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Úgy érzem a legközelebbi döntő áttörést a hadtáp vezetésében (gépesítés), 
az anyagi eszközök utánszállításának garantáltan megbízható szervezésében és 
végrehajtásában, továbbá a hadtáp nagytömegű technikai eszközeinek üzemel
tetése, javítása tekintetében kell elérni. 

Összegezésként elmondhatjuk a nemzetközi és hazai tapasztalatokra támasz
kodva, hogy (nem állunk rosszul), a kor színvonalának mindinkább megfelelő 
hadtáp szervezetekkel és hadtápbiztosítási rendszerrel rendelkezünk, melyet ké
pesnek tartunk néphadseregiink alaprendeltetéséből adódó feladatai eredményes 
végrehajtására. 

Az előttünk álló feladatok nagyok és azokat csak a hadtáp elméletének 
további intenzív fejlesztésével, az ezt segítő hadtudományi kutatómunka művelé
sével, a hadtáp állomány következetes felkészítésével, tudományos szemléletének 
erősítésével tudjuk megoldani, ezért a hadügyben végbemenő forradalom követel
ményeivel összhangban az MN hadtápjának fejlesztését, korszerűsítését, szerve
zeti-anyagi-technikai felkészítését és korszerű eljárások, munkamódszerek kialakí
tását állandóan napirenden levő feladatként kell kezelni. 

A párt vezető szerepének érvényesülése 
és tevékenysége a hadtápszolgálat fejlesztésében 

Forgács András e-:::_redes 

Pártunk - a nemzetközi munkásmozgalom fontos történelmi tapasztalatai
nak és a marxizmus-leninizmus elveinek megfelelően mindenkor nagy figyel
met fordított katonai stratégiájának, katonapolitikai céljainak és törekvéseinek 
kialakítására, valamint az ezzel összefüggő gyakorlati tevékenységének követ
kezetes végzésére. Nagyon súlyos áldozatok szolgáltattak alapot annak felis
meréséhez, hogy a hatalom megragadásának, majd pedig megtartásának kiemel
kedően fontos - mondhatni döntő - kérdése: miként tudjuk az elnyomó ural
kodóosztályok legjelentősebb erőszakszervezetét - a hadseregét - meggyengí
teni, szétzilálni, végül is szétzúzni, s milyen gyorsan tudjuk megteremteni a pro
letáriátus, a proletárhatalom szilárd támaszát jelentő szocialista hadsereget. 

Ha-:::.ánk felszabadulásának 40., a Varsói S-:::.erződés megalakulásának 30. 
évfordulója széles körü lehetőséget biztosító ( de egyben kötelezően igényli is) 
hogy viss::.atekintsiink megtett útunkra; emlékezzünk a Magyar Néphadsereg 
létreho-::.ásának - ezenbelül a központhadtáp kialakulásának - és negyven éves 
fejlődésének tapas::.talataira. Pártbizottságunk nevében ezért köszöntöm meleg 
szívvel tanácskozásunkat, ezért üdvözlöm elismeréssel azt a kezdeményezést, 
melynek következményeként ma ezekről a tapasztalatokról szólhatunk. 

I. 

A Magyar Néphadsereg kialakulásához az első lépéseket - a koalíciós idő
szak jellegének megfelelően - a Magyar Demokratikus Hadsereg megszervezé
sével tettük. Az újonnan megszervezett - a Szovjet Hadsereg oldalán vívott 
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harcra és a fasizmus elleni küzdelemre kész - Demokratikus Hadsereg (Enge
délyezett és tervezett létszáma 70 ezer fö volt.) jellemzöi gyökeresen eltérőek 
voltak a szétvert, elemeire széthullott Horthy Hadsereg jellemző vonásaitól. A 
dolgok természetéből adódóan azonban még nem rendelkezett (nem rendelkez
hetett) a Néphadseregre jellemző vonásokkal. A téma megközelítésének reám
háruló feladata alapján egy tényezőt emelnék ki csupán ezen „hiányzó-ténye
-::.ök" közül. Az ugyancsak ebben az időben országos szervezetté kiépülő párt 
behatolt a hadseregbe, felelösségének teljes tudatában részt vállalt a hadsereg 
alakításában, motorja, élenjáro szervezője volt, a hadsereg fejlődésének, de osz
tatlanul és kizárólagosan nem érvényes1thette vezető scerepét. Egységes poli
tikai vezetés alatt álló hadsereget kialakítani a koalíciós idöszaknak megfelelő 
,,paritásos" alapon lehetetlen. A különböző politikai pártoknak megfelelő meg
osztottság mind a vezetés, mind a katonaállomány körében objektív jelenség. 

