NICOLAE CEAUŞESCU ELVTÁRS
ÜZENETE
a Korunk folyóirathoz, megjelenésének
50. évfordulója alkalmából
Kedves elvtársak!
A Korunk folyóirat kolozsvári megjelenésének 50. évfordulója alkal
mából a legmelegebben gratulálok a szerkesztőségi kollektívának, e fon
tos hazai kiadvány összes munkatársainak és olvasóinak. Ugyanakkor
ezekben az ünnepélyes pillanatokban mély tiszteletemet szeretném kife
jezni a Korunk folyóirat megalapítói iránt, országunk marxista szemlé
letű jeles művészeti és kulturális személyiségei iránt, akiknek a sorában
fő szerepet töltött be Gaál Gábor, a nagy író és publicista, a romániai
forradalmi értelmiség kiemelkedő alakja, aki hévvel küzdött a társadalmi
és nemzeti igazság nemes eszményeiért, a román nép és az együttélő
nemzetiségek közötti testvériségért.
A
Korunk — a Román Kommunista Párt közvetlen irányításával
— már első számaitól kezdve, fél évszázaddal ezelőtt fokozott és értékes
tevékenységet fejtett ki, következetesen harcolt munkásosztályunk tudo
mányos világ- és társadalmi szemléletének, a forradalmi humanizmus
nak az előmozdításáért, a dolgozók létfontosságú törekvéseinek a megvalósításáért, egy új, demokratikusabb és méltányosabb társadalomért.
az álláspontjára helyezkedve, a folyóirat következetesen harcolt a retrog
rád burzsoá gondolkodás és mentalitás áramlatai ellen, határozottan
szembeszállt a sovinizmussal, a kizsákmányoló osztályok nemzeti viszálykeltési politikájával, erőteljesen és szenvedéllyel tevékenykedett az összes
hazai dolgozók testvériségéért és szolidaritásáért, tekintet nélkül nemze
tiségükre. A folyóirat úgyszintén értékesen hozzájárult országunk haladó
kulturális életének az előmozdításához, az emberi szabadság és méltóság
nemes eszményeitől áthatott, a dolgozó tömegeknek a burzsoá-földesúri
uralom és elnyomás felszámolásáért vívott harcából ihletődött irodalmi
művészeti alkotások ösztönzéséhez. A kiadványt 1940-ben, a bécsi dik
tátum után betiltotta a Horthy-rezsim, s ez meggyőzően bizonyítja a
Korunk folyóirat haladó társadalmi és nemzeti pozícióját, fontos szere
pét, amelyet a Román Kommunista Párt által megszervezett és vezetett
antifasiszta harcban, az erdélyi haladó értelmiségnek a reakció és a
háború elleni egyesítésében és mozgósításában töltött be.
Románia fasiszta iga alóli felszabadulása után a Korunk folyóirat
újrakezdte tevékenységét, értékesen hozzájárulva ahhoz az egész harc
hoz, amelyet pártunk az ország demokratizálásáért, a politikai hatalom
kivívásáért, a szocialista forradalom diadaláért és a társadalomnak a szo
cializmus napfényes útján való forradalmi átalakításáért vívott. Nagyra
értékeljük a kiadvány hozzájárulását a Román Kommunista Párt mar
xista—leninista nemzeti politikájának a megvalósításához, a román, ma
gyar és más nemzetiségű dolgozók megbonthatatlan barátságának és egy-

ségének a megszilárdításához a haza felvirágoztatásáért és az új társa
dalmi rendszer Románia földjén való felépítéséért folytatott közös mun
kában és harcban.
A X I . kongresszus történelmi jelentőségű határozatai, a párt prog
ramja — amelyek kijelölték a sokoldalúan fejlett szocialista társadalom
megteremtésének és országunk kommunizmus felé való haladásának a
távlatait — felelősségteljes feladatokat és kötelezettségeket rónak az öszszes dolgozókra, tehát az értelmiségre, a publicistákra, a művelődési és
művészeti dolgozókra is. Ebbe a keretbe kell beilleszkednie a Korunk fo
lyóirat jövőbeli programjának, céljainak és főbb tevékenységi irányvo
nalainak is. Tovább ápolva gazdag forradalmi hagyományait és szakadat
lanul fejlesztve harcos jellegét, a Korunk folyóirat arra hivatott, hogy
állandóan tevékenységének középpontjába helyezze a pártunk és álla
munk általános politikája megvalósításáért vívott harcot, a dolgozóknak
a dialektikus és történelmi materializmus, a marxista—leninista tanítás,
a hazafiság és a proletár nemzetköziség szellemében, a szocialista hazánk
iránti, az egész nép jóléte és boldogsága iránti tántoríthatatlan hűség
szellemében történő nevelését.
Az ünnepi évforduló alkalmából egyre nagyobb sikereket kívánok
a folyóirat szerkesztőségi kollektívájának és összes munkatársainak a
párt és a nép által rájuk bízott nemes küldetés teljesítéséhez, a szocia
lizmus és a kommunizmus hazánkban való diadalát, Románia Szocialista
Köztársaság prosperitását és dicsőségét szolgáló tevékenységükhöz.

A Román Kommunista Párt
Központi Bizottságához,
az Államtanácshoz,
Nicolae Ceauşescu elvtárshoz
A kiadvány félszázados évfordulója megünneplésének szentelt gyű
lés kiváló alkalom számunkra, a Korunk szerkesztői és munkatársai szá
mára, hogy ismét kifejezésre juttassuk mély hálánkat a párt iránt, Ön
iránt, tisztelt és szeretett Nicolae Ceauşescu elvtárs, megerősítsük teljes
csatlakozásunkat a párt politikájához és ideológiájához.
Fogadja, mélyen tisztelt főtitkár elvtárs, legmélyebb és legőszintébb
köszönetünket a nagy megtiszteltetésért, amelyben folyóiratunkat részesí
tette, meleg hangú és megható üzenetéért, a Kulturális Érdem Érdem
rend I. fokozatának adományozásáért. A hozzánk intézett szavaiból vilá
gosan leszűrtük az előttünk álló nagy feladatokat. E feladatok pontosan
és bölcsen megjelölik a követendő utat. Üzenetének mozgósító gondola
tai, elismerő megállapításai alapul szolgálnak egész munkánkhoz, még
inkább mozgósítanak bennünket arra, hogy a Korunk a harcos mar
xizmus, a forradalmi humanizmus örökké eleven fóruma legyen.
A Korunk már megjelenésétől kezdve, a kizsákmányoló rendszer
nehéz éveiben, következetesen küzdött a munkásosztály forradalmi kon
cepcióinak terjesztéséért, lankadatlanul munkálkodott nemzetiségi kü-

