
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. 
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És sokan közülük helyesen taglalták a társadalmi és politikai kérdése
ket, helvesen fogiák föi ennek, vagy annak a kérdésnek megoldásában 
a marxista-leninista irányt. Azért, mert megértették és fölfogták a 
marxista-leninista elmé.et forradalmi lényegét. 

Az elméletet nem divatból, sem pedig maeáért a tanulásért keli 
tanulmányoznunk. Mi nem azért tanulmányozzuk a marxizmus-leniniz
must, hogy csak megismerkedjünk ve.e. ú e v mint a katekizmussal. 
Nem. Mi az elméletet, mint módszert, mint eszközt tanulmányozzuk, 
hogy annak segítségével helyesen építsük ki politikai, társadalmi és 
egyéni állásfoglalásunkat. Ugy tartom, hogy ez az elmélet az ember 
gyakorlati életének leghatalmasabb fegyvere. Ezek után fölmerül a 
kérdés, 'hogyan tanulhatjuk meg a marxizmus-leninizmus leghelyesebb 
gyakorlati alkalmazását? 

Mindenekelőtt legalább alapvonalaiban ismernünk kell a marxiz
mus-leninizmus általános 4 elméleti tételeit és a Kommunista Párt tör
ténetét. A. párttörténet tanulmányozásánál arra kell figyelnünk, hogy 
a különböző körülményekben a bolsevikok hogyan oldották meg ezt 
vagv azt a gyakorlati kérdést. Miért oldották meg ezt a kérdést í g y 
és nem másként és mi vezette őket? Mért bojkottálták pld. a Buligin-
féle dumát (parlamentet, ford.) és imi vezette őket ebben az elhatáro
zásukban? Mért vettünk később a kevésbbé kedvező politikai körülmé
nyek között részt a II., III. ér. IV. duma választásain? Mindezen kérdé
sek elemzésénél ( és ren^ete? ilyen kérdés van. mert sok volt a küzde
lem is) ez példája a marxista-leninista módszer alkalmazásának és út
mutatás arra. hogy hogyan kell az úi politikai körülményekben, a jelen 
föltételeiben felvetődő kérdéseket megoldanunk. 

Természetesen figyelembe kell vennünk a bekövetkezett változáso
kat, valamint az összes új föltételeket. Ezért a marxizmus-lenimzmiUs 
tanulmányozásánál legfontosabb — hogv ellenönizzük önmagunkat a 
napirenden levő é s az élet kü-öntöző területein fö.vetőda k é r d j e k meg
oldásairak keresésében. Vegvünk az életből egv akármilyen példát. Egy 
tanítónő elvált a férjétől. Marxista szem-pontból m i yen magatartást 
kell ebben az esetben tanúsítanunk? Mit kell tennünk? Mert szükséges, 
hop-y ebben a kérdésben is meeleliük a helves u fat. ezért marxista 
módon kell az esetet rrestárgvalrurk és meeo'danunk. A l e g é s s z e 
rűbb ( é s alakilag többé-kevésbbé helves is) ha kMelentuk: »Ez rria-
eániigv. aminek semmi köze a politikához.* Mégis, ha az eset közismert, 
a tanulók beszélnek róla. a falu tárgyasa, a t~nítórő tekmtélvét mindem 
a á i ^ a . Szükséges hát ezt a tényt értelmeden megma ^aráznunk Lat
iak- ime' hogyan változhat át e°-v t :s7tán életkérdés társad~lnr-oo 1.íti-
kaivál fis az életben számtalan, küöntöző,, hasonló e*et fordul- elő.. 
Megtalálni a helves mep-o'dást és merfele^ő módon fö'fogni. hogyan 
kell marxisba szempontból viselkednünk és cselekednünk --- ez a 
marxista próbaköve. 

A kérdés he'yes megoldásának kulcsa a marxizmus4en:yivizmus. Az 
elrné'et maira nem о1сћ'а me? a kérdést, nem kész recent rz élet, összes 
kérdése'hez. csak módot uvuU annak szataálvos megoldásához. Az élet
be^ elöfordr-ó ké-derek megoldásának keresésében a kérdések m>e?-o!-
dásiban mutatkozik meg éppen, hogy ki az igazi bolseviki-marxista és 
kj a masroló formalista. 

