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Új korszak kezdete a kultúra fejlődésében

(A Szovjetunió ku ltú rá lis  fejlődésének néhány  tapasztalatáról)

I t t  M oszkvában m ar m inden a közelgő ünnepről beszél. A középületek és lakó
házak kim osakodva-m egfiatalodva bú jnak  elő az őket hónapok óta elborító  á llvány
erdő alól. A k irakatok , fényreklám ok, az u tca egész képe m ár az ünnepet idézi. Az 
50 év tö rténeté t felidéző fotomontazsok előtt összeverődött csoportok sponta n emlékező 
hangulata , az ünnepi program ok közös izlelgetése a p lakátok  előtt, az ünnepi a já n d é 
kok és ruhák  k iválasztásának  izgalm a az arcokon, az üzletekben, m ind azt tanúsítják , 
hogy az „októberi ü nnep” itt nem csak állam i, hanem  a szó legigazibb értelm ében 
népi ünnep, a szovjet em berek személyes ügye is, am elyre az előkészületek „kinn” és 
„benn” egyarán t folynak.

Sőt tu la jdonképpen  m ár nem csak az előkészületek folynak, hanem  m aga az 
ünnep is m egkezdődött. H iszen ez az ünnep nem csak a novem ber 7-én lezajló o rszá
gos szintű program ból áll, hanem  elsősorban abból, am it a  szovjetország dolgozóinak 
m illiói készítettek  hazájuk  szü letésnapjára, s ez az esem ény közeledtével egyre na
gyobb szám ban kerü l nyilvánosságra, m ind jobban m egterem tve az ünnep  hangula
tá t . Az egész ország közvélem énye figyelte és üdvözölte a  B ratszki gigant: a világ 
legnagyobb vízierőm űvének á tad ása t , am ely a „NOSZF 50. évforduló ja” nevet kapta. 
Ü nnepi ajándékkén t kerü lt á tad ásra  a v ilág jelenleg legm agasabb építm énye, a karcsú  
osztakinói tv-torony, és kezdődött meg a színes tv  m űsor sugárzása.

A szovjet k u ltú ra  m unkásainak  jubileum i alkotásai k itö ltik  az egész év p rog 
ram ját. A könyvkiadók, színházak program jában  vezető helyen szerepelnek a fo rra 
d alom -történeti tém ák. Hónapokon keresztü l folytak itt  a  fővárosban a szövetséges 
köztársaságok k u ltú rá ján ak  és m űvészetének ünnepi bem utató i és néhány  n ap ja  fe
jeződött be az Orosz Föderatív  K öztársaság h ivatásos m űvészeinek és együtteseinek 
nagysikerű előadásaival. Egyidejűleg folyt országszerte az am atő r csoportok m integy 
10 m illiós seregének fesztiválja, m elynek döntőjét a tv  á lta l biztosított országos ny il
vánosság elő tt ta rto tták  meg a Kongresszusi Palo tában. Szinte nem  m úlik  el egyetlen 
nap sem jelentős ku ltú rá lis  esem ény nélkül. K iállítások, bem utatók, tudom ányos 
konferenciák  követik  egym ást, m onográfiák és cikkgyűjtem ények m egjelenése je len t 
esem ényt, vagy a folyóiratok egy-egy cikke k av a rja  fel az érdeklődést.

Sokszínű és érdekes a szovjet k u ltú ra  széles m ezejének ünnepi term ése, de m in
den te rü le ten  közös vonásként figyelhető m eg a félévszázados fejlődés eredm énye
inek összegezésére való törekvés. Ennek jegyében zajlo tt le a Szovjet Írok Szövetsé
gének kongresszusa és a  m űvészértelm iség m ás alkotó szövetségeseinek ünnepi szám 
adásai. Hasonló törekvések figyelhetők meg az elm életi folyóiratokban is, am elyek 
cikkeiben különböző oldalakról tá rják  fel a szovjet k u ltú ra  eredm ényeit a legkor
szerűbb   tudom ányos   v ívm ányoktól   és esztétikai   értékektő l   a    hétköznapok   é letform á
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jának  ku ltu rá ltságáig  terjedő széles skálán. Azt hiszem, hogy ez a törekvés teljesen 
indokolt, hiszen az 50. évforduló legm éltóbb ünneplése a m egtett ú t elemzése, tapasz
ta la ta inak  felm érése és O któber eszm éinek következetes m egvalósítására irányuló 
további gyakorlati tennivalók kijelölése.