A demokratikus Hadsereg az akkori idők lehetóségeinek figyelembevéte
lével és a kor követelményeinek megfelelő célokra és feladatokra került meg
szervezésre, magán viselte korának minden ellentmondását, politikai kücdelmei
nek hatását, a vajúdó Magyarország minden kialakulatlanságát. Éppen pár
tunknak volt az a ma már ismert - de abban az időben sokak által felmérhetet
len jelentőségű feladata, hogy az újonnan szerveződö hadsereg minden pozití
vumára ép1tve és alapozva, olyan fejlődési irányt bontakoztasson ki és nap mint 
nap erösítsen, amely a minden elemében és jellemzöiben szocialista típusú Nép
hadsereg kialakulásához vezet. 

A történelmi igazságnak megfelelően és fóleg a rörténelmi tényekre ala
pozva a Magyar Demokratikus Hadsereg fejlődésében és a pártirányítás érvé
nyesülésének megítélésében két idős-::_okot mindenképpen meg kell kiilönbö::.tet
mink. 

a) A felállítás kezdetétől (1944. decemberétől-1945 januárjától) terjedő 
időszakot úgy minősíthetjük, hogy akkor a hadsereg politikai fejlesztésére, a 
pártirányítás érvényesülésére viszonylag kedvezö feltételek alakultak ki. Vezető 
állományában jelentös számban vettek részt a Horthy hadsereg viszonylag po
zitívabb elemei és nagy számban kapcsolódtak be a tartalékos állományú - har
cot önkéntesen és tudatosan vállaló tisztek. Katonatömegeit egyrészt azok al
kották, akik a háború eddigi évei során tapasztalatokat szereztek a fasizmus 
igazi arculatáról, céljairól és eszközeiröl, akik elött a háború nemzetellenes vol
ta ismertté vált, másrészt az újonnan wborzott, politikailag viszonylagosan ak
tív és felvilágosultabb paraszt és munkás fiatalokból. Összességében a hadse
reg politikai arculata abban egységesnek nevezhetö (és ezt bátran kimondhat
juk), hogy az állomány döntö részét a fasizmus elleni harcra kész, s a háború 
befejezéseként a magyar helyzet gyökeres megváltozásában reménykedö rétegek 
alkottak. Erösítette ezeket a pozitív jegyeket a Szovjet Hadsereggel való köz
vetlen kapcsolat és a Szovjet Hadsereg mindennapos, közvetlen segítése. 

b) Gyökeresen megváltozott o helyzet 1945 májurában, a fasi::.mus feletti 
gyó::.elmet követően, amikor is (13-án) a::. 1. és 6. Hadosztály kilépett a 3. Uk
rán Front kötelékéböl. Az egységet kovácsoló harci alkalmazás ezzel kiiktatáb
ra került, a közvetlen szovjet kapcsolat és támogatás lényegesen megváltozott. 
Az ország gazdasági helyzete szükségessé tette, hogy a hadsereget kis létszá
mon tartsák. Nagy létszámú leszerelés került végrehajtásra. (A hadsereg létszá
ma a határőrséggel együtt 20 ezer fö lett.) s ennek következtében lényegesen 
megváltozott a tisztikar és az állomány összetétele. (A régi tisztek aránya pl. 
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egészen 1950-ig 900/o-os.) Mindezek - és még sok egyéb tényező - kedvezőtle
nebb feltételeket teremtett a hadsereg politikai fejlesztésére, nehezítette a had
seregben folytatott politikai munkát és küzdelmet, lényegesen módosította pár
tunk befolyásának érvényesítését. 

