
Lenin és korunk kérdései

Leninre, az imperializmus és proletárforradalmak korszakának legnagyobb marxista
teoretikusára, a világ első' kommunista pártjának megteremtőjére, a Nagy Októberi Szo-
cialista Forradalom és a szovjet állam szervezőjére emlékezünk születésének 98. évfor-
dulóján.

Leninról - különösen a halála óta eltelt 44 esztendőben - számtalan cikk, köteteket
kitevő méltató írás jelent meg a Föld különböző országaiban. Az írások, visszaemlékezé-
sek méltóan mutatják be korunknak a nagy forradalmárt és gondolkodót, az alkotót és
szervezőt, aki a történelem viharos fordulóján - a kapitalizmus imperialista szakaszának
elején - Marx, Engels forradalmi tanításainak birtokában és azokat továbbfejlesztve -
mindenkinél jobban és pontosabban látta meg a társadalom nagy ellentmondásait, a
megoldás lehetséges útját és a fejlődés további távlatait.

Fiatalon kezdte és - sajnos - fiatalon is fejezte be nagy alkotó tevékenységét.
17 esztendős volt, amikor bátyját - Alexandert - a cári önkény kivégeztette, Lenint pe-
dig, a marxista forradalmi diákok mozgalmában való részvételéért száműzte. Lenin e
száműzetésben is folytatta a megkezdett forradalmi munkásságát, s majd amikor a szám-
űzetésből kiszabadult Pétervárott mint egyetemista már az 1890-es évek elején kimagasló
tevékenységet folytatott a marxista körökben. Viselte a forradalmár úttörők minden ne-
hézségét és hányattatását legálisan és illegálisan, Oroszországban és külföldön, forradal-
mi fellendülés és „apály" időszakában, élete utolsó órájáig vezette az oroszországi mun-
kásmozgalmat, a Bolsevik Pártot és tevékeny részese volt a nemzetközi forradalmi moz-
galom minden nevezetes eseményének. 1924-ben - 54 éves korában - távozott az élők so-
rából, akkor, amikor művének egy nagyon fontos szakasza befejeződött: a világ első
szocialista állama létezett, élt és hatalmas iramban fejlődésnek indult.

Lenin mint teoretikus, mint szervező forradalmár tevékenységével örökre szóló
művet alkotott az emberiség számára. Műveinek gyűjteményét nemcsak a szovjet állam-
ban, de a világ legtöbb országában kiadták. Ma 201 nyelven olvashatók Lenin művei, s
ezek a művek útmutatók, eligazítok, nélkülözhetetlenek a forradalmárok számára. A
Szovjetunióban most fejeződött be az eddig feltárt lenini dokumentumok rendezése és a
teljes gyűjtemény összeállítása. 55 kötetben mintegy 9 ezer lenini műi, írás, dokumentum
kapott helyet. Ez a kiadás - a lenini hagyatékok ilyen gyűjteménye - nagy hozzájárulás
a forradalmi munkásmozgalom küzdelméhez, korunk nagy és égető kérdéseinek meg-
oldásához. Különösen fontos ezt hangsúlyozni napjainkban, amikor a kommunisca-
mozgalom hatalmas és legyőzhetetlen erővé vált a világon. Ma 88 országban van kom-
munista és munkáspárt és ezek a pártok soraikban mintegy 50 millió kommunistát egye-
sítenek. Az államnak az a típusa, melyről Lenin „Állam és forradalom" című nagy mun-
kájában irt, 14 országban győzedelmeskedett és ezek az államok Földünk területének 26,
lakosságának pedig 34,6 %-át egyesítik magukban. Fontos ezt hangsúlyozni, éppen a
legutóbbi évtizedben nem kis nehézségek keletkeztek, amelyeknek leküzdése korunk leg-
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nagyobb és legdöntőbb feladata. A kommunista- és munkásmozgalomban keletkezett ne-
hézségek leküzdéséhez bőven lehet meríteni a lenini hagyatékokból.

Lenin élete és tevékenysége a szocialista forradalom érlelődésének és kibontakozá-
sának, az első szocialista állam létrejöttének és a támadók feletti győzelmének időszaká-
ra esik. Korok és korszakok problémái és kérdései általában nem ismétlődnek. A forra-
dalmi mozgalom folyamat, amelyben új és új problémákat vet fel az élet. Senki előtt
nem vitás, hogy korunk is sok olyan kérdést vet fel, amelyben a ma forradalmárainak,
a ma teoretikusainak, a hatalmas sereggé nőtt kommunista nemzedéknek kell megkeresni,
harcban kialakítani a megoldást. De éppen ebben a harcban, éppen ennek a megoldás-
nak a keresésében jelent a lenini útmutatás és a kérdések kezelésének lenini módszere
nélkülözhetetlen erőt és segítséget.