Ez a hangu lat itt  most a „levegőben van”, és ha most az ünnep kapcsán a szov
je t ku ltú rá lis  életről próbálok rövid á ttek in tést adni, m agam  sem tudok k itérn i a 
„jubileum i összegezés” k isérletének csábítása elől.

Az   e lm últ   félévszázad,    tö rténete    sokoldalúan   igzolja,    hogy   1917.   októbere   u tán  
más    le tt    a    világ,   olyan   folyam atok   indu ltak    meg   és   halad tak    jelentősen   előre,   am e
lyek   történelm i   k ifejlődésükben   egy   gyökeresen    új    em beri   civilizáció   irányába    m u
tatnak.    A     változások    te rjedelm e    és    mélysége   olyan,    hogy    belső    összefüggéseik    ke
resése    és    az    em beri    haladás    különböző    te rü le teire       gyakorolt     hatásukon    való    gon
dolkodás     nem csak      hogy    nem    válik     tú lha lado ttá     m agának   az   esem énynek   távolodt á 
val,    hanem    —   ellenkezőleg   —   az   O któber   á ltal   m egnyitott   történelm i   prespektívák 
reá lis     közelségbe    kerülésével    válik     egyre   izgalm asabb   és   sürgetőbb    fe ladattá .

A k u ltú ra  m in t társadalm i jelenség tó rténelem alak ító  szerepének nap jainkban  
tapasztalható  rendkívüli m egnövekedése, a  folyam atban lévő tudom ányos- technikai 
forradalom  és annak m élyreható szociális következm ényei, a  dolgozó m illiók gondol
kodásában és m agata rtásában  világszerte végbem enő változások m a különös je len tő 
séggel teszik fel azt a  kérdést, hogy m ilyen ha tást gyakorolt a NOSZF az em beri 
ku ltú ra  fejlődésére, közelebbről és szűkebben: m ilyen tapasz talatokkal szolgál az 
első szocialista forradalom  eredm ényeként és annak  ta la ján  lé tre jö tt szovjet k u ltú ra  
félévszázados tö rténete  az egész em beriség ku ltú rá lis  haladásának  alapvető  tenden
c iá ira  vonatkozóan?

A k u ltú ra  so rsáért felelősséget érző em ber korunk szellemi fejődésének hatalm as 
eredm ényeit és ugyanakkor az egész k u ltú rá t fenyegető veszélyeket lá tva, felteszi 
m agának a  kérdést: mi az em beri k u ltú ra  továbbfejlődésének ú tja , am ely hum anista  
h iva tásának  betöltését biztosítja, mi az összefüggés a fo rradalom  és a k u ltú ra  fe j
lődése között? E rre a kérdésre a választ a NOSZF és a szovjet ku ltú ra  fejlődésének 
tapasz talata iban  lehet elsősorban m egtalálnunk.

Mi az új a SZU-ban lezajlott ku ltú rá lis  fejlődésben, m elyek azok a tendenciák, 
am elyek a  k u ltú ra  egész fejlődésének új perspek tívákat adnak? Ennek feltárásához 
a ku ltú rá lis  fejlődés szocializm us előtti és szocializm usbeli (vagy: október elő tti és 
október utáni) jellem zőinek összevetésével ju th a tu n k  el.

