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A kötet azonban jóval többet ad en
nél, mert kielégíti azok igényét is, 
akik magasabb fokon érdeklődnek a 
történelmi kérdések iránt. 

Bár a munka szűkebb értelemben 
véve a Szovjetunió történetét mutatja 
be, azonban helyet kapnak a kötetben 
azok a dokumentumok is, amelyek e 
történelem nemzetközi vonatkozásait 
tárják fel. 

A kiadvány áttekintését megkönnyíti, 
hogy a szerzők az egyes időszakok tör
ténetének felvázolásánál tematikus fel
építést alkalmaznak, külön bemutatva 
a nemzetközi vonatkozású, a politikai 
és gazdasági jellegű dokumentumokat. 
Ez a megoldás lehetővé teszi, hogy az 
egyes időszakok főbb problémái mar
kánsabban jelenjenek meg az olvasó 
előtt. 

A kötet első részében (A szocializ
mus gazdasági alapjainak lerakása a 
Szovjetunióban 1926—1932) a szerzők 
bemutatják azokat a dokumentumokat, 
amelyek a Szovjetunió nemzetközi 
helyzetének megszilárdulásáról tanús
kodnak, s azokat az írásokat iš, ame
lyek az imperialista országok provoká
cióit bizonyítják, amelyeket annak ér
dekében követtek el, hogy e nemzetközi 
stablizálódást minél nehezebbé tegyék. 

Tükrözik a dokumentumok azt a kö
vetkezetes békeharcot is, amelyet a fia
tal szovjet állam — lényegéből adó
dóan — a nemzetközi helyzetnek eb
ben a bonyolult időszakában is foly
tatott. 

Jelentős tudományos értékű kötetet 
adott ismét közre a hármas szerzői kol
lektíva: Honfi József, Józsa Antal és 
Popovics György. Ez a mű is — az elő
zőekhez hasonlóan — azzal a céllal ké
szült, hogy elsősorban az egyetemi 
hallgatók számára nyújtson segítséget 
a Szovjetunió történetének megismeré
sében. 
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A Szovjetunió ez időbeni belső hely
zetét bemutató dokumentumok igen 
sokrétűek. A gazdaság fejlesztésére vo
natkozó állami és párthatározatok, a 
gazdasági fejlődésből fakadóan a dol
gozók jólétét biztosító rendeletek, a 
belső — gazdasági és politikai — el
lenséges erők felszámolására tett erő
feszítésekről szóló okmányok váltakoz
nak a kötet lapjain. 

Különösen érdekesek azok a nyilat
kozatok, amelyeket látogatásuk befeje
zésével az egyes külföldi munkáskül
döttségek adtak ki. A küldöttségek ta
pasztalatai és nyilatkozatai nagyban 
hozzájárultak ahhoz, hogy az imperia
lista világ propagandagepezete által a 
Szovjetunióra szórt rágalmak özönében 
a kapitalista országokban az igazság és 
szeretet szavát hintsék szét a dolgozók 
hazájáról. 

A könyv második része (A népgazda
ság szocialista rekonstrukciójának be
fejezése. A szocialista társadalom alap
jainak felépítése a Szovjetunióban 1933 
—'1937) szintén a Szovjetunió nemzet
közi helyzetére vonatkozó dokumentu
mok bemutatásával kezdődik. 

Ezek az írások megmutatják, hogy 
hiábavaló volt az imperialista álla
mok minden olyan törekvése, hogy a 
Szovjetuniót nemzetközileg elszigetel
jék. A szocialista gazdaság felépítése, 
a nemzetközi fórumokon tevékenykedő 
szovjet diplomácia olyan tekintélyt ví
vott ki a Szovjetuniónak, hogy a to
vábbiakban már de jure sem lehetett 
nem létezőnek tekinteni ezt az orszá
got. Ekkor került sor az Amerikai 
Egyesült Államok részéről is a diplo
máciai kapcsolatok felvételére. Erre a 
lépésre kényszerült az a Horthysta 
kormányzat is, amely kimondottan a 
szovjeteilienség talaján jött lettre. Ez 
az az időszak is, amikor a Szovjetunió 
elfoglalja méltó helyét a Népszövetség
ben és egy sor országgal köt különböző 
fokozatú szerződéseket. 

A Szovjetunió belső fejlődését és 
problémáit bemutató dokumentumok is 
igen sokrétűek. Ezek az évek a szocia
lista építés kimagasló eredményeinek 
az évei. Megtalálhatók itt a Sztahanov-
mozgalom nagyszerű kibontakozását, a 
szovjet dolgozók életkörülményeinek 
fokozatos javulását szemléltető írások. 
E nagyszerű eredményeket rögzítette a 
világ első szocialista alkotmánya, mely 
ebben az időszakban született meg. 

Az eredményes fejlődést bizonyító 

okmányok mellett a szerzők bemutat
nak néhány olyan dokumentumot is, 
amelyek már ebben az időben utalnak 
a személyi kultusz kibontakozására, 
majd annak káros (hatására az egész 
szovjet társadalomra. Csak helyeselni 
lehet, hogy a szerzők a személyi kul
tusz felszámolásával kapcsolatos 1956-
ban keletkezett dokumentumot a prob
lémakör során közlik. 