Lenin tevékenységében kiemelkedő az új típusú forradalmi párt megteremtése, szer-
vezeti elveinek megalkotása, stratégiájának és taktikájának kidolgozása. A társadalom
átalakításáért folytatott harcban a lenini típusú párt feladatai, tevékenységének irányai
- a fő cél, a kommunista társadalom megteremtéséért folyó harc szem előtt tartásával
- változnak. Saját 23 éves küzdelmünk ezt megfelelően példázza. A magyar társadalom-
ban a kommunista párt vezetésével a felszabadulás pillanatától a VIII. kongresszusig
megoldottuk a munkáshatalom, a proletárdiktatúra megteremtését és megszilárdítását,
majd a forradalmi harcban átalakítottuk a gazdaság egész szerkezetét; megteremtettük
társadalmunk egységes szocialista gazdasági alapját. A VIII. kongresszus után hosszú
éveken keresztül készítettük elő - majd a IX. kongresszus jóváhagyásával - megkezdtük
és 1968. január í-gyel általánossá tettük a gazdaságirányítás új rendszerét. Mindezekben
a feladatokban pártunk teljesítette és teljesíti a vezetéssel1, irányítással járó nagy és sok
oldalú hivatását. A feladatok megoldásának módszerei változóak, hiszen a párt küzdő
szervezet, de felépítése, működésének elvei és bevált szervezeti formái tartósak, mert
csak így - és éppen így - képes a párt a szocialista építés változó harci feladatait telje-
síteni.

A nemzetközi kommunista mozgalomban most sajnos van olyan tapasztalat, hogy
különböző jelszavak alatt aláássák a párt lenini szervezeti elveit, a pártot rögtönzött
formákkal és laza szervezetekkel próbálják helyettesíteni. Az ilyen eljárás, nem vitás,
veszélyezteti az illető országban a szocializmus elért vívmányait.

Manapság saját tevékenységünkben is sokat foglalkozunk pártunk vezető, irányító
tevékenységének kérdéseivel. Ez időszerű, mert a gazdaságirányítás új rendszerének
bevezetésével olyan intézkedések is foganatosításra kerültek mint, hogy az előzőeknél
pontosabban határoztuk meg a párt-, az állami-, társadalmi- és tömegszervezetek, gazda-
sági szervek feladatkörét, működési területét és mindezekben az egyes kommu-
nisták személyi felelősségét. Ez az eljárás igényli, hogy foglalkoz-
zunk a pártmunka módszereivel, törekedjünk az irányítást, a vezetés területén a legjobb
eljárások és módszerek kialakítására. Ez a lenini típusú pártban mindenkor feladat, nem
egyszeri aktus. Most azonban a mi országunkban sommásabban jelentkeznek ezek a kér-
dések. Különösen nagy munka jelentkezik olyan szempontból, hogy a termelő területe-
ken - üzemekben, vállalatokon belül, termelőszövetkezetekben - a pártszervezetek még
hatékonyabban fejthessék ki irányító, ellenőrző tevékenységüket. Hasonlóan nagy feladat-
ként jelentkezik a tömegek közötti politikai munka módszereinek fejlesztése annak érde-
kében, hogy a párt és a tömegek között kialakult eleven kapcsolat tovább erősödjön. A
Központi Bizottságtól az alapszervezetekig ezekben a kérdésekben alkotja tevékenység
folyik, s a szocialista építés hónapról-hónapra jelentkező sikerei bizonyítják ebben is az
előrehaladást. Mindezek nemcsak összhangban vannak a pártról szóló lenini elvekkel, de
éppen azt célozzák, hogy maguk az elvek még hatékonyabban érvényesüljenek, hogy
pártunk még inkább képes legyen megoldani azokat a célokat, amelyeket a IX. kongresz-
szus elénk tűzött.
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Lenin elméleti, politikai műveiben - és egész tevékenységében - nagy figyelmet for-
dított a munkásosztály és a dolgozók társadalmi és tömegszervezeteinek pártirányítására.
Nem vil-as, hogy a mi életünkben - különösen az ellenforradalom előtti időszakban -
ezen a területen mutatkoztak jelentős hibák. A legutóbbi 10-12 esztendőben azonban -
pártunk helyes politikai vonalvezetésének talaján - az élet mutatta meg, milyen nagy
jelentősége van annak, hogy a kommunistákat és a nagyszámú pártonkívülieket egyesítő
szervezetek önálló, arculatuknak megfelelő tevékenységet fejtsenek ki. A szakszerveze-
tek nem lehetnének - a lenini meghatározásnak megfelelően - a „kommunizmus előis-
kolái", ha éppen a szervezet keretében nem fejthetnék ki a szocializmus viszonyai között
elengedhetetlenül szükséges szervező, nevelő és érdekképviseleti tevékenységüket.

