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A MAGYAR FORRADALMI IFJŰMÜNKÁS 

SZÖVETSÉG 
(Az Országos Ideiglenes Bizottság vitaindító ~íeve$e§ 

Kedves Barátaink*? 
A Magyar Forradalmi Ifjúmunkás Szövetség- Országos 

Ideiglenes Intéző Bizottsága az október 23-át követő napokban 
felhívással fordult a magyar, munkásfiatalokhoz. A felhívásra 
egymás után alakultak a szövetség helyi szervezetei. Mind töb* 
ben érdeklődnek az ifjúmunkások új, forradalmi szervezetének 
programjáról, céljairól. Ifjúmunkás társaink gyakran a leg«t 
alapvetőbb politikai kérdésekben sem egységesek, ami befolyás 
solja a gyakorlati munkát, szétforgácsolja az ifjúmunkások 
erejét. 

Ezért az Országos Ideiglenes Intéző Bizottság vitára bo-* 
csatja az alábbi tervezetet, hogy minden ifjúmunkás meg-* 
ismerje céljainkat és egységes álláspontra jussunk néhány fon* 
tos kérdésbe*; 

L 
Fiatalok! 
Harcokban született szövetségünket azoknak az ifjúmun

kásoknak az akarata hozta létre, akiket október 23-án hosszú 
esztendők felgyülemlett elkeseredése vitt az utcára. 

Azok a munkásfiatalok rakták le szövetségünk alapjait, 
akik a dolgozó néptől idegen, bürokratikus gazdasági és poli
tikai vezetés súlyos vétkei miatt mély felháborodással szembe
fordultak a Rákosi—Gerő klikkel, a szocialista demokratizmus 
kibontakozását akadályozó, népellenes erőkkel, de mindvégig 
hűek maradtak a szocializmus eszméihez. 
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Kedves Barátaink! 

Ti jól tudjátok, milyen volt a munkásfiatalok helyzete az 
elmúlt esztendőkben. A saját bőrötökön ereztétek, mit jelent az 
alacsony kereset, a rideg, bürokratikus bánásmód. Sok ezer 
fiatal az iskola elvégzése után nem kapott munkát, vagy éppen 
gyenge szakképzettsége miatt volt kénytelen más kereset után 
nézni. A'házasodás előtt szinte legyőzhetetlen akadály volt, 
hogy nem jutottunk lakáshoz, nem kaptunk anyagi támogatóst 
a családi élet megalapozásához, ehelyett a 4%-os gyermek-
telenségi adót is fizetnünk kellett. Nem voltak sokkal jobb 
helyzetben a fiatal értelmiségiek sem. Többségük nagy tervek
kel, nemes célokkal indult az életnek, de csak kevesek számára 
nyílt lehetőség képességeiknek megfelelő alkotó 'munkára. 

Ez ellen a tűrhetetlen helyzet ellen emelték fel tiltakozó 
szavukat a munkásfiatalok! Ezért tekintjük elsőrendű hivatá
sunknak, hogy mindenkor határozottan képviseljük az ifjúmun
kások érdekeit, jogos követeléseit, harcolva életkörülményeik 
javításáért. 

Mi munkásfiatalok nem a szocializmus ellen, hanem azért 
harcoltunk és harcolunk, hogy megtisztítsuk a szocializmus esz
méjét attól a szennytől, amelyet a népektől elszakadt vezetők 
ejtettek rajta. Nem engedjük ki kezünkből az üzemeket, ellen
kezőleg azt akarjuk, hogy a munkástanácsok a munkás-önigaz
gatás útján valóban sajátunkká váljanak. 

Nem mondunk le a munkásosztály hatalmáról! Ellenkezőleg 
azért harcolunk, hogy államunk igazán a munkások és a parasz
tok hatalma legyen, amely a XX. század minden nagyszerű 
vívmányát azok számára gyümölcsözteti, akik a javakat létre
hozták: a dolgozó nép javára. 

