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Hét évtized és a ma

Hét évtized szinte csak egy emberöltőnyi idő, a történelem végtelen sodrában pe-
dig töredéknyi. Mégis milyen mélyreható változásokat képes maradandóvá tenni az
emberiség életében. 1917 októberének viharos napjaiban minden bizonnyal kevesen
gondolták volna, hogy az emberiség történelmének legújabb korát elkezdő forradalmi
folyamat néhány évtized alatt átalakítja nemcsak Európa, hanem szinte az egész vi-
lág térképét, megváltoztatja, emberibbé teszi a Földön élők közel negyedének életét,
és visszafordíthatatlanul teret nyit a ma már megváltoztathatatlan történelmi tényként
létező szocializmusnak.

Lenin valósággá vált álma időtálló, maradandó és jövőbe mutató maradt, s élet-
művének csúcsa, a szovjet állam megerősödött, túlélte a 2. világháború viharát, döntő
módon részt vett az európai civilizáció fennmaradását fenyegető fasizmus megsem-
misítésében, s egy olyan világforradalmi folyamat vezető erejévé vált, amely ma
már meghatározó az emberiség békéjében, fennmaradásában.

A szocialista útra lépő országok életében, az eltelt évtizedek alatt természetesen
adódnak gondok, keletkeztek és ma is hatnak ellentmondásolt. Ez azonban nem azt
jelenti, hogy a jövő társadalma életképtelen, hanem döntően a gazdasági nehézségek,
a háborús veszteségek pótlásának terhei, a polgári demokrácia gyakorlása átmeneti
időszakának hiánya, a személyi kultusz torzulásai és a töretlen fejlődés illuzórikus
felfogása szülték azokat a problémákat, amelyek megoldásával ma küszködünk.

A szocialista közösség azonban talpon maradt, és október szellemében keresi a
társadalmi-gazdasági kibontakozás lehetőségeit — természetesen minden ország a
maga nemzeti sajátosságai és adottságai közepette. A megújulás most a Szovjetunió-
ban a legintenzívebb. A már fogalommá vált „peresztrojka" és „glasznoszty" mélyre-
ható változásokat takar, az újtípusú gazdasági-gazdálkodási szemlélet és gyakorlat
megalapozásának elindítását jelenti.

Ma — Lenin gondolatainak, tetteinek és intelmeiben szellemében — úgy emlé-
kezhetünk meg legméltóbban a hét évtizeddel ezelőtti októberi forradalom jelentősé-
géről, ha a történelmi események tükrében a mát vesszük reálisan szemügyre és a
jövőbe tekintünk. A tisztes emlékezés kötelességünk, de méginkább az a felelősséggel
átgondolt cselekvés útjának kijelölése, a társadalmi méretű közös cselekvés kibonta-
koztatása, s ezzel egy minden szempontból biztonságosabb és békésebb jövő alapjai-
nak a megteremtése.

Fel kell tehát tárnunk és megbecsülnünk mindazokat a történelmi értékeket,
amelyet a hét évtized alatt, illetve nálunk az elmúlt 42 évben teremtődtek; ugyan-
akkor szembe kell néznünk hibáinkkal és gyengeségeinkkel, és az adott helyzetnek
megfelelő válaszokat adnunk a kihívásokra.

* * *
Az alábbi válogatással szeretnénk egyfajta bepillantást nyújtani a Szovjetunió-

ban most zajló megújulás néhány területére, a gazdaság és a kultúra terén megin-
dult kibontakozási folyamat főbb jellemzőibe, s az ezeket kísérő szemlélet, illetve
vélemények alakulásába.
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