A hadseregben végzett céltudatos, szerteágazó és bonyolult, nehéz körül
mények között végzett munka eredményeként, a párt társadalom átalakításáért 
végzett küzdelmével, a bekövetkezett társadalmi fejlődéssel párhuzamosan és 
kölcsönhatásban, fokozatosan jöttek létre a hadsereg belső átalakításának objek
tív és szubjektív feltélelei. Nem kívánom a hadsereg fejlődésének folyamatát 
részleteiben taglalni. A 40. évforduló keretében ezt illetékesebbek már több íz
ben és eltérő vonatkozásokban megtették. A hadsereg pártirányításának fejlő
dését sem lehetséges részletesebben érinteni. A 40 évvel ezelőtti harcokban részt
vett elvtársaink előtt tiszteletünket és megbecsülésünket kötelességünk azonban 
kifejezni azzal, hogy küzdelmes munkájukra emlékezünk. A bonyolult viszo
nyokat, a nehéz helyzetet mérhetetlenül súlyosbította, hogy a reakció minden 
eszközzel szabotálta a hadsereg demokratikus erőkkel történő frissítését. Ilyen 
körülmények között elérni a fokozatos kibontakozást a nap mint nap mozgósí
tani az állományt a határ- és közlekedés biztosítási feladatokra; az életveszélyes 
akna-és lőszermentesítésének végzésére; az ország újáépítésében való részvétel
re, gigászi terheket hárított a hadsereg tagjaira, különösen párttagjainkra. 

A stabilizáció és konszolidációval párhuzamosan 1945 tavaszától - mint 
ahogy országosan is érezhető volt - a kommunisták pozíciói a hadseregben is 
erősödtek. Erre építve pártunk fokozta tevékenységét a hadsereg irányában s ha
tására - ma már kimutatható, hogy - kezdetét vette a néphadsereg politikai és 
s::.erve:::.eti alapjainak megteremtése. 

- 1945 nyarán - elsősorban a nyugati kapcsolatokat ápoló vezetők eltávo
lítását erőteljesen hasznosító lépéseinkre - 50 fő partizánt és fegyveres ellen
állókat tábornokká léptettek elő. 

- Megkezdődött a tisztikar felülvizsgálása és megtisztítása, a reakciós tisz
tek kiszorítása a hadseregből. (1947. aug. 30-ig a „B" listázás befejezéséig az 
lényegileg megtörtént.) 

- A feladatok - főleg a kiképzési kötelezettségek - korlátozottsága és a 
létszámhelyzet lehetőséget, időt biztosított a tisztek szakmai-politikai képzésé
re, továbbképzésére. 

- 1947-ben megkezdődött a munkás-paraszt származású tisztikar létreho
zása. (1947. július 23-án megjelent MN Parancs intézkedik a népi származású 
tisztikar kiképzésére. 1948 október 1-ével a Honvéd Kossuth Akadémia felál
lítását rendelik el. 

Természetesnek mondható, hogy e folyamat a fordulat éve után lényege
,en felgyorsult. 1948 végétől - az V. Katonai Konferenciát követően - a párt
szervezetek szervezeti kiépítésének intenzív időszaka kezdődött meg. Rövid 
időn belül az új vonásokkal rendelkező Magyar Néphadsereg, a történelmi 
szükségleteknek megfelelően kialakult. 

Bármilyen hiányosságok és fogyatékosságok is tárhatók fel a hadsereg ki
alakításában és fejlődésének folyamatában, pártunk és munkásosztályunk el
évülhetetlen érdeme, hogy a magyar történelemben immár másodízben létrehoz
ta hazánk s:::.ocialista fejlődésének megbízható védelmezőjét, a munkásosztály 
és a nép igazi ügye - azaz a szocialista építés - mellett, elkötelezett, újtípusú 
hadseregét. 
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II. 

