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VILAGSZEML Е  

Irts: Olajos Mihály  

Az új Jugoszlávia az imperialista -ellenes béketömb  
következetes harcosa  

Szerves és e~bválasz:tha;+atlan ö'sszefüggés 	önn egy +omszág гbelipolit:káj ~.~ 

e gész bels ő  é.l+егне  é 	ülpoll,i.tikáлa 'klö+zött. Szocia iizrnust. .éip цaő  ‚ o~rs:zá+g nem ifoly- 
t«tha гt ianperiaL гsta b ~a+rá:t kiü гlpоll'iitik*t г, пге lт  áIJllhat' át аz imip гeriladils+tiгJk itlábariá!ba 
és an ~egfclydítva:  lehetetlen enne д  szaci.alizm,us é.pí ~é alyan országbai т , ате lу  a. 

népek kizsákuт:ámyolás+ára t,ёrekwő  i ~m'рerialisták a e;faiyá,sa af'aitt +á1Jl. > ✓p~peln ехéт- t, 
amily vi.tathatatlan tény az, hogy J гuІgoszlávi,a n.é+t~ei a JKP К+öг!ponbi І  Р'ártиeze-  
2гО,éуе  ёS Titó elv'társ velzet ~ése. allaltlt a. s'zoC^;alizrn ц'Slt é ~pltд!k, гéр +р  о1.у  mrndem.  тп g а -  
doгzás nёllkü11 tavá'bbra Ј  is а  mépek ьék'efront'ja гban, harcol a háharút el ők~észí.tг~эΡ  
vu>,per: гalisták llen.  

Kiüllön tamnsn:ányban vázoláluik a ттгu,nkásas ~zt,álywnk +és +egés -z д +а '.1goz ó npaünk 
1948-ba ~rг  kivívott sikereit a sz осіаІі zmm é гpí~tése terén. 1Ezeket az ere ~dmények0t~.  
az elérésüké,l t fioCyфa+btxtt harc banusá;gaQt, vala ~nт int оbéves Terиünk harmadik  
eszteнdejének legforntюsalbb fiöladlaitai.t az 1949-,re szóló á,llam'v iköiltségvebés, mult 
év иégén töh-bént rneg,tá+rgy ~al'á ѕ ~ako+i,  összege ~zt7ék Р'ártiunk ás o,r5zágwnk 11iegifels ő ~'з '.т  
vezetai. Ugy az eil ~ért e гedirrrények. mhtt a fi đlгváгolt föladiat4k arrćlt tanwskadlnak ;_ 
lrogy оrszáa г.unl. r.em а  kapit.aili ~zm~ws, hanem a szoici ~alizmтws fe 1é !ha;lad fö!litartó г- 
aгt+hialtatlanwl.  

Kardei  у  dvárd S гzÖ ejtS гégi kolrmrá;ny+umk 7nniszt ю reln ~ökћeд yet,tese iés küllüay- 
minisztere pedig ,a ~zrt damb.aríto ~ttá ki heszédéb,em, hogy .országmnk -bellis ő  fе lцд é-  
sével teljeseri öss.zhang гban а1.i külp ~olitikánk is: Fárwnk K,özpan гi Vezet г6sége, kar__ 
tuányum!k és arsžágunk а  ггиpanгetközi fejlem~ryek minden +ке , г7д ! ~гче 'ben következe- 
tese,n a Szayje,bu,ró ~иezebte békefrcmt о4 да lап  harco1 гt És harcol tov*bbra is -- 
i;incs egy гetlerи  kérdés sem, mel+ybe:n á11.a.m:u,ak é vezeui ~ i etértek vof.na  a  szoc ~a- 
1 sta nemzetköziség vona4áiról. 

