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Honvédek, határőrök, rendőrök, munkásőrök!

Tisztesek, tiszthelyettesek, tisztek, tábornokok!

E lv társak!

A Fegyveres Erők Napján köszöntjük Önöket, szocialista hazánk, a M agyar Nép- 
köztársaság fegyveres védelmezőit, a közrend, a közbiztonság oltalmazóit.

Szeptem ber 29-én dolgozó népünk igaz érzésekkel köszönti a katonákat, h a tá r
őröket, rendőröket és m unkásőröket, s kifejezésre ju tta tja , hogy bízik a szocialista 
társadalom, a haza fegyveres oltalmazóiban, számít kötelességtudatukra, helytállá
sukra. Fegyveres erőink ünnepe egyben jelképezi egész népünk m egingathatatlan 
eltökéltségét, hogy m indenkor kész a m unkáshatalom, szocialista hazánk, a társa
dalmi haladás, a béke ügyének áldozatkész, odaadó védelmére.

Dolgozó népünk nagyra becsüli a haza fegyveres oltalm azóinak helytállását, azt 
a tényt, hogy a fegyveres erők egész személyi állománya magas szinten teljesíti a 
törvényekben és szabályzatokban m eghatározott kötelezettségeit, a legfelső állami 
vezetés által megszabott követelm ényeket. A néphadsereg, a határőrség, a rendőrség 
és a munkásőrség a rendelkezésére bocsátott korszerű fegyverzet és más m odern 
eszközök birtokában, egymással testvéri együttműködésben, tevékenységüket h a r
m onikusan összehangolva teljesítik  feladataikat. M unkájuk, becsületes helytállásuk 
legfőbb irány tű je  -  s egyúttal legerősebb fegyvere -  a párt politikája, a m arxiz
m us- leninizmus forradalm i eszméi iránti m egingathatatlan hűség és odaadás.

A Fegyveres Erők Napján jogos büszkeséggel és hálával em lékezünk szabad
ságharcos és forradalm ár elődeinkre, akik történelm ünk során oly sok áldozatot hoz
tak a nemzeti függetlenségünkért, társadalm i felem elkedésünkért vívott küzdelm ek
ben. Büszkén és hazafiúi tisztelettel emlékezünk azokra a hős harcosokra, akik 126 
évvel ezelőtt, 1848. szeptem ber 29-én a forradalom  és a szabadságharc első fegyve
res ütközetében elsöprő győzelmet arattak  a polgári forradalom  és a nemzeti függet
lenség ellenségei, a császárbérenc seregek felett. Ebben a csatában a m agyar nép 
hős fiai örök érvényű, ragyogó példáját m utatták  annak, hogy m ire képes az a 
hadsereg, am elyet a haza sorsa, a dolgozó nép érdeke, a társadalm i haladás szent 
ügye lelkesít küzdelemre.

Az 1848- 49-es forradalom  és szabadságharc, m ajd az ezt követő forradalm i és 
szabadságküzdelmeink ma is élő és lelkesítő példáit a m agyar m unkások és parasz
tok nem felejtették  el: á tadták a mai nemzedékeknek is, amelyeknek tagjai tuda
tosan, mély meggyőződéssel vállalják, őrzik és gyarapítják e vérrel m egváltott 
drága hagyományt.
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A szocialista haza fegyveres szolgálata szép és megtisztelő hivatás. Jelentősé
gét, fontosságát aláhúzza és megerősíti, hogy a szocializmus, a társadalm i haladás, 
a béke erői k itartó  küzdelem árán nagy eredm ényeket vívtak ki, amelyek megvé
dése, további gyarapítása szilárd helytállást követei az osztályharc valam ennyi küz
dőterén.

A további harchoz erőt, bátorítást ad, hogy az emberiség sorsát érintő legfon
tosabb kérdésekben továbbra is érvényesül a nemzetközi enyhülés irányzata, s ki- 
szélesedett a vitás kérdések tárgyalásos rendezésének lehetősége.

