
„TOVÁBB A LENIN! ÚTON"

Ez a jelszó ragyogta be és hatotta át az MSZMP X. kongresszusának munkáját,
egész tevékenységét. Ennek a jelszónak a jegyében kezdődött meg már a kongresszus
előkészítése is. Az előkészítés hosszú hónapokig tartott, mozgásba hozta az egész
országot.

Pártunk Központi Bizottsága a kongresszus irányelveit idejében eljuttatta a párt-
tagsághoz, de a pártonkívüliekhez is. A kongresszusi irányelveket taggyűléseken,
pártértekezleten és különböző társadalmi fórumokon tárgyalta meg a párttagság, szinte
az egész ország.

Pezsgő politikai munka, munkafelajánlások és szép munkasikerek, a párt iránti
bizalom számtalan megnyilvánulása jellemezte az előkészítést.

Nagyon sok és gazdag élmény gyűlt össze és halmozódott fel azokban a küldöt-
tekben, akik a párttagság bizalmából eljutottak a kongresszusra.

A kongresszuson 685 küldött és több mint 300 meghívott vett részt. A küldöttek
képviselték társadalmunk valamennyi dolgozó osztályát, rétegét. Nemcsak a küldöt-
tek és a meghívottak voltak ott a kongresszuson, jelképesen ott volt az egész ország.
Kádár elvtárs mondotta zárszavában, hogy „a kongresszusi terem kibővült", a tele-
vízió, a sajtó segítségével és közreműködésével a lehető legnagyobb nyilvánosság
előtt zajlottak a kongresszusi események. Az érdeklődők minden eddiginél teljesebb
információt kaptak a kongresszus eseményeiről.

A kongresszus egyhetes munkája nagyon tartalmas volt. A sikerek elismerése,
a jövő iránti lelkesedés nyilvánult meg az egész tanácskozás alatt. A vitában - amely
igen magas színvonalú volt, a hozzászólók a párt egysége, az eddigi politika he-
lyessége, a szocializmus felépítésének még következetesebb, magasabb szinten történő
folytatása mellett tettek hitet.

A kongresszuson 56 küldött kapott szót - rajtuk kívül még 70 szólásra jelent-
kező juttatta el írásban hozzászólását. Résztvettek a vitában a külföldi testvérpártok
képviselői is. A beszámolóból megismerve pártunk politikáját, harcáról, gazdaság-
politikájáról szolidaritásukat fejezték ki. Külön is elismeréssel nyilatkoztak a párt
azon tevékenységéről, amit a nemzetközi tanácskozás előkészítésében kifejtett.

A kongresszus munkaértekezlet jellegű volt, tanácskozását demokratikus légkör
jellemezte, az a légkör, amely jellemző a párt egész életére, amelynek kihatása kell,
hogy legyen az állami életre, a szocialista demokrácia további kiszélesítésére.

A X. kongresszus áttekintette azt a nagy munkát, amit pártunk az elmúlt négy
évben a szocialista fejlődés érdekébea végzett. Értékelte a IX.kongresszus óta eltelt
időszak eredményeit, jóváhagyta az eddig követett politikát. Megállapította, hogy
fejlődésünk a párt vezető szerepének egyre fokozottabb érvényesülésével megy végbe.
Nem deklarált egy befejezett fejlődési szakaszt és nem is volt egy új fejlődési sza-
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kasz megnyitása. Tulajdonképpen - ahogyan ez már az előkészítés során is helyt ka-
pott • a s z o c i a l i z m u s é p í t é s e m a g a s a b b f o k o n volt a kongresz-
szus központi kérdpse, és ez adja meg a helyét, szerepét a párt kongresszusai között.
A magyar nép, hazánk boldogulásának, felemelkedésének további biztosítása, a szo-
cializmus teljes felépítésének magasabb szinten történő folytatása lesz a legközelebbi
négy év fő feladata.

A X. kongresszus határozata, melynek végrehajtása országos méreteket igényel,
valóraváltása valamennyi kommunista, az egész dolgozó nép feladata, foglalkozik
társadalmi fejlődésünk fő jellemvonásaival, az államélet, a szocialista demokrácia
fejlesztésével, a gazdasági építés feladataival, az ideológiai élettel, és természetesen
a párt működésével.

A X. kongresszus azzal együtt, hogy a következő négy év fő feladatait, a IV.
ötéves terv fejlesztési célkitűzéseit jóváhagyta, határozatában egy sor új kérdéssel
is foglalkozott.

Ezek közé tartozik a nők és az ifjúság helyzete. „A nők egyenjogúsága hazánk-
ban köziogi és politikai tekintetben biztosítva van." A gyakorlatban azonban ez
csorbát szenved. Igen sok olyan intézkedésre van szükség, amely ezt a helyzetet van
hivatva megszüntetni. Anyagi jellegű intézkedésekre is szükség van, de harcolni kell
a fejekben meglévő nézetek ellen is.

Az ifjúságot fel kell készíteni „az életre, a szocializmus, a kommunizmus épí-
tésére, s mindazokra a feladatokra, amelyek az ország életében és a világ haladó
erőinek küzdelmeiben reá várnak." Jobban be kell vonni a fiatalokat a közéletbe,
nagyobb lehetőséget kell adni számukra, hogy fiatalos hévvel és erővel segítsék nagy
céljaink valóraváltását.

„Az államélet, a szocialista demokrácia továbbfejlesztése, a szocializmus teljes
felépítésének egyik központi feladata." Azt a korszerűsítést, amely a gazdasági életben
a mechanizmus reformjával bekövetkezett, az államélet területén is követni kell.
A korhoz, a követelményekhez kell igazítani, pontosítani kell a központi akarat érvé-
nyesülésének útjait. Az alapszintű állami szervek önállóságát növelni kell.

A megyei szervek feladatait úgy kell meghatározni, hogy a központi akarat,
a helyi önállóság is érvényesüljön.

Az oktatás- és közművelődésnél szükségesnek látszik, „hogy a párt és a kormány
vezető szervei vizsgálják meg az állami oktatás egész rendszerét, s gondoskodjanak
megfelelő irányú továbbfejlesztéséről".

Tudományos és kulturális életünk főbb kérdéseiben világos, egyértelmű állás-
foglalás történt. A kulturális élet területén el kell határolni magunkat attól, ami nem
szocialista. Az állam erkölcsileg, anyagilag „csak a szocialista társadalmat, a nép
építőmunkáját segítő és művészi értéket képviselő alkotásokat támogathatja".

Széles harcot hirdetett a X. kongresszus a szocialista erkölcs mellett, a kispolgári
nézetek, az individualizmus ellen. Megoldása nehéz lesz. Sajnos nem kevés számban
találkozunk vele az élet legkülönbözőbb területein.

A X. kongresszus november végén befejezte munkáját. Határozatával hosszabb
időre megszabta feladatainkat. Közvetlen tennivalónk közé az tartozik, hogy a kong-
resszus szellemét érvényesítve magyarázzuk magát a határozatot és mozgósítsuk a dol-
gozókat a határozat végrehajtására. A társadalmi élet minden területén arra töre-
kedve, hogy magasabb színvonalú munkával vigyük előbbre a szocialista társadalom
fejlődését.

Soős István
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