вeszárno',ójáPo,an Kalydely :elvtá ~rs 1е1ер  +ez`e a дт á{ború гs trszí,tókat és ро 'iгtiká-  
jukat: 	 •  

»Az amerikai finúnct őke meggazdagodott csúcsa г1  vilúguralomrál kezdteК  

dlrnodczni a vilúg,niaco+k, nyersanyag'forrásak, tőkekiv:tel és más orszúgoi г  
ipari feflőde'se fёlötti тлга lотгоl, Természetes, hogy a t ёьы  nugyahb tőkés-  
orszdgok — mindenek el őtt Anglia és Franciaorszdg monopolista csúcsai  
részben az amerikai manopodistúk vállalkozášú.t támogatva, mcísrészt saicít -  
céljaik felé törekszenek, harcban a pгacokért, tőkekivitelért és nyersanyago-  

kért.«  
A  vi ~liágwraam 1 е '.егр lе-zett и .ј , ј 1ег1+:лlнј!ui arra t ;< re+ksz,cnek, hogy garгdasági  

is ро i(tikaC ►  r гbjaлikká t.eay+ék а, nlépakeit. 
»Vad hajszát indítottak a munkásmozgalmak, demokgetikus megm ~r.- 

dulcíšok és imperialista ellenes mozgalmak ellen m.nden t őkés és függ5  
orszúgban. Védelembe veszik a fasiszta elemeket és úiabb fasiszta garni- 
tйrúkat készítenek iii. Szitiák а  fé.keves гett ha~iszút a Szavietúnió •és a  

népi demokrúcia orszúgai ellen. Minden leltet đt megtesznek, ноgу  sz ёtzúz-  
zák a nernzetközi együttmühödés háború utáni rendszegét és сг  hdborús.  
иszítQk korldtlan propagandahadidratat fejtenek ki.« 
A Lábo- rй bam meggazdagod!o,t ~t 	mle гrilka i ~miperiali ~stlálk :Inrca-ist;a bélké- 

jiiket akarják rákénysze гríaeni ;a, világ;ra,. Е'sг+köze?k: а  'háborús ,fenyeget őzés, zs.a-- 
i  elds, leszavaztatás, különböz ő  »seg;é~ly,nyтзijtási« +tierv+ek. mint; a Marsc! та 11-:; rv, 
amely lчт ye ~geseлi csökkenti azon arszá ~gok fügetlllenségét, rnelyek , е  terу 'oe 
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b+ekaip+csolódtak. F о 'ybaUjѓk ,а  k!o г íз11ág1laa fegyиerfкгezést, növelllik a h:з dse,re з;eke}, 
szem гtan,ui v:agyarnk a nyi.lt fegyve+res 	 а  különböző  crszágok'лг r. 

A hálro гrús us'z,í0ók iІнё gѕІт  tu~dj+álk úa,bfb bálborúba d+ön ~t,e ~ni a vi1'.ágo!t, »eihhez 
ninсts, e,r-ejiik, se híveik а  népt,ömegek гben« . . . »А  béke e:r ő i naprćC-napra, er:i 
s ődnek. A :bkesz.e п~et ő  emb+erek! n+enl cs a k a lrábarú, hantm >;a 1 ~ áborirs 
liglkоr létesít,ése ele:n i ~s« ha.rcolnak. A Ib!éke e ~ rő i. 	nemzг tkö.zi együttu г üköd~és ,  olyаrr rendszeréért hZrc+o.rr'rk, amie .W 	 ,а  b'za1cnn 1é ~ körét és a 
béke szlárdságát, megszüntetr ~ !é а  iráborúvad: zsa!r!o,11ás poditik.áját és m;;gszaba- 
'dítaná а  vi'1ág né+p+t ~ö~megе it :а  ih,álbarús. aetbegést ől.« 

A 	zovjeRluüió ё s а  békc ~tábar гbia гt гéчm ~öirrüi],t tGbbi orsz ik s néctömeg сk  
f ќ nr!t(і,Iti.ekben 'vázolt célokért fio ~lybatatlt !harcát tá гmogatta ~ é,s t.uІogatja orszá- 
gчunk szövets гégi lcorr і ránya nviüdl~n k;ülipolitika і !ténykedéséve' ~ .aká гr а  n,énte ~t 
kérгd ~ésben, .az Egye iт11t Nemzetek sze ~rvezetének ü đ ései,n, minden m!á:s ne гnrzetkö i 

r.teл ;,z:ei ~en,. mint iial. a Duna-é ~rtebezle гt: vol , a görög kér+dtésbe,n, az  Olгszor- 
s:zágga,l -vaÍió vzany rendezésé!ben, 	Tries ~ct .г!abad Ter+üat kornrányzás,á+n,ak 
reüdezését köve!telve а  b!ékeszerződés га1;1а !р ,јап , 	az Aariszt гraávail шга ] о  biЙkelluiyt гés 
kédés Йbien, rnelyne ~k kap,csйn né гpeirvk elsősoir!ban zbowén-Kar:nt!hia kérd{é5+ánek 
igaziságos megoldását !köwetelik, stb. 

