei a következők: 

a/ A párt segiti az irókat abban, hogy meaibmerjék  

ás maisukévá teaék a marxizmus-leninizmus világ-

nézetét, s az azon :lapuló politikát, amely a 

szocializmusért folyó küzdelmet irányit ja. 

L/ 	párt a szocialísto irodalom, fajfesztét. érdeké- 

ben 6ll6stfoglnl az irt5i: és a szélet; közvélemény 
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meghallgatása alapján az irodalmi élet legfonto-

sabb elvi és szerkezeti  kérdéseiben. 

c/ A pártvezetés tájékoztatja  az irókat a legfonto-

sabb időszerű  politika, gazdasági és kulturális 
kérdésekről,  segiti, hogy eleven kapcsolatba  ke-
rüljön a szocializmus épitésének gyakorlati prob-

lémáival. 

d/ A párt a  kommunista iróktól azt várja, hogy a 

pártos  irodalom úttörői, a pártirányit'is ,gondola•  
tának,,a  párt politikai céljainak  bátor, határo-

zott képviselői legyenek az irodalmi életben. 

e/ A párt ez Irodalom irányitiséban nagy szerepet 

tulajdonit a marxista kritikának.  A marxista kri-

tika segitséget nyújt az iróknak nemes feladataik-

nak a megoldásához és fejleszti a közönség izlését. 

A kritika csak akkor töltheti be hivaását, ha 

őzakit a sematizmussal és felületességgel, az üres 

szólamszerűséggel, s szakit a bátortalansággal, az 

elvi kérdések megkerülésével, a baráti érdeknek és 

klikk-szempontoknak való behódoléseal. 

A  Tézisek foglalkozik a feladatok kőzött a szocialis-
ta realizmus kérdéseivel, s megerősiti helyét a 

szocialista irodalomban. 

Az MSZMP 1957. utáni művelődés"littk'j'nak mutatói 
között kell még megemlíteni az 1959. augusztus-szep-

temberéből keletkezett Téziseket - mint a legfonto-

sabbak közül valót. /A burzsoá nacionalizmusról és a 

szocialista hazafiságtál./ A Tözisek I. fejezete a 

magyar nacionalizmus történelmi és ideológiai gyöke-
reit elemzi, a II. rész cinre: A nacionalizmus szerepe 

az 1956-os ellenforradalomban és tulajdonképpen a 

III. rész foglalkozik a jövő elvárásaival, a szocia-

lista hazafiság kérdéseivel. 
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Fogalmát a következőkben jelöli meg: "la szocialista  

hazafiság a nép ős a szülőföld igazi szeretete, harc 

a munkásosztály ős az egész dolgozó nép társadalmi 

felszabaditásáért és mindenfajta elnyomás megszünte-

téséért, a proletárdiktatúra megteremtésével a szoci- 

alizmus felépitéséért, a kommunizmus teljes győzelemre 

viteléért. A haza a dolgozó nép hazájává válik, a 

burzsoá nemzetet a szocialista nemzet váltja fel. 

A hazaszeretet új tartalommal telik meg: a szocialista 

épitás tevékeny támogatásával. A szocialista hazafiság 

alapeszméje, hogy korunkban a tartós nemzeti felemel-

kedés Útja a szocializmus. :: é ppen ezért a szocialista 

hazafiság harcos védelmezője a néphatalomnak, a  szoci-

alista termelési viszonyoknak, a szocializmust támo-

gató hazafias erők összefogását és a burzsoá ellen-
forradalom elleni küzdelmet hirdeti és valósitja meg 
az országon belül, a szocializ* z 6s béke erőinek 
összefogását ős az imperializmus elleni küzdelmet 

nemzetközi téren." 

A továbbiakban a Tézisek a rldmzetk hagyományok megbe- 

csülésének, emlékük ápolásának fontosságát hangoztat- 

j a. 

úSSZEGEZVC:  

A legfontosabb határozatok, állásfoglalások, tézisek 

részben Hegvalósultak, részben megvalósulóban vannak. 

Tény azonban, hogy sz ellenforradalommal összefüggő 
ideológiák abban az értelemben vereséget szenvedtek, 

amennyiben az ellenforradalom utáni gazdasági, poli-

tikai konszolidáció egyértelmüen bizonyitotta a szoci-

alizmus igazságát, a társadalmi fejlődés egyetlen le-

hetséges útját. Ha újjá is születn©k - mint a beveze- 
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tősen is ew ic,t.:::l -sás társadalmi talajura, mAn 

nemzetközi köriiyezetaai-,. z egy4tte1 az sllanűk vi--

votc harc eszközeit is másként jelöli. mag. Erre 

harcra mindaddig szükség lesz, a'ig létezik I:apitaliz-
mus, illetve amíg hatnak a polg'iri tarsadalon talajÉi-

ból kinövő eszmék, ideológiák. 
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IV. 

A KULTURÁLIS FORRADALOM ELŐREHALADÁSA, A KOZ- 

MOVELŐDÉSI TURVÉNY MEGJELENÉSÉIG  

Mint azt az eddigiekből is láttuk. pártunk mindig 

fontosságának ős súlyának megfelelően foglalkozott 

a kulturális forradalom időszerű kérdéseivel. 

A következőkben azt vizsgáljuk, milyen fontosabb 
megállapitások és határozatok születtek e kérdésben 

a VIII. kongresszustól a X. kongresszusig bezárólag. 

Az MSZMP VIII. kongresszusa /1962. november 20-24./ 
határozatában kimondotta: 

"A kultúra terén legfontosabb feladatunk:  a nép mü-
voltségi szinvonalának további emelése, az egyre 

növekvő szakember-szükséglet kielégitése, az emberek 

szocialista gondolkodásának, tudatának formálása, a 
szocialista erkölcs formáinak érvényocitóso s közélet-

ben és a magánéletben, következetes eszmei harc a 
polgári, kispolgári ideológia megnyilvánuláse ellen." 15  

A határozat a továbbiakban megállepitja, hogy a tanulás  

kezd népmozgalommá válni .  Törvényerőre emelték az új 

oktatási reformot. A tankötelezettség korhatárát 16 

évre emelték fel. A szakmunkástanuló iskolák egy ré-

szét fokozatosan szakközépiskolává olakitják ét. 

Szükséges, hogy évről évre emelkedjen e nemzeti jöve-

delemnek a tudományokra forditott hányada. Tartalmai 

gazdagodás ás szinvonal-emelkedés tapasztalható  az 

alkotók munkásságában. Fontos szerepet ad a határozat 

a népmüvelés területén dolgozóknak  4111. 

A IX. kongresszus /1966. november 28. - december 3./ 

úgy összegezte a kulturális forradalom eredményeit, 

hogy tovább nőtt az irodalom és művészetek iránti ér-

deklődés. Sok értékes - szocialista művészeti alkotás 
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született. Gazdagabban ismertük meg a múlt kulturá-

lis örökeéc, ié„t. Számos értékes és szabad vita folyt  

az országban, erősödött a marxista kritika. Jelentő-

sen szól a határozat a három "T" szerepéről.  

Ennek lényege, hogy e szocialista rend Tilt-ja n  
reakciós és ellenséges ideológiai tartalmú művészeti  
alkotások megjelenését.  

Tűri a haladó, de eszmei tartalméban nem mindig  mar.  

xista kultúra eredményeit és alkotásait.  

Támesat minden haladó törekvést, a művészetek, a Mao  
művelődés, a népmüvelée területén, melyek hivatottak  
a marxizmus ideológiáját terjeszteni, erősiteni a kul-

turális forradalomban.  

A kultjará?io forradalom további eredményeket hozott a  

köt  pártkongresszus közötti időben is. A X. kongresszus  

/197o. november 23-28./ többek között megállapitotte,  

hogy az oktatási rendszert magasabb szintre kell emel-

ni, több sogitséget kell nyújtani a fiataloknak.  

Szélesdett az irodalmi és művészeti élet tömegbázisa,  

ami a párt múvelődéspolitikéjának helyességét igazolja.  

Tovább kell növelni a pártos  és elkötelezett művészeti  

alkotások számát, sogitoni és ösztönözni kell a párt-

közvélemény hatékonyabb érvényesülését.  

Fontos szerep jut a tömegkommunikációs eszközöknek is.  

Méltó megbecsülésben kell részesiteni a kultúra müvelő-

it, terjesztőit.  

A párt fontos feladatnak tartja, hogy munkélkodjék to-

vább a fsrr„  d~. c i e  k  tisz :usé%  és határozott  
fellépést követel az álbaloldali ás piés, a marxizmustál  

idegen nézetek ellen.  

A célok gyakorlati alátémasztéoára néhány tény és adat.  
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A tudományos kutatás összefoglaló adatai 16  

Év 

A kutató- A kutató- 

	

helyek 	helyeken 

	

e áraa 	dolgozók 
ezáma 

Kutatási ráfordi- 
tások 

folyóáron a nemzeti 
milliárd jövedelem 

rt 	százaléká- 
ban 

wal■•■■•■■ 	 

1953 464 12 917 .. 

196o 842 26 427 2,3  1,54 

1961 367 28 039 2,7  1,71 

1962 £380 3o 444 3,3  2,o3 

1963 905 34 152 3,7 2,18 

1964 916 36 146 3,9 2,15 

1966 923 37 627 3,9  2,31 

1966 933 38 924 4,2 2,33 

1987 947 4o 324 4,5 2,23 

1968 1o42 57 455 6,3  2,34 

1969 1o46 61 365 6,4  2,61 

197o 1o71 64 419 7,7 2,79 

1971 1228 7o 591 8,9  2,95  

1972 1392 75 201 9,7  2,97  

1973 1443 77 493 10,9 3,o4 

1974 1483 80 542 12,4  3,29 

1975 1478 81 289 13,9 3,46 

01 Kutatóintézetek, egyetemi /főiskolai/ tanszékek ás 

egyéb kutatóhelyek /vállalati kutatólaboratóriumok, 

meizeumok, könyvtárak stb./ együttes adatai. - 1968-tól 

a megfigyelés kiterjed a tudományos kutatómunka mellett 

a müszaki fejlesztés tevékenységére is. 

m A statisztikai megfigyelés körén kivű1 felhasznélt 

ösczcg kkol együtt. 



A  szépirodalom megoszlása eredeti magyar ós fordi-

:ott müvsk szerint az 1945-1975. övekben 17  

Év  
Eredeti magyar  

niivnk  
Fordit{~ sok  6ssz®s müvatc  

száma  példány- 3zá- 
száma ma  

son/ 	/ ~; zerbon/ 
~rrw.rwirrr+wa r 	r~~ r r •  

p$ldány- 
száma 
/ezorbenf  

~......_..~., 	 , 

száma példány- 
3zéma  

	...j ezerben  

1945  14o  0  3800 79  270,0  219  fSo .o  

195o  192  14o9,2  246  2113 ,6  438  3522,8  

1955  378  4274,7  24o  3637,3  618  7912,0  

1`.',Fio  354  4845,5  357  5546,7  711  1o392,2  

1965  349  5835,4  389  6355,1  708  1219o, 5  

197o  353  4776,6  32o  613o,4  673  109o7,0  

1971  350  5848,6  375  9e61,0  7251  1.49o9 ,o  

1972  388  651o,3  351  8105,1  73t)  14695,4  

1973  389  6790,8  386  7371,9  745  243.62, 7  

1974  388  6924,1  369  E3o34,J  757  14968,8  

1975  390  6048,1  317  7371,1  707  13919,2  

1945-1975.  

óv össze- 

sen 732  13181o,o  8941 139694,3 19673 2715o4,3  
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A szinhézak összefoglaló adatai 18  

 

SziiZfázak  Elő- 
adások  
száma  

Láto- boo 	Sz3nházak~  
gatók lakos-  által 1éto-  
s:..ára ra  jutó slatott köz-  
/ezer-szinhf 

A
z
.
-eágok ez 

b+~it/ látogató összes  
szát!tn község  

" ábon  ,..  

Év  száma b  sfogad :-  
képessége  

i  fŰ%  

   

sy5o 	17 - 6 6o4 2 961 317  - 

196o 	32 21 733 12 7o2 6 429 644 19,8  

1970 	34 2o 3o7 11 991 5 501 541 21,6  

3971 	34 21 286 1; ^03 5 4_94  53c 21,9  
1972 	34 2o 886 12 022 5 516 541  18,4  

1973 	34 2o 675 11 758 5 688 546 18,4  

1974 	34 2o 647 12 oo4 6 o39 578 17,1  

1975 	34 20 542 12 o22 6 243 592 44,9  

197o. év  

az  

óv ;..á  ban  

lo0,3 94,4 94,4 37,o  r r  

1975.  óv  

aa. 197o.  

óv  t ~- aban 
loo,o lo1,6 loo,3 111,7  r r  
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Év 

Mozik Mozival C foga-  Elő- Léto- l000 	1 
Gzáma 31115tott áókó- 	adó- gató: 

sek 	/l000- /l000-/milli- férő- nozi- 
- ban 	beo/ ban/ óban/ hely l6toga- 

tc lapűló-pasaóg sok 	száma lakosra Jutó 

IWO 44 - 

A mozik összefoglaló adatai ` O  

tós  

1935 	599 - 1708  149 19 19 2 

195o 	1549 43,o 329 295 47 35 5 

196o 	4558 91,6 719  846 14o 72 14 

197o 	Z879 92,1 608 754 8o 59 8 

1971 	3813 91,9 595 738 75 57 7 

1972 	3756 91,1 681 722 74 56 7 

1973 	368o 9o,9 571 719 73 55 7 

1974 	3648 9o,6 562 722 78 54 7 

1375 	3595 83,9 502 726 74 53 7 

197o.év 

az 1960. 

óv ;v-óban 35,1 - 84,6 39,1 56,8 - NO 

1975. év 

az 197o.év 

%-ában 	92,7 - 92,4 96,3 93,5 - • 

a  452 mozi adat3i alapján. 



A !:ana rersornrek , es7r rrídmüsorok , nép3eclyiit tosek 

olőadósei 21 

Év 
Országos 	Országos 
Filhsr•- 	Rendezi; 
meanie 	.:rodb 

H311ami 	Al1ami 
Ar3pi 	Dudapest 
Llyyiittcs T6nc- 

..r 	 . esivOtt os 

üsazescan 

s1őEdee3á.nak szeme 

195o 507 . - 507 

196o 359 1561 62 7o 2552 

1970 2 o4o 1211 91 121 3463 

1971 2o47 1066  99 12o 3332 

1972 2029 1537, 1o4 108 3774 

1973 ^059 1720 114 12o 4o21 

1974 233c 2633 1o4 100 5222 

197$ 2324 4238 94 100 66o6 

197o.év 

az 196n. 

óv .-fiban 237,5 77,6 :14E,6 172,9 135,7 

1975.6v 

az 197o. év 

;-gUan 113,9 3:4,1 1o3,3 62,6 196,5 
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olyan mUveládúci forla, ryrnly képes nemcsak az 61-  

talónos 6s szakképzettségi szintet maghatározni, ha-  
nem a neveléssel ^z smbcar ,.zara3?yiséyét is alakitani.  

c ,emélyen tapiat3zt p' ataint: 01 meggyőznek erről, hi--  
^7^n mindenkiben megmaradd élrrényelcel: , személyiség-

formáló : egyoket hagy az iskola. A marxista gondol-  

'oddk is áriáni szerapet tula;donitanek a közoktatós  
állandó negúj :.tósánsic, oczk6zei - r•rádsze:rei irénybc;-  

v6telénel: !Párizsi  Kotamún, NO;ü:R, Magyar Tanáccicöz--  

t3rsasági.  

A szocialista közoktatás =sáros  fő célt tüz ki:  

korszerű ált i .énos és szakképzettséget kivén adni,  

mindenki elű+:t ki s%erja nyitni az isirolók kapuest,  

arra törskc.:ik, hogy az egyént a szocialista tár- 

sadnlbm tudatos polgárévé nevelje.  

Röviden tc:.intsük bt, '.zogyan fejlődött a k zoktatáe  

hczánkhcr; 	elmúlt évtizedekben. Milyen mértékben  

tudott hozzájrulni a kulturális forradalom követel-

ményeinek tol::ositésébez?  

A felszabadulós utón a közoktatás demokratikus étszor-

vezésa jelentkezett. Első lépés volt a nyolc osztályos  

általános iskola megazervezáse /1945. augusztus/.  

De nerncaek az oktatós szervezeti for:iéja, hanem annak  

tartalma is megvúlto .ott.  

I 	tartalmi tény ők voltak:  

- a magyc r nyelv ós irodalom trnitósárú .l s; óló tanter-

vi iráryelvok;  



- 47 -  

- a  népi gondolat helye a magyar irodaloeben;  
- szempor*oka törtón w1:4m tanitásÉban.  

Ide sorolancó, '1og'.# 194'7.-b:n p!lyázatot ,„ircief:teV. a  

Tankönyvek mecsi.'ástra, rreivekkel kapcsol ^too  

igényt Szert-6yörg}'i Ancrt Nobel-dijcs biológus  -
aki ókkor a Köznovelési Taná^o elnőko volt - igy 

 

fogalmazta mag:  

"Am{ pedig a tankönyv szellemét illati, lehalja min-
don szavával a demokrácia nagy esz,uitiit , az acabari  
közöosáci ér ~:ést . és túrnlrt;:t ,egyré:; b::;,sűl  séZ  a  -___......_ .._.-...._~  
szab_ szerata 	a ezoc9.cilic és•zóct , a nerazeli  

népi ctondolet St =,"  

A középiskolák rufO#Mja elsöcorban tartalmi  

tc;sokon ,aont v640,9 40 Míg a felo8oktatásbn iollem: ö  

vat, ho;Iy :  

1. ugrás:;NerO.an nCti a hallgatók széaa, ami  ez új  
órtelmísé{; . alnev:?.éaének kezdetét jelentette.  

2. tartalmi vi;ltozások, melyek a caarAtiMnua poziciót  

előnyösen bE3folyálm1•iák.  

Hz új árte;.mibécl neyoiésében kitűnő  flzerapet  vállalt  

oz sSn. nópi kol.léoiumak rendszere /t+ttKOSZ/. E mozga-

lom mindenokelStt a paraszt szárn;az6isú fiatalokat se-  

gitette. SdasalSg3újaLan a népiességet és a marxizmust  

igyekezett ütvtizni, kezdetben tevékenységét az:. MKP is  

támogatta, ugyanúgy,  mint  a Ne7;1::ot3. Qara:►ztpárt.  

Az a raintc:gy tizozer aápi kollégista, akiket e mozga-  

lom in63tctt életútján, dönss_mtöEer~ ma is a szo-

cialista tSrsas3alon alkiFtolezatt és aktiv hive.  

E korszak kiemelkedő eredménye volt meg fa dolgozók is-

kolájának bovezc;tése, illetve  1C43 - bal L szakérottségi  
létrehozása.  
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Ez a szakasz sok fontos reformot hozott, az ideológiá-

ban leghatásosabb befolyása a marxizmusnak és a "népi" 

irók mozgalmának volt, legszélesebb befolyással viszont 

a vallés és különösen a katolikus agyház rendelkezett. 

A fejlődés második korszakának kezdetét az egyházi is-
kolák államositása jelentettá. 

1949-ben létrejöttek sz általános gimnáziumok mellett 

a különböző ezaktochnikumok /ipari, mezőgazdasági, köz-

gazdasági/ a tanító- és óvónőképzők. Kialakult a szak-

munkásképzás új rendszere. Szervezettebb ós szakosí-

tottabb lett a felsőoktatáo rendszere, megváltozott a 

hallgatók összetétele. 

