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irta : B iró  Zoltán

A szovjet-magyar barátsági és kölcsönös segélynyújtási szerződés 
megkötése új történelmi szakasz abban a harcban, amelyet a magyar 
nép szabadságáért és függetlenségéért folytat Magyarország egyenjogú 
tagja tett a békeszerető népek csafládjának. Magyarország — a hitleri 
Németországinak mindvégig csatlósa — a népi demokrácia haladó orszá
gává viált és mint független ország és a nemzetközi politölka tevékeny 
tényezője betoipcsdlódott a szabadságszenető népek élcsapatába. Törté
nelmében először teremtett a maigyar nép baráti kapcsolatokat a iszom- 
széd népekkel. Mindeme mélyreható váílltazások Magyarország nemzet
közi helyzetében csak a Szovjet Szövetség segítségével jöhettek (létre.

*
A függetlenségét elvesztett Maigyarorsróg nézvszáz éven át ered

ménytelenül harcolt a föllszabadiilásért hol a török. hol az osztrák, hol 
a német járom ailól. Magyarország uralkodó osztállyal előjogaik védel
mében az idsegen elnyomók otldailára szegődtek. Az 1848—49-es forrada
lom és szabadságharc vereségét az uralkodó osztályok ellenséges ma
gatartása okozta éts a polgárság tehet etüensége. hogy végig küzdje a 
polgári forradalmat

A szabadságharc bukása után a magyar uralkodó osztályok kiegyez
tek a Habsburgokkal. Kossuth Laáots 1867-ben a kiegyezéssel kapcsolat
ban a következő prófétai szavakkal figyelmeztejtfce a magyar nemzetet: 
»A Habsburg uralkodóházzal való kiegyezés Magyarországot olyan út 
felé tolja, melyre ha rálép, végzetes habomba keveredik és ez egykén 
halálos lesz számára mind győzelem* mind vereség esetén«. És Így is 
töntént Magyarországgal az első világháborúban, amikor az uralkodó 
körök az országot a német imperiaílliztnus szekerébe fogták.

Az 1848-as szabadságharc vereségének következményei annyira .ká
rosak voilitak a magyar nemzet fejlődésére, hogy azokat sem 1918. isiem 
1919 nem hozhatta helyre. Az 1918-as forradalom vezetői megkísérelték 
igénybe venni a nyugati imperiailrlsták segítségét és azt, hogv a forra
dalmat megtartsák a polgári demokrácia keretedben. A tanácsköztársa
ság kikiáltásával 1919-ben a forradaflom vezetői a polgári forradalom 
megoldatlan feladataival akartak átuigraná a szociailiizmusba. Ennék kö
vetkeztében a tanácsköztársaság elszigetelődött az Entente imperialistái
nak támadásával szemben.

Az angol labour-kormánv támogatta a Horthv-rendszeír megszülár- 
diuláisát. Ez a rendszer később szövetkezett a fasiiszta Olasz- és Német
országgal. Az uralkodó érdekcsoport a Horthy-rendszerben ismét hábo
rús kail'andok útjára vezette Magyarországot Németország oldalán. A 
soviniszta és fasiszta propaganda lélekmérgező munkája szüntelenül folyi. 
gyüflöilJetet keltve a szomszéd népek, különösen a Szovjet Szövetség el
len és terjesztette az »uralkodó .neoruzöt« csizmáiét. Horthy kormánya a 
nép haragja dől új, rablóháborúban keresett menedéket. Ez a háború 
kiváltotta a magyar nép elten állását.

A második világháború teljesen német gyarmattá tette Magyaror
szágot. Az ország egész lakosságát és természeti kincseit a német hó
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dító poditáka célkitűzései alá rendelték. Magyarország a 'hitleri 'háború 
hínárjában egyre mélyebbre süllyedve a nemzett katasztrófa széliére ju
tott -ás teljesem elveszhette függetlenségét.

*
A hősi Szovjet Hadsereg Mszaibadította Magyarországot és a ma

gyar inép elnyerte függetlenségét és szabadságát. A maigyar demokrácia 
előtt hatalmas és bonyolult feladat állott. — megszfflárdítamiii és meg
védeni szabadságát a fasiszta rendszer maradványai és külföldi támoga
tóik kiisénleteivd szemben.