Vannak akik valóban elsaiá'ították a marx'zmu^enmizrnust és 
képesek azt aVcalrr&jni is a gyakor1atban. De varnak o1yanok is akik 
tőle vamák • betanult idézetekkel, mint a zsák krimmiival és mégsem. 



képesek tudásukat gyakorlatilag értékesíteni. Ezek mindent szőról-
szóra el tudnak mondani, még előadást is tudnak tartani. De ha azt 
mondink nekik, hogy pld. egy apa megverte az iskolába járó gyerekét 
és megkérdjük tőlük, hogy mit kell ebben az esetben tennünk, akkor 
ezek összezavarodnak és nem tudják mitévők leevenek. Amennyiben 
adnak is valami indítványt, arról gyorsan kisül annak megalkuvó lé
nyege és egyáltalán nem felel mee az elmélet szellemének, ha még oly 
naev tömeg idézetet is hoz föl indítványa hevességének bizonyítására. 
A megalkuvás egyáltalában nem mutatkozik me^ mindig a marxizmus-
leninizmus egyenes tagadásában. Néha éppen a szövee szószerinti ma
gyarázásában., az elmélet dogmatikus íölfogásábaru nyilvánul rrteg. 

A bolsevizmus iskoláját a eyakorlati kérdéseknek a marxizimtíjs-
ienánizmus lényege ismeretén alapuló megoldása képezi. 

A szöveg tanulmányozása — csak a szöveg tanulmányozása marad. 
Amint az iskola a gyerekek részére még nem élet. csak iskola, ú g y a 
marxizmus-leniniztmus tanulmányozása az iskolákban, olvasókörökben, 
szeminárokon, valamint anak önálló tanulása, stb.. csak tamiás marad, 
flv módon az elméletet csak könyvből ismeriük meg. Egyedül ha elme
rülünk a politikai életben, társada,tni tevékenységiben, .ha elkezdjük 
alkalmazni a módszert, ha elkezdjük azt tudatosan alkalmazni akkor 
változik meg a helyzet. Az élet által fö.adott kérdéseik gyakorlati meg
oldása tükrözi vissza a marxizmus-leninizmust, ez az elmélet igazi is
kolája, itt jut az igazi marxista igazán kifejezésre. 

Az iskola főrésze nem a szeminárckban való részvétel és az. elő
adások meghallgatása. Ez csak segédeszköz. 

A legmagasabb iskolát akkor járjuk ki. ha vitatkozunk az earíbe-
rekkel. ha beszélgetünk a néppel, ha határoznunk kelil, mondiuk. vala
milyen hanyag tanuló sorsáról. Hogyan osztályozzuk meg: kettest vagy 
háromast adjunk neki. eltávo!ítsuk-e az iskolából, vagy ellenkezőleg, 
legyünk engedékenyek? íme az ilyen kérdések megoldása a marxizmus-
leninizmus főiskolája. 

És ahogy a gépészmérnök számára az üzemben való munka kéipezi 
szerzett tudásának és tapasztaltainak gyakorlati alkalmazását, aho
gyan a tanító részére az iskolában való munka iképezi nevelő tudásá
nak gyakorlati alkalmazását, úgy a marxizmus-leninizmus az elméiét 
és gyakorlat eleven és szerves egvséigét képezi. 

Azt hiszem megértették, amit mondani akarok. Azt akarom meg
magyarázni, hogy az elmélet tanulmányozására semmiképeu sem elég. 
annak képleteit és következtetéseit megtanulnunk. Nem elég még a 
lényeg elsajátítása sem. Hogy valóban e.sajátítsuk a marxizmus-leni
nizmust, meg kell tanulnunk, how azt fölhasználiuk a gyakorlati kér-
dések megoldásánál és ha többet akarunk, akkor ké.pesneH kell lennünk 
arra. -hogy az összegyűjtött tapasztalatokkal, a tapasztalatok általáno
sításával gazdagítsuk ezt az elméle'.et azaz azt továbbfejlesszük, elore-
vigyük. Éppen ez az, ami a legnehezebb. 

Az Sz. K. (b.) P. Történetének Rövid Tanifolyama« látszólag igen 
népszerű nyelven íródott, de az olvasótól hatalmas munkát követel. A 
marxizmus-leninizmus alapelveit itt igen rövid formában találjuk meg. 
Ha olvassuk, minden során gondolkodhunk kell. Nem kívülről beta^ 
nulni. hanem gondolkodni. Arról beszélünk, hogv meg kell tanulnunk 
az elmélet gyakorlati alkalmazását. És hogyam tanulhatjuk ezt meg? 
Történelmi példák alapján, kölcsönösen 'kicserélve gondolatainkat és 
nézeteinket. 