A szocializmus útját választjuk tehát, amelynek vívmá
nyait készek vagyunk, ha kell, életünk árán is megvédeni. Mert 
csak így seperhetjük el a múlt minden bűnét és tehetjük egyre 
szebbé az ifjúmunkások életét. Mi, munkásfiatalok, minden 
szolgai másolást ellenzünk, amely a múltban semmibe vette 
népünk dicső hagyományait, sajátos viszonyainkat. A nemzeti 
érzés táplálta követeléseinket, ezért harcoltunk március 15-e 
megünnepléséért, a Kossuth-címerért, a magyar katonai egyen
ruháért. Szentnek tartjuk hazánk függetlenségét, ezért azt kí
vánjuk, hogy viszonyunk a Szovjetunióval a teljes egyenjogú
ság és szuverenitás alapján rendeződjék. A munkás-paraszt 
hatalom a belső rend megszilárdulásával kezdjen tárgyalást 
a szovjet csapatok visszavonásáról. Az elmúlt hetek min-
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denkit meggyőzhettek arról, hogy a magyar ifjúmunkások 
forrón szeretik hazájukat, s ha kell, áldozatokra is képesek érte. 
A Magyar Forradalmi Ifjúmunkás Szövetség a nemzeti követe
léseket magáénak vallja, s olyan ifjúságot nevel, amelynek 
szívét a hazaszeretet fűti. 

De nem engedhetjük, hogy bárki is visszaéljen a hazafiság 
igaz érzésével. 

Mi, munkásfiatalok, a legélesebben elhatároljuk magunkat 
azoktól a szájhősöktől, akik hazafias és munkás jelszavak mögé 
bújva a népi hatalom megdöntésére uszítanak. „Kinek a hon 
mindig az ajkán van, nincsen annak, soha sincs szívében!" A mi 
hazaszeretetünkhöz hozzátartozik, azzal teljesen összeforr nem** 
csak nemzeti múltunk megbecsülése, hanem a munkásosztály 
és a munkásifjúság hősi harca az elnyomók, a kizsákmányolók, 
a fasiszták ellen bárhol-a világon. 

Nem igaz hazafi — bárhogy is hangoztatja —, aki a mun
kásosztály nemzetközi összefogása ellen uszít, aki kezet emel a 
munkásmozgalomra. 

Ezekkel mi nem értünk egyet! A Magyar Forradalmi Ifjú
munkás Szövetség együtt kíván működni minden olyan nemzete 
közi és nemzeti ifjúsági szövetséggel, mely a béke, a nemzeti 
haladás, az ifjúság jogainak, érdekeinek védelméért száll síkra, 

A munkásifjúságot is mélységesen felháborították az el
múlt évek súlyos törvénytelenségei. 

Ellenkezett a mimkásif júság igazságérzetével a demokra
tikus jogok megnyirbálása, az, hogy az ifjúmunkások tömegei
nek nem volt semmi beleszólásuk az üzemek vezetésébe. Szö
vetségünk mint a munkásifjúság képviseleti szervezete har
colni fog az ország gazdasági, politikai és társadalmi életének 
demokratizálásáért. Ugyanakkor világosan megmondjuk: az 
ifjúmunkások jogos követeléseitől, valóságos érdekeitől el kell 
választani az ellenforradalmárok céljait és jelszavait. A kemény 
tél küszöbén újra és újra elhangzó sztrájkba szólítás, a fegyve
res provokációk, terrorakciók, a karhatalmi alakulatok ellen in
tézett támadások nyilvánvalóan nem a dolgozó nép, a munkás-
iijáság érdekeit szolgálták. 

Sok úgynevezett „szabadságharcos", aki az októberi napok
ban a Szózat szavait hangoztatta: „Hazádnak rendületlenül, légy 
híve óh magyar . . . itt élned, s halnod k e l l . . . " — elhagyta az 
országot és erre buzdított sok becsületes, jószándékú ifjúmun
kást, Mi nem akarjuk elhagyni hazánkat, otthonunkat. 
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Itt akarunk élni, szülőföldünkön akarunk boldogan élni, 
dolgozni! Nem engedjük elpusztulni nemzeti értékeinket, nem 
hagyjuk elsorvadni hazánk erejét. Azt akarjuk, hogy Buda^ 
pestet ismét szépségéért csodálják az idesereglő külföldiek, hogy 
a magyar ipar újra méltó legyen régi hírnevéhez. Békés életet, 
nyugalmat, rendet akarunk! Olyan munkáshatalmat, amely 
meghallja és megvalósítja jogos követeléseinket, amelynél a 
szavak mindig egybeesnek a tettekkel és amely megvédi hátaid 
munkát minden ellenséges kísérlettel szemben. 