A k u ltú ra  egész korábbi fejlődést á th a tja  az az ellentm ondás, hogy az em beri 
k u ltú ra  általános e lőrehaladásának  a fizikai dolgozók széles töm egeinek k u ltú rá la t
lansága, elm aradottsága az ára. Az em beriség túlnyom ó többsége ki van rekesztve 
azoknak az értékeknek  az élvezetéből és használatából, am elyeknek a ku ltú rában  való 
objektizálódása éppen az ő m indennapos term előm unkájának  és tapasz ta la ta inak  
eredm ényeként vált lehetővé.

A dolgozó tömegek elidegenülése az igazi ku ltú rá lis  értékek tő l az antagoniszti
kus társadalm akban  a k u ltú ra  fejlődésének olyan jellem ző vonása, am ely a tá rsa d a l
m ak belső s tru k tú rá jáv a l és alapvető  törvényszerűségével függ össze. A m agán tu la j

donra   és   antagonisztikus   osztályellentétekre   épülő   tá rsadalm akban    a   dolgozó   töm e
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gek elválasztása a k u ltú ra  igazi értékeitől, az uralkodó osztályok közvetlen gazda
sági és politikai érdeke. Az a  haladás, am ely ennek ellenére tapasztalható  a dolgozó 
osztályok k u ltu rá lis-techn ika i színvonalában, egyrészt a term elés technikai szükség
leteinek következm énye, m ásrészt — elsősorban — a m unkásosztály  és vele szövetsé
ges dem okratikus erők osztályharcának  eredm énye. M indezekkel együtt is azonban 
a dolgozó lakosság túlnyom ó többségének m űveltségi színvonala jelentősen elm arad, 
egyrészt a term elés és a k u ltú ra  fejlődése á lta l nyú jto tt lehetőségektől, m ásrészt a 
meglévő értékek  továbbfejlesztésében való ak tív  részvételhez szükséges korszerű te 
vékenységi form ák szükségleteitől. A dolgozó töm egeknek a ku ltú rá tó l való e lvá
lasztása az an tagoniszi kus tá rsadalm akban  hatalm as energ iatartalékok tó l fosztja 
meg a ku ltú rá lis  és az egész társadalm i haladást, am ennyiben a m ár létrehozott é r te 
kek e lsa já tításának  lehetőségétől m egfosztva kirekeszti a  lakosság túlnyom ó többsé
gét az űj értékek  ak tív  alko tásának  folyam atából. Az új értékek  alkotása, az egész 
ku ltú rához való ak tív  k ritika i viszony így csak egy szűk in te llek tuel réteg szám ára 
válik  lehetővé, am ely azt a polgári társadalom ban elfoglalt helyzeténél fogva á lta 
lában  az uralkodó osztályok érdekeinek m egfelelően realizálja . A dolgozó lakosság 
nagy többségének ku ltú rához való viszonyában a passzív töm egfogyasztás dom inál, 
am elyet az uralkodó osztály sa já t k u ltú rá ján a k  töm egm éretekben te rjesz te tt „értékei
hez” való adap tá lásra , a tömegek „lelki m egdolgozására”, szellemi önálóságának a lá 
ásására használ fel. Az igazi ku ltú rá lis  értékek  e lsa já títása  a dolgozó osztályok egyes 
tagjai szám ára az antagoniszi kus tá rsadalm akban  csak az uralkodó osztály szellemi 
befolyásának leküzdésével, a  gazdaságilag kizsákm ányoló, po litikailag  elnyomó és 
szellem ileg elidegenítő, leigázó rendszer felszám olására irányuló ak tív  osztályharcban 
lehetséges.

