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INTÉZKEDÉSE

az 1918-as polgári demokratikus forradalom győzelmének,
KMP megalakulásának és a Magyar Tanácsköztársaság kikiáltásának 70. évfordulója 

megünneplésével kapcsolatos
oktatási-, közművelődési-, tömegsport- és sajtó feladatokról

Budapest, 1988. július 1-jén

A hetven évvel ezelőtt, 1918-19-ben lezajlott forradalmi események egymással szoro

san összefüggő, a forradalom menetében egységes folyamatot alkotó sorsfordulói törté

nelmünknek. Az események méltó megünneplésére - a Magyar Szocialista Munkáspárt 

Belügyminisztériumi Végrehajtó Bizottsága 1988. május 18-ai állásfoglalásában megfo

galmazottak figyelembevételével - kiadom az alábbi

intézkedést:

1. A Belügyminisztérium és szervei közművelődési bizottságai, a művelődési házak, ott

honok és ifjúsági klubok az 1988. november és 1989. március közötti időszakban:

a) az 1918-as októberi polgári demokratikus forradalom, a Kommunisták Magyarorszá

gi Pártja megalakulása, a Magyar Tanácsköztársaság hét évtizeddel ezelőtti esemé

nyeit köszöntsék helyi kiállításokkal, dekorációval, megemlékezésekkel;

b) mozgósítsák a személyi állományt a BM Központi Könyvtár által meghirdetett tör-

ténelmi vetélkedő sorozaton és az irodalmi pályázaton való részvételre; 
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c) szervezzenek látogatást a Magyar Munkásmozgalmi Múzeum és a KMP Emlékmú

zeum új állandó kiállításának megtekintésére;

d) e korszakot megelevenítő filmek vetítésével bővítsék a személyi állomány történelmi 

ismereteit;

e) a testnevelési és sportbizottságokkal, sportvezetőségekkel együttműködve szervezze

nek közművelődési programmal egybekötött tömegsport-rendezvényeket, versenye

ket, túrákat, kirándulásokat;

f) az egykori vöröskatonák emlékének ápolása, megőrzése érdekében koszorúzzák meg 

sírjaikat, látogassák emlékhelyeiket.

2. Az MSZMP BM Oktatási Igazgatósága a Vörös Csillag Érdemrenddel kitüntetett Rendőr

tiszti Főiskolával és a BM Tudományszervezési Osztállyal 1989. februárban tudományos 

ülést szervez a KMP megalakulásának és a Tanácsköztársaság kikiáltásának történelmi je

lentőségéről. A BM IV/lI. Csoportfőnökség szerveinek és a belügyi tanintézeteknek a kép

viselői vegyenek részt a tudományos ülésen. Az ülés anyagát a BM Könyvkiadó 1989. IV. 

negyedévében jelentesse meg.

3. A belügyi közép- és alapfokú tanintézetek:

a) marxizmus-leninizmus tanszékeinek (szakcsoportjainak) tanárai és az osztályfőnökök 

a tanórákon, az osztályfőnöki órákon, illetve a szakköri foglalkozásokon kiemelten 

foglalkozzanak az évfordulós eseményekkel;

b) szervezzenek a hallgatóknak tanulmányi kirándulást, amelynek keretében történelmi 

emlékhelyeket, múzeumokat tekintsenek meg;

c) a Szombathelyi BM Rendőrtiszthelyettes-képző Iskola hirdessen a marxizmus-leni

nizmus tantárgyból tanulmányi vetélkedőt a rendőrtiszthelyettes-képző iskolák hall

gatói részére;

d) a BM Továbbképző és Módszertani Intézet hirdessen „Vörös Őrség” címmel lövész 

emlékversenyt a tanintézetek hallgatói részére kispuska és pisztoly versenyszámokkal.
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4. A BM Művelődési Ház:

a) jelentessen meg az időszak művelődéspolitikai értékeit feldolgozó, illetve program

ajánlatokat tartalmazó kiadványt;

b) 1988. IV. negyedévében dokumentum kiállítással emlékezzen meg az évfordulóról, 

amelyet 1989. március 21-e tiszteletére kibővített kiállítássá alakítsanak át;

c) a BM Központi Könyvtár „A forradalom vezérkarában" címmel hirdessen többfor

dulós történelmi vetélkedőt. A feladványokat 1988 novemberétől 1989 márciusáig 

a Képes Műsor és a Magyar Rendőr jelentesse meg;

d) a BM Központi Könyvtár,,... most ébredsz frissen és fiatalon forradalom ..." címmel 

hirdessen irodalmi pályázatot. A pályaművekben feleleveníthetik a Tanácsköztársa

ság időszakáról szóló emlékeket, a helyi kutatómunka eredményeit.

5. A Belügyi Szemle és a Magyar Rendőr szerkesztősége:

. a) népünk forradalmi hagyományainak megismertetésével, tervszerű sajtómunkával já

ruljon hozzá a nemzeti tudat, a szocialista hazafiság és a proletár internacionalizmus 

erősítéséhez, a hetven esztendeje lezajlott forradalmi eseményekről történő megemlé

kezésekhez, az évfordulók megünnepléséhez;

b) sokrétűen, színesen, de elméleti igényességgel - műfaji sajátosságaik szerint - foglal

kozzanak újkori történelmünk sorsfordulóival. A forradalmi folyamat egységét kiemel

ve mutassák be: az 1918-as októberi polgári demokratikus (őszirózsás) forradalom sze

repét, a Kommunisták Magyarországi Pártja, az új típusú, lenini párt megalakulásának 

körülményeit, a párt programját, a munkásegység megteremtését, a magyarországi 

Tanácsköztársaság létrejöttének nemzetközi jelentőségét, a proletárhatalom intézke

déseit;

c) a Belügyi Szemle szerkesztősége kérje fel az MSZMP Párttörténeti Intézetének egyik 

vezető kutatóját az évfordulós történelmi események tudományos igényű méltatására;

d) a Magyar Rendőr tájékoztasson az ünnepi évfordulókkal kapcsolatos országos és 

belügyi rendezvényekről, pártrendezvényekről, az MSZMP Belügyminisztériumi
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Bizottság Oktatási Igazgatósága, a VCSÉK Rendőrtiszti Főiskola és a BM Tu

dományszervezési Osztály szervezésében sorra kerülő tudományos ülésről.

6. A Közművelődési, Ifjúsági és Sportosztály koordinálja az intézkedésben felsorolt fel

adatokat.

7. Kérem a belügyi szerveknél működő párt-, KISZ-, szakszervezeti szerveket és szerveze

teket, hogy az intézkedésben foglaltak végrehajtását segítsék.

8. Ez az intézkedés a kiadása napján lép hatályba, rendelkezéseit az érintett személyi 

állománnyal ismertetni kell.

VÁRY MIKLÓS r.ezredes s.k. 
csoportfőnök

Készült: 215 példányban

Felterjesztve: miniszter elvtársnak, 
államtitkár elvtársnak, 
miniszterhelyettes elvtársaknak

Kapják: elosztó szerint

ÁBTL - 4.2 - 13 - 7 - 5/1988 /4


