
formán meg kell védeni п Dimán és Triesztben. A dmiaí dllmnok 
csuk ebben az esetben tódnak független államkéiit együttműködni 
má$ országokkal.* • 

Más ẑavakkjail ez aiztt jelenti: a dunai áüanick mean tűr'k töfthé, sem 
Trieszttel, mégkevésbé a Dttinán, h o i g y idegen érdekeket, 'imiperiiaüsita hata'limi 
1?örekvésiejset ckeOjeniek a demokratfeus kisállamok közé'és ugyanúgy, пш^Мш-
solinii tette, amikor Magy arors-zá go* Tneszttó ásarcitva, csiaitlós&'i sorába kény
szerítene, most az egyi-ЈЦ, vagy másik dunai á l l a m o t ugyiauuezekkel az eszik Q-
zökkei és -ugyanilyen körülmények között anra ilaas-zaiáujáik fel. hogy megbontsa 
•a dunai áítlamok szoros ogytittiinűködését és a foékétleniség telítésévé elősegítse 
az. idegen imperjaCista (liörekvésiek megya.jóstói$ét. A dunai1 kérdést ш érdekelt 
aSjanijQk miagufc akarják rendezni úgy, ahogyan az е г & к е ^ ш е к fegfctóain meg-
leuel, A béke és biztonsiág szempontjai aizt követeük, I h o g y a szövetségesek 
ijecsak ne wejhezítisék meg a dunai £•{<:antiknak ezit a z együttm-űködásét, hanem 
^egfíísék éüQ -asot, iveim .$za(biad, hogy 'terephez jussanak a Doináii azok az? erö'k, 
ameliyek a.Jiarmadik (háborúira uszítanak és. el <bo! a s z i & i n p o t ó ó ! ! ' a piuina-
fcrobléma a világbéke problémája, amelynek helyes, vagy tólyteil'.sn niegöjdájsán 
4$. áftl, vasrv bukik a jövimdő feViWés nyugatisa és a d:unarl áíli'.aniiok 'Ш^тфџа» 

A L E N I N I Z M U S L E G H A T A L M A S A B B M Ű V E 

Jrta: Aleks'androy Alekezander 

If. 
A í rocki sták és. l>uharini$tálv elleni harcban Sztálin kiiejtette Lenin 

Hajítását a szocializmus fölépítésének útjairól a SzovjetszöveMgben, az 
w s z á g ^yáriparpsításárós mint az Sz. K. (b) P. vezérfonaláról, a inezö-
Sazdaiság kollektivizálásáról é s a kulákok. mint osztály ^ s z á m o l á s r ó l 
a teljes kpílektiyizálás alapján. Amig a troekisták szerint a közép-
p^rajszt Jriskereskedő és kisbirtokos és ilyenképen lehetetlenség vele 
szöyptégre lépni, a tőkés rend jobboldali visszaállító* megtagadták kis-* 
birtokosi tuiajdotiságaimak szocialista átváltoztatását és a parasztság
nak tftetjrjp áljandp engedmények ppjitikáját h irdet ték /a 1qdák »békés 

:í>e1enKvését« a szocializmusba, ASkfe Sztálini bebizonyította/ hogy; 
»A leniniztiws foltpttejuü a parasztság alapvető tömegeivel való 

szövetség alapján áll, a • középmrasztokkal- való szövetségért küzd. 
De nem akármdyen, Шшт az olyan szövetségért, atmly biztosítja 
a tnimkásosztálv vezető szerepét; megszilárdítja a proletár dikta
túrát és megkönnyíti az osztályok megsemmisítését.« 

A munkásosztály és a parasztság szövetségéről szójó tanítás által 
Vezetve, amely tanítást Sztálin fejlesztett ki és alkalmazott a valóság
ához, a Párt pozdorjává zúzta a trockista-buharinista kihívásokat, a 
parasztságot á kulákság fölszámolásáért folyó harc útjára fordította, a 
kollektivizálás útjára és megvalósította és' megszilárdította a kolhoz
rendszer győzelmét a Szovjetszövetségben. Ily.módon az országon belül 
yégleResen megsemmisültek.a. tőkés rend visszaállításának utolsó for

rásai is! Kz áz Októberi forradom lendületével és ieleutőségóvel 
egyenlő óriást, forradalom nem valósulhatott* vo>a. meg -Sztálin hatal-
srias elméleti munkája nélkül, amely megvilágította harcunk útját'és 
^módszereit,. Sztálini Lenin nyomdokában haladva: kifejlesztette a nemzeti 
kérdés -marxista-leninista fölfogását Ntág 1913-ban jelent .meg híres 