A Magyar Demokratikus Hadsereg szervezetében szolgálatunk elődjének 
a HM 20221/Elnökség 1945. rendelete alapján megszervezett - a HM Kato
nai Főnök alárendeltségébe tartozó - ,,Hadfelszerelési Csoport" tekinthető. 

A koalíciós időszak minden következményén túl, a pártszervezési munka; 
az állomány szemléletének formálása; összességében a demokratikus átalakulás 
a Hadfelszerelési Csoport állománya és alárendeltjei körében különösen nehéz 
harcot jelentett. 

1. Kétségtelen, hogy ennek egyik legalapvetőbb oka a hadtápszervek k'!d
vezőtlen állomány öss-::_etétele. Ennek következtében nagyon lassú a pártszerve
zetek kiépítése, a pártszervezési munka is. A KB törekvéseinek megvalósítása 
ebben az időszakban döntően az egyes párttagok nagyon is áldozatos tevékeny
ségének eredményeként történt (vagy nem történt). A hadtápszervekben dolgo
zó párttagok voltak képviselői, előharcosai mindannak, ami a központhadtáp a 
demokratikus átalakulást biztosította. 

2. A kedvezőtlenül ható ténye-::_ők sorában kell számba vennünk azt is, hogy 
e területen - legalábbis eddigi kutatásaink szerint - nevelő tisztek, akik elsőd
leges motorjai voltak általában az átalakulásnak, nem működtek. 

A rendelkezésünkre álló dokumentumok alapján a Hadfels::.erelési Csoport 
állománya kellően cl nem ítélhető ellenállást tanúsított a hadsereg átalakítását 
illetően. A hadbiztosi apparátus hanyag, szabotázzsal felérő munkája, bűnös 
mulasztása esetenként egyenesen embertelen körülményeket teremtett a csapa
toknál, melyet a Szövetségi Ellenőrző Bizottság is élesen bírált. 

A Hadfelszerelési Csoportban és az alárendelteknél működő pártszerveze
tekről és munkájukról ma még keveset tudunk. Azt viszont igen, hogy tagsága 
az alacsonyabb beosztású és rendfokozatban levő állomány köréből adódott. 
(Jellemzően példázza ezt, hogy egészen 1949 elejéig [február] a hadbiztosi ap
parátusban egy tiszthelyettes volt a pártszervezet titkára. Minden elismerést 
megérdemel e maroknyi csoport emberfeletti erőfeszítése, mégis azt kell mon
danunk, hogy az átalakítást és a fejlődés új irányainak érvényesítését nem tud
hatta a hadsereg általános fejlődésével azonos ütemben biztosítani. Az előre
lépés területeinken minden esetben a hadsereg általános fejlődésének eredmé
nyeként és következményeként jelentkezett. 

Vitathatatlan, hogy e tevékenységhez nagy segítséget jelentett a csapatok
nál működő nevelőtisztek munkája, elért eredményeik minden apró és lényeges 
kihatása. E hatás azonban mindenképpen kívülről és főleg alulról - a csapatok
tól - éreztette hatását és erejét, s ugyanakkor következményét csökkentette, hogy 
nem támasztotta alá a HM felső vezetésének állásfoglalása, törekvése, sőt az 
esetek többségében hatás e vonatkozásban éppen azzal ellentétesen jelentkezett. 

Felbecsülhetetlen az a segítség is, amit a helyi polgári pártszervezeteknél 
kaptunk. Számtalan szép példája volt annak, hogy a helyi pártvezetők, párt
szervezetek léptek fel a személyi állomány, lehetséges színvonalon történő ellá
tása érdekében. Ezek is erősítették a hadtápszervekben dolgozó párttagok mun
káját. E hatás is azonban külső és helyi vonatkozású s nem eredményezhette a 
hadtáp szerveinek általános átalakítását, fejlődését. 