Milyen színes, sokrétű, tartalmában mégis a szocialista építés érdekében folyik ma
az ifjúság szervezett tevékenysége. A fiatalok - akik a kapitalizmust már csak könyvek-
ből, és elbeszélésekből ismerik - mélyen átérzik a társadalom építéséből, a szocializmus-
ból rájuk háruló felelősséget. Nem jelszavak, nem mesterkélt, hanem az életből adódó
ideák vezérlik tevékenységüket, s ma hazánkban olyan szervezett erőt képviselnek, amire
a tanulásban, termelésben, a honvédelemben a szocializmus minden híve számíthat.

De sorolhatnánk tovább a kérdéseket. Nem régen voltunk tanúi egy nagy politikai
eseménynek, a hazafias népfrontmozgalom kongresszusának. A kongresszust egész társa-
dalmunkat felölelő politikai akció előzte meg. Nem lehet elérzékenyülés nélkül szólni a
községi, városi, megyei népfront tanácskozásokról. Képzett kommunisták és a politikai
kérdésekben kevésbé jártas emberek szólaltak fel, társadalmunk minden rétege hallatta
ezeken a tanácskozásokon szavát. És ez a szó felelősségről, egyetértésről, munkakészség-
ről, alkotni akarásról tanúskodik. Mint ahogy történelmünk legutóbbi 23 esztendejének
minden nagy feladatában az emberek fcöz- és százezrei részt kértek), úgy szóltak most is
dolgozó társaink az előttünk álló nagy célokról, tennivalókról, szolidan felelősen.

Ma - leszámítva a múlt maradványait, a létszámban szűk, elszórtan élő ellenséges
elemeket - egyetértés és nagy egyetakarás van társadalmunkban. Mindez a lenini osz-
tálypolitika következetes alkalmazásának, a dolgozó emberek tiszteletének, vágyaik,
akaratuk egy közös céllal való egyesítésének érett gyümölcse.

Korunk bővelkedik nemcsak a politika, hanem a gazdasági élet területén is ellent-
mondásokban, új, mindenképpen a fejlődésből következő gazdaságpolitikai kérdésekben.
Ezeknek egyik csoportja a „Hogyan tovább a szocialista építés útján". A probléma nem-
csak a mi népgazdaságunkban vetődött fel. Tulajdonképpen minden szocialista ország
pártja előtt jelentkezett a kérdés, hiszen a szocializmus alapjainak lerakása új helyzetet
teremtett. Az alap megteremtése egy volt a célok közül, de tulajdonképpen az is eszköz,
emelő a végső cél felé. Erre a helyzetre nem állt egyetlen pártnak sem rendelkezésére ki-
dolgozott séma. A marxizmus-leninizmus nagy tanítói sem írhatták meg betűről-betűre
korunkra útmutatásaikat. Mégis van forrás, mégis van útmutatás. Rendelkezésre áll mint
forrás Lenin és műve, főképpen pedig az a módszer, ahogyan Lenin a nagy gazdaság-
politikai kérdéseket megközelítette, elemezte és belőlük a szükséges következtetéseket
levonta. Emlékezetes előttünk, hogy a pártért folyó harc időszakában dolgozott fel Lenin
olyan kérdéseket, mint „A kapitalizmus fejlődése Oroszországban". E művében mutatja
meg Lenin elvtárs a reális helyzetet, a proletárforradalom elkerülhetetlenségét és a pro-
letariátus felkészültségének halaszthatatlan fontosságát. Később a forradalom fejlődésé-
nek minden lényeges mozzanatában, a szigorú, a gazdasági törvényeken alapuló követ-
keztetéseivel mutatja meg az utat. És amikor az első szocialista állam győzedelmeskedett
a betolakodó ellenség felett, amikor a gazdasági építőmunka került a forradalmi tevé-
kenység fő szférájába, „A szovjet hatalom soron lévő feladatai" című munkájában mu-
tatja meg, hogyan lehet az akkor szegény és elmaradott, lerombolt, kiéhezett Szovjet-
Oroszországból gazdag szocialista hatalmat teremteni. Ez a mű a kor kérdéseire, az
akkori helyzetre adott választ. A ma felvetett kérdései mások és a körülmények is má-
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sok. De a módszer, ahogyan Lenin a kérdést megközelítette, ahogyan az akkori szovjet
gazdaság összetevőit, alkotó elemeit, gondjait és problémáit elemezte, ahogyan a meg-
oldást kereste, ma is élő útmutatás.