A magyar nemzet ellőtt két út állít. Sokszáz év után először nyílott 
lehetőség, hogy véfeetvessen elszigeteltségének és baráti kapcsolatokat 
teremtsem a szomszéd népeikkel. Ez nehéz út vioflit. de az egyediül helyes 
út. Ez az út hatalmas erőfeszítéseket követelt az ország egész gazda
sági és politikai életének átrendezésére,. Üj társadalmi berendezkedést 
kellett teremteni. Mindenekelőtt saját erejére és a szomszédos 'baráti né
pek segítségére támaszkodva új társadalma rendszert — népi demokrá
ciát — kelllett teremteni.

A régi. reakciós rendszer képviselőé másik út meúlett törtek lán
dzsát. Ez abban á/ldott. hogy kiiMöldi tő-ke segítségével, a régi osztálv- 
vtiszonyok alapján és a polgári demokrácia kereteiben fokozatosan újjá
építsék az országot. Ez az út Magyarországot imperialista gyarmattá 
tette vtílna. Erre az útra akarta vezetni Magyarországot nemcsak a re
akciós polgárság, amely kivételles szivóságiról tett tanúságot a neüréz 
nemzeti katasztrófa után. nemcsak a kisgazdapárt befolyásos iobbszár- 
nya. hanem a többi demokrata pártok jobboldali ellemei is. amelyek va
kon Madtak a reakció uszályában. Az 1945-ös páriámén# választások 
után a magyar reakció, amelliy a Kiisgazdaipárt segítségévei abszóliut 
többséget íkapott. biztos volt abban, ihogv kezébe veszi a kormányrudat 
és erre a másik útra vezeti Magyarországot, módot adva az amerikai 
és angol imperializmusnak, hosry behatolón az országba. .Nem M l cso
dálkoznunk, a szomszédos demickratikus országok aggódásán, hogv Ma
gyarország kapuvá válik, amelyen át behatol a nemcsak a Magyarország, 
hanem a többi délkéleteuirópai országok függetlenségét is vesz éreztető 
amerikai és angol imiperealizmus. Ez az aggódás nem volt alaktalan. Az 
amerikai éls angol imperialisták széleskörű összeesküvést szerveztek, 
amelynek az volt a céüja, hogy Horthy és Habsburg Ottó csődbement 
érdekcsoportja vegye át a hatailmat. Ebből a célból Ausztria és Német
ország amerikai és arngoJ megszállási övezetében fegyveres maigyar fa
siszta alakulatokat éls csendőregységeket szerveztek, aimelvéknek felada
tuk Üett volna, hogy a békeszerződés aláírása után betörjenek az or
szágba.

*

Az imperialistáknak Magyarország leigázására iiránvuíló tervei a de
mokratikus erők határozott efllenálWásába ütköztek, mindenekelőtt a Ma
gyar Kommunista Párt ellenállásába, amely a belső reakció és annak 
külföldi parancsolod ellen mozgósította a dolgozók széles tömegeit. Bv- 
módom az 1945-ös választások kedvezőtlen eredményei ellenére a Kom
munista Párt megszilárdította állásait és a reakciót súlyos csapás érte.

A köztársaságellenes összeesküvés leleplezésével megerősödött a 
demokratikus erők harca a reakció ellen. Az összeesküvés legfontosabb 
tűzfészkednek felfedezése után a demokratikus erők a reakciót nagyjá
ból kiszorították a kormánykoalicióból. Az 1947 augusztus végévei tar
tott választásokon a reakció döntő vereséget szemvedett. Ezeken a vá
lasztásokon a Kommunista Párt első (helyre került, minit az ország leg
jelentősebb politikai ereje. Később a profasiszta Pfen'ffer-DártO't is elérte
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sorsa. A nagybankokat és az lipar Legfontosabb ágait államosították. 
Eme demokratikus változások következtében Magyai ország Ihaitározot- 
tan a népi demokrácia útiára lépett. Ezt a fejlődést befejezte a iobb- 
oiidiaZii szociáldemokraták eltávolítása az ország poli<tilkaii és társadalmi 
életéből.

