
Új évtized küszöbén
Április 4-én egész népünk megünnepelte hazánk dicsőséges történel-
mének kimagasló eseményét, szabadságunk első évtizedének forduló-
ját. Tíz esztendeje, hogy újra megteremtődött a magyar államiság,
tíz esztendeje, hogy hazánk s népünk szabad. Magyarország, mint a

többi népi demokratikus ország, a Szovjetuniónak a hitleri
fasizmus felett aratott világtörténelmi győzelmeként szabadult meg
a német militarizmus rabságától, az elnyomatástól,

Hazánk, melynek földjén a háború szörnyű vihara szántott
végig, 10 évvel ezelőtt rendkívül súlyos helyzetben volt. Nemzeti
katasztrófa szélén állott. Fennmaradásunkért, a felemelkedésért élet-
halálharcot kellett vívnunk. A gyárosok, bankárok, földbirtokosok
által háborúba kényszerített nép ezer sebből vérzett. Mohács óta
nem volt ily súlyos helyzetben az ország. Semmink sem volt, csak
erős hitünk és törhetetlen bizalmunk. Hittünk és bíztunk a felszabadító

Szovjetunióban. Hittünk és bíztunk a magyar nép élniakarásában, hősiességében,
alkotó tehetségében. A bizalom, a jövőbe vetett hit alapján hirdettük, hogy lesz
magyar újjászületés, Nagy szó és merész jövendölés volt ez akkor.

Az elmúlt tíz esztendő eseményei, eredményei igazolják, hogy a párt vezeté-
sével, a Szovjetunió szüntelen támogatásával a felszabadult nép valóságos csodákra
képes. Űj gyárak, városok, falvak, iskolák, kultúrházak, tudományos intézetek, gép-
állomások, virágzó termelőszövetkezetek hirdetik új életünk győzelmeit. Valóságos
új honfoglalás ez. A háborús romok helyén új ország épült, melyben minden hatalom
a dolgozó népé.

Az elmúlt 10 év történelmének legragyogóbb fejezetét a munkásosztály írta.
Oroszlánrészét vállalta a munkának. A munkásosztály, szövetségben a dolgozó pa-
rasztsággal, szívós, nehéz harcokban megverte és felszámolta az ipari burzsoáziát és
a földbirtokosok osztályát. A dolgozó parasztság évszázados harcok után elnyerte
végre jogos tulajdonát: a földet.

Az elmúlt 10 esztendő az egész dolgozó magyar nép anyagi és kulturális fel-
emelkedésének, a nyomorból, a nincstelenségből, a munkanélküliségből, a szellemi
elnyomatásból, a műveletlenségből való kiemelkedésének évtizede volt. Dicsőséges
a mi hazánk történelme. Szabadságszerető a mi népünk. Századokon át harcokban,
forradalomban védte az élethez, a szabadsághoz való jogát. Dózsa, Zrínyi, Rákóczi,
Kossuth harca egy-egy ragyogó fejezete történelmünknek. Méltán sorakozik ezek
mellé 1945. tavasza, április 4., a Szovjet Hadsereg győzelme. Pártunk; vezetésével
kibontottuk a Magyar Nemzeti Függetlenségi Front zászlaját, befejeztük azt a mun-
kát, amelyet Rákóczi, Kossuth megkezdett.

A nemzeti újjászületés a mi pártunk, a Magyar Dolgozók Pártja kimagasló
érdeme. Azé a párté, amely 30 esztendős hősi múltjából egy negyedszázadot bátor és
áldozatos harcban küzdött végig a kizsákmányoló, reakciós rendszer ellen, a mun-
kásosztály, a nép felszabadításáért. E harc és győzelem nyomán büszkén mondhatjuk:
élni tudtunk a szabadsággal, a Szovjetunió adta történelmi lehetőséggel* Szilárdan
íill, erősödik, fejlődik, a felemelkedés útján halad, új és új eredményekkel, győzelmek-
kel írja, formálja hazánk új történelmét a dolgozó nép.