Az MDP KV. 19:o mérciuásban határozatot hozott, amely 

a közoktatásban különösen két eredményt emelt ki: azt, 

hogy a felsőfokú intézmények első évére beiratkozottak 

fele munkás ás paraszt származású volt, valamint,  hogy 

megkezdődött a középiskolai ős egyetemi reform végre-

hajtása, a tananyagok átdolgozása. 

A sok pozitivum mellett negativ Jelenségek is kisérték 

a  közoktatós új rendszerét, tartalm i  és nádszerbeli 

eredményeit /pl. Eötvös Kollégium megszüntetése/. 

Az 1953. júniusi határozat után megindultak a viták a 

közoktatás újabb reformjáról ás ezek nyomán az MKP KV. 

1964 januárjában határozatot hozott a feladatokról. 

A harmadik szakasz ezután kezdődött, de lényeges vál-

tozás a közoktatásban nem történt, csak 1961. után, 

amikor új oktatási törvényt vezettek be. 

Ennek lónyego :  

- közelebb kell hozni az iskolát az élethez, 

- fel kell késziteni a tanulókat a termelő munkára, 

- emelni kell a korszerű általános és szakmai művelt-

ség ozinvonalát, 
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- kerülni kell a tanulók túlzott megterhelését, 
• szocialista hazafiakat kell nevelni. 

A reform sok pozitiv hatással járt, igy nőtt a termé-
ezettudonényok szerepe,  jelentős  helyet kapott a nyelv-

oktatós, önálló tantárgy lett a gyakorlati foglalkozás. 
3evezették az 8+1 rendszert. 
Fontos móg mogci liteni e témakörben az  1972-ben hozott 
határozatot, amely 3z állami oktatás helyzetéről és 

fejlesztésének  foladatair61 szólt. 

A szocialista közoktatós ügyünkről Ágoston György: Ne-
veléselmélet cimű könyvében a következőket irja: 

"A Szocialista közoktatósűgyi politika elveit a szocia-
lista demokratikus szellem, az +egységes szocialista 
nemzet kielakitásának érdekei hatják át. Biztositje din. 
den gyermek jogát a teljes kifejlődéshez, amelyet adott-
ságai, képességei lehetővé tesznek számára, tekintet 
nélkül nemére, családi, társadalmi, nemzetiségi szárma-

zására. Ennek érdekében szerves egységet alkotó, össze-

függő, zsákutcamentes :iskolarendszert termet, vagyis 

olyat, amelynek minden fokorról, ni iden iskolatipusábál 

nehézségek nélkül magasabb fokra lehet jutni. Elveti a 

kizsákmányoló osztálytársadalom ősrégi, na is ható elő-

itélot©i;:, amely értékrangsort állit fel a különböző 
*readalmi feladatok és a dolgozó emberek egyes csoport-
jai  között, amely a kétkezi, munkát. o  gyakorlati foglal-
kozásokat és az ezekre a feladatokra képző iskolákat 

alacsonyabb értékünek tartja. Valamennyi társadalmilag 

szükséges munkának ős valamennyi iskolatipusnak azonos 

méltóságot tulajdonit. 

A szocialista közoktatásügyi politika nemcsak papiron, 

hanem ténylegesen is biztositja a tanulási lehetőségek• 
hez az alsó- ás középfokú oktatás teljes ingyenességét„ 

a felsőfokon pestig a jó tanuló hallgatók tandijmentes.► 



cégével, olcsó és mindón gyermek számára hozzáférhe-

tő tankönyvekkel, tenitósi eszközökkel, bentlakásos 

intézményekkel, napközi otthonokkal, tanulószobákkal, 

rendkivül széles üsztöndijrendszerrel. Anyagi okok 

miatt egyetlen továbbtanulni képes, rátormott tanuló-

nak son kellene abbahagynia tanulmányait. :iogy mágia 

vannok, és még tokéig lesznek ilyenek, annak legfőbb 

oka ráz, hogy a covébatanulás nemcsak anyagi foltéte- 

lektöl függ. hasam a  környezet, a család növeltségétől, 

müvelődósi igéayeitől, müveiödósre, tanulásra ösztönző 

légkürótöl. 

A szocialista közoktatásügyi politika - cint mondottuk -

non ismer faji, not zetiségi megkülönböztetést a raüvelő-

dés terén. A szocialista állam kötelessége biztositani 
a területén élő minden nemzetiség szárára az anyanyel-

ven való tanulás jogát, megszüntetni tehát az "uralkodó" 

nemzet részéről a nemzetiségek kulturális elnyomását. 

Megvaláu+tja a férfiak és nők egyohlű müvelúdési lohető-

sógeit. A leányok 	fiúkéval teljesen azonos értékü is- 

kolákban járnak, legtöbbször együtt is tanulnak, a leá-

nyok előtt megnyílik minden felsőfokú tanintézet kapuja. 

A szocialista közoktatásügyi politika hivatott bizto-

sitani a gyarmekak Egészséges, szocialista szallc3mben 

való nevelését. Ez azonban csak úgy lehatsógos, ha  a  

közoktatós világi és állami jellagü. 

Már polgári társadalmak is deklarálták e közoktatós 
világi jellegét,  de a legtöbb országban a szocialista 

társadalom valósiija meg következetesen ezt az alvet." -  

A köz kt€ae fedődése a negativumok ellenére is -

áriási jelentőséggel  bir kulturális forradalmunkban. 

Sok évtizedes lemaradást számolt fel, megteremtette a 
szocialista művelődés alapjait. 
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Az oktatásban részcsülők száma /nappali, esti és 
levalozö tagozaton együtt/ 23 
l000 fő 

óvodai Általános Szakmun- Közép- Felső- 0 osz. 
ellé- 	iskolai késkép- 	isko- fokó 

Tanév 	tósban oktatás- zésben 	lai 	okta- 
ban 	 okta- tálban 

tá sbon 

részesülők száma 

1937/38 112,1 1o96,o 65,3 52,3 11,7 1337,4 

1946/47 84,1 1o99,0 39,7 72,1 25,3 1320,8 
1947/48  115,0 1126,6  47 , 4 79,1 26,1 1394,2 
1948/49 - 1188,1 53,1 82,o 22,G 1345,8 
1949/5o 98,9 12o2,1 Go,2 94,o 23,2 1478,4 
1950/51 loG ,4 1279,3 56,8  107,9 32,5 1582,9 

1951/52  121,2  1234 , 3 60 , 2 122,3 40,4 1578,4 
1952/53  130,1  1244 , 7 57 , 5 139,5 49,4 1621,2 
1953/54 131,9 1265,2 45,5 164,4 53,3 1060,3 
1954/55  118,4 1249,8 52,2  162,5 47,5 163o,4 
1955/56  145,9  1249,2 61,7 155,3 45,4 1657,5 

1956/57 167,8 1276,3 75,4 172 ,8 42,6 1734,9 
1957/58  102,2 1275,2 88,7  159,4 35,9 1721,4 
1958/59  176,6 1292,8  lol ,6 177,7 34,o 1776,7 
1959/60 179,8 1381,5 116,6 2o4,4 38,o 192o,3 
1960/61 183,8 1491,6 125,3 241.0 44,6 2086,3 

1961/62 171,6 1535,7 134,0 283,7 53,3 2179,1 
1962/63 177,8 1584,7 144,o 333,7 G7,3 2307,5 
1963/64 184,3 1585,4 151,2 385,4 82,3 2388,6 
1964/65 187,4 1537,8 163,9 417,4 91,9 2398,4 
1965/66 189,4 1475,0 1724 407,5 94,o 2338,3 

1966/67 192,o 1425,o 183,6 375,7 89,5 2265,8 
1967/68 197,0 1365,9 194,6 351,2 83,9 2192,6 
1968/69 203,6 1282,7 212,3 335,3 78,7 2112,6 
1969/70 213,1 1200,4 223,8 337,1 78,9 2053,3 
1970/71 227,3 1137,3 223,2 347,2 80,5 2o15,5 

1971/72 246,7 1092,1 211,3 351,5 06,3 1987,0 
1972/73 270,1 1068,5 196,6 346,5 90,9 1972,6 
1973/74 290,1 1081,1 185,6 348,8 98,1 2009,7 
1974/75 315,6 11o2,1 174,9 374,E 1o3,4 2070,6 
1975/76 329,4 1110,9 164,6 382,5 1o7,6 2095,0 
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Az alap és felépitmény kölcsönhatása:  

A 1 a p : 

F Q  1  é p i t mé n y: 

a társadalom gazdasági 

szerkezete, a társadalmi 

fejlődés történelmileg 

meghatározott szakaszában. 

a gazdasági alapon létro-

jövő és azt tükröző politi-

kai és ideológiai viszonyok, 

ehhez kapcsolódó eszmék, 

nézetek ős érzelmek, vala-

mint az ezeknek megfelelő 

intézmények ős szervezetek 

összességo. 

Az alap ős folépitmény viezonyaban az alap elsődleges  

a meghatározó, a felépitménnyol szembon. Ha egy társa- 

dalom alapja megváltozik, ezt követi a folépitmény vál-

tozása is. 

Az új alap ős felépitmény mindig a társadalmi forradalom 

folyamatában alakul ki. Igy a burzsoá alap ős folépitmény 

polgári forradalom, a szocialista alap és felépitmény  

a szocialista forradalom folyamatában  jön létre. 

A szocialista alap ős felépitmény kialakulásának azonban 

van egy fontos sajátossága. Ez abban áll, hogy a szocia-

lista termelési viszonyok a kapitalizmusban nem alakul-

hattak ki - mivel itt olyan minőségi változásról van szó, 

amikor a magántulajdont a társadalmi tulajdon váltja fel 

és ezért a szocialista alap létrejöttét megelőzi a mun-

kásosztály politikai hatalmának a proletárdiktatúrának a 

megteremtése. 
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A proletárdiktatúra megteremtése azonban még nem jelen-

ti  az  egész szocialista felépitmény létrehozását. Ez 
csak  a szocialista felépitménynek egy - bár legfonto-
sabb eleme, és ez is csak akkor maradhat tartós, ha ki-

vívása után a munkásosztály azonnal megkezdi a szoci-
alista termelési viszonyok  kialakitásét. Egyébként a 
proletárdiktatúra kivivása méri nem Jelenti a szocialista 

állam teljes kiépitését sem /Magyarországon a proietár-

diktatúra pl. nár 1943-ban létrejött, a tanácsrendszor 

azonban csak később, 195o-ben valósult ragig/. A szocia-
lista állam, a proletárdiktatúra rendszerének kiépitá-

s© mega is hosszú folyamat, amely csak a szocialista 
termelési viszonyok talaján valósulhat meg. Amilyen mér-
tékben és ütemben alakulnak ki a szocialista termelési 
viszonyok, olyan mértékben és ütemben - az alap kiala-
kulását követve és annak eredményeként - jön létre a 
szocialista felépitmény is. Ahhoz, hogy a szocialista 
felépitmény maga egészében és teljességében kialakuljon, 
a társadalmi tulajdonon alapuló termelési viszonyoknak 

kell össztársadalmi méretekben uralkodóvá válniuk. A 

szocialista  alap és felépitmény kialakulása tehát vi-
szonylag hosszú történelmi folyamat, amely a proletár-
diktatúra kialakulásával kezdődik és a szocializmus 

teljes folépitésével fejeződik be. 

A szocialista épités során az almos felécitmóny el. 

lentmondásossáha minőségileg megváltozik. A szocialista 
alap teljes kialakulásával megszünik a magántulajdon, 
létrejön a szocialista tulajdon. Azt, hogy a felépitmény 
lassabban és későbben változik, mint az alap, mutatja, 
hogy még sokáig léteznek és hatnak a különböző burzsoá 

eSzmék ós nézetek, a nacionalizmus ós kozmopolitizmus, 

a vallás, a burzsoá erkölcs stb. 

A folépitményen belül még sokáig éles harc folyik ,  az 

új, szocialista eszmék és a burzsoá nézetek között. A 
felépitményon belüli antagonizmus azért jóval később 



szűnik meg, mint ez alap antagonizmusa. Ahogy  erőoödik 
szocialista alap ős ennek nyomán a f elépitmény , ahogy 

terjednek a társadalomban a marxizmus-leninizmus ezz-

méi, úgy szűkül a kúlőnféle burzsoá és kispolgári né-

zetek hatóköre. és egyre szűkebb területre korlátoz!;d-

nek ara ant agoniezt ikus ellentmondások is e f alépitmé-
nyen belül. Teljesen azonban csak a burzsoé és kispol-
géri eszmék, valamint a vallás végleges eltűnésével 
szűnnek ,meg. 

A szocializmusban az előző térsadalmokhoz viszonyítva 
nagymértékben megnő a felépit,menyr sktiv szorope. Ennek  

az az oka, hogy a szocializmusban a társadalmi tulajdon 
alapján a tömegek egyre tudatosabban, a t6rsadal,ai tar-

vények ismeretében tevékenykednek. 

A folépitmény szerepének fokozódását legnyilvánvalóbban 
a politikai feiépitnénynek - az államnak és a pártnak -  
a szocializmus életében, épitésében el oylalt helye au- 
tatija. Az állam a tervgazdál<odás megvaiósitója, szerve-
zöje és irényiró3a. U3 gazdasági mechanizmusunk kereté-
ben  az állam ezt a feladatát elsősorban közgazdasági 
eszközökkel, ősz tönzőkkcl látja  cl. Az állam gazdasági-

szervező funkciójának érvényesülésén keresztül halad 
előre a szocialista társadalom, fejlődnek gyors ütemben 
a szocializmus termelőerői, válik merre fejlettebbé a 

szocialista alap. Emellett az éli feladatai közé tar-

tozik a széles tőmegok bevonása a szocializmus ápité-

sébe, az emberek ótnevelése, a tőmegek tudaténak átala-

kitása, a burzsoá és kispolgári nézetek elleni követke-

zetes harc. A párt, amely a munkásosztály de  a többi 

dolgozó legjobb, legöntudatosabb elemeit foglalja magá-

ban, mint politikai szervezet, az egész szocialista 

épités motorja. A párt vesető szerepe érvényesül a 

tárcadaliai élet minden területén, a gazdasági, politi-
kai, ideológiai életben egyaránt, igy a szocialista 

állam tevékenységében is. 



Hazánkban a szocialista forradalom megval.Qeitáaában  
eljutottunk abba a szakaszba. amikor mór kimondhat-
juk, hogy társadalmunk alr.apa a agyértelraOon a n: oci-  
alista, gazdasági életőnk m3 ~t~en területón os4.tatl. -  
nulurallodává  váltak a  szocimIis *a term3lési. vi,szo--  

~°.k..s. 

Az aiaphoz  hasonlóan  tére3atias.munk fviépital~nyer is  
szcc.,atisty  ;ell€~ü. Társadalmunkban a munkáso3z-  
táiy po3.icikai, jogi, filozófiai, erkölcsi stb. esz-  
méi és nézetei, a marxizmus-leninizmus, az uralkodó  
eszmék és nézetek a munkásosztály intézményei ás  
szervezetei az uralkodók.  

Fcl.ópitnény►ünk azonban még nem tey_iE,wn i:xópitett.  

Aorlvannak még benne e volt bui zsorá {ol.épitmény egyes;  
maradványai, a  burzs3oG éc kispolgári iúaológiA marad-  
vényei  s a nacionalizmus, e vallás és más eszmék, né-
zetek, intézmények /pl. cgyhézak,/, ar<:c:.ye'.; ,^,::,:; a  
szocialista termelárri viszonyokat tükrözik. cbbál kö-
vetkezik, hogy  a felépitrr3e;ny terií106n aág vennak an-  
tt,gonie-tikue ellentmondások.  

A s oc islizmus alapjainak lerakásával, cí h ciö  

szakaszhoz érkeztünk a szocial: sta felépitmény  ki-
elekitásdben, illetve az ezért fol;atc.tott harcban.  
_ddig ezen s területen a fő fa ` 	 .t ,z űJ poli.tikci  
felépitmény létrehozása volt.  Most,  mic+tan azt alapjá-
ban  véve megoldottuk, az ideológiai felépitmény to-
vább ejleoztésónek moggyorsitása, a aza falista iel1Qa  
eröai,tése  vált egyik fő feladattá. Természetesen nem  

lehet a felépitmény két f0 rétizének kialakulását egy- 

mástól mereven olozakitani. Egyrészt az eddiniekben,  

a szocializmus alapjainak lerakásáért folyó harcban  

is jelontííe eredményeket  értünk el az ideológiai fel-
épitmény torületén,mésrbszt a politikai felépitmény  
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terén som oldottunk még mog minden feladatot. Gór dol-

gozó népünk túlnyomó többsége magáévá tette a szocia-

lizmus felépitésének eszméjét, egyetért pártunk poll-

tikójóval, érvényesül hazánkban a szocialista demokrá-

cia, stb. még komoly feladataink vannak a pértvvozető 

szerepének erőaitésében, népünk erkölcsi, politikai 

egységének ozilárditásóban, a szocialista demokrácia 

és jogrend továbbfejlesztésében, stb. Mégis, ma mind-

inkább a tömegek tudatónak és gondolkodásának étalaki-

tása, kulturális-ideológiai forradalom feladatai ke-

rülnek előtérbe. 

A teljes szocialista felépitmény kialakitása, az embe-
rek gondolkodásának, tudatának, erkök sének, a munkához 

való viszonyuknak megváltoztatása és étalakitása nemcsak 

azért vált ogyik fi társadalmi feladatunkká, mert • té-
ren lomaradáa 10.11iz alaphoz képest, hanem azért is, 

mert oz a döntő feltétele a termelési viszonyok tova bb-

feilesztésének, a szocialista demokratizmus erősitécő-

nek, a szocialista társadalom teljos felépitésének. Gaz-

dasági és politikai feladataink is csak akkor oldhatók 

meg eredményesen, ha silaerül döntő változóst elérnünk az 

emberek tudatában, gondolkodásában, orkölcsóbon. 'tért 

került ma sokkal inkább előtérbe, mint eddig bármikor, 

a nevelés problémája, az ideológiai felépitmény tollas  

ótalakitásónak ment yorsitása. Ezért szögezi lo az MSZMP 

VIII. kongresszusának határozata: "A marxizmus eszmei 
offenzivája egész szocialista épitőmunkánk szükséglete 
és követelménye. " 24  

A népműveléstől - a kőzmüvelődésies , 

Hazánkban szinte a legutóbbi időkig a közművelősre a 

népmüvelés kifejezést használták. Ez alapvetően abból 

ered, hogy a felszabadulás után som a népművelés, sem 

a közművelődés műfaji, tartalmi kérdésekben, do a be-

fogadó közönség /osztély, réteg, korcsoport/ vonatko-

zósában sem tudott külön-külön válni. Nem is oz volt a 
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fontos, hanem, hogy megindult egy máig is tartó per-

manens folyatat. Ez az egyik legnagyobb értöke a kul-
turális forradalmunknak. 

A felszabadulástól 1953-ig kialakult a népművelés in-

tézményhálózata. Népkönyvtárak, művelődési otthonok 

százai jöttek létre. Megindult a lap- és könyvkiadás, 
az isnorotterjesztés. Fejlődésnek indult az öntevékeny 

művészeti mozgalom. 

