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Munkásőrök!
Honvédek, tisztesek, tiszthelyettesek, tisztek, tábornokok!
Elvtársak!

Nemzeti történelm ünk sorsfordulót jelentő eseménye az 1848. szeptem ber 29-i 
győzelem, a forradalom  és szabadságharc vérbe fojtására induló zsoldos seregek meg
futam ítása — időszerű értelm ezésében olyan ünnep, m elyet egyöntetű lelkesedéssel 
vall m agáénak a mai honvéd, munkásőr, rendőr, karhatalm ista, ha tárő r és velük 
együtt az egész m agyar nép.

Köszöntjük szocialista hazánk fegyveres védelmezőit ez ünnep, a Fegyveres 
Erők Napja alkalmából.

Öröm, felelősségérzet és büszkeség váltakozik bennünk e napon, am ikor itthon 
dolgozó népünk, határainkon túl pedig fegyverbarátaink elé állunk. Örömet vált ki 
belőlünk az az osztatlan megbecsülés, amellyel a dolgozók és fegyverbarátaink övez
nek bennünket. Felelősségérzetünket növeli a tudat, hogy itthon és szerte a világon 
a békét és szabadságot vágyó milliók tőlünk is várják békéjük, biztonságuk megóvá
sát. A büszkeség jogos érzése uralkodik bennünk, m ert hazánkban a békét és szabad
ságot vágyó hazafiak viselik a fegyvert, hogy oltalmazzák szocializmust építő népünk 
alkotó m unkáját.

A történelem  tanúsága szerint a nagy eszmék és a magasztos célok nagy tettekre 
serkentik a népet. És ez ma még inkább így van, hiszen soha nem volt annyira miénk 
ez az ország, soha ennyi megvédésre méltó, szívünknek kedves vívm ánnyal még nem 
rendelkeztünk. Senki sem tagadhatja: hazánk ma, amikor népünk m ár a szocializmus 
teljes felépítésén m unkálkodik, sokkal gazdagabb, kulturáltabb, m int bárm ikor tö r
ténelm e során. K ialakulóban van népünk nemzeti egysége, amelyben osztály és ré
teg különbségre való tek in tet nélkül, a szocializmus építésében és megvédésében 
egyesül nemzetünk. Új arcú országban, új arcú nép él.

A m agyar nép őszinte híve a békének, m ert tudja, hogy a szocialista M agyar- 
ország felépítéséhez béke kell és tud ja  azt is, hogy a béke megőrzése és biztosítása a 
szocialista világrendszer tudományos, anyagi, technikai és nem utolsó sorban honvédelmi
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erőinek növelését követeli meg. Népünk az építő m unka újabb és újabb sike
reivel járu l hozzá a  szocialista világrendszer erőinek gyarapításához és jelentős áldo
zatokat ho zazért, hogy Fegyveres Erőink rendelkezzenek mindazokkal a korszerű 
eszközökkel, amelyek, szükségesek hazánk függetlensége, népünk szabadsága, szocia
lista vívm ányaink védelméhez.

Elvtársak!

 Örömmel és lelkesedéssel tölt el bennünket, hogy a nagy Szovjetunió új és új
ragyogó sikereket ér el a tudom ány, a technika és a kom m unista építő m unka m inden 
területén. Eredményesen fejlődik a testvéri szocialista országok gazdasági, társa
dalmi rendje. A m arxizm us—leninizm us igaz és alkotó eszméi alapján erősödik a 
szocialista tábor népeinek testvéri összefogása, együttm űködése s m ind ezek ered
m ényeképpen gyors ütem ben növekszik a szocialista világrendszer gazdasági, politi
kai és védelmi ereje.

A szocialista tábor erőinek gyarapításával a béke ügyét is szolgáljuk, s a béke 
védelmével erőinket gyarapítjuk, további sikereinket alapozzuk meg. Ez korunk igaz
sága, az emberiség boldog szocialista jövőjének útja.

A szocialista tábor következetes harca a béke megőrzéséért, m elyet lelkesen tá
m ogatnak a gyarm ati sorból felszabadult országok és a világ dolgozóinak százmilliói, 
eredm ényeket hozott. Ezek között kiemelkedő jelentőségű a moszkvai atomcsend-
egyezmény, amely bár kezdeti, de mégis a további tárgyalásokhoz kedvező alapot
szolgáltató eredm ény a fegyverek nélküli béke és háborúk nélküli világ m egterem
téséhez vezető úton.

A szocialista országokra, így hazánkra is most az a feladat hárul, hogy továbbra 
is fenntartsák és fokozzák a szocialista világrendszer fölényét és ezzel biztosítsák a 
béke fenntartását, a háború erőinek elszigetelését.

Népünk, amely bizalommal és szeretettel tekint Fegyveres Erőinkre elvárja és 
megköveteli, hogy fegyveres szolgálatot teljesítő fiai becsülettel, odaadással, fárad t
ságot nem ismerve teljesítsék feladataikat, erősítsék hazánk védelmi képességét.

Elvtársak!

Legyünk méltóak népünk bizalmára azzal, hogy szüntelenül tökéletesítjük ka
tonai, politikai ism ereteinket, fokozzuk Fegyveres Erőink összeforrottságát, harcké
szültségét. Szilárdítsuk tovább legyőzhetetlenségünk forrását, népünk és Fegyveres 
Erőink egységét, a szocialista országok testvéri fegyveres erőivel kialakult szövetsé
günket és fegyverbarátságunkat.

Feladataink ellátásában lelkesítsen bennünket szabadságharcos elődeink hősi 
példája, népünk nagyszerű helytállása és az a tudat, hogy szent, igaz ügyért — sze
re te tt hazánk, dolgozó népünk boldog szocialista jövőjéért — harcolunk s harcun
kat tám ogatja a legyőzhetetlen szocialista tábor, az egész haladó emberiség.

Éljen szocialista hazánk, a Magyar Népköztársaság!

Éljen népünk kipróbált, igaz vezetője, a Magyar Szocialista Munkáspárt!

Éljen a Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány!

Éljen és erősödjön a szocialista országok testvéri összefogása!

Éljen a szocialista tábor Fegyveres Erőinek megbonthatatlan fegyverbarátsága!

CZINEGE LAJOS vezérezredes s. k.  PAP JÁNOS s. k .
a Magyar Népköztársaság a Magyar Népköztársaság

honvédelmi minisztere belügyminisztere

PAPP ÁRPÁD s . k.,
a munkásőrség országos parancsnoka
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