Az antagoniszi kus tá rsadalm akban  lezajló ku ltú rá lis  fejlődés tehát képtelen k i
lépni a k u ltú ra  és a dolgozó töm egek elválasztásának, elidegenültségének keretei 
közül, nem  képes egyesíteni a tá rsadalm i haladás két k im eríthete tlen  energ iafo rrá
sát: a dolgozó töm egek élő alkotó energ iáit és az em beriség ku ltú rában  ob jek tivált 
erőit, képességeit. Ez egyben azt is bizonyítja, hogy a term elés-technikai tek in te tben  
legfejlettebb és leggazdagabb antagonisztikus tá rsadalom  sem képes biztosítani a 
dolgozó em ber képességeinek kibontakozását, szem élyiségének gazdag fejlődését. 
A ku ltú ra  és a dolgozó em ber elidegenültsége az antagonisztikus tá rsadalm ak  an ti
hum ánus lényegének egyik m egnyilvánulása, am elyet sem m ilyen m odernizálással 
sem tud m egszüntetni, m ert alapvető  társadalm i viszonyaiból egész belső s tru k tú rá 
jából  következik.

A szovjet k u ltú ra  fejlődésének történelm i jelentősége az em beri ku ltú rá lis  h a 
ladás szám ára m indenekelőtt az, hogy m egm utatta  az antagonisztikus tá rsadalm ak  
ku ltú rá lis  fejlődése során k ia laku lt és m agának a ku ltú rán ak  a fejlődését egyre in 
k ább  gátló  és eltorzító  ellentm ondások m egoldásának reális ú tjá t, először je len íte tte  
meg a ku ltú rá lis  fejlődésnek azokat az új vonásait, tendenciáit, am elyek végső k i
fejlődésükben a ku ltú rá lis  haladás új típusá t jellem zik.

E  tendenciák  a ku ltú rá lis  élet egyes te rü le te in  — term észetesen — számos konk
ré t történelm i determ inánssal összefonódva és korántsem  ellentm ondásm entesen je 
lentkeztek. Így pl. az a körülm ény, hogy a szocializm us k u ltú rá ja  először egy zöm é
ben írástu d atlan  és évszázadokon keresztül intézm ényesen szellemi sötétségben ta r 
to tt országban a laku lt ki, e lkerü lhetetlenné te tte  a m űveltségi h iányok pótlását, egy 
hosszú évekre k ite rjedő  időszakon keresztül. Az egyébként is e lm aradott és a sokéves
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háborúban  még jelentős — részében elpusztíto tt term elési — technikai bázis, a fa 
sizmus elleni háború  pusztításai jelentősen nehezítették  a ku ltú rá lis  életnek a szoci
alizm us általános társadalm i, politikai feltételei á lta l le letővé te tt fejlődési ütem ét. 
Azok a körülm ények, am elyeket a személyi kultusz fogalm a a la tt foglalunk össze, 
szintén nem  kis m értékben  nehezítették , gáto lták  zavarták  a szocialista k u ltú ra  új 
tendenciáinak teljes kibontakozását. Azonban m indezek ellenére a szocialista kultu ra 
SZU-beli fejlődése m ár az első évtizedekben gigantikus eredm ényeket produkált. A 
félévszázada még m űveletlen, írástudatlan  ország a korszerű  tudom ány és technika, 
a  haladó hum anista  irodalom  és m űvészet, a lakosság m inden rétegének szellemi fej
lődése szám ára lehetőséget biztosító közoktatás és népm űvelés hazájává vált.