Ekkor találkoztak a magyar társadalom milliói a szin-

házzal, mozival. 1953 után ugyanazon változások, viták, 

láttak napvilágot a népmW elésbon,is, mint a társödalai 

élet más terülotoin. 

A korszak lognagyobb eredménye a témában, hogy az ér-

telmiségi politikában pozitiv változások álltak be.  
Hasonlókat lehetett megfigyelni a  hagyományok mogité-
lécéban, ápolóséban As. 

Az ellenforradalom után a népmüvelés szervezetében, 
lényo ében azonos mrüdt. Ebben az időszakban megindult 

egy differonciálódá folyamat. igy a népmüvelés egyes 

torületéi megelégodhettok azzal, hogy csak szűk©bb 

rétegek igényeit olégithették ki. 

A tudományos-t©chnikai forradalom eredményeinek nép-

szerüsitése növelte a TIT bázisát, szélesedett tevé-

kenysége. 

Az öntovékenység formái megváltoztak. Csökkent a szin-
játszó csoportok, énekkarok, tánccsoportok száma. Mőtt 

az igény az irodalmi azinpadok munkája és zenés-táncos 

programok iránt. 

Sok klub - speciális ás álalános alakult. 

A tartalomban és a formákban végbement változások nö-
velték a kultúrát értő ás szerető emberek táborát. 
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NCẁtlh N. Ca0(D'slhh  

C) OC1Ll C)r4 O h efio+lt,lp  
i lk 	gig i 8fi1  .............. 

10L7Nv̀ NI Ct'4ita7CT NT NT Cl N?  

• 
ii ..C)  
O 4+ 	 01 h CJ r-I L` ~ til r-i 	Q h N Gi O tr) ;,.. in  r-i h C9 r--i 0  +°1 CO  CJ N  
O © 	f8  

 • 	

. . . . . . .  .n  . . . . . . . . . . .. . 

 

 . .. . 
..NC

L 
, i O
.  L. 	~~M~0+~~~0pN~~ 0 0 

	
0  

~
~ 0 [  e-i ( ~ ++-t ~ rlr It1 ~}

~ ~ ~ Nq OO (~yy Cy  CV VI 
 ~

oCJiO M NM ri M .~ trp ~ 0 N  
0 > 	ri -i ri ri N N CY N M  ri ri r4e4l~ ri r-i ri ri r-1 04 el  r# rf rl

m 	 04 

 

m  N  
L ~ 	~ 

C? 

© is 	rl 	Ohr4CONNNNM11CflMO1NNO(1iNtC7r-It+`7Ct1tC?tiltflr4  > • L. L 	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . O.

O i NN 
	Cp

O ~~
o 	

~M
~ 	 ~ 

N G ~ 	MiJrlr-1 0 ~ G:ÓNtrit 7M ~~í ~ a o ~ 0 ~ 7 l ri In 
.1..  Gl ~ 

 
 r-4 r-t r-i 	r1 r-i r4 ri r-i r-1 r-i ri r-1 r-4 r-i  4-1 r-I r-i r-1 r-1 CA  N  

O ri O  011-4 h r-i O W Li vi N) ö CO  r-i O CO  r1 n 10 0 1111 tfl N O N  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

M tr(,Dtd)COV000tD0vv 470 0 000100000 CD  

r-4W LE)  Oh CC) hNt OtOri 	hri O0tOtA14)t3N 001d  . .  . . . . . • . . . . . . . . • . . . . . . . . .  

~ G.N) CO~  PI t% 
	

Mt rM rit-~-1+-Nir~-tr-~Irlr-
Di ~ COq ~ n h 7!r ~ 

a1~C~+%Q
0

1 ~C~1O~1C~í7Cl ~i% ~ G
0

~1Ci1C~i G1C~i1G1GT1G1 ~ G~Oh1 rülGi(hilGni Qn1 
r-i r-i e-i r-4 r-4 r-4 r4 r-i r-) ri r-t r-I r-i ri r-i r-4 ri ■-• ei r-i rl 1-4 r-i r-i r-4 r-4  



-01-  

A könyvforgalom alekulása és a könyvesboltok száma  

az 1951-1975. években 28  

Év  
Könyv- 
forgalom  
m/Ft- 
ban 

ebből: Könyvesboltok szara^  

kőzQ- 	lakossá 
eti 	9i 

- 
audapos- vidra- 

ken  
.I.F11110.0•41. 

assz.  
ton rl v 3á ~is _•.nu.  

1951 143 64 7o 58 	121 179  

1955 217 65 144 65 157 222  

1960 554 125 420 ,3 219 302  

1965 778 167 611 ?ao 241 341  

1970 1o;3 224 809 111 268 379  

1971 1143 232 911 116 266 332  

1972 1218 240 978 119 267 3€36  

1973 1434 260 1100 122 256 370  

1974 1617 311 1306 13o 271 401  

1975 1749 324 1465 133 288 421  
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Az időszaki sajtó4iadós cioczefoolaló adatni 28  

loo latos-
ra jutó  
isiadott  
3ajtótcrr:ó-
kak 3zsima  

úoszes 	Ebből:  
ftv  időszaki napilapok  

sajtótor- 
s kok  

szóda  

Uss:.os 	Lbből  
időozaki :iapila-  
oajtótor- pok  

m5ke'.:  

3élr! mv zá rjFr 
c:il~ ~.ó ~3n,  

1946  

195o  

1960  

1966  

373  

334  

590  

G90  

-  

24  

24  

25  

203  

475  

705  

919  

156,2 

 

- 

291 

472 

629 

3191  

6o£37  

7o62  

9o29  

1970  059  29  . ~ lol  731 1o657  

1975  9o2  29  1243  OlV 11841  

197o.év az  
19Go. óv  

:á-ábt~n 
1975.6v 

145,6  

cz  

~ u,::, ~  1:4,7 15o,9  

197o.év  
; r-ávan 1o5,o  loc,o  113,4 111,9 111,1  



193E 

1943 

1953 

190o 

1906 

197o 

1975 

1975. 6v az 
1930. 6v '.,-ában 

1970. €v  az  
1960. áv ym-óban 

1976. év ez 
197o.év ;;y»ábon 

boo lakosra  jutó  
előfizetők 

1030 

1948 

1953 

1960 

1966 

1970 

1975 

A rádióelőfizetők száma, l000 á.3tcoora jutó elófizctő ':  

Rádióelőfizetők száma 

Gudapesten vidéken Ü oszeaen 

145 316 273 917 419 233 

188 084 287 403 475 4€4 

379 125 700 623 1 079 648 

Goa 635 1 615 106 2 223 741 

025 734 1 809 217 2 434 951 

632 147 1 898 115 2 53o 262 

625 195 1 912 165 2 637 360 

43o,2 696,1 605,2 

103,9 117,: 113,0 

93,9 loo,7 3.00,3 

136  54 46 

118 38 52 

210 89 112 

330 198 222 

318  224 244 

312 228  246 

303 225 240 



••••• ■■ . 
r3uciepesten vidéken tJsszesen 

12 390 3 642 16 038 

63  596 4o 062 1o3 668 

320 304 675 694 996 273 

459 827 1 30E3 734 1 768 561 

552 632 1 837 841 2 390 373 

Lv 

1968 
196o 
196E 

1970 
1975 
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A toloviziáolíff+zox6k <<6cao, boo loicosra jutó elő-

fizetők 31  

T©loviz:.ó-olőfi=otgk szdpa 

1975. óv az 
196o. bv %•Ab0n 

1975. óv az  
1970. óv 7ardban 

loon  1  keern jutó 

előfizetők  

E:Gi3, K3 

12o,2 

	

4 667, 5 	2 3oG, o 

	

140,4 	135,2 

1956 7 
196o 34 

1966 163 

197o 227 

1975 2G5 

	

o,4 	2 

	

5 	lo 
E:l 	c;8 

157 	171 
216 	226 
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A hatvanas évek vége felé mér nyilvánvaló volt,  hogy  

egyrészt a térsadalomban végbement változások, vala-

mint a kulturális forradalom eredményei, és a tudo-

mányos-technikai forradalom folytén ágyira kell  értékelni  
az eddig)  t~;v€k ny oEGA Céliát fo it~,móds oroit.. 

A helyzet elonzóséro az 197o-es Országoo Nópnüvolósi  

Konfcroncién korült sor,  amely mér felvetette a nép-

művelés korszerű értelmezésének kérdősét.  

Á konferencia magállapitotta:  

"A közművelődés az általános tömegpolitikai munka  
része is. Politikai feladatai nom mások, mint á:! talá-

ban a politikai ismereteket terjesztő, a politik ai  
állásfoglalásokat szervező, a politikai célok megva-

lósitásáért harcoló többi intézményé, szervezeté. Ez_  

közei azonban &gen spAtosak óc nazde ok.  Lenin cok-
ezor beszélt arról, hogy az ún. politikai népművelés  

nem csupán arra való, hogy a kommunizmus kdoológiáját  

és eaznéit mogísmertesoe az emberekkel, sokkal inkább  

arra, hogy segitse a gyakorlatban alkalmazni és alkal-

mazt at ni a kommunizmust.  

A közművelődésnek éppen ebben van az erelo,  Liz abból  

következik, hogy társadalmi mozgalom, hogy benne egye-

sülnek az általános társadalmi célok a helyi viszo-

nyokra való alkalmazással, oz irényitottsécj ez őntevé-

kenysággel. A kőzmüvolőci€s €a politikát óletkőzclbs  

tudja hozni.  

A közmüvelődéshen a hazafias ős az internacionalista  

nevelésnek számos olyan formáját találjuk a helytör-

téneti kutatástól a honismoroti mozgalmon, a tájjellegű  
rendezvényeken át a tolcviziós votá lkodőkig, amelyek  e 
legelevenebben és a gyakorlatban tudják immár a felnőtt  
lakos&ág számára is életté tenni ezeket az eszméket." 32  
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A közművelődés konkrét politikai feladata nem egysze-

rűen a politikai isnorotterjesztéo, hanem ennek, vala-

mint sajótoc, oz emberok öntevékenységére és egyéni ér-

deklődésére épitő közövségi formáinak felhasználása a  

szocialiots demokrácia eróettúse érdekében. Lppen a  
közművelődőe alkalmazta formák, a klubok, az ifjúsági  

körök,  a  teloviziós játékok, a rádiós vetélkedők éo az  

öntevókenyságnek - különös®n a nem művészeti tarülaten  

kibontakozó - új formái mutatják, hogy a nép a kultú-

rában is cselekvően teszi azt, amit a politikában és a  

gazdaságban,  ~~titől ez +~ t rsa 	m i~ n_,~ocial 
A közmüvelődéc lelke a helyi viszonyok, adottságok fi-

gyelembevétele. Ennek s központi irányitásban is ér*kó-

nyesülnie kell, öntovékonység pedig nincs anélkül. A  

köznevelődés akkor tcljcsiti jól politikai feladatait, ha  
elősegiti a termelőközösségek, falvak ős városok aktiv,  

a helyi viszonyoknak javitását sogitő politikai tevé-
kenységét. Ettől orősődik a közösség sorsának javitá-

sáárt 616 szellem, a köz szolgálatának vállalása, a nagy  

közösség: a haza segitéso, a szocialista demokrácia. A  

köznövelődés eszményképe nem általában a maüvelt ember,  

hanem a rnűveltésgét a köz és önmaga javára felhasználó,  

alkotó ember. Nem kétséges, hogy a szocialista tartalmú  

politizálás ás aktiv tevékenység  orősitéco érdekében  

mél sokat kell tonnün:c. A 'c3znúvelődés politikai f  unk-

cióival kapcsolatban felmerült az a  kérdés:  nit tett  

éo  mit  kell tennie a közmüvelódósnok a munkásopztély  
művoltsó c~énak emelőséért. A  párt 150 után rendszeresen  
foglalkozott a munkásosztály általános, köztűk kulturá-

lis problémáival. Megállapitotta, hogy - többek között - 

kulturális területen  is sokkal tőbbet kell tenni, mint  

eddig tettünk. Legnagyobb "fehér foltunk" • parasztság,  
főleg w tanyavilág gondokozó prcblémúi mellett sokszor  

ol is feledkeztünk a munkásművelődés súlyos fogyatékos-

ságairól.  
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A közművelődésnek is  többet kell tennie ezért, hogy e 
munkásosztály vezető szerepe a művelődésügyben hatóro-
zottabban és következetesebben érvényesüljön. A nunké-
cok általános ós szakmai nűvelteége az utóbbi években 
nagymértékben  fejlődött, tények, azánok mutatják azon. 
ben a súlyos lemaradást. A munkások izléov.lágasc-
nodet t  és korszerúsödöt t , azonban az olmoradot t oáriok  
itt is isnvrto', a szakadás nagy..  De  nom kétségoc, hogy 
a művelt munkás: szocialista ,colkép. A szocialista bri-
gádban munkát, kultúrát   és óletmódot kommunista módon 
értő ember: szocialista szem 3ly oá, r_ Ha valahol, akkor 
éppen a munkások között kellene, hogy számosan leegyenek, 
akiknek ta kultúra, a művelődés , o diceősóg dolga, ás 
akiket ezért i . c becsülnek. Az ilyen  embereket Rólds:t_„ ti t 
éllitani értelmes folodet. Mindez a közművelődés egyik 
legfontosabb politikai vonatkozása. 

Bizonyos, hogy a termelés ás a küzmüvolödés kapcsolata 
volt a legforrongóbb, ment át a isgtöbb változáson az 
elmúlt években. Ez összefügg a tudományok eredménycinek 
gyorsuló termelési alkalmazásával, a tudományos-technikai 
forradalommal, a gazdasági reform következményeivel, fő-
ként azonban a szocialista társadalom gazdasági erősödé-
sével. 

A munkásosztály számára a munkahely régebben is e 
művelődés fontos területe volt. A forradalmi változás 
itt -természetes szocialista vivmónykónt - oz, hogy 
ilyen útra lépett a mezőgezdaségi lakosság, a paraszt- 
ség is. A munkahely pűveltsdnflaesztó  ezcrcce közvet-
lenül és közvetve mindig nagy volt és egyre növekszik. 
Növekszik, mert a munka korszerűbb, a munkaeszközök fej-
lettebbek, az emberektől nagyobb szaktudóst ás hozzáár-
tóst követelnek. Nemcsak a munkaszeretet, a munkáért 
élés, de a szakismeret is feltétele a valóban harmonikus, 
az egyénnek és a társadalomnak egyaránt hasznot hozó 
munkának. 
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Az utóbbi években sajnos csökkent  u művelőd(, ®Mbar tár-
sadalmi tekintélyo _  ás eliowortsf~cte. Túl vagyunk IzUfl.  

• r rrr.~rr.~ .r~r r 

hogy kifogésoljuk a jobban végzett faunkával azorzett  

autót, vikendhózat, meg az anyagi kultúra számos frfác,  

e müvolődéet is elősegitő eszközét. De mégia: a példa- 
kép akire ma  sokan felnéznek, inkább a iúl ker eoű, gint  

e széles müveltséac  mások fejlődését is elűsegity em-
ber.  Pedig  mindaddig, amid €a nüvelődés clam számit dicső-

ség dolgának, az egész társaúalofiean, messze vagyunk a  
céltői. Bizonyos, hogy chh© 	rüvelódós

g
. és az egyén 

anyagi $rdekeinek  h tér•u~:o~ 1,: J ösaiahancL át  is meg  kell  
teremteni.  

!;a igcz a~, hegy a közmiivoltfdés ilyen közvetlenül öcsz-  

társadalni. feladatok menoldásbnak eszköze is, ebbúl kö-

vetkezik, hogy a tovóbbfe jle3z,tés kulcskGrdóso a köz-  

f^iSv3l"dhsi tevékenység céltudatosségénak , társadalmi  

raéretü to  rv~ zésének fokozása hatókörének bővitése, a  

o7,:ocialiotú forradalom további kibontakoztatása,  a 

azoci.alizs:+us épitése érdekében.  A cóltudetecabb , terv-  

s=crűbb !:özművelődési tovékenység termé^zetenen, annak  

minden oldalára, tartalmi, szervezeti, anyagi és szemé-

lyi oldalára, 3s vonatkozik. A céltudatos, *órsadFalmilag  

t:arvozett raun!:a minds:nsko3őtt azt lcvv cteli meg,  hogy a  

közművelődős nindcn éga - az Úgynevezett hagyományosak  
ápptínv, mint n legmodernebbek - következetesen és hatá-

rozottan, aZ össztársadalmi feladatokkal összhangban,  

azok mogoldása érdekében ós egységooan dolgozzon.  ~z 
a szenlólot cszocialista forradalom győzelme óta ki-

alakult, de máig sera tudot 'c dlteláiossó é3 iiatc:!connyó  
válni.  

cz inegkövuteli a közművelődés társadalmi tervezésőnek  
további juvitécát, a tervezés magasabb szintre emelését.  

A  tervezésnek a közmüvolűdéo minden ágát dt kell fognia,  

nert cook ekkor lehet hatékony. A növelődés egyes terü- 
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lotei közül természetesen leginkább tervezhető ez okta-
tás és a tudomány. Oár : közrnüvelós - mint általában a  
kultóra -, nagyon bonyolult terület, tervezéao nemcsak  
1Ehoteóree, hangm szüks6c?es is. A torversnek - mint az  
másutt is van - m tények tc b6-kevécLé tudományoo fel»
mérésóro, a cz.üksé7letckkei való egybevetéséire, s a le-
hotösé ek srámbavételéro kell épülnio. Szácotvetve mind. 
azzal a bonyoluitcággc , ami o müv3lödéanek ozen a terü-
lr_tén is jelentkezik, e ami a céltudatosabb, tervszerűbb  
tcvókonys g során sokszor a cenatizaus, a bürokratizmus  
voszélyét idézi fel, mógis azt kell mondani, hogy  mi  sem  
károsabb itt, mint a val6oógos társadalmi mozgalmat  •• 
ami a küzmiiv©líídée alapeleme, s amit orGsiteni !:u11  
azonositani a opontanoitá: sal.  

A közművelődésnek ka~ rom kell lennie. Ez nindonek-
el5tt korazerü azet:léletb n, felfoguaban jelentkezik,  
azonkivül raádszerekben, a  kibontakoztatásához czűicoégos  
feltételek elegendő voltában á3 sok más dologban.  A  
korszerűség legföbb jegye azonban - sokszor  vita ered-
mbnye volt ez - méciscsak a szocialista tartalom:  

szocialista eszmék torjeszt6se tudománnyal ós művószet-
tel. a czociaalista demokráciával ösozefűggő 63 az azt  
oegitö szocialista módszerek 6s formák terjesztése és  
orősitése. A szocialista eszmei tartalom, a szocialista  

jolingú formák nutatják, hogy a nép müvolődéee szerves  
rdeze: a 3zociali ta társadalom ópitócénok.  

A lcözmüvolődés "válságáról" - éppúgy, mint  arm* ids-
jén és ma is a pedagógia, az oktatási rendezar vóyaé-  
gáról vagy  reformjának sz.ükaégasctég:;rQl - szerte a  
vilónon viták folynak. A közr.tOveitídésben is,  mint az  
oktatásban, elsősorban a szocialista országokban kere-
sik az ú j  tartalmat, az ú;j formákat és raódozerekot , do  
a kapitalista országokban is agyra több a vita kázcaiS-  
vel8déa értolmozésóröl, tennivalóiról. EmcSOtt nyilván- 
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valóan nom egyes enberek szubjoktiv elégedetlonsógo  

hőződik nee, h^ren val6st#goe táreadalmi-politikoi  
lgdnyek.  
A nagyer kö..ni]velfídócűgy Wnc: v{1tzbahan . mert  ered..  

nónyei nagyok, mert  ü t; c ú .16sreirányuló törekvé-

sek 611andőai..  

