
J ыgоszІѓуіа  Kommunista Pártjának  
harminc esztendeje  

írta: Mosa Pijade  

Juosulávia Kommunista Pártja áprilisban tölti be megalaku'.ásának 
harmincadik évét. 

Ј ugaszlávia Kommunista Pártjának .léte Jugoszlávi ~ámak, mлnt 411аm-
1 jak a keletkezésével kezd ődik. Elben az államban tö ~mö'rültek történel-
nlünk fo!уаmán el őször — a bolgárak kivételléviel — az összes délsszláv 
нt pek, amelyeket százado.kan át országok és tartománvak határai vá-
lasztottak szét. Ezek az országok 'és tartomán оk néha és néhol dél- 
szláv, többnyire azonban idegen uralom :alá tartoztak. 

IuOen ezért Jugeszilávi а  Kommunista Pártjának m ~egalаkulása 
délszláv orszáz оkban nem az ёІѕё  m иjelenésii farmá..ia a szaGialista 
munkásmozgalominak, hanem e еgyiesítёse azoknak gaz Zddi, küllömiálln 
mozgalmaknak, amelуek mögött akkor rnár az ön,áló sz о~ iа l+ista pá ~rtak 
І ,e„yedszázados törtéin е lm~e állоtt. 

1Vlásrészt Jugoszlávia Kommunista Pártjának m еgalakulása arra az 
idő re esik, amikor az oraszarszági szocYialli.sta forradalom zyözelmiév еl 
a világ kapitalista és szocialista részre hasadt. Ez a gy őzelem a gyarmatok 
és a fü ő  viszan i an álló országok eln уоmоtt népeinek felkei..ése іhez 

. és fe.szabadító ihábarúihoz kaipcsol бdó szocialista forradalmak karsza-
i~ át nyitotta mez. Arra az id ő re esett. almilkar a nazv Lenint felhívásara 
megalakult a Harmadik Kommunista Internacomálé. 

Ezért Jwgaszláv+ia Kommunista Pártj.ána,k megalakulása egyúttal a 
dé і:szláv országok •szoc7alista pártj аinak új, forradalmi alapon tö ~rténđ  
cgyes.üYését j ~elemti ; azoknak a pártoknak egybeolivadás.at a Kommunis a 
Р  iгtba, mint a világ Kommunista Párt:iának atkató részébe, amelyek 
mögött ,akkor már n ~egуedszázados nemzetközi kapcsos atok állottak a 
Idá~sodrik Inte.rrracionál ~é keretében. • 

A munkásosztály mozgalmaiiak, egyesü; ёseinek, sztrájkjain аk a 
szocialista eszmék fejl ődésének els ő  nyomai a délszláv országokban 
még egy negуedszáz;addal ,el6bh feiflelhetćilk 

Jugoszvia Kommunista Pártjának mlély gvö Іkerei vannak, amelyek 
a délszláv országok modern proletári ~átusánalk tёrtémelmébe nyúim аk 
vissza egészen e proletariátus gyermekkoráig, amikor a szocialista esz- 
mnék etlső  terjeszt ő i nálunk kapGsotatban állottaik az Eles ő  Intermасialiálé: 
al s a hazai reakció rágalmai ellen védelmükbe vették a Párisi Kommünt.  

Јио sz] уја  Kommunista Pártjámak történelme ;a modern munkás- 
csztá!у  és a szacialfizmus dcs ő s'ég~es tömténelme a délszláv országokban. 

A régi JugasZláи_ , huszomikét ёves fennáillása folyamán. a gy őztes 
nyugati imperialisták védnöksége alatt történt megalákulásától a fasiszta 
betörés és az uralkodó b,u ,rzsoáz'ia árudása folytán. ibekövetkezett öss.ze- 
c+mbásáig, .lugaszvra Kommunista. Pártja csak az r е lső  :két esztend ő  
alatt müködött 'legálllsan: húsz teltes évem át törvényien kívül áldott és 
véres üldözéseknek volt kitéve. E húszesztend ős nehéz küzdelembwn, a 
fehér terror kíméletlen adottságai közepette a jugoszláv proletáriátus 
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számtalan, nagy ákdazabat hoz. иa kiképezte forradalmi é gárdáiét: Jwgo-
szlávia Kommunista Pártja a proletárforradalom tö гhetetlen fegyveré у (  
edződött, Begyőzhetetlen er ővé volt, amnely a nagy nemzeti katasztrófa  
p уiblanа tában képes alt a délszliáv né2)eket megszerveznli és gv őzelmc, 
hamara vezetni neffnzeti .és ,szaоiiális f~sz:albadwlásu kért. 