-trmnkája: »A miirxizmws és a nemzeti-gyarmati k é r d é s a m e l y L'Oinn 



legmagasabb elismerését váltotta ki. Következetesen védve Lenin ál* 
láspontját a nemzeti-gyarmati kérdésben és azt tovább fejlesztve Szte-
Ün szétzúzta a nagyorosz sovinizmust és polgári nacionalizmust, rámu
tatott a népek barátságának útjára, mint a proletár forradalom ered
ményére az azelőtt elnyomott nemzetiségek gazdasági és kulturális 
elmaradottsága fölszámolására, Ma a Szovjetszövetség az egyetlen sok-
nemzetű ország a világon, amelyben a nemzetek valóban és nemcsak 
alakilag egyenjogúak, ós ahol valóban virul a népek testvércége. A 
lenin-sztalini nemzeti politika ezen világraszóló győzelmét Sztálinnak a 
nemzeti kérdésre vonatkozó elméleti munkáia készítette elő. 

• 
Az Októberi forradalom tizedik évfordulója alkalmából íródott >Az. 

Októberi forradalom nemzetközi iellege« c. cikkében Sztálin bámulatos 
erővel mutatott rá az Októberi forradalom hatalmas jelentőségére. Az 
Októberi forradalom nemcsak nemzeti keretekre korlátozódó forrada
lom, az mindenekelőtt ч 

^nemzetközi jellegű, világméretű forradalom, mert az emberiség 
történetében mélyreliaiő fordulatot jeletvt a régi tőkés világból az 
új szocialista világba.* t 

Az Októberi forradalom elvileg különbözik az összes előző forra
dalmaktól. Célja nem az. hogy a kizsákmányolás egyik formáját annak 
másik formája váltsa föl hanem a megsemmisítése annak, hogy ember 
az embert bármiként is kizsákmányolja, hogy hatalomra vigye a leg
forradalmibb osztályt és megszervezze az uj osztálynélküli szocialista 
társadalmat. 

Éppen ezért az Októberi forradalom győzelme gyökeres fordulatot 
jelent az emberiség történelmében, gyökeres fordulatot a világ proleta
riátus szabadság mozgalmában, az egész világ kizsákmányolt tömegei
nek életmódjában, kultúrájában és világnézetében. 

»Ez az alapja annak, hogy az Októberi forradalom nemzetközi 
jeUegü világméretű forradalom.* 

»És ez a gfrftkere annak a mély rokonszenvnek, amelyet min
den ország elnyomottjai éreznek az Októberi forradalom iránt, 
amelyben felszabadulásuk zálogát látfák.< 

Az Októberi forradalom áttörte a világ imperializmus frontját é<s a 
föld legnagyobb országában hatalomra vitte a szocialista proletariátust.. 
Az elnyomottak és kizsákmányoltak osztálya az emberiség történelmé
ben először emelkedett uralkodó osztállyá, példájával lelkesítve a világ 
proletárjait, ilyanódon az Októberi forradalom új korszakot nyitott meg, 
a proletár forradalmak korszakát az imoeialízmus oszágalban. Mégsem-. 
misítve a poteári társadalmat, a szocializmus fölépítésének alapját ve
tette mcfcv A szocializmus győzelme a Szovjetszövetségben, a hősi .sztál
inii ötéves tervek ingvalósítása, a népgazdaság hatalmas fölvirágzása a. 
szovjet földön pozdorjává zúzták a régi »elmeie'et«. ho^y aj>roletáriátns ; 

tehetetlen a polgárság nélkül, hoéy a kizsákmányolt tömegek képtele-, 
nek megszervezni az álbm vezetését. 