A túivezEco::ő feladat o küzmüvoZődéo tudac:ziánvo ,  

a4 megtoreutLén::, valamr.nt a köz.~.7:iv©ldc:ósi szak-

amilimitek képzéei de  tovdbús:ópzási rendazc:rdn®k fine-

satin  ós 
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V. 

A KULTURÁLIS FORRADALOM, A KUZMüVELŐDÉSI  

Tc$RVÉ NY UTÁN  

A kulturális forradalmat semmiféle politikai szerve-

zet, sőt egyetlen teoretikus sem irányithatja, rész-

leteiben. Az olyan kulturális forradalom, amely néhány 

központilag kidolgozott tézist akarna rákényszeritoni 

az egyes emberre: karikatúrája a mindennapok, az  egyén  

forradalmának. Ezért olyan nehéz meghatározni a Lenin 

elgondolta kulturális forradalom politikai tennivalóit. 

Ezért lehetetlen egyetlen és egységes kampánnyal kul-

turális forradalmat csinálni. Ennek a nom politikai 

forradalomnak politikai foltételeit és alapjait a mi 
országunkban megteremtettnek  lehet mondani. Kulturális 

politikánk az irányitását is türelmesen, túlzásoktól 

mentesen látja el. Am gazdasági ás politikai konszoli-

dációnkkal, fejlődősünkkel együtt jár, hogy spontán 

tendenciák tudatosabb Ós hatékonyabb befolyásolásának 

a feladata megnövekszik. Mit tehetne hát a politika 

annak órdekében, hogy mogkönnyitso az egyes emberek 

forradalmát? A kulturális forradalom irányitásának nem 

azokról a politikai eszkőzoiról van szó, amelyekkel 

eddig is éltünk, nevezetesen az életforma-forradal-

mának anyagi feltételeiről, az iskoláztatásról stb. 

Itt moot napjainkban megnövekvő feladatokról szükséges 

szólni, arról, hogy mit kell tennünk most a további tu-

datositás, a szocialista eszmeiség, a szocialista tudat 

fejlesztése érdekében. A kulturális politika centrális 

feladata lenne olyan szellemi élet kibontakoztatásának 

elősogitése, amelyben ideológiai ős müvészeti viták 

hátsó gondolatoktól ós sanda szándékoktól, kicsinyes-

ségektől, klikkérdekektől mentesen zajolhatnának le, 

amely szellemi életben a szocialista eszmoiségü közvé-

lemény magizmosodhatna. 
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Természetesen orazégos közvéleményre van szűkség, a  
szocializmus ügyének elkötelezettek olyan közvéle-

ményére, amely egyrészt a modern tömegkommunikációs  
eszközök segitségével, másrészt a pértszervozetek  

útján a legszélesebb tömegekhez fértetne hozzá, nem  

hatalmi szóval, hanem egyszerűen azáltal, hogy meg- 

világitó erajü érveket és szempontokat tud nyújtani  

az egyes emberek legsajátabb problémáihoz is.  

Igy talán el lehetne érni, hogy egyszer a művelet-

lenséc, és a műveletlenségből fakadó minden egyolda-

lúság :zéyvollnivaló legyen, a holtig tanulás igénye  

feltómadjon a "legmegállapodottabb" rétegekben is, s  

a  kulturált szórakozás - és pihenésformák mind jobban  

háttérbe szoritsák a puszta időtöltést. A mindennapok-

nak ez a forradalma, amely pár mai anyagi lehetősé-

geink bázisán is lehetséges lenne, de előrehaladása  
nagyrészt még spontán és ellentmondásos, legnagyobb  

támaszát és szervezőjét kétségtelenül a szocialista  

elkötelezettségű müvészotben találja meg. Magus szin-

vonalú szocialista müvészetben, amely az omlitott szo-

cialista közvéleménynek is mintegy az esozenciája,  

csúcstol jositménye, legjobb kifejezője és leghatéko-

nyabb eszköze egyben.  

Pártunk nagy jelentőséget tulajdonit az ideológia, a  

tudomány, e közoktatás, e kultúra kérdéseinek és min-

dennapi eredményeinek. ezt tette a XI. kongresszus is  

/1975. március 17-22./. A kongresszus megéllapitotta,  
hogy az(utóbbi időben kettős folyamat ment végbe a  
társadalmi fejlődés ezen fontos szférájában.  

A fő irányzat, hogy erősödött ős tarot hóditott a  
szocialista közszellem, amelynek megnyilvánulásai nap-

jaink konkrét gyakorlata /szocialista brigádmozgalom,  

kommunista szombatok, társadalmi munkák, a termelő  

munka nagy credményei/.  



• 73 - 

Ezzel együtt jelen vannak még a szocialista gondolko-

dástól eltérő és nem  kivónatos jelenségek. Folmerűl 

az agyagi jóléttel összefüggésben a "hogyan éljünk" 

kérdőse. 

A térsadalom szocialista jellegének ©rősitése megkö-

veteli a párt.., állami-, tároadal t Szervek munkájá-

nak további jobb koordinálását. 

Oelentőe eredmények vannak s társadalomtudományokban, 
elsősorban a tekintetben, hogy munkájuk középpontjá-

ben  napjaink nagy kérdései előtérbe kerültek /A gazda-

sbgi ápitós kérdései, a tudományos-technikai forrada-

lom hazai kibontakozásának lehetőségei/. 

Biztató eredmények vannak a közoktatásban, de azt to-

vább kell fejleszteni, különös tercintettel a vfZ'gnéze-
ti nevelésre. 

A nép►nüvelés egész rendszerének arra kell törekednie, 

hogy jobban heeznositsuk a mér meglévő lehetőségeinket. 
Orvendotes, hogy a politika ős az alkotó művészetek 

között já az összhang, mind több szocialista, realis-
ts mű születik, amely  az alkotói szabadság helyes ér-

telmezését reprezentálja. 

A kultúra és a valósán:  

tya objektivan akarjuk megítélni 2 szocialista kultúra 

valóságos helyzetét, mindig a kulturólis ás tt.  r=adal-
mi egészből.  ennek ellentmondásaiból kell kiindulnunk. 
A gazdasági helyzet alapvető tényező, tehát a kultúra 

ós gazdaság dialektikája abban az értelemben is farm. 

611, hogy a kultúra mindig a gazdasági feltételek és 
politikai lehetőségek függvénye. Tehát helyes érték-

itéletünk csbk ilyen alapállásból lehet a kultúra 

egészére. 
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A szocialista kultúra, másik lételeme a termékeny el-

lentmondáooeoée, ami lényegét tekintve a társadalom  
ellentmondásosságából fakad. helytelen minden olyan  
kioérlet, amely ezt megkerüli, nem érzékeli, .  Vagy nem  
akarja érzékelni azt. Természeten, Hindut 1 megoldá-

eon; ea ellentmondások megszűntetésén. feloldásán  vai ~ 

a lényeg.  

A kultúra játékos ős dorüc, élményszerü elsajátitésa  
sz©mbenáll a bürokratikus tanulással. Csak akkor nem  
szenvu'iúa, kinlód8e, ha tudatos ás nzenvedelyes . 
Óriási lehetőség napjaink kultúrájában a valóság hü  
megismerése. Ez összefügg azzal,hogy az emberek érde-

keltté váljanak a kultúrában, ezért fontos a_ raz da,oá,,,  
ósa kultúra öss zlancaia.  

Lótjuk mennyire az elején vagyunk még annak, rogy e  
szocialista téreadalon egészét áthassa a felismerés,  
a megoldás lehetőségeinek kidolgozása. Mindezekben  
történelmi felelőssége, van a mai emberének, ás  G 
kommunista pártoknak, a kümmünistáknek.  

Akmmuni ták feleld és ről különösen a  kultúra al-

kotó müholyeiben kell szőlni. Ahol létrejönnek a kul-

turális alkotások, ahol az egyénnek - közösségek ól-

malt,  tenniakaráoét , törekvéseit a valócárban meglát-

juk. E kérdés, sok más - első hallásra talán mellékes-

nek tűnő - problémákat is falvat.  

Ilyen p?. a kulturális forradalom nagy harctere, ahol  

minden eldől. Győztesek vagy legyőzöttek leszünk-e a  
harcban? Itt csak egy területről akarok okfejtést vé-

gezni, c p6rtszervezetokbon folyó kulturális tevékeny-

ségről.  

Mint azt a dolgozat előző fejezetoibun látjuk, vile-

gas és e yértclmü feladatokat kell elvégezni.  Nem kell  

commit "kitalálni" csak azt kellene elvégezni, amit a  
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párt kongresozuoain dokumentumaiban megfogalmaz. Vé-

leményem szerint ma a pártalapszervezetek vezetőinek  

döntő többsége non érti a kulturális forradalon lé-

nyegét, leszűtciti, olbagatciizálja azt. Sematikusan,  
szűrkén fogalmazzék meg egy-egy terület feladatait.  

A helyzetelemzések csak cr_terootipiákban gondolkoznak,  

nálkiilőzik a valóeágérzőkolbsét.  

Nincs komoly és lónyeglétó - de  ami  döntően fontos-

konkrét feladat - és nincs is komoly feleldoeégro-

vonás. Jellemző még a  tunyaság, a felszincs ezáccóp-

léc, io sokszor még a szavak helyes értelmezésónok  
inénye sincs meg a párt clapozervezetek vezetőin:  

ecy Jelentős rdazében.  

A marxista középiskolákat, esti egyetemoket elvó';-
z_ettek száma valóban tisztes eredmény. De a vezetők-

nek, az ideológiai harc katonáinak több kell.  

Először  is: egy mfa ac őc nzilárd általános szinte  
müveltsée. Másodszor marxista meggyőződés, mert csak  
akkor t-épes valaki meggyőzően agitéini, ha mcc e ls  
elhiszi emit mond. Hnmadszor kellő tapasztalat,  v . 
goe és jól kipróbált módszerek.  

Továbbá a környezet, az adottságok kellő ismére  to p  
e`.iová a foladatokat tervezik. Döntő a tervszerűség,  
az eredmények és hibák állandó elemzése, a következte-

tések levonása.  

Türhet<:•:len a R-anuányaze,ria~ fontos viszont a folyQr-

ms 	A továbbhaladás alapvető követelménye az  
irányitó pá;-t3zcrvck róazórííl történő folel3soá3r3-  

vonds. A pozltiv eredmények nénszerüsitéca, a hibák  
kijavitásáb,-an útmutató szerep.  

Ha ma csak felületesen is vizsgálat alá vesszük azon  

tankönyveket, melyekből a párt vezető káderei tanulnak,  
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első látásra r,reyállapithat juk, hogy a pedagáyía és a 

léiekten tudományának még az alapvető téziseit sem 
tartalmazzák. 

Ez nagy hiba, hiszen azon tudományok alapjainak isnere-

to nélkül ma nem lehet a politikai munkában létezni. 

alom szabad a kdt tudományt fetisizálni, do faltótion 
igényként tónasztani a pártalapezervezotok voz3tbivol 
azonban, hogy ismerjék meg ósa gyakorlatban alkalmazzék 
© tudományok oradmónyait, a  gyakorlat  által igazolt álli-
tásait. 

Véleményem szerint mér ma felmerül annak igénye, hogy 
ez irőnyitó pártbizottságok mellett, do legalább a 
megyei oktatási igazgatást gokon létre kell hozni a 
pedagógiai-lélektatai tanozék©ket. 

A két tudományt szervim ti.toni a kötelező tan-

anyagba. Kidolgozni azon tanetikát, amely kellő else-

játitása a politikai munka gyakorlatában ham  le-

hat  minden alapszervezeti vezető számára. 

Tóna ' avaslat ok : 

1. A novolós fogalma, társadalmi funkciói, eredete, 

történeti és osztályjel ege 

2. A pedagógia alapfogalmai 

3. A nevelés tudománya 

4. A nevelóo jelentőcége 

5. A kommunista nsvclós célja, faladatai 

6. A nevelés intézményei, módszerei 

7. A  meggyőzés lélektana 

3 .  Az általárIo; 1ólektat ► alapolemei 

g, A :tovoléslélektanról 

lo. A kózöaaóg pszichológiai hatása 

M©ggyőződőcom, hogy az nagyban sogitoné a politikai 

munkát és eredményei rövid időn belől jolentkeznénuk. 
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A l,özraüvoládósró3. 

Kulturális r orradal.raunk egyik jelentős álloná ao  volt,  
az n5zMP KB 1974. március 19-2o. ülése, amely  meg- 
AM3.tratts, elemezta a  közmüvQlűdés helyzetét 6a fejlQaz- 

tésérlek i'::iF3tiataZt. 

Az elfogadott határozat ösozefoglolja a  f6bb kérdése-
ket ó3 já alapot adott e kiizmuvelődés tartalmi tanni- 

valőinak megoldásához. Hazánkban a közmüvalt3désr6l ét- 
fo,n,6 törvény még azűldtaLt , csak 1>7G-bun, az ún. 
V. törvóny. 

A7 01 szocialista  társadalom létrehozta a tömecak mü- 
veliídásónek legfontosabb alapintézményeit. Napjainkra 

ezek az intézmények a kvzmOveladéo oozkö7- ci, formái 

sokasodtak, a egyre többoldalúvá váltak. 

NiirrfSs$gi fu j1ődés ment végbe a k.özaüvc:lődásbetz. Vál-
tozott a müveltsóg tartalma, jelle:ge. 

A ,nüvolődf s fo jlesztése a  szociali , 9to társadalomban 
ozűkoógczerü. A  napról napra fe j l.6dő igények a maga-
sabb ewir-itü kfiznüvol8ctési tevékenység kialakitását 

sü rigc t ik . 

Pontos JLerapo van a tcözrtüvcalgdásnnk a szocialista 

doraokrácia fejlesztésében, a szocialista hazafiság és 
internacionalizmus  erá; itóséban. 

A Törvény I. f.:jezete "Általános rendelkezések" cim 

alatt a törvény célját a közmüvalódósi tevékenység 

alapalvoit és ez általános közmüvelődóci feladatokat 

határozza meg. 

II.  '; a joza cc ".a kii.-smiJvúl.üdési, 40].adatoi: najvalósi- 

táfla" aim  alatt az állam, a tonácsok, a lakóhelyek 

és  a  munkahelyek, a társadalmi  szervezetekés az 

érdokképvieolct:. szervek, tovébbá ez oktatási-nevelési 

intézmények éa a közművelődést szolgáló intézmények fel. 
adatait állapit ja  msg. 



III. fejezete "A Icöznüvelődóés irányitésa és foltételei"  

cim alatt szabályozza a köznövelődés irányitását, sze-

mélyi és anyagi feltételeinek negteremtését.  

IV. fejezete a tzctálybalépécről és a végrehajtásra vo-  

r:ati:ozé• felE:atalmc:écrál rcnde?keztk.  

A közmüvelődés űgyónok előtérbe kerülése, társadGl-  

ntinkbon egy mélyebb és általánosabb ,örvém 3~ ü é2at  

juttat kifejezésre.  

Az e felismerés tütrrüzc5dik benne, hogy a szocializmus  

felép;tósének egész történeti folyamata olvélasztha-  

+:atlan a l.enini, kulturális i°orr^,dalomtál.  

A közre -volódós kategóriája össz`t;arjcsol9a a kulturá-

lis Élet különbötlő oldalait, egységbe foglalja a po-

litika, ideelő ia, a szakmai és általános múveltaéget,  

ide kapcsolja a szocialista erkölcs, életmód, élet-
forma kultúráját is.  

Ezt az őssietettebb de e mage sokoldal.úafigóbarz drtol-  

:rrozctt kultúrát tudat9ovn hozza tisozefüggéabo azzal a  

tcrGlettcl, ohonnan c? sztírmezott : t3sozekapcool  ja a  

t4rsucraimi g;•Aor? ctr:al., A ternelácsel, a köziiosági  

élettel. a  közé'+otrel, c szocialista denotcratiztrussal,  

az örőklött feltétel•-Icül3nb:égo'.ke1.  

Ma mér nem ceupén népmüvolésről var. szó, hanem  a tó-
megek t d tos,, ört:ctntes, aktív tevókenysénéról. A  mile.  

velődés mint történelaileg újszerű tényező lépett a  

tov,hbrn ic  szükséges és fojlecztandő kultúra terjesz-

tés és befcgcduc mallti. A kőzművolődés ezen Újszerű  

ártalaiezócénél ncncsak orr 61 kell bnszdlnűnk, hogy  

rcrmyire épű'_ a m:Iltra, han 	mennyire szolgálja a  

jövőt.  
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A szabadidő felhasználásának problémájáról:  

A szabadidő célszorü és hasznos eltöltősének feltételeit 
a szabadidő monnyiségo, az egyén ás a társadalom anya-

gi, kulturális javai határozzák meg. A felszabadulás 

mélyreható változásokat hozott az emberek szabadidejé-

nek alakulásában, anyagi és kulturális ellátottságában. 

A jelenlegi helyzet rövid elemzése mégis figyelemremél-
tó tanulságokkal szolgál. 

A szabadidő értelmezése nem egYáéges.  Van aki annak 
tekinti e munkán kivülí tiői egészét,  mások csak azt az 

időt, omit az emberek mindenféle igényesebb elfoglalt-

ságtól mentes, úgynevezett "tétlen" pihenésre fordita-

nak. A szabadidő valóban bonyolult, sokféle kötött, 

vagy kötetlen elfoglaltságot magában olvasztó időmony-

nyiség, amely egyre bővül. Szerves egységet alkot a 

termelő tevékenység, a tanulásra forditott idővel agy: 
emberek egyéb szükségletei kiolégitésére forditott 
idejével. jelentős eltérések vannak a különböző társa-

dalmi rétegek, osztályok szabadidő nonnyiségáben ós 

felhasználásának módjában is. 

Pl. az olvasók aránya az értelmiségnél 07 ;,, szakmun-

kásoknál 55 	a mezőgazdasági dolgozóknál 25 

A mozikat átlagban 34 látogatja, főleg értelmisé-

giek, ás szakmunkások. Komolyzenei koncertekre Buda-

pesten is csak  a lakosság G :.ti,- a jár, természetesen vi-

déken még rosszabb a helyzet. 

Legnagyobb feladat, hogy az emberekben belső igénv  

©s  szükségletként jelentkezzen a szabadidő eltölté-

sének aktiv módja. Meg kell tenitani a szabadidő cl- 

töltés célszorü formáit, amely nem az élet üres és cél-

talan óráinak leélését, hanem egy reális cél mogvaló-

sitásót Jelenti. Fel Loll  kelteni az egyén és a közös-

ségek érdeklődését a lehetőségek iránt. Nagy szerep 

és felolőseég hárul ez ügyben a társadalom logkio- 
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sebb közösségére, a családra., De fontos szerepe van 

a munkahelynek, a  társadalmi és tömegszervezeteknek 

és természetesen a kulturális intézmények egész 

rendszerének. Döntőnek tartom ez ügyben a  vezetők, 

ős kiemelten a kommunisták példamutatását. Lenin 

mondta: A  szernél es •éldamutatás a lec 'obb agitáció 

Szociológusok, népnövelők, pedagógusok és társadalmi 

élet egyéb funkcionáriusainak feladata időről időre 

mérni e fontos jelentőségű kérdés mutatóit. Kezdemé-

nyezni kell, ötleteket adni, hogy a sokoldalúan kép-

zett, boldog embarok Sokasága éljen a mai magyar tár-

sadalomban, a céltalan, ptlista emberek helyt#t,. 
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Vi. 