Az t vizsgá:va tehá#, lr пgy д  gyakorlatibani mat tettek Jug.oszbávi.a ikarm+ ~ нya 
és arépei a. ,reшг elközi fcjle гm Йлly:ek. bámmiedyik kérdése гkap Іcsá+n, csak azt le?vat 
nnegáК ,apít,ami, hog ц  on-sz.águnk és vezit ő i иalóba,n a Ibéke, а  szocializmus +és 
,haladás erő .i о'idaláü ái11na1c. ligyanilyiei hüség:es пn а!radt Pй r,bunk és гkcrnr.í- 
п y,,r,rгk a fluarXi-1enuiii nemz köz'+séR гbez .a szo ,ci:aliіzmitrs ёs .a néрi demюikrácha. 
огвгб gаг!hoz való viszo Іryá ~ban is. K~ard'e!ly el ~vit!á лs a köиг tkez гikbщ  jedlemezte 
lrazánk és ez országok k , öг,ött fёnrnárVló vüszonyak!alt:  

»>Nln..gától érthető, hogy e viszanyok lényeg űkben eltérnek azokt г l, агггг - 
lyenekben  (1 tőkés orszcigoklzal állunk, de énnen ezért semmi ok sin г's  
пrra, hogу  ne mondjuk meg nyiltan, hogy a Tájékoztrntó Iroda ismeuete hatá ~ 

rozп táncг k  meghozatala után rossz, hibás és kdros irányl;u kezdtek fejl ődni  
сг  viszon уolг  — di nem a mi hibdnkbél.« 
.iu ,oszlávia ríépei s kormkí гuya egy:et Іen-egy ké,cdésbe.n sc tettek senr;uri  

o~~yat, aiц iv г,l а  kapcsolatokat gyen,gflt гeltték vоІra — +е,р!pc;n elleпkezбleg, arra 
töre+kedtek, hogy anég Јо 1~'b,an elmélyítsék ez оrszágckkal а  ba;rá ~ ti ,és 's ~ zlővLt- 
sGg,es i  kapcsolatokat. Ezzel szenihea egyes országok vezet ő l, ténylegesen meg-
szegik az o'rszágunkkal föaiálló, 'barátsági iés ,kölcsönös se~g~é~ lyí І ytrjt!á:si еgyez- 
n г ényt, egész propag!and.a gépezetüket a Jr.go ґszíl'ávi,a е ~-llen rága иomhadj Іár,at гa 
rr,ozgć s гtotaál., hivatalosan is mened ~éket -adttak a szocialista é йítiés frantjáól 

r лegszök čtt б ru;lióknak, 1e ~het ővé teszik s т_ ~ám ~rrkra, hogy Frágában, е '-'enf эrrad'almi 
1.а ,р ~о!t adjanak ki és Lmás о rszágok ~b,an is, +hogy a rádi гó >ít,i г u Е carforuada rni 
propa,gandát fejtsenek ki. »Az ilyen eljárást minden nyelven ellenséges eljá-  

rásnak nevezik és а  legkevésbé lenni szabad helyet adni ezeknek a szocia'lizmn ц  
és cr. néni demokrácia országai lгözött.«  

