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A m i versen yü n k
Valamilyen formában a verseny minden emberi közösség

ben jelen van, de a lét alaptörvényévé, az adott társadalmi rend 
elválaszthatatlan részévé, — csak a felszabadulás után lett. „A 
verseny a legtökéletesebb kifejezője a polgári'társadalomban 
dúló harcnak” — írja Engels. A kapitalista társadalomban a tő
kés szembefordul a tőkéssel, a földbirtokos a földbirtókpssal, min
denki mindenki ellen! Itt a verseny életre-halálra folyik és eb
ben a harcban csak az erősebb győzhet. Ez az életre-halálra 
szóló verseny legveszedelmesebb a munkásság számára, mert ez 
a verseny a legélesebb fegyver a burzsoázia kezében a munkás- 
osztály éllen.

A kapitalizmus védelmezői ezt a pusztító versenyt, mint 
az emberi természet velejáróját, a fejlődés nélkülözhetetlen mo
torját tüntetik fel. Erről Lenin így ír: „A valóság azonban az 
ilyen versenyben korántsem az, hogy az összlakosság méreteiben 
nyílik lehetőség a vállalkozó szellem, a verseny, a* merész kezde
ményezés számára, — ellenkezőleg, éppen a kapitalista verseny 
is ezzel a kapitalista gazdasági rend megszüntetése az előfeltétele 
annak, hogy az igazi verseny valóban tömegméretekben kifej
lődjék.”

32 esztendővel ezelőtt a világ egyhatodán, Oroszország- • 
bán, a Kommunista Párt vezetése mellett megdöntötték a kapi
talizmust. Hosszú és szívós küzdelem után megszüntették a 
harcot a munkásosztály sorain belül és lerakták a szocializmus 
új világának alapjait. Ma világméretekben, országok sorában 
válik ugyanez a folyamat valósággá. Az új népi demokráciák 
között hazánk is átlépte á kapitalista fejlődés határát és ma már 
a szocializmus építésének útját járjuk. Az ország_ ^gazdasági 
szerkezetében beállott alapvető változás mellett a fejlődés döntő 
állomása volt nálunk a két munkáspárt egyesülése, a két mun
káspárt közti .versengés megszűnése.

Az új világ versenye a munkaverseny. A munkaverseny 
lényegéből folyik, hogy kapitalista társadalmi rendben soha nem 
jelenik meg, hogy kizárólag olyan társadalomban találkozunk 
vele, amelyben nem maroknyi kizsákmányoló, hanem a dolgozó 
nép többségének érdeke az irányadó.

Magyarországon a felszabadulás óta már voltak mun
kaversenyek, Az első májusi munkaversenyben a magyar ^dolgo
zók éhség és nélkülözés közepette tanújelét adták lelkes és oda
adó munkájuknak. A hídversenyek a szédítő infláció és spekulá
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forgatagában emelték magasra az áldozatos munka zászla- 
jat.̂  Ezek a munkaversenyek azonban természetes módon csak *a 
legjobbak, legöntudatosabbak körere terjedtek ki és nem váltak, 
de nem fa válhattak az egész nép, a dolgozó tömegek túlnyomó 
többségének mozgalmává. A népi demokrácia előrehaladása 

az afop°^ ahhoz, hogy az 1948. március 15-én elin
dult uj munkaverseny országos méretűvé szélesedett.

' A márciusi munkaverseny óta eltelt idő alatt a magyar 
dolgozók ^bebizonyították eredményeikkel öntudatuk állandó 
emelkedését. Ez annak tulajdonítható, hogy felismerték a mun
kához való megváltozott viszonyukat, felismerték, hogy nem elég 
arról beszélniök, hogy ők a hatalom birtokosai, hanem ezt a ha
talmat gyakorolni kell. A proletárdiktatúra gyakorlásának ered
ménye meglátszik az állam minden területén. Feltétlenül foglal
koznunk kell a proletárdiktatúra szerepével néphadseregünkben 
is. A Párt,_ a munkásosztály legjobbjait küldte a néphadseregbe, 
hogy az újtípusú tisztikarral felfrissítve a néphadsereg valóban 
be tudja tölteni szocialista hivatását.

A munkáskáderek bejövetelével a honvédségen belül is 
megindultak a munkaversenyek, melyeknél azonban általában 
központi hiba volt a túlméretezett, agyonbürokratizált nyilván
tartás es ezért ezeket a versenyeket nehéz volt, vagy egyáltalán’ 
nem lehetett kiértékelni.

... A ? éves terv befejezése előtt megindult hatalmas tem-1 
poju munkaversenyekhez, — melyekben már a Szovjetunió szta
hanovista módszereit is alkalmazzák — néphadseregünk tagjai 
is csatlakoztak. Komoly felajánlások és munkamódszerjavítások 
történték és történnek Sztálin elvtárs születésnapjára.

Ezt a születésnapot mi ts megünnepeljük! 
i j.. fooohayersenyünk már 'konkrétan tartalmazza szolgá' 
lati munkánk hiányosságait és a verseny ezeknek a hibáknak a 
felszámolásáért indult meg. Nem lényegtelen számunkra, hocy 
munkánkat e o vaíóságnak, vagy pedig egyszerű aktának néz- 

A különböző ügyiratok elintézésénél mindig azt kell szem 
előtt tartani, hogy jól szolgáljunk vele néphadseregünk feilődé- 
senek es hogy ezen belül a dolgozó nép vagyonával reálisan 
gazdálkodjunk. ' .

. Minél magasabbra emeljük politikai és szakmai tudásun- 
kat, annal jobban tudjuk fokozni az anyagi megtakarítás elvét 
is. Donto kérdés számunkra, hogy miképpen gazdálkodunk a 
honvédség fejlesztesere fordított összegekkel. Jó munkánkkal 
immoly milliókat tudunk megtakarítani, melyekkel a hadsereg 
fejlesztései még jobban tudjuk fokozni. ' s
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Sztálin elvtárs 70. születésnapjára megindult munkaver
senyünk középpontjául a helyes hitelgazdálkodást, a politikai és 
szakmai továbbképzést vettük alapul és a verseny megindulása 
óta ezen a téren komoly javulások történtek. Ha a munkaver
sennyel kapcsolatos vállalásokat 100%-osan végrehajtjuk, ha jó 
munkamódszereinket átadjuk baj társainknak és közkinccsé tesz- 
szük néphadseregünkben, akkor elmondhatjuk, hogy jó munkát 
-végeztünk. ,

A, „munkaverseny Sztálinért” valójában a szocializmus 
felépítésének kommunista módszere, mely dolgozóink tömegei
nek lehető legnagyobbfokú aktivitásán alapul. Ez ' a verseny 
valójában az a kar, melynek segítségével a munkásosztály hi
vatva van arra, hogy hazánkban az egész gazdasági és kulturá
lis életet a szocializmus alapjára állítsa át.

Dolgozóink gondtalan és nyugodt munkájának védelmét 
néphadseregünk ma már ^valóban'"tudja biztosítani. A békefront 
ránk eső szakaszán szilárdan a Szovjetúnióra támaszkodva 
védjük békénket és függetlenségünket az imperialisták és külön
böző zsoldosaik ellen.

A Párt, Rákosi és Farkas elvtársak, a Szovjetunió és an
nak nagy vezére, Sztálin iránt érzett hűségünket akkor bizo
nyítjuk be, ha vállalásainkat maradéktalanul végrehajtjuk, és 
néphadseregünk szocialista fejlesztésével a ' népi demokráciák 
frontjának ránk eső szakaszán a külső és belső ellenség minden 
ármánykodását és támadását széjjelzúzzuk.
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