Arról is szó volt, bogy jó lenne4 ha olvasóköreink kimérnek. Meg
értem ezt a kívánságot, Ez bizonyos tekintetben helyes is. mert az 
olvasókör mégis lehetőséget ad a gondolatok kicserélésére. De ki 
mondia azt, "hoigy önök most nem alkothatnak ilyen köröket? Honnan 
veszik ezt? Olvassák el a Párt Központi Bizottságának 1938 november 
14-i határozatát. Ez a határodat elítéli a tanm cköiöket. ih:mt a marxiz
mus-leninizmus tanulásának kényszer-módszerét, amely azelőtt káde
reink bolsevizmusia való tanításának alaprendszere volt és annak a kí
vánságnak gyakorlati kifejezése, hory' a propaganda rnnőségének ter
hére mennyiségi eredményt mutassunk föl. Egyik elvtársinő itt mondta, 
hogv ná'tuk hét tanító önállóan tanul. Ki akadályozza nieg önöket, hogy 
azt mondák: »Eigy hét múlva erről és erről a'kérdésről előadást tar-
tcfc. Aki ie.en akar lenni és részt óhajt venni a vitában, .union él « 
Akadályozza önöket étben valaki? -

Ha marxista wigy, az életben '.minden kérdést annak valóságában 
kelli fo fognod. És természetes, hogy a vitáiban jobban megismerhetünk 
minden kérdést. Amikor csak egyediül olvastuk el. a kérdésnek c>-ak 
egyes oldalait vettük szemügyre. Mond'rk hármat- de a negyediket 
nem. Vagv négyet, de megeshetik, hogy az nem négyszöig. hanem- köb 
és annak hat oldala van. Ezek szerint a vita folyamait gondolataink 
élesednek és gazdagodnak. 

Önök azt mondják, hogy a viták fontosak. De ki akadályozza önö
ket? Már öt ember alaposan megvitathat mindent egymás közt. Ki aka
dályozza meg önöket ebben? És ha mée beszámolókat is írn?k. akkor 
meg kell ryiltan mondanom- hc,':y ö f s z ö r o lyw jól dolgozzák föl a kér
dést, mintha csak hallgatnák az előadást. Mert. hogy be^zámo'ót ír
junk, minden szót, mmden gondolatot meg kell rágnunk. Hogy beszá
molót írhassunk, néhány forrásmunkát kell áttanulmányoznunk. A be
számoló í r ása közben avvetlen 'ö^b kérdést fognak f ö ^ ? V o z n l mintha 
csak hallgatjuk az előadást. Azonkívül tud:uk. hogv az előadás hasz
nossága az előadó minőségétől és a ma-ernk hangulatától fiio-g Meg
eshetik, hogy az'előadás ?J#tt beszélgettünk a szomszédunkkal — hisz 
tudjuik.ho.gy az előadások gyakran háromnegyed részt vízből és egy
negyed részt hasznos adattól аИгпгк (derültség). Saínos m : nem tud
nak, Iwgv kéne leszűrni ezt a vzet. Pedjg valóban le kell szűrnünk. De 
mégsem szűrjük le teljesen. Netioigy ez azt a hitet keltse önökben, hogy 
én az előadások ellen vagyok. Magától értetődik, hogv az előadások 
a tanulás igen fontos formái. Én egyedül az önálló munkára hívőm föl 
az önök figyelmét és ez a питка maid rávezeti örökét az előadások 
látogatásának és figyelmes hal .gátasának szükségességére. 

Miiven álláspontot kell elfoglalnunk a tanulókörökkel szemben? A 
tanai ókor önmagában bizonyos elklüönülést hordoz. Már a »kör« elne
vezés az elkülönülés jele. De elvetjük mi ezért a közös tanulmányo
zást? Nem. Sem nem vetjük el. sem nem ítéljük el. A közös tanulást 
Össze kell 'kötni a fcniódszert képező ÖnáLó-egvéni tanulmányozassaL 
Készüli föl egyedül odahaza, az összejövetelen, a körben tarts beszá
molót és utána indítsd el a vitát. Ne mesterkélt vitát, hanem olyat, 
amelynek folyamán, mindenki á.lást foglal a szőnyegen forgó kérdéssel 
szemben é s nem fél kimondani véileménvét. És ha a be^záartóóíhan csak 
egv csöppnyi egyéni gondolat lesz, nem kételkedem, hogv tüzes vita 
fejlődik ki. Az ilyen viták, akár Puskinról is. a marxizmns-leninizmus 
elsőrangú isköiái lennének. 