Fentiekhez апеу  egész sor má ~s iartléizlkedés járul: nem teUjlesíltlik országunk- 
kal szeuuibeil azon költielezetts гégei4i;et, amelyeket <2 tnegkötött n гazda ~sági sze ~rz ő- 
ć ése.kben nr,agukr.a vállalta ~k. Magarоrszá Іg .nini bс i'i ~esí.ti jówátlЙtePli köte'.lezetitsé-. 
geit J,ugoszláviával szemben, gyen+gí. ~tik, isőit. !teQijesen meg is s ,zakнítják a ku гltu- 
га 1'гв  egye.z.гn ćnyeket, a s!zo ~mszédos оrs ~záao!k+ban elti;por Лák !а  j+ugaszláiv kise ~bib- 
ségek j oga it. Közbe,n a  Л.egk ~ćipteбene!bib k ~olhcЛ~mányokat terjesztik oirszáig!unkrál. 
Az .al ,bániai +vezet5'k 1 ~egszumérmetle.ne!L'bü'1 kiforgatva a 1'enyeket. Al:bánr',a » gyar- 
rn:alti ki-zsákmányalásá,n ггјk« m.in ősítik Jugoszl'ávia önzetP.en se+gítslégét az albán 
né,p+nek. A гbudgáriai иezebők azt áP1p+í'tjálk, !hogy Jugoszlávila vezet ő i alkadá,liyaz-. 

~ták üveg :а  délszláv föderáció ,iétrehio ~zás ~át, +holott a, t,ényeikibál az Ыи:nik ki, hogy 
épp+en ;ai buтlgáriai vezet ők hellyte>1en m ,o,li гti~li ~áj+a i!atlt nem valóstiu Іhatatt még nteg. 
а  clё1sZ1>kvok födierációja. A bоlgбг  karn, ~hny nem hajtotta végre a Іь ! Йсi ј  egvez- 

H ID 4  
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ménY ~ben 1efektet:ett kötelezettségeilt Рiiг in.i Мacedбmnia kérd! ~.sében; 	rnég nem  
s zámalta föl 'a nagyibolgár türekvése!ke!t., 	az ,oirsziágunk ellesri 1:Јé гLdát'an r+ága- 
1оmha+djáratrroz cs аdаkoz.va pedig se!mnmi w tett a fderá с ió,  gyalkar;аt1 megv a 
ó svt ~ása ,é.rde'kéiben.. hlassanlb 'becstelen terj е sz!t ~enek о rszágunk-

i.ó Јl, nié!peinikr ő1 és Párl'unkról an:ís országokba І  s és általában a kommn:nist,i  
sajtóban. Tudatos szándéucka ,l н  nyug!ati ors гrág klka.l k Ő tödt  
ltegnarm sa'bb szerz бdés ~einke,t, h гo tlottt ezek .»siernirnüben s е  kü,1.ö уrthбсn,ek azoktól  
a szerz ő ,d'ésekt ő l, melyeket ,a népi demakráci а  és cд  szovjet ѕzávг,t.ség kМ  t.- 
tek a aiYugati оrsz.ágоkika1.« 

Mindez tlátsz,ó céliad! iörtémik: 
»Nem könny ű  meggy őzni a nemzetköri munkásntozgalmut és u 11a10(t) 

emberiséget sem az ellen űünk fölhozott vádak valódiságáról, még kevésbé  
arról, hogy mindez szükségessé tette ilyen vad hajsza megindítását ez or-
szág ellen, ugyanakkor pedig komoly kórt okoznia demokratikus er őknek 
és a haladó ernberiségлek. íme, ezért kiabálnak ma annyira, hog у  át aka-
runk állni az imperializmus táborába, ringy visszavissziik az országot a 
tőkés renszerbe, hogy eláruljuk o szocialista frontot, stb. -- habár egész 
poétikánk naprбl-napra megcáfolja e rágalmah+t.« 
Jugoszlávia munkásai, рaraszltljai ,és eibész dolgozó +n!°.p г  ,a JKP ёs  Tu гí 

ve eté!sc alraYt valóban még j оibban mюgfeszіtilt ,ере  јiiklelĆ  н  szaci а1:zrnus építé-
sélben1, még jobban tlö гmb,rоlnek, hogy egysé'gese!biben !álЈ1.1јianiak a ibékefiront ∎tálho_ 
iában élS kivívott sА{еreikkеl — még újaib(U sikerek kivívásáwai! vákaszcll.na l ;  
a :rá,galmа'kra. 	A mwlt esdtet d ő!ban eqéтt sikогеrnikeit látva f,ö!lltéib еn egyw+tért  
veé k minden gondolkоdó,  юnibir, aki }at mаrх i;zanarts-ilenísniz гm;iіѕ 	llenrébен  
úáran:iју  elméiliet2 tétc!lit csakis a gY'alk о ~rdalt tüizlpТбbаja alapján fogad lel ,  hogy .a  