A szocializmus, a haladás erőinek szüntelen gyarapodása a kapitalista világ 
vezető köreit reálisabb politika folytatására készteti. Nem feledhetjük azonban, hogy 
m agatartásukban gyakorta hiányzik a szó és a te tt egysége. Az agresszív im peria
lista erők továbbra is m inden eszközt m egragadnak a társadalm i haladás feltartóz
tatására irányuló szándékuk valóra váltása érdekében.

A nemzetközi imperializmus erői segítették hatalom ra Chilében az egész ha
ladó emberiség által megbélyegzett fasiszta katonai jun tát. Ezek az erők akadályoz
zák a párizsi egyezmények megvalósítását, a sokat szenvedett vietnam i nép érdekeit 
szolgáló igazságos béke helyreállítását. Újabb fegyverekkel látják  el az izraeli héjá
kat és a végtelenbe szeretnék kitolni a közel-keleti béke kilátásait. Új feszültség- 
gócokat hoznak létre a világban, am int ezt a Ciprusi Köztársaság ellen elkövetett 
agresszió tám ogatása is bizonyítja. Fokozzák ideológiai diverziójukat, amellyel szo
cialista országaink belső rendjének fellazítására, a szocialista közösséget összetartó 
internacionalista kapcsolatok m egbontására törekednek.

Ezért a testvéri szocialista országok -  köztük hazánk -  továbbra is alapvető 
feladatuknak tekintik  a szocializmus, az emberi haladás, a béke megbízható oltal
mazását. Ennek legfőbb biztosítéka a jövő év m ájusában fennállásának 29. évfor
dulóját ünneplő Varsói Szerződés testvéri tagországainak politikai egysege, a szo
cialista világrendszer erejének, nemzetközi politikai súlyának további növelése, ka
tonai felkészültségének tökéletesítése. Teljes összhangban áll ezzel pártunk  és kor
m ányunk álláspontja, amely szerint a szocializmus építése és védelme egymástól 
elválaszthatatlan feladat. Ennek megfelelően, m iként eddig, a jövőben is m inden 
szükséges intézkedést m egteszünk ezzel kapcsolatos hazafias és internacionalista kö
telezettségeink teljesítéséért, teljes összhangban a Varsói Szerződésből eredő köte
lezettségeinkkel.

E lv társak!

Szeptem ber 29-ét ebben az évben is a dolgozó nép, a m unkáshatalom  iránti 
állhatatos, tán to ríthatatlan  hűség, s a szövetségeseinkhez fűződő őszinte fegyverba
rátság jegyében ünnepeljük. A Fegyveres Erők Napja erősítse azt a szilárd eltökélt
ségünket, hogy további feladatainkat is becsülettel és odaadóan teljesítjük, erő
sítve népünk és fegyveres erőink összeforrottságát, fegyveres erőink és testületeink 
elvtársi együttműködését, a Szovjetunió és a többi testvéri szocialista ország fegy
veres erőihez fűződő fegyverbarátságunkat. Soron levő feladataink sikeres végrehaj
tása szervesen kapcsolódik az ország felszabadulása 30. évfordulójának m egünnep
lésére és pártunk XI. kongresszusára történő méltó felkészüléssel. A nagy felszaba
dulási évfordulóra és a kongresszusra készülni egyet jelent a mind magasabb szin
ten végzett munkával, a szakmai és a politikai felkészültség további gyarapításával, 
a harckészültség szilárdításával.

Az előttünk álló megtisztelő feladatok m aradéktalan megvalósításához kívá
nunk Önöknek erőt, egészséget.

Éljen szocialista hazánk -  a M agyar Népköztársaság!

Éljen népünk forradalm i vezetője, a M agyar Szocialista M unkáspárt!

Éljen a testvéri szocialista országok népeinek és fegyveres erőinek m egbontha
tatlan, örök barátsága!

Czinege Lajos vezérezredes s. k., Benkei András s. k.,
honvédelmi miniszter belügyminiszter

Papp Árpád s. k.,
a munkásőrség országos parancsnoka

Kapják: IV. típusú elosztó szerint, közvetlenül.
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