A KULTURÁLIS FORRADALOM ÉS AZ IF3USÁG 

Az ifjúság a társadalom szerves része. A társadalmi 

változásokra mindig igen érzékenyen reagál, őlottapasz-

talatainak kevés volts, a kellő piitikai tájékozott-

ság hiánya, vagy a politikával egészében egyetértő 

véleménye miatt. Reagálása tehát sokféle lehet. Alap-

vető társadalmi és politikai érdek, hogy az ifjúság 

felkészült legy©n a változások  befogadására. Felkészült-
ségének elvi ós gyakorlati alapját Leninnek "Az ifjúsá-

gi szövetségek feladatai" c. beszéde képezi, melyet 

192o. október 2-án mondott el az Oroszországi KISZ 

III. Usszoroszországi kongresszusán. 

... az ifjúság feladatai általában a kommunista ifjá-

sági szövetségeknek és mindenféle más ifjúsági szer-

vezeteknek feladatait különösképpen egyetlen szóval 

lehet kifejezni: a feladat - tanulni." 33 

... a kommunizmust tanulni nem más, mint elsajátitani 

a tudásnak azt az összességét, amely a kommunista tan-

könyvekben, brossurákban és művekben ki van fejtve." 34 

Az alábbiakban rövid áttekintést adok a magyar Kommu-

nista ifjúsági mozgalom történetőból. Arról, milyen 

módon készült fel a kulturális forradalom feladatainak 

reá háruló megoldására. 

A magyar szocialista ifjúsági mozgalom gyökerei a múlt 

század utolsó éveiben nyúlnak vissza. A kiegyezés utáni 

Magyarországon kibontakozó munkásmozgalom törekvései 
hatással voltak a dolgozó fiatulokra is. A tizennégy 

éven aluliaknak tiz, a tizennégy éven felülioknok ti-

zenkét ára volt a napi munkaideje. Törvényes volt a 
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testi fonyités, s a szökött tanoncot csendőr-rendőr 

vitte vissza a mesterhez. A fiatal dolgozók is több 

jogra, szabadságra vágytak, s hogy céljaikat olárjók, 

szorvozkodni próbáltak. 1099-ben megjelent  az első  honi 

szocialista ifjúsági lap, az Előre, kósÜbb Munkásifjú-

ság lett a nave, majd 19o4-bon napvilágot látott az 

ifjú szocialista lop, 4z Ifjúmunkás. 19o7-ben jött 

létre az első munkásifjúsági szervezet a Magyarországi 

Ifi júmunkósok Szabacb~orvozeta, melynek tagságát az Ifjú-

munkások előfizető tábora képezte. 

Felemás volt ekkor e magyar ifjúsági mozgalom helyzete. 

Igazi forradalmi pórt, kommunista párt még nem  volt  

Magyarországon, igy hát természotacen Magyarországi 

Szociáldemokrata Párté volt a meghatározó szerep a 

munkásmozgalomban. De  ugyanez a párt, amoly bábásko-

dott a proletár ifjúsági mozgalom maegszűlatésénél, egy-

szercsak fékozni kezdte ezt a mozgalmat. Elvileg ogyet-

értett®k például a tenoncok szorvozésével, de kijelen-

tették: "A tanoncokkal ős azok szervezeteivel non aka-

runk politikát csinálni." Mintha a tanoncszervezetek 

valenifélo önképzőkörök lettek volna! A fiatalokat a 

szociáldemokrata párton belüli baloldali ellenzék so-
gitette, s hogy nem is erodmónytolcnül, annuk csakhamar 

egyértelmű jelei rutatkoztak. 

1910-ben a nzövotség vezetésévei több tizazor nyomor-

gó fűvárosi tarlonc oztrájkolt és.=tűntetett. 1912. május 

23-án a magyar munkásmozgalmaknak ezen a nevezetes nap-

On pedig a hatalmas tüntetéoon de  a barrikódharcokban 
ott voltak az ifjúsági szövetség tagjai és a velük 

együttérző fiatalok is. 

A mozgalom fellendülése közbon kirobbant az első világ-

háború. Az ifjúsági szöv©toój, a jobboldali szociál-

demokraták befolyása alá került, lendülete megtört, 

fokozatosan csökkent a taglátszása. A megújulás csak 
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akkor kezdődött, amikor a háború borzalmai egyre 

nagyobb számban döbbentettéi, ró a fiatalokat az ígaz-

oégra, s a kiébrándultség, a csalódottság legnagyobb  
zűrzavarában megérkeztek az első hirek az oroszországi 

forradalmi megmozdulásokról. 1917-ben valamennyi jelen-
tősobb fővárosi üzemági és a nyomdákban tenoncsztréjk 
robbant ki. Az elsősorban bórkövetelésekért folytatott 

harc meghozta az ifjúsági szövetség megújhodásét is. 
Egyre több fiatal tclá1ta maga szövetséghez vezető 

utat, s 1917 végén már 10 csoportban 3510 tagot szám-

láltak, ami akkor igen jelentős volt. 

A azorvezett ifjúmunkások kapcsolatot találtak a haladó 

gondolkodása ogyotoaista fiatalokkal is, elcősorban a 
baloldali egyetemirtók szervezetének, a Galiloi-körnek 

háborúellenes csoportjával. Az ifjúmunkások ás az egye-

tomisták közös röpirataikat gyakran Forradalmi Szocia-

listák néven jelentették mag. A galiloisták igen élénk 

tevékenységet fejtettek ki. Vezetőjük a  kor  hirca mar-
xista tudósa, Szabó Ervin volt. Gyüléseket tartottak, 

forradalmi röpiratokat gyártottak ős terjesztettek az 

ifj ámunkósokkal együttmakődvo. 1918-ban a rond3r aóg 

felfedezte a röpiratgyártás központját ős több galile-

istót letartóztatott, élükön Ouczynska llon'vvl, A  le-
tartóztatottak helyére a Korvjn ista; vezotte csoport 
lépett. A csoportnak tagja volt  Lékai 3ánoa is, a kommu-
nista ifjúsági mozgalom, későbbi kimagasló egyóníségo 
ős vezetője. 

1918. október 3o-ról 31-re virradó éjszakai forduló-

pont volt a magyar munkásmozgalom, s agybon a szocia-

lista ifjúsági mozgalom elletében is. Győzött az űzi-
rózsós forradalom ás november 24-én magalakult e Kommu-

niatók Magyvrorazági Pértja. Az új forradalmi párt -

mogszűlotásóneíc első percötől kezdve - nagy jelentőséget 
tula jdonitot t o fiatalok osztályharcos nevelécánok és a 

munkásmozgalomba történő bovos'téeának. A párt alakulásával 
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szinte egyidőben jőtt létre a kommunista ifjúsági 

aktiva, amely a szociáldemokrata ifjúsági mozgalom 

vezetőivel karöltve ,aegvatjtta 3 ifjúmunkás szövet-

cég alapjait. 1918, november 3o-án megalakult az Ifjú-

munkások Országon Szbetsó3e. Kezdetbe n  aóg érződött 

Boraiban a szociáldemokrata reformista befolyás, de 

e Központi Vezetősé;; 1918. decembercúben tartott ülé-

eén határozottan ozakitott ezzel ás kimondottan forra-

dalmi ifjúsági szövetség megalkotását tartotta szűksú-

gesnek. Igy született meg a KISZ blődje 1918. december 

3o-án, a Kommunista If júaunkáaok Magyarországi Szővet-

sbge /KIMSZ/, amely a KMP eszmei vezetóaót elfogadva 

csatlakozott a kommunisták pártjához. A szociáldemok-

raták ekkor létrehozták ugyan saját reformista ifjú-

sági szervezetüket, a Szocialista Ifjúmunkások Orszá-

gos Szövetségét, de  ez  sem tudta megakadályozni, hogy 

a kommunista fiatalok sorai egyre erősild jenok, s pezs-

gő élet, tevékenység bontakozzon ki. 1919. január 7-én 

5 ezer példányban megjelent az első magyar kommunista 

ifjúsági lap: az Ifjú Proletár, amely ettől kezdve 

egészen 1934-ig ezoigalta a forradalmi ifjúság ügyét. 

Az Ifjú Proletár is részese volt az 1919. január 13-3 

általános tanoncsztrájk megsz©rvazósének. Tizezornyi 

tanonc vonult fel Budapest utcáin, követelve az 1884. 

évi gyalázatos tanonctörvény eltörlését, a nappali 

tanoncoktatást, a több jogot óc szabadc63ot. 

1919-ben mér 2o ezer tagja volt a KIMSZ-necc , pedig 

a burzsoá-demokratikus kormány üldözte, letartóztatta 

és brutálisan bántalmazta tagjait. Amikor a kommunis-

ták hozzáláttak a fegyveres felkelés olőkészitéséhez, 

az ifjú kommunisták azonnal csat csorba dlit ak. A ► o1-

kolbsre nom került sor, mert a burzsoá demokratikus 

koalici6 felbomlott, s az MSZDP ;acm tudta magára vál-

lalni a kornány::tls felelősségét, Az orozégot coakis az 
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KMP programja alapján ogységre lópő munkásosztály 
menthette seg. 1919. mórciue 21-én a két munkáspárt 
egyesült, a prolctariátuo kezébe vette a hatalnat, 

megalakult a Magyar Tanácsköztársaság. 

A teát ounkpárt fuzió ja után, március 21-én egyesült 
e kot if jdsággi szövetség is. április G-án a:: 15.1 szer-

vezet a Kommunista If jamunkácok Magyarországi. Szövet-
sége /KIMSZ/ nevet vette fel. Központi lapja az Ifjú 
Proletár maradt. Taglétszáma 12o ezerre növekedett, 
s oL ifjúmunkások mellett jelentős számú diák is volt 
már soraiban. A KIMSZ ©lóvülhototlen érdeme, hogy cl-
eőként irts hazánkban jalszókónt zászlajára © munkás-
ős parasztifjúság szövetségének negtaror tós, t. N, m a 
KIMSZ-en, a történelmi helyzeten núlott, hogy nem 
sikerült befolyását a peraeztifjúsógru is kitorjeeztoni. 

A(CIt;SZ hatalmas tevékenységet fejtett ki. a Tanács-
köztársaság idején a dolgozó és tanuló ifjúság ár-. 
dekében. Legkiemelkedőbb eredményei ennek e  következők: 

- maxímáltók a tanoncok munkaidejét, heti 43 órában; 

- ösztöndijban rószositották a r6szorul6 egyetemi, 

fűiskolai. hallgatókat; 

- létrehozták a menzák, a di6kot thonok hálózatát; 
- felemelt6k a paresztfiatrlok napszámdi j6t ; 

kiterjeoztettók rájuk is a  betegségi és baleseti 
biztesitást ; 

- a fiatalok 18 úvo a koruktól választók és választ-
hstók lettek. 

Az ifjúséfi eszmei-politikai neveldsóben nagy szerepe 

volt az If j0  Proletárnak. Ismertette a párt politi.kó-

ját, mozgónitott annak végrehajtására. Igyekezett a 
proletár nemzetköziség szellemében megértetni a fia-

talokkal, hogy pennyire fontoc ez egész világ prole-

tárifjúságának összefogósa. A KIMSZ felvette a kepcso- 
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latot a Lenini. Komszomollal ős a Kommunista Internaci- 
onó1á Vógrchajtó Oi._ottgég$nc+k mogbi.záséból hozzákez- 
dett az if jú keartmunictók noRzeticőzi ozorvn7er.c alapitó 
kongrQaezuagna}: előkóozitáséhez. Ezt azonban megakadá-
lyozta a TFan{ac^kv..társacág lezvaróseg. 

Májusban neokozdádöt t a külföldi katonai intervenció 
a aunkés-paraszt állasa ollen. A fiatalok tömegesen je-
lentkeztek a harcrag, A hátországban is kaninyin szem-
beszálltak az  ellenforradalmárok aknamunkájával, a 
zendülőkkel. Kiemelkedő szsrepet játszottat; a június 
24..árc Budapesten kirobbant ellenforradalmi puccs ic-
verésébcn is. Olyan nagyszerű ifjú forradalmárok ve-
zették a fiatalok harcát, mint Korvin Ottó, Seilai 
Imre. Ilyyen naház körülmények között 1919. május 2o-én 
ez Ujvárosháza Váci utcai épületében Olt össze a KIMSZ 
első kongresszusa. Marxista-leninista szellemű elvi ás 
skcióprogla ot fogadtak el, mely kiaondta, hogy a 
KIMSZ a párt ifjúséi ezervozata. A szorvezoti szabály-
zat a sz3vctság müködéaánok elapalveként a demokratikus 
centralizmust jolölta meg. 

A külföldi katonai segitséggeil hatalomra jutott ellen-
forradalmi rendszer 	 támadt ró © TaFlbua- 
köztársasóg vivménya•i ra, ős Oldözto azokat, akik létro- 
hozták. A vf szbi.rós3gok ;gyoraitott oijárasa:l(a gyilkol-
ták halomra, votatták börtönbe ós k:int3ztt3k halálra a 
Tanácsköztársaság hwvoit. Igy ölték  nag Kramer  Sándort, 
a KIMSZ ^la;^itó tagját  is. A tanoncokra, if jóaaunkásokra 
i^ ét s► v0s napok ✓irrzdtrk. A diákok kb;ül 	 "re  biz- 
hatatlanocat" 

 
 eltévolitották az istcolót:bó?' , aa eryoto- 

nek ről. 

A fasiszta jellegű államhatalom - aM elnő ilyon uralkodó 
rendszer Európában - az ifjúság étnevelt cc, negnyore se 
cól jóból létrehozta a leve nteintózményt , amuly azonban 
nom tudott nbpszerüvé válni a fiatalok körében. fion 
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cegtiOtt ezen E  brutális rendőri, csendőri beavat. 
kozás, az ezerszámra kiszabott pénzbircág sea. A szo-
cialista if júcági mozgalom  azonban ncnc tudta ki:aasz- 
nálni a fiataloknak ezt az Új renddel szembeni spon- 
tán ell.eriélJ.á,Bét. A T'anitCeköztársaság levoróse után 
az eguségse munkáspárt ezétboralott. A kom,^,:unicták 
illegalitásba kényszerültek, a szociáldemokraták le- 
galitéahoz jutot cnt;, apL megtartották parlamenti  kép-. 
viael.etükc t:s.s. A swot.iáidcmc,kraták létrehozták. a szak- 
;zervezeti t un©ncc:soportokat , s azok irányitá szervéti 
az Ifjúrazur.i:ásci; Országos e:t,Zat tségát. Ltjb61 magician-
tették az Ifjúmunkást is 

A kommunista fiatalok az i3.l.agal.a.tés t.örüsményef.::ki3zátt 
is  hozzákezdtek  a czervozkcdéshoz. Igyekeztek kihaoz- 
nálni minden legális lffliletöságL't r  pl. a s zociáldomok- 
rota ifjúsági szervezetek adta kereteket is, a a Nagy 
at:;tciberi S: ocialiota Forradalom győzelmének második 
évfordulóján Lrtcsitő cd.raE:i u,egjclor:t az első, .r`aOkaOZO— 

rositó gépen készült illegális lapjuk  is.  Emellett  a 
kommunista fiatalok segitc:ttat: bújtatni `a Tarácsl;öztár- 
saa:á, ideje alatt vezető szerepet betöltő forradbímdirro ►- 
kat,  közremiiködtek illegális bázisok létrehozásában, 
a elsőként vettik fel a kapcsolatot a bécsi forradalmi 
központtal. Lékai :4r;oc:.a:1 az élen a bácsi kőzpont meg- 
kezdte a KINSZ ü j jásZUrvc::ésdt. 

A KIM= újjászervezése hallatlan nehéz körülmények 
kőzött, sok-sok áldozat útján ment végbe. A rendőrség 
gyakran lecsapott az ifjúmunkás - ifjúkommunista cso-
portokra, amelyeknek tagjai nam ismerték eióggé a kons-
pirációc munka szabályalt, ra lo-15 ávi fcgyiiázböntetóe-. 
col sújtotta Ez elfogottakat. A KIMSZ azonban még igy 
fejlődött, napról napra erbaebb lett, s 1 1.S. novembe-
rében üerliniaen a Kommunista Internacionálé magalakulá-
sánál. Ott volt a KISISI képvi aJSjc, Lékai János is. 



1922. augusztusában me53cler:t az illegélie Ifj ~.'+  
Proletár első száma. s 1922. czeFtemE:sr ?E-án  a 
városligeti rnvon - cseir,akázác iirűgye alatt - tartotta  

alakuló tílésói a tüAt;Z Központi Cizottaága. Néhány  
nappal késúbb a rendórség letartóztatta a vezotőket.  

akiket a Horthy-rendaior birösága öosz.eaen 180 év  

börtön- éa f egyhá2bGntetéssel. sújtott.  

A fejlődé: ogy időre naant«c!t, do 1923 nyarán egy  
3 tagú veretttteatü3et ismét me^koz_dte a ezervoz.ó  

Municót.  

Ennek újabb nagy lendületet adott az  a tiony, hogy  

1925. április 14-cin a kommunisták és a baloldali  

szociéldemokreták létrehozták e lojálisan müködő  

Magyarországi Szocialista Munkáspértot. A pártsoj-

t©k mellett •• az űldözásek ollenére -agymái után  

j5ttok létre az if júmunkeic ceoportoL. S bár 1925.  

czeptombcrőbon több vezetőt m köztűk ifjúmunkásokat  

is - letartóztattak, e munka a nohát körülmények  

között is tovább folyt. Megkezdődött a rendszeres  

politikai oktatás, röplapok ezreit terjesztették,  

hozzáláttak az Cirmi, tanonciskolai csoportok szer-

vezásához.  

A jobboldali szociéldemokrata vazotók künyörtelonúl  

szcmboszól? tik a legális if júraunkóo mozgalmat föl-

rázna. akaró KIMSZ-taa+okkal és saját céljaik érdekébon  

létrehozták az  Országos Ifjúsági Bizottságot. Célju-

kat c Ionban nem érték el, port oz OIC csoportjai  

a kommunista 6e sz_ociéldenokrata fiatalok testvéri  

egxoé ének megvalósulásával fdru►teai lettek a fasizmus  

illeni harcnak.  

Az  1929-so-as gazdasági világválság nem kerülte el  

Magyarországot sem. A súlyos helyz©tóen éleződtek az  

osztólyel1entétok, a a gazdasági ős politikai harcok  
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élórQ o kommunisták 6lltak a  a KZMSZ tagjai tcrnósz c-  
tCaen m1.nrSenűt t ott voltak a :1arcban, hiszen a válság  
e% ifjúmunkásokat Icii3.anösen a61‘.-oson értntcttc: a n  
iparban dolgozó munkr,n6ll:Gliek 42 ;;-o :Lf?únunkáa volt.  

A KIM::: 192g. docoaiacrübc:n t..irtott kétnapos konferon-  

ci.áj e nagy l.endű? L tat adott a ;:z.arvez5 ►~tiunkánük. Egy-  
mác után alakultak az ‘Ij i:zec:± sejtek, s 1530. ;;ar,uár-  
jábun lavento-::11_nec akciét koztiemányczteic, a lavo ►lte-  

mozgalo^ bojI:otjára lo  or röpc6dulát osz.toti:c,:: szót,  

a még a levert::szervezetxn is terjcsztottófc fclhivá-  
suka*.  