A Magyar Forradalmi Ifjúmunkás Szövetség ezért segíti a 
•Bead, a nyugalom, a törvényesség helyreállítását, 

I I . 

A magyar ifjúmunkás mozgalom több mint félévszázados 
múltra tekint vissza. Amióta az ipar fejlődésével hazánkban 
kialakult a munkásosztály, a munkásifjúságnak mindig volt 
önálló szervezete. Volt 1919-ben, volt a Horthy-rendszer idején 
és az 1945 utáni esztendőkben is. Súlyos hibának tartjuk, hogy 
az elmúlt években elsorvasztották az önálló ifjúmunkás moz
galmat. A munkásifjúság érdekvédelme, érdeklődésének kielé
gítése, társadalmi szerepének betöltése megköveteli, hogy ön
álló szervezettel rendelkezzék. 

Szövetségünk az ifjúmunkások, ipari tanulók, műszaki ér
telmiségiek, a kereskedelem és a hivatalok ifjú dolgozóinak 
szervezete. 

önálló szervezet abban az értelemben is, hogy független a 
pártoktól és a kormánytól. Támogat minden olyan intézkedést, 
mely a munkás-paraszt hatalmat, hazánk szocialista fejlődését, 
a nemzet összérdekeit szolgálja — ugyanakkor fenntartja magá
nak a jogot, hogy javaslatokkai éljen és fellépjen minden olyan 
intézkedés ellen, mely sérti a munkásifjúság érdekeit. 

Munkánkban támaszkodunk a szakszervezetekre, a magyar 
munkásmozgalom harcos és nagy múltú szervezeteire. Bár szö
vetségünk függetlenül működik a szakszervezetektől is, fel
ajánlja segítségét a munkásosztály érdekeiért vívott harcukban. 
Egyben kérjük támogatásukat szövetségünk működéséhez, az 
ifjúmunkások jogos kívánságainak teljesítéséhez. 

Üdvözöljük október 23-a szülötteit: az üzemi munkástaná
csokat. Tőlük várjuk, hogy az ifjúmunkások sok gondja, fájó 
sérelme megoldást nyerjen. Ezért feltétlenül szükségesnek tart* 
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juk, hogy a munkásfiatalok mindenütt megfelelő arányban 
helyet kapjanak az üzemi munkástanácsban. Kérjük a mun
kástanácsokat, bátran támaszkodjanak az ifjúmunkások lelkese
désére, tettvágyára, az üzemek gazdasági nehézségeinek leküz-i 
désében. 

III. 

Mi nem elégszünk meg azzal, hogy elkönyveljük: „az if jú-̂  
ságé a jövő", hanem lelkes és lelkesítő tettekre, kezdeménye"-
zésre és lendületre buzdítjuk a fiatalokat: tettekre, termékeny 
vitákra. 

Ismerjük hazánk nehéz gazdasági helyzetét, jól tudjuk: 
nem lehet minden követelésünket máról holnapra megvalósít 
tani, ezért a Magyar Forradalmi Ifjúmunkás Szövetség közre
működik minden olyan akcióban, amely az ország rendjének 
helyreállítását, a szocializmus építését segíti. Ennek érdekében 
kezdeményeztük az „Űjra szép lesz Budapest" mozgalmat, se
gítünk a bányák súlyos problémáinak megoldásában. Ugyan-^ 
akkor kijelentjük: szövetségünk legfőbb célkitűzése, hogy 
képviselje a munkásifjúság érdekeit, harcoljon az ifjúmunkások 
élet- és munkakörülményeinek megjavításáért. Ezért: 

1. Könnyíteni kívánunk a házasulandó ifjúmunkások lakás
gondjain. Azt akarjuk, hogy végre megvalósuljon az ifjúság 
régi követelése, és az új lakások 20%-át a fiatal házasok kap
ják. Ennek elosztását és ennek ellenőrzését bízzák az ifjúsági 
szervezetekre. Bizottságaink társadalmi erővel is segítsék a 
lakóházak és lakótelepek építését. 

