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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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Létrehozója és szervezo1e a Magyar Kommunista Párt volt, mely a háború 
éveiben a magyar dolgozók antifasiszta, felszabadító mozgalmát vezette. 

A mi fegyverbarátságunk a Nagy Honvédő Háború éveiben született. 1945 
elején a hitlerista Németország ellen a Szovjet Hadsereg oldalán tevékenykedtek 
a magyar önkéntesek alegységei, áprilisban pedig megalakult az 1. és 6. gyalog
hadosztály, melyeket a 3. Ukrán Front hadműveleti alárendeltségében irányítottak 
a frontra. 

A harcoló egységek megalakításával együtt hoztak létre hadtáp egységeket a 
Szovjet Hadsereg megsegítésére, ezek a 2. Ukrán Front sávjában dolgoztak a 
'közlekedési hálózat helyreállításán. 

Az új magyar hadsereg személyi állománya tevékenységével a hitleri Né
metország elleni harcban hozzájárult a fasizmus szétzúzásához, kifejezte a magyar 
nép azon törekvését, hogy a demokratikus fejlődés útján haladjon, lerakta a 
Szovjet és Magyar Fegyveres Erők fegyverbarátságának alapját. 

A háborút követő években hadseregeinknek ez a barátsága megnőtt és meg
szilárdult. 

Barátságunk újabb próbának volt kitéve 1956 októberében a belső reakció 
és a nemzetközi imperializmus szította ellenforradalom idején. Azonban a láza
dóknak nem sikerült felhasználni a magyar hadsereget saját céljaikra és egyes 
katonai egységek, mint például a 37. lövészezred, a szovjet csapatokkal együtt 
részt vettek az ellenforradalom leverésében. 

A Szovjetunió és más szocialista országok testvéri internacionalista segítsé
gével a magyar nép egészséges erői szétverték a lázadókat és megvédelmezték a 
magyar nép szocialista vívmányait. 

A jelenlegi helyzetben a Szovjetunió és az MNK fegyveres erői között a 
legkülönbfélébb - állandóan fejlődő és szélesedő formái alakultak ki az együtt
működésnek és kapcsolatoknak, olyanok, melyek alkalmasak a két hadsereg 
közötti barátság további szilárdítására. 

Ide kell sorolni a Varsói Szerződés szervezési rendszerében a védelmi intéz
kedések koordinációját, a csapatok harci és hadműveleti kiképzési terveinek össze
hangolását; a személyi állomány oktatása és nevelése kérdéseiben kialakult ta

pasztalatok cseréjét, a katonai delegációk látogatásait, a testvéri hadseregek 
politikai szerveinek kapcsolatait és más rendezvényeket. 

A DHDSCS és az MN katonái közötti barátság és harci elvtársiasság szi
lárdul és tovább fejlődik a közös harcászati gyakorlatok gyakorlóterein. Az el
múlt 1984-es évben levezetett nagy gyakorlatok, mint a DUNA-84 és a SZOJUZ-
84 megmutatták, hogy a magyar és szovjet fegyverbarátok magas szintű katonai 
és szakmai tudással rendelkeznek, kölcsönös segítőkészséget és támogatást tanú
sítanak és elvtársi segítséget nyújtanak egymásnak. 

A fegyverbarátság szoros szálai érezhetőek hadtápunknál is. A gyakorlato
kon a gyakorlótéren és az állandó elhelyezésben is (mint ezt az értekezlet is 
bizonyítja) együtt vitatjuk meg terveinket, a csapatok hadtápbiztosításának kér
déseit, a jelenlegi helyzet következményeinek megfelelően jelöljük ki a további 
javítás útjait. 

Kétségtelen, hogy a mai értekezlet egymás megsegítésének az elmélyítését 
szolgálja és elő fogja segíteni a Szovjet Fegyveres Erők és a Magyar Néphad
sereg katonái közötti fegyverbarátság további megszilárdítását. 
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