» . .. Pártunk és népeink 'harcábaui elért .eredményeik гatán senkinek  
sem ismerjük el azt a jogot, hogy ∎  kételkedjék — föl akarjuk-e mi é д íteni  
és fölépјtjük-e a szocializmust vagy nem, következetesen imperialista-elle-
nesek vagyunk-e vagy sem. A szocializmusért folyó harcban csak egy  
módja van a kipróbálásnak — a gуаkorlatbani kipróbálás. Ebben pedig két 
tényez ő  a legfontosabb világos irányzat a szocializmus építésére és világos 
imperialista-ellenes hadállás. Az ú j Jicgoszlávia elég bizonyítékot szolgá!-
tatott úgy az egyik, nunf a másik tényez őkhöz, még hozzá úg у  bel-, min  
külpolitikájában.«  
Nyilvánvaló ten ~át., hogy Jiwgioisv"!áиia vezetlы  :a fllegklevéisbé se tértek  de  

treimzоtlköziség és a marxvzmwsrle ~n!ini ~zanaos útijá rál. ,Ez rniá,r többé nem kérd r~n .  
»Erről a kérdésről — mondotta Karde у  cl!vtárs — nem kívánok neé-

lyebb vitába bocsátkozni. Csak azt akartam bemutatni, hogy mennyire el-
vontak az indokok ebben az esetben, de mennyire konkrétek a használt 
módszerek ez indokok bizonyítására és hogy milyen kikerülhetetlenül kife_ 
jezésre. kellett énnek jutnia a népi demoÍkracia és a szocializmus országa.-
nak egymásközötti viszonyában. A forma lett itt urrá a tartalom felett, az  

általános recept — a marxizmus-leninizmzrs alkotó alkalmazása fölött,  

dogma — az eleven forradalmi" gondolat födött.«  

S !ha mзгá!r Jugoszlávia n рeitrek harca, vaiaarinit ,e harc sik гюі  úgy ,a sz.-
ci lWstа  ékítés, minta béke'hatrc frontbán d&l eo Ibizonyi ti ј á!k, hagy Jнgoszlávi,.r  
népюiii a szociaiizmus és rr!em a kalpi ~talizaniws fellé haladhiak, a épek h Ауоrd-
еill n,es, deni оo сrati!kus, frоntilá уаn., akkor a nézetei ► )érlé!sеk elgу  tnási;k kté:ndić > 
ralakjlát öltik — » mnlyienntelk kelll lennie a szoС itiнц?ј sta !arlszlálg!ok cgymásКölzö`iti  
vilszbalyának és miQyen sr~ d~szere еkke1 kaL1 iéрfteni a~ sziociwlizmus Іegysé,gélt• « 

»Igaz, hogy a marxizmus-leninizmazs már megoldotta ezt a kérdést el- 
méletideg, elvben úgy az egység alapformái, mint az önkéntesség elve te- 
Кintetében — az egyesülés és elszakadás foga tekintetében. E folyamat 
legmegfelel őbb konkrét alakjait azonbrn a gyakorlatban kell megtalálni, 
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mint ahogy a marxizmus-leninizmus alapelveit mindig gyakorlati esetekrA  
alkalmazták és a gyakorlatban próbáCták ki. A mai időkre sokkal jobban  
áll ez, mint bármikor. Abba a korszakba lépünk, amelyben a szocializmus  
építése már nem csak egy ország ügye, — a szaeializrivus világához • й 1  
országok csatlakoznak, új népek, a dolgozó néptömegek új .milliói, akik  
.különböz ő  köriilmények között nevelkedtek, ,kúlönféle gazdasági fejl ődés  
.mellett, az általános m јL 'eltség különböz ő  fokán és nem egytorma észjárá-
súak. Csak a lelketlen dogmatikusok hihet гk, ,hagy ez a folyamat egyönte-
tiien, egy тinta szerisi és nehézségek nélkül мrténhet meg. De éppen  
azért szocializmusa szocializmus, hogy ezt a tolyamatot a •szocialista  
demokrácia módszereivel hajtsa végre, kifejlesztve eközben a szocialista  
építés útján hаladá népek teljes alkotó erejét. Mindenesetre a Jugoszláviai 
elleni jelenlegi hajszának semmi' köze sincs egyik említett marxista-leni-
nista elvhez sem és tárgyi jelent ősége szerint nem értelmezhetjiuk más-
kép, mint a szocialista építésben harcoló népilnk hátbatámadását.« 
Pártunk tagjailban és dolgozó emibereinkixen már az ala рtala ~n vádelmtedés 

