
Kállai Gyula: 

Emlékeztető 
évfordulók 

Személyes ügyünk, nemzeti, nemzetközi és egyetemes emberi érdekünk, hogy a békéről szóljunk és 
tiltakozzunk minden háborús törekvés, a fasizmus újjáélesztésének minden kísérlete ellen. 

Mint örök történelmi memeritóra, emlékezni és emlékeztetni kell arra, hogy ötven éve került hatalomra 
Németországban a hitleri fasizmus. Az imperializmusnak ez a nyílt, szélsőséges diktatúrája történelmileg 
akkor jelent meg földünkön, amikor az első világháborút követően a cári Oroszországban s a tőkés Európa 
számos országában kibontakozó proletárforradalmak új utat nyitottak a munkásosztály, a dolgozó nép s 
az egész emberiség fejlődésének. 

Németországban az 1929-ben kirobbant világgazdasági válság növelte naggyá a fasiszta mozgalmat. A 
német tőkésosztály hatalmasságai és a feudális nagybirtokosok jelentős csoportjai mindennel ellátták Hit-
lert: óriási mennyiségű fegyverrel és lőszerraktárakkal, gyakorlóterekkel és kiképzőiskolákkal, székházak-
kal, nyomdákkal és újságokkal.. 

Az 1933 januárjában hatalomra jutot t hitleri fasizmus vállalta, hogy szétzúzza a nagy múltú és nagy 
politikai erőt képviselő német munkásmozgalmat, hogy meggyorsítja Németország felkészítését a világot 
lángba borító revansháborúra. Kitartóan hirdette azt is, hogy megszervezi a szovjetellenes háborút, s 
Németországot az egész imperialista világ rohamosztagává teszi a Szovjetunióval szemben. Sajnos, így is 
történt. A XX. században, a civilizáció korában, a világtörténelem legpuszítóbb, legbarbárabb háborúját 
zúdította Európára, az egész emberiségre. A második világháború hat éven át dúlt, 61 állam vett benne 
részt, 40 ország területe vált hadszíntérré, s a halottak száma meghaladta az 50 milliót. 

A fél évszázada hatalomra került, kegyetlen történelmi ténnyé vált német fasizmust óriási áldozatok 
árán szétzúzta a Szovjetunió és az antifasiszta népek ereje. 

Az idén van negyven esztendeje a sztálingrádi csatának, amely döntő fordulata volt a második 
világháború kimenetelének. A nemzetközi fasizmus gyökerei, sajnos, ezzel nem pusztultak ki egyszer s 
mindenkorra. 

1945-ben a világ hadviselő államai megfogadták, hogy soha többé nem engedik meg olyan 
körülmények kialakulását, amelyek újból a fasizmus rémtetteit zúdítják az emberiségre. E fogadalomból a 
kapitalista államok vajmi keveset tartottak be. Beigazolódott, hogy a világ számos államában megmaradtak 
a fasizmus újjáéledésének feltételei. Kontinensünkön is és más földrészeken is fennmaradtak és továbbra is 
hatnak azok a gazdasági, társadalmi viszonyok és osztályellentétek, amelyek más körülmények között ás 
más formában ugyan, de a fasizmus újjáélesztésén fáradoznak. 

'Elhangzott Budapesten, Kőbányán, az 198-3. január 27-i antifasiszta nagygyűlésen a Pataky 
István Művelődési Közppntban. 
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Ma ismét olyan időket élünk, amikor az imperialista agresszív erők ellenséges tevékenysége 
nyugtalansággal tölti el az emberiséget. Egyre határozottabb tevékenységet fejtenek ki azok a körök, 
amelyeknek az a célja, hogy megingassák a különböző társadalmi rendszerű országok kapcsolatainak 
egyedüli ésszerű alapjait, a békés egymás mellett élést. Nehezítik az államközi politikai érintkezést, a 
kölcsönösen előnyös gazdasági és kulturális kapcsolatok fejlődését. Arra törekszenek, hogy az 
együttműködést ismét a szembenállás, a nemzetközi helyzet éleződése váltsa fel. 

