
BELÜGYMINISZTER

A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG 
BELÜGYMINISZTERÉNEK

November 7.-i 

PARANCSA
Budapest, 1951. évi november hó 7-én. 

Elvtásak, Rendőrök, Légoltalmisták, Tűzoltók! Tiszthelyettesek, Tisztek, Tábornokok, 
Politikai Munkások!

A világ dolgozói a hős szovjet néppel az élen, a világtörténelem legnagyobb napjának, a Dicsőséges 
Nagy Októberi Szocialista Forradalomnak 34.-ik évfordulóját ünneplik. Ez a nap új korszakot nyitott az 
emberiség történetében, a proletárforradalomnak korszakát és megteremtette a világ dolgozóinak azt a 
nyílt bázisát, melyre reménykedve tekint, erőt merít belőle valamennyi elnyomott nép. A Nagy Októberi 
Szocialista Forradalom zászlaja a világ minden népének lobogója lett. Ez alatt a zászló alatt hozták el 
7 évvel ezelőtt a nagy Szovjetunió, a Vörös Október fiai a mi szabadságunkat. Lenin és Sztálin út
mutatása alapján, Rákosi elvtárs vezetésével vívtuk meg azokat a győzelmes csatákat, melyeknek ered
ményeként munkásosztályunk visszavonhatatlanul kezébe vette a hatalmat. Nehéz harcainkban szünet 
nélkül ott éreztük a Nagy Szovjetunió, Sztálin elvtárs segítő kezét. November 7.-e kiinduló pontja a mi 
szabadságunknak, ezért ünnepli a magyar nép ezt a napot nagy nemzeti ünnepeként.

Nagy Állami Ünnepünkön, November 7. én elrendelem, hogy a Belügyminisztérium egyenruházott szervei
nél az egymással való szolgálati, vagy szolgálaton kívüli érintkezésben 1951. november 7.-től kezdődően 
a „bajtárs" megszólítás helyett az „elvtárs" megszólítást használják. A parancsnokok és poli
tikai munkások gondoskodjanak róla, hogy a Szolgálati Szabályzatban a "bajtárs" szót azonnali ha
tállyal „elvtárs" szóra kijavítsák.

A felszabadulás után Néphadseregünkben és az egyenruházott testületeknél a „bajtárs" megszólítást 
vezettük be. A „bajtárs" megszólítás bevezetése kifejezte annak az új életnek a kezdetét, amelyet a 
dicsőséges Szovjet Hadsereg hozott el számunkra.
Kifejezte, hogy megszűnt a tiszt „urak" kasztja, amely kegyetlenül elnyomta és sanyargatta a nép 
fiait. Ez a megszólítás azonban csak a felszabadulás utáni első évek átmeneti helyzetének felelt meg, 
amikor még nem az egységes nép-front kormánya vezette az ország ügyeit, mint most. A népi de
mokrácia győzelme és a szocializmus építése terén elért hatalmas sikereink azt jelzik, hogy nagyot 
fordult a történelem kereke hazánkban. Ezért elérkezett az ideje annak, hogy miként az „elvtárs" 
megszólítás általánossá és népszerűvé válik a magyar dolgozók soraiban - Néphadseregünk és Állam- 
védelmi Hatóságunk példája nyomán - a Belügyminisztérium egyenruházott szerveinek személyi állo
mányánál, az egymással való érintkezésben is kifejezésre jusson a magyar haza fejlődésének az a 
magasabb foka; amely egész dolgozó népünkre jellemző.
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Rendőr elvtársak!

Minden erőtökkel és tudásotokkal harcoljatok népünk ellenségei ellen. Keményen sújtsatok le azokra, 
akik bűnös cselekményeikkel akadályozni igyekeznek szocializmust építő dolgozó népünk munkáját. Ku
tassátok fel és leplezétek le azokat, akik a szocialista tulajdon és a dolgozók fosztogatásából akarnak 
könnyelmű életet élni. Az új oktatási évben jól használjátok ki a tanulási lehetőségeket, hogy azonnal 
felismerjétek az ellenség bármilyen formájú megnyilvánulását.

Légoltalmista elvtársak!

Erőt és fáradságot nem kímélve sajátítsátok el a légoltalmi ismereteket, teljesítsétek becsülettel felada
totokat, dolgozó népünk nyugalma és biztonsága érdekében. Ne felejtsétek el, mi békét akarunk, de 
ha az agresszorok támadnak, őket teljes felkészültséggel kell fogadni.

Tűzoltó elvtársak!

Fokozott éberséggel őrködjetek gyáraink, üzemeink, szocialista vállalataink, terményeink, otthonaink biz
tonsága felett. Akadályozzátok meg, hogy az ellenség romboló, gyújtogató, szabotázs munkát végez
hessen. Emeljétek politikai és szakmai tudásotok színvonalát, hogy a károkat megelőzhessétek, gyor
san elháríthassátok.

Dicsőség a Nagy Októberi Szocialista Forradalom lángeszű vezéreinek:
Leninnek és Sztálinnak!

Parancsomat az egész személyi állomány előtt fel kell olvasni.

HÁZI ÁRPÁD s. k.
 A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERE.
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