Az Októberi forradnom nemzetközi jelentőséire abban is áll, hog# 
nemcsak az anyaországokban ingatta meg az imoerializmust. h i n e m a 
gyarmatokon és a függ» országokban is. A proletariátus'nem szabadít-/ 
hatia föl rnacrát, ho^v eeyutNl föl né szabadítaná az elnyomott népeket, 
Az Októberi forradalom kivétel nélkül, fölszabadította a .cárizmus ált^l 
leigázott népeket Az Októberi forradalom jellegzetessége, hosrv a köK 
csönös bizalom és a különböző nemzetiséghez tartozó munkások és* 



parasztok testvéri közeledésének zászlaja alatt hajtotta végre Oroszor
szág népeinek nemzeti fölszabadítását, de nem a nacionalizmus zászlaja 
alatt, hanem a nemzetköziség nevében. 

A pártkongresszusokon tartott beszámolóiban Sztálin a nemzetközi 
helyzet fényes elemzéseit adja és történelmi jóslásokat állít föl, ame
lyeket az események további folyamata mindenben megerősít. 

Az Sz. K (b) P. XVII . kongresszusán a tőkés országok gazdasági 
válságát jellemezve Sztálin kiemelte annak hallatlan hosszú tartamát és 
mélységé tv A gazdasági válság az összes tőkés államokat kivétel nél
kül magával ragadta és összefonódott a mezőgazdasági válsággal, ami 
a mezőgazdaság minden ágának lefokozásához vezetett. Az ipari válság 
a tőkés* rendszer általános válsága föltételei mellett köt ki, amikor a 
tőkés rendszer mindenütt elvesztette azt az erőt, amivel áz első világ
háborúig és az Októberi forradalomig rendelkezett, amikor vele párhu
zamosan egy új, magasabb gazdasági rendszer fejlődött ki. Sztálin rá
mutatott arra, hogy a tőkés országok gyáripara 1933-ban már szemmel 
láthatóan túlhaladta a válság legmélyebb pontját és sikerült neki a mun
kások, farmerek, parasztok, gyarmatok és gazdaságilag gyönge orszá

gok rovására megkönnyíteni á gyáripar helyzetét. Elkezdődött az átme
net a válság legmélyebb pontjától a depresszióba, de nem 

^közönséges, hanem különös fajtájú depresszióban, amely nem ve
zet az iparnak újabb föllendüléséhez és fölvirágzásához, de nem is 
veti vissza azt az ipart annak legmélyebb sülyedésl pontjára.* 

Ezt az elemzést az Sz. K. (b) P. XVII . éis XVIII . kongresszusa kö
zött eltett évek eseményei mindenben megerősítették. 1939 márciusában 
a XVIII . kongresszuson tartott beszámolójában Sztálin rámutatott arra* 
hogy a tőkés országok ^iparának bizonyos fölélénkulése semmiféle vi
rágzásba nem ment át. Ellerikezőeg 1937-től új gazdasági válság indült 
meg, amely mindenek előtt az északamerikai Egyesült Államokat, majd 
Angolországot, Franciaországot és egy sor más tőkés államot ragadott 
magával. Ilymódon anélkül, hogy az elmúlt gazdasági válság ütéseit 
kiheverte volna á tőkés világ új válság előtt állott, amely az 1929—33-as-
nál sokkal súlyosabb volt. 

A tőkés országok számára ez az időszak úgy gazdasági, mint poli
tikai tekintetben komoly megrázkódtatások-időszaka volt Ezek az é v e k 
a depresszió, majd az új gazdasági válság évei voltak. Ezekben az évek
ben a tőkés világ második 'mperialista háborúba lépett. 

A Szovjet Szövetség számára ezek az évek a további emelkedés és* 
virágzás politikai és katonai hatalma erősödésének évei voltak. Hála 
a szilárd és álhatatos békepolitikájának a Szovjet Szövetség a nemzet
közi politika egyik legfontosabb tényezőjévé vált. 

A szocializmus építésének jelenlegi szakaszában, amikor a Szovjet-
Szövetség az osztálynélküli szocialista társadalom kiépítésének,befeje
zéséhez és a kommunizmusba való átmenet felé közeledik, Sztálinnak.a 
Párt XVIII 'kongresszusán mondott szavai az államról és azl értelmi
ségről, különleges ielentőséget nyernek. Ezek a szavak a dialektikus 
módszer alkalmazásának legszebb példái. 