Csak a Tito á Іtаi vezetett, bátor éés kö еtkezetes marxista-leninista 
vézetőség iranyítása alatt áltó Kommunista Párt ereje volt képes a nép  

minden. valóban de сmakrata és hazaszeretб  erejét mazgósítVa a régi Jtt-
aszlávia állami katasztrófáját átváltaztabni a burzsoá-Jugoszlávra ka-

tasztirófájává s a szocialista népj forradalom gy őze-mének áaprává.  
Csak a Párt vaFt képes az addig szétszórt délszláv néipeket egységes,  
szilárd csatasorba tömöríteni s eléindítani őket tartós és mezinzathatat-
lan testvériségünk és ,egyŠégünk széles és ragyogó útján, amely közös  

áІьaarrwnknak, az egyenjogú népek 'bestvéni közö ~ssÉlgémeek menilkatásáhaz  
vezetett. Jugoszlávia Kommunista Pártja küzdelmének példájával bizonyí-
tékоt nyújtott arra nézve, hav :a m á sedik vi gh;ábarú. adottságai kö-
zepette a nemzeti fellszabхaduláslt rem lehet útčy khamcolnt, hegy csak az  
idegen, imperialista n гΡegszállók ellen küzdünk, ha ugyаnakkar nem har-
colun'k a saját uralkodó burzsoáziánk államgépezetének megsemmisíté-
séért is. ha nem kapcsoljuk .egybe a nemzeti felszaibadító h,tibo Тút a .szo-
cial~ista népi fог 'гаdа lk)штаІ . Ez pedig, me:gfardítva, am;nY: ,t jelent, hagy'  
a szocialista forradalom gy őzegшét Jugoszláviában a másaduk  világfi l-
boríi — amely a győzelemhez távlatot nyitott, anmely ezt a gy őzelmet  
napirendre tűzte, amelyhere a hitlerista-eiller. ~es blokk élén a Szоvjеtszö-
vets.ég állott — adottságа,: között csak izv 'ehet b i z.tasí аni, ha. a for-
radaliom a legkövetkezetesebben vezetett nemzeti felszabadító harcokra  
támaszkodik, mert ez a háború legegs ő , xlарwtő  feluda:ta. A 'h.áb э ~rút  
meg kell nyerni, hag át lehessem térnli a gazdasági &t 'szocialista át--
ala гkításárá: ez utóbbit viszont nem lehet megvealásí.tan;i,, ha az álla7nlha-
talom mára háború folvamán neon kerül a dalgazó n~ét i !kezébe, amely-
nek вén a murrkásosztáiy' áll, a Kommunista Párt хnezetése alatt .  Az ide-
сn megszállás ellen fegyverreg' vívott fleliszabadít б  harc és а  kauitailista  

osztály hatallrránák megdöntésére irányuló küzdelem csönö ~sen fel-
tételezték egymást: ugynannak a felszabadító harcnak két arculatát j ~e-
lсntett'ék, amelyeket sem id őben, sem tartalomban nem lehet ikügőnva-
lasztanl, mert ugyanannak az osztály-t аrtalommаk a ket't ~s kiFejezései 
voltak. 

A fasiszta hódítók áltatl' rnegszáliott európai országok kommunista  
pártjai közül csak Jugoszlávia Kommunista Pártja mutatta a köve+keze-
tes harc e példáját, összekapcsolva a jelen céljain a holnap céljaival.  
Ezért hozta ki csak ez a párt álllamát a hábarúböl már gci ,épített, ul ј f.рu-
sú, á népi demokrácia 'alapján nyugvó szocialista. államként. A megszól  .  
iás és a Szavjetszöуetség. elleni fasiszta támadás els ő  perć'étől kezdve 
ezért teljesítettre csak ez a párt következetesen a szocializmus els ő  orszá-
gának védelmére és гΡnegsegítésére iranуuló nemzetközi kбtességét.  

