
TÖRTÉNELMI JELENTŐSÉGŰ ÉVFORDULÓK

1970. április 4-én ünnepeljük hazánk felszabadulásának 25. évfordulóját. Ugyan-
csak ebben az évben, április 22-én ünnepeljük Vlagyimir Iljics Lenin, a kommunista
forradalmár, a kommunista párt megteremtője, a zseniális gondolkodó, a marxizmus
nagy teoretikusa, lánglelkű hazafi, a világ első szocialista forradalmának előkészítője,
a nagy internacionalistái, az elnyomottak és a kizsákmányoltak igaz barátja és tanítója
születésének 100. évfordulóját.

E két évfordulóhoz a magyar kommunistáknak, a magyar népnek sok és maradandó
emléke fűződik. A magyar kommunisták és hazafiak 1917-ben Lenin környezetében
ismerkedtek meg a bolsevikok eszméivel, a leninizmussal, a forradalmi tömegmozga-
lom szervezésével, irányításuk lenini művészetével. A magyar kommunisták Lenin
környezetében váltak internacionalistává. Kun Béla, Szamuely Tibor és a többiek
Lenint és Lenin eszméit követve, a bolsevik párt tapasztalatait felhasználva hozták
létre a Kommunisták Magyarországi Pártját. A Kommunisták Magyarországi Pártja
és vezetői Lenin tanítása, Leninnek a magyar munkásokhoz küldött üzenete alapján
szervezték, irányították és lelkesítettek a Magyar Tanácsköztársaság harcait, a magyar
nép munkáját. A kommunisták, akik közül sokan a 25 éves Horthy-terror idején életü-
ket adták a magyar nép ügyéért, a legszörnyűbb üldöztetések idején is fennen hirdették
Lenin tanításait. Ök is Lenin tanításainak szellemében küzdöttek az elnyomás, a terror,
a német fasiszta megszállás, Horthy és az uralkodó osztály nemzetárulásával szemben.
Hazaszeretetük/, áldozatuk nem volt hiábavaló. A kommunisták s más magyar hazafiak
hőstettei legszebb fejezetéi; jelentik a magyar nép történetének. A szabadságot mégis
Lenin népe, a szovjet emberek, a Vörös Hadsereg katonái hozták el a magyar népnek.
1945. április 4-e ünnepnapként vonult be a magyar nép történetébe. Április 4-e sors-
döntő forduló, új korszak kezdete.

1944-45-ben a Vörös-Hadsereg a német fasiszta hadat üldözve szétverte a fasiszta
hordákat, s megsemmisítette a 25 éves ellenforradalmi Horthy-rendszert, és visszaadta
a magyar nép szabadságát, országa függetlenségét. Ezzel Magyarország elindult a szo-
ciali'mus építésének útján. A felszabadulás nyomán létrejött kedvező feltételeket ki-
használva, a magyar kormány a nép forradalmi hagyományaira építve, fegyverszünetet
kötött a Szovjetunióval, s hadat üzent a fasiszta Németországnak. A munkásosztály
e történelmi helyzetben a kommunista párt vezetésével, szövetségben a dolgozó pa-



rasztsággal, a nemzet haladó erőinek élén hozzáfogott az élet által napirendre tűzött
feladatok megoldásához. Felszámolta a 25 éves gyilkos ellenforradalmi, reakciós és
nemzetáruló Horthy-rendszert, feloszlatta a fasiszta szervezeteket, hatályon kívül he-
lyezte a fasiszta törvényeket, az államhatalom gyakorlásából fokozatosan kiszorította
a reakciós elemeket, s helyreállította a nép demokratikus jogait. Kivívtál, s 1956-ban
az ellenforradalommal szemben megvédte és megszilárdította a nép hatalmát és álla-
mát. E hatalom birtokában hozzáfogott az ország a társadalom átalakításához. Radi-
kális földreformot hajtott végre, kisajátította a főpapok és földesurak földjeit, s átadta
a parasztság tulajdonába. Elvégezte a háborús romok eltakarítását, a városok, a falvak,
a közlekedés és az üzemek újjáépítését. Megindította a termelést. Kisajátította a bur-
zsoáziát az iparban, a közlekedésben, a kereskedelemben és a hiteléletben. Felszámolta
a kizsákmányolást, a munkanélküliséget. Megfékezte az inflációt, jó forintot adott
az országnak. Üj államapparátust hozott létre a nép vívmányainak védelmére. Meg-
szervezte a demokratikus rendőrséget, a néphadsereget, 1956 után a munkásőrséget.
Nagyarányú iparosítást hajtott végre, és elvégezte a mezőgazdaság szocialista átszer-
vezését, s ezzel uralkodóvá tette a népgazdaság minden ágában a szocialista termelési
viszonyokat.

Ma a magyar nép a szocializmus teljes felépítésén munkálkodik. A 25 éves fejlő-
dést figyelembe véve elmondhatjuk, hogy országunkban jelentősen előrehaladtunk a
szocializmus anyagi, technikai bázisának kiépítésében. Elmondhatjuk, hogy a személyi
kultusz, a törvénysértések minden káros következményei ellenére nagyot fejlődött az
ország. Korszerűbbé váltak a vállalatok, a szövetkezetek termelő berendezései, a fel-
szabadulás előtti évekhez viszonyítva többszörösére nőtt az ipar, jelentősen fejlődött
a mezőgazdaság termelése. Megvalósítottuk a teljes foglalkoztatottságot, a lakosság
társadalmi biztosítását. A fejlődéssel együtt számottevően javultak a lakosság élet- és
munkakörülményei. Ma az új lakóházak, iskolák, kultúrházak, szociális létesítmények
és kórházak százai és ezrei szolgálják a lakosságot. Lényegesen nőtt a fogyasztási cikkek
mennyisége, javult ezek összetétele és minősége. Jelentősen nőtt a lakosság életszín-
vonala.

