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Kedves Elvtársak! 
összegyűltünk, hogy megemlékezzünk korszakunk legnagyobb for

radalmi lángelméjének, Vlagyimir Iljics Leninnek 85. születésnapjáról. 
Együtt ünnepelünk a 900 milliós, szocializmust építő táborral, a felsza
badító Szovjetunió népeivel, a 600 milliós Kína dolgozóival, a szocia
lizmust építő népi demokráciákkal i és mindazokkal, akik az öt világ
rész valamennyi országában Lenin történelmet formáló, felszabadító 
eszméit követve küzdenek jobb jövőjükért, békéjükért, szabad, szocia
lista fejlődésükért. 

Immár több mint 50 éve, hogy Lenin, Marx és Engels tanainak 
legzseniálisabb továbbfejlesztője megalkotta az újtípusú proletárpártot, 
győzelemre vitte Oroszországban a szocialista forradalmat és ezzel új 
korszakot nyitott meg az emberiség történetében. 

Lenin — Marx-Engels tanításaira támaszkodva — felfedte az 
imperializmus fejlődéstörvényeit, belső ellentmondásait; rámutatott arra, 
hogy az imperializmus a tőkés fejlődés legfejlettebb, de egyben elhaló, 
rothadó szakasza és a proletárforradalomnak előestéje és kezdete is. 
Zseniális éleslátásával és következetességgel kidolgozta a munkásosztály
ra, mint a legkövetkezetesebb forradalmi osztályra, az új helyzetben 
adódó elméleti és gyakorlati feladatokat. Rámutatott arra, hogy az új 
forradalmi helyzet újtípusú, forradalmi pártot követel meg, mert a 
régi, békés viszonyok között felnőtt munkáspártok ilyen feladatokkal 
nem tudnak megbirkózni. Szívós, céltudatos, szenvedélyes harcban létre 
is hozta az első ilyen pártot, a bolsevikok, az oroszországi kommunis
ták pártját, mely mind a mai napig mintaképül szolgál szerte a vilá
gon a szocializmus építéséért, az imperialisták megdöntéséért harcoló 
munkáspártoknak. 

Lenin munkálta ki ez újtípusú proletárpárt számára, és minden 
forradalmi munkáspárt számára a stratégia és taktika elveit, melyek 
segítségével 1917-ben Oroszországban győzelemre juttatta a forradalom 
nagy ügyét, létrehozta az első szocialista szovjetállamot, melyet a 

* Elmondta az Operaházban rendezett ünnepi ülésen 1955- április 21-én. (Sza
bad Nép, 1955. április. 22.) 



fi Rákosi Mátyás 

munkásosztály — élén kommunista pártjával, szoros szövetségben a 
dolgozó parasztsággal — az imperialisták minden támadásával szem
ben megvédett és megszilárdított. Lenin dolgozta ki a szocializmus 
építésének alapelveit, melyekre támaszkodva ma már 900 millió em
ber építi Európában és Ázsiában szabad, jobb jövőjét. 

Lenin ízig-vérig forradalmár volt, aki szenvedélyesen küzdött a 
dolgozók, az elnyomottak igazáért és felszabadításáért, aki nem ismert 
megalkuvást a harcban, amely a szocializmus nagy ügyéért folyt, és 
kíméletlenül küzdött az opportunizmus, a megalkuvás minden meg
nyilvánulása ellen. 

Lenin mély ihazafiságát, a szovjet népek szeretetét elválaszthatat
lanul és szervesen összekapcsolta a proletár nemzetköziség nagy esz
méjével, s forradalmi szervező, nevelő, irányító munkájában szakadat
lanul kihangsúlyozta a munkás intennacionalizrnust, a szocialista for
radalomnak ez éltető elemét. 

Lenin már az első világháború előtt felhívta a figyelmet arra, hogy 
mennyire hasonlatosak a cári Oroszország s a feudális nagybirtokosok, 
tőkések Magyarországának társadalmi viszonyai. A Nagy Októberi Szo
cialista Forradalom győzelme után örömmel látta, hogy a magyar hadi
foglyok sok tízezres tömegei vállvetve harcoltak a vöröshadseregben a 
közös ellenség, az imperialista intervenciósok ellen. 

Lenin lelkesen üdvözölte a magyar Tanácsköztársaságot, és szaka
datlanul harcra és kitartásra buzdította a magyar kommunistákat, a 
munkásokat, a parasztokat. Amikor az imperialisták túlereje elnyomta 
a fiatal magyar Tanácsköztársaságot, Lenin nem szűnt meg hangoz
tatni, hogy ez az elnyomás csak ideiglenes, hogy a magyar dolgozók 
feltétlenül visszanyerik elveszett szabadságukat. 

Mi, magyar kommunisták is Lenin halhatatlan tanításait, a fel
szabadító Szovjetunió dicső kommunista pártjának tapasztalatait a 
mi sajátos magyar viszonyainkra alkalmazva visszük győzelemre a 
szocializmus nagy ügyét hazánkban. Minden sikerünket a lenini esz
mék alapján, a hatalmas Szovjetunió segítségével értük el. 

Most, amikor összegyűltünk, hogy nagy tanítónk halhatatlan, kor
szakot formáló működéséről, harcos életéről, évszázadokra előrevilágító 
eszméiről szóljunk, egyben az egész felszabadult magyar nép soha 
el nem múló háláját, szeretetét tolmácsoljuk, mellyel örökre szívébe 
véste a nagy Lenin emlékét. S tudjuk, hogy most velünk érez, velünk 
ünnepel, velünk emlékezik meg szerte a világon a szocializmus minden 
harcosa, a béke minden hű katonája, az egész haladó emberiség. 

Ünnepi ülésünket megnyitom, és felkérem Hegedűs András elv
társat, hogy tartsa meg beszédét. 