Olyan időket élünk, amikor a minőségileg új, minden eddiginél veszélyesebb szakaszába lépő 
fegyverkezési verseny nyugtalanító háborús fenyegetéssel terheli világunkat. Ezenkívül a fegyverkezés 
mérhetetlenül sokba is kerül az emberiségnek. Jelenleg a világ államai évente 400 milliárd dollárt 
fordítanak katonai célokra. Tehát naponta többet mint egyrrilliárd dollárt! Napjainkban a hadiipar több 
mint 60 millió embert foglalkoztat. A világ tudósainak 25 százaléka katonai célokkal összefüggő 
kutatómunkát végez. S mindezt akkor, amikor több mint egymilliárd ember éhezik, amikor 800 millió 
ember analfabéta, amikor 1,5 milliárd ember életében sohasem látott orvost, amikor 3 milliárd embernek 
nincs rendes ivóvize. 

Az imperializmus szószólói a 4 0 - 5 0 évvel ezelőtti eseményekből nem okultak semmit. Sőt, a 
szerecsenmosdatáshoz folyamodnak. Ma Nyugat-Európában, de a világ más részében is a polgári 
ideológusok jelentős része nagy erőfeszítéseket tesz annak bizonyítgatására, hogy a fasizmusnak közismert 
szörnyűségei ellenére voltak pozitív vonásai is, vagy talán még történelmi szerepet is játszott a 
kapitalizmus új szakaszának fejlődésében. A fasizmus megszépítésére irányuló, úgynevezett tudományos 
magyarázatok, akarva-akaratlan az agresszió, a háború, a faji gyűlölet, a népek között i ellenségeskedés 
politikáját táplálják és segítik elő. 

A fasizmus gyökereinek továbbélésével a helyi háborúk és a világháborús fenyegetés is tovább élnek 
földünkön. Hihetetlen, de tény: a második világháború óta mindössze 26 olyan napja volt a világnak, 
amikor sehol sem dörögtek a fegyverek. E nem egészen négy évtizedben 140-nél több háború szedte 
áldozatait, 30 millió halottal. A háború tüzei tehát nem aludtak ki. Most mégis más a világ, mint a két 
világháború között. Az első világháború után két évtizeddel kitört ugyan a második világháború, de a 
Szovjetunió és a szocialista népek törhetetlen békemunkája, a szocialista világrendszer katonai ereje és 
erkölcsi-politikai tekintélye következtében nagymértékben megjavultak az enyhülés, a nyugalom, a béke 
kilátásai. Elkerülhetővé vált a világháború annak ellenére, hogy ma olyan hatalmas katonai erő, olyan 
óriási haditechnika áll készenlétben a világon, amely többszörösen is alkalmas arra, hogy kiirtsa az egész 
emberiséget. Napjainkban megfogalmazhatjuk azt a történelmileg páratlanul fontos tételt, hogy 
korunkban egy újabb világháború nem elkerülhetetlen. A nemzetközi erőviszonyok annyira megváltoztak, 
hogy az imperializmus többé már nem teheti azt, amit uralmának hosszú ideje alatt szabadon és büntetle-
nül megtehetett. 

A második világháború befejezése óta Európa béke régiója. Ennek immár négy évtizede. Az európai és 
a világhelyzet, az erőviszonyok kedvező alakulása szülték ezt a viszonylagos békét - éppen a két 
világháború epicentrumában. Ezeknek az erőviszonyoknak a fenntartása Európában különösen fontos 
nemzetközi érdek. 

Bár kontinensünkön viszonylag béke van, népünket a világ száz és százmillióival együtt érthető 
nyugtalansággal töltik el a többi földrészen dúló háborús pusztítások: a dél-afrikai, közel-keleti, 
dél-amerikai háborús kegyetlenkedések. 