Az ir  jé Pro3otár is  rcnd; zere:9cn neg;jw_t:znt, á:.taláben  
havonta egyszer. Crett a helyvez agy ú;j kongre3szus  
raogtart3oára. 103o tavaszán a iVNP :3. kungreaozuoa  
meghatározta a iCi*1SZ fű faladatait,  uzaNt most war  csak  
a I as:.szt:a tarroruralur:i áttFal i<iaiaicf.tott helyzet  j®-  
lontett akadályt. Magyarországon lehetetlen volt a 
Kf:Z konyresczus:nac VJJaehiYása• 

 

A Kommunista tf jásági internacionálé a magyar if  jaIcora-  
munioták segi.tE:;gérc sietett, ős ez Osr:trák Köztársa-

sá5 területón megteremtette a tanácokot:bshoz szükséges  
fcztételdkc;t. Ho602:0c előkészületek utón ogy sali,uta  
e14a5i napon a kal.dőttok titokban btlóptók a határt,  
o a StQjor Alpokban, ogy ;cisváros ventléglőjénck padló-
san összoil3.t a 13 a;:av4zoti ás 4 tanácskozási jogú  
kGlc'őtt. A  Ii. kongresszus icinondtra, hogy a KIi*iSZ for-  
radal.rai hűséggel áll a p$ rt mügát  t , 3s tcal jes erővel  
támogatja a 2I. purttconrooszus határozatainak mcgva:iu-
vi } iSJÚ t.  

A mozgalmi runkát átmenetileg megakeaztotta, hogy  

1932 nyarát, ismét ilyes ccapés érte a magyar fords- 
úalni proletari6tust, letartóztatták a párt vezet5inek  

egösz sorát. Sailaí Imrdt ós Fűrst Sé ndort a i-:ort;iy-
biróság halólra .Ltól to éo kiv4gaztatte. Kilián Gy5rgy. 



nek, a KStfa:: titkárúnak életút a málysdgos folhóbo-  

rodás é:3 tiltakozás mont ottc: meg, at b:irtőrt!.Qntotósre  
ifó3.r,átc.  

A f.jsizrtus németországi uralomra jutása srőteljo3on  

aktivizA3t.? ozáls5 jobboldnli :ioz3axmat Európában,  

és az egész világon. ly33-a9n Vloszt.vBban a i<omiairitcrsr:  

V'32. kongrrsoztlsán Dimitrov, a  nagyszorű bolgár f or-  

roc3^lrrtár fo jtette ki e fasizmus 1.ónynnát , ós oz r.? lene  

való harc t:árdérca  t. A kongreo^yu ,or -t rór3ut atott , hogy  
D fasizmus Moo az ifjúság eo raiF.u4l toborozza roham- 

osztagait. A t:orrrmur?ieta Zf jdrnuntcás Intornaa9.ontA?á czórt  
Cagy '.aatérazat t, hogy ecdy aoit i a két nunkáspárt ifjúsági  

szSvrrtségcas.t afasizmus 	harcbar:r. Ezt ononban a  
jobboldali szociáldemokrata vezetők aknamurrká j a.nehcazi-  

tett3. 1gy volt ez tiagyarországon is.  

A fiataloknak azori`)crn szimpatikus volt az ccgy^.é;; ;on-  
do3.ata, s megkezdődött az e3.aps2ervezetek egycsül; so.  
Közös akcióra is hamarosan sor kcrű3.t. 7.334•-bon a:..  

1, v:.lághátaort.' ~ !;{ ti3ráo6ne!c évfordulóján bESkog;n:r].ént  

ez4rvaztok a f(iv'iroaban. Sz.ocrtczmbc3rbart a Tampa utcai  

rtyi3.aokoro3ztoa ?.őzpont elatt tűntotteis. !Já'zAny r.nppol  

később tr3^roge3 ?o*artózt^táoro karat sor, többek kö-  
:?ötr e7 fogtál: Ságvári Endrét is. A fiatalok ayonban  

tó:~:tlen61 folytatták linrcul; st. AAe,xkQr a fasioztw erők  

rárontottak a3Spanyol Köztársasicdra , $z idíí sobbek mel-
lett sok if júi:otanuni:e is önként indult a spanyol  nép  

rrtegsegit:ósér•Q.  

7.94o tavaszán a fasizmus e*.őrct&rc;sa, a Lor.gyolorszbrg  
elleni orvtárrrsdgs✓  e hezr"?:. ?obbc].da].r tr'r.±adáera ser.  

ketltott::. Téimegosel tart,hztattá!: lc a kommunistákat ás  

más bale c3nli at:ot. Rcndőrtcózre lcerGlt Ktatich Cyula, az  

OIF 

 

titkára  is. A mozgalom agy időre ismét megbénult,  

e csnk 1941 elején kezdett i^rhx oi:t:£.• ✓3.zá3ódnz, omi:cor  
N jásl©rvez6diitt a KMP Kőr.por±t3. Bizottsága.  
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A Horthy-rendszer újabb letartóztatási hullámmal 

reagált az eseményekre. Dörtönbe vetették ős meg-

gyilkolták Rózsa Ferencet, Schönherz Zoltánt. Mások 

kénytelen voltak illegalitásba vonulni. Az újjászer-

vezésre 1942 végén került sor. A háromtagú illegális 

vezetőség álén Ságvári Endre állt. Az ifjúmunkás moz-

galom egységének megteremtésében kiemelkedő jelentősé-

gű esemény volt az 1943 augusztusában Balatonszárszón 

lezajlott ifjúsági konforoncia. Az elképzelések meg-

valósitását azonban mogakasztotta tőrténelmünk egyik 

legtragikusabb napja, 1944. március 19-o. A fasiszta 

német  csapatok  megszállták hazánkat. 

A háború és a minden szenvedést, aljasságot ős órtol-

netlenséget betetőzd német megszállás idején kommunis-

tának lenni ás cselekedni, csaknem egyenlő volt a ha-

lállal. Minden eddiginél aljasabb eszközöket használ-

tak fel a kommunisták üldözésére. Ságvári is a kommu-

nisták nagy többségével együtt illegalitásban dolgo-

zott. Nevét ismerték ős jegyezték, mégis 1942-bon tel-

jesen nyomát vesztette a rendőrség. 2 évig harcolt 

meg-megújuló szerencsével, amikor 1944. július 27-én 

n csendőrnyomozók - igaz, árulóssal - de nyomára ek©d-
tak ős megölték. 

A fiatalok akciócsoportokat hoztak létre, s ahol tud-

ták támadták és pusztitották a fasiszta megszállókat 

ős hazai csatlósaikat, a  nyilasokat. Amikor a szovjet 

hadoorcg megkezdte hazánk felszabaditását, a fasisz-

tát, elleni fegyveres harc új erőre kapott. Sorra ala-

kultak a fővárosban ős vidéken a partizánbrigádok. 

Igen sok ifjúkommunista és mée haladó , baloldali fia-
tal áldozta életét ebben a harcban. 



-92- 

A felszabaditott területeken azonnali;megkezdódőtt a 

Kommunista Ifjúeági Szövetség legális szorvezeteinek 

létrehozása. A magyar tibmzeti Függetlenségi Front 

programja megfelelt a forradalmi ifjúsági rétogok el-

képzeléseink, azért a KISZ segitotto, támogatta annak 

mogvalósitását. Mozgósitotta e fiatalokat az oroz g 
teljes felszabaditásában való részvételre, a helyre-
á)litáci munkák végzésére. 

A Magyar Kommunista Párt e Fügueticnsógi Frontban részt-
vevő pártoknak egységes, orös, demokratikus ifjúsági 

szervezet létrehozását javasolta. Olyan ifjúsági szer-

vezetét, amely alkalmas az ifjúság demokratikus ezol-

lemű átnevelésére, s mozgósitani tud ez újjábpités 
feladataira. Igy jött  létre 1944 decemberében a Ma- 

gyar Demokratikus Ifjúsági Szövetség, a MADISZ. 

A belső reakció az ifjúság egységének megbontására 

törekedett. Egymás után hozták létre a  felszabadulás 

előtti reakciós  ifjúsági szervezeteket, egyleteket. 

Ezek különösen a politikailag tájékozatlan, vallásos 

nevelésű városi ós falusi fiatalok között rendelkeztek 

erős befolyással. 

Az egyete2A ifjúság - a MADISZ javaslatára • 1940 
augusztusában szintén létrehozta önálló szervezetét, 

a Magyar Egyetemista és Főiskolai Egyesületek Szövet-

lógót /MEFESZ/. 

1946-ban alakult meg a gépi Kollégiumok Országos Szö-

vetsége, az 1345 után létrehozott népi kollégiumok 

központi szervezete. 

A különböző pártok ős rétegek ifjúsági szervezeteinek 

megalakulása után is e MADISZ maradt a legerősebb if-

júsági szervezet. 1945 augusztusában szervezetei mér 

minden városban, kózsógben megalakultak, o 250.000 

tagot számláltak. 



A MADISZ önálló, demokratikus, az MKP-val együtt dol-

gozó ozorvozot volt. Központi vezető ó gében elsősorban 

kommunista ifjúsági vezetők kaptak helyet. Tagságához 

a legkülönbözőbb osztályhelyzetű ős politikai nózotü 

fiatalok tömegei tartoztak, programja a  demokratikus 
célkitűzések mogvalásitásüra mozgósitott. Következe-

tesen harcolt az egységes ifjúsági szövetség megterem-

téséért. 

1940 márciusában megalakult a Magyar Ifjúság Országos 

Tanácsa. Feladata az akcióbizottságban résztvevő if-

júsági szervezetek tömöritése volt. 

A MIOT a demokratikus ifjúsági szervezetek akció- és 

munkaközösségeként kezdte müködését, de hamarosan a 

demokratikus ifjúsági szervezetek calccezerva lett. 

Tevékenységének fejlesztése mellett abaloldali ifjúsá-

gi szervezetek nagy gondot forditottak saját soraik erő-

citósére is. A MADISZ II. kongresszusa 194E októberében 

"Egységes magyar ifjúsággal a népi demokráciáért" jel-

szóval Indult harcba az ifjúsági mozgalom ogyságónek 

megteremtéséért. 

Az  egységtörekvések kezdtek beérni. A  demokratikus 

ifjúsági szervezetek aktivan hozzájárultak a domokra-

tikuc átalakulóshoz, a holyroállitáshoz. A gazdasági 

élet vérkeringésének  noginditásához egyre több fiatalt 

vonzottak soraikba. 

Az MKP 1947-es választási győzelme megteremtette a 

politikai feltételeket az egységes ifjúsági szerve-

zet létrehozására is. Először az egységes rétegszer-

vezetek jöttek látra, majd ezek munkájának irónyitá-

sára ős koordinálósáro 1948. március 22-én megalakult 

a Magyar Ifjúsági Népi Szövetsége, a MINSZ. Ezzel meg-

valósult a  Magyar  Ifjúság rétegszervezetekre épülő de-

mokratikus egysége, mely  kiindulópontját jelentette az 
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ogységos ifjúsági szervezet megalakulácánbk. 1949-ben 
a magyar fiataloknak jutott az a megtisztelő foldat, 
hogy előké szitsék a II. Világifjúsági Találkozót. A 
84 országból érkoző közel lo ezer fiatal lelkesen üd-
vözölte a magyar főváros közönségét. 

A a.:.osial+ata átalakulás kor3v:aző<:;e hatott,  lendületet 
kapott az ifjúsági mozgalom is. 19So-bon ez egységes 
munkáspárt, a6 MDP Központi Vezetősége levélben fordult 
n: alapszervozotoklioz, sogit aók wlőicés:Uteni a%  ogy:réges 
ifjúsági ozorvEzotet, a Dolgozd If;jús3gi, Szövetség kong- 
resszusát. 

A 015Z alakuló  kongresszusát 196o. június 17-18-árt tar-
tották. Az új szervo~ot látszáma ekkor meghaladta a fől-

milliót. A számbeli erőnél is fontosobb volt azanban, 
huy ideológiailag ogysógee alapon {alló ifjúsági szervezet 
született, amoly a párt vezetésével, a párt ideoló fájó-
nak ős programjának megfelelően végezte munkáját. 

A párt az úttörőszöetség vozctéoót is a DISZ-re biz- 

ta, o igy az ifjúsági szerveret ideológiai nevelőmunkája 
kitarjodt az egymillió általános iskolást tömöritő 
rőmozgalomra is. 

A DISZ iratesztendős tcvókonységévol jelentős eredménye-
ket ért el az ifjúsági mozgalomban. A fiatalok élen-
jártak - kűlönöcon a gazdasági épitőmunkában - a szocia-
lizmus épitásében. Százezrek kapcsolódtak be és vettek 
részt a különböző mozgalmakban, a brigádok, őrjératok, 

vódnökségek munkájában bizonyitva a lelkes tenni akarást. 

Tizezrek vette,, riszt nehéz körülmények között  az új nagy 

beruházások, a .%  inotai rőmü, Dunaújváros, Komló, Kazinc-

barcika felópi`écóbon. A DISZ munkájának fontos részét 

képezte a fiatalok ideológiai nevelése. Megszervezte a 

politikai oktatást és sokat tett azért is, hogyc iskolák 
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életében nagyobb hangsólyt kapjon sz ideológiai mun-
ka, a marxizmus-1oninizmusi szrnójénck elcajátitáse. 

1900 tavaszéti az ifjúsági szövetség tevékenységének 
birélata a ezocioliota ellenes erők egyik fő módszerévé 
vált. A támadások mögött tulajdonképpen a párt és az 
egész szocializmus gyengitésóre, 0166c/566 ra való törek-
vés húzódott meg. 

Az erőtlen, a revizionisták fellópésével megbomlasztott 
pártvezetés non tudott 3ogitoégot nyújtani a DISZ.nek, 
mert nem  tudott választ adni az emborok , !őztök az ifjú-

ság problémáira son, s nem tudott kellő eréllyel fellép-

ni a szocialisteellenos erők alien, A P©tőfi-kört, ame-
lyet a DISZ ifjúsági vitafórumnak hozott létre fokoza-
tosan nyílt, ellenforradalmi fórummá Változtatták. 

Az álhazafisa jelozavakkal, szociális deraagógidv€al 
fétrcvozetett fiatalok jelentős töm©goi, ha akaratlanul 
is, de egyre inkább`ógységfrontba kerültek a szocialista 

ellenes erőkkel. Október 3.G-én Szegeden megkezdődött a 

DISZ felbomlasztósa, és ismét létrehozták a MEFESZ-t. 

Az október 23-i budapesti tüntetés világossá tette, 

hogy a fólrevezetott ifjúság az ellenforradalmi láza-

dok szövetségesévé válhat, de som a párt, som az ifjú 

sági szövetség nem tudta  azt  már időbon negekadályozni. 

A párt egyre eredménytél onebbül kisérlotezett az ellen« 

forradalmi lázadás megakadályozósával, e DISZ pedig mór az 
első percekben szerteszét hallott+ 

A fiatalok többsége nem vett részt a fegyveres harcok-
ban, ez ellenforradalmi terrorcselekményekben. A nem-

zetőrségnek kikiáltott fegyveres testületbe legtöbbjük 

e rendceinólás érdekében lépett be. 
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Az ifjúság legjobbjai azonban szembeszegültek az 

ellenforradalmi áradattal, fegyverrel a kézben véd-

ték a szocializmus vivmányait. Közülük többen éle-

tűket is áldozták ebben a harcban. 

Az ellenforradalom leverése után a Magyar Szocia-
lista Munkáspárt a sok foladat között ez egyik leg-
fontosabbnak jelölte meg az ifjúsán moQnyerését.  Az 
ellenforradalmi erők a fegyveres vereség után az 

ideológiai frontján igyekeztek minél több zavart 

okozni. Igyekeztek beférkőzni az újonnan megalakult 

ifjúsági szervezetekbe, amelyek tevékenységében igen 

sok volt sz ellentmondás. A dogmatikusság ós a revi-
zionizmus egyaránt jelentkezett, s a fiatalok jelen-

tős része még nem ismerte fel az októberi események 

ellenforradalmi jellegét. Hamarosan világossá vált, 

hogy a problémákat csak egy olyan ifjúsági szervezet 
tudja megoldani, amelynek kommunista jellegéboz egy 
pillanatig sem fér kétség! Már 1957 elején  sorra ala-
kultak az országban e kommunista ifjúsági szervezetek. 
Az volt tehát a feladat, hogy a párt összefogta ezeket 

a helyi kezdeményezéseket, irányt mutasson,  nekik. Az 
1957. március 16-án elfogadott, sz ifjúság "nevelésé-

ről" és a Magyar Kommunista Ifjúsági Szövetség megala-
kulásáról szóló dokumentum kimondta, hogy a KISZ, mint 
a párt ifjúsági tömegszervezete - a párt közvetlen 

vezetécévol és irényitásával végzi munkáját. A pártha-

tározat megjelenése új lendületet adott a szervezeti 

fejlődésnek, s 1957. március 21-én került sor a KISZ 

ünnepélyes záezlóbontásóra, s országszerte megalakul-
tak az alapszervezetek. 

A legfőbb feladatok ezekben az első hónapokban a poli-
tikai konszolidáció volt, do a fiatalok bekapcsolódtak 
az ellenforradalom által okozott gazdasági károk pót-
lásába is. Felújitották az ifjúsági termelési mozgal- 



makat, a bányák ifjúsági brigádjai voltak  az elsők, 

akik versenyre keltek, hogy elegendő szenet bizto-

sitsanak az országnak. 

Amikor 1957. október 25-27. között összeült a KISZ I. 

országos értekezlete, az ifjúsági szövetségnek mér 

több mint G000 alapszervezete és 17o ozor tagja volt. 

Az országos értekezlet megválasztotta a KISZ vezető 

szerveit, a a szövetség programját két jelázóban fog-

lalta ő sze: "Müség a néphez, hűség a párthoz!", 

"Együtt az ifjúság tömegeivel a szocialista Magyar-

országért! ". 

q KISZ az első években az eszmei politikai nevolómun-

kéra, a szocializmus alapjainak lerakósát szolgáló 

feladatok sogitésére összpontositotta ereiét %  Megszar-

vazta a politikai oktatás különböző formáit,, amelyok-

bon  a fiatalok tizozrei ismerkedtek a marxizmuo-leni-

niznus ideológiai a'apjaival. A szocializmus ópité-

sét..lo ezer ifjúsági brigád sogitette. Megkezdődött 

az ifjúsági munkavorsony-mozgalom alapjainak lerakása 

a mezőgazdaságban is. 

A KISZ élctéren új szakasz kezdetét jelentette a szö-

vetség I. kongresszusa, mely 196o. december 16.18-án 

ülésezett a fővárosban. A kongresszus meghirdette gaz 

"Ifjúság a ezocializmuéért" mozgalmat, amely egységes 

szervezeti keretbe foglalta a KISZ tevékenységét. 

A mozgalom négy feladatot állitett a fiatalok elé: 

vegyenek részt a szocializmus épitéaóben, tanuljanak, 

állandóan gyarapitsék műveltségüket, végezzenek szin-

vonalas kulturális tevékenységet, r ondszeroson eddzék 

testűket, sportoljanak. Az IMSZ is a KISZ fontos ne-

velő eszkőze volt őt esztendőn keresztül. Ebben az 

időszakban alakult ki a nagy létesitmények fölötti 

védnökségvállalás rendszere - emlékezetes ezek közül 

a Dunai Cement- és Méozmü feletti védnökség, a diákok 

nyári épitőtáborozésa, a takarékossági mozgalom, e 
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tanulási mozgalom. A KISZ ezorvezetilog is sokat erő-

södött. 1964 decemberében már 22 ezer alapezervozet-

b©n  Soo 00o KISZ-tagot tartottak nyilván. 

