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A mai Bulgária a Balkán és ezen keresztül Keleteurópa békéjének fontos, 
pillére. Ahhoz, hogy idáig eljusson, a bolgár népnek is végig kellett járnia 
azoknak a kis népeknek megpróbál ta tásokkal és szenvedésekkel teli útját, ame
lyek sorsát idegen erők és idegen é rdekek irányítják. Mint az utolsó évt ize
dekben a Balkánállamok általában, Bulgária is a hódító erőszak, az imperia
lista ihatalmak és a pénztőkék harcainak áldozata volt. Életrevalóságát , fejlő-
désképességét és erejét azonban éppen azzal mutatta meg, hogy amikor a 
Vörös Hadsereg elérte határai t , annak segítségével és annak erejére támasz
kodva, kj tudta használni az alkalmas pillanatot és feszabadította magát az 
idegen erőszak alól. 

Történelme két részre oszlik. Az egyik a középkorban kezdődik és a török 
hódoltsággal úgyszólván teljesen megszakad. Ennek ellenére szorosan összefügg 
és egyetlen fejlődési folyamatot alkot azzal a történelmi résszel, amely a X I X . 
század második felében kezdődik. A bolgár népet nem tudta magába olvasztani 
a török imperializmus még a legfanatikusabb vallási eszközökkel sem. A nép 
belső ereje nagyobb volt. mini a hódító erőszak ereje. A feltörő polgárság a 
fejlődő kapitalizmusban arra használja k i a népek önállósági és szabadságkereső 
törekvéseit , hogy az összeomló török birodalom kis • népeit imperialista céljai 
szolgálatába állítja. Kis államokat teremt, hogy a mesterségesen szított ellenté
teket saját céljaira használhassa fel. A cárizmus, amelynek nagy befolyása volt 
a Balkán népeméi, e tekintetben a nyugati imperializmus leghűségesebb szövet
ségese volt. Amikor a Berlini Kongresszuson 1876-ban feltámasztották és ön
álló állammá tet ték Bulgáriát, ez azonnal az érdekek ütköző pontjába került. 
A cárizmus csatlósai, a földbirtokosok és a kapitalista polgárság hamis sovi
nizmusba hajszolja a bolgár népet. A német imperializmus ezt késedelein nél
kül kihasználja. Német hercegi családot ültet a bolgár t rónra és az ország a 
német imperializmus egyik já tékszerévé válik. Az első világháborúban a köz
pont] hatalmak mellé állott. A két vi lágháború között a revizionista szélsőséges 
nemzeti mozgalom ker í te t te ha ta lmába az országot. Macedónia volt a soviniszta 
érdekek ütköző pontja, д négy. majd 1912 után három ország között megoszló 
macedón területekre három kis nemzet tart igényt imperialista célkitűzéseiben. 
A legsúlyosabb ellentétek Bulgária és Szerbia között keletkeztek, amelyek is
mételten hódí tásra indulnak Macedónia és egymás ellen. Ezzel vezetik le mind
két országban a belső zavarokat. Bulgáriában a földműves párt kísérleteivel 
szemben, amelyek a birtokviszony rendezésére és az ország belső egyensúlyá
nak helyreál l í tására irányultak, a tőke és az idegen hatalmak érdekei é r v é n y e 
sültek. Merényletek történtek a bolgár nép számlájára és végül belesodorták 
az országot a fasiszta kaíandorpolitikába. Kiszolgáltatták az országot és a né
pet a nemzeti szocializmus kalandor politikájának. Mennyire a népakara t elle
nére történt nv'ndez, azt legjobban az mutatja, hogy a német csatlósok sem 
mertek a bolgár nép nevében hadat üzenni a Szovjet Szövetségnek. Amikor a 
Vörös Hadsereg elérte Bulgáriát, előbb hadüzenete t és hadiállapotot kellett 
teremteni a Szovjet Szövetség és Bulgária között, hogy fegyverszüneti szerző
dést köthessenek. 

Ekkor kezdődik Bulgária tör ténetének második korszaka, д valóságban 
mindez már korábban folyamatban volt a bolgár nép . lelkében, de a fasiszta 
erőszakkal szemben csak akkor érvényesülhetet t , amikor a Vörös Hadseregben 
hathatós támogatás t kapott. Dimitrov Georgi, a bolgár nép nagy vezére , csak 
nemrégiben beszélt az 1944 szeptember 9-iki fordulat jelentőségéről. 



»Szeptember 9-ike új korszakot nyitott meg történelmünkben, ez a bolgár 
népuralom, a Hazafias Arcvonal korszaka. A fellületes emberek csak a külső 
formák vál tozását látják, д valóságban ez a változás sokkal mélyebb volt, mert 
az gazi demokrácia diadalmaskodott. A két o r szág : a fasiszta királyság Bul 
gáriája és a Hazafias Arcvonal demokratikus országa közöt t mély szakadék 
tatong«. 