Az általános társadalmi háttérrel mindezek kiváltották és alátámasztották 
a fejlődést és az előrelépéseket. Mivel azonban ezek a felsőbb vezetés - de ál-
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talában a hadtápvezetők - ellenére történt, ezért csak nagyon is eltérő, követ
kezményeket vonhattak maguk után. 

A felgyorsult és a minőségi változást eredményező időszaka a Hadfelsze
relési csoportnál és alárendeltjeinél a fordulat évétől, pontosabban 1948. végé
től - az V. Katonai Konferencia után - következett be. Az új helyzet szükség
szerúségéből adódóan, a pártszervezetek szervezeti kiépítésének intenzív idősza
ka bontakozott ki itt is és egyre szélesebb körű tevékenységgel törekedtek a Ka
tonai Konferencia határozatainak végrehajtására. 

1948 végén 1949 tavaszán új tisztek érke::.tek az apparátusba (F. Szabó 
István, Ikker Antal, Lajtai Ferenc, Balázs György stb.), s különböző pozíciók
ba kerülve kezdték meg tevékenységüket. 1949 fenruárjában - csaknem teljes 
egészében új tisztekből álló - alapszervezeti vezetőség került megválasztásra. 
(Párttitkára F. Szabó István.) 1949 tavaszán a hadbiztosi csoportba politikai he
lyettes került kinevezésre. Megkésve bár, de - a tagrevízióval összekapcsolód
va - végrehajtásra került a tiszti állomány megtisztítása. (A tagrevízió során 
több tábornokot és főtisztet, mintegy 500;o-át kizárták a pártból és eltávolítot
ták a hadseregből.) 

A konferencia határozatai alapján kibontakozó munka egyre kedvezőbben 
éreztette hatását a hadbiztosi csoport apparátusában és alárendeltjei fejleszté
sében is. A kedvező tömegbázis; az egyre erősödő pártszervezetek munkája kö
vetkeztében tartalmilag is lényeges fejlődés következett be, melynek hatása min
den szervezetben, az élet minden vonatkozásában szembetűnően érezhetővé vált. 
A nép fiaiból - különösen a párttagok köréből - beáramló új tisztek egyrészt 
lényeges támogatást kaptak beilleszkedésükhöz és munkájukhoz, másrészt tevé
kenységük tartalmasabbá és mindinkább intenzívebbé tette az előrehaladást, a 
fejlődést. Együttes, összehangolt és áldozatos munkájuk biztos alapját képezte 
a felső vezetés hadseregformáló törekvésének, a Magyar Néphadsereg szocia
lista hadsereggé formálásának. 

E dinamikus és sokoldalú fejlődési folyamat eredményét és minőségi for
dulatát dokumentálja az 1949 augusztus l-től létrehozott „Honvéd Hadtápfő
nökség", majd ezt követően 1949 október l-től a csapatok egységes hadtápszer
vezetének kialakítása, s a hadtáp pártpolitikai szervek ennek megfelelő kiépí
tése. Ettől az időponttól mondhatjuk, hogy a Magyar Néphadsereg szocialista 
atalakulásának folyamatában kialakult a szervezetében egységes; jellegében és 
tartalmában szocialista hadtápszolgálat is. Pártszcrvezcteink és párttagjaink cél
tudatos tevékenységének történelmi jelentőségű következménye e nagyszerű ered
mény. Ettől az időszaktól a pártvezetés mind a hadtápszolgálat egészében, mind 
a kö::.ponthadtáp minden szervezetében következetesen érvényesül. 

III. 

A hatalom megszerzése után - a hadsereg pártirányításának érvényesítésé
vel - a pártszervezetek, párttagok és a személyi állomány áldozatos munkájá
nak következményeként a hadsercgépítésben nagyon komoly eredményeket ér
tünk cl. Ezekre az eredményekre, ezen eredmények szocialista jellegére ma is 
jogosan büszkék lehetünk, nem engedjük senki által megkérdőjelezni, kétségbe
vonni, netán tagadni. Sajnálatos, hogy - számos külső és belső ok miatt - eze
ket az eredményeket beárnyékolták és bizonyos mértékben csökkentették azok 
a hibák, amelyet a régi vezetés a hadsercgépítésben elkövetett. Az cllenforra-
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dalom ilyen helyzetben érte hadseregünket és további mérhetetlen károkat oko
zott számunkra. 