Sztálin aláhúzza, hogy Engelsz tétele az állam elhalásáról a szoci
alizmusban helyes, de csak akkor, ha a szocializmus már az összes 
országokban győzött és nem áll fenn tőkés környezet. Azonban ez a 
tétel a szocializmusnak csak egy országban való győzelme eseten nem 
alkalmazható. SztáHii kitűnően jellemzi, hosy hogvaai változott és f e j l ő 
dött a szocialista állam szerepe és formája a szocializmus építésének., 



különböző szakaszaibán. Ma a Szovjeté Szövetségben a történelemben 
teljesen űj szocialista államunk van. A helyzet változásával, egyidejűleg 
megváltozott a szocialista állam szerepe is: a hazai kizsákmányolók el
nyomásának helyébe a szocialista társadalmi tulajdon védelmének sze
repe lépett a nepvagyon rablóival szemben, A külellenséggel széniben 
katonai védelem szerepe megmaradt és így megmaradt a Vörös Had* 
sereg és haditengerészet, valamint a hírszerző és büntető szervek, me
lyeknek éle a külső ellenség ellen irányul, az általaik kiküldött kémek 
és rombolók ellen. Az állami szervek gazdasági .szervező és kulturá
lis-nevelő szerepe tökéletes kifejezést nyert. 

»De a fejlődés itt nem állhat meg. Af/ megyünk tovább előre 
a kommunizmus felé. Megmarad-e nálunk az állam a kommuniz
musban is? 

»Igen, megmarad, ha nem semmisül meg a tőkés környezet, Ш 
nem szűnik meg a kívülről jövő katonai támadások veszedelme. 
Emellett magútól értetődik, hogy államunk formái a belső és külső 
viszonyok változásának megfelelően úiból változnak. 

«De nem marad meg és elhal, ha megszűnik a tőkés környe
zet, lm azt szocialista környezet váltja fö/.« 

Ezt a iángelmójű elemzést a szovjet államnak a tőkés környezet 
föltételeiben fennálló szerepéről és formáiról, jelentőségéről és szüksé
gességéről életünk időszerű követelései diktálták. Annak a lebecsülés
nek következtében, amit sok párt- és szovjet embernél tapasztalhattunk 
a polgári állam erejével kémeket és gyilkosokat hozzánk küldő szervek 
jelentőségével szemben, valamint a szocialista állam katonai és büntető 
szerveinek nem kellőképen felfogott értékelése miatt sok 'mulasztás tör
tént, amelyek lehetővé tették, hogy különböző kártevők befurakodjanak 
államgépezetünkbe. Ennek a lebecsülésnek az oka a megengedhetetlen 
gondtalan állásfoglalás az állam szerepének elméleti kérdéseivel szemr 
ben. Az ilyen értékeléseknek és gondatlanságoknak Sztálin a szocialista 
állam szerepének megmagyarázásával véget vetett. 

Ugyanilyen nagy jelentősége van annak a jellemzésnek, amelyet 
Sztalin a szovjet értelmiségről adott Megsemmisítő birálatnak vetette 
alá az értelmiséggel szemben elfoglalt bitaíig állásfoglalást. A Szovjet 
Unióban — emeli, ki Sztalin — új népi. szoc'alista a néppel szorosan 
egybefonódott és a népet becsületesen és tiszteségesen szolgáló értei-
miségiink van. Ezzel az értelmiséggel szemben baráti álláspontot kell 
elfoglalni, gondoskodni róla es a munkásosztály é$ parasztság érdekei
nek nevében együttműködni vele. 

Mint a sztahanov mozgalom megihietőie, Sztalin — fölfedte annak 
lényegét és jelentőségét, rámutatva arra, hogy az a fejlődés bizonyos 
fokán a szocialista versengés magasabb formája. Rámutatott arra, hogy 
a sztahanov-mozgaloni nemcsak a munka azon magas termelékenysé
gének sémája, amit csak a szocializmus adhat, hanem arra is hivatott, 
hogy megteremtse a szocializmusnak a kommiurzmusba való átmeneti 
ei-vfeltételeit A sztahanov mozgalom,. mondja Sztálin 

>\..# munkásosztály eljövendő kulturális és műszak) fclemelkidé-
sének esráit hordja magában és egyedid biztosíthatja a munkának 
azt a mágus termelékenységét, amely szükséges, hozy az átmene
tet a szocializmusból a kommunizmusba megkezdhessük és t:z 
tentétet a szellemi és testi munka között megszűnteihessük.i 



