
A LENIN EMLÉKKIÁLLÍTÁS MEGNYITÓJÁN

Körvéleményünk érdeklődésének középpontjában két nagyszerű dátum áll.
Hazánk felszabadulásának 25. jubileumi és Lenin születésének 100. évfordulója. E két
esemény szervesen kapcsolódik egymáshoz.

Ma azért jöttünk ide, hogy szerény, de nagy lelkesedéssel és szorgalommal a lenini
centenárium tiszteletére készített kiállítást megnyissuk és megtekintsük.

Lenin - hasonlóan Marxhoz és Engelshez - a kimagasló történelmi személyisé-
geknek ahhoz a típusához tartozott, akiknek életeleme a konkrét helyzet analízise
volt és maradt tevékenysége egész korszakában.

Lenin a szó legteljesebb értelmében egyidőben volt ember, gondolkodó és for-
radalmár. Sokoldalú munkásságában történetileg pontosan követhető az elmélet, a
forradalmi megismerés és tett egysége.

Lenin egész életműve bizonyítja, hogy nem csupán egy volt a proletárforradalom
stratégái és taktikusai közül, hanem és mindenek előtt a marxizmus továbbfejlesztője
és gazdagítója is volt.

Történelmi nagyságát, azt, hogy kortársai közül is óriásként emelkedett ki, mi
sem bizonyítja jobbaní, mint az, hogy a ránk maradt útmutatásai olyan eleven erőként
hatnak, amelyek egyre szélesedő tömegek cselekedeteinek meghatározó emelőjévé,
rugójává válnak.

A XX. század, a szocializmus megvalósítását élő század nagy géniusza Lenin.
Életműve is több oldalú. Egyfelől: a Szovjetunió szocialista világnagyhatalom. A Szov-
jetunió példamutató ereje, harca és a proletárinternacionalizmus alapján átló minden
irányú támogatásának eredményeként a szocializmus világrendszerré vált és egyre in-
kább meghatározó tényezője a nemzetközi kérdések eldöntésének.

Másfelől: Lenin alapította meg a Kommunista Internacionálét, melynek segítségé-
vel a nemzetközi kommunista mozgalom a világ legjobban szervezett, legnagyobb po-
litikai irányzatává vált.

Nincs egyetlen politikai irányzat sem a világon, amely hasonló volna a kommu-
nista mozgalomhoz. Ez bizonyítja, hogy 1969-ben a nemzetközi kommunista mozga-
lom 75 pártot, kb. 40 millió tag képviseletében tárgyalóasztalhoz tudott ültetni, az im-
perializmus elleni harc kérdésének megoldása végett.

Harmadszor: Lenin dolgozta ki a szocialista építés koncepcióját is. A lenini út-
mutatás a fiatal, szocializmust építő országok kommunista és munkáspártjai számára
is iránytű.
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Pártunk és népünk számára a leninizmus, a Szovjetunióhoz való viszony mindent
jelent. Életet, eredményt, biztonságot mind belpolitikailag, mind nemzetközileg. Szo-
cialista fejlődésünkben akkor következtek be hibák, amikor eltértünk Lenin útmuta-
tásaitól és a hibákat csak akkor tudtuk kijavítani és történelmileg újra jelentős ered-
ményeket elérni, mióta következetesen Lenint követjük.

Negyedszer: Lenin tanításai az imperializmus klasszikus gyarmati világbirodal-
mának elkerülhetetlen felbomlásáról nagy történelmi igazság. Napjainkban a gyarmati
világbirodalom romjaira épül fel a harmadik világ, ahol a népek többsége antiimpe-
rialista harcot folytat hazája függetlenségének kivívása és megtartása érdekében.

Lenin bolsevik volt. Tanításai a kommunisták nagy nemzetközi családjának éltető
eleme. Lenin azonban mégsem csak a kommunistáké, ö , tanításai révén - melyekkel
valamennyi dolgozó osztály és réteg alapvető érdekeinek végleges megoldását segítette
és segíti elő - a pártonkívüli dolgozók milliárdjaié is. Mérhetetlen az a szeretet és
hála, amely Lenin és a Szovjetunió iránt árad a világ dolgozói részéről.

A Szovjetunióhoz, a lenini tanításokhoz való viszonyt a kommunista és munkás-
pártok zöme, köztük a Magyar Szocialista Munkáspárt is, az igazi forradalmiság mér-
céjének tekinti.

Mi magyar kommunisták szilárdan valljuk és aszerint élünk, cselekszünk, hogy
szovjetellenes kommunizmus nem volt, nincs és a jövőben sem lehetséges.

Lenint a dolgozók mélységesen tisztelik és szeretik. Vannak azonban, akik ta-
gadják és gyűlölik őt. Mi tudjuk, hogy Lenin olyan történelmi személyiség, akit egy-
időben szeretnek^ tagadnak és gyűlölnek. De azt is tudjuk, hogy Lenin tanításaival
lehet nem egyetérteni, tagadni, rágalmazni azt, de elhallgatni Lenint nem lehet.

Az MSZBT Megyei Elnöksége és a Damjanich Múzeum rendezésében a Dam-
janich Múzeum munkatársai által készített centenáriumi kiállítás azt a célt szolgálja,
hogy a látogatóknak szerény keretek között képet adjon Lenin életének és tevékeny-
ségének egyes időszakairól és részleteiről.

A kiállítás rendezői és készítői nem törekedhettek teljességre a helyszűke és a
rendelkezésre álló anyagok mennyisége miatt. A kiállításon látott válogatások mégis
dicsérik a szervezőket. A kiállítást a megye 25 éves fejlődéséről készített kiállítással
együtt, azzal szerves egységben kell végigtekinteni, mert megyénk 25 éves fejlődésében
is mélyértelműen tükröződik Lenin szelleme.

A centenárium nem egyszerűen kegyelet lerovása Lenin nagy történelmi személyi-
sége előtt. Nem lehet a centenárium a lenini tanítások egyszerű ismételgetése. Nem
lehet olyan kultusza Leninnek, amely életében is mélységesen idegen volt tőle. A cen-
tenárium olyan eseménysorozat, amely folytatódik és e folyamat menetében hirdetjük,
védelmezzük Lenin elméleti és gyakorlati munkásságának tisztaságát minden torzí-
tással szemben.

A centenárium ünnep, emlékezés és ugyanakkor harc is. Leninre méltóképpen
emlékezni úgy lehet, ha követjük őt és tanításait a gyakorlatban megvalósítjuk. Ez felel
meg igazán a lenini szellemnek.

E gondolatok jegyében megnyitom Lenin születésének 100. évfordulója tisztele-
tére rendezett centenáriumi kiállítást.

Dr. Ungor Tibor
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