
A  Magyar Népköztársaság honvédelmi miniszterének,
belügyminiszterének 

és a Munkásőrség országos parancsnokának

70. számú 

parancsa
a Fegyveres Erők Napja alkalmából

Honvédek, határőrök, rendőrök, munkásőrök!
Tisztesek, tiszthelyettesek, zászlósok, tisztek, tábornokok!

A Fegyveres Erők Napján köszöntjük Önöket, szeretett hazánk, békénk és biz
tonságunk, szent határaink, szocialista társadalmi rendünk, a közrend és közbizton
ság fegyveres oltalmazóit.

Szeptember 29-én, a Fegyveres Erők Napján, a Néphadsereg, a Határőrség, a 
Rendőrség és a Munkásőrség iránti szeretettel, tisztelettel és igaz megbecsüléssel 
ünnepli munkásosztályunk, parasztságunk, értelmiségünk, a Magyar Népköztársaság 
érdekeit, a dolgozók ügyét fegyverrel a kézben szolgáló fiait. Fegyveres erőink és 
testületeink a dolgozó néppel összeforrva, egymással szoros együttműködésben meg
bízhatóan védelmezik hazánk légi és földi határait, szocialista rendünket, odaadóan 
munkálkodnak szeretett hazánk felvirágoztatásán. Néphadseregünk, a szovjet fegy
veres erők oldalán, a testvéri hadseregek sorában, internacionalista eszméinkhez hí
ven teljesíti kötelességét a béke és a nemzetközi biztonság oltalmazásában, egyez
tetett nemzetközi politikánk érvényesítéséért folyó küzdelemben.

Elvtársak!
A Fegyveres Erők Napján mély tisztelettel és soha el nem múló hálával emlé

kezünk szabadságharcos és forradalmár elődeinkre, mindazokra, akik hazai földön 
és más országokban küzdöttek a függetlenségért, a dolgozó nép, a társadalmi haladás 
magasztos ügyéért. Büszkén gondolunk az 1848—49-es forradalom és szabadságharc 
hőseire, akik 130 évvel ezelőtt diadalmaskodtak az idegen betolakodók fölött; az 
Őszirózsás Forradalom, az első magyar proletárdiktatúra győzelméért és védelméért 
önfeláldozóan küzdőkre; forradalmi pártunkat megteremtő apáinkra, nagyapáinkra; 
a Nagy Október ügyéért harcoló magyar internacionalistákra; az antifasiszta harco
sokra.

Tisztelettel gondolunk a néphatalom győzelméért, a szocialista társadalom fel
építéséért, hazánk felvirágoztatásáért áldozatosan küzdő milliókra.

Elvtársak!
Szeretett hazánknak a Szovjet Hadsereg által történt felszabadítása megterem

tette sokat szenvedett népünk számára a nemzeti újjászületés, a társadalmi felemel
kedés lehetőségét. Azok a nemes célok, amelyekért dicső forradalmár és szabadság- 
harcos elődeink küzdöttek, szabad szocialista fejlődésünk évtizedeiben valósággá 
váltak. A kizsákmányolás és nemzeti elnyomás elleni harcokban született és meg-
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acélozódott pártunk vezetésével a dolgozó tömegek áldozatos munkájával, új szocia
lista hazát teremtettünk, s töretlenül haladunk előre nagy nemzeti programunk, a 
fejlett szocialista társadalom felépítésének útján.

Elvtársak!
A világ népei — köztük a mi népünk is — őszinte reménységgel tekintenek 

azokra a nagyszerű eredményekre, amelyeket korunk forradalmi erői az egyetemes 
emberi fejlődés, a béke érdekében a nemzetközi politika küzdőterein kivívnak. Bi
zakodással töltenek el bennünket a szocializmusért, a különböző társadalmi rend
szerű államok kapcsolatainak fejlődéséért, a világháború megakadályozásáért har
coló erők sikerei.

Ugyanakkor azonban a világpolitika alakulásába ma még jelentős befolyással 
rendelkező reakciós erők nyíltan és burkoltan meg-megújuló kísérleteket tesznek 
elvesztett pozícióik visszaszerzésére, az enyhülés megakadályozására, visszafordítá
sára. A haladás mindenre elszánt ellenfelei aktivizálódtak, ellentámadásba mentek 
át. A katonai kiadások minden eddigit felülmúló növelésével, új tömegpusztító fegy
verek előállításával, a fegyverkezési hajsza újabb hullámával, a szocialista országok 
rágalmazásával, nyílt fegyveres akciókkal és provokációkkal a hidegháború szellemét 
idézik fel, növelik egy új világháború veszélyét.

Sajnálatos tény, hogy a jelenlegi kínai vezetés nagyhatalmi, hegemonisztikus 
politikája súlyosan veszélyezteti Ázsia békéjét, a haladó erők világpolitikai sikereit, 
az enyhülés nemzetközi térnyerését.

A világpolitika porondján hatalmas erők: a haladásért küzdők legyőzhetetlen tá
bora, és a reakció nem lebecsülhető ereje vív egymással szemben kemény harcot. 
Ebben a küzdelemben korunk forradalmi erőinek összefogása történelmi szükségsze
rűség. A szocializmus társadalmi, gazdasági, politikai erőinek szüntelen gyarapítása, 
baráti országaink együttműködésének fokozása, összehangolt politikánk folytatása 
különösen fontos annak érdekében, hogy megszilárduljon és katonai téren is utat 
törjön a nemzetközi enyhülés.

Forradalmi pártunk és kormányunk ezért erősíti szüntelenül szövetségünket, 
barátságunkat és együttműködésünket a Szovjetunióval, a testvéri szocialista orszá
gokkal, a nemzetközi munkásmozgalommal, a nemzeti felszabadító mozgalmak harci 
osztagaival. Ennek érdekében erősítjük a Varsói Szerződésben tömörült testvéri szo
cialista országok internacionalista összefogását, közös védelmi szervezetünket. Ezért 
dolgozunk kitartó szorgalommal hazánk védelmi felkészültségének magas szinten 
tartásáért, fegyveres erőink, néphadseregünk harci készenlétének növeléséért.

Elvtársak!
A Fegyveres Erők Napját azzal ünnepeljük méltóképpen, ha forradalmi pártunk, 

népünk iránti szilárd elkötelezettséggel, a szocialista hazaszeretettől és a proletár 
internacionalizmus eszméitől vezérelve, magas fokú erkölcsi-politikai tudatossággal, 
becsülettel és minden áldozatra készen, teljes odaadással dolgozunk a haza védelmét 
szolgáló megtisztelő feladataink megvalósításán, a fejlett szocialista társadalom épí
tésén és megvédésén.

Az Önök előtt álló nagyszerű célok és feladatok magvalósításához kívánunk erőt, 
egészséget.

Éljen, és virágozzék szeretett hazánk, a Magyar Népköztársaság!
Éljen népünk forradalmi vezető ereje, a Magyar Szocialista Munkáspárt!
Éljen a testvéri szocialista országok népeinek és fegyveres erőinek internacio

nalista barátsága!
Éljen a szocializmus és a béke!

Budapest, 1978. szeptember 29.

Czinege Lajos vezérezredes s. k.,
honvédelmi miniszter

Papp Árpád s. k.,
a Munkásőrség országos parancsnoka

Kapják: a 23-as elosztó szerint.
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Benkei András s. k.,
belügyminiszter