1964 dücenborábon kerűlt sor e KISZ VI. kongresszu-
sóra. /A KIMSZ és a DISZ kongresszusait is figyelem-

be véve, a Lonmunista ifjúsági mozgalom folyamatos-

cégét is példázva ezt a kongresszust a fiatalok VI. 

kongresszusnak tekintették./ A szövetség legfelsőbb 
fóruma a szocializmus teljes felépitésének és az 

ifjúság szocialista tudatának fejlesztése érdekében 

akció programot fogadott el. Ennek alapján az alap-

szervezetek is kidolgozták a maguk akcióprogramját 

- n helyi sajátosságoknak megfelelően. 

Az időszak legjellemzőbb vonása a fiatalok politikai 

aktivitásának a növekedése volt. Az egyik legjelentő-

sebb politikai akció a "Vádoljuk az imperializmust!" 

mozgalom volt, amelynek központi gondolata a hős vi-

etnami néppel való szolidaritás lett. A politikai 

aktivitás fokozódását jelentette az a kezdeményezés 

is, amelynek alapján a magyar nép történelmének nagy 

tavaszi évfordulóit - március 15-ét, március 21-ét és 

április 4-át - az ifjúság 4 Forradalmi Ifjúsági  Napok-
kal köszöntötte ás köszönti. 

A KISZ VII. kongresszusén 1967. júniu 29.- július 1. 

között ülésezett. A kongresszus fő jelszava - "A 

szocializmus teljes felépitése ez ifjúság érdeke és 

hazafias k;űtole srége!" - lényegében kifejezte, hogy 

a fiatalok legfőbb feladata a kővetkező években is 

a szocializmus teljes felépitésének odaadó támogatá-

sa. A KISZ ezekben az években egyre nagyobb gondot 

forditott - a szocializmus ópitésére való mozgósitác, 

a szocialista tudat növelése mellett - az ifjúság 

igényeinek fokozott kielégiténéro is. Ezt fejezték 

ki a klubmozgalmak is, amelyek az egész társadalom 

ilyen irányú törekvéseit is czolgéljúk. 



A magyar ifjúcég életének kiemelkedő jolontőségű  
állomása volt az MST_,MP Központi Bizottságának 1970.  
február 18-19-i ülése, amelynek napirendjén a párt  

ifj'aágpolitikójával összefüggő kérdések szerepeltek.  

A  Központi Bizottság állásfoglalása elemezío az if-

júság helyzetét a társadalomban, összegezte a KISZ  

fejlődésének és tevékenységének tapasztalatait, dr-

tékelte a pártszervezeteknek és a különböző állasai  
ás társadalmi szervezeteknek az if_ ósásrl érdekében'  
vér 	w Quni ' í - 	hat roz; 	xin v 1 k .  t Az  

állásfoglalás élénk pezsgdst eredményezett, az if-

júsági munkában ős az ifjúsággal való foglalkozásban.  

Ennek  egyik  eredménye 1971.ben az ifjúsági törvény  
megszületése. Az if js Sági törvény - hazázik jogal-

kotásának történetében első alkalommal - heghatároz-

ta a fiatalok jogait ess kötelességeit, összefoglalta  
a társadalom feladatait az ifjúság nevelése érdekében  

végzett punkéban.  

Ilyen olőznányek utén, a fiatalok életét, tattoit  

fokozott figyelemmel kísérő és fokozott  o :s ~osl~ot~bs-
saa1 sagitő téraadalti légkörben tanácskozott - 1971.  
dec©rabor 8-11. kőzött a Kis2 VIII. kongresszusa.  

A tanácskozás résztvevői folhivéssal fordultak a  
magyar ifjúsághoz: "Jobb munkával, a nagyobb tudás-

sal a szocialista Megyarországértl" gondolat valóra  

váltésa ma is minden magyar fiatal számára mentiez-,  
telő feladat. Erről szólva a KISZ Központi Bizottság  
1974. április 17-18 ülésén több olyan intézkedést  

hagyott jóvá, amelyek a KISZ előtt álló feladatok  

végrehajtásának meggyoraitását szolgáljék. Különösen  

4 KISZ kommunista jellegének erősjtésérc, a tagság  
aktivitásénak növelésére hivta fel a figyelmet, s  
cnnsk szellemében jelölte meg a *ladatoket is.  
Az MSZMP KB.  197o. február 18-19. ifjúságpolitikai  
határozata az ifjúság köréban végzett politikai n©ve-

lőmunka alapvető, hosszabb tévra szóló dokucontuma.  
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Oolentősége továbbá abban van, hogy a falszabadulás 6  
óta ilyen, átfogó és az ifjúság nevelését egészébon  
elemző párthatározat nem látott napvilágot. A ható-

rozat végrehajtásának legjelentősebb eredménye az a  
szemléleti változóc, ami az ifjúság megitéldaébcn  

végboment.  

Elötérbo került a közvéleményben a reálisabb érték-

itélot, rielyack alapja ú fiatalok politikai m©ga-

tartása, helytállása a tanulásban ás a munkában.  

A KISZ létrejötte óta mindig fontos feladatónak  

tekintette az ifjúság igényes, kulturális nevelésit.  

Aktívan részt vállalt a kulturális forradalom meg-

valbaitásában. Tcvákenységn szines, sokrétű, jól  

f i yolombe veszi a fiatalok életkor± sajátosságait.  

A K?~ySZ kő~:mr"ivel6dési_  tevékenyaé  éről  s  ■.r~n ~*..r■~....■~..~+w+.  

A KISZ olyan közművelődési tevékenységre törekszik,  

amely segiti a fiatalok  marxista v.lágnázotánek ki-
alakulását, a szocialista életmód uralkodóvá válá-

eát az ifjúság mindennapi életében. Figyelombe vo-

azi, hogy olyan munkát kell végezni, amely fokozza  

az általános is  szakmüveltoóget, az ifjúság aktivi-

tására ás a közösség igényére építve szervezi meg a  

tálívelődés folyamatosságát.  

A mozgalom célja, hogy az ifjúság minél széleecbb  

rétogei oajátitsák el ez egyetemes emberi kultúra  

Baladó értékeit, képesek' legyenek az életmódjuk szer-

ves részóvó váló kultúra alkotó formálására ás aktiv  

terjesztésére.  

A KISZ - mint a magyar ifjúság egyetlen, egységes  

szervezete - mindig az egész magyar ifiúsác  közmü-

velődéséért dolgozik.  Nemcsak a KISZ-tagság létezá-
mában gondolkodik, mert elvi alapokon dolgozik azért,  

hogy a magyar ifjúság tőmegszervezeto legyen.  



A KISZ közvetve  ás közvetlenül  vesz részt a munká-
ban. Feladatainak egy részét a szervezeti életben, 

a saját eszközeivel valósitja meg. Más részét pedig 

a társszorv©zeteiv©l közösen /közművelődési intéz-

mányek, tudományos, művészeti műhelyek/ oldja meg. 

Közművelődési munkája alapvetően mozgalmi jellegű 

és a KISZ fő céljaihoz kapcsolódik. Az ifjúsági 

mozgalom fő bázisa - az elvek és elképz©lések ki-

próbálásának területe - az alapszervezet. 

Elérendő célja a KISZ-nek, hogy az alapszervezeti 
életben, jelentőségűknok megfelelő hangsúlyt kap-

janak a kulturális programok. /Lásd e témában a 

kommunict c felelősségéről korábbeá leirtakat, ame-

lyik válseinycm szerint itt még fokozottabban érvé-
nyesek!/ 

Részt vállal a KISZ a müvelődés feltételcinek to-

vábbi javitáséban is, de fő feladatának ezt tekinti, 

hogy az ifjúság jobban használja ki a mér meglévő 
növelődési ),ehetőségokot. Aktív kapcsolatot teremt 

az ifjúsági szövetség a fiatalok ás a társadalom 
egyéb rétegei között. Részt vállal a társadalmi munka  
megosztásában.  célja, hogy tekintélyét, erejét a 
közművelődés mind nagyobb ar edményeinak érddében 

hasznositsa. 

A  KISZ  'Vela 	 lődés6 bon  

1. A KISZ-szervezetek feladata, hogy a VIII. élt. 
iskolát nem végzett KISZ-tagok vállalják az iskola 
befejezését. A fiatal értelmieóq pedig sogitse 
őket a munkában. A szervezetek nevelő munkájukkal 
ébresszék fel az igényt a tagjaikban a tovább-

tanulásra. 
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2. Az  if3sági szövetség fontos feladata a klubmoz-
galom tartalmi tevékenységének és politikai ha-
tékonyságának orősitése. Ezt mindenekelőtt indo-
kolja többek között az a tény, hogy mig 1908-ben 
1.998.3oo fő dolgozott a klubmozgalom keretén 

belül, addig 1971-ben 3.352.400 fő vett részt a 

ozervezett klubéletbon. Miután itt a közművelődés 

egyik komplex ős nagy tömegeket - zömében fia-

talokat - érintő tarületéről van szó, érdemes 

foglalkozni kiesé részletesebben a fejlődős út-
jéval. 

A klubmozgalom Magyarországon több mint loo éves 

múltra tekint vissza, mindig szerves része volt a 

müvelődásnok, ha iás-más Osztályok érdekeit azol- 

lta is. Tehát itt nem valami teljesen Öj dologról 
van szó, hiszen a kulturális munka, M klubszerű dot 
Es Foglalkozás mindig aktiv része volt az ifjúsági 

mozgalomvak. A szocialista klubtörténet első szaka-

sza az 195o-cs évek közepétől a 19Go-as évek máso-

dik feléig tartott. Ebben a korszakban a régi klub-

forma újraéledése tapasztalható. A népművelés mellett 

külön társintézményként funkcionól. A kisebb telopü-

lésekon - ahol nem volt művelődési ház - szinte be-

töltötték a kis művelődési hág: szerepét is. 

A klubok ekkor Hidy Péter szerint: "alkalmi szórako-

záson összejött csoport, melynek az együttlét és 
szórakozás iránti igényét kell kihasználni bizonyos 

ismeretek átadására, illetve az érdeklődés felkelté-

sére. Ennek a  szemléletmódnak  ©z egyik végletes kö-

vetkezménye, hogy minden feladatot klubokkal akar 

megoldani: minden nevelési célkitűzést a  klubban, 

és csakis a klubbal tart megvalósithatának. Hivat-

kozva arra, hogy ezt s kÖzös'got az érdeklődés tart- 

ja össze, hogy itt az isme rctoloajátitásnak önkéntes 



jellege van, és hogy  a  klub magdtdl értetődően kö-
zösség." 

A másik véglet csak a klub szórakoztató jele gát 
ismerte fel, a klubot csak "előszobának" tekintette 
a komolyabb művelődési alkalmak felé. E felfogás hi-
vei a müvelő-nevelőmunkét nem tartották megoldható-
nak, a szórakozási alkalmak, a játők , a tánc bizto-
sitásén túl, csak néhány csoportnorma kitűzésével 
/öltözködés, viselkedés, tagdijfizetés stb./ kiván- 
ték szabályozni a klubéletet. Jellegzetes hivatkozás-
nak tekinthető, hogy ez ugyan nem az igazi népművelés, 
de olökésziti arra, hogy étmenetet biztosit, s "még 
mindig jobb, ha a fiatalok itt vannak, mintha az ut-
cán csavarognának." 

5izonyosra vehető azonban, hogy ezek ez elméleti meg-
fogalmazások mindkét véglet esetében ideális képet 
igyekeztek felrajzolni és alapjában véve a klubok 
valóságos helyzetével álltak harcban. Mert az ú j jé-

szerveződő klubok többsége valószínűleg sem megol-

dója, sem előkészitő ji nem volt 4 vélődi népmüvolée-
nek  ,  hanssti • 10-15 évvel ezelőtti t'rses szórakozási 

forma újraéledését jelentette. 

A szoci Ii ta klubtört net második kor zaka 

/Az  1950-es évek végétől a 6o-as évek végéig. Legjel- 
lemzőbb  korszak: 1962-19Eí9./ 

A korszak népművel'eónek elsődleges célja volt az in-

tézményesitett klubmozgalom megszervezése. Nem érthet-
jük meg ennek a törekvésnek az intenzitását, ha nem 
tekintjük ét a népművelés rendszerének egy-két terüle-

tét. 19654.1971. között az ismeretterjesztő előadások 
létogatóinek száma mintegy lo 	a nyelvtanfolya- 

mok száma hozzávetőlegesen lo ; -kel csökkent. Az  aka-

démiák lótogatóinakszáma az 1905. évinek negyedére 

esett. /1/ Az ismeretterjesztő szakkörök tagjainak 
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Usszefoglalóul elmondhatjuk, a klubmozgalom a Go-as 

években alapvetően átstrukturólódott. Oclentőségébon 

hasonló volt a népmüvelés egészének Hódszerbeli és 

minőségi átalakulásához, attól azonban eltérő módon 

következett be, annak ellenére, hogy  szerves részét 

képezte a népmüvelős változásának. AHig a népművelési 

átalakulás irányát jól kifejezi az cxtenziv módszerek-

ről az intenzív módszerekre való áttérés, addig a 

klubmozgalom esetében egészen móc történt. A korábbi 

intonziv közősségi ás társasági formák helyébe a nép-

müvelés korábban többségében extenziv módszerekkel 

megvalósitott nevelési céljainak színteréül szolgáló 

csoportok léptek, Helyekben potenciálisan megvolt az 

ismoretszerzési alkalmon kívül a közösséggé válás lehe-

tősége is. 

A szocialista klubtőrténet harmadik szakasza:  

/A Go-as évk közepétől napjainkig tart./ 

Jellemző, hogy a klub megtalálta helyét a népmüvelés 

egészében. Tovább fejlődött tartalmilag, formailag 

egyaránt. Stabilizálódott a klubmozgalom, egyre inkább 

mélyebb, tartalmasabb programok jellemzik a fejlődést. 

Mind kevesebb a  spontán, ötletszerűen szervezett fog-

lalkozás, a klubvezetők munkastilusát a tervszerüsóg 

határozza meg. 

Az ifjúsági k11 W k számának gyarapodósában 6s munkájuk 

fejlődésében nagy Szerepet játszott mindvégig a KISZ. 

A KISZ 1904-es "szabadidős" határozata folhivta az 

alapszervezetek figyelmét: a ezinoa, eleven KISZ-blot 

elválaszthatatlan az ifjúsági kluboktól. Ezt tükrözte 

a KISZ VI. kongresszusán meghirdetett "500 ifjúsági 

klubot" jelszó, amely széles körü visszhangra talált. 

A kongresszus felhivására, s a "szabadidős" :iatórozat 

öszöntözésére ugrásszerűen megnövekedett az ifjúsági 

klubok száma. 196G-ra számuk mintegy 15oo-ra emelke-

dett. Müködési területük sokfélesége, viszonylagos 
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szorvezetlonságűk szűkságossá tette olyan tartalmi  

ás szorvezoti kővetolményrondszer kialakitását,  

amely lehetővé teszi az egységes irányitáaukat, ér-

tékelésüket, ás amely segiti a KISZ eszmei, politi-

kai nevelőmunkáját. erősiti tömegbefolyását.  

... 1973 májusában a KISZ Központi bizottsága Intéző  

Bizottsága összegezte az elmúlt évek tapasztalatait...  

"A Magyar Kommunista Ifjúsági Szévotség fontos fel-

adatának tartja az ifjúsági klubok munkájának rend-

szeres oegitését, s a klubokban végzett vezetői mun-

kát KISZ-megbizatásnak tekinti."  

1971-ben született meg az Ifjúsági Törvény, amelynek  

hatása felbecsülhotetl®n az ifjúsági klubmozgalomra.  

Megkezdi munkáját az Országos Ifjúságpolitikai ás Ok-

tatősi Tanács /később az Állami Ifjúsági Bizottság/  
1972-ben a Minisztertanács 2olo/1972. /VI.G./ számú,  

az ifjúság bulturális ellótottságénak holyzotéről  

szóló határozat alapján az OIOT, a  Minisztertanács  

Tanácsi Hivatal és a KISZ Központi Bizottsága közö-

sen kiadja az ifjúsági klubok működési irónyolveit."  

Űsszegezve tehát: a klubmozgalom három korszaka három  

nagy lehetőséget jelentett az ember fejlődésének cegí-

tásóre, társasági, értelmes szórakozási éc müv©lódé;i  

Igényeinek kielégitécóre ás fejlesztésére.  

S.  A műkedvelő művészeti mozgalom részt vevő csoportok  
tevékenysége, jelentősen segíti e müvéazeti nevelés  

mellett a fiatalok ideolépieíj  politikai t  

közösaéei munkái ~+ t. A KISZ célja, b~ogy tagjaik  

aktivitása ás politikai munkája erősödjön, ezekben  
a csoportokban.  

trösitoni kell a KISZ befolyását az ifjúmunkásokat  

és szakmunkásokat foglalkoztató csoportoknál. Szor-

galmazza új műkedvelő művészeti csoportok negalaki-  

tálát.  
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4. A KISZ-szervozetek közösségi nüvelődésónok jelen-

tős hányada a müvolűdési otthonokban, vagy velük 

egyűttmüködve zajlik. A KISZ feladatának tartja a 

folyamatos koordinalást,az aktiv részvételt az ott 

folyó munkában. 

5. A KISZ fcicCbb szerveinek ható rozottubban kell 

támogatniuk, nópszerűsiteniük azokat a kulturális 

termékeket, amelyek szocialista nevelési cóllain-

k ot szolgálják. 

Az ifjúsági sajtó ós e KISZ móc orgánumai s ogit-

sók a fiatalokat az értékes kulturális játak ki-

választásában, megismerésében. A KISZ vezetői és 

szervei  mondjanak  véleményt az ifjúságról vagy 

ifjúságnak szóló müvés i alkotásoknál. 

Fontos, hogy a KISZ-szervezetek ösztönözzék a fi«. 
atal müvészeket a nagyobb közéleti feladatválla-

lásokra. /Rendszeres publikációs, bemutatkozási 

l©hetóségok biztositása./ 

Keresni kell az új,  hatékonyabb kSzmüvelőddei for-
mákat. A KISZ támogatja a marxista elkötelezettsé-

gű alkotásokat. Különöcon fontos, hogy a szakmun-

kásianulókat , az iparban és mezőgazdaságbon dolgo-

zókat, valsant a bejáró és munkásszállásokon lakó 

fiatalokat az eddigiektől jóval nagyobb mértékben 

sogitse rcxi dszeres olcsóvá vélni. 

6. A fiatalok szórakozás..iránti igényót elsősorban a 

közösségi alkalmak  meeteremtésével keli kielégíteni. 
A KISZ támogatja azokat  a  kezdeményezéseket, amo-

lyekben uralkodó elem a szórakozás, ügyelve arra, 
hogy az ne váljon öncélúvé és kizéróiagossá. 