A felszabadult bolgár nép valóban olyan országot teremtett, amelyben a 
régi fasiszta kirá lyság emléke csak a reakció erőszakosságaiban maradt meg. 
A nép erejének tudatára ébredi . Egy nagyszerű gesztussal, egyetlen nagy per 
keretében, a nép ítélete elé állította népeliienes vezetőit . Több mint száz veze tő-
politikust, köztük Ki r i l Koburg herceget, Filov és Mihov régenseket. 22 volt 
mimsztert halálra Ítéltek és kivégeztek. A nép ezzel kinyilvánította, hogy sem
miféle közösséget nem vállal azzal a politikával, amelyet az idegen bérencek 
folytattak és sorsának intézését saját kezébe veszi. A szakadás ezzei teljessé 
és tökéletessé vált a régi és az új korszak között. A népuralom azonban üres 
és tartalmatlan maradt volna, ha a változás csak formaságokban mutatkozik 
meg. д felszabadulás után nyomban megalakult a Hazafias Arcvonal, amely
ben a, pártok, a Kommun'sta Pá r t vezetésével összefogtak, hogy egyetlen egy
ségbe tömörüljenek az összes demokratikus és .haladószellemű erők. A nép 
támogatásával ezek az összefogó demokratikus pártok, amelyek válóban a dol
gozó bolgár nép aka ra tá t és célkitűzéseit érvényesí t ik, eléggé erősek voltak 
ahhoz, hogy gazdaságilag, kulturális téren, a pol t ikai életben, a társadalmi 
rendben és az ország külpolitikájában is végrehaj tsák az átszervezést . 

д bolgár földműves nép törpebirtokosokból áll. Velük szemben állott a 
pénztőke szolgálatába hajtott szövetkezeti rendszer és az ipari nagytőke. Mini
dének előtt a földreformot kellett végrehajtani és a Hazaf'as Arcvonail megal
kuvás t nem ismerő következetességgel felosztotta a nagybirtokokat úgy, hogy 
maga a nép volt a b ' r tckhódí tó . Ez volt a. gazdasági újjáépítés alapja és ezzel 
párhuzamosan mentesí tet ték a szövetkezetet a pénztőke befolyásától. 

A szövetkezetek i rányí tását az állam vette kezébe. Ezzel az államnak 
uralmi szerep jutott a nemzetgazdaság i rányí tásában és ellenőrzésében. A ka
pitalista magántőke nem szabad és csak annyiban vehet részt a nemzeti terme
lésben, amennyire beleilleszkedik az állami tervek kereteibe. Ezzel biztosítot
ták azt. hogy az újjáépítés nem tőkeérdekek haszonlesése szerint, hanem a nép 
érdekeinek megfelelően foly k. Kulturális té ren megkezdték az ország teljes 
átnevelését . Megszabadí tot ták a népet a szélsőséges sovinizmus u szítói tói és 
széleskörű nevelőnluhkával máris hatalmas eredményeket é r t e k ' e l . Az á tszer
vezés természetes köve tkezménye volt, hogy a társadalom is átalakult és a 
népuralom tényezői jutottak előtérbe az eddigi kiváltságokkal szemben. 

M'ndez annál nagyobb eredmény, mert Bulgária a legyőzött államok közé 
tartozik, amelyeknek sem a belpolitikában, sem külpolitikai téren nincsenek 
olyan szabad mozgási lehetőségei, mint a győzteseknek. A Hazafias Arcvonal 
politikája azonban ezt a nehézséget is áthidalta. Mindiárt kezdettől fogva kap
csolatot keresett a szomszédokkal elsősorban a szláv államokkal. Megrendezte 
1945 júliusában a felszabadulás évfordulóján a nagy találkozást, amelyre a 
szláv államok dolgozó tömegeinek küldöttségei gyűltr-k össze. Ezen a gyűlésen 
kifejezésre jutott a szláv testvériség és az a nagy összefogás, amely teljesen 
új szellemben, valóban demokratikus eszmék szerint kívánja az új jáépítést 
megvalósítani. Bulgária ezzel egy csapásra kizárt minden elkülönülési politikát 
és megsemmisí te t te a német imperializmus befolyásának minden maradványá t . 
A Hazafias Arcvonal ezzel félreérthetetlenül tudtára adta mindenk'nek, hogy 
szakított a gyűlölködés politikájával és szoros együt tműködést kíván teremteni 
a szláv testvérnemzetekkel , elsősorban pedig a Szovjet Szövetséggel és a szom
szédos Jugoszláviával. A gyűlölködés helyett, amelyet évtizededen keresztül 
szí tottak a szerb és bolgár népekben, de mindenkor csak idegen érdekek szol
gálatában, .most érvényesült a testvéri egység, az összefogás és az együ t tmű
ködés szelleme, ami a szomszédos népeknél egészen természetes . Jugoszlávia 
és Bulgária között ma több inn t baráti , tes tvéri a viszony. Ennek egyik leg
főbb oka az, hegy mind a két ország kikapcsolta a macedón kérdést , amely a 
•gyűlölködés és imperialista célok problémája volt. Jugoszlávia keretében meg-
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alakult az önálló macedón népköztársaság és egészen természetes , hogy a sza
bad bolgár nép elismeri a macedónok önrendelkezési jogát. 

