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Pártkongresszusok és pártkonferenciák ( I 918-1980) 

Összeállította: Vida Sándor 

A Magyar Szocialista Munkáspárt XIII. kongresszusának tiszteletére összeállított kötet a 
magyar kommunista mozgalom legmagasabb szintű tanácskozó testületeinek: a kongresszusoknak 
és két országos konferenciának legfontosabb adatait tartalmazza a párt alakuló ülésétől kezdve az 
1980-ban tartott XII. kongresszusig bezárólag. 

Kossuth Kiinyvkiadó, 1985, 

Hermann István: Marx és Engelr 

A filozófia tiirténetéről 

A gyűjtemény Marx és Engels filozófiatörténeti írásait, illetve egyéb műveik, leveleik ilyen 
vonatkozású részleteit tartalmazza. Egységesen közli az olyan összefoglaló műveket, mint Marx 
doktori disszertációja, mely a demokritoszi és epikuroszi filozófia különbségét taglalja vagy Engels 
,,Ludwig Feuerbach és a klasszikus német filozófia alkonya" című műve, mely a dialektikus mate
rializmusnak a klasszikus német fejlődéshez való viszonyát világítja meg. 

Kossuth Kiinyvkiadó, 1985. 

Kádár János: Béke, függetlenség, honvédelem 

Kádár János cikkeiből és beszédeiből az elmúlt évtizedben több tematikus válogatás jelent 
meg, amelyekben a magyar szocialista fejlődés egy-egy fontos problémaköréről és jelentős felada
tairól olvashattunk. Ezek a válogatások a magyar társadalom egyes alapvető kérdéseivel foglalkoz
tak: számbavették az eredményeket, nyiltan szóltak a problémákról és ellentmondásokról, meg
mutatták a fejlődés irányát. 

E válogatások egésúti ki a közelmúltban megjelent Béke, függetlenség, honvédelem című 
tematikus kötet, amely az MSZMP főtitkárának a néphatalom, a szocialista haza védelméről kifej
tett gondolatait, állásfoglalásait adja közre. 

Ez a válogatás - a korábbiakhoz hasonlóan - társadalmi, állami életünk egyik fontos területé
nek alapvető kérdéseit tartalmazza, módszerét tekintve pedig szocialista építésünk más területeivel, 
feladataival szoros összefüggésben tátja az olvasó elé a témával kapcsolatos gondolatokat. 
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Kádár János kötete eligazodást nyújt az érdeklődő olvasónak, reálisan szól a nemzeti függet
lenséget, a szocialista közösséget, szocialista vívmányainkat és a békét - az egész történelmi kor
szakban - fenyegető agresszív imperialista törekvésekről. Egyben meggyőződéssel és az olvasót is 
megnyerő módon bizonyítja, hogy az imperialista törekvések megfékezhetők, a világháború elhá
rítható, mert a béke erői szilárdabbak mint a háborús megszállottaké, mert a szocialista közösség 
országai nemcsak igaz ügyet képviselnek, de megfelelő katonai potenciállal, legyőzhetetlen katonai 
erővel is rendelkeznek. Ezért e kötet minden, a béke, a nemzeti függetlenség, a szocialista vívmá
nyok érdekében felelősen gondolkodó ember számára utat mutat és a honvédelmi feladatok telje
sítése kapcsán újragondolható tanulságokkal szolgál. 

Zrinyi Katonai Kiadó, 1985, 
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