A munka harmadik része (A szocialis
ta rendszer megszilárdulása. A Szov
jetunió védelmi erejének növelése 
1938—1941 június) az időszak fő kérdé
séből adódóan gazdasági és politikai 
jellegű dokumentumokkal kezdődik. A 
szerzők plasztikusan érzékeltetik, hogy 
a népgazdaság fejlesztése és az ország 
védelmi erejének, a hadsereg szervezé
sének kérdései mennyire elválasztha
tatlanok. 

A nemzetközi politikában ezek az 
évek — mint ismeretes — a háború 
közvetlen előkészítésének, majd a há
ború kirobbanásának az évei. A szer
zők egy egész sor igen fontos doku
mentum bemutatásával szemléltetik a 
Szovjetunió álláspontját a nemzetközi 
élet egyes eseményeivel kapcsolatban, 
és törekvéseit arra, hogy megakadá
lyozza a háború kirobbanását. 

Talán itt lesz a helye elmondani, 
hogy a szerzők minden időszakban 
megmutatják egyrészt Szovjetunió és 
a Horthy-Magyarország közötti kapcso
latok fejlődését, másrészt azokat az ér
zelmeket, amelyek a magyar dolgozók
ban alakultak ki a Szovjetunió iránt. 
Megtalálhatók itt olyan dokumentu
mok is, amelyek azt mutatják, hogy a 
Horthy-fasizmus mennyire sokféle in
tézkedéseket tett, hogy a dolgozókban 
a Szovjetunió iránt kifejlődő szimpá
tiát megölje. 

A dokumentumkötet negyedik ré
szében (A Szovjetunió a Nagy Honvé
dő Háború időszakában 1941—1945) a 
Nagy Honvédő Háború eseményeivel 
kapcsolatos dokumentumokat talál
juk. Ezek az okmányok beszédesen 
tükrözik, hogy a háború folyamán szin
te óráról órára hogyan növekedett a 
Szovjetunió nemzetközi tekintélye; s 
hogy nélküle már nem lehetett tenni 
semmit a világpolitika döntő kérdései
ben. 

A könyv e részében sok olyan doku
mentum szerepel, amelyek a fasiszta 
Németország vezetőinek ama törekvé-
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seit bizonyítják, hogy a szovjet né
pet megsemmisítsék s e gazdag országot 
pedig kirabolják, majd gyarmattá vál
toztassák. E publikáció írásainak fé
nyében még világosabbá válik az az 
élet-halál harc, amit a szovjet nép a 
fasiszta rablók ellen folytatott. 

Érdeklődésre tarthatnak számot 
azok a dokumentumok is, amelyek a 
szovjet népgazdaságnak a Nagy Hon
védő háború idejében végbement vál
tozásairól és problémáiról szólnak. 

A munka ötödik része (A tudomány 
és kultúra) azt a hatalmas fejlődést 
tekinti át, amit a szovjet iskolaügy, 
a népművelés, a tudomány és a művé
szet megtett a szovjethatalom alig 
több mint húsz éve alatt. A mű e ré
szét olvasva bepillantást kapunk abba 
az egész szovjet társadalmat átfor
máló kulturális forradalomba, mely 
csakis a szocialista rendszer keretei 
között valósulhat meg. 

Külön érekességet jelentenek a ma
gyar olvasó számára azok a dokumen
tumok, amelyek a szovjet irodalomnak 
magyarországi fogadtatásáról szólnak 
és azok, amelyek a magyar—szovjet 
tudományos élet képviselői között ki
alakuló kapcsolatokról számolnak be. 

Lehetne ugyan a szerzőkkel vitat

kozni arról, hogy helyes volt-e ezt az 
ötödik részt kiemelni a nagy egészből, 
nem lett volna-e jobb az adott idő
szakban külön alcím alatt elhelyezni 
az odavágó dokumentumokba? De úgy 
vélem ez most másodrangú kérdés. A 
jelen formában a felnövekvő értelmi
ség — de mások is — egy csokorban 
kapják a szovjet kultúra és tudomány 
fejlődését, életerősségét 'biztosító té
nyezőket. 

Befejezésül még egy kérdésről. A 
szerzők az egyes időszakok minden 
alapvető kérdésében megmutatják a 
Szovjetunió Kommunista Pártjának ál
lásfoglalását, sőt a határozott irányt
mutató határozatait is. E dokumentu
mok megismerése után még világosabb 
az a grandiózus szerep, amelyet a bol
sevik párt — a személyi kultusz torzító 
hatása ellenére is — a szovjet társada
lom fejlődésében minden területen be
töltött. 

A szerzők tehát — csak ismételni 
tudjuk — jelentős könyvet adtak a ma
gyar olvasó kezébe. Jól pótolja azt a 
hiányt, hogy egy átfogó monográfiából 
ismerjük meg a világ első szocialista 
országának, nagy szomszédunknak a 
történetét. 

Mues Sándor 
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