2. A fiatal házasok kapjanak hosszú lejáratú kölcsönt, 
amely átsegíti őket a kezdeti nehézségeken. 

• 3. Javasoljuk a kormánynak, hogy a fiatal házasok egy 
gyerek után is kapjanak családi pótlékot. 

4. A munkástanácsok vessenek véget annak a helyzetnek, 
hogy a kezdő szakmunkásokat gyakran a legrosszabb munkára 
osztják be. Szükségesnek tartjuk, hogy a fiatal szakmunkások 
(ott is, ahol a normát a munkástanács fenntartja) időbérben dol
gozzanak. Az üzemek bérrendezésének meghatározásánál szün
tessék meg a fiatalokat különösen sértő rendelkezéseket. 

5. Fenntartjuk azt a régi követelésünket is, hogy szüntessék 
meg a 18 éven aluliak éjszakai munkáját. 

6. A Magyar. Forradalmi Ifjúmunkás Szövetség képviselőit 
vonják be az iparitanuló-képzés új rendszerének kidolgozá-
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sába. Az iparitanuló-képzést a jövőben adják vissza az üzemek
nek, ahol a munkástanácsok biztosítják majd a szakmai isme-í 
retek jobb elsajátítását, gondoskodnak a tanulóévek utáni biz
tos elhelyezkedésről. 

7. A jelenlegi munkásszállások helyett olyan ifjúmunkás 
otthonok létrehozásáért szállunk síkra, amelyek rendjükkel, 
berendezésükkel, baráti közösségükkel pótolják a családi tűzhely 
melegét, 

8. Az üzemi szervezetek a szakszervezetek támogatásával 
állítsák össze és terjesszék a munkástanács elé az ifjúmunkások 
élet- és munkakörülményeinek javítására vonatkozó helyi ja
vaslatokat, követeléseket, 

9. Magunkénak valljuk a fiatal értelmiségiek régi követe
léseit, hogy a képesítést igénylő állásokat kössék megfelelő is
kolai végzettséghez. Lehetőséget kívánunk teremteni az ifjú
munkásoknak és a fiatal műszaki értelmiségieknek egyaránt, 
hogy külföldi tanulmányutakra mehessenek. 

IV. 

A Magyar Forradalmi Ifjúmunkás Szövetséget minden 
munkásfiatal kedvelt szervezetévé akarjuk tenni, ahol teret kap 
az ifjúmunkások kezdeményezése, ahol kedve és érdeklődése 
szerint töltheti el minden dolgozó fiatal a szabadidejét. Olyan 
szervezetet akarunk, amely őszinte, bátor, szókimondó ifjúságot 
nevel. S ennek a fiatalságnak ajkán nem elkoptatott jelszó: 
„Hűség a néphez", hanem mélységes igazság, gazdag lelki tar
talom, amelyre ifjonti lángolással felteszi értelmének, izmos 
karjának munkáját, szíve minden dobbanását: egész életét. 

Az Ifjúmunkás Szövetség szervezeteinek vezető helyet kell 
kapniuk az üzemi klubokban, művelődési otthonokban vagy 
önálló ifjúsági házakban. Az ifjúmunkások kulturális életét az 
igényeknek megfelelően a legváltozatosabban akarjuk fejlesz
teni. Ahol énekkarokat, színjátszó csoportokat, tánccsoportokat 
akarnak létrehozni, ott elsősorban a szakszervezetektől várjuk 
ehhez a megfelelő segítséget. Szeretnénk elérni, hogy a szín
házak és a filmszínházak előadásaira kedvezményes árú jegye
ket kapjanak az ifjúmunkások (esetleg külön ifjúsági előadáso
kat tartsanak). 