És csak azért volt képes Jugoszlávia Kommunista Pártja arra, hegy  
a mép) fasizmus elleni éhet-halál haгоának iezhevesebb szakaszában kiko-
vácsolja azokat a hatalmas fegyvereket, amelyek biztosították a nemzeti  
és szocialista feliszabüdu эs sikerét, mert »az adott r:szonvak ,k:; zött. 
amikor az országot, az imperialisták megszállatták, s amikor .a hazai  
burzsoázia átállt a nemzeti árulék hadállásaiba« (a JKP. Programja)  
szabá.lyszerüen és következetesen alkalmazta a marxizmus-leninizmus  
nem szószerinti, hanem az akció irányításaként felt -~oett tanítását a pro-
letár forradalomról és a proletáriátus diktatúrájáról. Ezek a fegyverek: 
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nép erejét képсzö. -forradalmi, népei hadsereg: a népfelszabadító  bvzott - . 
sá.gak,' mint a farradal ~mti. népit hatáság szervei; a Né гуfront, mint egysé-
ges, nem kaaliciás alаоkon nyugvó. ,áltaQánas ruépí, harcos pabitika'  
szervezet, tia_lamimt az ifjúsági és nl ő!i szervezetek. fVliindezek a száizadc Й  
óta. lnyamatt és ePhanyagoilt népt ёniiеzсkben mérhetetlen er ő.forrá;sakat  
tártak fel, amelyek a Kommunista Párt eszmei irányításával e tömege-
ket átképezrték, a szocialista társadalom öntudatos épít őív é alakították.  

A partizán (vagy guerilla) .haramadar miar Napaltion span ц  alanszág i  
és arasz.arszági hadjáratai óta ismeretes. Azóta Fu ~ráюa. Ázsг:.a és Afrika'  
sok népe alkalmazta. A reguláris hadsereg és a . partizán-egységek tevé-
kenуségének kombinációja hasonlókémen u ~ yanalyan rézi ott, ahol volt 
reguláris 'ha;dsereg. Az erre vonatkozó elméletet az els ő  világháború 
ebőtt minden szerb hadnagynaktudnia kw.l''ett, rnert ~a szerb hadsereg há-
ború esetén a »katonai-csetnik«-különítményekre támaszkodott s ezért a 
hadsereg és a katonai, csetnik-különífimények kombinációjának elméletét 
a tiszti akadémián tanítatták. A partizán: harcmodor és az említett el-
mélet achát nem a mi; t аl lmányunk; fekszabadító iharcainikban nem ez 
vo:t az újdans,g. Csak azok állíthatják, hagy mi ez ú јnаk. saját tall-
mányunknak tekintjük, akik a régi miatt nem láti.álk az íijat és akik al у  
ke'eset tör ődtek Felsz.a!badító 'liáborúnК  tanrulmányaz.ásáv!al., hozv még  
azt sem tudják. hagy nem volt negul ~áris hadseregümlk s іzу  annak tev'é-
kenцsÉ?zét nem kam'binán ~hattuk a partiizán ~-egységek akciióival. Mi parti-
zán-csopartok1саl partiz.á_n-egysézekkel kezdtu'kk; a vartizárnakcióka t 
.szélteskбrű  népi fe.l,keléssé fг j'esztettlük. amelyet partizán-egységek ve-
zettek. A harcok folyamán ezekb ől az egységekb ő l allkottulk me a tej-e-
sen új reguláris hadsereget, ,az akció segéd=sz юry еetként továbbra цs a 
partizánegységeket szervezve, amelyeket azután a reguláris hadsereg  
szintélv magába oJv'asztatt. Ez az iii hadsereg forradalmi padserez %fait ; 
nemcsak a nép sajtó öklét képмiselte a m.egszálJákkal szemben. hanem  
népi forradalmunk fegyveres ,ereiét is. Nálunk az ai j ,ellemző , az az  » új, 
đto -v vezetőségcink már a farrad_alam efls ő  napjaiban betta annak szük-
ségességét, hogy a p ,artczán -egységeket regulláris hadsemeggé kel fej-
leszteni és ezt felladatának tentette. E feladatát sikeresen meg is ol-
dotta és ezzel a felkelés Jugoszlávia háborújává izmosodott az arszágat  

megszállva tartó államok ellen. Ilymádon a hitlerista-ellenes sz бvetkazés-
hez eev ú ј  harcalб  szövetséges, egy új .ha ~rсolб  baráti állam. csaMlákazatt.  

