
E M L É K E Z É S É S E L Ő R E L Á T Á S 

Történelmi évfordulók és események változatos időjátéka, egybecsengések és 
hasonlóságok intése ösztökél éberségre. Építünk és alkotunk, a társadalmi boldogulás 
t i tkát önmagunkban keresve és tel jesítményeinkkel megoldáshoz segítve, de távol i 
dörgések emlékezetünkben és a negyedik vagy nyolcadik határból idáig v i l lanó 
baljós fényjelek tudományos világszemléletünk alapvető tételeinek gazdagítására, em
berségünk legszentebb fogadalmainak megerősítésére késztetnek: nem ernyedhetünk 
el a béke védelmében. 

M i történt nálunk három évtizeddel ezelőtt? Az igazságtalan bécsi d ik tá tum 
— kiszakítva Erdély egy részét Romániából — véres utat nyi tot t a horogkeresz
tes német imperial izmusnak. A Horthy-rendszer csalárd „nemzet i" maszkja alól 
elővigyorgott a fasiszta kalandorság, mely mi l l iókat szolgáltatott ki vak áldozat
ként egy idegen érdekekért vívott ú j vi lágháború borzalmainak s a fajüldözés pok
lának, a Románia elemi érdekeit eláruló „nemzet i" jobboldal legionárius rebel-
l ió ja és Antonescu diktatúrája pedig közönséges csatlósságnak bizonyult, gyi lkos
ságok sorozatával sújtva hazafiakat és ugyancsak a rablóháború szerencsétlensé
gébe taszítva kisemberek mi l l ió i t . A pángermán törekvések „dunai tere" a legártóbb 
mil i tar izmusnak, a világhódító h i t ler i fantazmagória hadigépezetének kezére jutot t , 
meggyalázva az i t t élő népek évszázados szabadságtörekvéseit és egymást kereső 
felismeréseit. 

Nicolaie Iorga alakjára emlékezünk, a történészre, ak i nemcsak a múl tban, 
hanem saját korának áramlatai közt is tájékozódott, s már Hi t ler bécsi bevonulá
sakor óvta népét. „Nekem — írta akkor — mint a mú l t ismerőjének s a nemzeti 
lélek búvárának, még egyszer meg ke l l mondanom: vigyázz magadra, én népem, 
nagy veszedelem közeledik fe léd!" A fasiszták bosszúja nem maradt el. K i ránc i 
gálták otthonából, és az utcán lőtték agyon 1940 szomorú őszén. És Józsa Bélára 
gondolunk, a kommunista közíróra, ak i cikkeiben a román—magyar testvériségért 
ál lott k i , s minden erők összefogását szervezte „Bécs" el len egy magára talál t 
„48-as Erdély" sze l lemében. . . Öt a Horthy-rendszer belügyi pr ibékjei ölték meg 
1943 őszén. És közben Voronyezsnél, Sztálingrádnál magyar és román seregek 
pusztultak el német zsoldban. Szörnyűségesen igazolódott a kommunisták őszinte 
előrejelzése, mely a nacionalista fellángolások közepette arra figyelmeztetett, hogy 
a bécsi d ik tá tum következményeként magyar és román f i úk egyazon jeltelen sírba 
hul lanak. 

A kommunista figyelmeztetés azonban — az illegalitással járó minden nehéz
ség, üldöztetés, vértanúság ellenére — felfokozta a tömegekben az ellenállás gon
dolatát, és a legsötétebb évek múl tával megérett a német hódítással való fegyveres 
szembefordulás lehetősége is. A kommunisták Hi t ler el len együtt meneteltek ha-



ladó polgári szövetségeseikkel, de a Szovjetunió győzelmes honvédő háborúja és 
a román fegyveres felkelés, majd felszabadító hadjárat, a jugoszláv partizánharc és 
a szlovákok nemzeti felkelése, a magyar antifasiszták véráldozata az antifasizmuson 
túlmenően lényegileg az antiimperializmus megnyilatkozása volt, olyan harc, mely 
nemcsak a hitleri ellenfélnek, hanem annak képében minden háborús-agressziós 
rendszernek, magának a monopoltőkés imperializmusnak a visszaszorítására is irá
nyult. Nem a polgári haladás mögött meghúzódó kapitalista versenytárs kereke
dett tehát felül a mi tájunkon, hanem magának a kizsákmányoló embertelenség-
nek, az újra meg újra háborút, hódítást, elnyomást szülő tőkés-földesúri kiváltság
nak is elűztük a lehetőségét felszabadított országunkból. Az antiimperializmus győ
zelmének gyümölcseként építettük fel mi is biztos, szuverén határaink közt új rend
szerünket, fejlődésünk sajátosságait követve, alkotó együttműködésben a hasonló 
útra tért szomszédsággal. 