A kommunista pártok a szocialista országok többségében a lenini útmutatás birto-
kában alkotóan nyúltak a kérdéshez, s nem tévesztve szem elől a nemzetközi kommunista
mozgalom érdekeit, a szocializmus világméretű győzelméért folyó harc követelményeit
és kötelezettségeit, továbbá saját gazdaságuk belső sajátosságaid, kidolgozták a szocia-
lista építés új viszonyainak megfelelő gazdaságirányítási rendszerüket.

Az egyes szocialista országok pártjai által kidolgozott és bevezetett gazdaságirányí-
tási rendszerek, a probléma megoldását illetően nem azonosak. A fő céljaikban, a fő
irányukban azonban ezek az irányítási rendszerek mégis találkoznak.

A gazdaságirányítás új rendszerének legközpontibb kérdése - minden szocialista
országban - a társadalmi termelés hatékonyságának növelése, amely megköveteli, hogy
új módon kerüljön rendezésre az állam és a termelő egységek - vállalatok, szövetkeze-
tek -, továbbá a termelő egységeken belül a kollektíva és az egyén viszonya. A kialakí-
tott viszonyokban - a kapcsolatok rendszerében - messzemenően kell, hogy érvényesül-
jenek - egymással harmonikus összhangban - az országos, továbbá a kollektíva és az
egyén érdekei és érdekeltségei. Minden más, ami történt a gazdaságirányítás új rendsze-
ré íek bevezetése során - árrendezések, kereskedelmi, ellátási kérdések, a tervezés rend-
szerének átalakítása stb. - a legközpontibb célü, a társadalmi termelés hatékonyságának
növelését van hivatva szolgálni. Nem lehet vitás, hogy a gazdaságirányítás új rendszere
- mint korunk jelentős gazdaságpolitikai problémájának megoldása - új lendületet ad a
szocialista építőmunkáaak.

Joggal írhatjuk le, hogy a mai kommunista generáció szavakban és mondatokban
megfogalmazott útmutatást és még több indirekt eligazítást kap a lenini módszerekből
mint kiapadhatatlan forrásból, a kor nagy gazdaságpolitikai kérdései megoldásához.

A gazdaságpolitikai kérdések egyik-másik csoportja a két világrendszer gazdasága
ban egyaránt megmutatkozó és viharosan zajló folyamat: a tudományos és technikai
forradalom által felvetett probléma.

Lenin az imperializmusról szóló cikkében mélyrehatóan elemzi a kapitalizmus mo-
nopolisztikus szakaszát és megadja annak teljes értékű jellemzését. Az imperializmus
ma is minden ízében mutatja és produkálja mindazt, amit Lenin elvtárs rávonatkozóan
megállapított. Ezzel együtt mégis van, amit a kor forradalmárainak nagyon behatóan kell
tanulmányozni, különösen a fejlett tőkés országok viszonylatában és saját gazdaságukban.