A néрfel ~szabadító bizattságák szemmellláthat бan sza%'jet-tapasztаla-
tdkon alapultak. E1neмezélsük megfeile't feCkelésünk és háborúnk konkrét  
aаdat tságainak. Vezet ő ~s'égünik érdeme nem .magában a formában, hanem  
.abban atényben rejlik ,  hagy fellismerte : az ország felszabadításáért  
fo?.yo küzdelem nem -telhet sikeres, ha a megszál'lák. ,elelleni harccáQ egyide-
jű lez nem romboljuk le a régi •hatalmi szervezetcet s nem helyettesítjük  
írj, forradalmi hatallamma, amalyn,e!k szervenként legalkalmasabbn гak  a 

- népfelszabadítб  bizottságok látszattak. Az a forma, amelyet 'ma már  
Csehszlovákiától `Észak-Koreáig-a népi demokrác ј! k minden országa át-

-vett. 
Románia a népbizottságakat a napokban hantosította imez .s így imaég  

-csak Magyarországon nincsenék nétpbdzattságok. Müti иel ,azonban Magyar-
anszá М-  is demokratikus népi alkotmányt készül éi еtbeléiуtеbуi.,peki, is  

-meg .kel honosítania .a néphatósázokat. 
Egyig{-másit megszállt országban is szerveztek partizán-e gységeket a 

'kommunista ~ pá tok. de csak rr r,nt »iellená''.lási mezgal.makt«..Nem.  hát-
-ták szükségestLek, hogy ugyanakkor e: Рusztítsák - 'burzsaáz4ј'uk hatalгт  з.  
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aоt~a,rátwsát, s. hozv mсgteremtsék а 	 пеР  иј  hatósági szer- 
veit. Ezért fegyverezte le őket a burzsoázia а  háború után оlуап  könу- -  
nyen, ell~enállás  nёlkül. 

A N!épfrom ~t. s а  mi talábmányuaiiК. Azonban csak J~ugaszláv ►iában  
а1!akult meg és fejl& іiött ki üti'ar a há!ború. elejét őil. kezdve — tekintet  üé1- 
kül bizanYos kaa Эln+ctás, elemёkre. a kez&tbeц  — mint egységes. á11ta +'•а--  
nas тéPi szervezet, egyéni t+agsággal; ,a, r„"epi demakrádiák m ~ás arszágai-  
ban вárt-;koa'lició valt. Ez ~lkben az arszágakban +та  •el:i ~as e,rővel ахоз >• 
Igyekeznek, hogy a pfromtnаk ugyanolyan ;sze ~rvezetet adjan.ak, ,rrii,ц t -  
пál ~umk, noha NéPfront з .зmknak étppen е  jellege miatt szetett те -  а  

zK(b)Р  KV lieveleibeтv !és а  Тáј é'kоztatá- Irada határo ~zatában az a kép--  
telle тL állítás, hogy ez Párt аl;aktaliam., tarka tö ~meggé va1ó  feloldá :.át, 
Pártunk :arcu ~latána Јk elirejtését, а  mienseti i1k-l гikvidátarságat j-elie!nti. Saj-. 
nálatas; hogy ezért tav'abbra is szidnak bennünket, nekik viszont szeren-. 
cséjük. hogy а  valláság arra kénуszerítí őket, hogy пé$~ frontjuk fejl ődé-  
sét. abba az irány ~ha teneljék, аmёlу'be a mi trлpasztalatank aly, meg- 
dömthetetlen igazakíst mwtatnak fel. Ugyanez áll az ifjúsági iés  náj sz~ -  
vez-etek tekintetében. is..  