v~Lső  napjaifbаri k.iаibalknilt rés azó.tta még jcbb a m еge ~rкsiоdö~t{t .a nézet ltárésik 
nюgál+dsi lehetőségiének tlávlalt>~ . Еz a távlat doi ьgоa ~öi,nk azon rendíthete4l,en 

x►~!eggyőző ,désén alralpszk, hogy a n ~eanzeltkdzi mnink.ásnnazgalllomilyan soha s.еrn 
_gy zihetetjt a vadlóans,ág — a tényelv, az вΡglazság ereJe mnnden•ek f ,61,6tt dia- 

1а1nnas&odik. .Kardelv еktárs iegjel ~ ö1te а  ntézetteltléarés k tisztázáisáz вak alap- 
fell~áé~teQiét : 

» ... a szocialista fejlődés vonalát illető  viszályról van s гó, éppen ezért 
a szocialista világnak megfelel ő  eszközökkel kell azt tisztázni, nem pedig 
a tőkés rendszer sajátos eszközeivel. Véleményú°nk szerint ez az el őfelté-
tele a kérdés helyes megoldásának. A kérdés ilyen megoldása nem csak  

erősítené a szocializmus -  frontját, de komoly hozzájárulás is lenne a szo-
cializmus elméletéhez és gyakarla ~tához.« 
Az egész nуmzetkвzi fej6d ~és 1948- ~ban megtett ,sza&aszйt llen érve föilrtét-

Jennil azt á11al у:t ~hatljl~iгk meg, hogy -az юl.múik4 év a bélk г Ρe!frontt gy&zelmeinelk •éve,  
tiletlynеk foiуагn n а  demokrácia és a szo ю iai üznцΡus юlrai n ~em1 csak. ,hogy nagy  
.győz ~elmiek гet aa иia гt!t+ak, hanem továЈљ  Іcrősüdtek is, amíg az ir e ~ riall'üst ~k háho-
rús gyi>jtоgató táb ~o~ra tovžbb gyengülit. Jcgоsan l,évittek az ú1 еsъteиΡd.Ме  új 

.;-yйzelmek renn .nyével a béke еr6i. :A kґоvetkekеt шandoitltia emnőlll fb~e~szé'dе  
ie ~fюjező  ,részében Kardoly elvtárs: 

»fia egészében nézzük a dolgokat teljes bizalommal tekinthetiink a 
jövőbe. A nemzetközi viszonyok számtalan ellentéte és kiélez ődése méllett 
is azt lútjuk, hogy a béke, a demokrácia és a haladás erői állandóan nőve- , 
kednek. Keleten ébred az elnyam оtt gyarmati és 1 ёlgуaгтйmІi népek óriási 
forradalmi és alkotó ereje. Néhány legfontosabb tőkés országbana a rectkciií 
nyomásának dacára is erős politikai tényez ő  marad a többi demokratikus 
erőkkel összekap сsoltódočt rrгunkásmozgalom. A szocializmus és cm népi de-
mokrácia országainak egységes frontja a Szovjet Szövetséggel az, élén 'to_  

vábbra is meg'i'ngathatatlan a béke ellenségeivel és az imperialista terjesz-
kediéssel szembeni harcban és a szociaA'zmus ellenségeinek rohamaival  

szemben, dacára a Tájékoztaitó Iroda határozataival kapcsolatos nézetélté-
réseknek. Az imperializmus er ői meg vannak kötve és semmi kétség se fér  
ћhhoz, hogy a békeszeret ő  emberiség szét tudja és szét buja zúzni .a  :béke 
rés halпdáл  ellenségeinek .háborúsuszító •mesterkedéseit.  