Ma m ár azok sem tagad ják  a SZU érdem eit és szerepét korunk ku ltú rá lis  fejlő
désében, ak iket igazán nem  lehet szovjet szim pátiával gyanúsítani. Az éppen tíz év
vel ezelőtt a fe jle tt tőkés országok vezető köreiben jelentkező sokk-szerű rádöbbenés 
a szovjet tudom ány és technika színvonalára az első kozm ikus objektum ok felbocsá
tásával kapcsolatban, m ajd  az ezt követő vizsgálódások m egállapításai: a szovjet köz- 
m űvelődési rendszer hatékonyságának, a tudom ányos ku ta tóm unka, valam in t a lakos
ság m agas ku ltú rá lis-techn ika i sz ínvonalának elism erése és tapasz ta la ta inak  a tőkés 
országok korm ányszintjén  való tanulm ányozása — m indez csak késői felism erése 
volt a 40 éves ku ltú rá lis  fejlődés m ár világszenzációkat produkáló  eredm ényeinek. 
A polgári szociológusok szeretik  úgy beállítan i ezt a fejlődést, m in t a  hiányzó polgári 
k u ltú ra  egyszerű pótlásának, a korszerű ipari társadalom  funkcionálásához szükséges 
ku ltú rá lis-techn ika i színvonal elérésének folyam atát, azaz: m in t a k u ltú ra  m ár is
m ert fejlődési ú tján ak  m egism étlését, illetve annak  korszerű színvonalához való fel
zárkózást, figyelm en kívül hagyva és tagadva a szovjet k u ltú ra  fejlődésének gyöke
resen új tendenciáit. Pedig éppen ezek a tendenciák  — am elyek az egész félévszáza
dos fejlődésben jelen  voltak, de éppen az utolsó évtizedben bontakoznak ki egyre 
szem m elláthatóbban, egyre érzékelhetőbben — jelen tik  a szovjet ku ltú rá lis  tapasz ta
la t legnagyobb értékeit a ku ltú rá lis  haladás korunk szükségleteinek megfelelő ú tja 
inak tanulm ányozása szám ára.

A SZU -ban 50 évvel ezelőtt m egindult és jelenleg is folyó szocialista ku ltú rá lis 
fo rradalm on során a k u ltú ra  igazi értékei először váltak  reálisan  hozzáférhetővé a 
dolgozó töm egek szám ára. H atalm as lendülettel indult meg és folyik jelenleg is a 
ku ltú ráb an  ob jek tivá lt em beri erők és képességek széleskörű e lsa já títása  a m unka 
em berei szám ára. B ár egy nép ku ltú rá lis  színvonalában bekövetkezett minőségi v á l
tozások jellem zésére önm agában nem  elég egyik vagy m ásik statisztikai adat, mégis 
ezek az adatok  u ta lnak  a k u ltú ra  és a dolgozó em berek között lé tre jö tt új kapcsola
tok néhány vonására. Az írást-olvasást, m inden további m űvelődés első előfeltételét 
a fo rradalom  előtti 28,4 % -kal szem ben a lakosság 93,5 % -a sa já títo tta  el. A 7 osz
tályos általánost, és annál m agasabb iskolát 84.5 m illió em ber végezte el, ami azt 
jelenti, hogy az ak tív  dolgozó lakosság 56,4 n/0-a  általános, közép vagy főiskolai vég
zettséggel rendelkezik. Jelenleg  m integy 9 m illió dolgozó tanu l esti és levelező tago
zatokon, 14 m illió vesz részt szakm ai alap - vagy továbbképzésben. 2 m illióan lá togat  
gatják  a k u ltú ra  esti egyetem eit. A szovjet könyv táraknak  100 m illió beiratkozott 
olvasója van, művelődési intézm ények és társadalm i szervezetek m űvészeti csoport
ja iban  95 m illióan tanulm ányozzák ak tívan  a különböző m űvészeteket.

A szovjet     ku ltú rá lis    fejlődés    azt     m utatja ,    hogy    döntő   lépés   tö rtén t   a   dolgozó   em 
berek    ku ltú rá lis    elzártságának,   elidegenültségének   leküzdése   ú tjá n .    Az    e lsajátítás
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rendk ívü li m éreteiben kifejeződő töm egaktiv itás m elle tt elsősorban annak  je lentősé
gét, kell hangsúlyoznunk, hogy a dolgozó töm egek ebben a  fo lyam atban ta rta lm ilag  
a k u ltú ra  igazi értékeit sa já títjá k  el, a klasszikus örökséget, a  szocialista k u ltú ra  és 
a külföld korszerű, hum anista  alkotásait. A folyam at eredm ényeként fokozatosan 
csökken a társadalom  ku ltú rá lis  haladása és a  dolgozó töm egek ku ltú rá lis  technikai 
színvonala közötti szakadás, az egyes dolgozó em ber m űveltsége egyre inkább  követi 
a k u ltú ra  általános fejlődését, m inden dolgozó em ber részesülhet a  ku ltú rá lis  fejlő
dés eredm ényeiben.