Miért igyekszenek most a nép demakráciák többi á11am ѓ.ban а .  nép- 
frorvtokat a mi Fártunk tapasztala.tainlak és eCí зnéfietii tételeinek # е'1 ~ha ~s ,  
nál,ás.ával átszervezni? Azért, me;rt ez olyan, farmára a m:umkás, а  ра--  
raszt és а  népi !érte4mč.ség Politg!kai szövetségének. amely a szocialista  
áи ,ат1 аéХ3гi dernokratikws а 1аКј "anak 1gjobbаrr, megfidliel és mert ilyen  
szervezet né!1Ки1 a kommunista Pártok szélktaákká vátnáüak ós els гigete-  
lődгnének a középоsztályaktál. Hagy •mindezelk etllenl ёт  orrál beszélnc+k  
és azt írják, hagy Népfron!±wnkban a zsíras-paras.ztik urallkoclnak s hag ц  
országunkban a zsíros-parasztok hozzák а  törvényeket, ez kiket•ülhetet--- 
len következménye 'ann ~aQз,, hogy a tudoanáпy mar dsta-lenin ~ist:a párt!sze-  
rűségét a »tudamány« frakcibzásával helyettesítik.  

FaIvaink szocfá41ista átallakulásának folyamata Pártu гnknak a doilgo-  
zó parasztságra mé1g а  há'barú faly-a,mán kifejtett nagy eszmei hatásá- 
ban, a Néni forradalomban betöltött nrán ~yít© szerepébe гw gYökerezik. A 
hábarú után ;z a 1; о►lуаmat elmélyiiit ёs a kis- valamint a közéPParаsz- 
tak fej;lőd'ését és védelim ~ét cé ~zó sorozatos inté аkedések falytán ,.hatá- 
razo~tt formát öltött. liyen íntézkedése К :. a parasztság n.agy.mérték ű ~. 

rász+vétel ~e а  hatalomban, az ú ј 'jáépítésben, a : ѕ IсIаiffl І5 építéSében;  а ' 
népi tömegszervezetek munkája a falvakban, a szövetkezetek különfóle  
tipusain,ak fejles гtése.; а  dalgazö parasztok feitszabad тtásа  а  ,bamkak,.  
uzsorások és a gazdag falusi elemek іkíz-sákmányoilása а 1б1; а  gazdag 
falusi, elemeknek, mint kizs ~ákm ~á.nyaló'km,ak folytanas háttérbe szarítása  
és káras teékenységifk korlát оzása. Hogy Fártumk helyes г ~aЧiti!lflája a 
fa. Іuml milyen erediményelket hoz, azt a most mutatkozó, k's- é is középpa--  
rasztakat át гfogő  hullám. bizonyítja. Minden nyom'as nélkül termel đ  pa-  
rasztszövetkezeteket alakítarnak a né kül. hogy kimondt ~k 1'iclrna »a 'ku-  
lákak, mint osztály megsemmisítés,émek« j,eliszavt. Ег  а  jelszó, !i'lуеп  
alakban, a Szovj,étszö иets ~égben sziiksé ~es volt; ugyanáilveп  farmá ~ban a 
népi demokrácia többi ála ~anlánдk ké.pvis~l ёinél azonban puszta szól ~am--  
má, üres s:ab Іonn!á vál,ik, s csak ,néhzségeket okozhat nékik a kenyér-  

E1ll'at~ís terér1 és а  muüikásak és parasztek s:zövetsiégének gyeügül ~éséhez  
t~  ezeth ~et. A tenmс!lő  Para:sztszöмe.kІz:eteknek ez a lendületes. törnegesr  
önгkéntas megalákwbása, — amely fa ~lvanklban a JKF KrV II ip11!émumának -  
а. falu szocia~ ista talákul,ásán іak бs ,а  mezбgazdasági. termel'és fejleszté- 
sének terén . a Pártra иáró alapMető  fle'ladatdkrál szdló ha•táraz аtána k  
kёzz~étét~le: után kezd ő~dlött.. -- 'ahhoz a tény'hiz n.yú.,it ujabb bizanl цíté`  
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kit, hogy Pártunk sikerei onnan erednek, hogy következetesen a marxiz-
mus- Іenin.izmas tanításárra támaszkodva tudja azt а llkotá mádоn a kan-
krét ađattságakra alkalmazni, hogy a dallg оzó paraszttömegekben b ►izto-
.:sftоtta és megszilárdította i ~rányí.tó .sгеropét s hogy a. tömegszervezetek 
renđszeréln át kéP еs volt a ! gsz оro:sаlbb kapсsol:atba !l,épmi a dю fiazó  
parasztok mil.l±iós tömegeivel s ki tudta érdemelni 'korlátban bizalmukat.  