http://tudjuik.ho.gy


КџШп Aí.: hogyan tanuljuk a markszizmust 07(> 

A marxizmus-leninizmusról beszélve, gyakran úgy vélik, hogv ki
zárólag K a i x , Engelsz, Lenin és Sztálin müveit .kell olvasni. Valóban 
nem csak az ő müveiket. A föladat az. hogv minden könvvet marxista, 
leninista, sztálinista módon oivasfűk. Tegyük föl, hoey Csernisevszkit 
OiVassuk. Ezt különböző módon tehetjük. A CO—70-es évek haladó olva
sója a maga módján oivasta és mi a magunk marxista-leninista mód
ján. Mi máské'P fogjuk föl. Ha beszámolót tartunk CserniisevszkirőL ha 
elemezzük öt, ha vita és külciönös eszmecsere fejlődik ki róla. akkor 
jobban megértjük a marxizmus-.enhiizmust. A vitában saját szavainkat 
használ vuk. a magunk teszédmodorát. Tudom, hogv mindenkinek meg 
van a maga nyelve. Szükséges a vita, de nem a mesterséges, hanem a 
valóságos, hogy az. Jia nem is »verekedesre«, cLe komoly és tüzes szó
váltásra vezessen. íme így keil föltennünk a kérdést. És akkor az em
berek láto-eatiák majd a tanuk'köiöket és tanulnak is. Az elméilelet ép
pen az Lyen tanulmányozási módszerrel ismieiriük meg legjobban. 

Lígv gondolom, hogy önök nálamnál jobban ismerik a különböző 
könyveket. Ha önökkel- együtt kezdenék el vizsgázni, kétségtelenül el-
hiimék az írott anyag tudásából. Okvetlenül elbuknék. De a kérdést 
marxista módon fölállítani és megoldanii - ú g y vélem •— jobban tudom, 
mint önök. hamarabb t-s jobban találom, meg a helyes irányvonalat, 
mert a sck gyakorlati tapasztalat, amelyet elméleti viták gazdagítot
tak, kiélezték érzékeimiet. Érzem a hazugságot, a helytelen fogalmazást. 
Egv úi érzék fejlődött ki bennem és ezt az elméleti viták és eszme
cserek hozták létre. Mindez figyelemre tanított. Ezért nem kell félnünk 
a. vitáktól, ellenkezőleg, az embereket iá kell szoktatnunk. Mert csakis 
ily módom élesedik ki gondol a trnk és nyelvünk. Ha tudjuk, 'hogy min
den nem szabatos megál l í tásunkat é s fogalmazásunkat pönbe fogiák, 
nagyobb Hereiemmel keressük mai'd a helves megoldásokat. 

.. Ezért ha megismerni kívánják a marxizmust- leninizmust és elsa
játítani óhajt iák ezt az/elméletet , akkor — az ö n á i ó tanulmányozás 
alapián — beszámolók, előadások és viták óriási hasznot hajtanak maid. 
Az önálló tanulás a marxizmiis-Ien-inizmns tanulmányozásának alapvető 
módszere. 

v V I L Á G S Z E M L E « 
Irta: Sieiuteld Sámior 

A z elmúlt két hónap eseményei t a párisi hékeértekezlet és n 
béke^rtekezkt körül lezajlott események jellemzik.. Maguk a tár
gyalások á különböző bizottságokban és albizottságokban sokáig 
tartottak, de eredményük mégsem az, amit a v i lág békére v á g y ó 
népei óhajtanak. , 

Molotov a Szovjetunió k ü l ü g y minisztere a finn brketervezettel 
kapcsolatban hatalmas beszédben jellemezte a béketárgyalások me
netét és jel legét. Beszéde minden tekintetben feilöleli azokat a kér
déseket, amelyek ma uralják a v i lágpol i t ikát és ezért alkalmasnak 
és szükségesnek tartjuk, hogy azt főbb rés2fleteiben közöljük. • 

»Ez a konferencia a népeik közölt eCső széles együttműködési 
kísérletet Jelcn-ti a második vi-lágháború u á,n, a béke 'hely reállítása 
céljaiból. Nagy és kisái-lamok képviselő: taláCkoztsk itt, hogy -meg* 
tárgyalják az rlasz, román, bolgár, magyar és finn békeszerződé-