A KISZ úgy vesz részt az  ifjúság szórakozási igé-

nyei ki©légitésóben, hogy orientálja őket az igé-

nyesebb, tartalnaoobb szórakozási formák fold. 
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7. A KISZ nagy szerapot vállal rátenpkcfó  programjai-
ban a fiatalok politikai képzésében; megianert^ti 
az ifjúságot alapvet6 társadalmi kötelezettségével, 

nozgósit a gazdacégi épi tőmunkára, rüvelts3ógük ól- 
land6 gyarnpitóaára. 

Megvitatják, megmagyarázzák a külpolitikai diet 

összefüggéseit. Az a cél, hogy a vitakörök az 

őszinte elbeszélgetések ós a politizálás fórumaivá 
váljanak. Fejlesztik a KIS.?-vezetők felkészültségi 
szintjét, a vezetői készség  gyakorlati olomeit, 
mogtanítjók az ifjúsági vezetőkkel. Az utóbbi évek 

gyakorlatóban jó  módszere  az ifjúsági mozgalomnak, 
hogy rétegakció programot ad ki. Ezek közelebb 

állnak az ifjúság különböző rétegeihez, jobban és 

rugalmasabban alkalmazkodnak azok életkori sajátos-

sógaihoz, lehetőségeikhez. 



müvek 
száma 

1945.  

péld. 
szám 
/ez®r/ 

196o 

müvek 	pé1d. 
száma 	szám 

/ezor/ 

1973 

müvok 
száma 

42 177,o 51 827 ,2 1o9 

27 10200 154 3415,4 167 

5 15,o 33 727,o 23 

74 294,0 238 4909,6 299 

Az alva- 
sok kora 

6 éven  
aluli  

e-14 éves 
14 éven  
falüli 

Us:,zesen  s 

pé1d.  
szám  

/ Qzro/  

30.46 ,5  

5565,9 

541,9 

9153,3  

-  

Az 
	 £ t,  n1 

 errzekirodalmi rr,Ove,k adatai  

az olvasók  kora szer Int  ~~ 

a,/ Könyvek ós füzetek  



7.2, Az if. úEé2i és  nvsrmekirod  lmi müvek szo r  zők  
nen4c:tisé Q szerint  
....... 

mOv©k 
száras 

19Go  
péld.sz.  
ezerben  

1973  
művek 
száma 

póld.ez.  
ezerben  

Magyar  17" 3o13,9 181  6560 ,6  

Amerikai /USA/  4  250,2  9  549,6  

Angol  6 323,7  5  233,0  

tiolgá r  1 30,0 2  17,5  

Oschsziovákia  2 2£3 ,1 20 : I 2 ,  o  

Francia  3  138,9 7  371,4  

Jugoszláviai  2. 30,3 2  15,0  

Lengyel  1 9,0 7  180,8  

Nőmet  7  201,0 19  540,1  
ebből NOK  •~ - 3.7  42o,5  

Olasz  ~ - 3  87,4  

Orosz és azov j Gt  26 Go3,9 18  405,3  

Oo iré  1  4o,o  - 

Románína.  3 31,o 8  /06,o  

Egyéb  lo 244,6 10  753,0  

Külföldi  szerzők  
egyútt  05 1955, 7  110  3500,7  

ÜSE~.~ zt2fi36>1 i  238  4909,6 299  9153,3  



s f júság:L és gyer-
meklapok  
E:gyatami és  
középiskolai lopok 23 

Üdszesoti  s 	41 

18 

7.3. Az  xf iE;tf3cílli de  nyormc;kiapok adeCaZ  36  

1965 	1973  
lapok 	pá3.d. sz . lopok  

széna 	ezerben szér,+e ezerben  
~.... 

25179,8 23 	31354,0  

514,3 22 	475,6  

25694,E 6o 	52529,6  

i f ús : í  bs erc~oklap adata ~.  <. ..... .r.........~  7 4 Néhén ®lanté 

~ 

Átlago 

196 o 

g j fenési p&1d. szé  
1.000-ben  

1965 	1975  

Dörmögö Dömötör 79,2 98,o 125,6  

Ifjúsági Magazin 42,5 66,1 213,£3  

Kisdobos 70,8 89#4 156,8  

Magyar Ifjúság 196,1 209,7 244,6  

Pajtás  14o,1  1790 189,1  

Vi1ég If jáséga 91,7 137,1 95,6  
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7 5A tnnfir5i. kómlqvL3.8d6ri ; . :i.1 ,yvt~ rn'. ~~ ;•,1::-a ...... _.........._. 	......~..~.. 
uiu3.i oivasói aorcooportak  szerint  

tv  6-14 16-19 2x-24 25-29 	Össze- 
sen  

v~9 

524111 /1©oo f  ő,F  

197o v3E,:y 330,1 184,9  . . 

1971 581,9 347,7  160,5 96,9 1137,o  

19724 :. 587,1 345,5 160,8 1000 0 3.193 ,4  

1473 585,2 341,3 165,8 102,7 1195,8  

©3.voe1': ar. ~ ~r~, ~s 1. arE~ . ►16~~s:~ég 
~  

s~ ~ ~  

1970 43,6 36,7 23,6 	. .  

1971 fi..~i,8 37,5 19,7 13,1 31,5  

1972 47,9 36,6 19,1 13,6 31,8  

1973 47,3 36,8 19,4 13,8 32,o  
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7,6, A tanácsi küzmüvelődési könyvtárak 14 éves ős  

fiatalabb olvasói 37  

~v  

Deiratkozott Kölcsönzőtt Egy beiratkozott  
olvasók 	könyvtári 	olvasóra jutó  

	

egységek 	kölcsönzött kötet  

száma ezerbon  
if 	 

,$ 

 

384,5  

197o 586,3  18,5  32  
1973 586,2  19,0  33  

7,7, A tanácsi könyvtárakból a 14 éves és fiatalabb  

olvasók által kölcsönzött könyvek műfei szerinti  

megoszlása  

ismeretterjesztő Szép- Gyermek 	tfsszesen  
Év 	 ás ifjúsági  

irodalom  

197o 13,1  22,6 64,3 loo,o  

1971 13,1  22,1 64,8 loo,o  

1972 13,6  21,9 64,5 loo,o  

1973 13,9  23,9 62,2 loo,o  

7,8. A tanácsi közmüvelődósi könyvtárakban beirat-

kozott tanulók száma /l 0 000 fő/  

Ált.isk. KőZépisk. Felsőokt. Szakmun- Chasm- 
Év 	tanuló 	intézms 	kástanulá  son  

hallgatói  

1971 585,9 182,5 30,7 84,8 883,9  

1972 588,9 183,3 33,4 83,9 889,5  

1973 589,9 177,5 35,1 82,1 884,6  



A. iskolai 	Az előző tanév  
könyvtárak 	alptt  

Tonóv 	kőnyvállo- kölcsönző tanulók  köl- mánya  a 	 csönz.  tanév  ele j a száma az ölsz. kötetek  
/ezer/ tanulók 	száma  
fő ;r-éban 	/ezer/  

loo köl-
c aönző ro  
jutó köl-
csönzött  
kötetek  

száma  

iskolai, könyvtárak  7.9. A _  által  
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kölcsönzési adatai  

1960/61  327o,7  

Általános iskolák  

..  1417,7 ..  

1970/71  6339,6  556,4  47,2 2718,0 489  

1973/74  6957,1  566,5  EIS,3 3074,4 543  

Középiskolák  

196061 2o29,3 .. .. 396,1 ..  

1970/71 3558,5 149,7 64,9 816,4 545  

1973/74 4o78,4 15o,7 68,8 969,5 643  

7.10 A ayormok- és if ~~~sb~l sz2nh,~z~cl~4wdóoot~ 1átoc~a- 
,~.~..    

tbin~ak e...~ma  aterÜ let e 1le o  .szerint  

Év  Budapesten  Városban  Községbon úsozescn  

Előadások száma  

1962  751  577  622  195o  

1970  094  Zo37  3002  G., ti r+-. «. :i as  

1973  1115  1073  615  2803  

Lótogatók száma /1.000 f5/  

1962 359,5 238,1  176,2  773,8  

1970 485,6 436,1 295,3  1217,o  

1973 514,3 5oo,8 197,9  1213,0  
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7.11  A„g c~rm k ás  ifjúsági  sainh~z~. sl(iad~ scic 1 ~íto-  ~rr~w.r ~  

yatói.nak  szárfa szinházonként 39  
~ ....  

Budapesti 	Vidőki Déryné Áll. 	Felnőtt  
Év 	ezinházakben 	Szin- Opera- előadás- 

házban házban i~ssz. ra szer-
én Erkel 	vezett  
Szinhóiz- 	a/  
ban  

oftoWolli  

Előadások száma  

1962 1346 295 	270 39 1950  - 

1970 1928 672 	266 67 2933 - 

1973 1695 775 	27o 63 2803  - 

Látogatók száma  
/1.000 fő/  

1962 426,7 141,9 	133,9 71,3 773,8 52,3  

1970 690,3 307,7 	1o7,6 111,4 1217,o 172,7  

1973 6o7,8 379,7 	112,5 113,0 1213,o 264,4  

s/ Felnőtt előadásra  szervezett láto;jatúk száma  

7.12 Az ifjásági hangversonyok látogatóinak száma a  

terület jellege szerint   

Év  Budapesten  Viddkon  összesen  

Előadások száma  

1959  131  1o2  233  

1970  72  982  1054  

1973  90  1023  1113  

Látogatók száma /1.000 fő/  

1959 73,6 40,0 113,6  

197o 69,1 305,o 374,1  

1973 96,8 316,4 413,2  
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7.13 A rádió i€dúsóni adnak műsoridele  40 

Év 

Rádió Összes 
műsoridojo 

összesből az 
ifjúsági 
oszt.műsora 

Az ifjúsági 
oszt. műsora 
az összes n0- 
soridő 	miában /o ra/ 

195o 11574 729 6,3 
1956  13929 825 5,9 

1960 11889 666  5,6  
1965 13744 645 4,7 

1970 1597o 987 5,7 

1973  17243 1356 7,9 

1973 az 1950 
óv 149,o 186,0 MO 

7.14 Az iskolarádió adásainak műsorideje  4/ 

Év 

Usszos heti adás 
időtartama 

Ues7esből az iskola- 
rádió műsorideje 

/óróban ás percbon/ 

1966 	249 h 35' 

197o 	264 h 45' 

1973 	329 h  05'  

1973  ás 196Ei 

4010" %rbban 	131,9 

2 h 2o' 
2 h 25' 
2 h 4o' 

114,5 

°/ Egy jellemző hét adatai alapján 
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7.15 A tclevizió 	adásainak müsoridoiQ  

Év  
t3sszes nüsoridfí  Ebl4l s  

is`co1v gyermek- 	ifjúsági  
tv 	müsor 	műsor,~,, 

/óra!  

  

196o 1.12o - 93  

1964 1.965 112 263  

1965 .2.1o6 211 241  

1970 2.67o 331 217 56  

1973 3„161 432 195 1o8  

1973. e4 197o.  

di► y'~-éban 111*4 113#4 89,8 192.9  

i 	 



Látogatók  Előacásak  
szárra  Év  
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7 . 16 Az iskolateleviaió  adásainak  müoorideie a/ 41  __..,_.._...... 	..._....~.._.  ....._...~....._. ~.......~ 

eszes heti adás 	úsezesből iskola-tv  
Év időtartama mQsoridojo  

1966 45 h  08'  6 h 26'  

197o 56 h 57'  9ho5 `  

1973 70 h 5o'  11 h 49'  

1973. az 1966.  

év %le-áben  156,9  183,7  

a/ Egy jellemző hét adatni alapján  

d.mia előad-sok s a ré°ztvovők  

1965  3.925  239.353  
197o  6.591  271.229  
1973  10.905  355.253  

7.18 A TIT előadásai é s e, résztvevők szára a . terűlot 
,iollege szerint  

Előadások 	Résztvevők /ezarb©n/  

Év 	 száma  

Bp.-en vidéken  Összesen tap.-en vidéken össz.  

1953 4.162 31.o19 35.181 228,5 1.832,6 2.o61,1  

196o 9.589 43.486 53.076 545,4 2.619,7 3.165 ,1  

1985 15.67o 69.628 85.298 765,7 3.650,9 4.416,6  

197o 21.533 77.790 99.373 932,3 3.553,5 4.495,9  

1973 25.349 89.404 114.753 962,7 3.85o,7 4.813,4  



1. üzem, vállalat 

2, Tanács 

3. Müvelődéoi intézmény 
művelődési ház, 
otthon, központ 

klubkönyvtár 

4. Oktatási intézmény 

általános iskola 
gimn. vagy szak- 
középiskola 

szakmunkástanuló 

274 11,8 

237 12,3 

947 40,6 

292 12,6 

lo 0,4 

152 6,6 

- 119- 

7.19 Az if túsági klubok széna ős mogo5zlésa a  működtető  

intézmények szerint  a/  42 

Müködtető szerv, 

intézmény 

1973 1974 
szára 	 szám 

 

	

382 	13,8 

	

334 	12,0 

	

1.o56 	33,0 

	

323 	11,7 

	

13 	0,4 

	

192 	7,0 

iskola 	 45 1,9 	67 	2,4 

felsőfokú oktatási 
intézmény 	 42 1,8 	ii 	2,o 

6. Ifjúsági és úttörőház 81 	3,5 	ilie 	3,3 

6 ,  Ipari Szövetkezet 	22 o,9 	4* 	1,7 

7. Értékesitési ős Fo-
gyyasztési Szövetk zet 
/ÁFÉSZ,/ 

8. Mezőgazda01 
melőezöve' k t 

9. Közös fenntertis 
lo. Egyéb 

18 o,8 0,9 

54 2,3 2,7 
42 I,8 42 1,7 

83 2,7 Se 2,4 

Usszosen s 2.3119 100r0 2.775 	loo,o 
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Zs  Az íf ~f ósági klubok száma mükÖdési 1©lle i és 

terült szorint  

1974  

Terület  

/főváros,  
megyo/  

Alta- 	Ifjú- 	Diák 	Szakmai 
lános 	munk~ s .—.~.....•.~.~.rrr 	~........~....~...n~..~.u~ 

DosZ©-  
sen  

'klub  

tudapost 53 l06 83 8 15o  

Baranya 135 3o lo 5 13o  

Bács-Kiskun 5o 16 9 2  77  

Dékéo 47 12 14 18 91  

torsod-Abaúj-Z. 143 35 15 17 210  

Csongrád 46 42 27 14 129  

Fejér 59 26 9 5 99  

Győr-Sopron 86 4o 13 25 169  

Hajdú-Bihar 54 44 19 15 132  

Heves 85 16 11 9 121  

Komárom 56 29 16 12 113  

Nógrád 84 16 9 3 1 1 P  

Post 98 22 11 13 144  

Somogy 83 23 7 e 121  

Szabolcs-Szatmár 132 34 15 4 185  

Szolnok 64 39 32 15 150  

Tolna Go 29 0 9 lo4  

Vas 99 8  u 3 121  

Veszprém 97 19 at  15 142  

Zola 91 lo : 17 7 125  

Deszesens 1.622 596 35o 2o7 2.775  

e/ A fegyveres erők klubjai nélkül  
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7.21 Az orsaágos 	klubbizott~~  ó1ta1 ::~e_ » . 	r r-'  
hir_d2tott pálvázati akciá  k®retébe~n 	anyagi  támoga- 

t

...._....... _..~.~..~.~_  .._. _  
t sban részesitott klubok szána ős a támonatbsi  

összeg megvénként  

/1.000 Ft-ban/  

T6rűiut  
/fííváros, megye/  

1973 	1974  1975  ússzesen  

mo- 	. a- t mo- 	._u-r t r:o- ,c u- t:mo- 
bok  gets  bok 	gatés bok 	gatás bok 	gatós  

s4, 	oz a, 	6• 	%Fj 	ci. 	azt 	ii.  

Budapest 5 210 37 786 *7 52o 69 1516  

Baranya C 25o 15 385 22 37o 43 loo5  

Bács-Kiskun C 115 18 333 9 215 33 660  

Bétás 16 251 10 345 18 219 52 815  

Borsod-Abaúj-2. 27 450 .19 3o8 35 389 Oa 1147  
Csongrád 10 270 15 325 11 165 44 768  

Fe }ér 7 226 16 355 13 275 36 856  

Győr-Sopron 21 430 23 421 12 17o 56 1021  

Hajdú-Bihar 1.2 352 23 432 11 255 46 1039  

!leves .1 192 14 248 18 238 40 678  

Komárom it  168 12 26o 9 16o 28 588  

Ná g rá d • 134 11 188 7 179 27 501  

Pest 10 222 13 313 24 286 52 821  

Somogy 19 329 17 24o 18 268 64 837  

Szabolcs-Szatmár 15 318 19 361 15 252 49 931  

Szolnok  2o 278 21 313 l 3o9 56 900  

Tolna 8 160 10 198 9 203 27 561  

Vac 24 368 17 355 16 189 57 912  

Veszprém 13 186 16 239 8 140 37 565  

Zala 8 225 13 255 l0 190 31 670  

ifsa4 eaen  t 259 5142 354 6657 316 4992 929 16791  

3  
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7  22  Az or9záaos  if úa~+zi klubbizottsd^.  által mo -  

_ hird©Lott  póly~izati akció  korotáben anvcni  tá:~oc~ a-  
~.-~..  

tá b n résosi.tott kluú0L ezána ® müköd tottí 	 téz-  
412L  szerint  

Működtető intéz- 
vény  

1973 1974 1975 3sszesen  

Tanácsi és más  
társadalmi szerv 4o So 69 159  

Válla' ot 23 79 62 104  

Szövet kezet 44 51 33 128  

Oktatási intézmény 41 54 36 131  

Move1ndési ős ifj.  
:intézmény 111 12o 116 347  

Oaszeson: 259 354 316 929 

7.2~ Az if _l ~~:'L  réezére szQr; ezc:t  t , a Eüzpont  3 alapok  
bGl b;ztositott kulturális kedvoznénY®i. .......~..,..._...~.....»_............_..., 

db  

1973/74-os 1974/75-ös 1975/76-os  

évad  

1. Szl.nhéz i kedvezmény  
bérlet 	36.000 45.000 45.000  

jegyutalvány 	111.000 150.000 15o.000  

$4 Zenei kedvezmény  

operabérlet 	3.500 4.000 4.000  

hangvers.bórlet 	5.000 5.000 6.000  

szakmunkés- 
tanulók hangv.  
bérlete 	- x.000  15.000  

hengvers.utaly. lo.000 50.000 r 

3. Tudományos isz'.ro t-
torjeszt. kedvezni.  

TIT-bérlet 	 - 2.000  lo.000  

TIT jegyutalvány 	- 8.000  40.000  

úsozosen : 	164. Soo  283.000  270.000  

a/ So ; -os kedvezmény  
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A szocialista társadalom épitósének középpontjában 
mindig az ember, az emberi közösség áll - mint cél 
ás mint a fejlődés előmozditója. Korunk kulturális 

életének egyik fő kérdése az, hogy fel tudjuk-e ké-
sziteni, alkalmassá tudjuk-e tenni az ifjú nemzedé-

ket a jövő társadalmi feladatainak elvégzésére. 

Olyan ifjúságot kell nevelnünk, amely sktiv része-
se, alkotója, formálója a fejlődésnek. 

A kulturális forradalom eredményes végigvitelének 
As az a legfontosabb feltétele, hogy tovább holadjunk 
előre az eddigi úton. Ez egyaránt jelent!, a politi-
ka folytonosságát, do jelenti az előrelépést is, az 

új feladatok felismerését ős megoldását. 
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