Fártumk .2Ђhan az időben lendítetted az urszágat a ,szo сialґ;zmus é ~pI-
- tésébe, amidkor .mіég sok szaиjet teoretikus a kizsákmánlyo гó állaimоk сso-
portjába sorolta a népi demakráci а  államát. A társadalmi fejd ~ődés tör 

myei és Ötéves 'Terviink sikeres vélgreihajtásának példája Đsszetürtek 
rninden olyam, halvaisziiJletitt elm-életet, amely tagadta a szaciazmus 
fF ~l;építésének 1éћet ő ségét a. n;épi de7noikrác гa áPbam.ában. Az az út, ame-
јyet .P 'ártunk pbl ~itikájával éls ielmvéleti t гételeivel tört, most bberr a ,  t--
kintetben is a szocializmus nemzetközi tulajdona lett. Bebizonyaso đott,  
hoцv Pártunk — mivel következetesem a marxizmus-leninizmus ál!líás-
рantjá.ra helyezkedett, ömfeláldazó гán ,és fáradhatatlаnu.l kiizdött ennek  
va'áraváltásáért. meggt аlálta a kap1;,tailizmus íleгon гbolásához és a szo-
ciа.ldz.m,us építéséhez vezet ő  azon útat, amely nemcsak országunk adott-

. saga!inak, hanem, általárban a mái v іlághelyzetnelk is me ~gfele ~l• nn.eik az 
útnak а  ћeІуesѕёgё t Pártunk elméletben is, gyakorlatban is bebizonyí-
totta. A nép, і  demokráciák többi államának is erre az útra kell lépniök, 
mert a társadalmi 'fejl бdés törvénye rákényszeríti őket. Ilymódon űk is 
ennek az útnak a helyességét bizonyítják. 

Pártunk, amelyet vezet ő i nemzetiközi szellemben nevelnek — ezt a 
háború folyamán fényesebbe,r igazolta, mlint bármeUVik eurépai kommu-
nista várt — rendületlenül a nemzetköziség ,ál.l spontj ~án és a világ vm-
veriaista-ellnes arcvonalának els ő  soraiban. álilt. hzt a helyzetet Јugo-
szllávián k 'a SzoуjetSZiÖVet'sé'z és a népi deimokráG јák orszáagai ellen  
ellenséges magatartására vonatkazá ',semmiféle rágalom sem változtat-
hatja .meg. akárlkit ő l ered i's és akármilwe,n fonm.ában  :kwrtlk is viiág-
~Yá. Fártunik a szocüalista orszázоk között fenntartandó viszony tekin-
tetében is szilárdan a. marxizmus-leninizmus ,а1арjánd  álld. 

Ha a közép- és déllkPlet-európa!i oms_zágok egész so гr nаk e1\ ~ál,ása aZ  
imp ~erializniustól a leg!fontosat jelenség miimldazok között, amelyeket  
a második világháború adOttságai ,idéztek. ell ő, tehát azé 'a háborúé,  
amelyben a Szovjetszövetségnek, mint a szocializmus országának  
dintő  szerep jutott -- már pedig ez a ~lóbau így vart — .akkor Jugoszlá-
via Kommunista Pártjának az a legnagyobb érdeme, hogy mára háború  
folyamán új, ,niép ~i demokrata államot alakított, hogy .megteremtettetezen  
úi áIllаmforma álapvet ő  szerveit, ,hagy ialvsr fél élv~lel a háború befejezé-
se után olyan alkotmányt adott az országnak, orrélv ur бра. és Ázsia  
mindegy népi, demokrata állanának rniintául ,szolgált, hogy haladása köz-
ben társadalrni-gazdasági intézkedéseriiwll, аmeQye~kke~l a kapitaLi ~sta isz-
tá:v alól kihúzta a gazdas .ági alapot, uly a gazdasá gi alapot tг reímtett  
ennek a népi demokrata államnak, amely leehet ővé tette. hogy mliНdbssze 
2 ,évvel. a háború befiejezése után áttér ~ЛΡen .a szacinillista tere: gazdáltkadás-
ra, feltárva a nélpi demokráciáik többi оrszága ,elnőtt a szocialista fejl ő -
dés útiá.t, gyakarl аtávral és em lletéмel be ~bizomYítva, hogy a népi de-
rnоk.ráCia állama szocialista ál!I;am, csak a szoci!al'ista állram különd еges  
farmáját öltötte fdl ; a proletariátus diktaturájárvaik ё  a kapital d2Аnus ~ból  
a szacializmnsba vezet ő  átmemеt ikorszafkának kül кönleges alakjlát. Ta-
n,u ~lság ez. amelyet Jugasz!lávia Kommunista Fártj ~ánalk tapasztalata  