Szerencsésen túljutottunk az első békeévtizedet oly ellentmondásosan jellemző 
hidegháború idegmegpróbáltatásain is. Az új Románia kiérdemelte az egész világ 
megbecsülését, kereskedelmi és művelődési kapcsolataink szövődtek és erősödtek 
gazdasági és társadalmi rendszerkülönbségek nélkül minden állammal, derekasan 
kivesszük részünket az Egyesült Nemzetek Szervezetének munkálataiból. S ha a 
NATO fegyveres készültsége mindmáig szükségessé is teszi jelenlétünket a Varsói 
Szerződés tagállamainak kötelékében, annál nagyobb elismeréssel üdvözölhettük 
éppen napjainkban a Szovjetunió európai békepolitikájának találkozását Német
ország Szövetségi Köztársaság felelőseinek új, realista magatartásával s a közösen 
megkötött új szerződést. Európa békéje s benne a mi békés fejlődésünk derűlá
tásra ad alkalmat, sőt büszkeségre is, hiszen az európai együttműködés légkörének 
kialakításához mi is tevékenyen járultunk hozzá. 

Európa azonban, akármilyen jelentős, mégis csak egy része a nagyvilágnak. 
Éppen ezért szükséges szembenéznünk a „harmadik világ" kérdéseivel. Ügy látszik, 
hogy ma más, Európánál sokkalta hatalmasabb földrészek sorsán is megfordul az 
emberiség jövője. Ázsia, Afrika és Dél-Amerika zavaros helyzetképe egyáltalán nem 
ad okot arra, hogy nyugton alhassunk. Vietnam, Laosz és Kambodzsa népeinek 
harca az amerikai betolakodók és bábjaik ellen, az arab és néger világ gyürkőzése 
avult gyarmattartó rendszerek maradványaival és a neokolonializmus szemfény
vesztő praktikáival, Latin-Amerika (és az indián őslakók) megpróbáltatásai éhség 
és katonai junta-puccsok közt, a mindenható dollár urainak újjobbágyságában 
— megannyi példája az imperializmus el nem múlt fenyegetéseinek, s arra figyel
meztet, hogy mindaz ellen, amit mi legyőztünk vagy magunk körül semlegesítet
tünk, másutt még küzdeni kell. A gyarmati felszabadulás folyamata, számos új 
nemzetalakulás és a civilizációs áttörés fejletlenebb társadalmi szakaszokról a szo
cializmusba sok helyt napalm-bombázásokba, tömegkivégzésekbe, deportálásokba, 
katonai megszállásokba ütközik. Évek, évtizedek óta mindenki tudja: nemcsak mi 
küzdünk ez ellen, hanem a polgári világ humanista lelkiismerete és a hagyományos 
kereszténység is fel-feljajdul, e rettenetes embertelenségek ellen tiltakozva. A Közel-
Kelet tragikus eseménysora mégis napjainkban árulja el a legjobban, hogy harcban 
a békéért, az emberiség közös boldogságáért milyen sok konok és áltudatokban lap
pangó elfogultsággal, az imperializmus mennyi ármánykodásával kell még meg
birkózni. 

Miközben a Korunk antiimperialista „harmadik világ"-számát szerkesztettük, 
hangzott el New York-ban Nicolae Ceauşescu elvtársnak, az Államtanács elnöké
nek beszéde az Egyesült Nemzetek Szervezete közgyűlésének jubileumi ülésszakán. 
Szocialista humánum szól itt a nagyvilághoz a kolonializmus szégyenletes anakro-



nizmusának végleges felszámolásáért, az Amerikai Egyesült Államok és szövetsé
gesei csapatainak teljes kivonásáért Vietnamból és az izraeli csapatok visszavoná
sáért az elfoglalt arab területekről, minden nép és állam függetlenségének és terü
leti integritása biztosításának, az indokínai, palesztinai és a gyarmati területek 
lakosai nemzeti óhajainak és törekvéseinek tekintetbe vételével. „A nemzetközi élet 
arról tanúskodik — mondotta a szónok —, hogy egy nép nemzeti függetlenségének 
bármilyen megsértése nemcsak e nép létérdekeit, haladását és fejlődését érinti sú
lyosan, hanem magát a békének és a civilizációnak az általános ügyét is." 

Mi, akik harminc évvel ezelőtt éltük át a bécsi diktátum megpróbáltatásait 
és láncreakcióként robbanó háborús következményeit, íme, tapasztalatainkat me
mentóként állíthatjuk az emberiség szolgálatába, bármily háborús törekvéssel s a 
benne rejlő imperialista számításokkal szemben. 
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