Az e lsa já títás új lehetőségei és form ái egyrészről, a  k u ltú ra  új ta rta lm i jegyei 
m ásrészről azt eredm ényezik, hogy a szocialista k u ltú ra  értékei egyre ak tívabb  h a 
tást gyakorolnak a dolgozó em berek m indennapi tevékenységére: term elő m unkájára, 
közéleti-politikai tevékenységére, szabadidejének eltöltésére, személyes kapcso la ta ira , 
egész életm ódjára. A k u ltú ra  és a  töm egek közötti ellentm ondás, am elyet a  burzsoá 
teoretikusok arisz tokratikus koncepciói olyan nagy előszeretettel abszolutizálnak 
valam ilyen örök antagonizm ussá, a szocializm us ta la ján , a szovjet tapasztalatok 
a lap ján  úgy oldódik meg, hogy a  dolgozók egyre szélesebb rétegei nem csak befogad
ják , hanem  m indennapi tevékenységükben m ind ak tívabban  fel is haszná lják  a k u l
tú ra  értékeit, a m egoldás iránya tehát: a  töm egek k u ltú rá ja  m unkában, m agata rtás
ban, életm ódban. Ezzel eddig elképzelhetetlen  perspektívák  ny ílnak  m eg a k u ltú ra  
társadalm i szerepe elő tt is. Ha a k u ltú ra  nem  csupán priv ilegizált in te llek tuellek  
szűk rétegének szubjek tív  tevékenységében nyer életet, hanem  m ind szélesebb dol
gozó töm egek m indennapi m unkájában , akkor érdekeik  m egvalósításának, a tá rsa 

dalm i haladás m eggyorsításának egyre hatékonyabb és jelentősebb tényezőjévé v á 
lik. Nem kevésbé fontos e tapasz ta la t m ásik aspektusa sem, az ugyanis, hogy a  k u l
tú ra  ak tív  e lsa já títása  a dolgozó töm egek á lta l nem  lehetséges a társadalm i á ta la 
k ító  tevékenységtől elszigetelve, m ert annak  szükségletei ösztönzik ezt a folyam atot, 
és az alkalm azás képessége, am i a k u ltú rán ak  az ism ereteknél nem  kevésbé fontos 
eleme, csak a gyakorlat fo lyam atában sa já títh a tó  el. A dolgozók ku ltú rá lis  felem elése 
teh á t nem  valam i steril „kultúrális-felv ilágosító”, elvont pedagógiai m unka eredm é
nyeként valósulhat meg, hanem  az osztályharcba, a szocialista építés politikai, te rm e
lési ku ltú rá lis  fe ladata inak  m egoldásába való ak tív  bekapcsolódásuk révén.

A szocializmus társadalm i, politikai körülm ényei lehetővé és szükségessé teszik, 
hogy a  dolgozó em ber nem csak a ku ltú rá lis  értékek  passzív fogyasztói, hanem  ak tív  
felhasználója legyen, óntevékenyen-kritikusan  választva ki azokat az ism ereteket, 
am elyek tevékenységének eredm ényességét leghatékonyabban m ozdíthatják  elő.