Lehetetlen fölső rolni és jellemezni mindazokat a kérdéseket, ame
lyeket Sztálin a »Leniiiimnus kérdéseidben fö-iáilitott és megoldott. Ez a 
Könyv, valamint a marxista-len mista elmélet másik nagy müve az »Sz. 
K./b/P. történetének rövid tanfolyama*, amely Sztálin személyes rész
véteiével és vezetése mellett készült, a marxiz1mus-4enJnizmus igazi tu

dománytára a teremt*) marxizmus remekműve 
A leninizmus kérdéseinek jeleni.úsége a Bo^seviki Párt történetére 

valóban felbecsülhetetlen Sztal<n e könyvbe foglalt okkei és beszédei 
- a Párt ellenségeinek szétzúzásában a legnagyobb szolgálatot tették. Szta-

iirtndi ez* a könyve >Л egy vert adott akkor és fölfegyverzi ma ,is- az 
egész világon a bolsevikOKac a marxista-leninista elmélet éles fegyve
rével^. • 

Sztálin cikkei és. 'beszédei'.: »A jobboldali veszély az Sz. К Ж Р . -
-ben?, »A jobboldali elhajlás az Sz-K.'b/P.-ben«, »A Szovjet Szövetség 
agrárpolitikáidnak kérdései»hez« sib. leái-cázták a tőkés rendszer vissza
áll i tóinak jobboldal kapkUiáns gyakorlatát 

Sztálin cikké-bén és beszédeiben leálcázza és vesszőzi a megalku
vók dogmatikus és idézeti »niarxizmusá*«, akik ragaszkodtak a marxiz
mus minden betűjéhez, de elárulták annak széliemét. A marxiz
mus ólö tudomány és mint iiyen szüntelenül, fejlődik és gazdagod k az 
osztályharc új tapasztalatainak alapján. Szíal.n »A Sz.K.'b/P, rövid tör
ténetében* arra tanít, hogy a marxista-leninista elmélet elsajátítása, 
nem" azt jelenti, hogy annak összes képleteit fneg kell tanulni és azokhoz 
görcsösen ragaszkodni. A marxista-len"nista elmélet elsajátítása azt je
lenti, hogy azt képesek vagyunk fölhasználni a forradalmi mozgalom 
gyakorlati kérdéseinek megoldására, képesek vagyunk magát az elméle
tet tovább fejleszteni, nem riadva vissza attól sem, ha annak bizonyos
elavult tételeit é s kö vetkezte tése't ujakkal helyettesítjük, amelyek az új 
történelmi helyzetnek megfelélnek. A marxista-leninista elmélet nem 
dogma, hanem a cselekvés vezérelve. 

A »leninizmus kérdések a tereintő, élő és tudományos marxizmus 
remekműve. Rendkívüli példája annak, hogyan kell fölhasználnunk a 
dialektikus módszert é s azt az osztályharc különböző feltételiéi mellett 
kei! atkalmazniunk. 

»Tulzds nélkül mondhatjuk, hogy Engelsz halála óta k'zdróüag 
Lenin, ez az 'óriási elméleti tudós és Lenn után Sztálin és Lenin 
más tanítványai voltak az egyedüli marxisták, akik a marxista el
méletet előre vitték és azt a proletariátus osztályharcának új vi
szonyai között ú) tapasztalatokkal gazdagította. 

»5 éppen azért, mert Lenin és Lenin ' tanítványai a marxista 
e&méletet előre vitték, a leninizmus: a marxizmus továbbfejleszté
se, a marxizmus a proletariátus osztáljharcának új viszonyai kör 

zott„ az imperiaVzmm és a proletár forradalmak koszakának mar
xizmusa a fö4d egyhatod részén győzelmes szocializmus korszaka-
nak marxizmusa. 