A kapitalista világ - különösen a legutóbbi évtizedekben - szélesen differenciáló-
dott. A legfejlettebb kapitalista országok csoportja a Föld területének mintegy 24, a la-
kosságnak 19 százalékát foglalja magában. A két világrendszer gazdasági versenyében a
szocialista világnak tulajdonképpen a tőkés országoknak ez a csoportja a fő verseny-
partnere. A kapitalista közgazdászok és munkás-arisztokrata vezetők, ezeknek az orszá-
goknak tempós fejlődést, gazdaságuk bizonyos irányú virágzását, mint egyetlen tenden-
ciát igyekeznek bemutatni és érvényesnek kikiáltani. Ez természetes nem igaz. Ezekben
az országokban változatlanul tény és mélyül a kapitalizmus általános válsága, a periodi-
kus gazdasági válságok - torzult és változott formábanl, de - visszatérő jelenségek. A
termelési és kereskedelmi válságok mellett igen figyelemre méltók a legutóbbi időszak-
ban jelentkező valutáris válságok. Az angol font a második nagy megrázkódtatást már
nem bírta ki, a múlt év végén leértékelték. A nyugatnémet valuta válságot 1966-1967-ben
politikai manőverrel, ún. „nagy koalíció" létrehozásával, tudták csak elodázni. A dol-
lár éppen most lázasan beteg, s a nagyarányú aranyvásárlási láz gyorsítja a megindult
folyamatot. Az arany-egyezményben résztvevő országok a kettős aranyárral valamit el-
húznak, a válság tényét azonban nem lehet letagadni és nem is lehet azt eltüntetni.
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A kapitalizmus általános válságának mélyülésével a termelés, az értékesítés, a fize-
tőképesség területén a legkülönbözőbb nehézségek jelentkeznek.

Miközben a szocialista országok gazdaságában nem kis gond a további feladatok
megoldása, nagyon időszerű a kapitalizmus - és ezen belül különösen a fejlett tőkés or-
szágok - gazdasági életében érvényesülő folyamatok tanulmányozása, abból a következ-
tetések levonása. Lenin szinte minden művében utalt arra, hogy a kommunistáknak éles
szemmel kell figyelni a másik oldalon zajló minden eseményt. A mai kapitalizmust - és
ezen belül különösen a fejlett tőkés országokat - ma nem a „végelgyengülés" jellemzi.
Napjainkban egyre többet lehet hallani és olvasni a kibontakozó és szélesedő tudomá-
nyos és műszaki forradalomról. A tudományos és műszaki forradalom - amelynek alap-
ját a nagy természettudományos felfedezések adták meg, amely felfedezések
lehetővé teszik tervezett tulajdonságú anyagok létrehozását és új ener-
gia-bázis megteremtését - egyre szélesebben bontakozik ki a szocialista világ legtöbb
országában. A mi életünkben is egyre több olyan cikk jelenik meg, amely évekkel eze-
lőtt még teljesen ismeretlen volt. Ma már nem vitás az sem, hogy a maghasadást energia
ellátásunk szolgálatába lehet állítani. A tudomány vívmányai tehát egyre inkább és
valójában anyagi erővé válnak. Mindez a tőkés világban, különösen pedig a legfejlet-
tebb kapitalista országokban is zajló folyamat. És ebben a tudományos és műszaki forra-
dalomban van lehetőség tapasztalatok, ismeretek kicserélésére, az emberiség érdekében
bizonyos együttműködésre.

Lenin idejében a szovjet állam gazdasági és egyéb kapcsolatai a tőkés világgal mi-
nimális volt. A tőkések bojkottálták és meg akarták fojtani a szovjet államot. Csak halá-
lát, csak pusztulását tudták elképzelni. Reményeik azonban szerte foszlottak, a szocialis-
ta állam nemcsak létezik* hanem több gazdasági szférában már elérte a legfejlettebb tő-
kés szintet és ellenállhatatlanul tör előre. Pedig a szovjet állam fennállásának 50 eszten-
dejében nemcsak a régi Oroszország elmaradottságával kellett megbirkózni, hanem a II.
világháborúban rátörő fasiszta ellenséggel, a háború terhével és az újjáépítéssel. Ma a
Szovjetunió mellett kialakult a szocialista országok hosszú sora, tényként létezik a szo-
cialista vüágtábor és benne - ha sok küzdelem árán is - szélesedik, fejlődik a termelési,
gazdasági együttműködés. Lenin a maga korában nagy erővel küzdött a szovjet állam
kapcsolatainak fejlesztéséért. Ma már a szovjet államot), a szocialista tábort a tőkések
mint reális valóságot kénytelenek felfogni. És ez a kapcsolatok rendszerében és fejlesz-
tésében is egy sor új problémát vet fel. Miközben a szocialista világ és a kapitalista
világ között a különbség kétségtelen, és az ellentét kibékíthetetlen, miközben a két tábor
küzdelme a nemzetközi osztályharc fő színtere, miközben a két tábor mérkőzése hatalmas
erővel zajlik a termelés, a tudomány, az építés és kereskedelem frontján, a helyzet az
érintkezést és kapcsolatokat feltételezi a két tábor országai között. Kemény osztályharc to-

jyik - nemzetközi méretekben - politikai, katonapolitikai, ideológiai és gazdasági síkon, d e

épper. a harc sikere érdekében - a szocialista országok érintkezést és kapcsolatokat te-
remtenek a különböző tőkés államokkal a legkülönbözőbb területen. Ezek a kapcsolatok
a szocialista világ erejének és eredményeinek gyümölcsei és összességükben szolgálják
a békés fejlődést, a békés egymás mellett élést, a világháború elkerüléséért folytatott
harc ügyét.

