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Elvtársak! A szónokok itt
beszéItek, hogy nekem már

olyan jól és alaposan
nincs sok mondani-

valóm.
Nem hallottam Vujovics egész beszédét' mert

nem voltam a teremuá os "sák 
a beszéde r'égét

rr"iir,"'t".. Ebból nregtudtam: _!o{ Vujovics az

SzI{(b)P-t opportunizmissal vádolja' önmagát bolse-

viknaktartjaésarramerészkedik,hogyleninizmusra
tanítsa az SzK(b)P-t'

Mit szóljunt< ehtrez? Pártunkban' sajnos' a\ad-

,'"r. "gy...k; 
akik bolsevikoknak mondjálr magukat'

;;iljáT* azonban semmi közük sincs a leninizmus-

hoz. Azt hiszem, Vuioui" i'. 
'.1.'T .kozé 

tartozik'

i";;"i;; eképzelhetÓ"hogy mi.sü| ki abból' amikor

ilyenemberekarramerészkeilnek,hogyleninizmusra
tanítsák a, s,r1l)e_t' Azt hiszem' hogy Vujovics

bírálata nem érdemes válaszra'
Eszembe ;'toti "gy 

t'i' történet' amely Heiné-

".r, 
í"líJ xár'á"a "'"tt 

*"g' Éngedjék meg' hogy

elbeszéljem "'t 
u tti*Jnetet' '{ tuio''lozÓ kritikusok

között, atik Heine 'ir"'' 
a sajtóban felléptek' _volt

egy Auffenn..g n"'ti- n"gyo'' balkezes és meglehe-
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tósen tehetségtelen irodaimi kritikus' E;zt az ítőt

fóleg ^z 
jellemezte, 

-'nog' 
a s1j!:'ban sziinteienül

,,kritizálta" és durva t'riiit<aia"al állandóan zaklatta

Heinét. Heine .'yil"á" s"iikségtelennek tártotta'

;"gy-;,'krititaiji valaszotjon'-és _konokul 
hallga-

tott. Heine barátai "J ""* tudták mire vélni' és

leveletírtakH"i,,on"t.'ho.gyanértsükazt,hogy
Auffenberg, u" i'o' 

-.'"nl"t"g 
f,iitit'ai ciklret írt Heine

ellen, Heine p"aig sTukJegtelennet< tartja' hogy

válaszoljon. Heine ie'via"' _"ojl :á}"''olni' 
És mit

válaszolt bará[ai un'"ora'a'u? Heinéneu 
'" :ij'::'T

*"ji"r"rrt válasza rövid volt: "Auffenberg 
nevu

írót nem ismer eu; 
^ 

azt hiszem olyl" lehet' mint

óurtirr"orl., akit szintén nem ismerek'''

Heine nyo*un-áz orosz bolsevikok Vüjovics

kritikai gyakorlatai"ai ft"pttolatban ezt mondhat-

nák: ,,Vujovics nevti bolseuikoÍ nem ismerünk; azt

iri.."t'í otyan lehet, mint Ali baba' akit szintén nem

ismerünk.''
Trockijról és az ellenzékről' Az ellenzék legfőbb

baja, hogy .,.rn oll u'ouno' a dolgokhoz' amelyek-

ról itt fecseg. r'*r'ii " 
l'Ínai politikáról beszélt' De

nem akarja *tis*"ni' hogy á t<inai kérdésben aZ

ellenzéknek nem "oít "*ity"'' 
vonala' semilyen

páin*u:". Az ellenzék ingadozott' egyhelyben to-

pogott, ide-oda 
-ffi"a"tl-.de-, vonala nem volt'

Kínát illetóleg hil; kérdésról vitatkoztunk: az

egyik kérdés, h";';;Á:'g)':'::::. a kommunisták

a KuomintungnJ'i, a másiü'_ a Szovjetek kérd'ésq a

harmadik " r'i""j 
forradalom jellegének kérdése'

Az ellenzék mina a r'u'"* kérdésben csódöt mondott'

mert nem volt semilYen vonala'