Rendszerünk a párt vezetésével kimagasló eredményeket ért el az egészségügy,
az iskolaügy területén, a közműveltség, a szakismeret, a tudományos élet fejlesztésé-
ben, a művészetek és az irodalom felvirágoztatásában. Az elmúlt 25 évben megszűnt
a volt uralkodó osztály műveltségi monopóliuma. Ma a tudomány, a kultúra, a művé-
szetek és az irodalom eredményei a nép műveltségi színvonalát gyarapítják.

A felszabadulás óta nagy fejlődés következett be a szellemi és fizikai munka, a
falu és város közötti különbségek felszámolásában. A felszabadulás óta lényegesen
csökkent a különbség a szellemi és fizikai munka, az ipari s a mezőgazdasági munka
jellege és körülményei között. Erősebb a város és a falu kapcsolata. Módosult a társa-
dalom szerkezete, a szövetség tartalma. Ma a magyar nép túlnyomó többsége pártjával
szorosan együttműködve, a párt vezetésével építi szocialista hazáját. Ez a legszebb és
'^maradandóbb emlékmű, amit Lenin tiszteletére állíthatott a magyar nép.



Eredményeink tudatában a megye lakossága, kommunisták és pártonkívüliek, mun-
kások, parasztok, értelmiségiek is jogos büszkeséggel tekintenek vissza a felszabadulás
utáni évek küzdelmeire, a megtett útra, a munka eredményeire. A megye lakossága,
kommunisták és pártonkíviiliek szívből örülnek szocialista hazánk, a megye, minden-
egyes járás, város, község, vállalat, szövetkezet és intézmény eredményeinek. Büszke-
séggel tölti el őket, hogy a megye kommunistái, munkások, parasztok, értelmiségi dol-
gozók becsületesen helytálltak a szocializmusért folyó harcban, munkában, hogy mindig
az élenjárók között szerepelnek, örülnek annak, hogy ma már a hatalom birtokosaként,
•;aída módjára élvezhetik munkájuk eredményeit.

A magyar nép - benne megyénk lakossága is - a megtett utat, eredményeinket
áttekintve, hálával és nagy tisztelettel emlékezik meg hazánk felszabadulásának 25,
évfordulóján Lenin hazájáról1, a szovjet népről, a Vörös Hadsereg harcosairól, akik
közül oly sokan a legtöbbet, életüket áldozták hazánk szabadságáért, népünk boldo-
gulásáért.

E történelmi jelentőségű évfordulókat azonban csak akkor ünnepeljük igazán,
méltóan, ha megoldjuk pártunk, népünk és a megye lakossága előtt álló újabb és újabb
feladatokat. Akkor ünnepeljük méltóan Lenin születésének és hazánk, a Magyar Nép-
köztársaság felszabadulásának 25. évfordulóját, ha Lenin tanításaira, a leninizmusra,
a Szovjetunióban megvalósult történelmi tapasztalatokra támaszkodva és annak szel-
lemében, a Magyar Szocialista Munkáspárt politikáját és határozatait figyelembe véve
eredményesen oldjuk meg nagy nemzeti célunkat, a szocialista társadalom teljes fel-
építését. Céljaink megvalósítása érdekében — mint ahogyan azt a párt politikája és
határozatai is hangsúlyozzák - figyelmünket a szocialista vívmányok védelmére, a ter-
melési viszonyok s a termelő erők fejlesztésére, ésszerű felhasználására, a termelés,
a munkatermelékenység növelésérd, a gazdaságos termelésre, a lakosság élet- és munka-
körülményeinek továbbjavítására, a lakosság életszínvonalának emelésére, a fizikai s
a szellemi munka, az ipari s a mezőgazdasági munka, a falu s a város közötti különb-
ségek csökkentésére kell fordítani. Ugyanakkor a szocialista társadalom teljes felépíté-
sével összhangban még hatékonyabban kell foglalkozni a marxista-leninista világnézet,
a szocialista társadalmi tudat, a közösségi szellem erősítésével, a lakosság általános
műveltségének és szakképzettségének növelésével, szociális, egészségügyi ellátásának
fejlesztésével.

A gazdaságirányítás reformja után az eddig megtett intézkedéseket folytatva, fi-

gyelmünket a reform eredményeinek megszilárdítására, a reform tökéletesítésére, az

állami élet s a szocialista demokrácia fejlesztésére kell fordítani. Az állami élet s a

szocialista demokrácia fejlesztése keretében intézkedéseket kell tenni a törvényhozás,

a kormányzati munka tökéletesítésére, a választási rendszer továbbfejlesztésére, az állam-

igazgatási munka hatékonyságának növelésére), a tanácsi, a bírói és ügyészi szervezetek

munkájának fejlesztésére. E mellett az edddigieknél is nagyobb figyelmet kell fordítani

a helyi szervek önállóságának és felelősségének növelésére, munkájuk tökéletesítésére.



Ha az elkövetkező negyedszázadban is olyan kitartással, lelkesedéssel és hozzá-
értéssel dolgozunk mint eddigg, ha építünk eredményeinkre, a Szovjetunió, a szocia-
lista országok, s a világ kommunista- és munkásmozgalmának támogatására, még na-
gyobb eredményeket érünk el, mint az elmúlt 25 évben. Meggyőződésünk, hogy népünk
lelkesedése, szorgalma az elkövetkezendő években is tovább növeli szocialista hazánk
tekintélyét, a marxizmus-leninizmus életrevalóságát, vonzó erejét.

Váczi Sándor