Az Amerikai Egyesült Államok, a Reagan-kormányzat a Szovjetuniót vádolja nagyhatalmi, agresszív, 
háborús törekvésekkel. Szovjet kihívásról, szovjet fenyegetésről beszélnek. Az egész haladó emberiség 
számára figyelmeztetés, hogy a második világháború óta kirobbant pusztító helyi háborúk csaknem 
mindegyike az imperialista hatalmak fellépésének következménye. 1949-ben ők hozták létre a támadó 
jellegű Észak-Atlanti Szövetséget, a NATO-t, míg a szocialista országok - ennek ellentéteként - csak hat 
évvel később alakították meg közös védelmi szervezetüket, a Varsói Szerződés szervezetét. Az amerikai 
hadsereg egységeinek egynegyede ma is azon a 2000 külföldi támaszponton állomásozik, amelyek a Szov-
jetunió körül létesültek. 

Az Amerikai Egyesült Államok uralkodó körei immár hosszabb ideje mindent elkövetnek az enyhülés 
folyamatának visszafordítására, a katonai erőegyensúly megbontására, s felelőtlen magatartásukkal mind 
jobban egy újabb világháborús katasztrófa felé sodorják az emberiséget. Nixon, Ford és Carter után 
Reagan a negyedik elnök, aki a szovjet-amerikai hadászati egyensúly megbontása céljából új fegyverfajták 
kialakításával foglalkozik. Ronald Reagan ezeket a rakétaóriásokat szemrebbenés nélkül „a béke őrének" 
nevezi, amellyel - szintén az ő szavait idézem - „az elrettentés politikáját" akarja megvalósítani. 

Mindez az Egyesült Államok és a NATO szélsőséges köreinek csak arra jó, hogy folytassák 
fenyegetéseiket, újabb feszültségi gócokat hozzanak létre, növeljék a fegyverkezést, s egyik 
rakétatelepítési programot a másikkal váltsák fel. A Persingh rakéták telepítésére készülve, máris 
kidolgozták az MX-rakéták gyártásának és elhelyezésének programját. Az imperialista hatalmak magatar-
tása következtében növekszik a nemzetközi feszültség, erősödik a háborús veszély, mindenekelőtt a nuk-
leáris összecsapás veszélye. 

Erre törekszenek, ezt teszik az imperialisták. Pedig nem ártana, ha a második világháború, a fasizmus 
bukásának néhány tanulságát alaposan az agyukba vésnék. 
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Az emberiség békét akar. Ezt akarta már a második világháború időszakában is. Az agresszort, a 
háborús gyújtogatókat már akkor is a békeszerető emberek gyűrűje vette körül. A fasizmus uralomra 
jutásával és egyre agresszívabb fenyegetésével szemben már fél évszázaddal ezelőtt is a népek antifasiszta 
egységfrontját helyezte szembe. Az Amerikai Egyesült Államoknak ma 2000-nél több katonai 
támaszpontja van a világ minden térségében. Ám a béke erőinek is megvannak az egyre erősödő 
békemozgalmakban a maga támaszpontjai, mind az öt kontinensen, a világ minden országában, az 
Amerikai Egyesült Államokban is. Politikai pártok, társadalmi szervezetek, különböző ideológiai 
beállítottságú mozgalmak minden eddiginél határozottabban és hallhatóbban emelik fel szavukat 
világszerte a fegyverkezési verseny és a fegyveres konfliktusok szítása ellen. A békét fenyegető veszély 
nőtt , de még nagyobb mértékben erősödött az emberiség békeakarata, a béke megőrzésének lehetősége. 
Kétségtelen, hogy napjainkban a béke erői hatalmasabbak a háború erőinél. — 

Az Amerikai Egyesült Államok kormánya a katonai erőfölény megszerzésére törekszik a Szovjetunióval 
szemben, mert szerinte, így valósitható meg az elrettentés politikája, így biztosítható a béke. 

De mire tanít a történelem? 
Hitlerék az orvtámadás megkezdésekor fegyverzet dolgában fölényben voltak a Szovjetunióval 

szemben. És mégis: a világ első szocialista állama rendelkezett azzal a képességgel, hogy a hátrányt 
behozza, hogy az agresszor kezdeti erőfölényét kiegyenlítse, majd megsemmisítő vereséget mérjen a 
hitlerista betolakodókra, s Európát is megszabadítsa a fasiszta barbárságtól. De mire számíthatnak az 
agresszorok most, amikor ők maguk is tudva tudják, hogy a Szovjetunió katonai ereje, bár kimondottan 
védelmi célokat szolgál, semmiben sem marad el egyetlen állam katonai erejétől. 