A szocialista országok vezetői Lenin hagyatékának megfelelően járnak el, amikor
egymás kölcsönös érdekeit szem előtt tartva kapcsolatokat létesítenek másrendszerű or-
szágokkal. Ismert előttünk Lenin elvtársnak - a Bolsevik Pártnak - az az erőfeszítése,
amelyet a szovjet állam létrejötte után a béke megteremtéséért folytatott. Most a hely-
zet merőben másl, mint akkor volt. Akkor a szovjet államnak „lélegzetvételi szünetre"
volt szüksége, hogy felkészülhessen, hogy fennmaradhasson. Most a Szovjetunió, a szo-
cialista világtábor erős és legyőzhetetlen, most nem „lélegzetvételi szünet" a cél, hanem
az, hogy ez a megnövekedett erő elhárítsa a világháború veszedelmét az emberiség feje
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fölül, s a fegyverekre fordított mérhetetlen nagy összegeket az emberiség javára, a tech-
nikai haladásra, a termelésre, a tudomány fejlesztésére lehessen fordítani.

A lenini útmutatás vezérelte az európai kommunista és munkáspártokat, amikor
1967-ben Karlovy Varyban értekezleten hangolták össze tevékenységüket, foglaltak állást
a térség - Európa - biztonságának fontos problémáiban. A lenini útmutatás vezérelte a
kommunista és munkáspártok nagy többségét, amikor ez évben Budapesten a konzultatív
találkozón kialakították állásfoglalásukat a nemzetközi tanácskozás összehívásában és
annak napirendjében. Nem vitás, hogy jelenleg a nemzetközi politikai élet a béke fenn-
tartásáért és megerősítéséért, a társadalmi haladásért, a szocializmus további előrenyomu-
lásáért és világméretű győzelméért folytatott harc legégetőbb és legnagyobb kérdése a
nemzetközi kommunista-mozgalom egységének megerősítése. Ami ebben a kérdésben a
legutóbbi esztendőben előrehaladás történt, figyelemre méltó. Az előrehaladást a Szov-
jetunió Kommunista Pártja, a szocialista országok kommunista és munkáspártjai, a test-
vér-pártok többségének türelmes, ugyanakkor következetes lenini politikája alapozta meg.
Az együttműködésre vágyó, a kommunista és munkáspártok többségét kitevő pártok tár-
gyilagosan vesznek szemügyre minden olyan kérdést, ami az egység megerősítésében je-
lentőséggei bír. Ennek sajnos az ellenkezője is tapasztalható.

* * *

Korunk nehézségekkel, ellentmondásokkal terhes. Miközben a kommunista és mun-
káspártok többsége fokozza erőfeszítését az egységért, a békéért, az imperialisták - kü-
lönösen pedig az amerikai imperializmus - vandál cselekedetre szánják el magukat.
Évek óta vér folyik Vietnamban. A II. világháború befejezése óta tulajdonképpen
egyetlen békés nap nem volt a Földönl, s az emberi életben és anyagiakban okoztt kár
közeljár ahhoz, ami a II. világháború alatt bekövetkezett. De a kommunisták előtt vilá-
gos cél lebeg. El lehet hárítani azt a veszedelmet, amely még nagyobb számban szedne
áldozatát és még több anyagi kárt okozna. És ebben a világ kommunistáinak
útmutatás a lenini hagyaték. Amiért Lenin életében küzdött, egyre szé-
lesebben teljesedik ki, a világ első szocialista államának a kommunizmust építő munkájá-
ban, a szocialista világtábor létrejöttében, fejlődésében, a nemzetközi kommunista-
mozgalom egységéért folytatott küzdelmében, a békéért, az emberi haladásért, a szocia-
lizmus világméretű győzelméért folytatott harcában. Lenin tanai útmutatás számunkra
szavakban, mondatokban és módszerekben egyaránt.

Csáki István