Együttműködve a szakszervezetekkel, sokoldalú lehetőséget 
kívánunk biztosítani a sportkedvelő magyar ifjúmunkásoknak. 
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Vezető szerepet kell biztosítani az ü2emi sportéletben szövetsé* 
günk üzemi szervezeteinek. 

Széleskörű természetbarát mozgalom kialakítását tervezi 
zük, hogy minél több munkásifjú ismerhesse meg hazánk leg-* 
szebb tájait, természeti szépségeit, történelmi nevezetességeik 
A nyár folyamán sok ezer ifjúmunkás táborozását szervezzük 
meg. Joggal várjuk, hogy e nemes mozgalom érdekében termé-* 
szétjáró csoportjaink 50%-os vasúti kedvezményben részesüld 
jenek. 

Ki akarjuk elégíteni az ifjúmunkások nagyarányú teehní-í 
kai érdeklődését is. Motoros, rádiós, modellező és egyéb szak-* 
körök megalakítására szólítjuk fel szövetségünk tagjait. Kérjük 
a Szabadságharcos Szövetségets támogassa kezdeményezésünket* 

Í3 
Szövetségünkben helye van minden becsületes munkás

fiatalnak, aki egyetért programunkkal. A Magyar Forradalmi 
Ifjúmunkás Szövetségnek mindenütt, ahol ifjúmunkások és dol-* 
gozó fiatalok élnek, lehetnek és kell is, hogy legyenek szerve-
zetei: üzemekben, intézményekben, hivatalokban, városokban és 
budapesti kerületekben. Szövetségünk demokratikus elveken 
épül fel. A vezetőségek megválasztásáig Budapesten, a megyék
ben és a kerületekben ideiglenes intéző bizottságok működnek, 
az alapszervezeteket ideiglenes vezetőségek vezetik. A létrejövő 
szervezetek az ideiglenes bizottságok által kiadott működési 
engedélyek alapján kezdhetik meg tevékenységüket. 

A Magyar Forradalmi Ifjúmunkás Szövetség soraiba hív 
minden becsületes, jószándékú munkásfiatalt, fiatal értelmisé
git, lányt és fiút pártállásra való tekintet nélkül, aki egyetért 
célkitűzéseivel és részt kíván venni munkájában. 

Várunk minden jószándékú felkelő ifjúmunkást, aki tiszta 
célokért küzdött. Melye van közöttünk azoknak a volt DISZ-
tagoknak, akik egyetértenek programunkkal. A Magyar Forra
dalmi Ifjúmunkás Szövetség tagjainak öntevékenységére, ötle
tességére, kezdeményező készségére épít. Nálunk nincsenek 
nagy számban fizetett funkcionáriusok. A régi ifjúmunkás szer
vezeteknek azt a hagyományát valljuk magunkénak, hogy a ve
zetők a fiatalokkal együtt, velük összeforrva dolgozzanak a szer
vezetekben. 

Az Ifjúmunkás Szövetség így lesz a magyar munkásifjúság 
kedvelt és megbecsült szervezete. 
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A Magyar Forradalmi Ifjúmunkás Szövetség együtt kíván 
működni a tanulóifjúság, a parasztifjúság szervezeteivel nagy-
nemzeti céljaink megvalósításáért. 

Kedves Barátaink! 
Olyan szervezetet akarunk, amely a Ti véleményetek, el-* 

képzeléseitek szerint épül fel és működik. Ezért kérjük, vitass 
sátok meg a fentieket, küldjétek el hozzánk észrevételeiteké^ 
javaslataitokat. 

A szövetség minden új tagját szeretette! üdvözli a 

Magyar Forradalmi Ifjúmunkás Szövetség 
Országos Ideiglenes Intéző Bizottsága 
(Budapest, VI-- Dózsa György út 84/i>) 
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siadja: a Magyar Forradalmi Ifjúmunkás Szövetség Országos Ideiglenes Intéző Bizottsága 
1-565429 Athen3B.au* (-F.v- Soproni Béla) 

•^\j^BtA^>Sh)AOSS 

http://Athen3B.au*