Mriyujt a nemzetközi mumkásrnozgalonr:nak. s azoknak a méneknek, ami- 
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Ivek ma felszabadító harcot folytatnak az imperializmus1 ellen; hozzájá
rulás ez, amelyet a mi Pártunk adott a marxista4eníinista elmélet kincs
tárához. 

Mindezen tcrténeírrá tényekkel, ezzel az egész igazsággal szemben 
eeválitaián semmi jelentősége sincs annak a nyomorúságos, elvnélküEi, 
marxista-ellenes hajszának, amelyet a Tájékoztató Iroda kommunista 
pártjainak irányítói folytatnak a szocialista Jugoszlávia eUlien. Ez a haj
sza önmagát tépi, marcangolja széjjel. Dühével, hisztériájával a saját 
belső gyengeségét és tarthatatlanságát árulja el. Elsősorban a népi de
mokráciák többi országainak a eyalkorfáta foda lerombolni, amely egy
re elszántabban a m i gyakorlatunk nyomdokain halad, attól tanul, azt 
igyekszik elérni, éppen azokat az intézkedéseket alka'lmazva. amelyek 
miatt ezekben az országokban meginjdult a hajsza Jugoszlávia ellen. 
Azt a történelmi tényt azonban, hogy Jugoszlávia volt, sőt maradt is a 
népi demokráciák vezető állama, hogy példáját nem hagyhatja figyel
men kívül egyetlen más állam sem — ha súlyt helyez arra. hogy népi 
demokrata államnak tartsák —. bizonyítja az is. ami az utóbbi idöban 
ezekben az országokban az elméleti fronton történ k. A Jugoszlávnak 
címzett szokásos szidalmak s a jugoszláviai szocializmus építését aka
dályozó intézkedések foganatosítása ellenére, a Tájékoztató Iroda ösz-
szes kommunista pártjai, — a Bolsevik Párttal együtt — kénytelensk 
voltak lerázni azt az elméleti kábu'.tságot, amely náluk a néöi demokrata 
állam jellegére és működésére vonatkozó alapvető kérdések terén még 
tegnap is uralkodott és amely »tudományos* irodalmukban, az SzKP(b) 
Központi Vezetőségének a mult tavasszal a m i Központ' Vezetőségünk
höz intézett leveleiben és a Tájékozató Iroda Mrbedt határozatában a 
leTCsodálatosabb módon megnyilvánult. Ezen eszmei zűrzavar helyafct 
amely a népi demokrata államot a kizsákmányoló államok közé so
rozta s még hozzá abban az időben, amiikor mindenki számára szem
mel látható vol t legalább Jugoszlávia szocialista jellege és amely ideoló
giai zűrzavar minden kapcsolatot tagadott a népi demokrata állam és a 
szocializmus között., vagy az ilyen államformát átmenet előtti alaknak 
vélte a kapitalista állam és azon állam között, amelyet majd olyannak le
het tekinteni, amelyben hozzá lehet fogni a szocializmus építéséhez, — 
most miután annyira beverték a fejtüket a valóság falába, az összes 
ilyen kommunista pártok elfogadták a népi demokrata állam jelfegére 
vonatkozó azt az elméletet, amelyet a" mi Pártunk dolgozott k i a mi 
szocialista gyakorlatunkra támaszkodva. És ahogyan a fejilődés szük
ségszerűen és gyorsan végzett a nélpi demokráciára vonatkozó hely
telen elméletekkel, ugyanúgy végezni fog az SzK(b)P K V leveleiben és 
a Tájékoztató Iroda határozatában lévő többi téves tétellel és állítás
sal is. 

A megalakulása óta eltelt 30 esztendő alatt Jugoszlávia Kommu
nista Pártja fejlődésének nehéz, de dicsőséges útját, járta. 