Az imperialisták utolsó szervezett támasza — a jobboldali szociál
demokraták — veresége határozott -bomlást váltott ki a reaikciós tábor
ban és megerősítette a demokratikus tábort. Ezzel egyidejűleg nagyará
nyú beözön.1 és indult meg a Kommunista Párt és a többi demokratikus 
pártok soraiba a párton kívülálló munkások és parasztok) részérőf (ame
lyek között »középiparasztok is vannak). A Kommunista Pártnak, míint a 
magyar nép vezető erejének tekintélye, eddig nem látott mértékben meg- 
növekedetit. A két munkáspárt egyesliéfce a megvalósulás szakaszába 
lépett. Megjavult a koalíciós pártok etgyimásközötti viszonya kedvező fel- 
tételek álltak elő az igazi Népfront megszervezésére-

A népi demokrácia megszid árdmlíása gyökeresen megváltoztatta Ma
gyarország nemzetközi helyzetét.

A demokratikus Magyar Köztársaság a nemzetközi porondon, mint 
a béke és a népek szabadságának, az imperialista agresszió elleni küz
delemnek tevékeny és független ‘harcosa Mp fel.

Magyarország nem engedite mag, hogy a Marsfoall-itervvel az ame
rikai és an&ofl imperialisták s ügynökeik behálózzák és edlenáWt az im
perialista körök minden olyan kisérietének, amely az ország belügye:be 
való beavatkozásra irányult.

Ugyanakkor megszilárdultak és elmélyültek Magyarország kapcso
latai a demokratikus országokkal.

A Jugoszláv Szövetségli Népköztársaság barátsági és kölcsönös se
gélynyújtási, valamint kereskedelmi szerződést kötve Magyarországga 1. 
baráti kezet nyújtott a magyar népnek. iEzt hasonló sízerződés követte, 
a Román Népfköztársasággail és a Bulgáriával és Lengyelországigaíl kö
tött kuJtúregyezmény. A magyar nép magabiztosan sorakozott fel a 
jiépü demokráciák oldalára, tagja lett azok családjának. Miaigyairorszá- 
got most nem az eüdensélges »Kis Enitente« veszi körül, hanem olyan ál
lamok, amelyeknek testvéri, kapcsolatai nemcsak baráti érzékeken nyug
szanak, (hanem ezen országok allapvető nemzeti érdekednek hasonlósá
gán, olyan áramok, amelyek védük nemzeti fügaetlienségiiket a német 
agresszió feltámasztásának kísérletével szemben és az amerikai- és an
gol imperializmus leigázó tervei elden, Eme országok egymáisközti kap- 
csoíataában fontos s&erepet játszik gazdasági, politikai és társadalmi be
rendezésük hasonlósága. A demokratikus erők .győzelme Csehszlová
kiáiban az imperialisták reakciós megmozdulása felett kedvező talajt te
remtett, hogy a demokratikus Csehszlovákiává! ugyanolyan baráti kap
csolatok jöjjenek létre, mint a többi szomszéd népekkel.

Magyarország független és cselfekvő külpolitikájával! bebizonyítot
ta, hogy kis népek is sikeresen harcolhatnak az imperialista országok 
zsarolása és rémítgetése elilen, hogy megőrizhetik függettoségüket és 
nemzeti szuverenitásukat* ha az egész világ demokratikus táborának 
támogatását élvezik. Saját erőforrásaira és a dolligozó tömegek odaadá
sára támaszkodva, hoigv megvédik szabadságukat é& függetlenségüket, 
a maigyar demokrácia jelentős eredményeket ért e!L az ország {gazdasá
gi, poMcai és kultiuráilis újjászületésében, amely aiz imperiiaiifcsták min
den segítsége nélkül, sőt azok szabotázsának Ellenéire valósiját meg.

Magyarország gazdasági kapcsolatai a Szovjet Szövetségivel és a
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szomszédos országotokul egyre megszilár d ulinak. Magyarország gazda- 
súigi terheinek összeállításánál tekintetbe veheti ezen országok tervgaz
daságának távlatait. Ez lehetővé teszi számára, hogy fölkerülje az Egye
sült Államokban és Európa nyugati országaiban jelentkező új gazdasági 
válság megrázkódtatásait. A szomszédos népi demokratikus országokkal 
fennálló baráti kapcsolatok kedvezően hatnak a szomszéd országokban 
élő magyarok jogi és kulturális életviszonyaira. Elmondhatjuk, hogy 
ezek soha azelőtt — Szlovákiát kitéve — nem rendelkeztek olyan szé
les polgárjogokkal és nemzeti kultúrájuk fejlesztésének »lehetőségeivel, 
mint ma. A punamedencei nemzeti kisebbségi kérdés következetesen de
mokratikus és a nemzeti politika alapján történt megoldása megfosztotta 
az imperiaílistákat a népeik egymásra uszításának együk fő fegyverétől. 
A (magyar .nemzeti kisebbségek azelőtt bomlasztották, ima megszilárdít- 
iák Magyarország és -szomszédai barátságát.