Fenti folyam atok eredm ényeként k ibontakozik a k u ltú ra  és a dolgozó em ber kap 
csolatának, kölcsönhatásának egy további új o ldala is. A ku ltú rá lis, technikai szín
vonal általános em elkedése, az ak tív  term elési-közéleti tevékenység során szerzett 
tapasztalatok, a szabad idő növelése és a  term elési-technikai feltéte lek  fejlődése kö
vetkeztében a dolgozó lakosság egyre növekvő része kapcsolódik be ak tívan  a k u ltú ra  
továbbfejlesztésébe, a ku ltú rá lis  értekek  alko tásaiba is. A SZU népgazdaságában fog
lalkoztato tt szakem berek szám a 1941. és 1966. között 2,4 m illió főről 7,7 m illióra 
em elkedett. K ülönösen erő teljes volt a szakem berek kiképzésének és m unkába á llí
tásának       ü tem e    az    utóbbi     évtizedben.    Az     összes     szakem berek     37,6 %  - a 30 éven,
72,4 % -a pedig 40 éven aluli. R endkívüli ü tem ben növekszik a  tudom ányos ku ta tó  
m unkával foglalkozó dolgozók száma. Míg 1914-ben a m ai SZU terü le tén  összesen 
11,6   ezer   tudom ányos   ku ta tó    dolgozott,   addig    1966-ban    712,4   ezer,   s   szám uk   csak   1960.
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és 1967. között több m in t kétszszeresére em elkedett A term elő üzem ekben 1966-ban 
több m int 4 m illió ésszerűsítési javaslato t nyú jto ttak  be a dolgozók, s ebből 2,8 
m illiót bevezettek.

A SZU ku ltú rá lis fejlődésének tapasztalata i egyértelm űen tanúsítják , hogy a ku l
tú ra  és a dolgozó töm egek elidegenültségének leküzdésére döntő lépések tö rtén tek  a 
szocialista ku ltú rá lis  forradalom  során A dolgozók érdeklődése, látóköre, szellemi 
szükségletei, ku ltú rá lis  ak tiv itása  nagy fejlődésen m ent keresztü l az elm últ 50. év b en. 
Ennek a fejlődésnek az a lap já t a k iindulópontját azok a társadalm i, politikai viszo- 
nyok képezték, am elyeket a NOSZF hozott létre. Csak a szocialista társadalm i viszo

nyok ta la ján  vált lehetővé a ku ltú rá lis  értékek  m inden dolgozó szám ára hozzá
férhető tétele, az aktív  társadalom  alak ító  tevékenységbe, a k u ltú ra  ak tív  e l
sa játításába   és   továbbfejlesztésébe   való   bekapcsolódási    lehetőségének     a    biztosítása.

A szocialista ku ltú rá lis  forradalom  a SZU-ban még nem  fejeződött be. A NOSZF 
álta l m egnyito tt lehetőségek realizálása és a m egindult folyam atok kiteljesedése még 
folyam atban van, és számos m ás tá rsadalm i problém a m egoldásával függ össze. De 
h a  a  fejlődés mai prob lém áinak  m egoldása még további k ita rtó  m unkát, a konkrét 
u tak  és form ák tü relm etlen  keresését, é s k ipróbálását is igényli, m a 50 év m últán  
m ár te ljes világosággal rajzolódnak ki azok a tendenciák, am elyek a kom m unista 
társadalom  új típusú ku ltú rá lis  haladását jellem zik, a személyiség sokoldalú fejlődé
sét igénylik és teszik lehetővé, az em ber szellemi szabadságának kibontakozását 
eredm ényezik. Ezek a tendenciák  először a NOSZF eredm ényeként és annak  ta laján  
lé tre jö tt szovjet ku ltú ráb an  je len tek  meg. előlegezve a nem zetközi m éretekben k i
bontakozó szocialista k u ltú ra  néhány  általános vonását.

Most, am ikor a NOSZF. 50. évforduló jának  előestéjén a félévszázados fejlődés 
eredm ényeinek sokoldalú értékelése folyik, a m arxizm us-leninizm us igazságának és 
mélyen hum anista  lényegének történelm i igazolását nyú jtják  azok a tapasztalatok, 
am elyek azt m uta tják , hogy az em ber szellemi felszabadulása, az em beriség ku ltú - 
Iis haladásának  új korszaka felé is az Orosz O któber ny ito tta meg az utat.
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