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Joszip Broz-Tito, a Jugoszláv Kommunisták Szövetsége Központi 
Bizottságának első titkára a Jugoszláv Kommunisták Szövetsége Köz* 
ponti Bizottsága nevében a következő levelet intézte a Magyar Dolgozók 
Pártja Központi Vezetőségének elnökségéhez: 

Kedves Elvtársak! 
A jugoszláv népek és a Jugoszláv Kommunisták Szövetsége mác 

néhány napja izgalommal és aggodalommal kísérik" figyelemmel a szom
szédos Magyar Népköztársaságban zajló tragikus összetűzésekről érkező 
híréket. Mélyein sajnálják, hogy a felelős politikai tényezők hosszú évi 
hibás és káros politikája súlyos helyzetet teremtett Magyarországon. Ez 
széthúzáshoz vezetett a szocialista haladást óhajtó dolgozó nép és az 
állami és politikai vezetők tevékenysége között, majd végül fegyveres 
harc tört ki. Ezeknek az eseményeknek a jelentősége messze túlhaladja 
Magyarország határait, mert közvetlenül a nemzetközi szocialista fejlő
dés érdekeit is érinti. —-

A jugoszláv állami és politikai vezetőség nem akart és nem akar 
beavatkozni a magyar munkásmozgalom belügyeibe, de az események 
ilyen jelentősége miatt, valamint a haladó szocialista törekvések és a 
magyar dolgozó nép érdekei iránti szolidaritásból a Jugoszláv Kommu
nisták Szövetségének Központi Bizottsága a magyat néphez fordul: 
tegyen meg minden erőfeszítést a további vérontás megszüntetése érde
kében. 

Jugoszlávia dolgozó népei teljes egészében megértik a magyar nép
nek a múlt hibái és bűnei miatti elkeseredését. Mindamellett azonban 
mind a magyar dolgozó nép, mind pedig a szocializmus ügyére, valamint 
a népek közötti békére nézve általában rendkívül káros lenne, ha ez » 
jogos elkeseredés aláásná a dolgozó népnek a szocializmusba és a szo
cialista demokrácia fejlődésébe vetett hitét. A jugoszláv kommunisták
nak és Jugoszlávia valamennyi dolgozó népének meggyőződése, hogy a 
szocializmus öntudatos harcosai Magyarországon ezt nem engedik meg, 
mint ahogy nem engedik meg azt sem, hogy különböző reakciós elemek 
a mai eseményeket saját szocialista-ellenes céljaikra használják l'ei. A 
Jugoszláv Kommunisták Szövetsége és országunk dolgozó népe annál 



mkább elragadtatással adózik azoknak a haladó embereknek a szomszé
dos Magyarországon, akik ezekben a napokban óriási erőfeszítéseket 
tettek, hogy ezt a tragikus harcot az újjászületés időszakává változtassák 
és megvédjék népük szocialista jövőjét. 

Ennélfogva a jugoszláv közvélemény egyhangúlag üdvözli az új 
állami és pártvezetőséget, valamint a Magyar Népköztársaság kormá
nyának október 28-án tett nyilatkozatát. Az új párt- és állami vezetőség 
politikai platformjának lényeges elemei, mint például a közélet demok
ratizálása, a munkás-kormányzat és a demokratikus önkormányzat beve
zetése általában a szocialista országok viszonyának rendezése, az egyen
jogúság és a szuverenitás tiszteletbentartása alapján tárgyalások kezde
ményezése a szovjet csapatok kivonására Magyarországról stb., valamint 
a magyarországi események jellegének reális értékelése, amit a kormány 
említett nyilatkozata tartalmaz, bizonyítékul szolgálnak arra, hogy a mai 
állami és pártvezetőség politikája és a magyar dolgozó nép igazi szo
cialista demokratikus törekvése összeforrott. 

Ilyen körülmények között minden további vérontás káros lenne a 
magyar dolgozó nép és a szocialista érdekekre nézve, ez csak a bürokra
tikus eltorzulás céljainak használna. 

Ezért a jugoszláv kommunisták és Jugoszlávia dolgozó népei annak 
a meggyőződésüknek adnak kifejezést, hogy a magyar munkásosztály, 
mely oly magasfokú szocialista öntudatról tett tanúbizonyságot, a Ma
gyar Dolgozók Pártja és az egész hazafias magyar nép véget tud vetni a 
további testvérharcnak, amelynek beláthatatlan következményei lehetné
nek nemcsak Magyarországra, hanem a nemzetközi munkásmozgalomra 
nézve is. Jugoszlávia népei és a Jugoszláv Kommunisták Szövetsége 
sikert kíván a Kádár János elvtárs vezette Magyar Dolgozók Pártja 
elnökségének és a Nagy Imre elvtárs vezette kormánynak ezekhez az 
erőfaszítésekhez, abban a meggyőződésben, hogy a harcos magyar mun
kásosztály az új politikai platform alapján és szoros kapcsolatban új 
politikai vezetőségével valóra tudja váltani a magyar nép jogos törek
véséit'. 
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A Jugoszláv Kommunisták Szövetsége 
Központi Bizottsága nevében 
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