Jugoszlávia Kommunista Pártjának történelme a Párt szakadatlan 
belső .harcának története, amelyet a helyes forradalmi irány megtar
tásáért és a Pártnak a megalkuvó elemeiktől való megtisztításáért 
vívót; a két fronton vívott szakadatlan harc története ez: a jobboldali 
és »baloldiali« opportunizmus eliten, a frakciózás ellen a Pártban, a 
Párt eszmei és akciós egységére törő jobboldali és »baloldali« rom
boló elemek ellen folytatott küzdelem története. 

Jugoszlávia Kommunista Pártjának történelmét a dtflszláv nípek 
leeiobb fiainak vérével és szenvedéseivel írták; azokéval, akik nem 
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sajnálták az áldozatot népük boldogabb jövőjéért, aikik megalkuvás-
nélküli harcot vívtak Pártunk húszéves illegalitása alatt fennálló leg
nehezebb körülmények között, akiket a Párt tanított arra, hogy hős
tetteket vigyenek véghez. 

Jugoszlávia Kommunista Pártjának történelme Jugoszlávia m'nden 
nemzete dolgozó népeinek hosszú, következetes, megaCkuvásnélküli, 
áldozatos harcának története a politikai és szociális reakció. valamint 
a nemzeti elnyomatás és a nagy-szerb királypárti csoport hegemó
niája ellen, amely Jugoszláviát a népek börtönévél, az európai reakció 
és az ellenforradalom egyik erődjévé tette. 

Jugoszlávia Kommunista Pártjának történelme Jugoszlávia minden 
népének a nemzeti szabadságért és egyenjogúságért, az igazi de
mokráciáért vívott harcának története; annak a harcnak a története; 
amelyet a Párt következetesen, völágos célkitűzéssel1, önfeláldozóan 
vívott s amely a Pártot a régi Jugoszlávia összeomlása után az ország 
népeinek élére emelte, s a fellszabadító 'haircck kezdeményezőjévé, 
szervezőjévé és irányítójává tette. 

Jugoszlávia Kommunista Pártjának története a munkásosztály 
élgárdájának a története; annak az élgárdának, amely rrtind szorosabb 
kapcsolatokat teremtett »a falvak és városok dolgozó nenének legszíne
sebb tömegei között, utat mutatott nekák és a dolgozó népet, meg az el
nyomóit nemzetiségeket harcba vetette a tőkés kizsákmányolók járma 
és az idegen hódítók rabsága alóli felszabadulásért, a kapitalista kizsák
mányolók és elnyomók hatalmának megdöntélséért, a do'gozó nét> és az 
élenjáró munkásosztály hatalmának megalkotásáért«.* 

Szilárdan a marxtizmus-leninizmus alapjain álíva a Kommunista Párc 
ma Jugoszláviában irányító és összefogó erő. az összes dolgozók él
gárdája, amely Jugoszlávia népeit biztosan, bátran, minden nehézség el
lenére — bárhonnan eredjen! is — rendületlenül vezeti al szocdaffisltia tár
sadalom felépítése felé. Pártunkat éhhez г szerephez 30 esztendős fejlő
dése juttatta, amelyben különüeieres fontosságot кеЦ tulaidonítaná a má
sodik világháborút megelőző ötéves időszaknak; annlak az időköznek, 
amelyben az új vezetőség — Titóval az élen — leszámolt a frakeiózás 
minden maradványával a Pártban, megtisztította a Pártot az idegen ele
mektől, az osztályellenség mindem nyitó és álcázott ügynökétől, magához 
vonzotta a munkásosztály legjobb elemeit', szoros kapcsolatba lépett a 
dolgozó tömegekkel, helyes politikai vonalvezetésével tekintélyt harcolt 
k i a Pártnak és képessé tette a Pártot azoknak a korszakalkotó felada
toknak az elvégzésére, amelyek elé a fasiszta imper'ial'.isták rohama állí
totta. 

Jugoszlávia munkásosztályát és minden dolgozóját ma jobban, mint 
eddig bármikor, megingathatatlan bizalom tö'.ti el, hogy Jugoszlávia 
Kommrnista Pártja és Központi Vezetőségének irányítása mellett — 
Titóval az élen — ragyogó győzelmet harcol k i Jugoszlávia szocialista 
társadalmának megvalósításáért indított küzdelemben. 

A JKP stotuíiuma. 