»A bolsevikok pártja 1917 októberében nem győzhetett уо^џ, 
ha vezető, káderei nem sajátították volna el u marxizmus elméle
tét, ha nem tanulták volna meg azt, hogy ezt az elméletet a esc-
lekvés vezérfonalának tekintsék, ha nem tanulták volna tneg ff 
marxizmus elméletét előre vinni a proletariátus ósztályharcának úi 
tapasztalataival gazdagítva azt.« {Az Sz. (b) P. rövid tertémiej 

»A leninizmus kérdéseiben« összpontosult és leszürődött a Bolsevik! 
Párt hősies történetének óriási tapasztalata, a szocialista társadalomnak 



fölépítéséért folytatott harc húszéves tapasztalata Az emberiség törté
nete nem ismer ilyen gazdag tapasztalatokat. Egyedül Sztálin lángelméje 
volt képeis arra, hogy megbirkózzék ezzel az óriási anyaggá-, amely 
állandóan fejlődött, hogy azt áttanulmányozza és általánosítsa. Ezért »A 
leninizmus kérdései« az emberiség egyik legértékesebb müve, a böicses-

•"séig é s a cselekvés vezérfonalának kimeríthetetlen iorrása nemcsak a 
Szovjetunió dolgozói, hanem az egész világ dolgozói számára. . 

H O G Y A N T A N U L J U K A M A R K S Z I Z M U S T 

Az alábbi előadást a közelmúltban elhunyt Kalinin M. I. 
195$ december 2^-an tartotta a tanítók gyűlésén. 

Elvtársak, sokat ermegetik nálink manapság a marxizmus-leniniz-
mus> forrada.mi cimé.eiér.ek és a bolsevki p á r t tönéuetének tanulmá
n y o z á s á t . A h a n £ s ü y azon van, hogy megismerjük az e l m é l e t lényegét, 
lioiey megtanuljuk ашкк eyakorlati a,ku .nuaz..sát. hogy .fölhasználjuk 
! - á r t u n k fonalaim.? karcainak iapasztaa ait. 

A »Szovjet Szöveti ć« Keim. unista (bolsevik) Fártía Történetének 
Rövid Taríoiyaaná«-t olvasva pyönyö.ködtem annak mélységében, a 
gondolatok vi ágoiságában. az 'e lőadás egyszerűségében, de ana már 
semmire sem l U d n i k szeszei*'"nt visizaeimiukezni. Elfelejtettem. Azon
ban, nem is az a fontos hogy megieryezziuk a dolgokat, hanem hogy 
fölfogjuk, megtrtsvic őket. 

A marxista- enlnsta elmeiét nem egv hit jelképe, nem dogmák 
gyűjteménye, hanem cselekvésüink vezérfonala. Amikor egyerek a 

"iTkarxizmujs-lenmizirrs te m . n á n vonásáról beszédnek, azt mondják: »Ez 
elmélyedése, »Kü!örös elmé yedés« stb. De tudnunk kell. hogy a 
marxizjnus-len*n?zimusban rem a betű a fontos, hanem annak lényege, 
forradalmi szelleme 

Mit jelent: Teljes egész/ben elsajátítani a marxfzmust-leninizmust? 
Mit kell ez alatt ér lenüi :? Vaf'on a mary.izmus-len'n'zinus eeész böl
csességének szószernt* amiását a már kész képletek és következte
tések formájában? Vagv ezt ú r v ke1* еа^-чЛпк. min* a marxlzmus-
leniniztmis lényedének tanulmr-nvozását és vritít annak a művészetét, 
hogv ezt áz elmé-etet a társadalom politikai és magánéletben cseleke
deteink vezérfonalául alakalmazzuk? Az utóbbi pontosabb helyesebb é s 
fontosabb. mert a marxizmus-leninizmus alapját képezi. És ha a marxiz-
mus-leninizmus elsajátításáról van szó, ez azt jelenti. hogy az elméle
tet mozgásában szemléljük. 

A marxizmus-leninizmust többé-kevésbé mindenki megtanulhatja, 
de lényegét elsajátítani és helyes alkalmazását megtanulni — már ne
hezebb. Sok öreg munkást ismerek akik részt vettek a politikai harcban 
is. Vajon ők ugyanúgy tanulták az e l m é l e t e t mint önök? Nem volt 
meg azoknak még a Párttörténet Rövid Tanfolyama* sem. Nagyon 
kevés lehetőségük nyílott az elmélet rendszeres tanulmányozására. El-
olvastak talán egv tucat forradalmi írást — ez volt az еgész. És mégis 
a gyakorlatban' meglehetősen jól alkalmazzák a marxizmus-leninizmust. Ezen elmélet zászlaja alatt milliók haladtak és haladnak ma is. 