: Tító marsai szkoplyei beszédében így nyilatkozott erről a kérdésrő l : 
— Miért egyesülnének Macedonia népei idegen • fennhatóság, vagy v é d 

nökség alatt? M i elég éret tek és nagykorúak vagyunk. Tudjuk, hogy a bolgár 
nép amellett a politika mellett van, amelyet együt t kezdeményeztünk a meg
szállók kiűzése után, amikor őszintén és tes tvérekhez iMően kezdtünk beszél
getni . . . A bofi.gár Hazafias Arcvonal és Jugoszlávia között a kapcsolatok k i tű 
nőek és a Balkán népei fokozott közeledésre törekszenek, — tűzte korábbi, 
kijelentéseihez Titó marsai egyik nyi latkozatában. Dimitrov errő! a kérdésről 
azt mondotta, hogy Macedonia többé nem ütközőpont a ké t ország között , 
hanem még szorosabban egymáshoz fűzi Bulgáriát és Jugoszláviát. 

Bulgária új jáépítésében vannak még pcxiitikai nehézségek. A bolgár v á 
lasztásokat első alkalommal nem tar that ták meg, mert Amerika közbelépett.. 
M á s o d k alkalommal, 1945 november 18-ikán megtar to t ták a választásokat és 
az ellenzéknek alkalmat nyújtottak, hegy megmutassa erejét . Az ellenzék azon
ban, amelynek soraiban kizáróilag király pártiak, fasiszta csatlósok, hitleri bé-
rencek, a nagytőke népellenes, reakciós elemei állanak, nem mert fellépni a 
választósokon, mert tudta, hogy a nép ellene van. д Hazafias Arcvonal valóban 
olyan győzelmet aratott a választásokon, amely teljes mértékben gazolta, hogy-
az Arcvonal a népe t és a nép akara tá t képviseli. Ezzel többé rnem lehetett 
szembehelyezkedni. Az é v végén megtartott moszkvai hármasér tekezle t ről csu
pán azt ajánlották a bolgár kormánynak, vonnia be az ellenzéki csoportok két 
képviselőjét munkájába, de csak olyanokat, akik valóban képviselik az ellenzéki 
csoportokat. Amint a ko rmány kiegészítése megtörténik, a nyugati nagyhatal
mak elismerik a bolgár kormányt , amelyet a Szovjet Szövetség már korábban 
elismert. Az új kormánynak azu tán meg lesz a hatalma ahhoz, hogy a felsza
badulás óta kiéipül-t belső rendszert alkotmányos alapokra helyezze. A köz tá r 
saságot mindeddig nem kiálthatták ki , mert a jelenlegi nemzetgyűlésnek nincs 
erre felhatalmazása. Az azonban kétségtelen, hogy a bolgár nép nem enged; 
többé visszaállítani a királyságot és amint a szükséges formaságoknak eleget 
tesznek, Bulgaria hivatalosan is átalakul népköztársasággá , hogy még szoro
sabban illeszkedhessen a balkáni demokráciák együt tesébe. 

AZ ATOMTÓL — AZ ATOM-DIPLOMÁCIAIG 
Irta: l>r. Hok Rezső 

1945 augusztus 6-án szenzációs hír járta be a világot: egy amerikai repülőgép' 
bombának nevezte és romboló ereje 2000-szer volt nagyobb a legnehezebb angol 
bombánál. A szűkszavú híradás, melyet egy hivatalos közlésben Truman elnök is 
megerősített* lázbahozta a világ közvéleményét A hír egyforma szenzációt jelen_ 
tett a katonai körök, a politikusok, a gazdaságú tényezők és tudományos világ szá
mára. Az atombomba, illetőleg azok a tudományos és tehnika-i eredmények, ame
lyek lehetővé tették az atomenergiának romboló bomba formájában való felhasz
nálását, nemcsak a rombolás tudománya terén jelentettek forradalmi eseményt,, 
hanem egyben hatalmas lépéssel közelebb hozták az ipari termelés és általában a 
gazdasági élet teljes forradalmasításának új korszakát is. 

A sajtóhangokaf, melyek az első atombomba lobbanását követték kezdetben 
a szenzációhajhászás jellemezte. Politikai saiiatánok és nagyképű kontárok egy
más kezébe adták a tollat, amikor a közvéleményt az atombombáról tájékoztatni 
kellett. A sajtó ezen felelőtlen atomkoncertjébe fokozatosan felelős hangok is sízö-
vődtek: a hivatalos politikai megnyilatkozásnak hangjai. Lassan nyilvánvalóvá? 
vált , hogy az atombomba a. világpolitika meiz,ején, különösen ami a nemzetközi 
együttműködést illeti, nagyobb pusztítást végzett és mélyebb nyomokat hagyott, 
mint Hirosimi szigetén. Az a tény, hogy egy páratlan erejű romboló fegyver at 
haditehnika terén különlegesen előnyös helyzetet teremtett a nagyhatalmak egy 
csoportja részére, világpolitikai viszonylatban is visszhangra talált. Az atombom-