A központhadtáp párt- és politikai szerveit különösen kedvezőtlenül érin
tette a bekövetkezett helyzet. Az általános -kedvezőtlen körülményeken túl 
ugyanis a központhadtáp párt- és politikai szervei éppen abban az időben -
i956 szeptemberétől - átszervezés alatt állottak. A Hadtápfőnökség politikai 
osztálya (amit eddig Asztalos János ezds. vezetett) megszünt. Asztalos elvtárs 
a VK-ra került áthelyezésre, a politikai osztály funkcióit a HM közvetlenek 
politikai osztálya vette át. A központhadtáp szerveinek egészére kiterjedő ha
táskörrel, Hadtápfőnökségi Pártbizottság létrehozására kaptak megbízást. Az át
szervezés végrehajtása szeptember-október hónapokban ugyan megkezdődött, de 
végrehajtásra nem került sor. A szervezés végrehajtásával megbízott Rátkai Zol
tán ezds. elvtárs ugyan bevonult, de a pártbizottság már nem alakulhatott meg. 
Természetes, hogy ez a körülmény mindenképpen kedvezőtlenül hatott a párt
szervezetek és a párttagok szervezettségére, tevékenységére éppen ebben a kri
tikus időszakban. 

Az MSZMP az ellenforradalom szétverése után nagy gondot fordított ar
ra, hogy a pártszervezetek a társadalmi élet minden területén - beleértve ter
mészetesen a hadsereget is - ténylegesen betöltsék vezető szerepüket, mivel sú
lyos áron szerzett tapasztalatunk, hogY, a párt vezető szerepének érvényesülése, 
a pártélet lenini normáinak betartása elengedhetetlen. E tapasztalatok alapján 
következetesen munkálkodtunk azon, hogy a hadseregen belüli pártélet egészsé
ges fejlődését biztosítsuk. 

Pártunk mind a hadseregépítés feladatainak meghatározásában, mind a had
sereg belső életének alakításában - beleértve a pártirányítás gyakorlatát is -
egyrészt támaszkodott az 1919-es Magyar Tanácsköztársaság tanulságaira, had
seregszervezési tapasztalataira, másrészt nagy határozottsággal törekedett a szov
jet hadsereg szervezésében, építésében kipróbált és a két háborúban bevált ta
pasztalatok alkalmazására, melyek a lenini koncepción alapultak. Végül komoly 
felelősséggel vonta meg elkövetett hibáink, valamint az ellenforradalom tanulsá
gait is. Mindezek alapján ismét megerősítést nyert az a lenini állásfo~lalás, mi
szerint a pártirányítás a szocialista fegyveres erők építésének és fejlesztésének 
feltételét, harci erejének forrását képezi. 

Kutatva a hibák ismételt bekövetkezésének elkerülési biztosítékait, pártunk 
úgy határozott, hogy a pártszervezetek újjászervezése a pártirányítás lenini el
veinek teljes egészében történő - tehát korlátozás nélküli és maradéktalan - be
tartásával történjen mind a pártszervezetek szervezeti felépítésében, mind a 
munka gyakorlatában. Egyértelművé tette, hogy a hadseregben is a Szervezeti 
Szabályzat előírásai elsődlegesek, a hadseregben működő pártszervezetek tevé
kenységét is a párt általános politikája, a társadalomra általánosan érvényes el
vek, döntések szabályozzák. A KB határozata ezzel az állásfoglalással határo
zottan szembeszállt, azokkal a nézetekkel és törekvésekkel, melyek a hadsereg 
sajátosságaiból, vagy még pontosabban a hadsereg sajátosságainak túlzott elő
térbe állításával kívánták a pártirányítás rendjét és gyakorlatát kialakítani. 