A második világháború nagy tanulsága, hogy korunkban nemcsak a fegyverek számítanak, hanem -
ahogy manapság mondani szokták - az emberi, a szubjektív tényezők is. Az hogy kik állanak a fegyverek 
mögött, kiknek a kezében vannak a fegyverek, s milyen cél érdekében használják fel őket. S bár a 
fegyverek jellege alaposan megváltozott, a háború jellege a régi maradt. Függetlenül attól, hogy milyen 
fegyverekkel vívják, napjainkban is van igazságos, vagyis honvédő és felszabadító és van igazságtalan, 
vagyis imperialista, rabló, népelnyomó háború. Ez utóbbi eddig is, a nemzetközi erőviszonyok 
megváltozása következtében napjainkban még inkább pusztulásra, halálra van ítélve. 

A Szovjetunió és a szocialista országok az Egyesült Államok fegyverkezési és rakétatelepítési 
programjával a maguk békeprogramját helyezik szembe. 

A világ békeerőivel összhangban valljuk, hogy a háború elkerüléséért vívott harcban központi helyet 
foglal el a fegyverkezési verseny megfékezése, és az előrehaladás a leszerelés, különösen a nukleáris 
leszerelés ügyében. Az emberiség nem hisz a korlátozott nukleáris háború vagy az elhúzódó nukleáris 
konfliktusok doktrínáiban. Meggyőződésünk, hogy bármely számítás, amely a nukleáris háború 
kirobbantására és az abban elérhető győzelemre számít - értelmetlen. Ha sor kerülne egy nukleáris 
háborúra, annak csak vesztesei lehetnének. Ez elkerülhetetlenül egész népek megsemmisüléséhez, óriási 
pusztításhoz, a földi élet és az emberi civilizáció számára katasztrofális következményekhez vezetne. 

A jelenlegi, veszélyekkel terhes nemzetközi helyzetben különösen fontos, hogy elmozduljon a 
holtpontról a fegyverzetek és a fegyveres erők tényleges korlátozásának és csökkentésének ügye. 

Kinyilvánítjuk: maradéktalanul támogatjuk a Szovjetuniónak, a Varsói Szerződés Politikai Tanácsadó 
Testületének, a szocialista népek kormányainak, a világ békeerőinek kezdeményezéseit és erőfeszítéseit az 
általános béke megőrzésére, a nemzetközi biztonság megszilárdítására, az enyhülési folyamat folytatására. 

Pártunknak, a Magyar Népköztársaság kormányának, egész népünknek szilárd meggyőződése: 
bármilyen bonyolult is a világhelyzet, megvan a lehetőség arra, hogy túljussunk a nemzetközi 
kapcsolatok e veszélyes szakaszán. Az események mostani menetét meg lehet és meg is kell állítani! Olyan 
irányba kell fordítani, amely megfelel a népek érdekeinek, vágyainak. 

Hazánk Európa része. Történelmünk elválaszthatatlanul összekapcsolódik Európa történelmével. A 
magyar nép kiemelkedő fontosságot tulajdonít annak, hogy a madridi találkozón megállapodás jöjjön létre 
az európai leszerelési konferencia összehívásáról. Ez nagymértékben hozzájárulna kontinensünkön a 
bizalmatlanság feloldásához, a katonai szembenállás mérsékléséhez, a haderők és a fegyverzet 
csökkentéséhez. 

Munkásosztályunk, népünk számára nincs fontosabb, mint a béke megőrzése, a fegyverkezési verseny 
megszüntetése. Ennek érdekében dolgozunk, s erősítjük szocialista gazdaságunkat, nemzeti kultúránkat, 
szilárdítjuk internacionalista együttműködésünket a Szovjetunióval és a szocialista közösség országaival, 
fokozzuk kapcsolatainkat a világ haladó és békeerőivel. Ebben van a mi hitünk, akaratunk és erőnk forrá-
sa. 
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