★

A Szovjet Szövetséggel kötött barátsági és kölcsönös segélynyújtási 
szerződés a legjelentősebb esemény Magyarország történelmében. Ez 
úji fejezetet nyit a magyar nép történetében, ameíly most elfoglalta mél
tó helyéit a haladó népek között. A Szovjet Szövetség segítségének kö
szönhető* hogy a magyar nép évszázadok utáp először maisa dönthet 
saját sorsa felett.

A Szovjet Szövetség felszabadította a magyar népet a náoi járom 
alól és azóta is szakadatlanul megad minden segítséget a Magyar Köz
társaság .gazdasági és politikai erejének megszilárdítására. A Szovjet 
Szövetséggel létrejött baráti kapcsolatok alapja nemcsak a hű bátrát 
iránt érzett hála és elismeréls. A busz évre megkötött magyar-szovjet 
szerződés a magyar nép alapvető nemzeti érdekein alapul. Mindenek
előtt irá ikel'l mutatni a Szovijet Szövetség következetes békepoMitikájára. 
A magyar népnek talán egész történelmében soha nem volt annyira 
szüksége beikére, miint ma. A magyar-szovjet szerződési szavatolja Ma
gyarország fügjgetlenségét és nemzeti szuverenitását. Magyarország ér
deke a gazdasági kapcsolatok kimélyítését követeli: a Szovjet Szövet
séggel és ez az ország llegjofbb védteöme a válság elem.

Ugyanakkor ez a szerződés jelentősen ösztönzi Magyarországnak, 
mint önálló álltamnak, további gazdasági fejlődését és termelő erői fej
lődésének meggyorsulását.

A magyar-szovjet szerződés biztosítja, hogy Magyarország nem 
lesz többé az imperialista rablók könnyű zsákmánya, sem ide-oda tolo
gatható saikkfigurája. A szerződés segíti a magyar -népet, hogy lerakja 
a népi demokrácia és szocializmus békés kiépítéséinek alapját,

A független Magyarország nemzetközi szerepe jelentősen megnöve
kedett a magyar-szovjet szerződés megkötésével. A békeszerető .népek 
soraiban menetelő Magyarország nemzetközi tekintélyének megnöve
kedése megszilárdítja a magyar demokrácia helyzetét, segít felszámolni 
az ország demokráciaeMenes elemeit és kedvező körülményeket teremt 
a népi demokrácia fejlődésének.

Ezért fogadta a magyar nép és az ország minden igaz demokratája 
oly nagy örömmel a szerződés megkötését.

*

Magyarország nemzetközi helyzete -további megerősödésének leg
fontosabb előfeltétele, hogv a néni demokrácia politikailag és gazdasá
gii aig ímeszil'áirduljon, tomeigalaipja városiban és falun kiszélesedjék. Eízen 
feladat sikeres megvalósításának biztos alapja: az ország munkásosz-
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tályának és demokratikus erőinek további felsorakozása a Nemzeti Fíig- 
gietLenségi Front egységes táborába, az amerikad-angioí imperializmus 
ügynökeinek végleges ikiaikolbólitása a miunkásmozigalomból és az egész, 
demokratikus táborból, elsősorban a jobboldali szociáldemokraták fel
számolása.

Még nemrégiben Magyarország csak tárgya volt a nemzetközi po
litikának. Ma tevékeny tényezője a békéért folytatott küzdelemnek és 
az imperialista agresszió elleni harcnak. A magyair közvélemény telje
sen megegyezik Molotov ama szavam*!, amelyeket a szovjet-magyar 
szerződés aláírásakor mondott: »Ha az első világháború tanulságai nem 
voltak elegendőek, akkor a másodtik világháborúnak tó i arra tanítania 
Európa békeszerető népeit. hogy ne engedjék meg az agresszió megis
métlését Németország viagy bármely más Ofiszág részéről, amely egye
sülne vele az agresszió politikájában.«

í »Szilárd Békéért és Néni Demokráciáért« 1948. március 15)
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