Következetesen érvényesült, hogy a párt alapvető dokumentumát a Szerve
zeti Szabályzatot a Magyar Néphadseregben működő pártszervezetekre vonat
koztatva sem helyettesítheti semmilyen más dokumentum; a pártszervezetek de
mokratikusan választott és felhatalmazott testületeit nem pótolhatja semmilyen 
személy. 
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Az eltelt időszak igazolta pártunk politikájának és az általunk kifej tett erő
feszítések helyességét. 

Pártszervezeteink történetének újabb lapjait most - a XIII. kongresszusra 
történő felkészülés idós-:;.akában - kell megírnunk. Megnyugtató érzés lehet szá
munkra, hogy előző tevékenységünk folytatásáról, eddig kialakított célkitűzése
ink és terveink további - következetesebb - megvalósításáról beszélhetünk mind 
országos és néphadseregi, mind központhadtáp vonatko:;,ásában. 

Szoros együttműködésben 
internacionalista feladatunk teljesítéséért 

Mirgorodszkij V. vezérőrnagy 

30 éve, hogy a Déli Hadseregcsoport katonái határainkon kívül a testvéri 
Magyar Népköztársaság területén teljesítik harci szolgálatukat. 

40 éve s.:abadult fel Magyarország és 30 éve foglalja el méltó helyét és 
tevékenykedik a Varsói Szerződés szervezetében és már majdnem 40 éve, hogy 
együtt dolgozunk a szocialista gazdasági integrációban, a KGST-ben. 

Mint tudják, február 23-án a szovjet nép és fegyveres erői együtt barátaik
kal, fegyverbarátainkkal ünnepélyesen emlékeztek meg a Szovjet Hadsereg és 
Haditengerészeti Flotta megalakulásának 67. évfordulójáról. 

Ez az ünnep időben egybeesett a szovjet nép és katonái életének más fontos 
társadalmi-politikai eseményével: a február 24-én lezajlott köztársasági és helyi 
tanácsválasztásokkal. A választások ismét tanúsították a szovjet nép politikai-ide
ológiai egységét, felsorakozását az SZKP mögött, elhatározottságát, hogy a fej
lett szocializmus útján haladjanak és felemeljék hazánk gazdasági és védelmi 
erejét. 

Ma, mikor az imperializmus é., elsősorban az amerikai imperializmus hibá
jából a nemzetközi helyzetet a bonyolultság és feszültség jellemzi, mikor a Szov
jetunió és más szocialista országokkal szemben az imperialita erők ellenséges 
politikát folytatnak, akkor a Szovjet Fegyveres Erök katonái a testvéri szocialista 
országok hadseregeivel együtt éberen állnak a béke őrhelyén, erősítik fegyver
barátságukat. 

A mi országaink az élet minden területén - a technikai fejlesztésben, a gaz
daságban, a kultúrában és a hadügyben fejlesztik széles körű, gyümölcsöző együtt
működésüket. Azt a minden oldalú együttműködést, testvéri barátságot, harci 
szövetséget, mely ami népeink és hadseregeink között kialakult az SZKP és az 
MSZMP úgy tekinti, mint legfőbb kincsünket, melyet nagyra kell értékelnünk 
,,őriznünk'", gyarapítanunk és védenünk kell. 

A szovjet-magyar barátság és intemacionalista együttműködés, a nagy októ
ber eszméiért vívott harc kemény éveire nyúlik vissza, amikor a polgárháború 
harcterein a Vörös Hadsereggel együtt vállvetve harcolt mintegy 100 OOO 
magyar internacionalista. Napjainkban a magyar nép szocialista vívmányai felett 
megbízhatóan őrködik a Magyar Néphadsereg. 

Ez a hadsereg a progresszív erők - Horthy fasiszta rezsim elleni harcában -
az ország német fasisztáktól való felszabadítása során született. 
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