
Az SZKP XXII. kongresszusa után

Dór két hónap múlt el a XXII. kongresszus bezárása óta, de a tömegek tudatában
még nagyon is eleven erővel gyűrűznek azok a merész és szárnyaló gondo-

latok, amelyeket a kongresszus olyan nyíltsággal és határozottsággal vetett fel.
Merész gondolatok, hiszen korunk legfőbb kérdéséről: a béke megóvásáról meglehe-
tősen kiéleződött nemzetközi helyzetben szólnak. Mégis reálisak e gondolatok, hiszen
a békés egymásmelleit élésnek, a béke megőrzésének lehetőségét is megrajzolják,
vagy inkább újra meghatározzák, lényegében ugyanazokon az elvi alapokon, ame-
lyeket már a XX. kongresszus lerakóit, s amelyeket a moszkvai értekezletek erősítet-
tek meg. A szó szoros értelmében szarnyalóak is ezek a gondolatok, hiszen húsz esz-
tendőre előre röpítik képzeletünket a tudatosan megtervezett kommunista jöuőbe,
amely hívatva lesz megteremteni „kint és bent a harmóniát".

Mi adja meg e merész és szárnyaló gondolatok valószínűségét? Az a helyzet,
amelyet a kívülálló szemlélő — Szovjetunió iránti rokon- vagy ellenszenvétől függet-
lenül —, úgy kénytelen tudomásul venni, hogy az utóbbi években a Szovjetunió
mindenütt ott van: az ENSZ-ben és bizottságaiban, a helyi háborúk békéltető
szerveiben, a világ kulturális és sportrendezvényein, jégpáncélos tengereken, a sark-
körön túl és a világűrben. S hogy méghozzá nem is akárhogyan van jelen, azt az
egyszerű, de nekünk nagyon, megnyugtató tényállást bizonyítja, hogy a világ sorsá-
nak, fejlődésének alakulására ma már a szocializmus ereje a döntő tényező. Ez adja
meg a XXII. kongresszus másik főgondolatának realitását is. Hiszen a kommunista
társadalom felépítése, a legfejlettebb kapitalista ország gazdasági téren történő túl-
szárnyalása csak békés viszonyok között lehetséges. Mily szépen mutatják a kettő
dialektikus egységét a beszámoló szavai: „Amikor majd a Szovjetunió a legelső ipari
hatalom lesz, amikor a szocialista rendszer véglegesen a világfejlődés döntő ténye-
zőjévé válik, amikor méginkább megsokszorozódnak a béke erői az egész világon,
akkor a mérleg végérvényesen a béke erőinek javára billen, és a nemzetközi idő-
járás barométere ezt fogja mutatni: Derült idő. A világháború veszélye örökre meg-
szűnt.

jni két döntő fontosságú gondolat kibontásán kívül a tömegek érdeklődését
*-J határokon innen és túl legtöbbet foglalkoztatta a személyi kultusz minden

válfajával történő bátor, megalkuvás nélküli leszámolás. Nem véletlen, hogy ezt a
lépést összes konzekvenciáival együtt éppen a kommunizmus építőinek kongresszusa
tette meg. Hiszen lehetne-e megnyugtató módon lerakni a kommunista társadalom
grandiózus épületének alapjait olyan anyagból, am.elyben fel nem tárt hibák, burkolt
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repedések vannak? A józan előrelátás és a mély történelmi tapasztalat birtokában
járt el a kongresszus, amikor ezt a nagyon szükséges „anyagvizsgálatot" végrehaj-
totta, és a meghibásodott alapköveket kiemelte helyéről. Csak olyan párt volt képes
ezt így feltárni, amelyben teljes mértékben megvan az egyetértés, az akarat egysége,
a vezető szervekbe vetett bizalom s a vezetők bizalma az emberekben.

S éppen ez az emberekbe vetett bizalom ragadja meg többek között a kongresz-
szus gondolataiban böngésző szemét s szívét. Azt hiszem, nagyobb jelét az emberbe
vetett bizalomnak nehezen lehetne találni, mint azt, hogy a kommunizmus felépíté-
sét várjuk tőle. De ez a követelés nem egyoldalú, nem a derékszíjnak egy lukkal
való beljebbcsatolasaval kezdődik. Ellenkezőleg. Belátható, tapintható közelségbe
hozza a több bért. a jobb ruhát, a munkaidő csökkentését, a magasabb kultúrát, a
város és falu, a fizikai és szellemi munka közötti különbség felszámolását, egyszóval
mindazt, amiért annyi ember áldozott vért s verítéket, s ami mégis hosszú-hosszú
ideig távlati cél volt csupán. Szólamok helyett tényszámok és bázisadatok relációjá-
val bizonyítja emberközpontúságát.

S lehet-e nekünk, a tudomány munkásainak lelkesedés nélkül olvasni azokat
a sorokat, amelyek a kommunista nevelésről, a személyiség sokoldalú fejlődéséről,
a tudomány, a művelődés, az irodalom és a művészet virágzásáról szólnak? Nézhet-
jük-e közömbösen annak a pártnak az erőfeszítéseit, amely az egész nép kulturális
felemelkedésében látja a győzelmes kommunista építés zálogát? Űgy vélem, hogy a
i^álasz csak „nem" lehet.

A XXII. kongresszus egyik fő jellemzőjének érezzük éppen ezt a vonását, hogy
nemcsak elemez, tájékoztat, közöl és tervez, hanem ambíciót kelt, lelkesít

és tettre ösztönöz. S milyen jó, boldogító érzés, hogy a kommunizmus csúcsaihoz,
vezető úton a nagy szovjet néppel együtt menetelhet a mi népünk is(