Hazánk 10 esztendős fejlődésében nagy szerepet Játszottak a nemzetközi erfc-
viszonyok. Egy évtizeddel ezelőtt a Szovjetunió volt az egyedüli szocialista ország.
De a II. világháborúban aratott történelmi győzelem nyomán a szocializmust építő
népi demokratikus államok egész sora keletkezett. Nehéz, hősi harcokban felsza-
badult a hatalmas kínai nép és rátért a szocializmus építésének útjára. Hasonló
irányban fejlődik a koreai, a vietnami nép jelentékeny része. Ma már 900 millió
ember, a világ lakosságának nagy része él szocializmust építő országokban. Ez a
tény mutatja, hogy milyen irányban fejlődik napjainkban a történelem.

A Szovjetunió és népi demokratikus államok kölcsönösen segítik egymást.
baráti szövetség köt bennünket egymással össze. E barátság, együvétartczás szabad-
ságunk és függetlenségünk nagy záloga. Történelmi igazság, hogy a magyar nép
mindig akkor írta évszázados történelmének legfényesebb, legdicsőbb lapjait, ami-
kor a szabadság, a haladás zászlaja alatt küzdött. De harcát legtöbbször elszigetelve.
Igaz barát, erős, biztos szövetséges nélkül vívta. S ezért e küzdelmek legtöbbje
elbukott. Ma gyökerében más a helyzet. A magyar nemzet újra elfoglalta jogos
helyét a szabad népek családjában, s a 900 milliós béketábor hű és szilárd tagjaként
emelt fővel, bizakodóan építheti szebb, boldogabb jövőjét. Népünk létérdeke, hogy
a nagy szabadságharcok haladó hagyományaihoz méltóan minden erőnkkel hozzá-
járuljunk a béke, a szocializmus tábora egységének és erejének további gyarapításá-
hoz. Mióta hazánkban a dolgozó nép az ország gazdája, minden békeszerető néppel
együttműködve keresi a közös felemelkedést.

Tíz év minden eredménye a Magyar Dolgozók Pártjának politikáját igazolja.
E politika biztosítéka népünk győzelmes előrehaladásának. Pártunk határozatai
megjelölik a további fejlődés irányát. A Központi Vezetőség legutóbbi márciusi
határozata nagy jelentőségű a párt marxista-leninista irányelveinek érvényesítése
szempontjából. Ennek alapján feladatunk és programunk a szocialista iparosítás,
ezen belül elsősorban a nehézipar további fejlesztése, a mezőgazdasági termelés
emelése és szocialista átalakítása.

Az ünnep után annak a nagy tanulságnak a jegyében kell folytatnunk a
munkát, hogy a jólétért, békénkért, hazánk függetlenségének biztosításáért kemé-
nyen meg kell dolgoznunk. A nagy célok megkövetelik, hogy a termelésben min-
denütt előtérbe kerüljön a termelékenység emelése, az önköltség csökkentése, a mi-
nőség megjavítása, a takarékosság, a termelési tervek pontos teljesítése és túltelje-
sítése. Fontos tennivaló a meglazult munka- és állampolgári fegyelem megerősítése.
A felszabadulási munkaversenyben sikereket értünk el, ezt most tovább kell foly-
tatnunk;

A mezőgazdaságban minden erőt a tavaszi munka meggyorsítására kell for-
dítanunk. Az időjárás kedvező, a munka sürgős. Régi igazság: „Ki mint vet, úgy
arat". Az új kenyér biztosítása a dolgozó parasztság szorgalmától, a falun dolgozó
emberektől függ. Mutassanak példát elsősorban a gépállomások, állami gazdaságok
és termelőszövetkezetek! Dolgozzon mindenki úgy, hogy a II. szabad évtized első
aratása bő és gazdag legyen!

Az értelmiségi dolgozók előtt a II. évtized küszöbén új, még szélesebb, még
nagyobb távlatok vannak. Gyümölcsöztessék tudásukat és tehetségüket a haza javá-
ra, hogy még nagyobb bőségben lássuk el a dolgozó népet az élet javaival! Országos,
közös nagy feladat ez, melyet csak úgy hajthatunk végre, ha mindenki megteszi a
maga egyéni kötelességét. S legfőként azon munkálkodjunk, hogy minden módon,
szüntelenül erősítsük népünk egységét, a párt, a kormány és a nép megbonthatat-
lan egységét, mely a mi nagy ügyünk győzelmének legfőbb biztosítéka!

, Dávid Ferenc


