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Kedves elvtársak!
[…]1
Valóban, amint a ma felszólaló elvtársak közül egyesek joggal rámutattak, egyes orszá-

gokban az imperialista, a reakciós körök mindenféle ideológiai aknamunkához folyamodnak,
igyekeznek félrevezetni a tömegeket, az embereket, rágalmazni a szocializmust, hazánk
viszonylatában pedig – az úgynevezett romániai nemzeti kérdéssel kapcsolatos aknamunkát is
igénybe veszik.

Valóban – ahogy mondottam és ahogy mondották mindazok, akik felszólaltak – a nemzeti
kérdés teljes megoldást nyert országunkban, és mindennemû diverziós próbálkozás, a kérdés
mindennemû hangoztatása csak félrevezetheti az illetõ embereket vagy népeket, csak rosszabb-
ra fordíthatja a népek és országok közötti viszonyt. Határozottan vissza kell vernünk az ilyen
külföldi reakciós körök ama próbálkozásait, hogy beavatkozzanak belügyeinkbe, hogy torzít-
sák és meghamisítsák a romániai realitásokat!

Nem véletlen, hogy miközben egyre nagyobb eredményeket érünk el a hazai szocialista
építõmunkában, a legreakciósabb imperialista, újfasiszta, horthysta körök a szocializmussal
szembeni gyûlöletükben rágalmazzák és befeketítik a romániai realitásokat. Ezekhez még
hozzá kell számítani – és szeretném ezt megjegyezni ilyen keretek között is – a külföldre
menekült volt kizsákmányoló osztályok soraiból vagy a román reakciós körökbõl kikerülõ
egyes elemeket is, akik e reakciós körökkel együtt igyekeznek rágalmazni és torzítani a
romániai valóságot.

Éppen ezért kell megértenünk, hogy most is, akárcsak a múltban, a reakció mindig
összefogott és összefog a népek forradalmi mozgalma ellen, összefog az emberek elnyomásá-
ban nemzetiségre való tekintet nélkül. Ugyanezt teszi ma is. A szocializmus elleni gyûlöletük-
ben ma is nemzetiségi különbség nélkül összefognak, mindenféle diverzióhoz folyamodnak,
de azzal az egyetlen céllal, hogy csapást mérjenek a szocialista építésre, a szocializmusra,
letérítsék a népeket az igazságosabb és jobb társadalmi rendre, az osztály nélküli társadalomra
való rátérés útjáról. (Hatalmas, hosszas taps.)

Sajnos, még vannak olyanok, akik a legreakciósabb körök e ténykedésének áldozatául
esnek, vagy befolyása alá kerülnek, mint ahogyan egyesek igyekeznek elhitetni azt a tételt is,
hogy adott ország nemzetiségeinek problémáival más országokbeli pártoknak vagy kormá-
nyoknak kell foglalkozniuk. Az ilyen tételeknek semmi közük a marxista-leninista forradalmi
koncepcióhoz; idegen tételek ezek és – bárhogy is neveznék õket – a reakciós köröktõl
származnak vagy ama legreakciósabb körök e szemléletét tükrözik, amelyek szeretnének
módot találni a más népek ügyeibe való beavatkozásra, megakadályozni vagy legalábbis
megnehezíteni egyik vagy másik nép fejlõdését.

Azok, akik mindenkor egymás ellen uszították a népeket, akik százezreket, milliókat
deportáltak és kínoztak meg csupán azért, mert más volt a nemzeti eredetük, egyik napról a
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másikra az emberi vagy a nemzetiségi jogokért aggódnak. Vajon nem a koncentrációs táborok,
a gázkamrák, az emberpusztítás más barbár formái mutatják az emberi és nemzetiségi jogok e
„védelmezõinek” igazi arcát?! Vajon azok, akik embereket küldtek a halálba, akik közvetlenül
vagy közvetve részesei voltak mindennek, ma az emberi jogok védelmezõinek szerepében
tetszeleghetnek?! Határozottan fel kell lépnünk az újfasiszta, s egyáltalán az újfasizmus ellen,
a világ különbözõ részein ténykedõ reakciós körök ellen, a leghatározottabban le kell leplez-
nünk õket, mert súlyosan veszélyeztetik a népek további fejlõdését, minden egyes nemzet
békéjét és függetlenségét! (Hatalmas, hosszas taps.)

Jelentkezik a történelemhamisítók sora is, felújítva a polgári, az imperialista történetírás
legreakciósabb tételeit, eladdig, hogy magasztalják a volt birodalmakat, beleértve a más népek
leigázásának és elnyomásának politikáját is. Bizonyos formában sajnálkoznak a Habsburg-bi-
rodalom összeomlása felett, márpedig tudjátok, mit mondott Marx és Engels a Habsburg-bi-
rodalomról.

Érthetõ, elvtársak, hogy ilyen körülmények között szükségképpen felbukkannak a marxiz-
mus-leninizmustól, a népek közötti egyenlõségtõl merõben idegen tételek és szemléletek. Akik
pedig ezeket szorgalmazzák végül maguk is óhatatlanul azon körök hálójába vagy befolyása
alá kerülnek, amelyek más népek elnyomásából éltek és szeretnének élni a jövõben is.

Hova vezet ez tulajdonképpen, elvtársak? Végsõ fokon elkerülhetetlenül a népek félreve-
zetéséhez, ahhoz, hogy nem mondják meg a népeknek az igazságot; ez pedig nem szolgálhatja
a barátság és az együttmûködés, a béke ügyét. Éppen ezért véget kell vetni a történelem
mindennemû torzításának! Meg kell érteni, hogy a mai történetírásnak valóban abból kell
kiindulnia, ami a múltban jó volt; de nem szabad megfeledkezni egy pillanatra sem arról, hogy
a polgári történetírásnak minden országban igen sok negatív vetülete volt, amitõl határozottan
el kell határolnunk magunkat. Szorgalmaznunk és mûvelnünk kell mindazt, ami közös volt és
maradt a népek, kiváltképpen a szomszédos népek közötti együttmûködésben. Szorgalmazzuk
és alkossuk meg az együttmûködés, a barátság új történelmét, a szocialista országok számára
pedig a szocializmus és a kommunizmus közös építésének történelmét! Ez biztosítja ugyanis
az igazi jogegyenlõséget, erre van szükségünk a szocializmus és a béke diadalához! (Hatalmas,

hosszas taps.)

A leghatározottabban visszaverünk mindennemû rágalmazást, minden olyan próbálkozást,
hogy csapást mérjenek hazánk nemzetiségi különbség nélkül összes dolgozóinak egységére.
A valóság azt mutatja, hogy az efféle próbálkozások nem kaphatnak helyet Romániában, hogy
egész népünk, a haza minden fia kommunista pártja vezetésévelhatározottan erõsíti az egységet
és az együttmûködést, mindent megtesz, hogy itt, Romániában, ahol született és él, új, szabad,
szocialista és kommunista életet biztosítson. (Hatalmas, hosszas taps.) […]2
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